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

of Transport and Civil Aviation: 
Petitions: 

Wijesiri, Mr. A.R., Borella, 780 

 

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

Questions by Private Notice, Replies to:  

Grama Niladharis Vacancies, filling of, 352-5 

 

Abrupt Suspensions: 

840 

 

Agreements, Conventions, etc.: 
Draft Concession Agreement for the Port of  

Hambantota, 779 

 

Alagiyawanna, The Hon. Lasantha, M.P., Deputy 
Minister of Finance and Mass Media: 

Petitions: 

Dissanayake, Mr. M.G.S.R., Makola, 05 

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

Questions, Oral: 

Death of Retired Intelligence Officer: cause,  

898-901 
Interest Waiver Concession on Pawned Gold  

Jewellary: Matara Dist., 818-21 

Motor Cycles to Public Officers, Provision of: 

Matara Dist., 647-50 
National and Provincial Schools: Matara Dist.,  

201-4 

Principals in Schools: Matara Dist., 28-35 

SLTB Bus Depots in Matara Dist.: details, 345-7 

 

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

Debates: 

Bills: 
Registration of Electors (Sp. Prov.):  

    2R., 102-4 

 

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

Bills, Private: 

Laila Umma Deen Foundation (Inc.):  

    1R., 356 
 

Questions, Oral: 

Batticaloa Teaching Hospital: shortage of wards, 

347-51 
Dredging Project in Batticaloa Lagoon:  

re-commencement, 336-9 

Employees Appointed for Dissolved Local  

Authorities: Eastern Province, 63-5 
Mrs. Nalinagandi Vimalendran: disparity in teacher 

training certificate, 619-21 

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

Petitions: 
Navaratna, Mrs. K., Nawalapitiya, 604 

 

Debates: 

Bills: 
Registration of Electors (Sp. Prov.): 2R., 129-32 

 

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

Debates: 
Bills:  

Fisheries and Aquatic Resources (Am.): 2R.,  

    404-14 

Foreign Exchange: 2R., 699-704 
Regulations:  

Merchant Shipping Act, 404-14 

 

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

Gunawardena, Mr. H.M., Matale, 781 

 

Aluwihare, The Hon. Wasantha, M.P., State Minister 
of Agriculture: 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Tobacco Cultivators: introducing alternative 

crops, 75-6 

 

Amarasena, The Hon. Thushara Indunil, M.P.: 

Debates: 

Bills:  
Fisheries and Aquatic Resources (Am.): 2R., 423-7 

Regulations:  

Merchant Shipping Act, 423-7  
 

Questions, Oral: 

National Electrification Program: details, 874-9 

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

Tourism Dev. and Christian Religious Affairs:  

Petitions:  

Joseph, Mr. M.A.D.F., Wattala, 05 

 

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

Fisheries and Aquatic Resources Dev. and State  

Minister of Mahaweli Dev.: 
Debates: 

Bills:  

Fisheries and Aquatic Resources (Am.): 2R.,  

   358-63; 434-6; 475-9  
Regulations:  

Merchant Shipping Act, 358-63;  

   434-6; 475-9  

 
Debates, Adjournment: 

Political Advantage through environmental hazards 

caused by projects such as Uma Oya, 304-8 

Abe-Ama] 
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Ameer Ali Shihabdeen, The Hon., M.P., Deputy  

Minister of Rural Economic Affairs: 
Debates: 

Bills:  
Fisheries and Aquatic Resources (Am.): 2R., 382-6 

Regulations:  
Merchant Shipping Act, 382-6 

 

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

of Special Assignment: 
Debates: 

Bills: Foreign Exchange: 2R., 690-5 

 

Annual Reports: 
Airport and Aviation Services (Sri Lanka) Limited, 

(2015), 777 

Central Engineering Consultancy Bureau, (2013), 998 

Coast Conservation and Coastal Resources Mgt., 
(2016), 776 

Delimitation Commission, (2016), 777 

Department of Buddhist Affairs, (2016), 779 
Department of Man Power and Employment, (2014), 

157 

Department of Public Enterprises, (2016), 860 

Department of Public Finance, (2016), 309 
Department of Public Trusties, (2016), 158 

Department of Sports Development, (2016), 860 

Department of Sri Lanka Railway, (2016), 02 

Dept. of Ayurveda, (2013): SOC Rep., 04 
District Secretariat - Anuradhapura, (2016), 158 

District Secretariat - Batticaloa, (2016), 310 

District Secretariat - Colombo, (2016), 310 

District Secretariat - Galle, (2016), 03 
District Secretariat - Kurunegala, (2016), 03 

District Secretariat - Matara, (2016), 158 

District Secretariat - Ratnapura, (2016), 158 

Finance Commission: Performance Report, 02 
HDFC Bank of SL, (2014), 04 

Hector Kobbekaduwa Agrarian Research Training 

Institute, (2015), 860 

Homoeopathic Medical Council, (2011, 2012): SOC 
Rep., 04 

Human Rights Commission, (2016), 600 

Insurance Board of Sri Lanka, (2015), 157 

Land Commissioner General's Department, (2016), 
602 

Lanka Leyland Ltd., (2013): SOC Rep., 05 

M/ Buddhasasana, (2016), 779 

M/Indigenous Medicine, (2014): SOC Rep., 04 
M/Plantation Industries, (2016), 03 

M/Public Enterprise Dev., (2016), 04 

M/Rural Economy, (2016), 860 

M/Telecommunication and Digital Infrastructure, 
(2016), 861 

Mahaweli Authority of Sri Lanka, (2014), 776 

Mid - Year Fiscal Position Report, (2017), 600 

Annual Reports: (Contd.)  

National Paper Co. Ltd., (2007-2012), 601 
Office of the Cabinet Ministers, (2016), 998 

Shrama Vasana Fund, (2013, 2014), 777 

Sri Jayewardenepura General Hospital Board, (2013): 

SOC Rep., 04 
Sri Lanka Ayurvedic Drugs Corporation, (2013): 

SOC Rep., 04 

Sri Lanka Cement Corporation, (2012): SOC Rep., 05 

Sri Lanka National Freedom from Hunger Campaign 
Board, (2013), 998 

Sri Lanka Sustainable Energy Authority, (2013), 03 

Sri Lankan Airlines, (2015/2016), 601 

State Pharmaceutical Manufacturing Corporation of 
Sri Lanka, (2013): SOC Rep., 04 

State Pharmaceutical Manufacturing Corporation of 

Sri Lanka, (2014), 03 

State Pharmaceuticals Corporation of Sri Lanka, 
(2013): SOC Rep., 04 

State Pharmaceuticals Corporation of Sri Lanka, 

(2014), 158 

State Printing Corporation, (2013, 2014), 513 
Sugathadasa National Sports Complex Authority, 

(2013), 158 

Tea Small Holdings Development Authority, (2013, 

2014), 601 
University of Vocational Technology, (2013), 779 

Wijaya Kumaranatunga Memorial Hospital, (2013): 

SOC Rep., 04 

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

Debates: 

Bills: 

Foreign Exchange: 2R., 732-4 
Bills, Private: 

Sidney Jayarathne Foundation (Inc.): 1R., 667 

Private Members' Motions: 

Puttalam District to be named as the Dist. of  
   National Coexistence and Reconciliation, 572-4 

 

Debates, Adjournment: 

Political Advantage through environmental hazards 
caused by projects such as Uma Oya, 302-3 

 

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

of Foreign employment: 
Petitions: 

Wimalasiri, Mr. D.H.J.P., Udawalawa, 861 

 

Auditor General's Reports: 
(2011, 2012, 2013, 2014, 2015), 997 

 

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

Industry and Commerce: 
Vote of Felicitation:  

Wickremesinghe, The Hon. Ranil, 1097-9 

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

Debates: 
Bills: Foreign Exchange: 2R., 734-7 

 

Debates, Adjournment: 

Prefabricated Houses unsuitable for North and 
East, 504-6 

 

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

Minister of Irrigation: 
Debates: 

Revision of Salary and Allowances of the Director 

General of the Commission to Investigate  

Allegations of Bribery or Corruption, 254-60 
 

Documents, Tabled: 

Uma Oya Project: estimates, 257 

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

Debates: 

Private Members' Motions: 

Pre-School Education, Uplifting, 590-2 

Bills:  

Assistance to and Protection of Victims of Crime and 

Witnesses (Am.): 1R., 666-7 

Ceylon German Technical Training Institute: 1R., 
212 

Fisheries and Aquatic Resources (Am.): SOC Rep., 

310; 2R., 358-480; Com., 481-3; 3R., 483; Cert., 

775 
Foreign Exchange: 2R., 668-744; Com., 744-58; 

Div., 759-63; 3R., 763; Cert., 1063 

Inland Revenue: 1R., 211; Petition to SC, 1063; SC 

Determination, 1064-77 
Local Authorities Elections (Am.): SOC Rep., 602 

Nation Building Tax (Am.): Public Fin. Com. Rep., 

603; 2R., 855; Com., 855-7; 3R., 857 

Office on Missing Persons (Establishment,  
Administration and Discharge of Functions) (Am.): 

Cert., 01 

Provincial Councils Elections (Am.): 1R., 851;  

Petition to SC, 1064 
Registration of Electors (Sp. Prov.): SOC Rep., 04; 

2R., 87-148; Com., 149-50; 3R., 151; Cert., 599 

 

Bills, Private: 
Abdul Majeed Academy (Inc.): 1R., 356-7 

Bandula Lal Bandarigoda Foundation (Inc.): 1R., 86 

Laila Umma Deen Foundation (Inc.): 1R., 356 

Sidney Jayarathne Foundation (Inc.): 1R., 667 
 

Chanaka, The Hon. D.V., M.P.: 

Debates: 

Bills:  
Fisheries and Aquatic Resources (Am.): 2R.,  

    472-5 

Chanaka, The Hon. D.V., M.P.: (Contd.) 

Debates: (Contd.)  
Regulations:  

Merchant Shipping Act, 472-5  

 

Revision of Salary and Allowances of the Director 
General of the Commission to Investigate  

Allegations of Bribery or Corruption, 282-7 

 

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

Ponnamperuma, Mr. E., Polonnaruwa, 781 

 

Committee Reports, Public Finance:  
Bills:  

Nation Building Tax (Am.), 603 

Orders:  

Special Commodity Levy Act, 603 
Resolutions:  

Customs Ordinance, 603 

Supplementary Allocations;  

Notes on, 603 
Financial Performance Rep.:  

First Quarter, (2017), 603 

 

Committee Reports, Sectoral Oversight: 
Annual Reports: 

Central Environmental Authority, (2013, 2014), 

602 

Cey-Nor Foundation Ltd., (2013), 310 
Department of Coast Conservation and Coastal 

Resource Management, (2015), 602 

Department of Immigration and Emigration, 

(2015), 310 
Dept. of Ayurveda, (2013), 04 

District Secretariat - Batticaloa, (2015), 311 

District Secretariat - Colombo, (2015), 311 

District Secretariat - Jaffna, (2015), 311 
District Secretariat - Kalutara, (2015), 311 

District Secretariat - Kandy, (2015), 311 

District Secretariat - Kurunegala, (2015), 311 

District Secretariat - Mannar, (2015), 311 
District Secretariat - Monaragala, (2015), 311 

District Secretariat - Mullaitivu, (2015), 311 

District Secretariat - Trincomalee, (2015), 311 

District Secretariat-Kilinochchi, (2015), 311 
District Secretariat-Matale, (2015), 311 

Forest Dept., (2015), 602 

Gem and Jewellery Research and Training Institute, 

(2012, 2013), 602 
Geological Survey and Mines Bureau, (2013), 602 

Homoeopathic Medical Council, (2011, 2012), 04 

Lanka Leyland Ltd., (2013), 05 

M/Home Affairs, (2015), 311 
M/Indigenous Medicine, (2014), 04 

M/Provincial Councils and Local Govt., (2015),  

Bal-Com] 
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Committee Reports, Sectoral Oversight: (Contd.) 

Annual Reports: (Contd.) 
311 

Marine Environment Protection Authority, (2013, 

2014), 602 

National Aquaculture Development Authority of 
Sri Lanka, (2014), 310 

National Aquatic Resources Research and  

Development Agency, (2013, 2014), 310 

National Gem and Jewellery Authority, (2013, 
2014), 602 

Registrar General's Department, (2015), 311 

Sri Jayewardenepura General Hospital Board, 

(2013), 04 
Sri Lanka Ayurvedic Drugs Corporation, (2013), 

04 

Sri Lanka Cement Corporation, (2012), 05 

Sri Lanka Institute of Local Governance, (2012, 
2014), 602 

Sri Lanka Institute of Local Governance, (2013), 

310 

State Pharmaceutical Manufacturing Corporation 
of Sri Lanka, (2013), 04 

State Pharmaceuticals Corporation of Sri Lanka, 

(2013), 04 

State Timber Corporation, (2013, 2014), 602 
Wijaya Kumaranatunga Memorial Hospital,  

(2013), 04 

Bills: 

Fisheries and Aquatic Resources (Am.), 310 
Local Authorities Elections (Am.), 602 

Registration of Electors (Sp.Prov.), 04 

 

Regulations: 
Judicature Act, 05 

Marine Pollution Prevention Act, 602 

National Medicines Regulatory Authority Act, 04 

 

CPA, IPU and SAARC Parliamentarians Association: 

Executive Com. Meeting, 859 

 

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

Minister of National Policies and Economic affairs: 

Debates:  
Bills: 

Foreign Exchange: 2R., 738-40 

Revision of Salary and Allowances of the Director 

General of the Commission to Investigate  
Allegations of Bribery or Corruption, 236-9 

 

Debates, Adjournment: 
Safeguarding Universal Adult Franchise, 154-6 

 

Documents, Tabled: 

Compactor Purchase, AG Report re, 237 

 

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

Transport and Civil Aviation: 
Vote of Felicitation:  

Wickremesinghe, The Hon. Ranil, 1081-3 

 

de Silva, The Hon. Piyal Nishantha, M.P.: 
Debates: 

Revision of Salary and Allowances of the Director 

General of the Commission to Investigate  

Allegations of Bribery or Corruption, 260-3 

 

Debates, Adjournment:  

Missing Persons, Fulfilment of Government's  

Commitments re, 764-74 
Political Advantage through environmental hazards 

caused by projects such as Uma Oya, 291-308 

Prefabricated Houses unsuitable for North and East, 

484-512 
Safeguarding Universal Adult Franchise, 151-6 

 

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

Vote of Felicitation:  
Wickremesinghe, The Hon. Ranil, 1099-100 

 

Debates:  

Bills:  
Fisheries and Aquatic Resources (Am.): 2R., 450-3  

Registration of Electors (Sp. Prov.): 2R., 104-6 
Private Members' Motions: 

Memorial for the People who lost lives due to 

War, 548-52 

Regulations:  
Merchant Shipping Act, 450-3  

Revision of Salary and Allowances of the Director 

General of the Commission to Investigate  

Allegations of Bribery or Corruption, 263-7 
 

Debates, Adjournment: 

Prefabricated Houses unsuitable for North and East, 

491-3 
 

Questions by Private Notice: 

People Affected by Drought, Immediate Relief for, 

655-6 
Seawater intrusion into lands, Prevention of:  

northern province, 209-11 

Three-Wheeler Drivers, Complaints  

against, 826-7 
Tobacco Cultivators: introducing alternative crops, 

74-5 

 

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

Ceylon Petroleum Corp., strike action by trade  

unions of, 831-3 

 

[Com-Dis 
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Dissanayake, The Hon. Anura, M.P.: (Contd.) 

Debates: 
Resolutions: Essential Public Services Act, 943-52 

Revision of Salary and Allowances of the Director 

General of the Commission to Investigate  

Allegations of Bribery or Corruption, 226-30 
 

Questions by Private Notice: 

Investigation into Narcotic Drugs Nabbed at 
SATHOSA warehouse complex Ratmalana,  

659-60 

Seed Production Rights, Transfer of, 1036-8 

 

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

Peris, Mr. J.I.N., Ampara, 311 

 

Questions, Oral: 
Land Occupied by Mr. W.G. Cyril Perera: legal 

entitlement, 805-8 

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

Petitions: Jayantha, Mr. K.D.N., Meegoda, 06 

 

Divisions: 
Bills: Foreign Exchange, 759-63 

Resolutions: Essential Public Services Act, 1049-62 

 

Documents, Tabled:  
CB Report re Capital Accounts, 725 

Compactor Purchase, AG Report re, 237 

Hansard pages re fishing boats 429 

Imports of Fish, 430 
Missing Persons, letter to HE The President, 765 

People in rows at petrol sheds, photos re 935 

Persons in Custody, documents re, 773 

Police Report re incident occurred while taking into 
custody Convener of Medical Faculty Students' 

Action Committee, 663 

SC judgement re Capital Account, 726 

Sub Committee Report, 398 
The Island Report re Attemped Abduction of Medical 

Faculty Student, 652 

Uma Oya Project: estimates, 257 

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

Minister of Justice and Deputy Minister of Buddha 

Sasana:  

Debates: 
Bills: 

Registration of Electors (Sp. Prov.): 2R., 146-8 

 

Expunctions:  
123, 139, 185, 190, 244, 246, 247, 248, 261, 280,303, 

397, 402, 403, 404, 414, 417, 493, 703, 704, 852, 

876, 915, 917, 918, 919, 929, 957-9,  961, 962, 975 

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

Telecommunication and Digital Infrastructure: 
Petitions:  

Yasapala, Mr. W.M., Keppetipola, 780 

 

Debates: 
Resolutions: Essential Public Services Act, 926-30 

 

Finance Commission: 

Performance Report, 02 

 

Financial Performance Report: 

First Quarter:  

Public Fin. Com. Rep., (2017), 603 
 

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

National Integration and Reconciliation:  

Petitions: 
Sebastiampillai, Mrs. A.M.P., Dehiwala, 998 

 

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

Debates: 
Resolutions: Essential Public Services Act,  

969-71 

 

Debates, Adjournment: 
Prefabricated Houses unsuitable for North and East, 

498-9 

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

Debates: 
Bills:  

Fisheries and Aquatic Resources (Am.): 2R., 378

-82 

Private Members' Motions: 
Drug Addicts: Establishment of Rehabilitation 

Authority, 565-6 

Pre-School Education, Uplifting, 580-2 

Regulations:  
Merchant Shipping Act, 378-82 

  

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

Debates: 
Bills: 

Registration of Electors (Sp. Prov.): 2R., 132-5 

Resolutions:  

Essential Public Services Act, 971-4 
 

Debates, Adjournment: 

Political Advantage through environmental hazards 

caused by projects such as Uma Oya, 297-8 

 

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

Industries: 

Debates: 
Bills: 

Foreign Exchange: 2R., 677-80 

Dis-Gam] 
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Gammanpila, The Hon. Udaya Prabhath, M.P.: 

Debates: 
Resolutions:  

Essential Public Services Act, 937-9 

 

Questions, Oral: 
Demarcation of Boundaries of Local Government 

Wards: Appeal Com., 12-5 

Dept. of Sri Lanka Railways: purchase of train  

engines, 174-6 
Dept. of Sri Lanka Railways: recruitment of  

messengers, 312-5 

Funds allocated and used by Ministers, 332-6 

Kurunegala - Dambulla Rail Road, Proposed:  
feasibility study, 515-6 

M/Foreign Affairs: foreign trips, 53-5 

'Ravana Lankeshwara' Teledrama, halt of telecast-

ing: reason, 782-5 
Sri Lanka Foreign Service, Officers of: details,  

615-9 

Tamil People killed by 1983 Insurgency: details, 

1028-9 

 

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

Co-existence, Dialogue and Official Languages:  

Vote of Felicitation:  
Wickremesinghe, The Hon. Ranil, 1093-7 

 

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

Questions, Oral: 

Agricultural Lands in Ampara Dist.: details, 57-60 

Agricultural Lands in Kilinochchi Dist.: details,  
187-92 

Agricultural Lands in Puttalam Dist.: details, 315-22 

Agricultural Lands in Vavuniya Dist.: details, 23-8 

Electricity, Houses Provided with: Ampara Dist.,  
524-7 

Electricity, Houses Provided with: Batticaloa Dist., 

519-22 

Electricity, Houses Provided with: Kilinochchi Dist., 
868-73 

Electricity, Houses Provided with: Trincomalee Dist., 

527-30 

Electricity, Houses Provided with: Vavuniya Dist., 
1009-12 

 

Questions, Prime Minister's: 

Bibila Sugar Industry Project, 162-6 

 

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

Debates: 

Bills: Foreign Exchange: 2R., 725-8 
 

Documents, Tabled: 

CB Report re Capital Accounts, 725 

SC judgement re Capital Account, 726 

Gunawardane, The Hon. Bandula: (Contd.) 

Questions, Oral: 
Agriculture Dev., money allocated for: utilization, 

798-801 

"Fund of Funds": details, 629-32  

Small and Medium Scale Ent.: promotional  
facilities in supermarkets, 204-8 

Small and Medium Scale Enterprise Sector:  

Regulatory Authority, 39-44 

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

Reference to: 

Ceylon Petroleum Corp., strike action by trade  

unions of, 833-4, 842-4 
 

Debates: 

Bills:  
Fisheries and Aquatic Resources (Am.): 2R., 386-99 

Registration of Electors (Sp. Prov.): 2R., 125-9 
Regulations:  

Merchant Shipping Act, 386-99 

Resolutions: 

Essential Public Services Act, 912-6 
 

Debates, Adjournment: 

Prefabricated Houses unsuitable for North and East, 

490-1 
 

Questions by Private Notice: 

Convener of Medical Faculty Students' Action 

Committee, Attempted Abduction of, 651-2 
Garbage: long term solution, 65-7 

Grama Niladharis Vacancies, filling of, 351 

Shops to Vendors at Ampara Bus Stand for  

livelihood, 533-7 
 

Documents, Tabled: 

The Island Report re Attempted Abduction of  

Medical Faculty Student, 652 

 

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

Planning and Water Supply:  

Vote of Felicitation:  
Wickremesinghe, The Hon. Ranil, 1084-6 

 

Debates: 

Bills: 
Registration of Electors (Sp. Prov.): 2R., 97-100 

 

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

Petitions:  
Senaratne, Miss P.S., Matara, 311 

 

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

Enterprise Dev.: 
Debates: Bills: Foreign Exchange: 2R., 687-90 

[Gam-Has 
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Herath, The Hon. Indika Anuruddha, M.P.: 

Debates: 
Bills:  

Fisheries and Aquatic Resources (Am.): 2R., 456-9 

Registration of Electors (Sp. Prov.): 2R., 144-6 
Private Members' Motions: 

Drug Addicts: Establishment of Rehabilitation 

Authority, 557-8 
Regulations: Merchant Shipping Act, 456-9 

Revision of Salary and Allowances of the Director 

General of the Commission to Investigate  

Allegations of Bribery or Corruption, 277-81 
 

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

Questions, Oral: 

Landslide Prone Estates: Kegalle Dist., 808-14 
 

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

Petitions:  

Dayananda, Mr. H.P., Bulathkohupitiya, 604 
 

Debates: 

Bills: 

Foreign Exchange: 2R., 711-6 
Registration of Electors (Sp. Prov.): 2R., 92-7 

Resolutions:  

Essential Public Services Act, 920-5 

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

Debates: 

Resolutions: Essential Public Services Act, 977-81 

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

of Rehabilitation and Resettlement: 

Debates: 

Resolutions: Essential Public Services Act, 966-9 
 

Debates, Adjournment: 

Prefabricated Houses unsuitable for North and 

East, 502-4 

 

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

Debates: 

Private Members' Motions: 
Drug Addicts: Establishment of Rehabilitation 

Authority, 552-5 

 

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

Bills:  

Fisheries and Aquatic Resources (Am.): 2R.,  

   414-20 
Regulations:  

Merchant Shipping Act, 414-20 

Resolutions:  

Essential Public Services Act, 960-6 

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

Debates: 
Bills, Private: 

Bandula Lal Bandarigoda Foundation (Inc.):   

1R., 86 

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

Petitions: 

Karunadasa, Mr. T.H., Kandy, 06 

Lakshman, Mr. W.K., Ratmalana, 781 
Siripala, Mr. K.L., Baddegama, 999 

 

Debates: 

Private Members' Motions: 
Employment to Graduates: Proper Methodology, 

543-5 

Pre-School Education, Uplifting, 586-8 

 
Revision of Salary and Allowances of the Director 

General of the Commission to Investigate  

Allegations of Bribery or Corruption, 287-90 

 
Debates, Adjournment: 

Political Advantage through environmental hazards 

caused by projects such as Uma Oya, 295-7 

 
Questions, Oral: 

Dist. and Divisional Coordinating Com.: positions 

of chairman/Co-Chairman, 177-86  

M/Agriculture, new building for: details, 51-3 
M/Housing and Construction, Corruption at:  

investigation, 07-11 

Matugama Walagedara M.V.: facilities, 790-5 

Media Advertisements for Budget 2017: money 
spent, 1021-3 

Quarries at Kumbaduwa Area; environmental  

damage, 622-5 

Vehicle Purchase: CAQ-1043 and CAQ 1047:  
details, 516-9 

 

Questions, Prime Minister's: 
People's Bank Employees: Service Extension, 167-8 

 

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

Bandara, W.M.W.G.Y.T.W., Udispattuwa, 781 

Dissanayake, Mr. D.M.T.B., Handessa, 781 

Konara, Mrs. P., Kandy, 781 
Rajapaksa, Mr. A.S.R., Weligalla, 780 

Simon, Mr. T.G., Ambagahapelessa, 781 

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

Debates: 

Bills: Fisheries and Aquatic Resources (Am.): 2R., 
448-50 

Regulations: Merchant Shipping Act, 448-50 

Her-Jay] 
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Jayawickrama Perera, The Hon. Gamini , M.P.,  

Minister of Sustainable Dev. and Wildlife: 
Vote of Felicitation:  

Wickremesinghe, The Hon. Ranil, 1086-90 

 

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

Debates:  

Private Members' Motions: 

Pre-School Education, Uplifting, 593-5 

 

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

Foreign Affairs: 

Ministerial Statements: 
National Lotteries Board, Allegation on, 80-5 

 

Debates:  

Bills: Foreign Exchange: 2R., 740-2 

 

Karunatileka, The Hon. Gayantha, M.P., Minister of 

Lands and Parliamentary Reforms and Chief  

Government Whip: 
Vote of Felicitation:  

Wickremesinghe, The Hon. Ranil, 1100-2 

 

Debates: 
Bills: 

Assistance to and Protection of Victims of Crime 

and Witnesses (Am.): 1R., 666-7 

Inland Revenue: 1R., 211 
Ceylon German Technical Training Institute: 

1R., 212 

Orders: 

Essential Public Services Act: Pr., 776 
Extradition Law: Pr., 776 

Extradition Law: Pr., 600 

Regulations: 

Registration of Persons Act: Pr., 601 
Sports Law: Pr., 779-80 

Supplementary Supplies: 

Supplementary Allocations, 513 

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

Higher Education and Highways and Leader of the 

House of Parliament: 

Reference to: 
Lankadeepa misreporting of comments, 357 

 

Vote of Felicitation:  

Wickremesinghe, The Hon. Ranil, 1077-9 
 

Debates: 

Bills: 

Nation Building Tax (Am.): 2R., 855; Com.,  
     855-7; 3R., 857 

Provincial Council Elections (Am.): 1R., 851 

Kiriella, The Hon. Lakshman: (Contd.) 

Debates: (Contd.)   
Orders: 

Special Commodity Levy Act (05 Orders): 

passed, 853-4 

Universities Act (03 Orders): Pr., 778 
Private Members' Motions: 

Employment to Graduates: Proper Methodology, 

545-7 

Resolutions: 
Essential Public Services Act, 905; 1046-7 

Customs Ordinance: passed, 854 

 

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

Athambawa, Mr. M.H., Badulla, 862 

 

Debates: 
Bills: 

Registration of Electors (Sp. Prov.): 2R., 106-9 

 

Maheswaran, The Hon. (Mrs.) Vijayakala, M.P., 
State Minister of Child Affairs: 

Debates: 

Bills:  

Fisheries and Aquatic Resources (Am.): 2R.,  
    400-3 

Regulations:  

Merchant Shipping Act, 400-3 

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

Reference to: 

Parliament Proceedings on Fridays: party leaders' 

decision, 596-8 
 

Debates: 

Bills: Fisheries and Aquatic Resources (Am.): 2R., 

468-72 
Regulations:  

Merchant Shipping Act, 468-72 

 

Debates, Adjournment: 
Prefabricated Houses unsuitable for North and East, 

506 

 

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

Kaluthanthri, Mrs. M., Yakkala, 06 

Perera, Mr. M.A.K., Ja-Ela, 06 

 
Debates: 

Bills: Foreign Exchange: 2R., 716-9 

Resolutions: Essential Public Services Act, 952-5 

Revision of Salary and Allowances of the Director 
General of the Commission to Investigate  

Allegations of Bribery or Corruption, 223-6 

[Jay-Man 
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Marapana, The Hon. Tilak, M.P., Minister of  

Development Assignments: 
Debates: 

Bills:  

Foreign Exchange: 2R., 743-4 

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

Debates: 

Bills:  
Fisheries and Aquatic Resources (Am.): 2R.,  

    464-8 

Private Members' Motions: 

Pre-School Education, Uplifting, 582-5 

Regulations:   

Merchant Shipping Act, 464-8  
 

Debates, Adjournment: 

Political Advantage through environmental hazards 

caused by projects such as Uma Oya, 292-5 

 

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

Debates: 

Private Members' Motions: 
Drug Addicts: Establishment of Rehabilitation 

Authority, 558-60 

Puttalam District to be named as the Dist. of  

      National Coexistence and Reconciliation,  
      569-72 

Resolutions:  

Essential Public Services Act, 916-9 

 
Questions, Prime Minister's: 

Racism in the country, actions to prevent,  

159-62 

 
Masthan, The Hon. K. Kader, M.P.: 

Debates: 

Bills, Private: 

Abdul Majeed Academy (Inc.): 1R., 356-7 

 

Ministerial Statements: 

Karunanayake, The Hon. Ravi: 

National Lotteries Board, Allegation on, 80-5 
 

Rajapakshe, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa: 

Media Reports implying Govt. Intervention in  

administration of Buddhist Temples, 76-9 
 

Wickremasinghe, The Hon. Ranil: 

Ceylon Petroleum Corp., strike action by trade  

unions of, 828-31, 839, 844-5 

 

Musthapha, The Hon. Faiszer, M.P., Minister 

of Provincial Councils and Local Government: 

Questions by Private Notice, Replies to: 
Garbage: long-term solution, 67-71 

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

Debates: 
Bills: Foreign Exchange: 2R., 672-6 

Resolutions: Essential Public Services Act, 987-90 

Revision of Salary and Allowances of the Director 

General of the Commission to Investigate  
Allegations of Bribery or Corruption, 230-6 

 

Questions, Oral: 
Cadavers to SAITM by Police: legal authority, 796-8 
Children Suffering from Malnutrition: details, 323-7 

Senior Citizens' Fixed Deposit Interest: non-

implementation of circular, 640-4 

Small Scale Dev. Scheme Contracts: award to  
societies, 61-2 

Yan Oya Project: provision of lands to people, 1017

-21 

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

Petitions: 

Latheef, Mr. A.M.A., Kottaramulla, 862 
Siddeen, Mr. M.I.M., Andigama, 862 

 

Debates: 

Bills:  
Fisheries and Aquatic Resources (Am.): 2R., 454-6 

Foreign Exchange: 2R., 728-30 

Registration of Electors (Sp. Prov.): 2R., 142-4 

Private Members' Motions: 

Puttalam District to be named as the Dist. of  
   National Coexistence and Reconciliation, 574-6 

Regulations: Merchant Shipping Act, 454-6  

 

Debates, Adjournment: 
Prefabricated Houses unsuitable for North and East, 

500-1 

 

Nawinne, The Hon. S.B., M.P., Minister of Internal 
Affairs, Wayamba Dev. and Cultural Affairs: 

Petitions: 

Bandara, Mr. W.M.S.N., Ambanpola, 780 

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

Debates: 

Bills:  
Fisheries and Aquatic Resources (Am.): 2R., 420-3 

Foreign Exchange: 2R., 705-7 

Regulations: Merchant Shipping Act, 420-3  

 

Revision of Salary and Allowances of the Director 
General of the Commission to Investigate  

Allegations of Bribery or Corruption, 251-4 

 

Debates, Adjournment: 
Prefabricated Houses unsuitable for North and East, 

487-90 

Mar-Nir] 
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Orders, Regulations, Resolutions, Rules, etc.:  

Orders:  
Essential Public Services Act: Pr., 776 

Extradition Law: Pr., 600 

Extradition Law: Pr., 776 

Special Commodity Levy Act (05 Orders): passed, 
853-4 

Special Commodity Levy Act: Public Fin. Com. 

Rep., 603 

Universities Act (03 Orders): Pr., 778 
Regulations: 

Judicature Act: SOC Rep., 05 

Marine Pollution Prevention Act: SOC Rep., 602 

Merchant Shipping Act, 358-480 
National Medicines Regulatory Authority Act: 

SOC Rep., 04 

Registration of Persons Act: Pr., 601 

Sports Law: Pr., 779-80 
Resolutions: 

Customs Ordinance: passed, 854 

Customs Ordinance: Public Fin. Com. Rep., 603, 
Essential Public Services Act, 1046-62; Div., 1049-62 

Essential Public Services Act, 905-95 

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

Deputy Minister of Skills Dev. and Vocational  

Training: 

Debates: 
Resolutions: Essential Public Services Act, 939-43 

Revision of Salary and Allowances of the Director 

General of the Commission to Investigate  

Allegations of Bribery or Corruption, 267-71 

 

Parliament: 

CPA, IPU and SAARC PA: Executive  

Com. Meeting, 859 

 

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

Petitions: 

Chandani, Mrs. L.K.I., Kumburugamuwa, 781 
Manohari, Mrs. J.P.P., Telijjawila, 781 

Premasiri, Mr. W., Puhulwella, 781 

 

Questions, Oral: 
Dates, Import of: money spent, 999-1003 

Gold, Silver and Iron Craftsmen: details, 1032-5 

Grade 06 Admission to Godapitiya National 

School: irregularities, 604-9 
Kadawatha - Kandy Expressway: details, 530-3 
Kidney Patients in Southern Province: details, 327-31 

Ministries Functioning in State Owned Buildings: 
Colombo Municipal Limits, 785-90 

Ministries Functioning in State Owned Buildings: 
Sri Jayawardenepura Kotte Municipal Limits, 863-7 

Stents used for heart patients: details, 340-4 

Windmill Power: unit rate, 891-5 

Perera, The Hon. Sanath Nishantha, M.P.: 

Debates: 
Bills:  

Fisheries and Aquatic Resources (Am.): 2R.,  

    445-7 

Regulations:  
Merchant Shipping Act, 445-7 

 

Petitions:  

Asan, Mr. M.H.M., Colombo-02, 604 
Athambawa, Mr. M.H., Badulla, 862 

Bandara, Mr. W.M.S.N., Ambanpola, 780 

Bandara, W.M.W.G.Y.T.W., Udispattuwa, 781 

Basnayake, Mrs. B.M.K.B., Nawalapitiya, 862 
Chandani, Mrs. L.K.I., Kumburugamuwa, 781 

Dayananda, Mr. H.P., Bulathkohupitiya, 604 

Dissanayake, Mr. D.M.T.B., Handessa, 781 

Dissanayake, Mr. M.G.S.R., Makola, 05 
Gnanawathie, Mrs. B.W., Bandarawela, 999 

Gunawardena, Mr. H.M., Matale, 781 

Heenbanda, Mr. H.R., Rambukkana, 782 

Jayantha, Mr. K.D.N., Meegoda, 06 
Jayaweera, Mr. S.S., CEB, Kuliyapitiya, 781 

Joseph, Mr. M.A.D.F., Wattala, 05 

Kaluthanthri, Mrs. M., Yakkala, 06 

Karunadasa, Mr. T.H., Kandy, 06 
Konara, Mrs. P., Kandy, 781 

Lakshman, Mr. W.K., Ratmalana, 781 

Latheef, Mr. A.M.A., Kottaramulla, 862 

Livera, Mr. M.R.T., Mullativu, 603 
Mangalika, Mrs. I.D., Ratnapura, 603 

Manohari, Mrs. J.P.P., Telijjawila, 781 

Muhandiram, Mr. G.M.D., Malmaduwa, 999 

Navaratna, Mrs. K., Nawalapitiya, 604 
Perera, Mr. M.A.K., Ja-Ela, 06 

Peris, Mr. A.M., Badulla, 999 

Peris, Mr. J.I.N., Ampara, 311 

Ponnamperuma, Mr. E., Polonnaruwa, 781 
Premaratna, Mr. I.D., Panadura, 06 

Premasiri, Mr. W., Puhulwella, 781 

Rajapaksa, Mr. A.S.R., Weligalla, 780 

Rajapaksa, Mr. L.H.L., Ratnapura, 862 
Sebastiampillai, Mrs. A.M.P., Dehiwala, 998 

Senaratne, Miss P.S., Matara, 311 

Seneviratne, Mr. W.M.G., Moratuwa, 603 

Siddeen, Mr. M.I.M., Andigama, 862 
Simon, Mr. T.G., Ambagahapelessa, 781 

Siripala, Mr. K.L., Baddegama, 999 

Weerawardana, Mr. S.C.K., Tangalle, 861 

Wijesiri, Mr. A.R., Borella, 780 
Wimalasiri, Mr. D.H.J.P., Udawalawa, 861 

Yasapala, Mr. W.M., Keppetipola, 780 
 

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

Petitions: 
Basnayake, Mrs. B.M.K.B., Nawalapitiya, 862 

[Ord-Piy 
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Private Members' Motions: 

Drug Addicts: Establishment of Rehabilitation  
Authority, 552-66 

Employment to Graduates: Proper Methodology,  

541-8 

Memorial for the People who lost lives due to War, 
548-52 

Pre-School Education, Uplifting, 576-98 

Puttalam District to be named as the Dist. of National 

Coexistence and Reconciliation, 567- 76 

 

Priyantha, The Hon. Ashoka, M.P.: 

Debates: 

Private Members' Motions: 
Puttalam District to be named as the Dist. of  

  National Coexistence and Reconciliation, 567-8 

 

Questions, Oral: 
Coconut Cultivators affected by drought: Puttalam 

Dist., 625-8 

Industrial Zones in Puttalam Dist.: details, 815-8 

Sports Schools in Puttalam Dist.:  
details, 1013-7 

 

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

Minister of Public Administration and Management: 
Petitions: 

Mangalika, Mrs. I.D., Ratnapura, 603 

Livera, Mr. M.R.T., Mullativu, 603 

Seneviratne, Mr. W.M.G., Moratuwa, 603 

 

Questions by Private Notice: 

Devananda, The Hon. Douglas: 

People Affected by Drought, Immediate Relief for, 
655-6 

Seawater intrusion into lands, Prevention of:  

northern province, 209-11 

Three-Wheeler Drivers, Complaints against,  
826-7 

Tobacco Cultivators: introducing alternative crops, 

74-5 

 
Dissanayake, The Hon. Anura: 

Investigation into Narcotic Drugs Nabbed at 

SATHOSA warehouse complex Ratmalana,  

659-60 
Seed Production Rights, Transfer of, 1036-8 

 

Gunawardena, The Hon. Dinesh: 

Convener of Medical Faculty Students' Action 
Committee, Attempted Abduction of, 651-2 

Garbage: long term solution, 65-7 

Grama Niladharis Vacancies, filling of, 351 

Shops to Vendors at Ampara Bus Stand for  
livelihood, 533-7 

 

Questions by Private Notice, Replies to:  

Convener of Medical Faculty Students' Action Com-
mittee, incident occured while taking into custody, 

663-4 

Investigation into Narcotic Drugs Nabbed at SATHO-

SA warehouse complex Ratmalana, 660-2 
Garbage: long term solution, 67-71 

Grama Niladharis Vacancies, filling of, 352-5 

People Affected by Drought, Immediate Relief for, 

656-9 
Tobacco Cultivators: introducing alternative crops,  

75-6 

 

Questions, Oral:  
Admission to Horana Thakshila Central College;  

donations, 1023-7 

Agricultural Lands in Ampara Dist.: details, 57-60 

Agricultural Lands in Kilinochchi Dist.: details,  
187-92 

Agricultural Lands in Puttalam Dist.: details, 315-22 

Agricultural Lands in Vavuniya Dist.: details, 23-8 

Agriculture Dev., money allocated for: utilization, 
798-801 

Batticaloa Teaching Hospital: shortage of wards,  

347-51 

Cadavers to SAITM by Police: legal authority, 796-8 
Children Suffering from Malnutrition: details, 323-7 

Coconut Cultivators affected by drought: Puttalam 

Dist., 625-8 

Dates, Import of: money spent, 999-1003 
Death of Retired Intelligence Officer: cause, 898-901 

Demarcation of Boundaries of Local Government 

Wards: Appeal Com., 12-5 

Dept. of Sri Lanka Railways: purchase of train  
engines, 174-6 

Dept. of Sri Lanka Railways: recruitment of  

messengers, 312-5 

Dist. and Divisional Coordinating Com.: positions of 
chairman/Co-Chairman, 177-86 

Dredging Project in Batticaloa Lagoon:  

re-commencement, 336-9 

Electricity, Houses Provided with: Ampara Dist.,  
524-7 

Electricity, Houses Provided with: Batticaloa Dist., 

519-22 

Electricity, Houses Provided with: Kilinochchi Dist., 
868-73 

Electricity, Houses Provided with: Trincomalee Dist., 

527-30 

Electricity, Houses Provided with: Vavuniya Dist., 
1009-12 

Employees Appointed for Dissolved Local Authori-

ties: Eastern Province, 63-5 

Families living below Poverty Line: UWA Province, 
45-9 

 

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

Foreign Diplomatic Missions appointed persons to: 
details, 609-15 

Funds allocated and used by Ministers, 332-6 

"Fund of Funds": details, 629-32 

Gold, Silver and Iron Craftsmen: details, 1032-5 
Grade 06 Admission to Godapitiya National School: 

irregularities, 604-9 
Hakwatunawa and Kahalla Reserves: elephant pass, 15-22 

Industrial Zones in Puttalam Dist.: details, 815-8 

Interest Waiver Concession on Pawned Gold  

Jewellary: Matara Dist., 818-21 

Kadawatha - Kandy Expressway: details, 530-3 
Kahalla Forest Reserve; constructions, 1004-8 

Kalmunai DS Div.: details, 35-9 

Kidney Patients in Southern Province: details, 327-31 

Kilinochchi Dist. Hospital, non-commencement of 
second phase of: reasons, 636-40 

Kurunegala - Dambulla Rail Road, Proposed:  

feasibility study, 515-6 

Land Occupied by Mr. W.G. Cyril Perera: legal  
entitlement, 805-8 

Lands Belonging to LRC: Matale Dist., 802-5 

Lands belonging to Railways Dept. in Haputale:  

increase of lease, 896-8 
Landslide Prone Estates: Kegalle Dist., 808-14 

M/Agriculture, new building for: details, 51-3 

M/Foreign Affairs: foreign trips, 53-5 

M/Housing and Construction, Corruption at:  
investigation, 07-11 

Mandaikkalaru Bridge, non-reconstruction of: reason, 

823-6 

Matugama Walagedara M.V.: facilities, 790-5 
Media Advertisements for Budget 2017: money 

spent, 1021-3 

Ministries Functioning in State Owned Buildings: 

Colombo Municipal Limits, 785-90 
Ministries Functioning in State Owned Buildings: Sri 

Jayawardenepura Kotte Municipal Limits, 863-7 

Mohideenwatta Housing Scheme, Residents of:  

freehold deeds, 646-7 
Motor Cycles to Public Officers, Provision of: Matara 

Dist., 647-50 

Mrs. Nalinagandi Vimalendran: disparity in teacher 

training certificate, 619-21 
National and Provincial Schools: Matara Dist., 201-4 

National Electrification Program: details, 874-9 

Nawana Primary School: landslide risk, 632-6 

Pallebedda - Balangoda Main Road: Dev., 1031-2 
Principals in Schools: Matara Dist., 28-35 

Quarries at Kumbaduwa Area; environmental  

damage, 622-5 

'Ravana Lankeshwara' Teledrama, halt of telecasting: 
reason, 782-5 

Registration of Marriages of Muslim Girls between 

ages 12-18: details, 822-3 

Questions, Oral: (Contd.)  

Senior Citizens' Fixed Deposit Interest:  
non-implementation of circular, 640-4 

SLTB Bus Depots in Matara Dist.: details, 345-7 

SLTB Employees: Ratnapura Dist., 881-5 

Small and Medium Scale Ent.: promotional facilities 
in supermarkets, 204-8 

Small and Medium Scale Enterprise Sector:  

Regulatory Authority, 39-44 

Small Scale Dev. Scheme Contracts: award to  
societies, 61-2 

SMILE III loan scheme: non-implementation, 885-90 

Speaker: Announcements: Time Allocation, 06 

Sports Schools in Puttalam Dist.: details, 1013-7 
Sri Lanka Foreign Service, Officers of: details, 615-9 

Stents used for heart patients: details, 340-4 

Tamil People killed by 1983 Insurgency: details,  

1028-9 
Vehicle Purchase: CAQ-1043 and CAQ 1047: details, 

516-9 

Windmill Power: unit rate, 891-5 

Yan Oya Project: provision of lands to people,  
1017-21 

 

Questions, Prime Minister's: 

Bibila Sugar Industry Project, 162-6 
Garbage Disposal: solution, 169-74 

People's Bank Employees: Service Extension, 167-8 

Racism in the country, actions to prevent, 159-62 

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

Debates: 

Bills:  
Fisheries and Aquatic Resources (Am.): 2R., 436-43 

Regulations:  

Merchant Shipping Act, 436-43 
Resolutions:  

Essential Public Services Act, 994-5 

 

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

Asan, Mr. M.H.M., Colombo-02, 604 

 

Debates: 
Bills: 

Foreign Exchange: 2R., 722-4 

Registration of Electors (Sp. Prov.): 2R., 117-20 

 
Debates, Adjournment: 

Political Advantage through environmental hazards 

caused by projects such as Uma Oya, 298-301 

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

Debates: 

Resolutions:  

Essential Public Services Act, 981-3 

[Que-Raj 
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Rajapakshe, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa, M.P.,  

Minister of Justice and Minister of Buddhasasana: 
Ministerial Statements: 

Media Reports implying Govt. Intervention in  

administration of Buddhist Temples, 76-9 

 
Debates: 

Bills: Registration of Electors (Sp. Prov.): 2R., 87-9 

 

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

Minister of Social Empowerment, Welfare and  

Kandyan Heritage:  
Debates: 

Revision of Salary and Allowances of the Director 

General of the Commission to Investigate  

Allegations of Bribery or Corruption, 240-50 

 

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

Petroleum Resources Development:  

Debates: 
Resolutions: Essential Public Services Act, 908-11 

 

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

Debates: Bills: 
Registration of Electors (Sp. Prov.): 2R., 139-42 

 

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

and Order and Southern Development: 
Questions by Private Notice, Replies to: 

Convener of Medical Faculty Students' Action 

Committee, incident occurred while taking into 

custody, 663-4 
Investigation into Narcotic Drugs Nabbed at 

SATHOSA warehouse complex Ratmalana, 660-2 

  
Documents, Tabled: 

Police Report re incident occured while taking into 

custody Convener of Medical Faculty Students' 

Action Committee, 663 

 

Rathnayake, The Hon. Bimal, M.P.: 
Petitions: Jayaweera, Mr. S.S., CEB, Kuliyapitiya, 781 

 

Debates: 
Bills: Safeguarding Universal Adult Franchise, 151-4 

 

Questions, Oral: 

Foreign Diplomatic Missions appointed persons to: 
details, 609-15 

Hakwatunawa and Kahalla Reserves: elephant 

pass, 15-22 

Kahalla Forest Reserve; constructions, 1004-8 
Lands belonging to Railways Dept. in Haputale: 

increase of lease, 896-8 
 

Questions, Prime Minister's:   

Garbage Disposal: solution, 169-74 

Rathnayake, The Hon. C.B., M.P.: 

Debates: 
Resolutions: Essential Public Services Act, 974-7 

 

Reports, Special: 

Financial Performance, (2017), 157 

 

Revision of Salary and Allowances of the Director 

General of the Commission to Investigate 

Allegations of Bribery or Corruption: 215-90  
 

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

Questions, Oral: 

Kalmunai DS Div.: details, 35-9 
Mohideenwatta Housing Scheme, Residents of: 

freehold deeds, 646-7 

Registration of Marriages of Muslim Girls between 

ages 12-18: details, 822-3 

 

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

Ports and Shipping: 

Agreements, Conventions, etc.: 
Draft Concession Agreement for the Port of  

Hambantota, 779 

 

Debates: 
Bills:  

Fisheries and Aquatic Resources (Am.): 2R.,  

    363-4; 2R., 479-80 

 
Regulations:  

Merchant Shipping Act, 363-4; 479-80 

 

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

Heenbanda, Mr. H.R., Rambukkana, 782 

 

Debates: 
Revision of Salary and Allowances of the Director 

General of the Commission to Investigate  

Allegations of Bribery or Corruption, 281-2 

 
Debates, Adjournment: 

Political Advantage through environmental hazards 

caused by projects such as Uma Oya, 291-2 

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

Debates: 

Bills: 

Registration of Electors (Sp. Prov.): 2R., 112-7 
 

Samaraweera, The Hon. Mangala, M.P., Minister of 

Finance and Mass Media: 

Debates: 
Bills: 

Foreign Exchange: 2R., 695-8 

Raj-Sam] 



INDEX — SESSION 2017 
04th July, 2017 — 04th August, 2017 

15 

Vol. 253] 

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

Minister of Labour and Trade Unions Relations: 
Petitions: 

Gnanawathie, Mrs. B.W., Bandarawela, 999 

Peris, Mr. A.M., Badulla, 999 

 
Sampanthan, The Hon. Rajavarothiam, M.P., Leader 

of the Opposition: 

Vote of Felicitation:  

Wickremesinghe, The Hon. Ranil, 1079-81 
 

Debates: 

Bills: 

Registration of Electors (Sp. Prov.): 2R., 110-1 
Resolutions:  

Essential Public Services Act, 931-4 

 

Debates, Adjournment: 
Missing Persons, Fulfilment of Government's  

Commitments re, 764-9 

 

Documents, Tabled: 
Missing Persons, letter to HE The President, 765 

 

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

Debates: 
Bills: Foreign Exchange: 2R., 719-22 

 

Debates, Adjournment: 

Missing Persons, Fulfilment of Government's  
Commitments re, 771-3 

 

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

of International Trade:  
Debates: 

Bills: Foreign Exchange: 2R., 707-11 

 

Debates, Adjournment: 
Prefabricated Houses unsuitable for North and 

East, 494-6 

 

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

Bills: 

Foreign Exchange: 2R., 680-6 

Registration of Electors (Sp. Prov.): 2R., 120-5 
 

Debates, Adjournment: 

Prefabricated Houses unsuitable for North and 

East, 484-7 
 

Questions, Oral: 

Kilinochchi Dist. Hospital, non-commencement of 

second phase of: reasons, 636-40  
Mandaikkalaru Bridge, non-reconstruction of:  

reason, 823-6  

Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 

Auditor General's Reports: 
(2011, 2012, 2013, 2014, 2015), 997 

 

Bills: 

Fisheries and Aquatic Resources (Am.): Cert., 775 
Foreign Exchange: Cert., 1063 

Inland Revenue: Petition to SC, 1063; SC  

Determination, 1064-77 

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

(Am.): Cert., 01 

Provincial Councils Elections (Am.):  

Petition to SC, 1064 
Registration of Electors (Sp. Prov.): Cert., 599 

 

CPA, IPU and SAARC PA: Executive Com. Meeting, 

859 
 

Finance Commission: Performance Report, 02 

Human Rights Commission: Report, (2016), 600 

 
Questions, Oral: 

Limitation of Supplementary Questions, 604 

Questions, Oral: Time Allocation, 06 

 
Reference to: 

Electronic Voting System, 759-60 

 

Vote of Felicitation:  
Wickremesinghe, The Hon. Ranil, 1105-6 

 

Speaker and Deputy Speaker: Rulings: 

Expunctions:  
123, 139, 185, 190, 244, 246, 247, 248, 261, 280, 

303, 397, 402, 403, 404, 414, 417, 493, 703,      

704, 852, 876, 915, 917, 918, 919, 929, 957-9,  

961, 962, 975 

 

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

Debates: 

Bills:  
Fisheries and Aquatic Resources (Am.): 2R., 459

-64 

Foreign Exchange: 2R., 730-2 

Regulations:  
Merchant Shipping Act, 459-64 

Resolutions:  

Essential Public Services Act, 983-7 

Revision of Salary and Allowances of the Director 
General of the Commission to Investigate  

Allegations of Bribery or Corruption, 216-22 

 

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

Resolutions: Essential Public Services Act, 991-3 

[Sam-Sri 
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Sumanthiran, The Hon. M.A., M.P.: 

Committee Reports, Public Finance: 
Bills: Nation Building Tax (Am.), 603 

Financial Performance Rep.: First Quarter, (2017), 

603 

Orders: Special Commodity Levy Act, 603 
Resolutions: Customs Ordinance, 603 

Supplementary Allocations; Notes on, 603 

 

Debates: 
Bills: Fisheries and Aquatic Resources (Am.): 2R., 

364-74 

Regulations: Merchant Shipping Act, 364-74 

Resolutions: 
Essential Public Services Act, 906-8 

 

Debates, Adjournment: 

Missing Persons, Fulfilment of Government's  
Commitments re, 770-1 

 

Supplementary Supplies:  

Supplementary Allocations; Notes on: Public Fin. 
Com. Rep., 603 

Supplementary Allocations, 513 

 

Supreme Court, Petitions to: 
Bills: 

Inland Revenue, 1063 

Provincial Councils Elections (Am.), 1064 

 

Supreme Court: Determinations: 

Bills: Inland Revenue, 1064-77 

 

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

Bills:  

Registration of Electors (Sp. Prov.): 2R., 135-9 

 
Swaminathan, The Hon, D.M., M.P., Minister of  

Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and 

Hindu Religious Affairs: 

Debates, Adjournment: 
Prefabricated Houses unsuitable for North and 

East, 507-12 

 

Thigambaram, The Hon. Palany, M.P., Minister of 
Hill Country New Villages, Infrastructure and  

Community Development: 

Vote of Felicitation:  

Wickremesinghe, The Hon. Ranil, 1091-2 

 

Thilakarajah, The Hon. Mylvaganam, M.P.: 

Debates: 

Private Members' Motions: 
Pre-School Education, Uplifting, 579-80 

 

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

Debates: 
Bills: 

Registration of Electors (Sp. Prov.): 2R., 100-2 

Revision of Salary and Allowances of the Director 

General of the Commission to Investigate  
Allegations of Bribery or Corruption, 271-4 

 

Vote of Felicitation: 

Wickremesinghe, The Hon. Ranil, 1077-106 
 

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

Debates: 

Private Members' Motions: 
Drug Addicts: Establishment of Rehabilitation  

Authority, 562-4 

Pre-School Education, Uplifting, 588-90 

 
Wedaarachchi, The Hon. Dilip, M.P., State Minister 

of Fisheries and Aquatic Resources Development:  

Petitions: 

Weerawardana, Mr. S.C.K., Tangalle, 861 
 

Debates: 

Bills:  

Fisheries and Aquatic Resources (Am.): 2R.,  
    375-7 

Regulations:  

Merchant Shipping Act, 375-7  

 
Weerawansa, The Hon. Wimal, M.P.: 

Debates: 

Resolutions:  

Essential Public Services Act, 956-60 

 

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

Petitions: 

Premaratna, Mr. I.D., Panadura, 06 
 

Questions, Oral: 

Admission to Horana Thakshila Central College; 

donations, 1023-7 
Nawana Primary School: landslide risk,  

632-6 

SMILE III loan scheme: non-implementation,  

885-90 

 

Wickramaratne, The Hon. Eran, M.P., State Minister 

of Finance:  

Debates: 
Resolutions:  

Essential Public Services Act, 934-6 

 

Documents, Tabled: 
People in rows at petrol sheds, photos re 935 

 

Sum-Wic] 
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Wickremesinghe, The Hon. Ranil, M.P., Prime  

Minister, Minister of National Policies and Economic 
Affairs: 

Vote of Felicitation:  

Wickremesinghe, The Hon. Ranil, 1102-5 

Ministerial Statements: 
Ceylon Petroleum Corp., strike action by trade  

unions of, 828-31, 839, 844-5 

 

Debates: 
Bills: 

Foreign Exchange: 2R., 668-71 

Revision of Salary and Allowances of the Director 

General of the Commission to Investigate  
Allegations of Bribery or Corruption, 215-6 

 

Documents, Tabled: 

Sub Committee Report, 398 
 

Questions, Prime Minister's: 

Bibila Sugar Industry Project, 162-6 

Garbage Disposal: solution, 169-74 
People's Bank Employees: Service Extension,  

167-8 

Racism in the country, actions to prevent, 159-62 

 
Wijayawardene, The Hon. Ruwan, M.P., State  

Minister of Defence: 

Debates, Adjournment: 

Missing Persons, Fulfilment of Government's  
Commitments re, 773-4 

 

Documents, Tabled: 

Persons in Custody, documents re, 773 

 

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

Petitions: 

Muhandiram, Mr. G.M.D., Malmaduwa, 999 

 

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

Debates: 

Private Members' Motions: 
Drug Addicts: Establishment of Rehabilitation 

Authority, 561-2 

Pre-School Education, Uplifting, 576-9; 595-6 

 
Questions, Oral: 

Lands Belonging to LRC: Matale Dist., 802-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijesekera, The Hon. Kanchana, M.P.: 

Debates: 
Bills: Fisheries and Aquatic Resources (Am.): 2R., 

428-34 

Regulations: Merchant Shipping Act, 428-34  

 
Documents, Tabled: 

Hansard pages re fishing boats 429 

Imports of Fish, 430 

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

Questions, Oral: 

Families living below Poverty Line: UWA  

Province, 45-9, 

 

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

Petitions: 

Rajapaksa, Mr. L.H.L., Ratnapura, 862 

 

Wijewickrama, The Hon. (Mrs.) Sriyani, M.P.: 

Debates: 

Private Members' Motions: 
Drug Addicts: Establishment of Rehabilitation 

Authority, 555-6 

Pre-School Education, Uplifting, 585-6 

 
Withanage, The Hon. Heshan, M.P.: 

Debates: 

Private Members' Motions: 

Employment to Graduates: Proper Methodology, 
541-3; 547-8 

Revision of Salary and Allowances of the Director 

General of the Commission to Investigate  

Allegations of Bribery or Corruption, 274-7 
 

Questions, Oral: 

Pallebedda - Balangoda Main Road: Dev., 1031-2 

SLTB Employees: Ratnapura Dist., 881-5 

 

Yapa, The Hon. Anura Priyadharshana, M.P.,  

Minister of Disaster Management: 

Debates, Adjournment: 
Prefabricated Houses unsuitable for  

North and East, 497-8 

 

Questions by Private Notice, Replies to: 
People Affected by Drought, Immediate  

Relief for, 656-9 

[Wic-Yap 
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විසඳුම 
 දුම්ෙකොළ වගාකරුවන්ට විකල්ප ෙබෝග හඳුන්වා දීම 
 
ෙවෙහර විහාරසථ්ාන පාලනයට රජය මැදිහත්වන බවට 

ජනමාධ්ය තුළින් පසිද්ධ කිරීම:  
 අධිකරණ අමාත්ය  සහ බුද්ධ ශාසන අමාත්යතුමාෙග් 

පකාශය 

அறிவிப் கள் : 
     சபாநாயகர  சான் ைர 
 

நிதி ஆைணக்கு வின் ெசயலாற் ைக அறிக்ைக 
 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக்கு  அறிக்ைககள் 
 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 

தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
      குப்ைபகூளச் ேசகாிப்  மற் ம் அகற்ற க்கான 

நீண்டகாலத் தீர்  
      ைகயிைலச் ெசய்ைகயாளர்க க்கு மாற் ப் பயிர்கைள 

அறி கப்ப த்தல் 
 

விகாைரகளின் நிர்வாகத்தில் அரசாங்கம் தைலயி வதாக 
ெவளியான ஊடகச் ெசய்திகள்: 

      நீதி அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச மானவாின் 
கூற்  

ANNOUNCEMENTS: 
    Speaker’s Certificate 
 

PERFORMANCE REPORT OF FINANCE COMMISSION 
 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
    Long-term Solution to Collection and Disposal of Garbage 

    Introducing Alternative Crops to Tobacco Cultivators 
 
MEDIA REPORTS IMPLYING GOVERNMENT         

INTERVENTION IN ADMINISTRATION OF      
BUDDHIST TEMPLES: 

    Statement by Minister of Justice and Minister of 
Buddhasasana  

ேதசிய ெலாத்தர் சைபக்கு எதிரான குற்றச்சாட் கள்: 
      ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சாின  கூற்  
 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
      பந் ல லால் பண்டாாிெகாட மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) – 

[மாண் மிகு  அ ர சிட்னி ஜயரத்ன] - தன் ைற 
மதிப்பிடப்பட்ட  

 
ேத நர்கைளப் பதி ெசய்தல் (விேசட ஏற்பா கள்) 

சட்ட லம்: 
     இரண்டாம், ன்றாம் ைறகள் மதிப்பிடப்பட் , 

தி த்தப்பட்டவா  நிைறேவற்றப்பட்ட  
 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண : 
     சர்வசன வாக்குாிைமையப் பா காத்தல் 
 

ALLEGATIONS LEVELLED AGAINST THE NATIONAL 
LOTTERIES BOARD: 

   Statement by Minister of Foreign Affairs 
 
PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
    Bandula Lal Bandarigoda Foundation (Incorporation)  - 

[Hon. Anura Sidney Jayarathne] – Read the 
First  time   

 
REGISTRATION OF ELECTORS (SPECIAL PROVISIONS) 

BILL: 
    Read a Second, and the Third time, and passed as 

amended 
 
ADJOURNMENT MOTION: 
    Safeguarding Universal Adult Franchise      
 

ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලයට එෙරහිව නැඟූ ෙචෝදනා: 
 විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
 බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ පදනම (සංස්ථාගත 

කිරීෙම්) –[ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා] -
පළමුවන වර කියවන ලදී. 

 
ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් 

ෙකටුම්පත:  
 ෙදවන වර සහ තුන්වන වර කියවා සංෙශෝධිතාකාරෙයන් 

සම්මත කරන ලදී 
 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 සර්ව ජන ඡන්ද අයිතිය සුරැකීම 
 



 

 



 

 

 

පාර්ලිෙම්න්තු විවාද 
(හැන්සාඩ්) 

 

 

 

නිල වාර්තාව 
 

 

 

253 වන කාණ්ඩය  
 

 

 

 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය්  

අටවන පාර්ලිෙම්න්තුව 
 

 

 

පළමුවන සභා වාරය 
 

2017 



 

 



(v) 

 

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

  
අ 

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

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

 
ඒ 

ඒකනායක, ටී.බී. (කුරුණෑගල) 
  

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

 

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



(vi) 

 

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

 

 
  

 ච 
 

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

ජ 
  

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

 

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

ද 
 

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

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



(vii) 

 

න 
  

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

ප 

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

බ 

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

 

ම 

  

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



(viii) 

 

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

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

ල 
  

ෙලොකුෙග්, ගාමිණී කුලවංශ  (ෙකොළඹ) 
 
 

ව 
  

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



(ix) 

 

ස 
 

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

ශ 

       ශීතරන්, සිවඥානම් (යාපනය) 
       ශීෙන්සන්, ඥානමුත්තු (මඩකළපුව) 

ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය, ශාන්ති (ජාතික ලැයිස්තුව) 

 
 
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  - 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, සුභසාධන හා කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත්ය  - ගරු එස්. බී. දිසානායක මහතා 
මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්ය - ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
කම්කරු, වෘත්තීය සමිති සබඳතා  හා සබරගමු සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු ඩබ්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
විෙශේෂ කාර්යභාර අමාත්ය - (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම 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  ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
සංවර්ධන කාර්යභාර අමාත්ය - ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්ය - ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
සව්ෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය  - ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්ය - ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
විෙද්ශ කටයුතු  අමාත්ය  - ගරු රවි කරුණානායක මහතා  
අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු  අමාත්ය  - ගරු එස්.බී. නාවින්න මහතා 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්ය - ගරු  රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
මහානගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු  පාඨලී චම්පික රණවක මහතා 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ය  - ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්ය - ගරු නවීන් දිසානායක මහතා 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්ය - ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
කෘෂිකර්ම අමාත්ය - ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා  
වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්ය - ගරු  විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්ය - ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු  කබීර් හාෂීම්  මහතා 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්ය  - ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
අධිකරණ  අමාත්ය හා බුද්ධ ශාසන අමාත්ය - ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්ය - ගරු සජිත් ෙපේමදාස  මහතා 
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු  පලනි දිගම්බරම් මහතා 
ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ  අමාත්ය හා 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 
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු  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 
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 

මහවැලි සංවර්ධන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ පතිසන්ධාන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා 
මහාමාර්ග රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා  

විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
ඉඩම් රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා 
රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන  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 
වාරිමාර්ග 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 විජයවර්ධන 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 
විෙද්ශ කටයුතු  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 
මුදල් රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඉරාන් විකමරත්න 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 
මුදල් හා ජනමාධ්ය  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 
ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
සමාජ සවිබල ගැන්වීම්, සුබසාධන හා කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ 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 
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු 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 ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ 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 මයන්ත දිසානායක මහතා, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා, ගරු එස.්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 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 (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන 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 බිමල් රත්නායක 
මහතා, ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මහතා,  ගරු ෙසය්යිඩ් අලි සාහීර් මවුලානා මහතා, ගරු විමලවීර දිසානායක මහතා, ගරු 
අබ්දුල්ලාහ්  මහ්රූෆ් මහතා, ගරු අන්නාමෛලයි නෙඩ්සු සිවශක්ති මහතා,  ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා, ගරු ෙක්. කාදර් 
මස්තාන් මහතා, ගරු ඉම්රාන් මහරුෆ් 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 

 
බසීලෙයහි ශී ලංකා තානාපති කාර්යාලය සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙයහි, නිව්ෙයෝක් නුවර, එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් ශී ලංකා නිත්ය නිෙයෝජිත කාර්යාලය සඳහා කාර්යාල මිලදී ගැනීම සඳහා ශී ලංකා මහ බැංකුව 
විසින් එක් එක් ස්ථානය ෙවනුෙවන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් දරන ලද වියදම පිළිබඳ ෙසොයා බලා වාර්තා 
කිරීම පිණිස වූ විෙශේෂ කාරක සභාව   

ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා (සභාපති), ගරු ලක්ෂම්න් ෙසනවිරත්න මහතා, ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි 
මහත්මිය,ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගම ෙග් මහතා,ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න 
මහතා, ගරු විදුර විකමනායක මහතා, ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා, ගරු ෙහක්ටර් 
අප්පුහාමි මහතා, ගරු ඒ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා, 
ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය, ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්ෂන් මහතා, ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා, ගරු (ෛවද්ය) 
එස්. සිවෙමෝහන් 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, ෙක්.සී. පනාන්දු මහතා, යූ.එන්. පණ්ඩිත මහත්මිය (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු);  ඩී.වී.ඕ. වීරෙකෝන් මහත්මිය, 
එච්.යූ.පී. කුමාර මහතා, ඩී.සී.එස්. රූපසිංහ මහත්මිය,  ෙක්.ඒ.එම්.ආර්.එස්. රුදිගූ මහත්මිය,  ඩී.ජී.එම්.එස්.එම්. ෙදහිගහලන්ද 
මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ඒ.එස.් 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.එස්.ඩව්ලිව්. විෙජ්ගුණවර්ධන මහතා,  ඩබ්ලිව්.පී.ෙජ්. පුෂප් කුමාර පතිරණ මහතා  (නිෙයෝජ්ය 
පධාන නිලධාරිහු)  ආර්.පී.වයි.ටී. වරුසවිතාන මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරි); ඩබ්ලිව්.එම්.එල්.එම්. වීරසිංහ මහත්මිය 
(පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි); ෙක්.එස්. සිල්වා මහතා (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, ආර්.පී. රසික රාජපක්ෂ මහතා 
ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ - එම්.ඒ. ජසම්ිනා මහත්මිය, එස්.එන්. කලවාන ෙමෙනවිය 

ෙ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.එස්. නිවර්චනා මහත්මිය, ඊ.වී.ටී.ආර්. එදිරිසිංහ මහත්මිය, ඊ.වී.ටී.ආර්. 
එදිරිසිංහ මහත්මිය, ඉඳුනිල් ධම්මිකා මහත්මිය 

කාරක සභා වාර්තාකරුෙවෝ - ෙජ්.ඒ.ටී. සමන්තිකා මහත්මිය, පී.ජී.ෙක්.එන්. මිහිරි මහත්මිය,   ආර්. එම්. දර්ශිකා සිරිවර්ධන 
මහත්මිය,  සි. තුෂ්සාන්තිනි ෙමෙනවිය, ෙජ්.ෙක්.අයි. නිල්මිනි මහත්මිය, එම්.ඒ.ෙක්.එස.් සංජීවනී මහත්මිය, ආර්.පී.ජී. කුමාරි 
ෙමෙනවිය, ටී.පී.ආර්.ටී. කුමාරි ෙ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.එස.් සුමුදු සමන්ජිකා 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  

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  
පධාන පරීක්ෂක (සිවිල්)  -   
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, එච්.යූ. 

ෙපෙර්රා මහතා,  
ආපනශාලා කළමනාකරුෙවෝ - බී.ජී.වී. පතිරණ මහතා, ඩබ්ලිව්.එස්.එස.් ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.එන්.සී. ෙපෙර්රා මහතා 
 උද්යාන අධීක්ෂක -   
ෙජ්යෂඨ් ගෘහපාලක අධීක්ෂක: එම්.ඩී.ඊ.එම්.එන්. කරුණාරත්න මහතා 
ගෘහපාලන අධීක්ෂකවරු - පී.පී.එන්.එස.් පුෂප්කුමාර මහතා,  ෙක්.එන්. බස්නායක මහතා, එස්.ඩී. රත්නසිරි මහතා, ෙක්.එච්. යසපාල 

මහතා 
ආහාරපාන අධීක්ෂකවරු - එල්.ජී. ජයවර්ධන මහතා, ෙජ්.ඒ.එන්.එස්. ෙ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, ෙක්.ඩී. පියසිරි මහතා, 

ඒ.ඒ.ඩී.ටී.එස්.ෙක්. අෙබ්නායක මහතා, පී. ලයනල් 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, පී.එච්. කුමාරසිංහ මහතා (පධාන නිලධාරිහු);     ෙ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,  ආර්.එන්.එච්. විෙජ්තිලක මහත්මිය, 

එච්.පී.ඒ.එස්. අෙබ්ෙකෝන් මහත්මිය,  ෙජ්.එස්. අමුෙගොඩ ආරච්චි මහත්මිය, වි. මුරලිතාස් මහතා 

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

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

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

පාර්ලිෙම්න්තු  කථා පරිවර්තකෙයෝ - ඩී.ඩී.වී.එන්. ධම්මෙග් මහතා,  ඩබ්ලිව්.එම්. රාජපක්ෂ මහතා, පී.එල්.පී.එල්. කුමාරසිරි මහතා, 
පී. ශාන්තකුමාර් මහතා, එස.් රෙම්ෂක්ුමාර් මහතා, ආර්. වසන්ති ෙපෙර්රා මහත්මිය, එම්. අජිත්කුමාර් මහතා,  ජී. ෙජයචන්ද 
මහතා, එම්.එච්.එම්. රාමිස් මහතා, ඊ.ඒ. අමරෙසේන මහතා, ඊ.එම්.එන්.එස්.එම්. ඒකනායක මහතා, ඒ.එල්.ඒ.ඩී. තියුමිණී 
මහත්මිය, ෙක්.එම්.පී.ජී.ෙක්. ෙසේනාරත්න මහත්මිය, එම්.ඉෙසඩ්.එම්. අස්කා මහතා 
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පද්ධති  විශේල්ෂක - සී.ෙජ්. විල්ෙලෝරආරච්චි මහතා 

සන්නිෙව්දන / ආරක්ෂක ඉංජිෙන්රු - ජී. එන්. ලක්මහල් මහතා  

පද්ධති සැලසුම්කරු -   
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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) 
மாரப்பன, 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) 
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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 அைமச்சர் - 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, நலன் ாி மற் ம் கண்  மர ாிைமகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க  
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சர் - மாண் மிகு மங்கள சமர ர  
ெதாழில், ெதாழிற்சங்க உற கள் மற் ம் சப்பிரக வ அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன 
விேசட பணிப்ெபா ப் கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு சரத் அ கம 
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 
அபிவி த்திப் பணிப்ெபா ப் கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு திலக் மாரப்பன 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் 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  
ெவளிநாட்ட வல்கள் 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 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க  
மைலநாட்  திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு பழனி திகம்பரம் 
காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்  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  
திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழிற்பயிற்சி 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 
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.] 
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இராஜாங்க அைமச்சர்கள் 

மகாவ  அபிவி த்தி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர 
ேதசிய ஒ ைமப்பா  மற் ம் நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ   
ெந ஞ்சாைலகள் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா  
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  ல மன் ெசெனவிரத்ன 
காணி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க  
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி 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  
நீர்ப்பாசன 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  
ெவளிநாட்ட வல்கள் 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  
நிதி இராஜாங்க அைமச்சர் -  மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன  
 

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  
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக 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 
ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் -  மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா  
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா 
ச க வ ட்டல், நலன் ாி மற் ம் கண்  மர ாிைமகள் பற்றிய 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 
திறன்சள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில் பயிற்சி 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 
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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.  
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சிறப் ாிைமகள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு திலக் மாரப்பன (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 ல மன் ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க, 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 மயந்த திசாநாயக்க, 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 ெதவரப்ெப ம, 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 (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் ஜயவர்தன, 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 
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 இம்ரான் மஹ் ப், மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான், மாண் மிகு அங்கஜன் இராமநாதன், 
மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா விேஜமான்ன, மாண் மிகு 
கஞ்சன விேஜேசகர.  
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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. 

 
பிேரசில் நாட் ல் உள்ள இலங்ைகத்  தரகத்தின் அ வலகம் மற் ம் ஐக்கிய அெமாிக்கா, நி ேயார்க்கி ள்ள 

ஐக்கிய நா களின் இலங்ைகக்கான நிரந்தரப் பிரதிநிதியின் அ வலகம் என்பவற்ைறக் ெகாள்வன  
ெசய்வதற்காக இலங்ைக மத்திய வங்கிக்கு ஏற்பட்ட ெசல கைள ஒவ்ெவா  வளாகம் ெதாடர்பில் 
தனித்தனியாக ஆராய்ந்  அறிக்ைக சமர்ப்பிப்பதற்கான ெதாிகு   

மாண் மிகு ேஜ.எம்.ஆனந்த குமாரசிறி (தவிசாளர்), மாண் மிகு லக்ஷமன் ெசனவிரத்ன, மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி 
வன்னிஆரச்சி, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன, மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக, 
மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு ல மன் 
ஆனந்த விேஜமான்ன, மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு ந ன் பண்டார 
ஜயமஹ, மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி, மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார், மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக, மாண் மிகு 
(ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, மாண் மிகு (டாக்டர்) (தி மதி) தா விேஜமான்ன, மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன், 
மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க, மாண் மிகு (டாக்டர்) சி. சிவேமாகன். 
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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 . ேக.சி. ெபர்னாந் ,  தி மதி .என்.பண் த, (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி .வி.ஓ. 

ரேகான், தி . எச். .பீ. குமார, 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, தி . டபிள் .பீ.ேஜ. ஷ்பகுமார 
பத்திரண (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி மதி ஆர்.பீ.ைவ.ாி. வ ஷவிதான (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); 
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, தி . ஆர்.பீ. ரசிக்க ராஜபக்ஷ 
சு க்ெக த்தாளர்கள் -   தி மதி எம்.ஏ. ஜஸ்மினா, ெசல்வி எஸ்.என். கலவான  
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, தி மதி ஈ.வி.ாி.ஆர். எதிாிசிங்க, தி மதி இந் னில் தம்மிகா 

கு  அறிக்ைகயாளர்கள் –  ெசல்வி ேஜ.ஏ.ாி. சமந்திகா, தி மதி பீ.ஜி.ேக.என். மிஹிாி,  தி மதி ஆர்.எம். தர்ஷிகா சிறிவர்தன, 
ெசல்வி சி. ஷ்சாந்தினி, தி மதி ேஜ.ேக.ஐ. நில்மினி, தி மதி எம்.ஏ.ேக.எஸ். சஞ்ஜீவனி, ெசல்வி ஆர்.பீ.ஜி. குமாாி, ெசல்வி 
ாி.பீ.ஆர்.ாி. குமாாி 

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 

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 
பிரதம பாிேசாதகர் (சிவில்) -  
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,     

தி . எச். . ெபேரரா 
உண ச்சாைல காைமயாளர்கள் -  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 . ேக. . பியசிறி, 
தி . ஏ.ஏ. .ாி.எஸ்.ேக. அேபநாயக்க, தி . பீ. லயனல் 

 

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, தி . பீ.எச். குமாரசிங்ஹ (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); 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) 
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அரசாங்கக் கணக்குகள் மற் ம் ெபா ப் யற்சிகள் கு  அ வலகம் - தி மதி என்.எஸ். விக்கிரமரத்ன, தி மதி ஏ.சி.பீ. 
சூாியப்ெப ம (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் -நி வாகம்); தி . ஈ. .ேஜ. விக்கிரமசிங்க, தி . .ஆர்.எஸ். ெபர்னாந் , தி மதி 
எம்.ே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, 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) 



(xlvi) 

 

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 – 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, Welfare and Kandyan Heritage– The Hon. S.B. Dissanayake 
Minister of Finance and Mass Media – The Hon. Mangala Samaraweera 
Minister of Labour, Trade Union Relations and Sabaragamu Development– The Hon. W.D.J. Senewiratne 
Minister of Special Assignment - The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama 
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 Development Assignments - The Hon.Tilak Marapana 
Minister of Ports and Shipping – 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 Foreign Affairs  – 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 Petroleum Resources Development – The Hon. Arjuna Ranatunga 
Minister of Hill Country New Villages, Infrastructure and Community Development – The Hon. Palany Thigambaram 
Minister of Lands and Parliamentary Reforms and the 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 Religious Affairs – The Hon. Abdul Haleem 
Minister of Skills Development and Vocational Training– 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 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 Mahaweli Development - The Hon.Mahinda Amaraweera 
State Minister of National Integration and Reconciliation – The Hon. A.H.M. Fowzie 
State Minister of Highways – The Hon. Dilan Perera 
State Minister of Science, Technology and Research -  The Hon. Lakshman Senewiratne 
State Minister of Lands – The Hon. T.B. Ekanayake 
State Minister of Public Enterprise Development – The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena 
State Minister of Labour and Trade Unions Relations – The Hon. Ravindra Samaraweera 
State Minister of Education – The Hon. V.S. Radhakrishnan 
State Minister of Irrigation – 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 Foreign Affairs – 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 Finance - The Hon.Eran Wickramaratne 
 
 

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 Finance and Mass Media - 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 National Policies and Economic Affairs – The Hon. (Dr,)Harsha De Silva 
Deputy Minister of Power and Renewable Energy – The Hon. Ajith P. Perera 
Deputy Minister of Social Empowerment, Welfare and Kandyan Heritage – 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 Skills Development and Vocational Training – 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 
Galappaththi, The Hon.Bimal Rathnayake, The Hon.Ranjith Aluvihare, The Hon.Anura Sidney Jayarathne, The 
Hon. Lakshman Ananda Wijemanne, The Hon. K. Thurairetnasingam, The Hon.(Dr.) Ramesh Pathirana, The 
Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. Kanaka Herath,  The Hon. Mylvaganam Thilakarajah, The Hon. 
Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna, The Hon. Chaminda 
Wijesiri, The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa, The Hon. S.Sivamohan. 

 
Committee on High Posts 

The Hon.Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon. John Amaratunga, The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. 
(Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa 
Rajapakshe, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Eran Wickramaratne,The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. 
Vijitha  Herath, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. Dharmalingam 
Sithadthan, The Hon. M.A. Sumanthiran. 

 
 
Committee on Public Finance 

The Hon. M.A. Sumanthiran (Chairman), The Hon.  Susantha Punchinilame, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The 
Hon. Douglas Devananda, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Mahindananda Aluthgamage, The 
Hon.Sunil Handunnetti, The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. 
Lakshman Ananda Wijemanne, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, 
The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. Ajith Mannapperuma, The Hon. Mylvaganam Thilakarajah, The Hon. 
Mayantha Dissanayake, The Hon. Mohamed Navavi, The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe, The Hon. (Dr.) (Mrs.) 
Thusitha Wijemanna,The Hon. Wijepala Hettiarachchi. 
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Sectoral Oversight Committee on Economic Development 
 
The Hon.Lakshman Senewirathne, The Hon. Ashok Abeysinghe,The Hon. Arundika Fernando, The Hon. 

Karunarathna Paranawithana, The Hon. Nimal Lanza,The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Vasudeva 
Nanayakkara,The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Edward Gunasekara, The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri, The 
Hon. K.K. Piyadasa, The Hon. K. Thurairetnasingam, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. E. Saravanapavan, 
The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. Mayantha Dissanayake, The Hon. Mohamed Navavi, The Hon. S.M. 
Marikkar, The Hon. Harshana Rajakaruna, The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa. 

 

Sectoral Oversight Committee on International Relations 

The Hon. Ranjith Aluvihare (Chairman), The Hon.  Indika  Bandaranayake, The Hon.  Dunesh  Gankanda, The Hon. 
Ajith P. Perera, The Hon.  Eran Wickramaratne, The Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. Anuradha Jayaratne, 
The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon.S.M.Chanrasena, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Annamalai 
Nadesu Sivasakthi, The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Nalaka 
Prasad Colonne, The Hon.Malith Jayathilake, The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardana, The Hon. Mayantha 
Dissanayake, The Hon.S.M.Marikkar, The Hon.Prasanna Ranatunga,The Hon. Chaminda Wijesiri. 

 
Sectoral Oversight Committee on Sustainable Development and Environment and Natural Resources 

The Hon. (Mrs.)Pavithradevi Wanniarachchi (Chairman), The Hon. Duleep Wijesekera , The  Hon.  Lakshman 
Wasantha Perera, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Douglas 
Devananda, The Hon.Mahinda Yapa Abeywardena,  The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. Lucky 
Jayawardana, The Hon. Nihal Galappaththi, The Hon. Abdullah Mahrooff, The Hon. Anura Sidney Jayarathne, 
The Hon. Hector Appuhamy, The Hon. Sisira Kumara Abeysekara, The Hon. A. Aravindh Kumar, The Hon. 
Kaveendiran Kodeeswaran, The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila, The Hon. I. Charles Nirmalanathan,The Hon. 
Chaminda Wijesiri,The Hon. Sandith Samarasinghe. 
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Sectoral Oversight Committee on Women and Gender  

The Hon. (Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna (Chairman), The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. 
(Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon.  Eran Wickramaratne, The Hon. 
Ranjan Ramanayake, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi, The Hon.Siripala Gamlath, The Hon. Vadivel 
Suresh, The Hon. Edward Gunasekara, The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana , The Hon. K. Thurairetnasingam, The 
Hon.Rosahn Ranasinghe, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. (Mrs.) Geetha Samanmalee 
Kumarasingha, The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra, The Hon., Bandula Lal Bandarigoda, The Hon.Prasanna 
Ranaweera, The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna,The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa. 

 

Sectoral Oversight Committee on Education and Human Resources Development. 

The Hon. Vadivel Suresh (Chairman),The Hon. Piyankara Jayaratne, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. 
Gamini Lokuge, The Hon. Nihal Galappaththi, The Hon. Sirinal de Mel, The Hon. K.Thurairetnasingam, The 
Hon. Seeniththamby Yoheswaran, The Hon. S. Shritharan, The Hon. Velu Kumar, The Hon. (Dr.) Nalinda 
Jayathissa, The Hon. Sujith Sanjaya Perera, The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor, The Hon. 
(Prof.) Ashu Marasinghe, The Hon.Mujibar Rahuman, The Hon. Angajan Ramanathan, The Hon. (Mrs.) Rohini 
Kumari Wijerathna, The Hon. Gnanamuthu Srineshan, The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne, The Hon. 
Wijepala Hettiarachchi. 

 
Sectoral Oversight Committee on National Security 

The Hon.Malith Jayathilake (Chairman), The Hon.Palitha Tewarapperuma, The Hon.Chamal Rajapaksa, The 
Hon.Douglas Devananda,The Hon.Vijitha  Herath.The Hon.Chandrasiri Gajadeera, The Hon.M.S. Thowfeek,The 
Hon.Dharmalingam Sithadthan,The Hon.A. A. Wijethunga,The Hon.Buddhika Pathirana,The Hon.(Dr.) Ramesh 
Pathirana,The Hon.M.A. Sumanthiran, The Hon.Shehan Semasinghe, The Hon.Chandima Gamage, The Hon.(Dr.) 
Kavinda Heshan Jayawardana, The Hon.Mayantha Dissanayake, The Hon.Bandula Lal Bandarigoda, The 
Hon.Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor, The Hon.(Prof.) Ashu Marasinghe, The Hon.S. Viyalanderan.  

 
Sectoral Oversight Committee on Health and Human Welfare, Social Empowerment 

The Hon.Lucky Jayawardana (Chairman), The Hon.(Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon.Duleep Wijesekera, The 
Hon.Anuradha Jayaratne, The Hon.H.L. Premalal Jayasekara The Hon.J.C. Alawathuwala, The Hon.Ranjith 
Aluvihare, The Hon.Sirinal de Mel, The Hon. A.A. Wijethunga, The Hon.(Dr.) Ramesh Pathirana, The 
Hon.Vijitha Berugoda. The Hon. E. Saravanapavan, The Hon.Ajith Mannapperuma, The Hon.(Dr.) Nalinda 
Jayathissa, The Hon.Mylvaganam Thilakarajah, The Hon.I. Charles Nirmalanathan, The Hon.Imran Maharoof, 
The Hon.Ishak Rahuman, The Hon.(Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna, The Hon.(Dr.) S. Sivamohan. 

 
Sectoral Oversight Committee on Transport and Communication 

The Hon.Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon.Lasantha Alagiyawanna, The Hon.Tharanath Basnayaka, The 
Hon.Sunil Handunnetti, The Hon.Edward Gunasekara, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon.J.C. 
Alawathuwala, The Hon.Dharmalingam Sithadthan, The Hon.Anura Sidney Jayarathne, The Hon.Lakshman 
Ananda Wijemanne, The Hon.Kanaka Herath, ,The Hon.Nalin Bandara Jayamaha, The Hon.A. Aravindh Kumar, 
The Hon.Ananda Aluthgamage, The Hon.(Dr.) Nalinda Jayathissa, The Hon.I. Charles Nirmalanathan, The 
Hon.Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor, The Hon.Ishak Rahuman, The Hon.Gnanamuthu Srineshan, The 
Hon.M.H.M. Salman. 

 
Sectoral Oversight Committee on Agriculture and Lands 

The Hon.Vijitha Herath (Chairman), The Hon.Susantha Punchinilame, The Hon.Faizal Cassim, The Hon.Duleep 
Wijesekera, The Hon.Nishantha Muthuhettigamage, The Hon.Dunesh Gankanda, The Hon.Ashok Abeysinghe, 
The Hon.Johnston Fernando, The Hon.J.M. Ananda Kumarasiri, The Hon.J.C. Alawathuwala, The Hon. 
Sivasakthi Ananthan, The Hon.(Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon.Janaka Wakkumbura, The Hon.S. 
Shritharan, The Hon.Ananda Aluthgamage, The Hon.Ashoka Priyantha, The Hon.Kaveendiran Kodeeswaran, The 
Hon.Mohamed Navavi, The Hon.K. Kader Masthan, The Hon.Heshan Withanage. 

 
Sectoral Oversight Committee on Legal Affairs (anti-corruption) and Media  

The Hon.Ajith Mannapperuma (Chairman), The Hon.Ajith P. Perera, The Hon.Ranjan Ramanayake, The Hon.Nimal 
Lanza, The Hon.Palitha Tewarapperuma, The Hon.Vijitha  Herath, The Hon. Dullas Alahapperuma, The 
Hon.Dharmalingam Sithadthan, The Hon.Dilum Amunugama, The Hon.Mohan Priyadarshana De Silva, The 
Hon.M.A. Sumanthiran, The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardana, The Hon.Mylvaganam Thilakarajah, The 
Hon.Angajan Ramanathan, The Hon.(Dr.) Jayampathy Wickramaratne, The Hon.Heshan Withanage, The Hon.S. 
Viyalanderan, The Hon.Gnanamuthu Srineshan, The Hon.M.H.M. Salman, The Hon.Wijepala Hettiarachchi.  
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Sectoral Oversight Committee on Youth, Sports, Arts and Heritage 

The Hon.C.B. Rathnayake (Chairman), The Hon.Lakshman  Senewiratne, The Hon.Ameer Ali Shihabdeen, The Hon. 
Indika  Bandaranayake, The Hon.Nishantha Muthuhettigamage, The Hon.Bimal Rathnayake, The Hon.K.K. 
Piyadasa, The Hon.A. A. Wijethunga, The Hon.(Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon.T. Ranjith De Zoysa, 
The Hon.Seeniththamby Yoheswaran, The Hon.Lohan Ratwatte, The Hon.A. Aravindh Kumar, The Hon.Ashoka 
Priyantha, The Hon.(Mrs.) Geetha Samanmalee Kumarasingha, The Hon.( Mrs.) Hirunika Premachandra, The 
Hon.S. M. Marikkar, The Hon.Mujibur Rahuman, The Hon.Harshana Rajakaruna, The Hon.S. Viyalanderan. 

 

Sectoral Oversight Committee on Business and Commerce 

The Hon.Seyed Ali Zahir Moulana (Chairman), The Hon. Lakshman Wasantha Perera, The Hon.Nishantha 
Muthuhettigamage, The Hon.Arundika Fernando, The Hon.H.M.M. Harees, The Hon.H.R. Sarathie Dushmantha, 
The Hon.Sunil Handunnetti, The Hon.S.C. Mutukumarana, , The Hon.K.K. Piyadasa, The Hon.Seeniththamby 
Yoheswaran, The Hon.(Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon.Ananda Aluthgamage, The Hon.Ashoka Priyantha, 
The Hon.Nalaka Prasad Colonne, The Hon.Piyal Nishantha De Silva, The Hon.Ishak Rahuman, The 
Hon.Harshana Rajakaruna, The Hon.Chaminda Wijesiri, The Hon.Heshan Withanage, The Hon.Indika Anuruddha 
Herath. 

 

Sectoral Oversight Committee on Energy 

The Hon.Chandima Gamage (Chairman), The Hon.Lakshman Seneviratne, The Hon.(Dr.) Harsha De Silva, The 
Hon.Eran Wickramaratne, The Hon.Nimal Lanza, The Hon.H.R. Sarathie Dushmantha, The Hon.Salinda 
Dissanayake, The Hon.Bandula Gunawardane, The Hon.Keheliya Rambukwella, The Hon. Kumara Welgama, 
The Hon.Rohitha Abeygunawardena,  The Hon.Weerakumara Dissanayake, The Hon.M.S. Thowfeek, , The Hon.
(Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon.Ajith Mannapperuma, The Hon.Nalin Bandara Jayamaha , The 
Hon.Nalaka Prasad Colonne, The Hon.Imran Maharoof, The Hon.(Prof.) Ashu Marasinghe, The Hon.(Dr.) S. 
Sivamohan. 

 

Sectoral Oversight Committee on Manufacturing and Services 

The Hon.Nalin Bandara Jayamaha (Chairman), The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon.Faizal Cassim, The 
Hon.Lakshman Wasantha Perera, The Hon.Dunesh Gankanda, The Hon.(Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage, The 
Hon.H.R. Sarathie Dushmantha, The Hon.Abdullah Mahrooff, The Hon. Sirinal de Mel, The Hon.Jayantha 
Samaraweera, The Hon.R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera, The Hon.Thushara Indunil Amarasena, The 
Hon.Kaveendiran Kodeeswaran, The Hon.Sisira Jayakody, The Hon.Sujith Sanjaya Perera, The Hon.S. 
Premarathna, The Hon.Tharaka Balasuriya, The Hon.Sandith Samarasinghe, The Hon.(Dr.) S. Sivamohan, The 
Hon.Chathura Sandeepa Senaratne. 

 

Sectoral Oversight Committee on Internal Administration and Public Management 

The Hon.Gamini Lokuge (Chairman), The Hon.Ameer Ali Shihabdeen, The Hon.Indika Bandaranayake, The 
Hon.Faizal Cassim, The Hon.Ashok Abeysinghe, The Hon.Chandrasiri Gajadeera, The Hon.Lucky Jayawardana, 
The Hon.Nihal Galappaththi, The Hon.Mavai S. Senathirajah, The Hon.Anura Sidney Jayarathne, The 
Hon.Thenuka Vidanagamage, The Hon.S. Shritharan, The Hon.Hector Appuhamy, The Hon.Sisira Kumara 
Abeysekara, The Hon. Thushara Indunil Amarasena, The Hon.Velu Kumar, The Hon.Malith Jayathilake, The 
Hon.K. Kader Masthan, The Hon.(Dr.) Jayampathy Wickramaratne, The Hon.(Mrs.) Shanthi Sriskandarasa. 

 

Sectoral Oversight Committee on Reconciliation and North and East Reconstruction 

The Hon.Mavai S. Senathirajah (Chairman), The Hon.Susantha Punchinilame, The Hon.(Dr.) Harsha De Silva, The 
Hon.H.M.M. Harees, The Hon.Karunarathna Paranawithana, The Hon.Douglas Devananda, The Hon.Bimal 
Rathnayake, The Hon.M.S. Thowfeek, , The Hon.Seyed Ali Zahir Moulana, The Hon. Wimalaweera Dissanayaka, 
The Hon.Abdullah Mahrooff, The Hon. Sivasakthi Ananthan, The Hon.E. Saravanapavan, The Hon.K. Kader 
Masthan, The Hon. Imran Maharoof, The Hon.Mujibur Rahuman, The Hon.Angajan Ramanathan, The Hon.(Dr.) 
Jayampathy Wickramaratne, The Hon.(Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna, The Hon.Kanchana Wijesekera. 

 

  
 



(lvii) 

 

SELECT  COMMITTEES   
 
 

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 

 

The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale (Chairperson), The Hon. A. D. Susil Premajayantha, The Hon. Dilan Perera, The 
Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Faizal Cassim, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. 
Ranjan Ramanayake, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Gamini Lokuge, The Hon. Mahinda Yapa 
Abeywardena, The Hon. Keheliya Rambukwella, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Bimal Rathnayake, The 
Hon. J. C. Alawathuwala, The Hon. S. Shritharan, The Hon. M. A. Sumanthiran, The Hon. A. Aravindh Kumar, 
The Hon. Nalaka Prasad Colonne, The Hon. Chandima Gamage, The Hon. Mujibur Rahuman, The Hon. 
Gnanamuthu Srineshan 

 

Select Committee on the United Nations 2030 Agenda For Sustainable Development 
 

The Hon. Thilanga Sumathipala (Chairman), The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. V.S.Radhakrishnan, 
The Hon. Niroshan Perera, The Hon. Ruwan Wijayawardene, The Hon. (Mrs) Sumedha G. Jayasena, The Hon. 
Anuradha Jayaratne, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Abdullah Maharoof, The Hon. Buddika Pathirana, 
The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa, The Hon. 
(Mrs) Rohini Kumari Wijerathna, Hon .S. Viyalanderan 

 

Select Committee to Look into and Report on the Expenses Incurred by the Central Bank of Sri Lanka for the 
Purchasing of the Office for the Sri Lankan Embassy in Brazil and the Office for the Permanent 
Representative of Sri Lanka to the United Nations, New York, USA separately in respect of each premises  

 

      The Hon. J. M. Ananda Kumarasiri (Chairman),The Hon. Lakshman Senewiratne,The Hon. (Mrs.) Pavithradevi 
 Wanniarachchi, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Bandula Gunawardana, The Hon. Mahindananda 
 Aluthgamage, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Anura Sidney Jayarathne, 
 The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne, The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. E. Saravanapavan, The 
 Hon. Nalin Bandara Jayamaha, The Hon. Hector Appuhamy, The Hon. A. Aravindh Kumar, The Hon. Ananda 
 Aluthgamage, The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna, The Hon. 
 Gnanamuthu Srineshan, The Hon. Sandith Samarasinghe, The Hon. (Dr.) S. Sivamohan.    
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SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT – Mr. W.B.D. Dasanayake 
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ASSISTANT SECRETARIES-GENERAL - Mrs. K.A. Rohanadeera,  Mr.K.A.T.K. Jayathilake 

  

OFFICE OF THE SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT 
  

CO-ORDINATING SECRETARY TO THE SGP - Mrs. Salini Nilmalgoda 
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DEPUTY PRINCIPAL OFFICER - Mr. T.K.Jayawardane  
 

   

DEPARTMENT OF THE SERJEANT-AT-ARMS 
  

SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Anil Samarasekera 

DEPUTY SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Narendra Fernando 

ASSISTANT SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Kushan Sampath Jayaratne 

Mr. A.T.S. Pushpakumara, Mr. G.M.G. Priyantha (Assistant Principal Officers); Mr. A.U. Premachandra (Senior Assistant Parliamentary  Officer)

Mr.R.L.S.Mangala (Senior Telephone Supervisor)  

  
ADMINISTRATION DEPARTMENT 

  

  

DIRECTOR (ADMINISTRATION) - Mr. Ranjan F. Pathinather 

DEPUTY DIRECTOR (ADMINISTRATION) - Mrs. L.R. Jayawardena   

ESTABLISHMENTS OFFICE - Mrs. D.S.R. Guneratne (Assistant Director – Administration);  Mrs. K.A.I. Senarathna,  Mr. Anil Hewawasam 
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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 

CHIEF INSPECTOR (CIVIL) -  

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, Mr. H.U. Perera 

RESTAURANT MANAGERS -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.K.D.Piyasiri, Mr.A.A.D.T.S.K.Abeynayake, Mr.P.Lionel 
  

  

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, Mr. P.H. 
Kumarasinghe,  (Principal Officers);  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, 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 

  

  
 



පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—                                                                  

 
2017 ජූලි 04වන අඟහරුවාදා 

2017 ைல 04, ெசவ்வாய்க்கிழைம 
Tuesday, 04th July, 2017 
————————— 

 
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 

 

කථානායකතුමාෙග්සහතිකය 
சபாநாயகர  சான் ைர 

SPEAKER'S CERTIFICATE 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர்அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 79 ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන පකාරව, 2017 ජූලි 03වැනි 
දින ම’විසින්, “අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය 
(පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම) (සංෙශෝධන)” 
නමැති පනත් ෙකටුම්පෙතහි සහතිකය සටහන් කරන ලද බව දැනුම් 
දීමට කැමැත්ෙතමි. 

මුදල් ෙකොමිෂන් සභාෙව් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව 

நிதி ஆைணக்கு வின் ெசயலாற் ைக 
அறிக்ைக 

PERFORMANCE  REPORT OF  FINANCE 
COMMISSION 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர்அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව්  41ආ(6) ව්යවස්ථාව පකාරව 2017.01.01 දින සිට 
2017.03.31 දින දක්වා මුදල් ෙකොමිෂන් සභාෙව් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.   
 

ලිපිෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்டபத்திரங்கள் 

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 அரசாங்கக்கட்சியின் 

தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්  මම 2016 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව පවාහනය සහ සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි. 

 

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

පාලෙනත වාද 
නිල වාර්තාව 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජ  ය  
අට වන පාර්ලි  ෙම්න්  තුව                - පළමුවන සභා වාරය 

பாரா மன்ற விவாதங்கள் 
அதிகார அறிக்ைக 

இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின்  
எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத் ெதாடர் 

PARLIAMENTARY DEBATES  
OFFICIAL REPORT 

THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA  
EIGHTH PARLIAMENT  - FIRST SESSION 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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 ගාල්ල දිස්තික් 

ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව හා ගිණුම් 
සහ  

2016 වර්ෂය සඳහා කුරුණෑගල දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් 
කාර්ය සාධන වාර්තාව හා ගිණුම් මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තා අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය කළමනාකරණය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි 
මම ෙයෝජනා කරමි.   

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා රාජ්ය ඖෂධ 
නිෂ්පාදන සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ෙසෞඛ්ය සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ 
සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත 
ෙයොමු කළ යුතු  යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.   

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2016 වර්ෂය සඳහා වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන 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. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම  2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා සුනිත්ය 
බලශක්ති අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව බලශක්ති 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, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි. 

 (i)   2016 වර්ෂය සඳහා රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව; සහ 

 (ii)  2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා නිවාස සංවර්ධන 
මූල්ය සංසථ්ා බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව.  

එම වාර්තා 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. 

 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
 ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள்  

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 

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

සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත 
ෙයොමු කරන ලද, 

2015 අංක 5 දරන, ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත 
යටෙත්  නිෙයෝග; 

2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා රාජ්ය ඖෂධ නීතිගත සංසථ්ාෙව් 
වාර්ෂික වාර්තාව; 

2013 වර්ෂය සඳහා ආයුර්ෙව්ද ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව; 

 2013 වර්ෂය සඳහා ශී ජයවර්ධනපුර මහ ෙරෝහෙල් වාර්ෂික 
වාර්තාව; 

2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා රාජ්ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංසථ්ාෙව් 
වාර්ෂික වාර්තාව; 

2013 වර්ෂය සඳහා සීදුව විජය කුමාරණතුංග අනුසම්රණ 
ෙරෝහෙල් වාර්ෂික වාර්තාව; 

2014 වර්ෂය සඳහා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව; 

 2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ආයුර්ෙව්ද ඖෂධ සංසථ්ාෙව් 
වාර්ෂික වාර්තාව; සහ 

2011 සහ 2012 වර්ෂ සඳහා ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය සභාෙව් 
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. 

 

II 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධී) හා 

මාධ්ය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන 
ලද, “ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් 
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ෙකටුම්පත” සහ “1978 අංක 2 දරන, අධිකරණ සංවිධාන පනත 
යටෙත් නිෙයෝගය” 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 සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ගරු කථානායකතුමනි, නිෂ්පාදන සහ ෙසේවා පිළිබඳ ආංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන් මම නිෂ්පාදන 
සහ ෙසේවා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු 
කරන ලද, “2012 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා සිෙමන්ති සංස්ථාෙව් 
වාර්ෂික වාර්තාව” සහ “2013 මාර්තු 31 දිෙනන් අවසන් වර්ෂය 
සඳහා ලංකා ෙල්ලන්ඩ් ලිමිටඩ්හි වාර්ෂික වාර්තාව” 
සම්බන්ධෙයන් වූ එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 

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

 

 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 

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 a petition received from Mr. 

M.A.D.F. Joseph of No. 92, Balagalawatta, Hendala, 
Wattala. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා - පැමිණ නැත. 

 
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,  මාෙකොල, මාෙකොල දකුණ, 

බටුෙග්වත්ත, ශී පැරකුම් මාවත, අංක 462 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි 
එම්.ජී.එස්.ආර්. දිසානායක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම 
පිළිගන්වමි.  

ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පානදුර, මහවිල, ෙහොරණ පාර, අංක 

151 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි අයි.ඩී. ෙපේමරත්න මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක මම 

පිළිගන්වමි. 

(1) ජාඇල, ඒකල, ෙජොසිටාවත්ත, අංක 165 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එම්.ඒ. ක්ලැරන්ස ් ෙපෙර්රා මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(2) යක්කල, ඉසුරු මාවත, අංක 68/28 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
මෙනෝහාරි කළුතන්තී මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
 
 
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 
Hon. Speaker, I present a petition from Mr. K.D. 

Nimal Jayantha of No. 116/4, Kurunduwaththa, Meegoda.  
 
 
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මහනුවර, අරුප්පල ධර්මාෙශෝක 

මාවත, පිටිය ෙද්වාල පාර, අංක 29 - ඩී දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි 
ටී.එච්. කරුණාදාස 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. 
 
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න.  පසුගිය දින 

පැවති පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීෙම්දී  ගනු 
ලැබු තීරණය සම්බන්ධව ගරු සභාෙව් අවධානය මා නැවතත් 
ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි.  වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
සඳහා ෙවන්කරන කාල සීමාව පැයක් දක්වා පමණක් සීමා කිරීමට 
එම රැස්වීෙම්දී තීරණයක් ගනු ලැබුවා.  ඒ නිසා මන්තීවරු පශ්න 
ඇසීෙම්දීත්, ඒවාට පිළිතුරු දීෙම්දීත් ෙව්ලාව සම්බන්ධෙයන් 
අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. එෙහම නැති 
වුෙණොත්, නියමිත කාලය අවසන් වුණාට පසුව අපට ඒ පශ්නවලට 
අදාළ පිළිතුරු සභාගත කරන්න සිද්ධ වනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
 

නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශෙය් සිදුව ඇති වංචා 
හා දූෂණ : පරීක්ෂණවල පගතිය 

டைமப் , நிர்மாணத் ைற அைமச்சில் இடம்ெபற்ற 
ஊழல், ேமாச : விசாரைணகளிலான ன்ேனற்றம் 
FRAUD AND CORRUPTION AT MINISTRY OF HOUSING AND 

CONSTRUCTION: PROGRESS OF INVESTIGATIONS 
      

   921/’16 
1. ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3): 

(අ) (i) 2011 ජනවාරි සිට 2015 ජනවාරි දක්වා කාලය තුළ 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශෙය් සිදුවී ඇති  
වංචා, දූෂණ සහ රාජ්ය ෙද්පළ අවභාවිතය 
සම්බන්ධෙයන් අමාත්යාංශ මට්ටෙමන් පරීක්ෂණ 
පවත්වනු ලබන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම එක් එක් පරීක්ෂණෙය් පගතිය 
කවෙර්ද;  

 (iii) එම වංචා හා දූෂණවලට අමාත්යාංශ නිලධාරින් 
සම්බන්ධ බවට හඳුනාෙගන තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, ඔවුන් සම්බන්ධෙයන් ගනු ලැබූ විනය 
කියා මාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா:  

(அ) (i)  2011 சனவாி தல் 2015 சனவாி வைரயிலான 
காலப்பகுதியில் டைமப் , நிர்மாணத் ைற 
அைமச்சில் இடம்ெபற் ள்ள ஊழல், ேமாச  
மற் ம் அரச ெசாத் க்கைள தவறாக 
பயன்ப த் தல் சம்பந்தமாக அைமச்சு 
மட்டத்தில்  விசாரைணகள் ேமற்ெகாள்ளப் 
ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ஒவ்ெவா  
விசாரைணயின ம் ன்ேனற்றம் யாெதன் 
பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஊழல் மற் ம் ேமாச க டன் 
அைமச்சின் உத்திேயாகத்தர்கள் ெதாடர் பட் 

ள்ளார்கெளன இனங்காணப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், இவர்கள் சம்பந்தமாக ேமற்ெகாள் 
ளப்பட்ட ஒ க்காற்  நடவ க்ைககள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked  the  Minister  of  Housing and Construction: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether Ministry-level investigations are 
conducted on frauds, corruption and misuses of 
public property that had taken place in the 
Ministry of Housing and Construction during 
the period from January, 2011 to January, 2015; 

 (ii) if so, the progress of each aforesaid 
investigation; 

 (iii) whether the Ministry officials who were alleged 
to have had connections with aforesaid frauds 
and corruption have been identified; and 

 (iv) if so, the disciplinary actions that have been 
taken against them? 

(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 කථානායකතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. 

  ඊට අමතරව අමාත්යාංශය යටෙත් පවතින 
ආයතනවල සිදු වී ඇති අකමිකතා සම්බන්ධෙයන් 
ආයතන මට්ටෙමන් මූලික විමර්ශන හා විධිමත් 
විනය පරීක්ෂණ පවත්වනු ලබයි. තවද, ජනාධිපති 
පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාව, අල්ලස ්ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව හා මූල්ය 
අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය මඟින්ද පරීක්ෂණ 
පවත්වනු ලබයි. 

 (ii) ඇමුණුම I හි "ඈ" තීරය මඟින් හා ඇමුණුම II හි 
"ඇ" තීරය මඟින් දක්වා ඇත. 

 (iii) ඔව්. 

 (iv) ඇමුණුම I හි "ඉ" තීරය මඟින් හා ඇමුණුම II හි 
"ඈ" තීරය මඟින් ෙමම අමාත්යාංශය යටෙත් ඇති 
ආයතනවල ඇතැම් නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් 
ෙගන ඇති විනය කියා මාර්ග දක්වා ඇත. එෙසේම 
දැනට ජනාධිපති පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාව, 
අල්ලස ්ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාව හා මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය 
මඟින් කරෙගන යනු ලබන ඉහත සඳහන් 
පරීක්ෂණ අවසානෙය් ලබා ෙදන තීරණ අනුව 
අමාත්යාංශය මඟින් ඉදිරි කියා මාර්ග ගැනීමට 
කටයුතු කරනු ඇත. 

(ආ) අදාළ ෙනෙව්. 
 
ඇමුණුම් සභාගත* කරමි.  
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—————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*    னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, (අ) (ii) යටෙත් අසා ඇති "එක් 

එක් පරීක්ෂණෙය් පගතිය කවෙර්ද?" යන්න ඔබතුමා සඳහන් 
ෙනොකළාට, අඩු ගණෙන් කරන පරීක්ෂණ නම් වශෙයන් සඳහන් 
කරන්නය කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා.  

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නය සඳහා ඉතා දීර්ඝ පිළිතුරක් 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, එම පිළිතුර සභාගත කර තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ෙකොච්චර විතර තිෙබනවාද? 

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, එම ෙකොටසට පිළිතුර ෙදන්න විනාඩි 10ක් 

පමණ ගත ෙවයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
විනාඩි 10ක් ෙදන්න අමාරුයි.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා විනාඩි ෙදකක් අරෙගන 

පධාන පරීක්ෂණ ටික කියන්න ෙකෝ. 

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ඔබතුමා පධාන පරීක්ෂණ කියන්ෙන්, සාමාන්යෙයන් ෙමොන 

විධිෙය් ෙචෝදනා සම්බන්ධෙයන්ද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ඔබතුමාට විනාඩි ෙදකක් ඇතුළත කියවන්න පුළුවන් පමාණය 

කියවන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
විනාඩි ගණන හදලා එෙහම කරන්න අමාරුයි, ගරු මන්තීතුමා.  

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට පරීක්ෂණවල පගතිය ඇතුළත් 

වාර්තාව ෙදන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා එම වාර්තාව බලලා කථා කරන්න. 

සහෙයෝගය ෙදන්න- 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, එෙහම නම් මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙලස අහන්ෙන් ෙම්කයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන්න හිටපු 
අමාත්යවරයා සම්බන්ධ මත්ෙත්ෙගොඩ හා කහතුඩුව නිවාස 
ව්යාපෘතිවල නිවාස ඉදිකිරීම සහ පැවරීම සම්බන්ධෙයන් වූ 
පරීක්ෂණයට ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. 

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මත්ෙත්ෙගොඩ නිවාස ව්යාපෘතිෙය් සහ 

කහතුඩුව නිවාස ව්යාපෘතිෙය් අර්බුදකාරී නිවාස 6ක් තිෙබනවා. ඒ 
නිවාස 6 සම්බන්ධෙයන් විස්තර මා ඔබතුමාට කියන්නම්.  

1. ෙහේවා ගීගනෙග් වත්සලා කුමාරසිංහ, කහතුඩුව නිවාස 
ව්යාපෘතිය, ෙගවා තිබූ මුදල රුපියල් 11,00,000යි, ෙගවීමට 
ඇති මුදල රුපියල් 74,00,000යි.   

2. ඉසුරු තරංග මාලා මුතු රණවීර, කහතුඩුව නිවාස 
ව්යාපෘතිය, ෙගවා තිබූ මුදල රුපියල් 7,00,000යි, ෙගවීමට 
ඇති මුදල රුපියල් 78,00,000යි. 

3.  පලාෙත් ෙගදර වසන්තා රූපසිංහ, කහතුඩුව නිවාස 
ව්යාපෘතිය, ෙගවා තිබූ මුදල රුපියල් 20,00,000යි, ෙගවීමට 
ඇති මුදල රුපියල් 78,00,000යි. 

4. පියන්ත මිලින්ද රත්නායක, කහතුඩුව නිවාස ව්යාපෘතිය, 
ෙගවා තිබූ මුදල රුපියල් 5,00,000යි, ෙගවීමට ඇති මුදල 
රුපියල් 97,00,000යි. 

5. වාදච්චාරිෙග් ෙහේමසිරි, මත්ෙත්ෙගොඩ නිවාස ව්යාපෘතිය, 
ෙගවා තිබූ මුදල රුපියල් ලක්ෂ 10,50,000යි, ෙගවීමට ඇති 
මුදල රුපියල් 89,50,000යි. 

6. පල්ලෙල්ෙප්රුව ගමෙග් ආනන්ද පියදර්ශන, 
මත්ෙත්ෙගොඩ නිවාස ව්යාපෘතිය, ෙගවා තිබූ මුදල රුපියල් 
10,50,000යි, ෙගවීමට ඇති මුදල රුපියල් 91,50,000යි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෛනතික ගිවිසුමක් අත්සන් 
ෙනො ෙකොට, අත්තිකාරම් මුදලක් ලබාෙගන ෙමම නිවාස ලබා දී 
තිබුණු අතර ඥාතීන්ට ලබාදුන් නිවාස තුනක් ඕෂන් වීව් සමාගම 
ෙවත ආපසු ලබාෙගන තිෙබනවා. 

මිලින්ද රත්නායක යන අයට ලබා දී ඇති නිවස ආපසු ලබා දී 
ෙනොමැති බැවින්, ඒ සම්බන්ධව කැස්බෑව දිසා අධිකරණෙය්  අංක 
46 ෙනරපීම් යටෙත් ෙද්පළ සන්තකය පවරා ගැනීමට නඩු පවරා 
තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව විමර්ශන කටයුතු ෙකෙරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පශ්නෙයන් මා අහලා 
තිෙබන්ෙන් 2011 ජනවාරි සිට 2015 ජනවාරි දක්වා කාලය තුළ 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශෙය් සිදුවී ඇති වංචා, දූෂණ සහ 
රාජ්ය ෙද්පළ අවභාවිතාව පිළිබඳවයි. ඒ සිදුවීම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කරලත් දැන් වසර ෙදකකට ආසන්න 
කාලයක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මම 
ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන් ෙම්කයි. ඔය ලැයිස්තුෙව් එක නිවසක් 
තිෙබනවා,  ලක්ෂ 74ක් අය විය යුතු. නමුත් එයට ලක්ෂ 11යි 
ෙගවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම, ඔබතුමා  කියපු ලැයිස්තුෙව් 
ඉන්ෙන් හිටපු අමාත්ය විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාෙග් ඥාතීන්. 
අක්කා, මස්සිනා, ඒ අක්කාෙග් දුව වැනි අය. ඒ අයෙගන් ෙම් මුදල් 
අය කර ගන්න තවමත් කටයුතු කර නැත්ෙත් ඇයි? ෙම්ක ඇස් 
පනාපිට ෙපෙනන ෙහොරකමක් ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි?  

 
 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් නිවාස හෙයන් අපට ගැටලුවක් 
තිෙබන්ෙන් අවසාන නිවාසය ගැන විතරයි. අනික් නිවාස පහම 
නැවත අෙප් යටතට අරෙගන තිෙබනවා. ෙම් කරුණු පිළිබඳව 
අධිකරණෙය් නඩු විභාග වන නිසා අධිකරණෙයන් තීන්දුවක් 
ලැෙබන තුරු අපට බලා සිටින්න සිදු ෙවනවා.  

 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ඒ නිවාස පවරා ගත්තාට වරද නිවැරදි වන්ෙන් නැහැ. ඔය 
ෙචෝදනා ලැබූ අයෙගන් ඒ  මුදල් අයකර ගන්න ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තිෙබනවා, 
අමාත්යාංශය විසින් කැලැන්ඩර් සහ දින ෙපොත් මුදණය කරලා කළ 
වංචාව පිළිබඳව. ඒ සම්බන්ධෙයන් අරෙගන තිෙබන කියා මාර්ගය 
ෙමොකක්ද?  

 
 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

ගරු කථානායකතුමනි, ඕෂන්විව් ඩි වෙලොප්මන්ට් පුද්ගලික 
සමාගම විසින් 2015 වර්ෂය සඳහා දින ෙපොත් හා දින දර්ශන 
මුදණය කිරීම ෙවනුෙවන් ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා 
ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යාංශෙයන් ලබාෙදන ලද ඇණවුම් අනුව -
අමාත්යාංශය විසින් ඕෂන්විව් ඩිවෙලොප්මන්ට් පුද්ගලික සමාගම 
ෙවත සිදුකර ඇති ඉල්ලීම පරිදි- ආයතනවලින් අදාළ මුදල් අය 
කරෙගන ඉමාෂි පබ්ලිෙක්ෂන් ආයතනය ෙවත ෙගවීම් සිදුකර ඇත. 
ඒ මුදල රුපියල් එක්ෙකෝටි හතලිස්අට ලක්ෂයයි. ඒ සඳහා ගත් 
කියා මාර්ග ෙම්කයි. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාව, මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය හා 
ජනාධිපති පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාව ෙම් පිළිබඳව විමර්ශන 
ආරම්භ කර තිෙබනවා. අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින්ෙගන්ද ෙම් 
පිළිබඳව දැනටමත් පකාශ ලබාෙගන ඇත. අදාළ විමර්ශන කටයුතු 
සිදුෙවමින් පවතී. 

පළාත් පාලන ෙකොට්ඨාස මායිම් නිර්ණය : 
අභියාචනා කමිටුව 

உள் ராட்சித் ெதாகுதி எல்ைலகள் மீள்வைரயைற:  
ேமன் ைறயீட் க் கு  

 DEMARCATION OF BOUNDARIES IN LOCAL GOVERNMENT 
WARDS: APPEAL COMMITTEE 

 

1045/’16 
2.  ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 

(2): 

(අ) (i) 2012  අංක 21 දරන පළාත් පාලන මැතිවරණ 
පනත පකාරව, පළාත් පාලන ෙකොට්ඨාස මායිම් 
පිළිබඳ අභියාචනා සලකා බැලීමට අභියාචනා 
කමිටුවක් පත්කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම කමිටුව විසින් 2016 ඔක්ෙතෝබර් 
31 දිනට අභියාචනා සලකා බලා අවසන් කර ඇති 
පළාත් පාලන ආයතන සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (ii) හි සඳහන් පළාත් පාලන ආයතනවල 
නම් කවෙර්ද; 

 (iv) එම පළාත් පාලන ආයතන සඳහා ෙමෙතක් 
මැතිවරණ ෙනොපැවැත්වීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக்  ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i) 2 0 1 2ஆம் ஆண் ன் 21ஆம் இலக்க 
உள் ராட்சித் ேதர்தல்கள் சட்டத்தின்ப , 
உள் ராட்சித் ெதாகுதி எல்ைலகள் 
ெதாடர்பான ேமன் ைறயீ கைள ஆராய் 
வதற்காக ேமன் ைறயீட் க் கு ெவான்  
நியமிக்கப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், இக்கு வினால் 2016 ஒக்ேடாபர்     
31ஆம் திகதியில் உள்ளவா  ேமன் ைறயீ  
கள் ஆராய்ந்  த்தப்பட் ள்ள 
உள் ராட்சி நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வள ; 

 (iii) ேமேல (i i ) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
உள் ராட்சி நி வனங்களின் ெபயர்கள் 
யாைவ; 

 (iv) ேமற்ப  உள் ராட்சி நி வனங்க க்கு 
இ வைர ேதர்தல் நடத்தப்படாதி ப்ப  ஏன்; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Provincial Councils and Local 
Government: 

(a) Will he inform this House - 
 (i) whether an appeal committee has been 

appointed to take into consideration the 
appeals regarding demarcation of 
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boundaries in Local Government wards as 
per the Local Authorities Elections Act, No. 
21 of 2012;   

 (ii) if so, the number of Local Authorities 
related to which the committee has 
completed the consideration of appeals as at 
31 October 2016:   

 (iii) the names of the Local Authorities 
mentioned in (ii) above; 

 (iv) as to why elections have not yet been held 
in the aforementioned Local Authorities? 

(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 ෙදනවා. 

(අ) (i) නැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අන්න උත්තර! 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස 

මායිම් පිළිබඳ අභියාචනා සලකා බැලීමට අභියාචනා කමිටුවකුත් 
පත්කර ෙනොතිබුණා නම්, මැතිවරණය ෙමතරම් කල්යෑමට ෙහේතුව 
කුමක්දැයි ෙමම ගරු සභාවට දැනුම්ෙදන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පශ්නය අහලා තිෙබන්ෙන් යම් 

පනතක් සම්බන්ධ කරෙගන. පළාත් පාලන ඡන්දය සම්බන්ධෙයන් 
2012 අංක 21 දරන පළාත් පාලන මැතිවරණ පනත අදාළ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ඔබතුමාෙග් පශ්නය හරියට, "ෙකොෙහේද 
යන්ෙන් මල්ෙල් ෙපොල්" වාෙගයි. නීතිඥවරයකු විධියට ඔබතුමා 
දැනගත යුතුයි, 2012 අංක 21 දරන පනෙත් පළාත් පාලන ඡන්දය 
පිළිබඳව සඳහන් ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. ඔබතුමාෙග් අතුරු 
පශ්නත් ෙමම මූලික පශ්නය තුළින් මතුවිය යුතු නිසා, ඔබතුමා 
අහන සෑම පශ්නයකටම "අදාළ ෙනොෙව්" කියලා තමයි මට 
උත්තර ෙදන්න ෙවන්ෙන්. 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට පශ්නයකට තිෙබන්ෙන් ඔබතුමාෙග් 

නීති දැනුමයි. අභියාචනා කමිටුව පත් කිරීම ගැන ඒ පනෙත් ඉතා 
පැහැදිලිව සඳහන් වී තිෙබනවා.  

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 2012 අංක 21 දරන පළාත් පාලන 

මැතිවරණ පනත කියවලා තමයි ෙමම පශ්නය අහන්න ඕනෑ. ඒ 
පනත පළාත් පාලන මැතිවරණයකට අයිති නැති පනතක්. ඔබතුමා 
අහපු පශ්නයට අදාළ පනත ෙමය ෙනොවන නිසා, මට ඔබතුමාෙග් 
පශ්නවලට උත්තර ෙදන්න බැරි තත්ත්වයක් උදාෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, එෙහම නම් ගරු ඇමතිතුමාට උත්තර 

ෙදන්න පුළුවන් පශ්නයක් අහන්නම් ෙකෝ. [බාධා කිරීම්] ඒ,ෙම් 
කාරණයට අදාළව. ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා ෙමම පනෙත් 
අංකයක් ගැන-[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් කාරණයට අදාළ නම් අතුරු පශ්නය අහන්න පුළුවන්. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අතුරු පශ්නය අහන්න ඉඩ 

ෙදන්න.  
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Hon. Speaker,  the Act in relation to the Local 

Government Elections is Act, No. 22 of 2012. The 
Question which the Hon. Member has asked  deals with 
Act, No. 21 of 2012. So, any අතුරු පශ්නයක් අහපු මූලික 
පශ්නෙයන්ම මතු විය යුතුයි.  So,  when a Question has been 
asked based on an Act which is not with regard to 
elections,  you cannot ask any questions with regard to 
that.  If I cannot answer the primary question, how can I 
answer a secondary question?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මන්තීතුමනි, 2012 අංක 22 දරන 

පළාත් පාලන මැතිවරණ පනත යටෙත් පශ්නය අහන්න.   
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් ගරු අවධානයට ෙම් 

කාරණය ෙයොමු කරනවා. ගරු ඇමතිතුමාට පශ්නය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, පළාත් පාලන මැතිවරණ පනත ෙනොෙවයි. පනෙත් 
අංකය 22 ෙවනුවට 21 යනුෙවන් සඳහන් වුණා කියලායි එතුමාට 
පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ෙමවැනි මුදණ ෙදෝෂයක් මත රැඳිලා ගරු 
ඇමතිතුමා ෙමම පශ්නයට පිළිතුරු දීම මඟහරිනවා නම්,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා නැවත පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න, ගරු මන්තීතුමනි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මන්තීවරයකුෙග් අයිතිවාසිකම් රැකීම 

පිළිබඳව බැඳී සිටින ඔබතුමාෙග් අවධානයට  ෙම් කාරණය ෙයොමු 
කරන්න කැමැතියි. ෙමතැන අංක 22 ෙවනුවට අංක 21 සඳහන් 
ෙවලා. අංකය වැරදිලා.  ඒක මුදණ ෙදෝෂයක්. පළාත් පාලන 
මැතිවරණ පනතට අදාළව පශ්නයක් ඇතිෙවලා නැහැ. පළාත් 
පාලන මැතිවරණ පනෙත් පශ්නයක් ෙවලා නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ඒක නැවත raise කරන්න. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
අංක 21 ෙවනුවට අංක  22  යනුෙවන් මුදණය වීෙම් 

පශ්නයකුයි තිෙබන්ෙන්.   

මෙග් අතුරු පශ්නය ෙමයයි, ගරු කථානායකතුමනි.  [බාධා 
කිරීමක්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
But, he is legally correct.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
අපි අංකය අමතක කරමු. පළාත් පාලන මැතිවරණය පිළිබඳව 

කථා කරමු.  පළාත් පාලන මැතිවරණය පිළිබඳ,- [බාධා කිරීම්] 
 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් කථාව ෙමතැනින් නවත්වා ෙවනම 

අවස්ථාවක ෙම් ගැන නැවත කථා කරමු.  [බාධා කිරීම්] 

 
හක්වටුනාව සහ කහල්ල රක්ෂිත: ෙයෝජිත 

අලිමංකඩ සැලැස්ම  
ஹக்வட் னாவ மற் ம் கஹல்ல ஒ க்கங்கள்: 

உத்ேதச யாைனக்கடைவத் திட்டம் 
HAKWATUNAWA AND KAHALLA RESERVES: PROPOSED 

PLAN FOR ELEPHANT PASS  
1162/’16 

 
3.  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 

(1): 

(අ) (i) හක්වටුනාව සහ කහල්ල රක්ෂිත ෙයෝජිත 
අලිමංකඩ සැලැසම් සකස ් කර ඇත්ෙත් වනජීවී 
කළමනාකරණ කමිටුවක් මඟින් නම්, එහි 
සාමාජිකයන්ෙග් නම්, ලිපින හා  වෘත්තීය 
සුදුසුකම් කවෙර්ද;  

 (ii)  ඒ පිළිබඳව ක්ෙෂේත අධ්යයනයක් කර තිෙබ් නම්, 
ඒ කවර කාලෙය්ද; අදාළ  වනජිවී කළමනාකරණ 
කමිටුව හමු වූ ආගමික සහ පජා සංවිධාන 
කවෙර්ද;  

 (iii) ෙම් සම්බන්ධෙයන් පරිසර අධ්යයනයක් කර තිෙබ් 
නම්, ඊට සහභාගී වූපරිසර සංවිධාන/පරිසරෙව්දීන් 
කවුරුන්ද; 

 (iv) එම වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)  ෙමවැනි සැලැසම්ක් සකස ්කළ යුතු විද්යාත්මක 
කමෙව්දය කවෙර්ද; ෙයෝජිත සැලැසම් සකසක්ර 
ඇත්ෙත් එම කමෙව්දයට අනුවද; 

 (ii)   ෙයෝජිත අලිමංකඩ සැලැසම් ගජ-මිතුරු 
සංවිධානය  අනුමත කරන ලද්ෙද් නම්, ඒ කවර 
කාලෙය් කවුරුන් විසින්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) එම සැලැසම් දිසත්ික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව 
විසින් තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබියදි එය 
ෙනොතකා පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා ඒ පිළිබඳව 
මැදිහත්වීම් කරන බවත්; 

 (ii)  දිසත්ික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව අභිබවා යෑමට 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයාට  බලය පවරා තිෙබ් නම්, 
ඒ කවුරුන් විසින්ද;  

           යන්න තවදුරටත්  එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 
வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 

அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ஹக்வட் னாவ மற் ம் கஹல்ல ஒ க்கங்களின் 
உத்ேதச யாைனக்கடைவத் திட்டமான  
வனசீவராசிகள் காைமத் வக் கு ெவான்  

லமாக தயாாிக்கப்பட் ப்பின் அதன் 
அங்கத்தவர்களின் ெபயர்கள், கவாிகள் மற் ம் 
ெதாழில்வாண்ைமத் தைகைமகள் யாைவ;  

 (ii) அ  சம்பந்தமாக ெவளிக்கள ஆய்ெவான்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ப்பின் அ  எப்ேபா ; 
சம்பந்தப்பட்ட வனசீவராசிகள் காைமத் வக் 
கு  சந்தித்த சமய மற் ம் ச தாய 
அைமப் க்கள் யாைவ;  

 (iii) இ  சம்பந்தமாக சுற்றாடல் ஆய்ெவான்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ப்பின் அதில் பங்ேகற்ற 
சுற்றாடல் அைமப் கள்/ சுற்றாட யலாளர்கள் 
யாவர்; 

 (iv) அவ்வறிக்ைகைய சமர்ப்பிப்பாரா; 

 என்பைத  அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இத்தைகய திட்டெமான்  
தயாாிக்கப்படேவண் ய விஞ்ஞானாீதியான 

ைறயியல் யா ; உத்ேதச திட்டம் அந்த 
ைறயிய க்கு  அைமவாகவா 

தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) உத்ேதச யாைனக்கடைவத் திட்டத்ைத கஜ-
மித்  அைமப்  அங்கீகாித்தி ப்பின் அ  
எக்காலத்தில் எவரால்; 

 என்பைத ம்  அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(இ) (i) ேமற்ப  திட்டம் மாவட்ட இைணப் க் 
கு வினால் தற்கா கமாக இைடநி த்தப்பட் 

ள்ள ேவைளயில் அதைனப் ெபா ட் 
ப த்தாமல் பிரேதச ெசயலாளர் அ  சம்பந்தமாக 
இைடயீ  ெசய்கிறார் என்பைத ம்; 

 (ii) மாவட்ட இைணப் க் கு விைன மீறிச்ெசல்ல 
பிரேதச ெசயலாள க்கு அதிகாரம் ைகயளிக் 
கப்பட் ப்பின் அ  எவரால்;  

 என்பைத ேம ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
askëd the Minister of Sustainable Development and 

Wildlife: 
(a) Will he inform this House- 

 (i) the names, addresses and professional 
qualifications of the members of the Wildlife 
Management Committee, if the proposed plan 
for the elephant pass at Hakwatunawa and 
Kahalla Reserves has been formulated by such a 
committee; 

 (ii) the religious and community organizations that 
have been met with the wildlife management 
committee; if field study has been conducted in 
this regard; of the time when; and 

 (iii) t he  env i ron men ta l  o rg an iza t ions / 
environmentalists who participated in the 
environment study, if such a study has been 
conducted in this regard; and 

 (iv) whether that report would be submitted? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the scientific method that should be used to 
formulate a plan like this; whether the proposed 
plan has been formulated following that method; 

 (ii) the time when and the persons by whom this 
plan was approved, if Gaja Mithuru 
Organization approved it? 

(c) Will he further inform this House- 

 (i) whether further intervention by the Divisional 
Secretary takes place in this regard despite the 
temporary suspension of the plan by the District 
Coordinating Committee; and 

 (ii) if the Divisional Secretary has been authorized to 
override the District Coordinating Committee, 
who granted him such authority? 

(d) If not, why?  
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) කමිටු සාමාජිකයින්ෙග් නම්: 

  * කලාප වාරිමාර්ග අධ්යක්ෂ (කුරුණෑගල)  - 
සභාපති 

   අධ්යක්ෂ, පළාත් වාරිමාර්ග කාර්යාලය, 
කුරුණෑගල. 

  * වනජීවී සහකාර අධ්යක්ෂ (වයඹ පළාත) 

   වනජීවී සහකාර අධ්යක්ෂ, වනජීවී කාර්යාලය, 
වයඹ පළාත. 

  * පාෙද්ශීය ෙල්කම් (ෙපොල්පිතිගම) 

   පාෙද්ශීය ෙල්කම්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලය, ෙපොල්පිතිගම. 

  * ගරු සභාපති (ෙපොල්පිතිගම පාෙද්ශීය සභාව) 

   සභාපති, ෙපොල්පිතිගම පාෙද්ශීය සභාව. 

  * දිසා වන නිලධාරි (කුරුණෑගල) 

   දිසා වන නිලධාරි, දිසා වන නිලධාරි කාර්යාලය, 
කුරුණෑගල. 

  * පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්යක්ෂ (වයඹ පළාත) 

   කෘෂිකර්ම අධ්යක්ෂ, පළාත් කෘෂිකර්ම 
කාර්යාලය, වයඹ පළාත. 

  * පළාත් ඉඩම් ෙකොමසාරිස් (වයඹ පළාත) 

   ඉඩම් ෙකොමසාරිස්, පළාත් ඉඩම් ෙකොමසාරිස් 
කාර්යාලය, වයඹ පළාත. 

  * පළාත් පරිසර අධිකාරිෙය් නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ 
(වයඹ පළාත) 

   නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ, මධ්යම පරිසර අධිකාරිය, 
වයඹ පළාත. 

  * දිසත්ික් ඉඩම් පරිහරණ හා සැලසුම් නිලධාරි 
(කුරුණැගල) 

  ඉඩම් පරිහරණ හා සැලසුම් නිලධාරී, දිසත්ික් 
ෙල්කම් කාර්යාලය, කුරුණෑගල. 

 (ii) කමිටු සාමාජිකයන් විසින් ක්ෙෂේත පරීක්ෂාවක් 
2009.04.29 දින සිදු කර ඇති අතර, හමුවූ ආගමික 
හා පජා සංවිධාන පිළිබඳ සඳහන් කර ෙනොමැත. 

 (iii) පරිසර අධ්යයනයක් සිදු කර ෙනොමැත. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) (i) වන අලින්ට පෙව්ශ විය හැකි පරිදි විදුලි වැට 
මාර්ගය ෙවනස ්කිරීම සිදු කළ යුතුව ඇති අතර, 
ෙයෝජිත සැලැසම් ඒ අනුව සකස ්කර ඇත. 

 (ii) ෙනොදනී. 

 (ඇ) (i) ෙයෝජිත වයඹ ඇළ ව්යාපෘතිය මඟින් කහල්ල 
පල්ෙල්කැෙල් අභය භූමිය තුළ සිදු කරන ඉදි කිරීම් 
නිසා වන අලින්ට අහිමි වන භූමිය ෙවනුවට 
හක්වටුනාඔය ජලාශය රක්ෂිතය වන අලින් සඳහා 
ෙවන් කළ යුතු බැවින්ද, ෙමම ෙයෝජනාව 
කියාත්මක කිරීම ජාතික අවශ්යතාවක් බැවින්ද, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා මැදිහත්ව ඇත. 

 (ii) ෙනොදනී. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුෙරන්ම පැහැදිලි ෙවනවා, ෙම් පශ්නය 
මිනිසුන් දසදහසකට පමණ අදාළ, ගම්මාන හැට ගණනකට 
බලපාන, දිගුකාලීනව තිෙබන පශ්නයක් බව.  ගරු ඇමතිතුමනි,  
ඔබතුමාෙග් නිලධාරින් ක්ෙෂේත පරීක්ෂණය කරලා තිෙබන්ෙන් 
2009 දී බවත්,   පරිසර අධ්යයන වාර්තාවක් සකස් කර නැති බව 
ඔබතුමා පිළිගන්නා බවත් ෙම් පිළිතුර අනුව ෙපෙනනවා.   ඔබතුමා 
නැවත ක්ෙෂේත පරීක්ෂණයක් ෙනොකරන්ෙන් ඇයි, පරිසර අධ්යයන 
වාර්තාවක් සකස් ෙනොකරන්ෙන් ඇයි කියලා  මෙග් පළමුවන 
අතුරු පශ්නය විධියට මම අහන්න කැමැතියි.  පරිසර අධ්යයන 
වාර්තාව හරියාකාරව සකස් ෙනොකර කටයුතු කිරීම  නිසා තමයි 
බණ්ඩාරෙවල ගිලා බැහැලා තිෙබන්ෙන්.   එෙසේ ෙනොකර  ෙම් 
කටයුත්ත කරන්න ඔබතුමාට බලයක් නැහැ ෙන්ද? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, පවුල් 13ක පශ්නයක් ෙමතැන 

තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් පශ්නය ගැන මීට ඉස්ෙසල්ලාත් කථා කළා ෙන්ද?  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔව්, ගරු කථානායකතුමනි.  ෙමතුමන්ලා ෙම් පශ්නය 

කරකවමින් අඹරනවා.  මිරිස් ගෙල් දාලා අඹරනවා, ෙකොච්චි 
අඹරනවා වාෙග්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා අතුරු පශ්නයට පිළිතුර ෙදන්න. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කටයුත්තට අදාළ සම්පූර්ණ පරිසර 

වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට මා අදාළ නිලධාරින්ට නියම කරනවා.  

ෙමතැන තිෙබන්ෙන්  පවුල් 13ක පශ්නයක්.  වාරිමාර්ග 
ක්ෙෂේතෙය් මහා ව්යාපෘතියක් කියාත්මක කරනවා. ෙම් ව්යාපෘතිය 
සඳහා ජලය ෙගෙනන්ෙන් කළු ග ෙඟන්.  මම මීට ඉස්ෙසල්ලාත් 
කිව්වා, යාපහුෙව් මිනිසුන්ට වතුර බින්දුවක්වත් නැහැ කියලා. 
දැඳුරු ඔය ජලාශය තිෙබනවා. දැඳුරු ඔය ජලාශය තිෙබන්ෙන් 
යාපහුව මායිෙම්. නමුත් දැඳුරු ඔය ජලාශෙයන් යාපහුවට වතුර 
බින්දුවක්වත් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. යාපහුෙව් වැව් හයසිය ගණනක් 
තිෙබනවා. යාපහුව කියන්ෙන් ශුෂ්ක පෙද්ශයක්. සමෘද්ධි දීමනාව 
ලබාෙගන තමයි යාපහුෙව් බහුතරයක් ජනතාව ජීවත් ෙවන්ෙන්.  
ෙම් ෙයෝජනා කමය යටෙත්  වැව් හයසිය ගණනකට ජලය ලබා 
දීලා ෙම් වියළි භූමිය ෙතත් භූමියක් කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. 

ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන ආකාරයට 
ෙමතැන පරිසර පශ්නයක් ඇත්ෙත්ම නැහැ. හක්වටුනාව ඔය 

ඉස්මත්ෙත් ෙගොවිෙයෝ අවුරුදු 40ක ඉඳලා වගා කරනවා. දැන් ඒක 
ෙගොඩ ෙවලා. ගෙල්ෙවල ඉඳලා කලාවැවට එනකම් අක්කර 
හැටදහසක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]  එවකට වයඹ පළාත් 
සභාෙව් පධාන ඇමති මම,  මහාචාර්ය සරත් ෙතොටගම Director 
of the Department of Wildlife Conservation. [බාධා කිරීමක්]  
ඒක තහනම් කරලා reserve එකක් කළා. [බාධා කිරීමක්]  
ඔබතුමාට අවශ්ය නම් පරිසර වාර්තාවක් ලබා ෙදන්නම්. ගරු 
මන්තීතුමා, ෙමතැන තිෙබන්ෙන් පවුල් 13ක පශ්නයක්. ෙම් 
ව්යාපෘතිය නිසා කාටවත් අසාධාරණයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. කිසිම 
පාරිසරික පශ්නයක් නැහැ,  Hakwatuna Oya Reserve එෙක්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  ගරු මන්තීතුමා, ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ෙම් පවුල් 13ක කථාව සම්පූර්ණෙයන්ම ෙබොරුවක්. [බාධා 
කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමා, ඇහුම් කන් ෙදන්න ෙකෝ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මට කාලය සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් තිෙබනවා, ගරු 

ඇමතිතුමා. 

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැඳුරු ඔය ව්යාපෘතියත් සමඟ ෙහෝ 

වයඹ ඇළ ව්යාපෘතියත් සමඟ ෙමහි කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. 
ගරු ඇමතිතුමා, යන්ෙන් ෙකොෙහේද අහපුවාම මල්ෙල් ෙපොල් 
කියනවා වාෙග් උත්තරයක් ෙදන්ෙන්. වයඹ ඇළ ව්යාපෘතිය 
කරන්නට වයඹ ඇළ අවශ්යයි. [බාධා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමා, 
ෙපොඩ්ඩක් ඇහුම් කන් ෙදන්න ෙකෝ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නය අහන්න  ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
පශ්නය අහන්ෙන් නැතිව උත්තර ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, පශ්නය අහන්න ඉඩ ෙදන්න ෙකෝ. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ගම් 64ක මරණාධාර සමිති 64ක් - 

උදාහරණයට මරණාධාර සමිතිය ගන්ෙන් ඕනෑම ගමක තිෙබන 
ෙලොකුම සමිතිය මරණාධාර සමිතිය වන නිසා.- ෙම් ෙපත්සමට 
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අත්සන් කර තිෙබනවා, එම සැලැස්ම කියාත්මක කරන්න එපා 
කියා. ඒ, එක් පාර්ශ්වයක්. ෙදවනුව, පාසල් 14ක විදුහල්පතිවරු 
ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලය අත්සන් කර තිෙබනවා, එම සැලැසම් 
කියාත්මක කරන්න එපා කියා. ඒ වාෙග්ම, පක්ෂ තුෙන්ම 
මන්තීවරු අත්සන් කර තිෙබනවා, එය කියාත්මක කරන්න එපා 
කියා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒකයි කතාව. නමුත්, පවුල් 13ක් 
ගැන තමයි කවුරුන් ෙහෝ ගරු ඇමතිතුමාට කියා තිෙබන්ෙන්.  
මිනිස්සු ෙයෝජනා කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා,- 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න, ෙම් ගැන 

පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ නිසා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා පශ්නය අහන්න. එ තෙකොට ගරු 

අමාත්යතුමා පිළිතුර ෙද්වි.  
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු අමාත්යතුමනි, මිනිසුන් ෙයෝජනා කරන ෙද් මා 

කියන්නම්. අක්කර 50,000ක් වන එම කැෙල් අලි 563ක් ඉන්නවා. 
අලි 22ක් ගම් වැදිලා ඉන්නවා. මිනිස්සු ෙයෝජනා කරන්ෙන් 
ෙමොකක්ද?    

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමා, දැන් ඔබතුමා පශ්නය දන්නවා ෙන්. ඔබතුමා 

ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න.  
      

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
පවුල් 13ක පශ්නයක් ෙනොෙවයි ෙමය. ගරු අමාත්යතුමා 

හදන්ෙන්, තවත්- [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පිළිතුර ෙදන්න, ගරු අමාත්යතුමා.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, කාට කාටත් ගිහින් -අමුඩ ගහෙගන 

ගිහින්- අත්සන් ගන්න පුළුවන්. කිසිම ගමකට, ෙම් ජලාශෙයන් 
බාධාවක් නැහැ.  පවුල් 13කටයි ඉවත් වන්න සිදු වන්ෙන්.  

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔය කියන කාරණය ගැන ෙනොෙවයි මා අසා තිෙබන්ෙන් අලි 

මංකඩක් ගැනයි.  

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඕනෑ තරම් අත්සන් ගන්න කියන්න. "සයිටම්" එක 

සම්බන්ධෙයන් කරනවා වාෙග් උද්ෙඝෝෂණ කරන්න. ගරු 
කථානායකතුමනි, මා පැහැදිලිව, වගකීෙමන් ෙම් ගරු සභාෙව් 
කියනවා, කිසිදු ගම්මානයක් ඉවත් වන්ෙන් නැහැ කියා. ගරු 
මන්තීතුමා, ඔබතුමා දන්නවා, පධාන ඇමති විධියට හිටපු කාලෙය් 
මමයි ඔය කියන ස්ථානය දියුණු කෙළේ කියා. ඔබතුමා එය 
දන්නවා. ඉවත් වන්න සිදු වන පවුල් 13ටත් මා කියා තිෙබනවා- 
[බාධා කිරීමක්] ෙම් ගරු සභාෙව් කිව්වා, ෙත්ක්ක ගහට, ෙකොස් 
ගහට, ෙදල් ගහට, ෙපොල් ගහට පවා වන්දි ෙගවනවා කියා. මා 
ෙනොෙවයි, මහවැලි හා වාරිමාර්ග- [බාධා කිරීමක්]  මා ෙමයට 
උත්තර දුන්නාට, මා ෙනොෙවයි- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් මත ෙදකක් තිෙබනවා. 

ඔබතුමන්ලා කතා කරෙගන ෙම් ගැටලුව විසඳාගන්න.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔය කියන ෙපත්සම අත්සන් කරෙගන ගිහින්- [බාධා කිරීමක්] 

ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම් හරිම එඩිතර ෙකෙනක්.        

ෙකළින් සිටි නිලධාරිෙයක්. මම එතුමාට ගරු කරනවා. අද 
ෙපොෙළොන්නරුව අතිෙර්ක ෙල්කම් ෙවලා ගිහිල්ලා ඉන්නවා. 
එතුමාට මරණ තර්ජන ආවා. භය වුෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග් 
නිලධාරින් තමයි අපට ඕනෑ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් සම්බන්ධෙයන් රෙට් 

අගාමාත්යවරයාෙගන්, නැත්නම් ජනාධිපතිවරයාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ෙම් ඇමතිතුමා පිළිගත්තා 2009න් පස්ෙසේ අඩු ගණෙන් 
ෙමතැන ක්ෙෂේත පරීක්ෂණයක්වත් කරලා නැහැයි කියා. ෙලොකු 
ව්යාපෘතියක් කරනවා, අඩු ගණෙන් පරිසර අධ්යයන වාර්තාවක් 
ලබා ෙගන නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේට නීති කඩලා වැඩ කරන්න 
බලයක් නැහැ. ඒ නිසා අඩු ගණෙන් තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් ව්යාපෘතිය 
කරන්න කලින් පරිසර අධ්යයන වාර්තාවක් ගන්න.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙම්වාට උත්තර ෙදන්න ඕනෑ මම ෙනොෙවයි. හක්වටුනාව  

අයිති මට ෙනොෙවයි, වාරිමාර්ග අමාත්යාංශයටයි. ෙම් කියන 
ව්යාපෘති සම්බන්ධෙයනුත් ඉදිරිෙය්දී වාර්තා ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කරනවා. වාරිමාර්ග අමාත්යාංශයට අයිති  ජලාශ සම්බන්ධෙයන් 
වාර්තා ලබා දීම මහවැලි සංවර්ධන අධිකාරිය භාර ගන්නවා ඇති. 
ඒ ජලාශ ටිකත්, කළු ග ෙඟන් එන වතුර- [බාධා කිරීමක්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස 

කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

 
වව්නියා දිසත්ික්කෙය් ෙගොවි බිම්  : විසත්ර  

வ னியா மாவட்ட விவசாய நிலங்கள்: விபரம் 
 AGRICULTURAL LANDS IN VAVUNIYA DISTRICT: DETAILS  

 

1181/’16 
4. 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) වව්නියාව 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 දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 
கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா:  

(அ) வ னியா மாவட்டத்தில், 

 (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட 
ெமாத்த விவசாய நிலங்களின் அள  யா ; 

 (ii) 1982 மற் ம் 1983ஆம் ஆண் களில் 
ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட விவசாய நிலங்களின் 
அள  ஒவ்ெவா  பயி க்கிணங்க ம் ெவவ் 
ேவறாக எவ்வள ; 

 (iii) 1983 ஆம் ஆண் ன் பின்னர் 2009 ஆம் ஆண் ல் 
த்தநிைலைம 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 Vavuniya 
District -  

 (i) the extent of agricultural land that was under 
cultivation by the year 1983; 

 (ii) the extents of agricultural land cultivated in the 
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 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 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 මා 

එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ) (i) 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      (ii)   

1983 වර්ෂය 

 වගාව 
වගා කළ මුළු බිම් 
පමාණය  (ෙහක්.) 

වී වගාව 14,731 

අතිෙර්ක ෙභෝග වගාව  2,930 

එළවළු වගාව     442 

පළතුරු වගාව     544 

එකතුව 18,647 
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        (iii)    

 (iv)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (v) ඔව්. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
[ෙමම පිළිතුර  පුස්තකාලෙය් ද තබා ඇත.] 
[இந்த விைட ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ] 
[This reply  is also placed in the Library.] 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු වාරෙය්දීත් මා 

ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙමම කරුණ ෙයොමු කළා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපි කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙයන් අසන 
පශ්නවලට උත්තර ෙදන්න කෘෂිකර්ම විෂයය භාර අමාත්යවරයා 
බැඳී සිටිනවා. නමුත්, ඒ සඳහා එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්ෙන් 
නැහැයි කියන කාරණය අපි ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කළා. 
මට ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් කෘෂිකර්ම රාජ්ය ඇමතිතුමා 
සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් නැහැ. එතුමා රාජ්ය ඇමතිවරයා හැටියට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවා. කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙයන් අපි අසන 
පශ්නවලට එතුමා ෙකොෙහොමටත් උත්තර ෙදනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ අනුව මා ඉහතින් සඳහන් කළ කාරණය 
නැවතත් මා ඔබතුමා ට අවධාරණය කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, මා නැවතත් ගරු සභානායකතුමාෙග් අවධානයට එම 

කරුණ ෙයොමු කරනවා.  
 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා විෙද්ශගත ෙවලා. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. කෘෂිකර්ම රාජ්ය 

ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාව අනුව ෙපෙනනවා, යුද්ධය නිම 
වීෙමන් පසුව වව්නියාව දිස්තික්කය තුළ සියලුම ෙබෝග වගාවන්හි 
වර්ධනයක් සිදු වී තිෙබන බව. වියළි කලාපීය පෙද්ශවල 
ෙගොවිතැන් බත් කරපු, සුළු අපනයන ෙබෝග වගාවන්හි ෙයදුණු 
ජනතාව 2014 අවුරුද්ෙද් පැවති නියඟය ෙහේතුෙවන් පීඩා වින්දා. ඒ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිසා එම  කාලය තුළ වගා කරපු ඉඩම් පමාණය අඩු වී තිෙබනවා. 
ෙමම පෙද්ශවල ෙගොවි ජනතාව පසු ගිය මාස කීපය තුළ පැවති 
දැඩි නියඟය නිසාත් පීඩා විඳිනවා. ඒ දිස්තික්කයට බලපෑ නියඟය 
ෙහේතුෙවන් ෙගොවීන් ෙවනුෙවන් ෙගවන ලද වගා වන්දි පමාණය 
ෙකොපමණද කියා ඔබතුමාට දැන් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළ 
හැකිද? 

 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා ඒ අතුරු පශන්ය මුල් පශන්ය යටෙත් 

අහලා නැහැ. වගා කරපු ඉඩම් පමාණය ෙවනුෙවන් අපි ෙකොච්චර 
වන්දි පමාණයක් ෙගවා තිෙබනවාද කියලා මට ඔබතුමාට ඉදිරිපත් 
කරන්න පුළුවන්. ෙම් කාරණය ගැන මුල් පශන්ෙයන්  අහලා 
තිබුණා නම් අපි ඒ සංඛ්යා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරනවා. 

 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ෙබොෙහෝ දිස්තික්කවල 

ෙගොවීන්ට නියමිත කාලෙය්දී - කන්න ෙදෙක්දී - ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ෙනොලැබීෙම් ගැටලුව  පිළිබඳව අපට පසුගිය 
දිනවලත් වාර්තා වුණා. ෙගොවිජන ෙක්න්ද හරහා වාෙග්ම 
ෙගොවිජන සංවර්ධන නිලධාරින් හා ෙගොවිජන සංවර්ධන සහකාර 
ෙකොමසාරිස්වරුන් එක්ක තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කටයුත්තට 
මැදිහත් වී සිටිනවා. ඒ දිස්තික්කෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙබොෙහෝ 
දිස්තික්කවල තවම ෙම් ගැටලුව විසඳිලා නැහැ. ඒ කන්නයට 
අවශ්ය ෙපොෙහොර ටික ගන්න ෙගොවීන්ට බැරිෙවලා තිෙබනවා.  පසු 
ගිය ආණ්ඩුව විසින් ලබා ෙදන ලද ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ෙවනුවට තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් මුදල් ලබා ෙදනවා. නමුත් ඒ මුදල 
නියමිත කලට ෙගොවීන්ට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙවනුෙවන් 
ඔබතුමන්ලා අරෙගන තිෙබන පියවර කුමක්ද? ෙම් දිස්තික්කය 
තුළ සිටින සමසත් ෙගොවීන්ට ෙගවන ලද ෙපොෙහොර සහනාධාරෙය් 
පමාණය ෙකොපමණද? 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු මන්තීතුමනි, මුල් පශ්නෙය් ඒ අතුරු පශ්නය සඳහන් 

ෙවලා නැහැ. නමුත් ඒ ෙගොවීන්ට ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලැබී 
නැත්නම්, අනිවාර්යෙයන්ම ඒ සම්බන්ධව ෙමොකක් හරි ගැටලුවක් 
ඇති. සමහර විට ඉල්ලුම්පතවල අඩුපාඩු ඇති. ඒ හැරුණු විට 
අෙනක් සියලු ෙදනාටම ෙගවා තිෙබනවා. අපට ඒ නම් ලැයිස්තුව 
ෙදන්න. අපි ඒ සම්බන්ධව අවධානය ෙයොමු කරන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමනි, තුන්වන 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, මාෙග් තුන්වන අතුරු පශන්ය ෙමයයි. 

ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියපු කාරණා අනුව මට ෙම් 
ෙවලාෙව් ගැටලුවක් මතු වුණා. ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය්, 
මඩුල්ල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, තඹාන කියන අති 
දුෂ්කර ගම්මානය තුළ ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙනොලැබුණු පවුල් 
සංඛ්යාවක් සිටින බව පසුගිය සතිෙය් මට වාර්තා වුණා. ඒකට 
ෙහේතුව ඔබතුමා ඔය කියපු කාරණා ෙනොෙවයි. ඔවුන් නිසි පරිදි 

forms පුරවලා, ඒ forms ෙගොවිජන ෙසේවා නිලධාරින්ට භාර දීලා, 
ෙගොවිජන ෙසේවා ෙකොමසාරිස්ට යවලා තිෙබනවා. ඒ අය 
ඔබතුමන්ලා අත්සන් කරන්න දීපු සමස්ත ෙල්ඛනයත් අත්සන් 
කරලා යවපු අය. ඔබතුමන්ලාෙග් කාර්ය පටිපාටිෙයන් ෙම් 
වතාෙව් ෙගොවියා විශාල වශෙයන් අර්බුදයකට ලක් කරලා 
තිෙබනවා. විශාල අත්සන් පමාණයක් ෙයොදන්න තිෙබනවා. ඒවාට 
කටයුතු කරලා, photos ගහලා, identity cards හදලා, ඒ 
ඔක්ෙකෝම කරලා තමයි එවලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම කරලාත් නිසි 
ෙවලාවට කන්නයට ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙනොලැබුණු ෙගොවීන් 
විශාල සංඛ්යාවක් ඉන්නවා. ඔබතුමන්ලා රෙට්ම වාර්තා අරෙගන 
බලන්න. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා ඒ අයට ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන්න ලැහැස්තියි 

ෙන්ද, ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි? ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඒ නම් 
ලැයිස්තුව ඇමතිතුමාට ඉදිරිපත් කරන්න. එතෙකොට ෙගවයි.  

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙදන්න ලැහැස්තියි. ෙපොෙහොර 

සහනාධාරය හම්බ වුෙණ් නැති අයෙග් නම් ලැයිස්තුව එවන්න. 
එතෙකොට අවශ්ය පියවර ගන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

ජාතික හා පළාත් පාසල් විදුහල්පතිවරු: මාතර 
දිසත්ික්කය 

ேதசிய மற் ம் மாகாணப் பாடசாைல அதிபர்கள்: 
மாத்தைற மாவட்டம் 

PRINCIPALS IN NATIONAL AND PROVINCIAL SCHOOLS: 
MATARA DISTRICT  

1297/’16 
5. ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2): 

(අ) (i) මාතර දිසත්ික්කෙය් ජාතික හා පළාත් පාසල්වල 
ෙසේවය කරන ශී ලංකා විදුහල්පති ෙසේවයට අයත් 
ෙශේණිධාරි විදුහල්පතිවරු සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ්යාව, එක් එක් ෙශේණිය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) මාතර දිසත්ික්කෙය් ජාතික ෙහෝ පළාත් පාසල්වල 
ශී ලංකා විදුහල්පති ෙසේවෙය් ෙශේණිධාරින් 
ෙනොවන පුද්ගලයන් විදුහල්පති ධුරයන් 
දරන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම පාසල් කවෙර්ද;  

 (v) විදුහල්පති ෙශේණියක් ලබා ඇති මුත්, විදුහල්පති 
ධුරයක් ෙනොලබා මාතර දිසත්ික්කෙය් ජාතික හා 
පළාත් පාසල්වල ෙසේවය කරන පුද්ගලයන් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (vi) ඉහත (v) සඳහා හඳුනාගත් ෙහේතු ක වෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

27 28 

[ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා] 
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கல்வி அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தின் ேதசிய மற் ம் 
மாகாணப் பாடசாைலகளில் பணியாற் ம் 
இலங்ைக அதிபர் ேசைவயில் தரநிைலப் 
ப த்தப்பட்ட அதிபர்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  தரத் க்கும் 
அைமவாக ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (iii) மாத்தைற மாவட்டத்தின் ேதசிய அல்ல  
மாகாண பாடசாைலகளில் இலங்ைக அதிபர் 
ேசைவயில் தரநிைலப்ப த்தப்படாத ஆட்கள் 
அதிபர் பதவிகைள வகிக்கின்றார்களா; 

 (iv) ஆெமனில், அப்பாடசாைலகள் யாைவ; 

 (v) அதிபர் தரத்ைதப் ெபற் ள்ளேபாதி ம், அதிபர் 
பதவிையப் ெபறா  மாத்தைற மாவட்டத்தின் 
ேதசிய மற் ம் மாகாண பாடசாைலகளில் 
பணியாற் ம் ஆட்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (vi) ேமேல (v) இன் ெபா ட்  இனங்காணப் 
பட் ள்ள காரணங்கள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of principals in the Sri Lanka 
Principals' Service with principal grades, serving 
in National and Provincial Schools of the Matara 
District; 

 (ii) separately on per grade basis, of the number 
mentioned above; 

 (iii) whether any person without principal grades in 
the Sri Lanka Principals' Service are serving as 
principals in any national or provincial school in 
the Matara District; 

 (iv) if so, the names of such schools; 

 (v)  the number of persons serving in national and 
provincial schools in the Matara District in 
positions other than the post of Principal with  
Sri Lanka Principals' Service grade; and 

 (vi) the reasons identified as causes of (v) above? 

(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, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) ජාතික පාසල්වල 80 ෙදෙනකුත්, පළාත් පාසල්වල 
376 ෙදෙනකුත් සමඟ මුළු ෙශේණිධාරි 
විදුහල්පතිවරු සංඛ්යාව 456 ෙදෙනකි. 

 (ii) විදුහල්පතිවරුන් අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවෙයන් 
හා විදුහල්පති ෙසේවෙය් I, II, III ෙශේණිවලින් පත් 
කරනු ලබයි. 

  අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවය -  ජාතික පාසල් -   15 

                පළාත් පාසල් -  00 

  විදුහල්පති I ෙශේණිය        -  ජාතික පාසල් -   14 

               පළාත් පාසල් -   46 

  විදුහල්පති II ෙශේණිය        - ජාතික පාසල් -   52 

                පළාත් පාසල් - 100 

  විදුහල්පති III ෙශේණිය        - ජාතික පාසල් -   02 

              පළාත් පාසල් -  230 

  ඒ අනුව මාතර දිසත්ික්කෙය් ජාතික පාසල්වල 
අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් 15ෙදෙනක්ද, 
විදුහල්පති ෙසේවෙය් I ෙශේණිෙය් 14ෙදෙනක්ද, II 
ෙශේණිෙය් 52ෙදෙනක්ද, I I I  ෙශේණිෙය් 
ෙදෙදෙනක්ද විදුහල්පති තනතුරු දරයි.  

  පළාත් පාසල්වල අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් 
නිලධාරින් විදුහල්පති තනතුරු ෙනොදරන අතර 
විදුහල්පති ෙසේවෙය් I ෙශේණිෙය් 46ෙදෙනක්ද, II 
ෙශේණිෙය් 100ෙදෙනක්ද, I I I  ෙශේණිෙය් 
230ෙදෙනක්ද විදුහල්පති තනතුරු දරයි. 

 (iii) මාතර දිසත්ික්කෙය් ජාතික පාසල්වල 
ෙශේණිධාරින් ෙනොවන පුද්ගලයන් විදුහල්පති ධුර 
දරන්ෙන් නැත. 

  පළාත් සභා පාසල්වල ෙශේණිධාරි ෙනොවන අය 
විදුහල්පති ධුර දරයි.  

 (iv) මාතර දිසත්ික්කෙය් පළාත් පාසල්වල මාතර 
කලාපෙය් පළාත් පාසල් 12කද, මුලටියන 
කලාපෙය් පාසල් 35කද, ෙදනියාය කලාපෙය් 
පාසල් 21කද, අකුරැස්ස කලාපෙය් පාසල් 24කද 
ෙශේණිධාරි ෙනොවන පුද්ගලයන් 92ෙදෙනක් 
විදුහල්පති ධුර දරයි. 

  එම පාසල් ලැයිසත්ුව ඇමුණුම මඟින් ඉදිරිපත් කර 
ඇත. ඇමුණුම සභාගත *කරමි. 

 (v) මාතර දිසත්ික්කෙය් ජාතික පාසල්වල විදුහල්පති 
ෙශේණියක් ලබා ඇති නමුත්, 67ෙදෙනකු 
විදුහල්පති ධුර ලබා නැත. ෙමම අය විදුහල්පති 
පත්වීම් භාර ෙනොෙගන ගුරු ෙසේවෙය්ම තවදුරටත් 
සිටිමින් අදාළ ජාතික පාසල්වල ෙසේවය කරනු 
ලබයි. 

  පළාත් සභා පාසල්වල 179ෙදෙනකු විදුහල්පති 
ෙශේණිධාරින් වුවද, විදුහල්පති ධුර ලබා ෙනොමැත. 

  ගරු මන්තීතුමනි, පළාත් ෙල්කම් එවලා තිෙබන 
පිළිතුරයි මම ෙම් කියන්ෙන්. 

 (vi) ඉහත පශන්ය සඳහා හඳුනා ගත් ෙහේතු,  

  2016 මැයි මාසෙය්දී බඳවා ගන්නා ලද විදුහල්පති 
ෙසේවෙය් III පන්තිෙය් නිලධාරින් 4356ෙදනා 
අතරින් දකුණු පළාත ෙවත 527ෙදෙනකු පළාත් 
සභා පාසල් ෙවත සථ්ානගත කිරීම සඳහා ලබා 
ෙදන ලදි. 

  ෙමම නිලධාරින්ද ඇතුළුව මාතර දිසත්ික්කෙය් 
සමහර ෙශේණිධාරින් ෙවත විදුහල්පති ධුර 
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—————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*    னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙනොලැබීමට ෙහේතු දකුණු පළාත් ෙල්කම් විසින් 
මා ෙවත වාර්තා කර ඇත.  

  පාසල්වල විදුහල්පති, නිෙයෝජ්ය විදුහල්පති, 
සහකාර විදුහල්පති යන තනතුරු තුන සඳහාම පත් 
කළ යුතු වන්ෙන් විදුහල්පති ෙශේණිධාරින්ය. 
එෙමන්ම ෙමම තනතුරු සඳහා විදුහල්පති 
ෙසේවෙය් I, II, III යන ෙශේණිධාරින් පත් කළ යුතු 
ෙව්. 

  ෙබොෙහෝ විට විදුහල්පති ෙසේවෙය් III 
ෙශේණිධාරියකු සඳහා පත්වීම් ලබා ෙදනු ලබන්ෙන් 
සහකාර ෙහෝ නි  ෙයෝජ්ය විදුහල්පති තනතුර වන 
අතර, කුඩා පාසල්වල පධාන විදුහල්පති තනතුර 
විදුහල්පති ෙසේවෙය් III ෙශේණිධාරින් සඳහා ලබා 
දීමට හැකියාව ඇත.  

  ෙම් නිසා සියලුම ෙශේණිධාරින් ෙවත පධාන 
විදුහල්පති තනතුර ලබා දීෙම් හැකියාවක් 
ෙනොමැත. පහසුකම් අඩු කුඩා පාසලක පධාන 
විදුහල්පති තනතුර ලබා දුන්නද සමහර නිලධාරින් 
එම තනතුර භාර ගන්නවාට වඩා, පහසුකම් සහිත 
පාසල්වල නිෙයෝජ්ය ෙහෝ සහකාර විදුහල්පති 
තනතුරු භාර ගැනීමට කැමැත්ත පකාශ කර ඇත. 

  එෙමන්ම නගරාසන්න විදුහල්වල විදුහල්පති 
තනතුර ලබා ෙදන ෙලස ලැබී ඇති ඉල්ලීම් 
පමාණය විශාල නිසාද, ඒ සෑම ෙදනා ෙවතට 
නගරාසන්න පාසල් ලබා දීමට ෙනොහැකිවීම 
නිසාද, විදුහල්පති තනතුර ලබා දීමට ෙනොහැකි වී 
ඇත. එෙමන්ම තමන් ඉල්ලා සිටින කලාපෙයන් 
බැහැරව පත්වීම් ලද නිලධාරින්ද එම කලාපෙයන් 
ඉවත් ෙනොවී විදුහල්පති තනතුරු භාර ෙනොෙගන 
සිටි. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.  
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ඇමැතිතුමනි,  ඔබතුමා එම පශ්නයට අංග සම්පූර්ණ 

පිළිතුරක් ලබා දීම පිළිබඳව මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු 
ඇමැතිතුමනි, එම පිළිතුර අනුව ඔබතුමාම ඉඟියක් කළා, ෙම් 
පළාත් ෙල්කම්වරයාෙග් පිළිතුර, අමාත්යාංශෙය් පිළිතුර කියලා. 
ඔබතුමාට මතක ඇති, මීට ෙපර අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් 
නිලධාරින් පිළිබඳ මීට සමාන්තර පශ්නයක් ඇහුවාම, ඔවුන් 
ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරපු පිළිතුර වුෙණ් "ෙකොන්තාත් පදනමින් 
පරිපාලන ෙසේවෙය් රැඳී සිටීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලය ගනු ලැබූ 
තීරණය පකාරව නිලධාරින් හතරෙදනයි ඉල්ලීම් කරලා 
තිෙබන්ෙන්" කියන එක. නමුත්, ඒක සත්ය ෙනොෙවයි. එම නිසා 
ෙම් පිළිතුර මත  ෙගොනු වුණු කරුණු,  ෙකොයි තරම් දුරට සත්ය 
කරුණුද කියලා ඔබතුමාෙග් පාෙයෝගික මනසටත් ෙත්ෙරනවා 
ඇති. ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙමතැනදී මතුවන බරපතළ කාරණය ජාතික 
පාසල් ෙනොෙවයි,  ඔබතුමා පළාත් පාසල් 92ක් නම් කළා. එනම්, 
මුලටියන, ෙදනියාය, ෙමොරවක, අකුරැස්ස කියන පෙද්ශවල 
පාසල්.   

ඒ කියන්ෙන්, මාතර දිස්තික්කෙය් තිෙබන දුෂ්කරම අධ්යාපන 
ෙකොට්ඨාස හතෙර්, සුදුසුකම් රහිත විදුහල්පතිවරුන් අනූෙදෙදනා 
ඉන්නා බව තමයි ඔබතුමා ෙම් සභාවට වාර්තා කරන්ෙන්. සමස්ත 
දිස්තික්කය විධියට ගත්තාම අධ්යාපන දර්ශකවලින් ඉතා ඉහළ 
තැනක් මාතර දිස්තික්කයට තිෙබනවා. මම ෙම් කියන කාරණය 
එක්ක එකඟ ෙවනවා ඇති, මාතර දිස්තික්කෙය් අෙනක් 

ෙද්ශපාලන පක්ෂ නිෙයෝජනය කරන මෙග් මිතයනුත්. ෙම් ගරු 
සභාෙව් මාතර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන බුද්ධික පතිරණ 
මන්තීතුමා ඉන්නවා; සාගල රත්නායක ඇමතිතුමා ඉන්නවා; 
කංචන විෙජ්ෙසේකර මන්තීතුමා ෙම්  විපක්ෂය පැත්ෙත් ඉන්නවා; 
නිෙරෝෂන් ෙපේමරත්න මන්තීතුමා ඉන්නවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, අපි හැම ෙදනාම ෙපොදුෙව් එකඟ ෙවනවා, 
ෙහොඳ අධ්යාපන දර්ශක ඇතුෙළේ ෙම් දිස්තික්කය තිබුණත්, ඒ 
දිස්තික්කය ඇතුෙළේ ගැටලු තිෙබන ෙකොට්ඨාස හතෙර් තමයි ෙම් 
අර්බුදය මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. කැබිනට් ඇමතිවරයා 
විධියට ෙමය තුලනය කිරීම සඳහා කිසිදු ආකාරයක මැදිහත්වීමක් 
කිරීෙම් හැකියාවක් නැද්ද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
විදුහල්පතිවරුන් සම්බන්ධෙයන්ද, ගරු මන්තීතුමනි? 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔව්. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම 

අපි නව රජය බලයට පත් ෙවන ෙකොට  විදුහල්පති ෙසේවෙය් III 
ෙශේණිය සඳහා හාරදහසකට ආසන්න සංඛ්යාවක ගුරු හිඟයක් 
තිබුණා. උපගුරුවරුන් තමයි වැඩ බලමින් හිටිෙය්. අපි විධිමත් 
විභාගයක් තියලා හාරදහසක් පමණ බඳවාෙගන තිෙබනවා, 
ෙද්ශපාලනය ෙපොඩ්ඩක්වත් ගාවන්ෙන් නැතුව. එතෙකොට 
අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් 852ක හිඟයක් තිබුණා. අපි ඒ 
852කම බඳවා ෙගන, ඒ විවෘත විභාගෙයන් ගත්තු ෙදසීය ගණනක් 
ෙම් වන විට වසරක ෙන්වාසික පුහුණුවීම් ලබමින් ඉන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම ඒ බඳවා ගත්තු විදුහල්පතිවරුන්ෙගන් ෙහොඳම 
කාර්යසාධනයක් තිෙබන අය විෙද්ශ පුහුණුවකට යවන්නත් 
සූදානම් කරලා තිෙබනවා. අපි පළාත් සභාවලට මුදා හැරලා 
තිෙබනවා, ඒ විදුහල්පතිවරුන් "විදුහල්පතිවරු" ෙලසම පත් 
කරන්න කියලා. විෙශේෂෙයන්ම වැඩ බලන අයත් ඉන්නවා. ඒ 
අයත් විදුහල්පතිවරු ෙලසම පත් කරන්න කියලා පළාත් සභාවලට 
අපි කියලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් කැබිනට් පතිකාවකුත් 
දාලා තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට පළාත් සභාවලින් ෙම්ක 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් ගැන අපි කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීෙම්දීත් 
කියලා තිෙබනවා; පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත් කියලා තිෙබනවා. 
ෙමතුමා කියන කාරණෙය් යම් සත්යයක් තිෙබනවා. ඒක ඒ අදාළ 
පළාත් සභාව විසින් කළ යුතු ෙදයක්. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන තමයි ගැටලුව මතු වන්ෙන්. 

ඔබතුමාෙග් පිළිතුර ට අනුව ෙපනී යනවා, රෙට් උත්තරීතරම 
ආයතනය  වන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන අපටත් ඊට 
මැදිහත් වීමක් ෙහෝ ඊට උදවු කිරීමක් කළ ෙනොහැකි මට්ටමකට 
පත් ෙවලා තිෙබන බව.  

ෙකෙසේ ෙවතත් මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය විධියට මා ෙම් 
කාරණය ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. ෙම්ක විදුහල්පතිවරුන් 
සම්බන්ධ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්ක වැදගත් 
පශ්නයක් නිසා ඔබතුමා කැමති නම් උත්තරයක් ෙදන්න.  
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මාතර නගරෙය් තිෙබන ඉතාම ජනපිය පාසල් ෙදකක් තමයි 
මාතර රාහුල විද්යාලය; -රාහුෙල් ආදි ශිෂ්යෙයෝ කිහිප ෙදෙනක් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත් ඉන්නවා.- සහ මහින්ද රාජපක්ෂ 
විද්යාලය. ෙම් විද්යාල ෙදෙක්ම පධානම ෙගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම් 
ෙදකක වැඩ දැන් නැවතිලා තිෙබනවා. රාහුල විද්යාලෙය් දැනට 
අවුරුදු හතරකට පමණ ෙපර පටන් ගත්තු පධාන ශවණාගාරෙය් 
ඉදිකිරීම් කටයුතු මුළුමනින්ම නතර ෙවලා තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, අවුරුදු එකහමාරක් තිස්ෙසේ කිසිම ඉදිකිරීමක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඊටත් වඩා බරපතළ තත්ත්වයක් තිෙබනවා, 
මහින්ද රාජපක්ෂ විද්යාලෙය්. ඉඩකඩ පිළිබඳ පශ්නයක් මතු වුණු 
නිසා අලුෙතන් ළමයින් බඳවා ගැනීමටත් ෙනොහැකි ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම ෙගොඩනැඟිලි ෙදකක ඉදිකිරීම් කටයුතු නතර ෙවලා 
තිෙබනවා. මාතර දිස්තික්කෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, සමහර 
ෙවලාවට ෙමොණරාගල දිසත්ික්කෙය්, රත්නපුර දිස්තික්කෙය් 
දරුෙවෝ ෙම් පාසල්වලට ඇවිල්ලා ඉෙගන ගන්නවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දැන් අසන පාසල් ෙගොඩනැඟිලි 

සම්බන්ධ පශ්නය අසා තිෙබන  පධාන පශ්නයට අදාළ නැහැ. අපට 
ෙවලාෙව් පශ්නයකුත් තිෙබන නිසා ඒ ගැනත් ටිකක් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාසල් ෙගොඩනැඟිලි සම්බන්ධෙයන් 

මා දැන් මතු කරන පශ්නය අසා තිෙබන පධාන පශ්නයට අදාළ 
නැති බව මම ගරු ඇමතිතුමාට කියලායි පටන් ගත්ෙත්. ගරු 
ඇමතිතුමා අසා තිෙබන පශ්නෙයන් එළියට ගිහින් ෙවනදාටත් 
උත්තර ෙදනවා. අසන පශ්නවලට හැමදාම උත්තර ෙදන ගරු 
ඇමතිවරෙයක් නිසායි මම ෙම් පශ්නය ඉතා ෙගෞරවෙයන් එතුමාට 
ඉදිරිපත් කෙළේ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්නවලට ෙවන් ෙවලා 

තිෙබන්ෙන් තවත් විනාඩි 13ක කාලයක් පමණයි. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතන විධියට අපි රාහුල විද්යාලයට 

මුදල් පමාණයක් අනුමත කරලා යැව්වා. ඒ මුදල් යැව්ෙව් ඔබතුමා 
කියන ෙම් ෙගොඩනැඟිල්ලටද කියලා පරීක්ෂා කළ යුතුව 
තිෙබනවා.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙම් කියන ෙගොඩනැඟිල්ලට මුදල් 

ලැබිලා නැහැ. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් යවා තිෙබනවා. තවත් මුදල් මදි 

පාඩුවක් ඇති. අපි ඒ මුදලත් ලබා ෙදන්න බලන්නම්.  

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මාතර නගරයට තිබුණු එකම ශවණාගාරය 

තිබුෙණ් රාහුල විද්යාලයටයි. දැන් ඒ ශවණාගාරය නැතිව අවුරුදු 
4ක් ෙවනවා. ඒක බරපතළ පශ්නයක්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කරන්න. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, "ළඟම පාසල-ෙහොඳම පාසල" 

ව්යාපෘතියට අදාළ නිශ්චිත කාර්යන් සඳහා තමයි අපි මුදල් 
පතිපාදන ෙවන් කර ගත්ෙත්. ගරු මන්තීතුමා කියන ෙම් 
ෙගොඩනැඟිල්ෙල් ඉදිකිරීම් ඊට කලින් නැවතිලා තිබුණු එකක්. 
ඇත්තටම අපි ඒ ෙගොඩනැඟිල්ෙල් ඉදිකිරීම් සඳහා මුදල් යවා 
තිෙබනවා. මම හිතන විධියට මුදල් මදි පාඩුවක් තිෙබන්ෙන්. මම 
ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නම්. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ෙම් 

පශ්නය ගංවතුරත් එක්ක සම්බන්ධ වන පශ්නයක්. ඍජුවම අසා 
තිෙබන පධාන පශ්නයට අදාළ අතුරු පශ්නයක් ෙනොෙවයි. මාතර 
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරමින් ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර 
මන්තීතුමාත්, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපේමරත්න මන්තීතුමාත්, මමත් ෙම් 
ගරු සභාෙව් ඉන්නවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, අධ්යාපනයට සම්බන්ධ පශ්නයක් ද 

අහන්ෙන්? 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
අධ්යාපනයට සම්බන්ධ වැදගත් පශ්නයක්, ගරු 

කථානායකතුමනි. අධ්යාපන අමාත්යාංශය පැත්ෙතන් විපතට පත් 
වුණු පවුල්වල දරුවන්ට ෙලොකු සහනයක් ලබා ෙදන බව ගරු 
ඇමතිතුමා පකාශ කරලා තිබුණා. හැබැයි, ගංවතුරට යට වූ පාසල් 
රාශියක පරිගණක කාමරය, සංගීත කාමරය මුළුමනින්ම වතුෙරන් 
යට ෙවලා දරුවන්ට ඒ කිසිම උපකරණයක්, භාණ්ඩයක් පාවිච්චි 
කරන්න බැරි තත්ත්වයකයි දැන් තිෙබන්ෙන්. උදාහරණයක් 
විධියට මාතර නගරෙය් තිෙබන තුඩාව ආදර්ශ විද්යාලය සහ 
ෙගොඩගම අනගාරික ධර්මපාල විද්යාලය ෙපන්වා ෙදන්න පුළුවන්. 
ඒ පාසල් අයිති පළාත් සභාවටයි කියලා එක පැත්තකින් අපට 
නිදහස් ෙවන්න පුළුවන්. නමුත්, ජාතික මට්ටෙම් තීන්දුවක් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ගන්න බැරිද, ගරු ඇමතිතුමනි? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් ජාතික මට්ටෙම් 

තීන්දු අරෙගන තිෙබනවා. අෙප් අමාත්යාංශෙය් ඉංජිෙන්රුවන් 
ආපදාවට පත් වුණු පාසල් සියල්ලටම ගිහින් ඒ පාසල්වල කැඩී 
බිඳුණු ෙද්වල් වාෙග්ම අලුත්වැඩියා කළ යුතු සියලු ෙද් පිළිබඳවත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් වන විට ෙතොරතුරු ලබා ෙගන ඉවරයි. එයට අදාළ කැබිනට් 
පතිකාවත් දැන් යවලා තිෙබනවා. ආපදාවට ලක් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ජාතික පාසල් ද, පළාත් සභා පාසල් ද කියලා 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව ඒ පාසල් සියල්ල හදන්න අවශ්ය මුදල් 
පතිපාදන අපි ඉල්ලා තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් 
ආපදාවට පත් වුණු පාසල් ළමුන් 58,000ක් ඉන්නවා. ඒ සියලු 
ළමුන් සඳහා අපි නිල ඇඳුම් කට්ටල තුනක් සඳහා ෙරදි, සපත්තු 
කූට්ටමක් සඳහා මුදල් වවුචරයක්, අච්චු ෙපොත් ටික ලබා ෙදන්න 
කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, අභ්යාස ෙපොත් ලබාදීම 
ෙවනුෙවන් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් 
රුපියල් මිලියන 5ක් ලබා දුන්නා.   

ඒ මුදල්වලින් දරුවන්ට අභ්යාස ෙපොත්, ඒ වාෙග්ම බෑග් ලබා 
දුන්නා.  ඒ වාෙග් උපකරණ එකතු කිරීෙම් මධ්යස්ථාන ෙලස අපි 
ජාතික පාසල් ෙයොදවා ගත්තා. ඒ අනුව ඒ දරුවන් 58,000ටම අපි 
ෙම් වනෙකොට ඒ pack එක යවලා තිෙබනවා. 

 

කල්මුෙන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය : විසත්ර 
கல் ைன பிரேதச ெசயலாளர் பிாி : விபரம் 
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6. ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) අම්පාර දිසත්ික්කෙය්, කල්මුෙන් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය පිහිටුවන ලද දිනය කවෙර්ද; 

 (ii) ඒ සම්බන්ධෙයන් නිකුත් කරන ලද ගැසට් 
නිෙව්දනෙය් පිටපතක් සභාගත කරන්ෙන්ද; 

 (iii) කල්මුෙන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය මඟින් 
ආවරණය වන සම්පූර්ණ භූමි පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එහි ගාම නිලධාරි වසම් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම නිලධාරි වසම්වල අංකයන් හා නාමයන් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) කල්මුෙන් 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) කල්මුෙන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට අයත් 
ගාම නිලධාරි වසම් අතරින් කිසියම් වසමක/
වසම්වල පරිපාලන කටයුතු ෙහෝ ෙමෙහයවීම් 
ෙවනත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල මඟින් සිදු 
කරනු ලබන්ෙන්ද; 

  (ii) එෙසේ නම්, එම ගාම නිලධාරි වසම්වල නම්, 
අංකයන් ඇතුළු විසත්ර ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;  

 (iii) කල්මුෙන් දවිඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයක් 
ෙහෝ උප ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයක් පිහිටුවා තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එයට අදාළ ගැසට් පතය සභාගත 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙන්ද?  

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) அம்பாைற மாவட்டத்தின் கல் ைன பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி  தாபிக்கப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அ  ெதாடர்பில் ெவளியிடப்பட்ட வர்த்தனி 
அறிவித்த ன் பிரதி ஒன்ைறச் சைபயில் 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) கல் ைன பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 
உள்ளடங்குகின்ற ெமாத்த நிலப்பரப்  யா  
என்பைத ம்; 

 (iv) அதி ள்ள கிராம அ வலர் பிாி களின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  கிராம அ வலர் பிாி களின் 
இலக்கங்கள் மற் ம் ெபயர்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) கல் ைன பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  
தாபிக்கப்ப கின்றேபா  உத்திேயாக ர்வமாக 
எல்ைல நிர்ணயம் ெசய்யப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  ெதாடர்பான விபரங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) கல் ைன பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்குாிய 
கிராம அ வலர் பிாி களில் எேத ம் பிாிவின்/
பிாி களின் நி வாக நடவ க்ைககள் அல்ல  
ெதாழிற்ப த்தல்கள் ேவெறா  பிரேதச 
ெசயலகத்தினால் ேமற்ெகாள்ளப் ப கின்றனவா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்தைகய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெபயர்கள், இலக்கங்கள் உட்பட்ட 
விபரங்கைளச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) கல் ைன தமிழ் பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாிெவான்  அல்ல  உப ெசயலாளர் 
பிாிெவான்  தாபிக்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அதற்குாிய வர்த்தமானப் 
பத்திாிைகைய சைபயில்  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 Kalmunai Divisional 
Secretary's Division of the Ampara District was 
established; 

 (ii) whether he will table a copy of the Gazette 
Notification which was issued in this regard; 
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 (iii) the total area that comes under the Kalmunai 
Divisional Secretary's Division; 

 (iv) the number of Grama Niladhari Divisions that 
come under the Kalmunai Divisional Secretary's 
Division; and 

 (v) the numbers and names of the aforesaid Grama 
Niladhari Divisions? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether the Kalmunai Divisional Secretary's 
Division was officially delimitated when it was 
established; and 

 (ii) if so, of the details of such delimitation? 

(c) Will he state - 

 (i) whether administration or operation of any 
Grama Niladhari Division/Divisions that come 
under the Kalmunai Divisional Secretariat is 
being handled by any other Divisional 
Secretariats; 

 (ii) if so, the names, numbers and other details of 
such Grama Niladhari  Divisions; 

 (iii) whether a Tamil Divisional Secretary's Division 
or a sub-division has been established in 
Kalmunai; and 

 (iv) if so, whether he will table the respective Gazette 
Notification? 

(d) If not, why? 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේය. 

(අ) (i) 1978 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) වර්ග කිෙලෝමීටර 19.65 

 (iv) ගාම නිලධාරි වසම් සංඛ්යාව 58 

 (v) ගරු කථානායකතුමනි, එකී ගාම නිලධාරි වසම් 
58හි නම් මා දැන් කියවන්න යන්ෙන් නැහැ. ඒ 
ගාම නිලධාරි වසම් 58 නම් ලැයිසත්ුව මම  
සභාගත* කරනවා. 

(ආ) (i) සීමා නිර්ණයක් සිදු කර ඇත. 

 (ii) හඳුනාගත් ගාම නිලධාරි වසම් 58ට අදාළ සීමාව 
ෙව්. 

(ඇ) (i) නැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) ඔව්. 

  කල්මුෙණ් ෙදමළ උප ෙල්කම් කාර්යාලයක් 
පිහිටුවා තිෙබ්. 

 (iv) නැත. 

(ඈ) ෙමෙතක් ගැසට් වී ෙනොමැත. 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද ලැයිසත්ුව : 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* List tabled: 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මා දැන ගන්න 

කැමතියි, දැන් කල්මුෙණ් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය සහ 
කල්මුෙණ් ෙදමළ පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය කියන ෙදකම නිල 
වශෙයන් සම තත්ත්වෙය් පවතින පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල  
ෙදකක්ද එෙහම නැත්නම් එක පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයක් 
යටෙත් පවතිනවාද කියලා. 

 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු කථානායකතුමනි,  අවශ්යතාව මත දැනට එවැනි උප 

කාර්යාල ලංකාෙව් විවිධ ස්ථානවල අපි ස්ථානගත කරලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, අපි ඒවා පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයක් 
හැටියට සම්පූර්ණ වශෙයන් භාර ගන්ෙන් නැහැ. නමුත් අර 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය යටෙත් පවතින උප කාර්යාලයක් 
හැටියට පවත්වාෙගන යනවා. ෙමවැනි උප කාර්යාල  ලංකාෙව් 
දැනට 20ක් පමණ තිෙබනවා. 2012 සීමා නිර්ණය අනුව අලුෙතන් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල 33ක් ඇති කිරීමට නිර්ෙද්ශ කර 
තිෙබනවා. නමුත් තවම ඒවා ගැසට් කරලා නැති නිසා ෙම්වා 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයක් හැටියට පිළිගන්ෙන් නැහැ; උප 
කාර්යාලයක් හැටියට පිළිගන්නවා. ඒ වාෙග්ම අදාළ සහකාර 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා යටෙත් ඒ කටයුතු සිද්ධ වනවා. 

 

ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 8 -1330/'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, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 
සතියක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Question ordered to stand down. 
 
සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසාය අංශය: නියාමන 

අධිකාරියක් 
சிறிய மற் ம் ந த்தர அள த் ெதாழில் யற்சித் 

ைற: ஒ ங்கு ைறப்ப த்தல் அதிகாரசைப 
SMALL AND MEDIUM-SCALE ENTERPRISE SECTOR: 

REGULATORY AUTHORITY 
1370/’16 

10.ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) 2016 අය වැය ෙයෝජනාවන්ට අනුව, සුළු හා මධ්ය 
පරිමාණ ව්යවසාය අංශය විධිමත් කිරීමට අවශ්ය 
"නියාමන අධිකාරියක්" පිහිටුවනු ලැබුෙව්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) ශී ලංකාෙව් ක්ෂුද මූල්ය ආයතන ලියා පදිංචි 
කිරීෙම්දී රු. 25,000/-ක ගාසත්ුවක් ෙගවිය යුතුද; 

 (iv) සුළු හා මධ්ය පරිමාණ අංශය මුහුණ ෙදන ගැටලු 
අධ්යයන කිරීම සඳහා උපෙද්ශක කමිටුවක් 
පිහිටුවනු ලැබුෙව්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, එම කමිටුෙවහි සාමාජිකයන් 
කවුරුන්ද; 

 (vi) සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ණය ආරක්ෂණ වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීම සඳහා 2016 
වර්ෂෙය්දී, රුපියල් මිලියන 500ක මූලික 
අරමුදලක් රජය මඟින් ලබා දුන්ෙන්ද; 

 (vii) සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ක්ෙෂේතයට සහනදායී ෙපොලී 
අනුපාත යටෙත් මූල්ය පහසුකම් සැපයීමට 
ආධාරයක් වශෙයන් ආසියානු සංවර්ධන 
බැංකුෙවන් රුපියල් මිලියන 100ක ණය 
පහසුකමක් ලැබුෙණ්ද; 

 (viii) ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ණය පහසුකම යටෙත්, 
ණය ලබා දුන් සුළු හා මධ්ය පරිමාණ 
ව්යවසායකයන්ෙග් නම් හා ලිපින ඇතුළත් 
ලැයිසත්ුවක් 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) 2016 வர  ெசல த் திட்ட ன்ெமாழி களின் 
ப , சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான 
ெதாழில் யற்சித் ைறைய ஒ ங்கு ைறயாக்கு 
வதற்குத் ேதைவயான "ஒ ங்கு ைறயாக்கல் 
அதிகாரசைப" ஒன்  தாபிக்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறாயின், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இலங்ைகயில் ண் நிதி நி வனங்கைள பதி  
ெசய் ம்ேபா  பா 2 5 , 0 0 0 / -  கட்டண 
ெமான்ைறச் ெச த்தேவண் மா என்பைத ம்; 

 (iv) சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான ைற 
எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனகைள ஆய்  
ெசய்வதற்கு ஆேலாசைனக் கு ெவான்  
அைமக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அக்கு வின் உ ப்பினர்கள் யாவர் 
என்பைத ம்; 

 (vi) சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான கடன் 
பா காப்  ேவைலத்திட்டெமான்ைற 
நைட ைறப் ப த் வதற்காக 2 0 1 6ஆம் 
ஆண் ல், அரசாங்கம் பா 500 மில் யன் 
ெதாைக ஆரம்ப நிதியத்ைத வழங்கியதா 
என்பைத ம்; 

 (vii) சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான 
ெதாழில் யற்சித் ைறக்கு ச ைக வட்  

தத்தின் கீழ் நிதி வசதிகைள வழங்குவதற்கான 
உதவியாக ஆசிய அபிவி த்தி வங்கியி ந்  

பா 100 மில் யன் கடன் வசதி கிைடத் 
ள்ளதா என்பைத ம்; 
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 (viii) ஆசிய அபிவி த்தி வங்கியின் கடன் வசதியின் 
கீழ், கடன் வழங்கப்பட்ட சிறிய மற் ம் ந த்தர 
அளவிலான ெதாழில் யற்சியாளர்களின் 
ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் அடங்கிய 
பட் யைலச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத 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) whether a “regulatory authority” 
required for regulating the small and 
medium-scale enterprise sector was 
established as per the Budget 
Proposals for year 2016; 

(ii) if so, the date on which such authority 
was established; 

(iii) whether a fee of Rs.25,000 should be 
paid when registering a microfinance 
company in Sri Lanka; 

(iv) whether an advisory committee was 
established for the purpose of 
studying the difficulties experienced 
by the small and medium-scale 
enterprise sector; 

(v) if so, the names of the members of the 
aforesaid committee; 

(vi) whether an initial fund of Rs. 500 
million was provided by the 
Government for the implementation 
of a credit guarantee scheme for small 
and medium-scale enterprises in the 
year 2016; 

(vii) whether a credit facility of Rs.100 
million was received from the Asian 
Development Bank to assist the 
programme for providing financial 
facilities to the small and medium-
scale enterprise sector under 
concessionary interest rates; and 

(viii) whether a list containing the names 
and addresses of the small and 
medium-scale entrepreneurs who were 
provided with loans that were granted 
under the credit facility of the Asian 
Development Bank would be 
presented to this House?  

(b) If not, why? 

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, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) 2016 අය වැය ෙයෝජනාවන්ට අනුව සුළු හා මධ්ය 
පරිමාණ ව්යවසාය අංශය නියාමනය කිරීමට 
ෙයෝජනා වුවද, එම කාර්යය ශී ලංකා මහ බැංකුව 
හරහා ඉටු කිරීමට හැකි බැවින් කඩිනමින් එවැනි 
අධිකාරියක් පිහිටුවීෙම් අවශ්යතාවක් පැන 
නැඟුෙණ් නැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) නැත.  

  ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් මුදල් මණ්ඩලය විසින් 
කලින් කලට නිශච්ය කරනු ලබන ලියා පදිංචි 
ගාසත්ු හා වාර්ෂික බලපත ගාසත්ු අය කිරීමට 
2016 අංක 6 දරන ක්ෂුද මූල්ය පනෙත් විධිවිධාන 
මඟින් කටයුතු සලසා ඇත. 

 (iv) නැත. 

 (v) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (vi) නැත. 

 (vii) නැත. 

 (viii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් පශන්ය ෙයොමු කෙළේ පසු ගිය 

වර්ෂෙය් -2016- ඉදිරිපත් කර සම්මත කරගත් අය වැය 
ෙයෝජනාවක් සම්බන්ධවයි. එහි ක්ෂුද, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ 
ව්යවසායන් දිරිමත් කරන ආකාරය ගැන පිටුවක පමණ දීර්ඝ 
විස්තරයක් කරමින්, 122 හා 123 වැනි අනු අංක යටෙත් ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. නමුත්, දැන් ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා 
සඳහන් කරනවා, "අය වැෙය් ෙයෝජනා කරලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත වුණාට එවැනි නියාමන අධිකාරියක් 
පිහිටු වීෙම් අවශ්යතාවක් පැන නැඟුෙණ් නැහැ" කියලා. එෙහම 
නම්, අවශ්යතාවක් නැති ෙයෝජනාවක් අය වැය ෙල්ඛනයට 
ඉදිරිපත් කරලා සම්මත කර ගත්ෙත් ෙමොකටද? 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා අහලා තිෙබන්ෙන්, 

"සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසාය අංශය විධිමත් කිරීමට අවශ්ය 
'නියාමන අධිකාරියක්' පිහිටුවනු ලැබුෙව්ද?" කියලායි. අපි ක්ෂුද 
මූල්ය අංශය සඳහා නියාමන රාමුවක් සකස් කළා. ක්ෂුද මූල්ය 
අංශය නියාමනය කිරීම, සම්පූර්ණෙයන්ම සුළු හා මධ්ය පරිමාණ 
ව්යවසාය අංශයට අයිති නැහැ. සුළු හා මධ්ය පරිමාණ අංශය 
ඇතුෙළේ තමයි ක්ෂුද මූල්ය ක්ෙෂේතය තිෙබන්ෙන්. ක්ෂුද මූල්ය 
සඳහා කරපු නියාමනය හැම එකටම ආෙද්ශ කරන්න බැහැ. එම 
නිසා තමයි මම ෙමතුමාට කිව්ෙව්, "නියාමන අධිකාරියක් 
පිහිටුවීෙම් අවශ්යතාවක් පැන නැඟුෙණ් නැහැ" කියලා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් මුහුණ ෙදන 
පධානම ගැටලුව තමයි, seed capital එක සහ අෙනකුත් 
පවත්වාෙගන යෑම් සඳහා අවශ්ය කරන පාග්ධනය ෙනොමැතිකම. ඒ 
සඳහා පසු ගිය අය වැය ෙයෝජනාෙව් ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කර 
තිෙබනවා, "ලංකාෙව් සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ට 
සහනදායි පදනම යටෙත් මූල්ය පහසුකම් සපයා දීම සඳහා 
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙවන් සහනාධාර මුදලක් ලැබුණා" 
කියලා.  

දැන් එතුමා සඳහන් කරනවා, එවැනි මුදලක් ලැබුෙණ් නැහැයි 
කියලා. නමුත් ගරු කථානායකතුමනි, ෙමහි ඉතා පැහැදිලිව 
තිෙබනවා, ෙමම ක්ෙෂේතයට සහනදායී ෙපොලී අනුපාතය යටෙත් 
මූල්ය පහසුකම් ලබා ගැනීමට උපකාර කිරීම සඳහා ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 100ක ණය පහසුකමක් ආසියානු සංවර්ධන 
බැංකුව ෙවතින් ලබා ගැනීමට අපට හැකියාව ලැබී ති ෙබනවාය 
කියලා. මුදල් ඇමතිතුමා කියනවා, credit line එකකින් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 100ක් ලබා ගන්න හැකියාව 
තිෙබනවාය කියලා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
එතුමා උපකල්පනය කරන්න ඇති, අවශ්ය මුදල් ලබා ෙගන 

ෙම් සඳහා ෙයොදවන්න. නමුත් ඊට පස්ෙසේ රජය තීරණය කරලා 
ඇති, ඒ ලැබුණු මුදල් සුළු හා මධ්ය පරිමාණෙය් ෙවනත් වැඩ 
කටයුතු සඳහා ෙයොදවන්න. සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ණය ආරක්ෂණ 
වැඩ පිළිෙවළක් සඳහා ෙපොලී අනුපාතය යටෙත් මූල්ය පහසුකම් 
සැපයීමට ණය පහසුකමක් ලැබුණාද කියලා ෙන් ඔබතුමා 
අහන්ෙන්. ෙමවැනි ෙද්වල් රාශියක් ෙකෙරනවා. ආසියානු 
සංවර්ධන බැංකුව හරහා ගන්න මූල්ය පහසුකම්, ෙලෝක බැංකුව 
හරහා ලැෙබන මූල්ය පහසුකම්, FMO එක හා ජර්මනිෙය් DEG 
එක හරහා ගන්න මූල්ය පහසුකම් ෙනොෙයකුත් බැංකු හරහා 
කියාත්මක වනවා. ෙම් ෙඩොලර් මිලියන 100 විතරක් ෙනොෙවයි, 
එදා සිටම ඉදිරියටත් ෙමය කියාත්මක වනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමනි, තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
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)  

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමා. 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙම් ගැන මමත් ෙසොයා බැලුවා. බන්දුල ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා අහලා තිෙබන්ෙන්, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ක්ෙෂේතයට 
සහනදායී ෙපොලී අනුපාත යටෙත් මූල්ය පහසුකම් සැපයීමට 
ආධාරයක් වශෙයන් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙවන් රුපියල් 
මිලියන 100ක ණය පහසුකමක් ලැබුෙණ්ද කියලායි. අපි බැලුෙව්, 
රුපියල් මිලියන 100ක් ගැනයි. ඒ කියන්ෙන්, ෙඩොලර් 
මිලියනයකට අඩු මුදලක් ගැනයි. අවශ්ය නම් ඒ ගැන නැවත 
ෙසොයා බලා කියන්නම්. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් පශ්නෙය් 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 100ක් කියලායි. රුපියල් මිලියන 
100ක් කියන්ෙන්, ෙඩොලර් මිලියනයකට අඩු මුදලක්. ආසියානු 
සංවර්ධන බැංකුව කිසි දවසක ෙඩොලර් මිලියනයක් අපට දීලා 
නැහැ. ඔබතුමා කියන්ෙන් ෙඩොලර් මිලියන 100ක් ගැන නම්, මා 
ඇමතිතුමාට කියන්නම් ඒ ගැන ෙසොයා බලා පකාශ කරන්නය 
කියලා. රුපියල් මිලියන 100ක් ගැන ඔබතුමා පශන්යක් ඇහුවාම, 
අපි බැලුෙව් රුපියල් මිලියන 100ක් ගැනයි.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. අවසාන අතුරු පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමනි. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් කර 

තිෙබන්ෙන්, 2016 අය වැය ෙයෝජනා 122 හා 123 අනුවයි. එහි 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 100ක් කියා සඳහන් කර තිෙබනවා. 
ෙම් පශ්නෙය් රුපියල් මිලියන 100ක් කියා සඳහන් කර 
තිෙබනවාය කියන එක ෙනොෙවයි පශ්නය. එතෙකොට රුපියල් 
මිලියන 100ක්වත් ෙසොයාගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. රුපියල් 
මිලියන 100ක්වත් ෙසොයාගන්න බැරිෙවලා තිෙබනවාය කියන 
එක පිළිගන්න ඕනෑ. අද  සුළු හා මධ්ය පරිමාණ 
කර්මාන්තකරුවන්ට තිෙබන පශ්නය තමයි, ෙකොසු, ඉදල් වැනි 
නිෂ්පාදන වක්කඩ කැඩුවා වාෙග් ෙගන ඒමයි. අද ෙම් කර්මාන්ත 
ක්ෙෂේතය සම්පූර්ණෙයන් වැටිලායි තිෙබන්ෙන්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්, ගරු අගමැතිතුමනි, කියන්න. 

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
එෙහම නම් මම සමාව ඉල්ලනවා. මම හිතුෙව් ෙම් රුපියල් 

මිලියන 100ක් ගැන කියන්ෙන් රුපියල් 2,500කින් ජීවත් ෙවන්න 
පුළුවන් කියපු පුද්ගලයා කියලා.  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පිළිතුරු 

දීලා අවසානද? 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙමවැනි මූල්ය පහසුකම් දිගටම ලබාෙගන, ඒ හරහා අප සුළු 

හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයන්ට සහනදායී ණය ලබා ෙදනවා. 
අප ඒ කටයුතු දිගටම කර ෙගන යනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

ස්තුතියි. 
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දරිදතා ෙර්ඛාෙවන් පහළ ජීවත්වන පවුල්: බදුල්ල 
දිසත්ික්කය 

வ ைமக் ேகாட் ன்கீழ் வா ம் கு ம்பங்கள்: 
ப ைள மாவட்டம்  

FAMILIES LIVING BELOW POVERTY LINE: BADULLA 
DISTRICT 

1472/’16 
11.ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 

(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri)   
සමාජ සවිබලගැන්වීම්, සුබසාධන හා කන්ද උඩරට උරුමය 

පිළිබඳ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) ඌව පළාෙත්, බදුල්ල දිසත්ික්කෙය්,  

 (i)  සමෘද්ධි සහනාධාර ලබා ගන්නා පවුල් සංඛ්යාව;  

 (ii) දරිදතා ෙර්ඛාෙවන් පහළ ජීවත්වන පවුල් සංඛ්යාව; 

  එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව 
 ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) දරිදතා ෙර්ඛාෙවන් පහළ ජීවත්වන සහ සමෘද්ධි සහනාධාර 
ලබා ගැනීම සඳහා සුදුසුකම් සපුරා ඇතත්, සහනාධාර 
ෙනොලැෙබන ජනතාවට සමෘද්ධි සහනාධාර ලබාදීම සඳහා 
අවශ්ය පියවර ගන්ෙන්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ச க வ ட்டல், நலன் ாி மற் ம் கண்  மர ாிைமகள் 

அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா:  

(அ) ஊவா மாகாணத்தின், ப ைள மாவட்டத்தில்,  
 (i) ச ர்த்தி நிவாரணம் ெப ம் கு ம்பங்களின் 

எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) வ ைமக் ேகாட் ற்கு கீழ் வா ம் கு ம்பங் 
களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) வ ைமக் ேகாட் ற்கு கீழ் வாழ்ந்  வ கின்ற மற் ம் 
ச ர்த்தி நிவாரணத்ைத ெபற் க்ெகாள்வதற்கான 
தகுதிைய ர்த்தி ெசய் ள்ளேபாதி ம், நிவாரணம் 
கிைடக்கப்ெபறாத மக்க க்கு ச ர்த்தி நிவாரணத்ைத 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு ேதைவயான நடவ க் 
ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர் 
இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்?  
[ 

asked the Minister of  Social Empowerment, Welfare and 
Kandyan  Heritage: 

(a) Will he inform this House separately in terms of each 
Divisional Secretary's division of Badulla District in 
Uva Province-   
(i) the number of  families that  receive Samurdhi 

subsidies;  and 

(ii) the number of families who are living below 
the poverty line? 

(b) Will he also inform this House whether he will take 
measures to provide   Sumurdhi subsidies to the 
people who are living below the poverty line   and do 
not receive them even though they are qualified? 

(c) If not, why? 

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, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

(අ)  (i)  

 
(ii)  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අනු 
අංකය 

පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය 

සමෘද්ධි පතිලාභ 
ලබන පවුල් 
සංඛ්යාව 

01 මහියංගනය  5,479 

02 රිදීමාලියද්ද  5,252 

03 මීගහකිවුල  2,006 

04 කන්දකැටිය  3,178 

05 ෙසොරනාෙතොට  2,463 

06 පස්සර  3,136 

07 ලුණුගල  2,259 

08 බදුල්ල  2,640 

09 හාලිඇල  5,634 

10 ඌව පරණගම  6,249 

11 වැලිමඩ  4,633 

12 බණ්ඩාරෙවල  3,697 

13 ඇල්ල  4,201 

14 හපුතෙල්  1,773 

15 හල්දුම්මුල්ල   2,377 

  එකතුව 54,977 
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අනු 
අංකය 

පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය 

දරිදතා ෙර්ඛාෙවන් 
පහළ ජීවත් වන 
පවුල් සංඛ්යාව 

01 මහියංගනය  7,765 

02 රිදීමාලියද්ද  7,361 

03 මීගහකිවුල  2,826 

04 කන්දකැටිය  2,955 

05 ෙසොරනාෙතොට  2,355 

06 පස්සර  5,087 

07 ලුණුගල  4,519 

08 බදුල්ල  3,507 

09 හාලිඇල  7,915 

10 ඌව පරණගම  6,868 

11 වැලිමඩ  7,598 

12 බණ්ඩාරෙවල  3,810 

13 ඇල්ල  4,401 

14 හපුතෙල්  4,121 

15 හල්දුම්මුල්ල  4,276 

  එකතුව 75,364 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ) සමෘද්ධිලාභින් සහ දැනට සහනාධාර ෙනොලබන අඩු 
ආදායම්ලාභී පවුල් දීප ව්යාප්ත සමීක්ෂණයකට භාජන කර 
විධිමත් කමෙව්දයක් යටෙත්, පධාන නිර්ණායක 06ක් සහ 
අනු නිර්ණායක 28ක් පාදක කරගනිමින් සුදුසුකම් 
සපුරාලන අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ෙතෝරා ගැනීම ලකුණු 
පදනම මත පා ෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් ෙම් 
වන විට සිදු කරමින් පවතී. 

(ඇ) ඉහත පිළිතුර අනුව අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
මෙග් පශ්නයට පිළිතුරු ලබාදුන්නාට ෙබොෙහොම සත්ුතියි, ගරු 

ඇමතිතුමනි.  

මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

විෙශේෂෙයන්ම දිළිඳුකම පිටුදැකීම උෙදසා ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශය මඟින් රට පුරා විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. 
ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප් බදුල්ල දිස්තික්කෙය් යම් යම් පාෙද්ශීය  
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල ඉන්න සමෘද්ධිලාභින් පිළිබඳව ඔබතුමා 
කිව්වා. ඒ වාෙග්ම, හාලිඇල, වැලිමඩ, ඌව පරණගම, 
බණ්ඩාරෙවල කියන පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල සිටින 
සමෘද්ධිලාභින් සංඛ්යාව ගැනත් ඔබතුමා සඳහන් කළා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒ පෙද්ශවල සිටින ඉතාම දුප්පත් පිරිසෙග් ජීවන 
තත්ත්වය උසස් කිරීම සඳහා තමයි ෙම් දායකත්වය, ශක්තිය 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය මඟින් ලබා ෙදන්ෙන්. අප දන්නවා, උමා 
ඔය ව්යාපෘතිය නිසා අද ඒ ජනතාවට මහා ව්යසනයකට මුහුණ 
ෙදන්න සිදුවී තිෙබන බව. එම ව්යාපෘතියට මා කලින් සඳහන් කළ 
පා ෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස හතර ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා. 
සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබන, එදිෙනදා ජීවිතය අමාරුෙවන් ගත 
කරන ඒ විශාල පිරිසම තමයි ෙම් ව්යසනයටත් අසු ෙවලා ඉන්ෙන්, 
ගරු අමාත්යතුමනි.  

මට තිෙබන පශ්න ෙමයයි. ෙම් අය කබෙලන් ලිපට වැටුණු 
නිසා ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය ෙම් පිළිබඳ විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු 
කළ යුතු බවයි මෙග් අදහස. කලින් සඳහන් කළා, ඒ අය විවිධ 
ණය පහසුකම් අරෙගන තමයි කුකුළු ෙගොවිපළ කෙළේ, හතු වගාව 
කෙළේ කියලා. දැන් ඒවා සියල්ල අඩපණ ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. එක 
පැත්තකින් ඒ අයෙග් ණය ෙගවීම පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම සමෘද්ධි දීමනාව ෙනොලබන, වැඩි ආදායම් තිෙබනවාය 
කියන පුද්ගලයනුත් උමා ඔය ව්යාපෘතිය නිසා අද ෙම් ගණයට වැටී 
තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් රට සමෘද්ධිමත් කරන්නට හදන 
උත්සාහෙය්දී, විෙශේෂෙයන්ම උමා ඔය ව්යාපෘතිය නිසා 
බණ්ඩාරෙවල පෙද්ශෙය් ව්යසනයට ලක්වුණු පුද්ගලයන් 
ෙවනුෙවන් ෙම් වන විට ඔබතුමා කුමක් ෙහෝ වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවාද? 

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

ෙයොමුෙවලා තිෙබනවා. තව සති ෙදකක්  යනෙකොට පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරුන් විසින් ෙම් ෙත්රීම් කටයුතු අවසන් කරයි. ඊට පස්ෙසේ 
විෙශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වන්න ඕනෑ පවුල් ගැන සලකා බලන්න 
පුළුවන්. ෙමොකද, ෙතොරතුරු ලබාෙදන ෙකොට තිබුණු තත්ත්වය අද 
සමහර පවුල්වල නැතුව ඇති. ඒ ෙතොරතුරු ලබාදී තිෙබන්ෙන් මීට 
මාස 6කට කලින්. ඒ නිසා ෙත්රීම් කටයුතුවලින් පසු අභියාචනා 
පිළිබඳවත් සලකා බලා ඒ අයට සහනයක් ෙදන්න සලකා බලමු. 
ඒක කරන්න පුළුවන්. ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් අපි වැඩිපුර මුදල් 
පමාණයක් ෙයොදවමු, ඒ පවුල්වලට ජීවෙනෝපාය සඳහා අවශ්ය 
ආධාර ලබාෙදන්න. 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ඒ අය ලබාගත් ණය කපා හැරීමක් කරන්න පුළුවන්ද ගරු 

ඇමතිතුමනි? 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ මුදල් සම්පූර්ණෙයන්ම ඒ 

අයෙග්මයි. ඒවා ආණ්ඩුෙව් සල්ලි ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ඒ ණය කපා 
හරිනවා නම්, ඒ තීන්දුව ගන්නත් ඕනෑ ඒ අයම තමයි. ඒ අයත් 
එක්ක සාකච්ඡා කරලා එෙහම තීන්දුවක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා 
අපි බලමු. ෙමොකද, ඒ සියල්ලම ඒ මිනිස්සුන්ෙග් මුදල්. ඒ සත 
පහක්වත් ආණ්ඩුෙව් මුදල් ෙනොෙවයි. ඒ ණය කපා හරිනවා නම්,  
ආණ්ඩුෙවන් ඒ සල්ලි දමන්න ෙවයි. නමුත් එෙහම දමන්න සල්ලි 
නැහැ. ඒ නිසා ඒ අයට ෙමොකක් ෙහෝ සහනයක් ෙදන්න පුළුවන්ද 
කියලා අපි බලමු. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ඇත්තටම ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව කඩිනම් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කිරීම පිළිබඳව මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. ගරු 
අමාත්යතුමනි,  විෙශේෂෙයන්ම ෙමම ව්යසනය ෙවන්ෙන් අද ඊෙය් 
ඉඳලා ෙනොෙවයි. ෙම්ක දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ සිදුෙවනවා. ඒ නිසා 
අප සතුව ෙම් පිළිබඳ වූ යම් කිසි සං ඛ්යා ෙල්ඛන තිෙබන්නට ඕනෑ. 
මම නම් කියන්ෙන්, අපි ගිහිල්ලා ෙබොරුවට කමිටු පවත්වලා, ඒ 
ජනතාව මුණගැෙහනවා කියන්ෙන් මහා කාලකණ්ණි වැඩක් 
කියලායි ගරු ඇමතිතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණය ටිකක් බරපතළ නිසායි 

විස්තර සහිතව පශ්නය අහන්ෙන්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපට කාලය සම්බන්ධ පශ්නයක් තිෙබනවා. දැනටමත් 

පස්වරු 2.00 පහුෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ෙහොඳයි ගරු කථානායකතුමනි, සමාෙවන්න.  

ගරු අමාත්යතුමනි, ෙම් ව්යාපෘතිය නිසා ගාමීය පෙද්ශවල 
යටිතල පහසුකම් පවා නැතිෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා මම ෙම් 
ඉල්ලීම කරන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම උමා ඔය ව්යාපෘතිය 
නිසා පීඩාවට පත්වී සිටින අසරණ පවුල් සඳහා, "අඩු ආදායම්ලාභී" 
කියන කාරණෙයන් එහාට ගිහිල්ලා, ඒ අයෙග් යටිතල පහසුකම් 
යථා තත්ත්වයට පත්කිරීම සඳහා  ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට යම් 
කිසි විෙශේෂ මුදලක් ෙයොදවන්න හැකියාව තිෙබනවාද? 
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ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒක කරන්න පුළුවන්. ගරු 

මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් ඒ ෙයෝජනා එවන්න. එතෙකොට 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා හා මූලසථ්ාන කළමනාකරුවන්, සහකාර 
අධ්යක්ෂවරුන් හරහා ඒ පිළිබඳ ෙතොරතුරු එක්රැස් කරලා අපි ඒ 
ෙයෝජනාව කියාත්මක කරමු. ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාව අපට 
ෙදන්න. ඒක කරන්න පුළුවන්.  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වන අතුරු පශ්නය ගරු අෙශෝක 

පියන්ත මන්තීතුමා අහනවා. 

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා කැමැති නම් විතරක් 

ඉතාම ෙකටිෙයන් ෙමම පශ්නයට පිළිතුරු ලබා ෙදන ෙලස ඉල්ලා 
සිටිනවා. ෙමය ඌව පළාතට අදාළ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. සමස්ත 
රෙට්ම- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපට කාලය පිළිබඳ  පශ්නයක් තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමා.   

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙකටිෙයන් කියන්නම්. පහු ගිය 

දවස්වල සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි තනතුර සඳහා වූ තරග 
විභාගයට අෙප්ක්ෂකයන් ඉදිරිපත් වුණා. අපි මහජන දිනය 
පවත්වද්දී  ඒ අය සමත්ද, අසමත්ද කියලා දැන ගන්න කමයක් 
අෙපන් අහනවා. ඒ හැම ෙකෙනක්ම ඇවිල්ලා ඒ විභාගෙය් results 
අහනවා. මහජන නිෙයෝජිතයන්  වශෙයන් අපටත් ඒ පතිඵල 
දැනගන්න විධියක් නැහැ. ඒක දැන ගන්න පුළුවන් කමෙව්දයක් 
ෙහෝ නැත්නම් ෙම් විභාගයට ෙමොකද වුෙණ් කියලා ගරු සභාව  
දැනුවත් කරන්න පුළුවන්නම් ෙහොඳයි. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,  අපිත් උත්සාහ කළා ෙම් අයෙග් 

පතිඵල website එකට දාන්න; තැපෑෙලන් යවන්න. හැබැයි, රාජ්ය 
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙවන් අපට උපෙදස් දීලා තිෙබන්ෙන්, ඒ 
තනතුරට ෙතෝරා ගන්නා පමාණෙයන් ෙදගුණයක පිරිසකට ලියුම් 
යවලා, කැඳවලා, සම්මුඛ පරීක්ෂණ තියලා ෙතෝරා ගන්න 
කියලායි. ඒක තමයි රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙවන් අපට 
ලැබිලා තිෙබන උපෙද්ශය. ෙමම පතිඵල ගැන ඔබතුමාට දැන 
ගන්න පුළුවන් විධිෙය් කමයක් තිෙබනවාද කියලා අෙප් 
අමාත්යාංශ නිලධාරින්ෙගන්  මම ෙසොයා බලන්නම්. ෙම් සියලු 
පතිඵල website එකට දාලා ෙම් අයට දැනුම් ෙදන්නයි මාත් 
හිතාෙගන හිටිෙය්. හැබැයි, රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව අපට 
කියලා තිෙබනවා, ඒ තනතුරට බඳවා ගන්නා වූ පමාණෙයන් 
ෙදගුණයක පිරිසක් කැඳවලා සම්මුඛ පරීක්ෂණ තියලා අවශ්ය පිරිස 
ෙතෝරා ගන්න කියලා.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.   

ගරු මන්තීවරුනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී යම් කාරණයක් ගැන ගරු 
සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. අවස්ථා කිහිපයකදීම  
පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී අපි තීරණයක් ගත්තා ෙම් පශ්න ඇසීම 
පැයකට සීමා කරන්න කියලා. දැනටම පස්වරු ෙදක පහුෙවලා 
තිෙබනවා.  අදට මතු කරන්න නියමිත 23(2) යටෙත් පශ්න 
ෙදකක් තිෙබනවා. අමාත්යාංශ නිෙව්දන තුනක් තිෙබනවා. එම 
නිසා අපි එදා පක්ෂ නායකයන්ෙග් රැස්වීෙම්දී ගත් තීරණය පරිදි 
කටයුතු කළ යුතු වනවා.  අද න්යාය පතෙය් ඇති පශ්න හතරක් 
පිළිතුරු ෙදන්න ඉතිරිව තිෙබනවා.  එම පශ්නවල පිළිතුරු සභාගත 
කරන ෙලස මම ෙයෝජනා කරනවා.   

ඒ අනුව,  පශ්න අංක 12හි පිළිතුර සභාගත කරන්න. පශ්නය 
අහනවාද?  

පශ්න අංක 12-1014/'16-(3), ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 
මහතා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, පිළිතුර සභාගත කෙළොත් අෙප් අතුරු 

පශ්න අහන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී අවස්ථා ෙදකකදීම 

ආණ්ඩු පක්ෂයයි, විපක්ෂයයි ඒකමතිකව ෙම් තීරණය  ගත්තා.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
එෙහම නම් ගරු කථානායකතුමනි, එක දවසකදී අහන පශ්න 

ගණන අඩු කෙළොත් නරකද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී ෙයෝජනා කරන්න ෙවනවා. ඒ 

නිසා අද අපි එදා තීරණය අනුව කටයුතු කරමු.  

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද න්යාය පතයට අනුව පශ්න අංක 12, 13,14 සහ15 තමයි 

ඉතිරිව තිෙබන්ෙන්.  

පශ්න අංක 12 -1014/'16- (3), ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 
ජයතිස්ස මහතා, අහනවාද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
පශ්නය අහනවා, ගරු කථානායකතුමනි. අපට පශ්න අහන්න 

කාලය වැඩි කරලා ෙදන්න.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් පක්ෂ නායකයන්  තීරණයක් ගන්න ඕනෑ.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වැනි වතාවටත් ෙමම පශ්නයට 

කල් අරෙගනයි තිෙබන්ෙන්.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී ගත් 

තීරණයක්. ඒ තීරණය අනුව මම කියා කරන්න ඕනෑ.  

එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත කරන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. 
පුළුවන්ද?  

 
නව කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශ ෙගොඩනැඟිල්ල: විසත්ර 
கமத்ெதாழில் அைமச்சின் திய கட் டம்: விபரம் 

 NEW BUILDING FOR MINISTRY OF AGRICULTURE: DETAILS 
 

1014/16 
12.ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3): 

(අ) (i) කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය සඳහා කුලී පදනම මත 
අලුතින් ෙගොඩනැඟිල්ලක් ලබා ෙගන තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවනු ලැ බුෙව්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, ෙටන්ඩරය සඳහා ඉදිරිපත් වූ 
පුද්ගලයන් සහ ඔවුන් ඉදිරිපත් කළ මිල ගණන් 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (v) කුලී පදනම මත ලබාගත් ෙගොඩනැඟිල්ල සඳහා 
රජෙය් තක්ෙසේරුව, අයිතිකරුෙග් නම හා ලිපිනය, 
මාසික කුලිය සහ ෙගවූ අත්තිකාරම් මුදල කවෙර්ද; 

 (vi) එම ෙගොඩනැඟිල්ල සඳහා අයිතිකරු සමඟ අත්සන් 
කළ බදු ගිවිසුම  සභාගත කරන්ෙන්ද; 

 (vii) කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය එම ෙගොඩනැඟිල්ල ෙවත 
ෙගන ගිය දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) கமத்ெதாழில் அைமச்சுக்கு வாடைக 
அ ப்பைடயில் திதாக கட் டெமான்  
ெபற் க் ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  திகதி யா  என்பைத ம்; 

 (iii) அதற்காக ேகள்விப்பத்திரங்கள் ேகாரப்பட் 
ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், ேகள்விப்பத்திரம் சமர்ப்பிக்க 
ன்வந்த ஆட்கள் மற் ம் அவர்கள் சமர்ப்பித்த 

விைல ம க்கள் தனித்தனிேய யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (v) வாடைக அ ப்பைடயில் ெபற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட கட் டத்திற்கான அரசாங்க விைலமதிப் , 
உாிைமயாளாின் ெபயர் மற் ம் கவாி, 
மாதாந்த வாடைக மற் ம் ெச த்தப்பட்ட 

ற்பணத் ெதாைக யா  என்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  கட் டத்திற்காக உாிைமயாள டன் 
ைகெயாப்பமிடப்பட்ட குத்தைக உடன்ப க் 
ைகையச் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (vii) கமத்ெதாழில் அைமச்சு ேமற்ப  கட் டத்திற்கு 
ெகாண்  ெசல்லப்பட்ட திகதி யா  
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Agriculture: 
(a) Will he inform this House- 

 (i) whether a new building has been rented out  for 
the  Ministry of  Agriculture; 

 (ii) if so, of the aforesaid date; 

 (iii) whether tenders were called in that regard; 

 (iv) if so, separately of the individuals  who  made 
offers for the tender and the bids  they 
forwarded;  

 (v)   the Government valuation for the rented out 
building, the name and the address of the owner, 
monthly rent and the advance payment;  

 (vi) whether the lease agreement, signed with the 
owner of the building, will be tabled; and 

 (vii)  the date as to when the Ministry of Agriculture 
was shifted to aforesaid building? 

(b) If not, why? 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

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

(අ) (i)  ඔව්. 

 (ii)  2016.04.08. 

 (iii)   නැත. 

 (iv)   අමප/16/0309/702/010 හා 2016.03.02 දිනැති අමාත්ය 
මණ්ඩල තීරණය අනුව ෙගොඩනැඟිල්ල කුලී පදනම මත 
ලබා ෙගන ඇත. 
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 (v) රජෙය් තක්ෙසේරුව - රුපියල් මිලියන 13.5 (ෙසේවා ගාස්තු 
රහිතව) 

  අයිතිකරුෙග් නම හා ලිපිනය - ඩී.යූ. ජයසිංහ, ෙනො:286, 
වැලිකඩ පාර, රාජගිරිය. 

  මාසික කුලිය - රුපියල් මිලියන 21. 

   * මාසික කුලිය - රු. 15,075,000.00 

   * මාසික ෙසේවා ගාස්තු - රු.   6,180,000.00 

   * මාසික වට්ටම් - රු.      255,000.00 

   ෙගවූ අත්තිකාරම් මුදල - රුපියල් මිලියන 504. 

 (vi)  ඔව්. ඇමුණුම* බලන්න. 

 (vii)  ෙගන ෙගොස් නැත. 

   අමාත්යාංශය නව ෙගොඩනැඟිල්ල ෙවත රැෙගන යාමට ෙපර 
එම ෙගොඩනැඟිල්ල කාර්යාල පරිශයට අදාළ ෙලස සකස් 
කළ යුතු බැවින්, ෙම් වන විට ඒ සඳහා අවශ්ය කටයුතු සිදු 
කරමින් පවතී. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
 

විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යවරයා : වි ෙද්ශ සංචාර 

ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் : ெவளிநாட்  
விஜயங்கள்  

MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS: FOREIGN TRIPS  
 

 1047/'16 
13.ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) 2015.01.10 සිට 2016.10.31 දක්වා කාල 
පරිච්ෙඡ්දෙය්දී විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යවරයා 
සහභාගි වූ වි ෙද්ශ සංචාර සංඛ්යාව  ෙකොපමණද; 

 (ii) එක් එක් සංචාරෙය් අරමුණ, සංචාරය කරන ලද 
රට සහ එක් එක් සංචාරයට වැය වූ මුදල ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) එකී සංචාරයන්හි පතිඵලයක් ෙලස ශී ලංකා ෙව් 
පතිරූපය යහපත් වී තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

ெவௗ◌ிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2015.01.10 தல் 2016.10.31 ஆம் திகதி 
வைரயிலான காலகட்டத்தி ள் 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் 
ேமற்ெகாண் ள்ள ெவளிநாட்  விஜயங்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ஒவ்ெவா  விஜயத்தின் ேநாக்கம், விஜயம் 
ேமற்ெகாண்ட நா கள் மற் ம் ஒவ்ெவா  
விஜயத்திற்கும் ெசலவாகிய பணத்ெதாைக 
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  விஜயங்களின் ெப ேபறாக 
இலங்ைகயின் நற்ெபய க்கு  சாதகமான பலன் 
கிைடத் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல் ஏன்? 
 

asked the Minister of Foreign Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of foreign trips made by the Minister 
of Foreign Affairs between 10.01.2015 and 
31.10.2016; 

 (ii) the objective, destination country and the 
amount spent for each of the aforementioned 
trip; and 

 (iii) whether image of Sri Lanka has been boosted by 
the aforementioned trips? 

(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 පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

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

(අ) (i)  හතළිස් ෙදකයි (42) 

 (ii)  කරුණාකර පිළිෙවළින් ඇමුණුෙමහි  III සහ  IV බලන්න. 

   ඇමුණුම* බලන්න. 

 (iii)  නිදහස ලද දින සිට, "සියලුෙදනා සමඟ මිතුරු ෙවමු. 
කිසිෙවකුට සතුරු ෙනොෙවමු" යන මූල ධර්මය මත             
ශී ලංකාෙව් විෙද්ශ පතිපත්තිය පදනම් විය. පක්ෂ ෙභ්ද 
ෙනොසලකා නිරන්තරව බලයට පැමිණි ආණ්ඩු විසින් 
වරින්වර ෙනොමඟ ෙගොස් තිබුණත්, ෙමම මූල ධර්මය 
පවත්වාෙගන යෑමට උත්සාහ දැරීය. ෙකෙසේ ෙවතත්, 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාෙග් පාලන කාලය තුළ, රෙට් 
පධාන ෙවෙළඳ හවුල්කරුවන් බවට පත්වීමට සිටි 
ජාත්යන්තර පජාෙව් බලවත් සාමාජිකයන් ශී ලංකාෙවන් 
දුරස්කර ගනිමින්, ජාතීන්  අතෙළොස්සක් ෙවනුෙවන්          
ශී ලංකාෙව් විෙද්ශ පතිපත්තිෙය් විශාල ෙවනසක් සිදුවී 
තිබුණි. රාජපක්ෂ පාලනය විසින් පිළිගත් එදිරිවාදී පෙව්ශය 
සහ රට තුළ පැතිරුණු මානව හිමිකම් ෙකෙළසීම 
ජාත්යන්තර පජාවෙගන් ෙපර ෙනොවූ විරූ ආකාරෙයන්       
ශී ලංකාව ෙවන් කර තැබීමට හා ඉවත්කර දැමීමට ෙහේතු 
විය. 

  2015 වසෙර්දී නව ජනාධිපතිවරෙයක් ෙතෝරා පත්කර 
ගැනීම හා ජාතික සමගි ආණ්ඩුව විසින් ජාත්යන්තර 
පජාවෙග් ඉතාම වැදගත් සාමාජිකයන් ඇතුළුව සියලු  
ජාතීන් ෙවත නවමු ආකාරයක ෙසේවාවක් ෙගන ඒෙමන්, 
වඩාත් පළල් පරාසයක විෙද්ශ පතිපත්තියක් සඳහා  
ෙදොරටුව විවර කෙළේය. නව රජය විසින් එදිරිවාදය ෙවනුවට 
සහෙයෝගීතාවත්, ෙවන්වීම ෙවනුවට සම්බන්ධතාවත් 
ෙතෝරා ගත්හ. 

  ශී ලංකාව දිගු කළ මිතත්වෙය් හස්තය ජාත්යන්තර පජාව 
මහත් හරසරින් පිළිගත් අතර, ඊට නිසි පතිචාර දක්වන්නට 
විය. වැදගත් ජාතීන් නිෙයෝජනය කරමින්, ඉහළ මට්ටෙම් 
නිලධාරීහු ශී ලංකාෙව් සංචාරය කළහ. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගාමාත්යතුමාත්, මමත් වැදගත් 
රටවල ආරාධනෙයන් ඒවාෙය් සංචාරය කෙළමු. ෙමම 
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—————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*    னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සංචාරවලදී  මම එම රටවල විෙද්ශ අමාත්යවරුන් හමුවී නිල 
සාකච්ඡා පැවැත්වූ අතරම, ශාස්තඥයින්, මාධ්යෙව්දීන්, 
විද්වතුන් සහ විෙද්ශගත ශී ලාංකික පජාව වැනි සමාජෙය් 
අෙනකුත් සුවිෙශේෂී ෙකොටස් හමුවීමට අවස්ථාව උදාකර 
ගත්ෙතමි. තවද, "ෙද්දුණු විප්ලවයට'' පසුව බිහිවූ නව ශී 
ලංකාව පිළිබඳව දැනුවත් කිරීෙම් අරමුෙණන් විවිධ 
ආයතනවලදී ෙද්ශන සහ ආරම්භක කථා පැවැත්වීමට මට 
හැකියාව ලැබිණි. එවන් සංවාද සහ සබඳතා හමුෙව් බටහිර 
රටවල් සමඟ අපෙග් සබැඳියාව යළි ෙගොඩනැඟීමටත්, 
නැ ෙඟනහිර සමඟ අප පවත්වන සබඳතා තවදුරටත් 
ශක්තිමත් කිරීමටත් අපට හැකි විය. අද වන විට ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදය, ජපානය, චීනය, ඉන්දියාව සහ යුෙරෝපා 
සංගමය සමඟ අපෙග් සබඳතා මින් ෙපර අන් කවර දිනකත් 
ෙනොවූ මට්ටමකට ළඟාවී ඇත. ජාත්යන්තර පජාව අතර ශී 
ලංකාවට හිමි ෙගෞරවය යළි ලබා ගැනීමට හැකිවන අයුරින් 
පජාතන්තවාදී පාලනය, ආර්ථික නිදහස සහ මානව හිමිකම් 
සම්බන්ධෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු 
අගාමාත්යතුමා ෙගන ඇති පතිපත්ති රට නිවැරැදි මාවතට 
ෙයොමු කිරීමට සමත් වී ඇත. 

  අපෙග් ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා සම්බන්ධෙයන් අවධානය 
ෙයොමු කරනවාට අමතරව, එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය 
වැනි ජාත්යන්තර සංවිධාන සමඟ කටයුතුවල නියැළීම ද අපි 
යළිත් ආරම්භ කෙළමු. එක්සත් ජාතීන්ෙග් හිටපු මහ 
ෙල්කම් බෑන් කි-මූන් මහතා සමඟ විශිෂ්ඨ ඝනෙය් 
සබඳතාවයක් ෙගොඩනඟා ගැනීමට ශී ලංකාවට හැකිවූ අතර, 
එහි පතිඵලයක් වශෙයන් පසු ගිය වසෙර් අග භාගෙය්දී 
එතුමා ශි ලංකාවට පැමිණිෙය්ය. මා ෙනොෙබෝදා එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් නව මහ ෙල්කම් ඇන්ෙටෝනිෙයෝ ගුෙතරස් 
මහතා හමුවූ  අතර, ශී ලංකාෙව් පවණතා පිළිබඳව කරුණු 
පැහැදිලි කිරීමට මට එහිදී  ඉඩපස්ථාව හිමි විය. සුළු ජාතික 
ගැටලු, විනිශ්චයකරුවන්ෙග් සහ නීතිඥවරුන්ෙග් 
ස්වාධීනත්වය, වධහිංසා පැමිණවීම, බලහත්කාරෙයන් 
අතුරුදහන් කිරීම, සත්ය, යුක්තිය, හානිපූරණය හා ගැටුම් 
නැවත ඇති ෙනොවීම යන  ක්ෙෂේත ආවරණය කරමින් මානව 
හිමිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහ ෙකොමසාරිස්වරයා 
හා විෙශේෂ වාර්තාකරුවන් ශී ලංකාෙව් නියැලුණු සංචාර 
පිළිබඳව ද අපි සතුට පළ කරන්ෙනමු. එම ෙදපල 
නිව්ෙයෝර්ක් හා ජිනීවා ෙවත පැමිණි අවස්ථාෙව්දී ද මම 
එතුමන්ලා සමඟ  සාකච්ඡා පවත්වා තිෙබ්. අප විසින් 
ෙයොදන ලද පයත්න හා පවත්වන ලද සංවාදවල පතිඵලයක් 
වශෙයන්, ශි ලංකාව, එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය සමඟ 
ගැටුම්වලට තුඩු ෙදන ආකාරෙයන් තවදුරටත් කටයුතු 
ෙනොකරන අතර, රෙට් යහපත තකා සාමූහිකව ඒකරාශී වී 
කටයුතු කිරීමට හැකිවී තිෙබ්. අපෙග් ද්විපාර්ශ්වික හා 
බහුපාර්ශ්වික පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ එෙසේ කටයුතු කිරීමත් 
හා සහෙයෝගීතාව ඇති කර ගැනීමත් සමඟම, එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය්දී ශී ලංකාෙව් 
නිර්ෙදෝෂීභාවය පකාශ කිරීමට අපට හැකිවී තිෙබ්. 

  ශී ලංකාෙව් දිගු කාලීන හා කල්පවත්නා සාමය උදා කර 
ගැනීෙමහිලා අප ෙයොදන පයත්නවලදී මානව හිමිකම් 
කවුන්සිලෙය් හා ෙවනත් රටවල සහාය සහ සහෙයෝගීතාව 
දැන් ශී ලංකාවට ලැබී තිෙබ්. 

  මීට අමතර වශෙයන්, එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහා සභා රැස්වීම, 
සාගර කටයුතු හා සම්බන්ධ සමුළු, ෙද්ශගුණික විපර්යාස 
සමුළු, විවෘත රාජ්ය හවුල්කාරිත්වය ආදී බහුපාර්ශ්වීය 
සමුළුවලට දක්වන සහභාගිත්වය තුළින් ෙගෝලීය වශෙයන් 
වැදගත් වන කරුණු සම්බන්ධෙයන් මහත් කාර්ය භාරයක් 
භාර ගැනීමට හා ශී ලංකාව ෙකෙරහි ධනාත්මක 
අවධානයක් ෙයොමු කරවා ගැනීමට හා ජාත්යන්තර කරළිෙය් 
අප රට පිළිබඳව පවත්වා පතිරූපය වැඩිදියුණු කිරීමට අපට 
ඉඩකඩ ලැබී තිෙබ්. 

  ෙමම සියලු පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ මා අෙන්යෝන්ය වශෙයන් 
සිදු කරන කටයුතු තුළින්, ජාත්යන්තර පජාව තුළ ශී ලංකාව 
පිළිබඳව මනා දැනුමක් හා අවෙබෝධයක් ඇතිවී ඇති බව 
නිසැකෙයන්ම මට පකාශ කළ හැකිය. ශී ලංකාව, 
ජාත්යන්තර පජාෙව් වග කිවයුතු සාමාජික රටක් වශෙයන් 
අතීතෙය් දිනා සිටි කීර්තිය යළිත් දිනා ගනිමින් සිටියි. අද 
ඒකාධිපති පාලන සමයක් පවත්වා ගනිමින්, තම 
පුරවැසියන්ෙග් ෙහෝ ජාතිකයන්ෙග් ෙහෝ මූලික 
අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරන රටක්ය යන පතිරූපෙයන් 
මිදී ඇත. ශී ලංකාව තවදුරටත් ජාත්යන්තර  පජාව විසින් 
අත්හැර දමා ඇති රටක් ෙනොවනු ඇත. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 14 - 1184/'16 - (1), ගරු පද්ම උදයශාන්ත 

ගුණෙසේකර මැතිතුමා.   පශ්නය අහනවාද? 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මම පශ්නය අහනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ අතරම, 

ඔබතුමාෙග් අවධානයට තව කාරණයක් ෙයොමු කරනවා.  

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට  පශ්න අහන්න තිෙබන කාලයට 
යම් කිසි සාධාරණත්වයක් කරන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ගත්ත තීරණය මෙග් තීරණයක් ෙනොෙවයි, ගරු මන්තීතුමා. 

[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම මන්තී ෙකෙනකු හැටියටයි ඒ 

ඉල්ලීම කරන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, අපි නැවත වරක් ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමු.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ අවස්ථාව අනිවාර්යෙයන් අපට ලබා 

ෙදන්න.   අපි ෙම් පශ්න ඉදිරිපත් කරන්ෙන් මාස ගණනකට ෙපර. 
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම්, දිනකට ඉදිරිපත් කරන පශ්න ගණන අඩු කරන්න 

ෙවනවා.   

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) 
ෙමය පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී ගත්ත තීරණයක් මිස  ගරු 

කථානායකතුමාෙග් තීරණයක් ෙනොෙවයි. මන්තීවරුන් දැනගන්න 
ඕනෑ පශ්න අහනෙකොට සීමාවක් ඇතිව කථා කරන්න. There 
must be self-education. 
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[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I will take it up again. Then, we can decide. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මන්තීවරු පශ්නය අහන්ෙන් නැතිව කථා පවත්වනවා.   

 
 
අම්පාර දිසත්ික්කෙය් වගා කළ ෙගොවි බිම්: විසත්ර 

அம்பாைற மாவட்ட விவசாய நிலங்கள்: விபரம் 
 AGRICULTURAL LANDS IN AMPARA DISTRICT: DETAILS 
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14.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) අම්පාර 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 දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா:  

(அ) அம்பாைற மாவட்டத்தில், 

 (i )  1983 ஆம் 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 2009 ஆம் ஆண் ல் 
த்தநிைலைம ற் ப்ெப ம்வைர ெசய்ைக 

பண்ணப்பட்ட ெமாத்த நிலங்களின் அள  
ஒவ்ேவாராண் க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 

 (iv )  த்தநிைலைம ற் ப்ெபற்ற பின்னர் 
இற்ைறவைர ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட விவசாய 
நிலங்களின் அள  ஒவ்ேவாராண் க்கிணங் 
க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (v )  ேமற்ப  அைனத்தின ம் ைமயான 
அறிக்ைகெயான்ைறச் சமர்ப்பிப்பாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Agriculture: 

(a) Will he inform this House, in respect of the Ampara 
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 up until now in each 
year, separately; and  

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

(b) If not, why?  
 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

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

57 58 

(අ) (i)  

 (ii)  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

* Answer tabled: 

 

 (v) ඔව් 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
[ෙමම පිළිතුර  පුස්තකාලෙය් ද තබා ඇත.] 
[இந்த விைட ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ] 
[This reply  is also placed in the Library.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 15 -1331/'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, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

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) 
ෙදවන වටය. 

ෙදවන වටෙය්දී සියලු පිළිතුරු සභාගත කරන්න. 
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[ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර්  මහතා] 

(iv)  

(iii)  
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සුළු පරිමාණ සංවර්ධන ෙයෝජනා ෙකොන්තාත්තු: 
සමිති-සමාගම්වල ට ලබාදීම 

சிறிய அள  அபிவி த்தித்திட்ட ஒப்பந்தங்கள்: 
சங்கங்க க்கு வழங்குதல் 

SMALL-SCALE DEVELOPMENT SCHEME CONTRACTS: 
AWARD TO SOCIETIES 

1322/’16 
7. 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 ) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) පසු ගිය රජය කාලෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල 
මඟින් කියාත්මක කරන ලද සුළු පරිමාණ 
සංවර්ධන ෙයෝජනා, ඇසත්ෙම්න්තුගත මුදලට 
අදාළ පාෙද්ශීය ෙල්කම් බලපෙද්ශය තුළ 
කියාත්මක සමිති සමාගම්වලට ෙකොන්තාත් 
පදානය කළ බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ වුවද, වර්තමානෙය් ඉහත කී සංවර්ධන 
ෙයෝජනා සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවා අඩුම 
ෙටන්ඩරයට එම ෙකොන්තාත් පිරිනමනු ලබන බව 
දන්ෙන්ද;  

 (iii) එෙසේ ෙටන්ඩර් කැඳවා අඩුම ෙටන්ඩරයට එම 
සංවර්ධන ෙයෝජනා ෙකොන්තාත් පිරිනැමීම නිසා 
පෙද්ශෙය් කියාත්මක වූ සමිති සමාගම්වලට එම 
ෙකොන්තාත් ලබා ගැනීමට ෙනොහැකි වීෙමන් එකී 
සමිතිවලටද පෙද්ශයටද පතිලාභ අහිමිවී ඇති බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (iv) ඉහත කී සමිතිවලට සිදුවී ඇති අසාධාරණෙයන් 
ඔවුන් මුදවා ගැනීම සඳහා ෙපර තිබූ පරිදි විවෘත 
ෙටන්ඩර් කැඳවීමකින් ෙතොරව සුළු පරිමාණ 
ෙකොන්තාත් ඇසත්ෙම්න්තුගත මුදලට එම 
සමිතිවලට ලබාදීමට පියවර ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக்   ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) கடந்த அரசாங்க காலத்தில் பிரேதச 
ெசயலகங்கள் ஊடாக ெசயற்ப த்தப்பட்ட சிறிய 
அளவிலான அபிவி த்தித்திட்ட ஒப்பந்தங்கள், 
மதிப்பீட் த் ெதாைகக்கு, ஏற் ைடய பிரேதச 
ெசயலக ஆ ைகப் பிரேதசத்தில் இயங்கும் 
சங்கங்க க்கு அளிக்கப்பட் ள்ளைத ஏற் க் 
ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்; 

 (ii) இ ந்தேபாதி ம், தற்ேபா  ேமேல குறிப்பிட்ட 
அபிவி த்தித் திட்டங்க க்கு ேகள்விப்பத்திரம் 
ேகாரப்பட்  ஆகக்குைறந்த ேகள்விப்பத்திரத் 

க்கு ேமற்ப  ஒப்பந்தங்கள் வழங்கப்ப வைத 
அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (iii) இவ்வா  ேகள்விப்பத்திரங்கள் ேகாரப்பட்  
ஆகக்குைறந்த ேகள்விப் பத்திரத் க்கு ேமற்ப  
அபிவி த்தி திட்ட ஒப்பந்தங்கள் வழங்கப் 
ப வதால் பிரேதசத்தில் இயங்கிய சங்கங்க க்கு 
ேமற்ப  ஒப்பந்தங்கைள ெபற் க் ெகாள்ள 

யாத நிைலயில் அத்தைகய சங்கங்க ம் அப் 
பிரேதச ம் நலன்கைள இழந் ள்ளன 

ெவன்பைத ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா என்ப 
ைத ம்; 

 (iv) ேமேல குறிப்பிட்ட சங்கங்க க்கு ேநர்ந் ள்ள 
அநீதியி ந்  இவர்கைள மீட்ெட ப் 
பதற்காக, ன்னர் காணப்பட்டைத ேபான்  
திறந்த ேகள்விப்பத்திரங்கள் ேகார ன்றி சிறிய 
அளவிலான ஒப்பந்தங்கைள மதிப்பீட் த் 
ெதாைகக்கு ேமற்ப  சங்கங்க க்கு 
வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம், 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether it is admitted that the contracts 
regarding the small scale development schemes 
implemented by the Divisional Secretariats 
during the previous regime  were awarded to the 
societies which functioned in the relevant 
Divisional Secretary's Division, at the estimated 
rate; 

 (ii) nonetheless, whether he is aware that, at present 
tenders are called for the above mentioned 
development schemes and  the said  contracts 
are awarded  to the lowest tender offered; 

 (iii) whether it is admitted that the aforesaid societies 
and  the particular areas  are deprived of the 
relevant benefits owing to the inability  of the 
societies which functioned in the area to get the 
aforesaid contracts since the contracts for the 
aforesaid development schemes were offered to 
the lowest tender received; and 

 (iv) whether steps will be taken to grant the small 
scale contracts to the aforesaid societies at the 
estimated rate as it was earlier done, without 
calling for open tenders in order to relieve the 
above mentioned societies from the injustice 
caused? 

(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 පිළිතුර 
සභාගත* කරනවා. 
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) 2017 වර්ෂෙය්දී ෙමම අමාත්යාංශෙය් පතිපාදන යටෙත් 
කියාත්මක වන රු. 5,00,000/-ට අඩු වටිනාකමකින් යුතු 
ව්යාපෘති ෙටන්ඩර් කැඳවීමකින් ෙතොරව ඍජුවම පෙද්ශෙය් 
ලියා පදිංචි සමිති ෙවත ෙකොන්තාත් ලබාදීමට උපෙදස් 
ලබාදී ඇත. 

 (iii) ඉහත ii පිළිතුර අනුව අදාළ පෙද්ශයට ෙහෝ සමිතිවලට 
පතිලාභ අහිමි වී ෙනොමැත. 

 (iv) අවශ්ය පියවර ෙගන ඇත. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විසුරුවා හළ පළාත් පාලන ආයතනවලට පත් කළ 
ෙසේවකයන්: නැ ෙඟනහිර පළාත 

 கைலக்கப்பட்ட உள் ரதிகார சைபக க்கு 
நியமிக்கப்பட்ட ஊழியர்கள்: கிழக்கு மாகாணம் 

EMPLOYEES APPOINTED FOR DISSOLVED LOCAL 
AUTHORITIES: EASTERN PROVINCE 

1344/'16 
9. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් 

මවුලානා මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு ெசயிட் அ  
ஸாஹிர் ெமௗலானா சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Seyed 
Ali Zahir Moulana)   
පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ              

පශ්නය - (2): 

(අ) (i) එරාවුර් නගර සභාව, කාත්තන්කුඩි නගර සභාව 
සහ ෙකෝරළපත්තුව බටහිර පාෙද්ශීය සභාව යන 
ෙතෝරා පත් කරන ලද පළාත් පාලන ආයතන 
විසුරුවා හළ දින සිට එනම්, 2015 මැයි 15 සිට 
මුදල් අමාත්යවරයා විසින් අනුමත කරන ලද 
නියමිත ෙසේවක මණ්ඩල පතිපාදනවලින් බැහැරව 
එම ආයතනවලට  කරන ලද අතිෙර්ක තාවකාලික 
ෙසේවක පත්කිරීම් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (ii) නැෙගනහිර පළාෙත් වත්මන් පධාන 
අමාත්යාවරයාෙග් නිර්ෙද්ශ මත කරන ලද එවැනි 
පත්කිරීම් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පත්කිරීම් ෙවනුෙවන් පාරිශමික ෙගවීමට 
පමාණවත් අරමුදල් ඒ ඒ පළාත් පාලන ආයතන 
සතුව තිෙබ්ද;  

 (iv) එම තාවකාලික ෙසේවකයන් විසින් ඉටු ෙකෙරන 
ෙසේවාවල සව්භාවය ෙකබඳුද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම පත්කිරීම් එක් එක් පළාත් පාලන ආයතනෙය් 
අවශ්යතා සමඟ අනුකූල වන්ෙන්ද; 

 (ii) එමඟින් කාර්ය මණ්ඩල අතිරික්තයක් හා මූල්ය 
අවහිරතාවයක් ඇති වී තිෙබ්ද;  එෙසේ නම්, ඒ මන්ද; 

 (iii) එවැනි කවර ෙහෝ තාවකාලික ෙසේවකයන්ට අඩු 
වැටුප් ෙගවීම ෙහෝ වැටුප් ෙනොෙගවීම සිදුෙව්ද;  
එෙසේ නම්, ඒ මන්ද;  

 (iv) ෙමම තාවකාලික ෙසේවකයන් අන්තර්ගහණය කර 
ගැනීම පිණිස නියමිත ෙසේවක සංඛ්යා පතිපාදන 
වැඩි කිරීමට කියාමාර්ග ගන්ෙන්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக்  ேகட்ட 

வினா:  

(அ) (i) ெதாிவான உள் ரதிகார சைபகள் கைலக்கப் 
பட்டதி ந்  நிதி அைமச்சினால் அங்கீகாிக்கப் 
பட்ட பதவியணியின் எண்ணிக்ைகக்கு றம்பாக 
2015.05.15 ஆந் திகதி ஏறா ர் நகர சைபக்கும்  
காத்தான்கு  நகர சைபக்கும் ேகாரைளப்பற்  
ேமற்கு பிரேதச சைபக்கும் நியமிக்கப்பட்ட  
ேமலதிகமான தற்கா க ஊழியர்களின் 
எண்ணிக்ைகைய ெவவ்ேவறாக ம்; 

 (ii) கிழக்கு மாகாணத்தின் தற்ேபாைதய தலைமச் 
சாின் விதப் ைரக்கிணங்க வழங்கப்பட்ட 
அத்தைகய நியமனங்களின் எண்ணிக்ைக 
ைய ம்; 

 (iii) அத்தைகய நியமனங்க க்கு ஊதியமளிக்க 
உள் ரதிகார சைபகள் ஒவ்ெவான் க்கும் 
ேபாதிய நிதி உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) அத்தைகய தற்கா க ஊழியர்களின் ேசைவயின் 
தன்ைமைய ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அத்தைகய நியமனங்கள் ஒவ்ெவா  
உள் ரதிகார சைபயின் ேதைவக க்கிணங்க 
இ க்கின்றனவா என்பைத ம்; 

 (ii) அ  அதிக பணியாட்ெடாகுதிைய ம் நிதியியல் 
வைரயைறகைள ம் ஏற்ப த்தி ள்ளதா 
என்பைத ம் அவ்வாெறனில் ஏன் என்பைத ம்; 

 (iii) ஏேத ம் அத்தைகய தற்கா க ஊழியர்க க்கு 
தற்ேபா  குைறந்த ஊதியம் வழங்கப்ப கிறதா 
அல்ல  ஊதியம்  வழங்கப்படாமல் இ க்கிறதா 
என்பைத ம் அவ்வாெறனில் ஏன் என்பைத ம்; 

 (iv) இந்த தற்கா க ஊழியர்கைள உள்வாங்க 
பதவியணியின் எண்ணிக்ைகைய அதிகாிக்க  
நடவ க்ைக எ க்கப்ப மா என்பைத ம்; 

 அவர் ேம ம் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Provincial Councils and Local 
Government: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of appointments of additional 
temporary employees made outside the cadre 
provision approved by the Ministry of Finance 
to the local bodies in Eravur Urban Council, 
Kattankudy Urban Council and Koralaipattu 
West Pradeshiya Sabha, since the dissolution of 
these local bodies on 15.05.2015 separately; 

 (ii) the number of such appointments made with the 
recommendations of the present Chief Minister 
of the Eastern Province; 

 (iii) whether each of the local authorities have 
sufficient funds to remunerate such 
appointments; and 

 (iv) the nature of services of such temporary 
employees? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether such appointments are in accordance 
with the requirements of each local authority; 

 (ii) whether it has result in over-staffing and 
financial constraints, and if so why; 

 (iii) any such temporary employees presently under-
paid or unpaid, and if so why; and 

 (iv) whether action will be taken to increase the 
cadre provision to absorb these temporary 
employees? 

(c)  If not, why?  
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

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

 

(අ) (i) ඒරාවුර් නගර සභාව : ආෙද්ශක පදනම මත ෙසේවකයින් 50 

  කාත්තන්කුඩි නගර සභාව : ආෙද්ශක පදනම මත 
ෙසේවකයින් 31 

  ෙකෝරෙළේපත්තුව බටහිර පාෙද්ශීය සභාව : ආෙද්ශක 
ෙසේවකයින් 21 

 (ii) ඒරාවුර් නගර සභාව :- ෙසේවකයින් 50ෙදෙනක් 

  කාත්තන්කුඩි නගර සභාව :- ෙසේවකයින් 31ෙදෙනක් 

  ෙකෝරෙළේපත්තුව බටහිර පාෙද්ශීය සභාව :- ෙසේවකයින් 
21ෙදෙනක් 

 (iii) ඔව්. 

 (iv) ඒරාවුර් නගර සභාව : නගරය පිරිසිදු කිරීම, කාණු පිරිසිදු 
කිරීම, උයන් හා කීඩාපිටි නඩත්තු කිරීම, පුස්තකාලය හා 
කියවීම් ශාලා අයාෙල් යන බල්ලන්, හරකුන් වැනි 
සතුන්ෙගන් හානි ෙනොවන ආකාරයට නඩත්තු කිරීම හා 
ආරක්ෂා කිරීම, බදු අය කිරීම, ෙඩංගු මර්දනය වැනි 
රාජකාරි. 

  කාත්තන්කුඩි නගර සභාව : රියදුරන් ෙවනුවට ආෙද්ශක 
රාජකාරි, වැඩබිම, ළමා උයන, පුස්තකාලය, කීඩාපිටිය යන 
ස්ථානවල මුරකරු යනාදී රාජකාරි. 

  ෙකෝරෙළේපත්තුව බටහිර පාෙද්ශීය සභාව : පුස්තකාල 
සහායක, ෙපර පාසල් ගුරුවරු, වරිපනම් බදු අය කිරීෙම් 
සහකාර, ෙසෞඛ්ය කම්කරු වැනි රාජකාරි. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) නැත. 

 (iii) නැත. 

 (iv) කියා මාර්ග ෙගන ඇත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් මතු කරන පශ්නය, ගරු 

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

I 
කසළ එකතු කිරීම හා බැහැර කිරීම සඳහා වූ දීර්ඝ 

කාලීන විසඳුම 
குப்ைபகூளச் ேசகாிப்  மற் ம் அகற்ற க்கான 

நீண்டகாலத் தீர்  
LONG-TERM SOLUTION TO COLLECTION AND DISPOSAL OF 

GARBAGE 
      

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් පශ්නය ෙයොමු කරන්ෙන් 

Minister of Provincial Councils and Local Government 
ෙවතටයි. 

It has become apparent that the collection and 
disposal of domestic, commercial and industrial waste 
and garbage is not being carried out to the satisfaction of 
the people and of Parliament, though the Government has 
made so many announcements.  

Piles of waste and garbage are to be seen rotting by 
the roadside and being dumped in environmentally 
sensitive places throughout the country. This, being a 
major cause for the on-going dengue epidemic, not only 
affects the environment but also the health of the people. 
The Colombo Municipal Council and other Local 
Authorities say that they are promoting the concept of 
“reduce, re-use and recycle”, but it is not working. 

Hon. Minister, will the Government give attention to 
the appeal made by Cardinal Malcolm Ranjith which 
appears in the first page of  “The Island” of 1st of July, 
2017. It  states,  I quote; 

“Colombo Bishop Malcolm Cardinal Ranjith yesterday called for an 
end to dumping garbage in highly populated Delatura, Ja - Ela. 

The prelate said human body parts discarded by hospitals were 
mixed with garbage and they posed a serious health hazard to those 
living in the area. 

Cardinal Ranjith issuing a statement has said: I have been made to 
understand that the Colombo Municipal Council and some of the 
Government Agencies responsible in the clearing of garbage 
collected in the city have started to dump the garbage without any 
concern for the environmental damage in the Muturajawela area 
once again.” 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, all those are not there. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I would like this to be included. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

1.   So, will the Government give attention to the appeal by 
Cardinal Malcolm Ranjith - who has revealed that even 
human body parts that are discarded from hospitals and 
mortuaries have been taken and dumped in the 
environmentally sensitive Muturajawela wetland 
without any study for the suitability of the location for 
dumping -  for an end to the haphazard dumping of 
waste and the adoption of a long-term solution to this 
problem in a way that it does not cause destruction to 
human life and to the environment? Can the Hon. 
Minister give the details of an alternative programme 
today? 
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2.  Appeals of Mahanayakes and the Maha Sanga, other 
religious leaders and public representatives have brought 
the attention of similar situations across the country to 
the Government. Will the Hon. Minister give an 
assurance on this matter? 

3.  Will the Government give attention to the proposal 
made by the Joint Opposition, after Meetotamulla 
debacle to formulate a long-term solution to the problem 
of collecting and disposing of waste and garbage and in 
the interim to implement and emergency programme 
including small-scale local waste-recycling projects to 
deal with the immediate crisis? On the floor of this 
House, the Hon. Minister knows that I requested him to 
hold the Local Government Elections and he gazetted it 
for the 1st of July. Now, he has gazetted again 
postponing elections for October by another Gazette 
confusing the whole country and the Commission of 
Elections.  

4.   Will the Hon. Minister explain what emergency 
procedures have been adopted  to dispose of waste and 
garbage safely and whether steps are being taken to 
incorporate the public and their organizations into the 
process of transparent and effective planning for the 
collection and disposal of municipal and Local 
Government solid waste and garbage? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, the Hon. Minister.  
 
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) 
Sir, the  Answers are as follows: 

(1)  I totally deny the statement.  The human body 
parts from hospitals and mortuaries are being incinerated 
by health authorities by using their own incineration plant 
at Welisara. My Ministry has taken the following 
measures for proper waste management in Colombo 
District:    

(A)  short-term plans: 

 (a) Introduce home composting at household level 
by distributing home composting bins.  

 (b) Reduce waste by segregation. 

 (c) Conducting awareness programmes among 
public about 3R System. 

 (d) Introduction of Public-Private Partnership 
projects for recyclable materials between Local 
Authorities and private sector. 

 (e) Improvement of waste collection and 
transportation system by  supplying garbage 
collection and transport vehicles to Local 
Authorities -100 compactors from local funds 
and 151 compactors from Korean loans. 

(B)  Long-term plans: 

 (a) Setting up of three waste-to-energy plants at 
Karadiyana, Moratuwa and Muthurajawela for 
waste generated in Colombo metropolitan area 
and Gampaha District with the help of other 
stakeholder ministries.  

 (b) A sanitary landfill at Aruwakkalu with transfer 
station and railway connectivity.  

 (c) Installation of two Screw-Type Mechanical 
Compost Plants at Muthurajawela.  

 (d) Construction of environmentally friendly 
sanitary landfill at Muthurajawela.  

(2)  Yes. Several integrated  plans and strategies at 
provincial level are being introduced to address this 
issue around the country.  

(3)  Yes. The Government is working under long-term, 
medium-term and short-term Waste Management 
Programme as stated under the Answer 1.  

(4)  (a)  As an immediate measure, my Ministry is 
carrying out a detailed survey of existing waste 
dump sites to see the possibility of converting 
them to environmentally friendly sanitary 
landfills.  

        (b)  To resolve land issues of Local Authorities and 
to construct at least two sanitary landfills for 
every district.  

       (c)  Purchase of 100 garbage compactors from Local 
Funds and another 151 garbage compactors 
from Korean soft loan to improve waste 
transportation facility of Local Authorities.  

        (d)  Set up a task force at my Ministry to monitor 
waste management activities in Colombo and 
suburbs.  

        (e)  Preparation of waste collection and disposal 
master plan for each province being carried out 
under the supervision of my Ministry with the 
support of all stakeholder organizations, 
university staff members, community 
organizations et cetera and implementation will 
be commenced accordingly. We also have taken 
steps to hand over a summary of the report to 
His Excellency the President on 17th July, 2017. 

Sir, I would also like to make a clarification about the 
Local Government Elections.  ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් 
පාලන ඡන්දය පැවැත්වීමට ෙපර පළාත් පාලන ආයතන 
සංස්ථාපනය කළ යුතුයි. එම පළාත් පාලන ආයතන ධුර කාලය 
සඳහන් කළ යුතුයි. That is the date of commencement of term 
of office. I originally published a Gazette in April stating 
that the date of commencement  will be the 01st of July, 
2017, but we could not hold the elections because all 
technical amendments have been gazetted and the Bill is still 
before Parliament. It is up to all of us to collectively get the 
Bill passed and then, we could hold the Elections. I have, in 
the new Gazette, stated the date as 01st of October, 2017. 
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But, if the Election is held earlier, I undertake to this House 
that I will amend the Gazette and will bring forward the date.  

 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We cannot have a debate, but you can ask just one 

question. 

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්]  ගරු 
ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමනි, ෙම්ක විවාදයක් කරෙගන 
යන්න බැහැ. පැහැදිලි කිරීමක්  පමණයි  කරන්න පුළුවන්. - 
[Interruption.]  He raised the Question. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගම්පහ දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන 

ගරු මන්තීතුමා ඒ පෙද්ශවාසී ජනතාව ෙවනුෙවන් ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් කාරණාවක් පැහැදිලි කර ගන්නයි අවස්ථාව 
ඉල්ලන්ෙන්. ඒකට ඉඩ ෙදනවා නම් ෙහොඳයි. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, can you allow him to raise that 

question? 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, කාදිනල්තුමා ලංකාවටම ඇෙහන්න 

ෙම් ගැන කිව්වා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට පුළුවන්ෙන්, පැහැදිලි  කරන්න. Hon. Minister, are 

you prepared? 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ, නැහැ. ෙම්ක අහන්න - [බාධා කිරීම්] 

  
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Hon. Speaker, I have answered the question. There has 

not been any evidence of there being any body parts. So, I 
have to bring to the notice of this House that statements 
can be made but no concrete evidence has established that 
body parts have been mixed with waste. 
��� 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා 

සඳහන් කරන කාරණය ගැනද ඔබතුමාෙග් පශ්නය තිෙබන්ෙන්? 

[බාධා කිරීම්] ෙම්ක වාදයක් කර ගන්න බැහැ. එෙහම නම් ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා පශ්නය අහන්න ඕනෑ.[බාධා 
කිරීම්] 
 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙම් කියන කාරණය ගරු 

ඇමතිතුමා ෙනොදන්නා කාරණාවක් නිසා දැනුවත් කිරීමක් පමණයි 
කරන්ෙන්. දැනට ඒ පෙද්ශෙය් ෙමතුමන්ලා හඳුනා ගත්තු 
ස්ථානයක කසළ බැහැර කිරීෙම් කටයුතු පහත්බිම් සංවර්ධන 
මණ්ඩලෙයන්  කරෙගන යනවා. එෙහම කරෙගන යන අතරතුර, 
මුතුරාජෙවල විෙශේෂ කරෙගන ගම්පහ දිස්තික්කය පුරාම 
ව්යාපාරිකයින් තැන් තැන්වල ගත්තු ඉඩම් කුණු කසළවලින් 
පුරවනවා. ඒකටයි ෙම් ජනතා විෙරෝධය ෙගොඩ නැඟිලා 
තිෙබන්ෙන්.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න. 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Hon. Speaker, I do not want to respond when certain 

Members are trying to create a political sphere by making 
some incorrect statements. - [Interruption.] Also, it does 
not arise out of this. ගරු කථානායකතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ස්ථාවර නිෙයෝග 23.(2) යටෙත් මෙගන් 
පශ්නයක් ඇහුවා. ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමා කරන 
පකාශය ෙම්කට අදාළ නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We cannot have a debate on this. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා, I can allow you but not anybody else. - 
[Interruption.] ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට අවස්ථාව 
දීලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] He raised the Question. ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා පශ්නයට පැහැදිලි කිරීමක් කළා.  
Then, we will close it. [බාධා කිරීම්]  ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා 
ඇමතිතුමා. 

 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Hon. Dinesh Gunawardena, you are one of the 

Members I respect most. I hope that I answered your 
question with the utmost respect. - [Interruption.]  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I will only allow the Hon. Dinesh Gunawardena 

because he raised the Question.  I cannot allow a debate 
for the whole day. 
 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුතුරාජෙවල වනසනවා, ෙම් අය. 

ෙම්ක මහා අපරාධයක්. ඒ නිසා ෙමෙහම කටවල් වහන්න ෙදන්න 
එපා. ෙම්ක අපරාධයක්.  ව්යාපාරිකයින් ටිකක් එක්ක එකතු ෙවලා 
විනාශයක් කරන්ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Hon Speaker, when allegations of this nature are made 

without any substance - [Interruption.] Hon. Speaker, 
empty vessels make the most noise. - [Interruption.]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Dinesh Gunawardena, I cannot allow this. We 

will close this. - [Interruption.]  
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Hon. Speaker, Hon. Dinesh Gunawardena, my learned 

Friend, raised substance, but it cannot be substituted with 
noise. Empty vessels make the most noise.- 
[Interruption.]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම්ක ඒ පෙද්ශෙය් මන්තීවරුන්ෙග් පශ්නයක්. ගරු 

මන්තීතුමා, please, listen to me.  ඒක ඒ පෙද්ශෙය් පශ්නයක්. ඒ 
සියලු ෙදනාම ෙවනුෙවන් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඒ 
පශ්නය නැඟුවා. ගරු ඇමතිතුමා උත්තර දුන්නා. ඒ වාෙග්ම 
ෙවනත් පෙද්ශවලත් ෙම් පශ්නය තිෙබනවා. All are raising the 
same issue.  ෙම් පශ්නය ගැන කාලය ඉවරෙවනකම් වාද 
කරන්නට බැහැ. But, you accept that there is an issue. So, it 
has been raised and you may take appropriate action. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
I will take appropriate action. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
That is all.  
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
I thank you, Hon. Speaker. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
So, let him take appropriate action. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා, පාර්ලිෙම්න්තුවට සංෙශෝධනයක් 

ෙග්නවා, ඒ සංෙශෝධනය සම්මත වුණු විගස පළාත් පාලන 
ආයතන ඡන්දය පවත්වන්නට පුළුවන් කියලා. මම දන්නා විධියට 
එම සංෙශෝධනය ෙම් සතිෙය් විවාදය සඳහාත් නියම කරලා නැහැ. 
ලංකාවම පළාත් පාලන ආයතන ඡන්දය ගැන බලා සිටියදී පළාත් 
පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙම් 
සතිෙය් විවාදයට ගැෙනන්ෙන් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, එම 

නිසා මම ඉල්ලා සිටිනවා ගරු ඇමතිතුමා එකඟ නම් ෙම් සතිෙය්ම 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයට අරෙගන, -අෙප් 
මතෙභ්දයක් නැහැ - සම්මත කරලා ඡන්දය තියන්න කියලා. 
ඡන්දය කල් දමන්නට එපා. [බාධා කිරීමක්] ඡන්දය කල් දාන්න 
එපා.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
I have also informed the Leader of the House of that. I 

have carried out my responsibility with regard to the 
Election, now it is before Parliament to get - 
[Interruption.]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes.  Let the Leader of the House respond. 
 
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. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් හිතවත් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා ෙම් කාරණය ගැන පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී ඉදිරිපත් 
කෙළේ නැහැ.එතුමා පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී ෙම් කාරණය ඉදිරිපත් 
කෙළේ නැහැ ෙන්?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
So, we can take it up next week. ඊළඟ රැස්වීම් සතිෙය්දී අපි 

එම ෙකටුම්පත විවාදයට ගනිමු, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමනි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමා පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී ෙම් කාරණය 

ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම කියන ෙද් සභානායකතුමාට 

ෙබොෙහෝවිට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. පශ්නය ෙමයයි. ඇමතිතුමා 
කියනවා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධව ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට 
ගියා, ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් තීරණයක් ආවා, එම කාල සීමාෙවන් 
පසුව  විවාදය සඳහා දිනයක් නියම කළ යුතුයි කියලා. [බාධා 
කිරීමක්] ඔෙහොම ඉන්න ෙකෝ. ඒ පනත් ෙකටුම්පත විවාදයට 
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ගැනීම ගැන ආණ්ඩුව පක්ෂ නායක කමිටුවට ඉදිරිපත් කරන්නට 
ඕනෑ. ෙම් සුමානෙය් ඒ විවාදය ගන්න පුළුවන් නම් අපි සූදානම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි සාකච්ඡා කරමු.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම් සුමානෙය්ම ඒ විවාදය ගන්න පුළුවන් නම්, අපි සූදානම්. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක කරන්නට බැහැ.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම් සුමානෙය් සිකුරාදා ඒක විවාදයට ගන්න. [බාධා කිරීමක්] 

ෙම් සිකුරාදාම ඒ විවාදය ගන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නැඟිටලා න්යාය පත හදන්නට බැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
So, we will discuss that.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නැඟිටලා න්යාය පත 

හදන්නට බැහැ. අපි පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී සාකච්ඡා කරමු. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. We will discuss that. ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද 

මන්තීතුමා. [බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද? 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මුතුරාජෙවල පශ්නය ගැන - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මුතුරාජෙවල පශ්නය ඇසුවා. ඒක debate එකක් කර ගන්න 

බැහැ ගරු මන්තීතුමා. ඒ පශ්නය ඇහුවා. ඒ පශ්නයට උත්තර 
දුන්නා.  I cannot allow a debate. මට ෙම් කාරණය  විවාදයක් 
කර ගන්න ෙදන්න බැහැ.  ඒ ගැන ෙවනම කථා කරන්න. [බාධා 
කිරීමක්] මට ෙවන ෙදයක්   කරන්න බැහැ.  මුතුරාජෙවල පශ්නය 
අවධානයට ෙයොමු කළා.  [බාධා කිරීම්] ගරු ඇමතිතුමා  උත්තර 
දුන්නාෙන්.  ඒ  පශ්නයට පියවර ගත්තා. එතුමා නිෙයෝජනය කළා.  
[බාධා කිරීම්] මට නැවත ඉඩ ෙදන්න බැහැ.  ඔබතුමන්ලා ස්ථාවර 

නිෙයෝග ෙපොඩ්ඩක් කියවා බලන්න. ස්ථාවර නිෙයෝග 23/2 
යටෙත්  පශ්නයක් ඇහුවාම පිළිතුරක් ෙදන්න පුළුවන්.  ඒ ගැන 
වාද විවාද කරන්න බැහැ. මට අලුෙතන් ස්ථාවර නිෙයෝග හදන්න 
බැහැ.  එම නිසා කරුණාකර වාඩිෙවන්න. ඔබතුමන්ලා ෙජ්යෂ්ඨ  
මන්තීවරු. ගරු ඇමතිතුමා උත්තර දුන්නා. එතැනින් එහාට මට 
ඉඩ  ෙදන්න බැහැ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව විහිළුවක් කරන්න එපා.  
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා පශ්නය ඇහුවා. ඒකට උත්තර 
දුන්නා. ඊට පස්ෙසේ දිවුලපිටිය ෙකොට්ඨාශෙය් මන්තීතුමාට 
අවස්ථාවක් දුන්නා. ඒකටත් පිළිතුරු දුන්නා. [බාධා කිරීම්] නැහැ 
ඒක ඇහුවා. I cannot allow that.  මට  ඉඩක් ෙදන්න බැහැ. 
[බාධා කිරීම්]  ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මන්තීතුමා.  

 
II 
 

දුම්ෙකොළ වගාකරුවන්ට විකල්ප ෙබෝග හඳුන්වා දීම 
ைகயிைலச் ெசய்ைகயாளர்க க்கு மாற் ப் 

பயிர்கைள அறி கப்ப த்தல் 
INTRODUCING ALTERNATIVE CROPS TO TOBACCO 

CULTIVATORS  
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நன்றி. யாழ்ப்பாணத்தில் 

சுமார் 400 ஆண் க க்கும் அதிகமான காலமாகத் ெதாடர்ந்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்ற ைகயிைலச் ெசய்ைகயான , ஒ  
பணப் பயிர் என்ற வைகயில் அதில் ஈ ப கின்ற மக்க க்குப் 
ெபா ளாதார ாீதியில் பாாியளவிலான நலன்கைள ஈட் க் 
ெகா த்  வந்தா ம், 2020ஆம் ஆண் க்குள் ைகயிைலச் 
ெசய்ைக ற்றாகத் தைடெசய்யப்ப ம் என உலக சுகாதார 
ஒன்றியத்திடம் இலங்ைக உ தியளித் ள்ள நிைலயில், ேமற்ப  

ைகயிைலச் ெசய்ைகையத் தங்கள  வாழ்வாதாரமாகக் 
ெகாண் , அதில் ேநர யாக ம், மைற கமாக ம் 
பயன்ெப கின்ற மக்க க்கு மாற் ப் பயிர்ச் ெசய்ைககைள 
அறி கப்ப த்தி, அதைன ஊக்குவிக்க ேவண் ய ேதைவ 
ஏற்பட் ள்ள . ெபா வாக வடக்கில் அைனத்  
மாவட்டங்களி ம் கிழக்கில் மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ம் 

ைகயிைலச் ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வந்தா ம், 
யாழ்ப்பாணத்திேலேய அதிகளவில் இப்பயிர்ச் ெசய்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ வ  குறிப்பிடத்தக்க . 

அந்தவைகயில், இம் ைற யாழ்ப்பாணத்தில் 741.615 
ெஹக்டயர் நிலப்பரப்பில் ைகயிைலச் ெசய்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதாகத் ெதாியவ கின்ற . அதாவ , 
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில் சுமார் 27,952 கு ம்பங்கள் 
விவசாயத்தில் ஈ பட்  வ கின்ற நிைலயில், சுமார் 3,035 
கு ம்பங்கள் ேமற்ப  ைகயிைலச் ெசய்ைகயில் ஈ பட்  
வ கின்றனர். இ  ெமாத்த விவசாயச் ெசய்ைகயாளர்களில் 

ற் க்கு 10.87 தமாகும் என்ப  குறிப்பிடத்தக்க .  
இதைனவிட, இப்பயிர்ச்ெசய்ைகயில் தங்கியி ப்ேபார  
எண்ணிக்ைக ம் பாாியதாக ள்ள . 

இந்த நிைலயில், ேமற்ப  ைகயிைலச் ெசய்ைக தைட 
ெசய்யப்ப கின்ற நிைலயில், ைகயிைலச் ெசய்ைகயில் தற்ேபா  
ஈ பட்  வ கின்ற மக்க க்கு மாற் ப் பயிர்ச் ெசய்ைககள் என்ற 
வைகயில் என்ெனன்ன பயிர்ச்ெசய்ைககள் அறி கப்ப த்தப் 
பட ள்ளன? இல்ைலேயல், அறி கப்ப த்தப்பட் ள்ளன  
என்பைத அறியத்தர மா? 

தற்ேபா  யாழ்ப்பாணத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்ற 
மிளகாய் மற் ம் ெவங்காயச் ெசய்ைககள் ஒப்பீட்டளவில் 

ைகயிைலச் ெசய்ைகக்கு அ த்தப யாகப் ெபா ளாதார ாீதியில் 
சாதகமான நிைலயிைனத் த வதாகக் கூறப்ப கின்ற நிைலயில்,  

73 74 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

தற்ேபா  ைகயிைலச் ெசய்ைகயில் ஈ பட்  வ கின்ற 
விவசாயிக க்கான மாற் ப் பயிர்ச்ெசய்ைக என்ற வைகயில், 
ெவங்காயம் மற் ம் மிளகாய்ப் பயிர்ச் ெசய்ைககளில் 
ஈ ப வதற்காக மானியங்கள், ஊக்குவிப் க்கள் மற் ம் ஏைனய 
வசதிகள் ெசய்  ெகா க்கப்ப மா? 

இேதேபான்  ந ன சந்ைதக் ேகள்விக்ேகற்ப ஏைனய 
பயிர்ச்ெசய்ைககைள அறி கஞ்ெசய்கின்ற ஏற்பா கள் இ ப்பின், 
அவற்றில் ஈ ப கின்ற விவசாயிக க்கு மானியங்கள் 
வழங்கப்ப மா? அப்ப  வழங்கப்ப மாயின் என்ன வைகயிலான 
மானியங்கள் வழங்கப்ப ம்? 

தற்ேபா  யாழ். குடாநாட் ல் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 
உ ைளக்கிழங்கு, ெவங்காயம், மிளகாய் ேபான்ற 
பயிர்ச்ெசய்ைககளின் அ வைடகைளச் சந்ைதப்ப த் வதில் 
ேதசிய மற் ம் சர்வேதச மட்டத்தில் இ க்கக்கூ ய தைடகைள 
அகற் வதற்கு எ க்கப்பட ள்ள நடவ க்ைககள் என்ன? 

குறிப்பாக, எம  உற்பத்திகள் சந்ைதக்கு வ ம் காலத்தில் 
அேத ெபா ட்கள் இறக்குமதி ெசய்யப்பட் க் குைறந்த 
விைலகளில் விற்கப்ப வதால், எம  விவசாய உற்பத்தியாளர்கள் 
ெப ம் பாதிப் க்கு கங்ெகா க்கின்ற நிைல ெதாடர்கின்ற .  

எனேவ, இறக்குமதி வாிகைள அதிகாிப்பேதா  மட் ம் 
நின் விடாமல், அப்ெபா ட்களின் இறக்குமதிைய 
மட் ப்ப த் வதற்கு அல்ல  அக்காலங்களில் இறக்குமதிைய 
நி த் வதற்கு உாிய தரப் க டன் இைணந்  நடவ க்ைக 
எ க்க யாதா?  

ேமற்ப  ேகள்விக க்கு சம்பந்தப்பட்ட ெகௗரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் பதில் வழங்குவாெரன எதிர்பார்க்கின்ேறன்.   

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා 

මන්තීතුමාෙග් පළමු වන පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  මිරිස්, ලූනු, 
එළවලු  යන ෙබෝග  වර්ග හා අපනයන ෙවෙළඳ ෙපොළ ඉලක්ක 
කර ගනිමින්  ෙකෙසල් ෙබෝගය විකල්ප ෙබෝගය ෙලස  හඳුන්වා  
දිය හැක.  

ෙදවන පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

මිරිස්, ලූනු, ෙකෙසල් නව වගාවන් ෙලස ආරම්භ කරන 
ෙගොවීන්  ෙවත සහනාධාර  ලබා  දීෙම් හැකියාව  පවති.  ඒ යටෙත් 
සියයට 50 රජෙය් දායකත්වය යටෙත් ෙරෝපණ දව්ය, ක්ෂුද ජල 
සම්පාදන පද්ධති  හා අවශ්ය  තාක්ෂණික  දැනුම ලබා දීම  සිදු කළ 
හැකි ෙව්.  

එෙසේම කෘෂි රසායන දව්ය අවම  ෙලස භාවිතයට ගනිමින්  
පරිසර හිතකාමී ෙලස වගාවන්හි නිරත ෙගොවීන් ෙවත දිරි දීමනා  
ලබා දීම සිදු කළ හැකිෙව්. 

තුන්වන පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.   

අර්තාපල්, ලූනු, මිරිස ් යන  ෙබෝගයන්හි අසව්නු ෙනළා 
ෙවෙළඳ ෙපොළට  ෙගන එන අවස්ථාෙව්දී   පමණක් ෙනොව වසර 
පුරා අඛණ්ඩව  ආනයනය ෙකෙරන නිෂ්පාදනයන් සඳහා බදු   
පැනවීම   මඟින් ෙමම ෙබෝගයන්හි මිල  උච්චාවචනය යම්  තරමක් 
දුරට තූලනය  කර ඇත.  

රතු ලුනු අස්වනු ගබඩා  කිරීම  සඳහා අවශ්ය ගබඩා පහසුකම්  
සැලසීම තුළින් අස්වනු එකවර ෙවෙළඳෙපොළට පැමිණීම  
වැළැක්වීම මඟින් ෙගොවින්හට ඔවුන්ෙග් නිෂ්පාදනයන් සඳහා 
සාධාරණ මිලක් ලබා ගැනීමට  අවස්ථාව සැලසී ඇත.  

හතරවන පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

ආනයන බදු ඉහළ නැංවීෙම්දී  හා ආනයන  දව්ය පාලනය 
සඳහා ෙම් වන විටත්  අදාළ පාර්ශ්ව සමඟ එක්ව කටයුතු කරන 
අතර ඉදිරිෙය්දීත්  එක්ව කටයුතු කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්. 

එෙසේම ශී ලංකාෙව් ෙගොවීන් ෙව ළඳ ෙපොළට නිකුත් 
ෙකෙරනුෙය් පාථමික නිෂ්පාදන වන අතර, එමඟින් නිෂ්පාදකයාට 
පශස්ත මිලක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ෙනොලැබී ෙගොස ් ඇත. 
එබැවින් ෙගොවියාට වැඩි ආදායමක් හිමි කර ෙදමින් අගය එකතු 
කළ නිෂ්පාදනයන් සිදු කිරීමට ෙගොවීන් නැඹුරු කිරීමට පියවර 
ගැෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Now, Ministerial Statements. ගරු අධිකරණ අමාත්ය සහ 

බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා   

 
ෙවෙහර විහාරසථ්ාන පාලනයට රජය 

මැදිහත් වන බවට ජනමාධ්ය තුළින් පසිද්ධ 
කිරීම: අධිකරණ අමාත්ය සහ බුද්ධශාසන 

අමාත්යතුමාෙග් පකාශය  
விகாைரகளின் நிர்வாகத்தில் அரசாங்கம் 

தைலயி வதாக ெவளியான ஊடகச் 
ெசய்திகள்: நீதி அைமச்ச ம் த்தசாசன 

அைமச்ச மானவாின் கூற்  
MEDIA REPORTS IMPLYING GOVERNMENT 

INTERVENTION IN ADMINISTRATION OF 
BUDDHIST TEMPLES: STATEMENT BY MINISTER 
OF JUSTICE AND MINISTER OF BUDDHASASANA     

 
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, වර්තමාන ආණ්ඩුව ෙවෙහර 

විහාරස්ථානවල පාලනයට මැදිහත්වීෙම්, ෙවෙහර විහාරස්ථානවල 
ආදායම් පාලනය කිරීෙම් කටයුත්තක් ආරම්භ කර තිෙබනවාය 
කියලා පසු ගිය සති කිහිපය තුළ ජනමාධ්ය මඟින් ඉතා විශාල 
පසිද්ධියක් ලබා ෙදමින් පැවතුණ බව අපි දැක්කා. ආණ්ඩුවක් 
විධියට අපි ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි පකාශයක් කළා, "අෙප් රෙට් 
ෙවෙහර විහාරස්ථාන සම්බන්ධව අදාළ වන්ෙන් බිතාන්ය පාලන 
සමෙය් සම්මත කරන්නට ෙයදුණ  1931 අංක  19 දරන විහාර 
ෙද්වාලගම් ආඥා පනතයි, ඒ හැෙරන්නට ආණ්ඩුව විධියට; රජය 
විධියට අපි කිසිදු ආකාරයකින් ෙවෙහර විහාරස්ථානවල 
ස්වාධීනතාවට මැදිහත් වන්ෙන් නැහැ"යි කියලා. ඒ අතර අපි 
දැක්කා, මාධ්ය යම් යම් අවස්ථාවල විෙව්චනාත්මකව සඳහන් කර 
තිබුණා, ආණ්ඩුව ෙවෙහර විහාරස්ථානවල පින් කැටවලටත් අත 
තියන්න සුදානම් ෙවලායි සිටින්ෙන් කියලා. අපි ඒ පිළිබඳව 
පැහැදිලි පකාශයක්  කර තිෙබද්දී, ගරු කථානායකතුමනි, 
2017.07.03 වන ඊෙය් දින ෙම් රෙට් සංඝරත්නය, මහජනතාව 
ෙනොමඟ යවන ආකාරෙය් බරපතළ පකාශයක් විශාල පසිද්ධියක් 
ලබා ෙදමින් "ලංකාදීප" පුවත් පෙත් මුල් පිටුෙව්ම ෙමෙසේ සඳහන් 
කර තිෙබනවා:  
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[ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා] 
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"කන්ෙද විහාරෙය් පින් කැට 37කට සීල්. "  

විහාරාධිපති හිමිෙයෝ කියති.  

"පින් කැට සීල් කෙළේ පඩුරු ආදායම ගණන් බලන්න."  

ෙබෞද්ධ කටයුතු ෙකොමසාරිස් ජනරාල් කියයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, ඒ ඓතිහාසික 
කන්ෙද විහාරස්ථානය ෙබන්තර වලල්ලාවිට ෙකෝරළෙය් පධාන 
සංඝනායක පූජ්ය බටුවන්ෙහේෙන් ශී බුද්ධරක්ඛිත නායක 
ස්වාමීන්දයන් වහන්ෙසේෙග් අධිපතිත්වය යටෙත් පවතින පන්සලක් 
බව. උන්වහන්ෙසේෙග් කාල සීමාව තුළ ෙමම විහාරස්ථානය 
ඉතාමත්ම ශීඝ ෙලස දියුණුවට පත්ෙවලා තිෙබන බවත්, 
විහාරස්ථානය ෙවනුෙවන් විශාල ෙසේවාවක් කළ ස්වාමීන්දයන් 
වහන්ෙසේ නමක් බවත් රෙට් අපි සියලු ෙදනාම පිළිගන්නා 
කාරණයක්.  

දැන් තිෙබන පශ්නය ගරු කථානායකතුමනි, කන්ෙද විහාරෙය් 
පින් කැට 37කට seal කළාද කියන කාරණයයි. ෙබෞද්ධ විහාර 
ෙද්වාලගම් පනෙත් පන්සල් වර්ග ෙදකක් තිෙබනවා. එකක් තමයි, 
එම පනෙත් 4 (1) වගන්තිය යටෙත් පාලනය වන විහාරස්ථාන. 
අෙනක තමයි 4 (1) වගන්තිෙයන් බැහැර කරන ලද විහාරස්ථාන.   

එම පනෙත් 4(1) වගන්තිය යටෙත් පාලනය වන 
විහාරස්ථානයක් සම්බන්ධව භාරකරුෙවකු සිටින්න ඕනෑ; පත් 
කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. ඒ පිළිබඳව ආදායම් ගණනය කිරීෙම් 
කමෙව්දයක් ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් පනෙත් iv වන ෙකොටෙසේ 
සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙමවැනි ෙවෙහර 
විහාරස්ථානවලට ලැෙබන ආදායම් පිළිබඳව මුල් කාලෙය් බලතල 
පැවරිලා තිබුෙණ් මහා භාරකරුට. පසු කාලීනව -
එක්දහස්නවසියඅසූ ගණන්වල- පනත සංෙශෝධනය වීෙමන් 
අනතුරුව ඒ බලතල මහා භාරකරුෙගන් ඉවත් ෙවලා ෙබෞද්ධ 
කටයුතු ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ෙවත පැවරී තිෙබනවා. ඒ 
අනුව ෙබෞද්ධ කටයුතු ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයා කටයුතු 
කරනවා. පනෙත් 4(1) වගන්තිය යටෙත් ගැෙනන ෙවෙහර 
විහාරස්ථානවලට ලැෙබන ආදායම පිළිබඳව ඒ භාරකාර භික්ෂූන් 
වහන්ෙසේ ෙහෝ භාරකරු ගිණුම් පවත්වා ෙගන යා යුතුයි. ඒ අදාළ 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල හරහායි. ඒ ෙවෙහර විහාරස්ථානවලින් 
ලැෙබන ආදායම පාරදෘශ්යභාවයක් සහිතව ගණනය කරලා එම 
මුදල් බැංකුගත කිරීම ෙබෞද්ධ කටයුතු ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයා 
ෙවත පැවරී තිෙබන වග කීමක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කටයුත්ත ෙකෙරන්ෙන් කන්ෙද 
විහාරෙය් පමණක් ෙනොෙවයි. ෙම් ගණය යටෙත් ගැෙනන ෙවෙහර 
විහාරස්ථාන 258ක් අෙප් රෙට්  තිෙබනවා. ඒ අනුව මහනුවර ශී දළ 
දා මාළිගාව, ශීපාදස්ථානය, රුහුණු මහා කතරගම ෙද්වාලය, 
රත්නපුර මහ සමන් ෙද්වාලය, ෙදවුන්දර ශී විෂ්ණු ෙද්වාලය, 
ෙදවුන්දර පරම විචිතාරාම විහාරස්ථානය, සීනිගම ෙද්වාලය යනාදී 
පධාන ගණෙය් ෙවෙහර විහාරස්ථාන ඇතුළුව ෙබෞද්ධ විහාර 
ෙද්වාලගම් පනෙත් 4(1) වගන්තිය යටෙත් පාලනය වන සියලු 
විහාරස්ථානවල ආදායම සම්බන්ධව ෙබෞද්ධ කටයුතු ෙකොමසාරිස් 
ජනරාල්වරයා අනුගමනය කරන්ෙන් ෙම් නීතියයි. ෙමහි කිසිදු 
ෙද්ශපාලනයක් නැහැ; ෙද්ශපාලනඥයින්ෙග් මැදිහත් වීමක් නැහැ. 
ඒ අනුව කන්ෙද් විහාරෙය් පින් කැටවලින් ලැෙබන ආදායම 
අධීක්ෂණය කිරීෙම් කටයුත්තද ෙබෞද්ධ කටයුතු ෙකොමසාරිස් 
ජනරාල්වරයා සිදු කරනවා. එය සිදු කරන්න ගරු 
කථානායකතුමනි, ස්ථාපිත වුණු කමෙව්දයක් තිෙබනවා. අදාළ 
විහාරස්ථානෙය් භාරකාර භික්ෂූන් වහන්ෙසේ ෙහෝ භාරකරු ඒ පින් 
ෙපට්ටිය පිරී තිෙබනවාය කියලා දැනුම් දුන්නාම, ඒ භාරකාර 
භික්ෂූන් වහන්ෙසේ ෙහෝ භාරකරු ඉල්ලා සිටින දිනෙය්දී ෙබෞද්ධ 
කටයුතු පිළිබඳ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ගිහිල්ලා ඒ මුදල් ගණන් 
කරලා, බැංකු නිලධාරින් ෙගනැල්ලා ඒ මුදල් බැංකුගත කරලා ඊට 

පස්ෙසේ ෙබෞද්ධ කටයුතු ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ඒ පින් 
ෙපට්ටිවලට සීල් තබා එන කමය. ෙමය තමයි දළ දා මාළිගාෙව්ත් 
අද අනුගමනය කරන කමය. ෙබෞද්ධ කටයුතු ෙකොමසාරිස් 
ජනරාල්වරයා ෙමම කාර්යයට මැදිහත් වන්ෙන් ඒ විහාරාධිපති 
භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා 'පින් ෙපට්ටිය පිරී තිෙබනවා'ය කියලා දැනුම් 
දුන්නාට පසුවයි. අවසන් වතාවට කන්ෙද විහාරස්ථානෙයන් 
ෙබෞද්ධ කටයුතු ෙකොමසාරිස් ජනරාල් ෙවත එවපු ලිපිය ගරු 
සභාෙව් දැනගැනීම පිණිස මම කියවනවා. එහි ෙමෙසේ  සඳහන් 
ෙවනවා: 

 
"භාරකාර හිමි, 
ෙඛත්තාරාම කන්ෙද විහාරය,  
අලුත්ගම. 

 
2015 මැයි 28. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය ෙකොමසාරිස්තුමිය, 
විහාර ෙද්වාලගම් ෙබෞද්ධ කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව. 
පින් ෙපට්ටි හිස් කර නැවත තැබීම සඳහා 

නිෙයෝජ්ය ෙකොමසාරිස්තුමිය, 
 

අප විහාරස්ථානෙය් තබන ලද පින් ෙපට්ටි පිරී ඇති බැවින් 
ඒවා හිස් ෙකොට නැවත තැබීම සඳහා ෙමම මස 27, 28, 29 යන 
දින තුන තුළ අධීක්ෂණ කටයුතු සඳහා ඔබ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
නිලධාරින් සම්බන්ධ කරවන ෙමන් කාරුණිකව දන්වා සිටිමි. 

 
ෙමයට, 
භාරකාර  
(පූජ්ය) පී. පියරතන හිමි." 

ගරු කථානායකතුමනි, අවසන් වතාවට කන්ෙද 
විහාරස්ථානෙයන් ෙබෞද්ධ කටයුතු ෙකොමසාරිස් ජනරාල් ෙවත 
එවපු ලිපිය තමයි මම ඒ කිෙයව්ෙව්. ඒ අනුව ෙවෙහර 
විහාරස්ථානවල පින් ෙපට්ටි පිරුණාම ෙබෞද්ධ කටයුතු 
ෙකොමසාරිස්වරයාට ඉල්ලීමක් කරනවා, "ෙම් මුදල් ගණන් කරලා, 
ගිණුම්ගත කරන්න එන්න" කියලා. ඒ ආරාධනාව මත තමයි ඔවුන් 
ගිහිල්ලා ෙම් කටයුත්ත කරන්ෙන්. ෙම් මාතෘකාව විවාදයට තුඩු 
දීලා තිෙබන ෙමොෙහොතක, කිසිදු වග කීමකින් ෙතොරව "ලංකාදීප" 
පුවත් පත මඟින් පසිද්ධියක් ලබා ෙදනවා, "කන්ෙද විහාරෙය් 
පින්කැට 37 කට සීල්" යනුෙවන්. බලහත්කාරෙයන්, නීති 
විෙරෝධීව  පන්සෙල් මුදල් ලබා ගන්න ආණ්ඩුෙවන් ගිහිල්ලා සීල් 
තැබුවාය කියන අදහස තමයි ෙම් පුවෙතන් ෙදන්ෙන්. නමුත් සත්ය 
කතන්දරය තමයි, රෙට් පවතින නීතිය අනුව, ෙවෙහර 
විහාරස්ථාන 258ක ෙම් කටයුත්ත සිදු ෙකෙරනවාය කියන 
කාරණයයි. ජනමාධ්යෙව්දී මහත්වරුන්ට, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ලිපි 
ලියපු මහත්වරුන්ට, පුවත් පත්වල කර්තෘවරුන්ට වගකීමක් පැවරී 
තිෙබනවා, තමන්ෙග් පුවත් පත රුපියල් 30ක් දීලා මිලදී ගන්න 
පාඨකයාට සාධාරණයක් ඉටු කරන්න. ඒ නිසා ෙම් වාෙග් 
කාරණයක් වාර්තා වුණත්, අඩු ගණෙන් ඒ මාධ්යෙව්දීන්ට 
යුතුකමක් තිෙබනවා, පන්සල් පාලනය ෙවන්ෙන් කුමක් යටෙත්ද, 
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් පනෙත් ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන් කියලා 
ෙහොයන්න. ඒ කරුණු ෙහොයා ගන්නත් අපහසුතාවක් තිෙබනවා 
නම් "ෙම් කටයුතු සිද්ධ වන්ෙන් ෙකොෙහොමද?" කියලා වැඩිහිටි 
ෙජ්යෂ්ඨ භික්ෂුන් වහන්ෙසේ නමකෙගන් අහලා කරුණු දැනගන්න 
ඉඩ තිබුණා. ජාතික මට්ටෙම් මාධ්යයක් විධියට සලකන 
"ලංකාදීප" වාෙග් පුවත් පතක ජනතාව ෙනොමඟ යවන ෙමවැනි 
පකාශ පළ කිරීම පිළිබඳව අපි කනගාටු වනවා. අන් සියලු 
ෙදනාෙග්ම අඩු පාඩුකම් ෙහොයන, අඩු පාඩුකම් ගැන කථා කරන, 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් මදි පුංචිකම් පිළිබඳව විෙව්චනය කරන, 
මාධ්යෙව්දීනුත්, මාධ්ය ආයතනවල කර්තෘවරුන් ඇතුළු පවෘත්ති 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සම්පාදකයනුත් මින් මතුවට ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙතොරතුරු ලබා 
දීෙම්දී තමන්ෙග් අඩු පාඩුකම් හදා ගත්තා නම් ඉන් ජනතාවට 
විශාල ෙසේවයක් ඉටු වනවාය කියන කාරණය මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මතක් කරනවා.  

ස්තුතියි, ගරු කථානායකතුමනි. 
 
 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු කථානායකතුමනි, මට මයික් එක ෙදන්ෙන් නැහැ. 
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට මයික් එක ෙදන්න. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු ඇමතිතුමනි, මට පැහැදිලි කර ගැනීමක් අවශ්යයි. ඔබතුමා 

දැන් පකාශ කළ විධියට ලංකාෙව් තිෙබන ආගමික ස්ථාන 258ක 
තමයි  ෙම් පතිපත්තිය කියාත්මක වන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ 
ආගමික ස්ථාන 258ටම එම පතිපත්තිය කියාත්මක වුෙණ් එක 
කාල සීමාවකදී විතරක්ද, එෙහම නැත්නම් එක්තරා කාලසීමාවකදී 
එය ෙවනස් වුණාද කියලා දැන ගන්න පුළුවන්ද?  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු කථානායකතුමනි, විහාර ෙද්වාලගම් පනෙත්  4(1) 

වගන්තිය යටෙත් පාලනය වන සහ 4(1) වගන්තිෙයන් බැහැර 
කරනු ලබන ෙවෙහර විහාරස්ථාන පිළිබඳව වරින් වර ගැසට් 
නිෙව්දන නිකුත් කරලා තිෙබනවා. සමහර අවස්ථාවලදී සමහර 
ස්ථාන 4(1) වගන්තිෙයන්  බැහැර කරලා තිෙබනවා; සමහර 
අවස්ථාවලදී 4(1) වගන්තිය යටතට පත් කරලා තිෙබනවා. ඒක 
එක අවස්ථාවකදී සිදු වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි. 1931 වසෙර් ඉඳලා 
අද දක්වා කාලෙයන් කාලයට ෙවනස් ෙවමින් පවතින ෙදයක්. 
වර්තමානය වන විට පවතින ස්ථාන සංඛ්යාව තමයි මම 2,058ක් 
වශෙයන් සඳහන් කෙළේ. ගැසට් නිෙව්දන මඟින් ඒවා පකාශයට 
පත් කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු  ඇමතිතුමනි, ඒවා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ලබා ෙදන්න පුළුවන්, ගරු කථානායකතුමනි. 
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා. 

ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලයට එෙරහිව නැඟූ 
ෙචෝදනා : විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් 

පකාශය 
ேதசிய ெலாத்தர் சைபக்கு எதிரான 

குற்றச்சாட் கள் : ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சாின  கூற்  

ALLEGATIONS LEVELLED AGAINST THE NATIONAL 
LOTTERIES BOARD: 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)  
Hon. Speaker, I rise to make this Statement in reply to 

the charges made by the Hon. Bandula Gunawardane, 
Member of Parliament, regarding the National Lotteries 
Board.  The Hon. Member at a media conference held by 
the Joint Opposition on the 25th of June, 2017 displayed a 
piece of paper implying it to be lottery tickets.  He stated 
that these alleged lottery tickets did not contain a draw 
date, draw number or winning numbers.  He also stated 
that the said lottery was due to be drawn on the 17th  of 
June and had been issued to the market.  He alleged that 
they were faulty tickets.  This is a serious allegation.   

I made inquiries from the National Lotteries Board 
and they have denied the allegations made by the Hon. 
Member.  According to their report, what was shown by 
the Hon. Member at the press conference was an 
impression of the artwork of the Govi Setha Lottery 
ticket.  Govi Setha Lottery is drawn on five days of the 
week and printed in five different colours.  Any lottery 
ticket sold in the market must have the variable data such 
as wining numbers, date, draw number, bar code, QR 
code, et cetera to be a valid lottery.  Finally, special 
security overlay is printed on the surface.   

It is strange that the Hon. Member, while displaying 
the alleged lottery ticket, told the media that there was no 
draw date or draw number printed and at the same time 
stated that it was to be drawn on the 17th.  I think it is 
pertinent to ask the Hon. Member as to how he presumed 
that it was to be drawn on the 17th.   The NLB informs me 
that no complaints were received from their sales network 
or customers in this regard.  The matter has now been 
handed over to the CID for further investigation and the 
NLB will seek legal advice on the future course of action. 

වගකිව යුතු මහජන නිෙයෝජිතෙයකු නම් ගරු මන්තීවරයා 
විසින් කළ යුතුව තිබුෙණ් එම ෙලොතරැයි පත සම්බන්ධෙයන් 
බලධාරින්ෙග් අවධානය ෙයොමු කිරීම විනා, මාධ්ය සංදර්ශන 
පැවැත්වීම ෙනොෙව්. ඔහුෙග් ෙමම කියාව හරහා සාමාන්ය 
ෙලොතරැයි පත් අෙළවිකරුවන්ෙග් හා නිෙයෝජිතවරුන්ෙග් ව්යාපාර 
කටයුතු ෙමන්ම ඔවුන්ෙග් එදිෙනදා ජීවිකාව අවදානමකට ලක් 
කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. 
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[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා] 
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ෙලොතරැයි පත් මුදණය කරනු ලබන්ෙන් විවෘත පසම්පාදන 
කියාවලියක් හරහා ෙතෝරා ගනු ලබන ෙපෞද්ගලික මුදණකරුවන් 
විසිනි. ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය සතු ෙලොතරැයි නවයක් 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ පවතින අතර, ෛදනිකව ෙලොතරැයි පත් මිලියන 
තුනක් අෙළවිය සඳහා නිකුත් කරනු ලැෙබ්. 2013 වසර ෙතක්ම 
ෙටන්ඩර් පටිපාටියක් ෙනොතිබුණු අතර -රාජ්ය මුදණ සංස්ථාව හැර
- තනි මුදණ ආයතනයක් විසින් ෙලොතරැයි පත් පහක් මුදණය 
කරනු ලැබිණ. 2002 වසෙර් සිට 2013 වසර දක්වා පමණක්  ජාතික 
ෙලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් ඉහත කී ආයතනය ෙවත ෙලොතරැයි 
පත් මුදණය ෙවනුෙවන් රුපියල් බිලියන 2.2කට ආසන්න මුදලක් 
-ෙලොතරැයි පතක් සඳහා ශත 50ක් වශෙයන්- මුදණ ගාස්තු ෙගවනු 
ලැබීය. 2013 වසෙර්දී ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් සිදු ෙකරුණු අතර, 
එකල ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් අනුගමනය කරන ලද 
ඒකාධිකාරි ෙකොන්ෙද්සි ෙහේතුෙවන් ඉහත සඳහන් කළ සමාගමටම 
ෙලොතරැයි පතක් සඳහා ශත 47ක් වන පරිදි ෙකොන්තාත්තුව ලබා දී 
ඇත. 2016 වසෙර්දී ෙමම ෙකොන්තාත්තුව අවලංගුවීමත් සමඟම 
තරගකාරී බවට අවස්ථාව හිමිකර ෙදමින් නව මිල ගණන් සඳහා 
ලංසු කැඳවීම සිදුවූ අතර, විශිෂ්ට පමිතියක් සහ වැඩිදියුණු කළ 
ආරක්ෂිත මුහුණුවර සමඟින් ෙලොතරැයි පතක් සඳහා ශත 35ක 
පිරිවැයක් අත්කර ගැනීමට ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය සමත් 
වූෙය්, ශත 12ක ලාභයක් ද රඳවා ගනිමිනි. ෙම් ෙහේතුෙවන් ජාතික 
ෙලොතරැයි මණ්ඩලයට ෙලොතරැයි පත් වර්ග හතරකින් පමණක් 
වාර්ෂිකව රුපියල් මිලියන 57ක මුදලක් ඉතිරි කර ගැනීමට හැකි වී 
තිෙබන අතර, වසර විස්සක් පුරා එකම බලවත් මුදණ 
ආයතනයකට හිමිව තිබුණු ඒකාධිකාරය බිඳ දමමින් අවශ්ය 
අවස්ථාවක ෙසේවය ලබා ගැනීමට මුදණ ආයතන එකතුවක් 
නිර්මාණය කිරීෙම් හැකියාව ද ලැබී තිෙබ්. නිසි තරගකාරී 
පසම්පාදන කියාවලියක් එවක අනුගමනය කෙළේ නම්, ජාතික 
ෙලොතරැයි මණ්ඩලයට රුපියල් මිලියන 850ක ෙලොතරැයි පත් 
මුදණ ගාස්තුවක් ඉතිරි කර ගැනීමට හැකිව තිබිණ. 

ෙටන්ඩර් පටිපාටිෙය් අකමිකතාවන් පිළිබඳව ද ගරු 
මන්තීවරයා සඳහන් කර ඇත. ෙටන්ඩර් පටිපාටිෙය් අකමිකතා 
යනුෙවන් ඔහු අදහස් ක රන්ෙන් කුමක්දැයි මම දැන ගැනීමට 
කැමැත්ෙතමි.  [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, වාඩිෙවන්න. ඔබතුමාට කථා කරන්න 

අවස්ථාව ෙදන්නම්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අකමිකතා යනුෙවන් ඔහු අදහස් කෙළේ අතීතෙය් ෙමන් තනි 

ආයතනයකට පමණක් බඩ වඩා ගැනීමට අවකාශ සැලසීමද, එෙසේ 
නැත්නම් පුළුල් අවස්ථා විවර කිරීම හරහා ජාතික ෙලොතරැයි 
මණ්ඩලයට මුදණ ගාස්තු වශෙයන් වැය වූ විශාල මුදලක් ඉතිරි 
කර ගැනීමද යන්න පැහැදිලි නැත.   

අමාත්යවරුන් ෙවත පවරන වගකීම් හා කාර්යභාරය පිළිබඳ 
විධායක ජනාධිපතිතුමා සතු පරමාධිකාරිය ද ගරු මන්තීවරයා 
විසින් පශ්න කර තිෙබ්. රාජ්ය මුදණ නීතිගත සංස්ථාව හා ජාතික 
චිතපට සංස්ථාව රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යාංශයට අයත් විෂයයන් 
වීම, රාජ්ය වැවිලි හා ජනවසම රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධනය යටතට 
පත්වීම යනාදී වශෙයන් ෙවනත් අමාත්යාංශ ෙවත අනුයුක්ත කරන 
ලද විෂයයන් ඔහු ඉතා පහසුෙවන් මඟ හැර ඇති බවද ෙපෙන්. 
එ කමත් එක කාලයක, විදුලි සංෙද්ශ නියාමන ෙකොමිෂන් සභාව 
ජනාධිපති යටතට අනුයුක්ත කර තිබූ බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
ආර්ථික පර්ෙය්ෂණ අංශයට අමතක වී ඇත්දැයි මම අසමි. ඇති විය 

හැකි පතිවිපාක පිළිබඳව ෙහොඳින් දන්නා නිසාම ගරු මන්තීවරයා 
ඒ සම්බන්ධෙයන් අදහස් පකාශ කිරීෙමන් වැළකී සිටි බව අපි 
දනිමු. 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීවරයා විසින් ජූලි මාසෙය් 
02වැනි දින පැවැති මාධ්ය සාකච්ඡාවකදී යළිත් වරක් ඔහුෙග් 
සුපුරුදු ෙචෝදනාව ඉදිරිපත් කෙළේය. ෙලොතරැයි මණ්ඩලය 
සම්බන්ධව දිගින් දිගටම එල්ල කරන ෙචෝදනා සහ මහජනතාව 
ෙනොමඟ යවන එවැනි පකාශවල පදනම් විරහිත බව සනාථ කිරීම 
සඳහා ෙම් ගරු සභාව හමුෙව් සත්යය අනාවරණය කිරීමට මම 
කැමැත්ෙතමි. ස්තුතියි.  

 
 

ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I will give you time to speak, Hon. Member.      

Order, please! I wish to inform the House that the 
Hon. Alwaleed Bin Talal Abdulaziz Al Sahid from Saudi 
Arabia is present in the Speaker's Gallery now. We 
warmly welcome you. 

මීළඟට, ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා. 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු විෙද්ශ කටයුතු ඇමැතිතුමාෙගන් 

ෙපොඩි පැහැදිලි කර ගැනීමක් කර ගන්නයි තිෙබන්ෙන්. ෙලොතරැයි 
මණ්ඩලය ගැනයි එතුමා පකාශය කෙළේ. විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශයයි, ෙලොතරැයි මණ්ඩලයයි අතර තිෙබන සම්බන්ධය 
ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක එතුමාට පවරලා තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ඒ වාෙග්ම, ෙලොතරැයි මණ්ඩලය මුදල් අමාත්යාංශය යටෙත් 

තමයි විගණනය ෙකෙරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] විගණනය කරන්ෙන් 
මුදල් අමාත්යාංශය යටෙත්.විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය විගණනය 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙලොතරැයි මණ්ඩලය ජාත්යන්තරයට 
ෙගනියන්නද හදන්ෙන්? ෙලොතරැයි මණ්ඩලය ජාත්යන්තරයට 
ෙගනියන්නද හදන්ෙන් කියන එකයි ම ෙග් පශ්නය.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
It is understood; it has been gazetted under him.  
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට පැහැදිලි කර ගැනීමක් තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද ගරු මන්තීතුමා? හැබැයි, එම ආයතනය එතුමා 

යටෙත් ගැසට් කරලා තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ෙම් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් ෙකොමිසමක් පත් කරලා, 

පරීක්ෂණයක් කරන බවට ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය් සභාපතිනිය 
මාධ්ය හමුෙව් පකාශයක් කළා. එෙහම ෙකොමිසමක් පත් කළාද, 
එෙහම ෙකොමිසමක් පත් කළා නම්, ඒ ෙකොමිසෙම් සාමාජිකයින් 
කවුද,  ෙම් වන විට ඒ සම්බන්ධෙයන් අවසන් නිගමනයක් ලැබිලා 
තිෙබනවාද කියලා මම ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීවරයා 

පකාශය කෙළේ මීට දවස් හතරකට කලින්. ඒ පකාශය කරපු දව සට 
පසු දවෙසේ ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය් සභාපතිනිය ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මාධ්යය ඉදිරිෙය්  පිළිතුරක් ඉදිරිපත් කළා. මම 
හිතුවා ෙම් කඩාකප්පල්කාරි ස්වරූපෙය් පකාශ ගැන 
පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කිරීම මෙග් කාර්ය භාරයක් කියලා. ඒ අය 
ෙම් කරන්ෙන් බාධා කිරීමක් මිස ෙවන ෙදයක් ෙනොෙවයි. අපි 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් පිළිබඳ  ෙකොමිසමක් පත් කරලා පුළුවන් 
තරම් ඉක්මනට ෙම් පිළිබඳ ෙහළිදරව් කරනවා. අපට වහන්න 
ෙදයක් නැහැ. හැම ෙමොෙහොෙත්ම CID එකට යන බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීවරයා ඇයි ෙම් ගැන පැමිණිලි කෙළේ නැත්ෙත්? 
එතුමා මාධ්ය ඉදිරිෙය් සංදර්ශන පවත්වනවා. ෙමතැන පශ්නයක් 
තිෙබනවා නම්, එතුමාට CID එකට යන්න කියන්න. අපි ෙම් 
කාලෙය් දූෂණය නැත්තටම නැති කරනවා මිසක් ෙවන ෙදයක් 
ෙනොෙවයි කරන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමැතිතුමා. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, -  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
 ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් විෙද්ශ කටයුතු 

ඇමැතිතුමාත් සිටින නිසා මම පශ්නයක් මතු කරන්න කැමැතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂාෙවන් 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාට පශ්නයක් ඉදිරිපත් කළා. ඒකට 
2016 ෙනොවැම්බර් 11වැනි දා විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා 
පිළිතුරක් ලබා දුන්නා. මම ඇහුෙව්, රුසියාෙව් හිටපු තානාපති 
උදයංග වීරතුංගට ලබා දීපු රාජතාන්තික ගමන් බලපතය 

පිළිබඳවයි. හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා උත්තරයක් දීලා 
තිෙබනවා, උදයංග වීරතුංග මැතිතුමාෙග් රාජතාන්තික ගමන් 
බලපතය අවලංගු කරලායි තිෙබන්ෙන් කියලා. [ ෙඝෝෂා කිරීම්] 
ෙකොටුව අධිකරණය ගිය සතිෙය්,- [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මැතිතුමා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙම්කට 

උත්තරයක් ෙදන්න පුළුවන්ද, ගරු ඇමතිතුමා?  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
එතුමා උත්තරයක් ෙදනවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] මම අහන්නම්. 

[ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙකොටුව අධිකරණය ගිය සතිෙය් දැනුම් දීලා 
තිෙබනවා, එය අවලංගු කරන්න කියලා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] මම 
අහන්ෙන්, එතෙකොට විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙබොරුවක්ද කියලා තිෙබන්ෙන් කියලායි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
වාඩි ෙවන්න, ගරු මන්තීවරුනි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි කැබිනට් ඇමතිවරු වශෙයන් ෙම් 

ගරු සභාෙව්දී අහන ඕනෑම පශ්නයකට පිළිතුරු ෙදන්න සූදානමින් 
සිටිනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කාල ෙව්ලාව සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් 

තිෙබනවා. තව පශ්නයකුත් අහන්න තිෙබනවා.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් අවසන් 

කරන්නම්. උදයංග වීරතුංගට Diplomatic Passport එකක් දීලා 
තිබුණා. අෙප් ආණ්ඩුව ආපු විගස ඒක ෙවනස් කරලා තිබුණා. 
නමුත් ඒක භාර දීලා තිබුෙණ් නැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඒක භාර දීලා 
නැති වුණාට හිටපු ජනාධිපති ජපානයට, පාකිස්ථානයට, 
ඩුබායිවලට යන හැම අවස්ථාෙව්දීම එතුමාත් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. 
INTERPOL එෙක් "B" ලකුණ යටෙත් නම් ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  

  

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඔබතුමාට අංග සම්පූර්ණ උත්තරයක් 

ලබා ෙදන්නම්. ඔබතුමා ඒ පශ්නය අහපු එක ගැන ස්තුතියි.             
[බාධා කිරීම්] 

83 84 



2017 ජූලි 04 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පැහැදිලි කර ගැනීම ෙම් ෙලොතරැයියට 

අදාළවයි. එෙහම නැතුව ෙවන කාරණයක් ගැන ෙනොෙවයි. 
ඔබතුමා පකාශයක් කළා, ඒකට අදාළවයි මට පැහැදිලි කර ගන්න 
ඕනෑ. ෙම් ෙලොතරැයිය පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් වුණු අවස්ථාෙව්, 
සභාපතිනිය මාධ්ය හමුෙව් ඒ පකාශය කෙළේ, ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙය් දැනුවත්කම ඇතිවද? දැන්, ඔබතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් කරන එක හරි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මමයි සභාපතිනියට නිර්ෙද්ශ කෙළේ, උත්තර ෙදන්න කියලා. 

ෙම් වාෙග් මාධ්ය ඉස්සරහට ගිහිල්ලා සංදර්ශනයක් ඇති කරන 
අවස්ථාෙව්දී අපි උත්තර දිය යුතුව තිෙබනවා. ඒ සත්ය තත්ත්වය 
පකාශ කිරීමට එතුමියට මම කිව්වා, උත්තර ෙදන්න කියලා. ෙම් 
මස පාර්ලිෙම්න්තුව පවත්වන පළමුවන දවස අද නිසා මම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අද දින එතුමාට උත්තර ෙදනවා. හැබැයි, ඒ බව 
දැනෙගන එතුමා එළියට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. කරුණාකරලා ෙම් 
පශ්නය CID එකට ෙගන යන්න. ඇයි, හැංගි, හැංගි ඉන්ෙන්? 
එතැන පශ්නයක් තිෙබනවා නම්, හැම ෙවලාෙව්ම පශ්නයක් 
තිෙබනවා කියලා ෙපන්වනවා නම් මම අභිෙයෝග කරනවා, ෙම් 
වාෙග් ෙබොරු කරන්ෙන් නැතුව CID එකට යන්න කියලා. හැබැයි, 
ගිෙය් නැත්නම් එතුමා එතැනට ෙගන්වා ගන්නවා. එච්චරයි.  
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒක අපි අවශ්ය ෙවලාවට ඉදිරිපත් කරන්නම්. ගරු 

ඇමතිතුමනි, රෙට් සම්පදායක් කියන එකක් තිෙබන්න ඕනෑ. ෙම් 
වාෙග් කාරණාවක් මතු වුණාම, ඔබතුමා ෙම් වාෙග් වැදගත් 
පකාශයක් ෙම් සභාෙව් කරන්න මත්ෙතන් නිලධාරින්  තැන තැන 
පකාශ කරන්න ගියාම ඔබතුමාෙග් පකාශෙය්ත් වටිනාකමක් නැති 
ෙවනවා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. ඒක කෙළේ ෙමෙහමයි. ගරු 

මන්තීතුමා ඒ ගැන පකාශ කෙළේ ෙසනසුරාදා. ෙසනසුරාදා ඒ 
පකාශය කරලා බැලුෙව් ඉරිදායි, සඳුදායි ඒ පකාශය සඳහා මාධ්ය 
පාවිච්චි කරන්න. නිකම් හිටියා නම්, අපි වැරැදිකරුවන් බවට පත් 
ෙවනවා. ඒක නිසා තමයි මම කියන්ෙන්, ෙම් වාෙග් ෙබොරු 
කරන්ෙන් නැතුව කරුණාකරලා CID එකට ෙගන යන්න කියලා. 
දැන් අපි CID එෙක් case එකක් දාලා තිෙබනවා. අපි IGPට දීලා 
තිෙබනවා, ඒක ඉස්සරහට ෙගන යන්න කියලා. ඔබතුමාෙග් 
ඉල්ලීමත් පරිදි මම ඒෙක් වාර්තාවත් වැඩි කල් යන්න ඉස්ෙසල්ලා 
ඉදිරිපත් කරන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම.  

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ පදනම  
(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 
பந் ல லால் பண்டாாிெகாட மன்றம் 

(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
BANDULA LAL BANDARIGODA FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL  
 
 

ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 
 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 

 

විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම්, සුබසාධන 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 மற் ம் 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, Welfare and Kandyan 
Heritage for report. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් 

ෙකටුම්පත. ෙදවන වර කියවීම. ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා. 
ෙයෝජනා අංක 1 සහ 2. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙයෝජනා අංක 1 විතරක් අද ඉදිරිපත් කරනවා. ෙයෝජනා අංක 

2 අද ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීෙම්  
(විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත 

 ேத நர்கைளப் பதி ெசய்தல்  
(விேசட ஏற்பா கள்) சட்ட லம் 

REGISTRATION OF ELECTORS  
(SPECIAL PROVISIONS) BILL  

 
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 

 

 
[අ.භා. 2.53] 

 
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.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
(විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට ෙහේතු වුණු 
කාරණය මම පළමුෙවන්ම කියන්නම්. අෙප් රෙට් පසු ගිය කාලෙය් 
-වසර 30කට ආසන්න කාලයක් තිස්ෙසේ- උතුරු-නැ ෙඟනහිර 
පෙද්ශ ඇතුළු රට පුරාම තිබුණු ඒ පචණ්ඩ ගැටුම්කාරී වාතාවරණය 
තුළ සමහර පුරවැසියන්ට ඡන්දය සඳහා ලියාපදිංචි ස්ථානෙයන් 
බැහැරව ෙවනත් තැන්වල ජීවත් වීමට සිදු වුණා. ඒ කියන්ෙන් 
අවතැන් ෙවලා සිටිනවා. එවැනි පුරවැසියන්ට තමන්ෙග් ඡන්දය 
පාවිච්චි කිරීමට තිෙබන අයිතිය යම් යම් අවස්ථාවලදී වැළකී ගිහින් 
තිෙබනවා.  

 
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, පජාතන්තවාදී රටක 

ජීවත්වන ජනතාවට තිෙබන මූලිකම අයිතිවාසිකමක් තමයි, ඒ 
රෙට් පැවැත්ෙවන ෙනොෙයකුත් මැතිවරණවලදී ඡන්දය පාවිච්චි 
කිරීමට තිෙබන අයිතිය. අෙප් රෙට් තිබුණු ගැටුම්කාරී වාතාවරණය 

තුළ එෙසේ ඡන්දය භාවිත කිරීම අහිමි වුණු ජන ෙකොටස්වලට 
සාධාරණයක් ඉටු කිරීම සඳහා තමයි ෙමම පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. 

 විෙශේෂෙයන්ම මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිතුමා 
සහ ෙද්ශපාලන පක්ෂ කිහිපයක්ම ෙමවැනි නීතියක තිෙබන 
අවශ්යතාව පිළිබඳව අප දැනුවත් ෙකොට, ෙමවැනි නීතියක් ඉල්ලා 
සිටියා. මීට ෙපරත් එම ජන ෙකොටස්වල අයිතිය තහවුරු කරදීම 
පිණිස 2013 අංක 27 දරන ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
(විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත බලාත්මකව තිබුණා. නමුත්, එහි 
කියාකාරිත්වය 2015 ජුනි 19වැනි දිෙනන් අවසන් වුණා. ඡන්ද 
බලය පාවිච්චි කිරීමට අවස්ථාව ෙනොලැබුණු පුරවැසියන් ඡන්දය 
දිය හැකි ආකාරයට ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා,  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 සැලැස්වීමට තමයි ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම  
ඡන්දය සඳහා ලියාපදිංචිවීමට තිෙබන සුදුසුකම් පිළිබඳව ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙදවැනි වගන්තිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් කර 
තිෙබනවා: 

"2.  (1) 1980 අංක 44 දරන ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනෙත් 
පටහැනිව කුමක් සඳහන් වුව ද සහ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 89 වන 
ව්යවස්ථාවට යටත්ව-  

 (අ)   අභන්තර වශෙයන් අවතැන් වූ ෙහෝ අවතැන් වී සිටි 
තැනැත්තකුව සිටියා වූ ද; 

         (ආ)     2009 වර්ෂය අවසන් වන ෙතක් වූ යම් වර්ෂයක් සඳහා 
උතුරු පළාෙත් ෙහෝ නැ ෙඟනහිර පළාෙත් යම් මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසයක් සඳහා වූ ඡන්ද හිමි නාමෙල්ඛනයක නම 
ඇතුළත් වන්නා වූ ද; සහ 

         (ඇ)     2009 වර්ෂෙයන් පසුව වලංගුව පැවති කවර ෙහෝ 
නාමෙල්ඛනයක තමාෙග් නම ඇතුළත් කරනු ලැබ 
ෙනොමැති වූ ද,"  

ශී ලංකාෙව් පුරවැසියන්ට ඡන්දය ලබාදීම සඳහා ලියාපදිංචි 
වීමට මින් අවස්ථාව ලබා ෙදනවා.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව ෙපත්සම් ෙදකක් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් වුණා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. එහිදී ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන 
නීත්යනුකූලභාව පිළිබඳව දීර්ඝ වශෙයන් වාද විවාද පැවැත්වීෙමන් 
අනතුරුව, ෙමම පනෙත් නීත්යනුකූලභාවය පිළිබඳව 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය නඩු තීන්දුවක් ලබා දීලා තිෙබනවා. එම නඩු 
විභාගය අවස්ථාෙව්දී අපි දැනුම් දුන්නා, ෙම් ඉදිරිපත් කරපු පනත් 
ෙකටුම්පතට යම්කිසි සංෙශෝධන කිහිපයක් එකතු කරනවා 
කියලා. ඒ බවත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණ නඩු තීන්දුෙව් සඳහන් කරලා 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 
2. (ආ) වගන්තිය යටෙත් අපි කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමෙසේයි: 

 "2009 වර්ෂය අවසන් වන ෙතක් යම් වර්ෂයක් සඳහා උතුරු පළාෙත් 
ෙහෝ නැ ෙඟනහිර පළාෙත් යම් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයක් සඳහා වූ ඡන්ද 
හිමි නාමෙල්ඛනයක නම ඇතුළත් වන්නා වූ ද; සහ" 

ෙම් හා සමාන වගන්ති පැවති පනත් ෙකටුම්පත් කිහිපයක් මීට 
ෙපර ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්දී විවාදයට ලක් වුණා. ඒ අවස්ථාවලදී 
ෙමවැනි ආකාරයට පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමට තිෙබන 
සුදුසු, නුසුදුසුභාවය පිළිබඳව දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡාවට භාජන 
වුණා. ඒ අනුව, උතුරු-නැ ෙඟනහිර ෙදපළාතට සීමා කිරීමකින් 
ෙතොරව, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ෙපොදුෙව් සමස්ත ශී ලංකාවටම 
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අදාළ වන විධියට අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී 
සංෙශෝධනය කරනවා කියලා ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට දැනුම් දුන්නා. ඒ 
අනුව අද දිනෙය්දී  ඊට  යටත්ව, "අභ්යන්තරික වශෙයන් අවතැන් 
වූ තැනැත්තා" කියන අර්ථ නිරූපණෙය් යම් සංෙශෝධනයක් කරලා 
අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ ෙවනස්කම් 
සහිතව ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ගරු සභාෙව්දී සම්මත කර 
ගැනීමට සියලු ෙගෞරවනීය මැතිඇමැතිවරුන්ෙග් සහාය  අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
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) 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමා. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු අධිකරණ අමාත්යතුමාට මා ෙම් කාරණය ඉදිරිපත් 

කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම  ෙම් නඩු තීන්දුව දීපු අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමා 
ෙම් කරුණු  දකින්නට ඇති.  The position of the Attorney 
General is that the Bill is consistent with the provisions of 
the Constitution. ඒ ගැන අපට පශ්නයක් තිබුෙණ්ම නැහැ. 
“However, in view of the matters raised by the learned 
President Counsel, the learned Deputy Solicitor-General 
informed Court that at the Committee Stage, the following 
Amendments will be made to “definitions” of internally 
displaced persons”.  Committee Stage එෙක්දී කරන්න තිෙබන  
සංෙශෝධන අපට දැන් තමයි ලැබුෙණ්. ෙම් Amendments ටික 
දැනට මිනිත්තු 10කට ෙපර තමයි අපට ලැබුෙණ්. ඉතින් ඒ නිසා,- 
[බාධා කිරීමක්] Correct, that is what I am saying. We just got 
it. We are going through it one by one.  I am not disputing 
the timing of it.   

 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
I will clarify it. 
 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Yes, we need a clarification. One thing is, you have 

mentioned the date as 18th May, 2009. Is it open-ended or 
what is it?  Where is the limit? 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Can I just explain it very briefly?  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Yes 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, in Clause 8 of 

the Bill, “internally displaced person” has been 
interpreted. It states, I quote: 

“ "internally displaced person" means a citizen of Sri Lanka who 
was permanently resident in the Northern Province or Eastern 
Province and who was forced or obliged to leave from his residence 
at any time prior to May 18, 2009, as a result of any action of 
terrorist militant or other group, and currently resides in Sri Lanka 
outside his original place of residence in the Northern Province or 
Eastern Province or had re-settled in his original place of residence 
subsequent to the date on which the revision of the register of 
electors for the year 2012 commenced.”   

Hon. Rambukwella, I would like to mention that there 
are no significant changes to that, except that the 
definition has been more precisely clarified. There are 
two changes. One is, in Clause 8, under "Interpretation", 
two Provinces are referred to: Northern Province and the 
Eastern Province.  We are removing that barrier, so that it 
would apply to the entire country.  

There is another limitation.  Last three lines of the 
second paragraph of Clause 8 states: 

 “…in his original place of residence subsequent to the date on 
which the revision of the register of electors for the year 2012 
commenced;”  

We have removed that part.  If any citizen who had 
registered previously, but due to the activities of the 
militants he had been displaced and not registered after 
the conclusion of the war in May 2009, now he will get 
the opportunity to have the registration irrespective of the 
fact that his name had been entered in the 2012 electors’ 
register or not. Those are the two changes. I think with 
those changes, the right has been made crystal clear;  the 
legal position is clear. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
There are some other Amendments. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Yes.  That is  because in two, three places  in the Bill, 

the Northern and the Eastern Province  are repeated. 
Except for that, there are no significant changes. One 
thing is, the seven days' period in Clause 3 has been 
extended to 14 days.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Then, what about  the amendment proposed for 

Clause 8 of the Bill in page 5? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

It states: 

“Sri Lanka and who was forced or obliged to leave from his 
permanent residence at any time prior to May 18, 2009, as a  result 
of any action of terrorist militant  or other group, and continues to 
permanently  reside  in Sri Lanka outside his original place of 
residence;.”  

That is a further qualification for him to get registered 
as a voter.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
That means, within Sri Lanka?  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Yes, within Sri Lanka; living in Sri Lanka.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Suppose a person is now living in Chilaw. How do we 

know whether he is registered now in Chilaw and then 
also getting registered under this? 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
If he had been registered prior to 2009, the previous 

register of electors reflects that he had been living there. 

  
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
So, you need to raise objections if that happens? 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
  Yes, this is really an internal displacement; within 

the country. 

 
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) 
Applying for vote for two places is a criminal offence. 

He is liable to be punished.  

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Yes, he is liable to be punished. 
Thank you very much. 

 
[අ.භා. 3.04] 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  ඡන්ද හිමියන් 

ලියාපදිංචි කිරීෙම් (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත මීට 
ෙපරාතුව ෙගෙනන්න තිබුණු පනත් ෙකටුම්පතක්. ඇත්තටම 
පමාද ෙවලා තමයි ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන්ෙන්. ෙමොකද, 
යුද්ධය අවසන් ෙවලා දැන් අවුරුදු ගණනක් ෙවනවා. යුද්ධය නිසා 
අවතැන් වූ ජනතාවෙග් ඡන්ද අයිතිය පැහැදිලිව, නිරවුල්ව ලබාදීම 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් අරමුණක් වනවා. නමුත් දැන් ඔබතුමන්ලා 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනද්දී, ෙමහි වලංගු කාලය ෙමතැන් 
සිට අවුරුදු 4ක කාල සීමාවක් බව  සඳහන් කරලා තිෙබනවා.  
ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් හය වන වගන්තිෙය් සඳහන් වනවා,  
"ෙම් පනෙත් විධිවිධාන ෙමම පනත කියාත්මක වීම ආරම්භ වන 
දින සිට අවුරුදු හතරක කාල සීමාවක් සඳහා බලාත්මකව 
පවතින්ෙන් ය"  කියලා.  එහි අදහස වන්ෙන්,  ෙම් අවතැන් වූ 
ජනතාව යළි පදිංචි කරවීම තව අවුරුදු හතරකට කල් යනවා 
කියන එක ඔබතුමන්ලා වකව පිළිෙගන තිබීමයි. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙම්ෙකන් කියන්ෙන් අවතැන් වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි 

කිරීෙම් කාරණය ෙනොෙවයි.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒක හරි. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
යම්කිසි ෙහේතුවක් නිසා තමන් පදිංචි ෙවලා හිටපු තැන 

ලියාපදිංචිය නැතුව ගිහිල්ලා තිෙබන,  ෙබොෙහෝවිට තමන්ෙග් සිය 
කැමැත්ෙතන්ම ෙවනත් ස්ථානවල ජීවත්වන පුද්ගලයන්ටත් ෙම් 
අයිතිය ලබා දීමයි. අවතැන් ෙවලා ඉඳලා නැවත පදිංචි කරවනු 
ලැබූ  පුද්ගලයන්ට පවා ෙම් පනෙතන්  ඡන්දය පාවිච්චි කිරීෙම් 
අයිතිය ලැෙබනවා.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒක මට පැහැදිලියි. ඔබතුමන්ලා ෙම් අවුරුදු හතර කියලා 

සීමාවක් ෙයොදා ගත්ෙත් ඇයි කියන කාරණය ගැනයි මම සඳහන් 
කෙළේ. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
අවුරුදු හතර ඇතුළත කරන්න බැරි වුෙණොත් අපි බලමු.  
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ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
2016 අවුරුද්ෙද් ෙගනාෙව් 2020 ගැන හිතලාද? අවුරුදු 

හතරක කාලසීමාව තීරණය කෙළේ 2020 ගැන හිතලාද  කියන 
එකයි දැන ගන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
පිළිබඳව අපට ගැටලුවක් නැහැ. අපි ෙමය කාෙලෝචිත 
අවශ්යතාවක් විධියට දකිනවා. විෙශේෂෙයන්ම යුදමය තත්ත්වයන් 
නිසා උතුරු නැෙඟනහිර පළාත්වල පමණක් ෙනොෙවයි, ලංකාෙව් 
හැම තැනම ෙම් අවතැන් වූ ජනතාවෙග් පශ්නය මතු වුණා. ඒ නිසා  
නිවැරදිව ඡන්දය ලබාදීෙම් ඔවුන්ෙග් අයිතිය අපි ආරක්ෂා කළ 
යුතුයි. ඒ අර්ථෙයන්  ඔබතුමා ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙතහි යම් 
ෙවනසක් කරලා තිෙබනවා. උතුරු සහ නැෙඟනහිර පළාත් කියලා 
ෙවන් කරලා තිබුණු එක,  මුළු රෙට්ම -ශී ලංකාෙව්ම- කියලා 
සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳයි. ඒ අර්ථෙයන් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධව අෙප් එකඟතාව පළ 
කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම නීතිය 
පිළිබඳ සාකච්ඡාවට ලක්ෙවන නිසාම තවත් කරුණු ෙදකක් 
ෙකෙරහි මෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. පධාන 
කාරණය තමයි ෙම් දවස්වල සිදුෙවමින් තිෙබන ෙපොලිස් පහරදීම් 
පිළිබඳ කාරණය. ෙම් අවුරුදු ෙදකහමාරක කාලය තුළ -
ඔබතුමන්ලාෙග් පාලන කාලය තුළ- විෙශේෂෙයන්ම විශ්වවිද්යාල 
සිසුන් 420කට පහරදීම් කරලා අත් අඩංගුවට ගැනීම් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන බව වාර්තා වුණා. මෑතකදී ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් ඇති 
වුණු සිදුවීම ෙදස බැලුෙවොත්, එතැනදී ෙපොලීසිය විසින් කරන ලද 
අමානුෂික පහරදීම් මුළු රටම දැක්කා. අපි දන්නා විධියට ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තු නිෙයෝගවල ඉතා පැහැදිලිව තිෙබනවා,  එවැනි 
කලබලකාරි තත්ත්වයක් විසුරුවා හරින්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. 
[බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. නීතිය ගැනයි මා ෙම් කියන්ෙන්. 
නීතිය පැත්ෙතන් ඔබතුමන්ලා මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑ කියලා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අද විවාදයට ගන්නා ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි 
කිරීෙම් (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත ගැන පශ්නයක් 
නැහැ. ඒ ගැන කථා කරන්න ෙගොඩක් ෙද්වල් නැහැ. ෙමොකද, 
ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත විය යුතුයි. හැබැයි, කලහකාරී 
තත්ත්වයන්වලදී පහරදීෙම් කියාවලිය නම් නීතිය ඉක්මවා සිදු 
වනවා. අන්න ඒකට නීතිය භාර ඇමතිවරයා විධියට ඔබතුමා 
මැදිහත් විය යුතුව තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තු 
නිෙයෝගවල -Police Ordinance- ඉතා පැහැදිලිව තිෙබනවා, 
කලහකාරී තත්ත්වයක් පාලනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, duties 
disperse කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. එවැනි අවස්ථාවකදී 
කණ්ඩායම් තුනක් පැහැදිලිව ෙයොදවා ගන්න පුළුවන්. 

පළමුවැනි කණ්ඩායම -ඉදිරිෙයන්ම යන ෙපොලිස් කණ්ඩායම- 
තමයි, කඳුළු ගෑස ්පහාර ෙදන කණ්ඩායම. ඒ අය බලන්ෙන්, කඳුළු 
ගෑස් පාවිච්චි කරලා විසුරුවා හරින්නයි. ෙදවැනි කණ්ඩායම තමයි, 
baton පහාර ෙදන කණ්ඩායම. ඒ කියන්ෙන්, කඳුළු ගෑස් 
පහාරෙයන් විසුරුවා හරින්න බැරි නම්, baton පහාර එල්ල කරන 
එක. තුන්වැනි කණ්ඩායම තමයි, අත් අඩංගුවට ගන්න කණ්ඩායම. 
සාමාන්යෙයන් ෙම්ක තමයි නීතිය. ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තු 
නිෙයෝගවල ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් ෙවලා තිෙබන නීතිය ඒකයි. 
එතෙකොට තුන්වැනි කණ්ඩායමට හැර පළමුවැනි ෙහෝ ෙදවැනි 
කණ්ඩායමට කිසිදු ෙකෙනක්ව අත් අඩංගුවට ගැනීෙම් නීත්යනුකූල 
බලයක් නැහැ. එය ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තු නිෙයෝගවල ඉතා 
පැහැදිලිව  තිෙබනවා. හැම ෙපොලීසියකම ෙපොලිස් නිෙයෝග සඳහන් 
බයිබලය වාෙග් ෙලොකු ෙපොතක් තිෙබනවා. සෑම ෙපොලිස් 
නි ලධාරිෙයකුටම එම නිෙයෝග පිළිබඳව අවෙබෝධයක් තිබිය යුතුයි.  

විෙශේෂෙයන්ම උසස් ෙපොලිස් නිලධාරින්ට ෙම් පිළිබඳව 
නීතිමය අවෙබෝධයක් තිබිය යුතුයි. නමුත්, පසු ගිය සිදුවීම්වලදී 
ෙජ්යෂ්ඨ ෙපොලිස් නිලධාරින් -SSPලා, SPලා මට්ටෙම් අය- 
හැසිරුණු ආකාරය අපි දැක්කා. ෙම් මැතකදී සිදුවූ කලහකාරී 
අවස්ථාෙව්දී SP ෙකෙනක් තමයි baton ෙපොල්ලක් අරෙගන 
විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යෙයක් පසු පස පැන්නුෙව්. Baton ෙපොලු 
පහාරයක්  ෙදන්න ශිෂ්යෙයක් පසු පස යන්න SP ෙකෙනකුට කිසිදු 
අයිතියක් නැහැ. ෙමොකද, ෙපොලිස් නිෙයෝගවල ඉතා පැහැදිලිව 
තිෙබනවා, එය සීමා ෙවන්ෙන් ෙමොන කණ්ඩායමටද කියලා. 
එවැනි උසස් නිලධාරිෙයකුට තිෙබන්ෙන් එතැන අණ කියාත්මක 
කිරිම මිසක්, baton ෙපොල්ලක් අරෙගන ශිෂ්යෙයෝ පස්ෙසේ 
පන්නන්න ෙනොෙවයි. ඒ සඳහා ඔහුට නීත්යනුකූල බලයක් නැහැ. 
ඇත්තටම එවැනි සිදුවීම් ඇති වුෙණ්, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තු 
නිෙයෝග පිළිපදින්ෙන් නැතිකම නිසායි.  

කලහකාරී අවස්ථාවකදී විසුරුවා හරින ආකාරය ෙපොලිස් 
නිෙයෝගවල ඉතා පැහැදිලිවම තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් 
කාමරයක් ඇතුෙළේ කලහකාරී සිද්ධියක් වනවා නම්, කාමරෙය් 
ෙදොරවල් වහලා, ෙග්ට්ටු වහලා එතැනින් යන්න බැරි විධියට 
ෙකොටු කරලා පහරදීම් කරන්ෙන් නැහැ. කාමරය වහලා කඳුළු 
ගෑස් ගහන්ෙන් නැහැ. යන්න බැරි විධියට කාමරය වහලා baton 
ෙපොලු පහාර ෙදන්ෙන් නැහැ. පහාර ෙදන විධිය ඉතා පැහැදිලිව 
තිෙබනවා. යන්න පාරක් හදලා, එක්ෙකෝ ෙදොරවල් විවෘත කරලා, 
නැත්නම් ෙග්ට්ටුව විවෘත කරලා තමයි එක පැත්තකින් කඳුළු ගෑස් 
පහාර ෙදන්න ඕනෑ. ඒක ඉතාම පැහැදිලිව නිෙයෝගවල තිෙබනවා. 
හැබැයි, එෙහම ෙනොෙවයි සිදු වුෙණ්. කාමර වහලා,  ෙග්ට්ටු වහලා 
පහරදීම් කරන ෙකොට එම ශිෂ්යයන්ට යන්න තැනක් නැති වනවා. 
එතෙකොට තමයි එතැන කලහකාරී තත්ත්වයක් ඇති ෙවන්ෙන්. 
එතෙකොට තමයි ෙපොදු ෙද්පළ හානියට පත් ෙවන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, SAITM එෙක් පශ්නය නිසා පසු ගිය 
දවස්වල ඇති වුණු සිද්ධියට අදාළ ශිෂ්යෙයෝ ෙහොයාෙගන දැන් 
ෙපොලීසිය රට වෙට්ම ෙගවල්වලට යමින් අත් අඩංගුවට ගන්න 
ෙමෙහයුමක් කියාත්මක කරනවා. එය ඉතාම නීති විෙරෝධි වැඩක්. 
එතැන එම පශ්නය මතු වුෙණ්, ෙපොලීසිය විසින් ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිෙයෝග හරියට පිළිපදින්ෙන් නැතුව කටයුතු 
කරපු නිසායි. ෙපොලීසිය, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
නිෙයෝගවලට අනුව කටයුතු කළා නම් එතැන ෙපොදු ෙද්පළ 
හානියක් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. එතැන තිෙබනවා, නීති විෙරෝධි 
විධියට ෙපොලීසිෙය් මැදිහත් වීමක්. එම නිසා නීතිය කියාත්මක 
කිරීෙම්දී ෙපොලීසිය පැත්ෙතන් නීතිය අභිභවා -නීතිය ඉක්මවා- 
යම්කිසි මැදිහත් වීමක් කළා නම්, එය නිවැරදි කිරීමට මැදිහත් වීම 
නීතිය භාර අමාත්යවරයාෙග් වග කීමක් විධියට මම දකිනවා. 
ෙමොකද අත් අඩංගුවට ගන්න බලය තිෙබන්ෙන්, තුන්වන 
කණ්ඩායමට. ඔවුන්ටත් නිකම්ම අත් අඩංගුවට ගන්න බැහැ. 
ඔවුන් නියමිත පරිදි නිල ඇඳුම සහිතව තමයි යන්න ඕනෑ. 
ෙපොලීසියට නියමිත නිල ඇඳුම සහිතව ගිහින් තමයි අත් අඩංගුවට 
ගැනීම් කරන්න ඕනෑ. නමුත් මෑත කාලීනව සිද්ධ වුණු පහරදීම්, 
 අත් අඩංගුවට ගැනීම් යනාදී  සියලු ෙද්වල්වලදී අපි දැක්කා, 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තු නිෙයෝග අනුව ෙපොලීසිය කියා කෙළේ 
නැති බව. එම නිසා ඉතා පැහැදිලිව මූලික අයිතිවාසිකම් 
උල්ලංඝනය කිරීමක් එතැන සිදු වී තිෙබනවා. ෙමය 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය හමුෙව් අභිෙයෝගයට ලක් කළ හැකි 
කාරණාවක්.  

අද රෙට් සිදු වන ෙනොෙයකුත් සිදුවීම්වලදී ෙපොලීස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තු නිෙයෝග ඉක්මවා යමින් ෙපොලීසිය හැසිෙරනවා. 
ඒක ඉතාම බරපතළ වැරැද්දක්. නීතිය තමන්ෙග් අතට අරෙගන, 
නීතියට පිටින් කියා කිරීමක්. එම නිසා අධිකරණ විෂය භාර 
ඇමතිවරයා විධියට ඔබතුමා ඒ ෙවනුෙවන් මැදිහත් විය යුතුයි. ෙම් 
රෙට් ශිෂ්යෙයෝ ෙවන්න පුළුවන්; ෙගොවිෙයෝ ෙවන්න පුළුවන්; 
කම්කරුෙවෝ ෙවන්න පුළුවන්; තමන්ෙග් සාධාරණ පශ්න 

93 94 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවනුෙවන්, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ෙපොදු පශන් ෙවනුෙවන් මැදිහත් 
ෙවද්දී ඊට කියාත්මක වීෙම් නීත්යනුකූල කමෙව්දයක් තිෙබනවා.  

ෙපොලීසියට ෙහෝ ෙවනත් ආයතනයකට ඒ නීත්යනුකූල 
කමෙව්දෙයන් පිට ගිහින් හැසිෙරන්න හැකියාවක් නැහැ; අයිතියක් 
නැහැ. ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් සිදුවීම ෙමවැනි බරපතළ 
තත්ත්වයකට වර්ධනය ෙවන්න පැහැදිලිව බලපෑෙව් ෙවන 
ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තු නි ෙයෝග අභිභවා 
ෙපොලීසිය කියාත්මක වීමයි. ඒ නිසා වහාම එයට මැදිහත්ෙවලා, 
නීත්යනුකූලව කියාත්මක කිරීම නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන ඇමතිවරයාෙග් වග කීමක් කියලා මා මතක් කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙදවන කරුණ ෙමයයි. 
දැනට රෙට් මතු වී තිෙබන කුණු පශ්නය පිළිබඳව අද ෙම් සභාෙව්දී 
සාකච්ඡා වුණා. කුණු පශ්නය සම්බන්ධෙයන් අද නීති විෙරෝධී 
විධියට හැසිෙරන්ෙන්, නීති විෙරෝධී විධියට කටයුතු කරන්ෙන් 
ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි, ආණ්ඩුවයි. එහිදී අමු-අමුෙව් නීතිය 
උල්ලංඝනය කරනවා. වර්තමාන ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා එදා පරිසර ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටි කාලෙය් නිකුත් 
කරපු ගැසට් නිෙව්දන තිෙබනවා. ඒ ගැසට් නිෙව්දන පවා අද 
උල්ලංඝනය කර තිෙබනවා. ෙම් දවස්වල තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය 
තමයි, ෙකොළඹ නගර සභාෙවන් කුණු ෙගන ෙගොස් මුතුරාජෙවල 
අභය භූමියට දමන එක. අභය භූමිය කියන්ෙන්, පරිසර 
අමාත්යාංශය විසින්ම, ඒ වාෙග්ම වනජීවී අමාත්යාංශය විසින්ම 
විවිධ නිෙයෝග, චකෙල්ඛ, ගැසට් නිෙව්දන නිකුත් කරලා ෙවන් 
කරපු භූමි පෙද්ශ යක්ය කියලා කවුරුත් දන්නවා. 2006 
ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 13වන සිකුරාදා නිකුත් කරපු ගැසට් 
නිෙව්දනය මා ළඟ තිෙබනවා. ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය නිකුත් 
කරන්ෙන් ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි, වර්තමාන ජනාධිපති, එදා 
පරිසර ඇමති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමායි. එතුමා නිකුත් 
කරපු ඒ ගැසට් නිෙව්දනෙය් ඉතා පැහැදිලිව තිෙබනවා, "ෙමහි 
1වන උපෙල්ඛනෙය් විස්තර කර ඇති සීමාවන් තුළ පිහිටා ඇති 
පෙද්ශය ඉහත කී පනෙත් කාර්යය සඳහා පාරිසරික ආරක්ෂක 
පෙද්ශයක් විය යුතු බවත්, එම නිෙයෝගය මුතුරාජෙවල පාරිසරික 
ආරක්ෂක පෙද්ශය යනුෙවන් හඳුන්වනු ලැබිය යුතු බවත් ...." 
කියලා.  

එදා පරිසර ඇමතිවරයා, වර්තමානෙය් රෙට් ජනාධිපතිවරයා 
ගැසට් නිෙව්දනය නිකුත් කර තිෙබන්ෙන් 2006 ඔක්ෙතෝබර් 
මාසෙය් 13වන දායි. ඒ ගැසට් නිෙව්දනෙයන් තමයි වර්තමාන 
ජනාධිපතිවරයා විසින් මුතුරාජෙවල අභය භූමිය පාරිසරික 
ආරක්ෂක පෙද්ශයක් වශෙයන් නම් කරනු ලබන්ෙන්. ෙම් විධියට 
සීමාව ෙවන් කළාට පස්ෙසේ කිසි ෙකනකුට ෙම් භූමියට, ෙම් 
පෙද්ශයට කැළි කසළ වැනි ෙද්වල් දමන්න බැහැ. එය නීති 
විෙරෝධීයි. එය රක්ෂිත අභය භූමියක් විධියට නම් කර තිෙබනවා. ඒ 
අභය භූමියට කවුරුන් ෙහෝ බලහත්කාරෙයන් කුණු දමනවා නම් 
එය වළක්වන්න උසාවි නිෙයෝගයක් ගන්න, ෙපොලීසිය මැදිහත් 
කරවා ගන්න තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි ඇමතිවරයාට -ගාමිණී 
ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිවරයාට- වග කීමක් තිෙබනවා; බලයක් 
තිෙබනවා. නමුත් අවාසනාවක තරම! පෙද්ශෙය් ජනතාව අවස්ථා 
කිහිපයකදීම කඳාන ෙපොලීසියට, ජා-ඇල ෙපොලීසියට පැමිණිලි 
කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, අභය භූමියට කුණු දමන එක 
නීති විෙරෝධීයි කියලා. නමුත් ෙපොලීසියට ඉදිරිපත් කරපු පැමිණිලි 
සම්බන්ධෙයන් විභාග වන්ෙන් නැහැ; විභාග කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
ගැසට් නිෙව්දනයට අනුව ෙම් අභය භූමියට කුණු බැහැර කරන්න 
කිසිදු ෙකනකුට අයිතියක් නැහැ. ඒ පෙද්ශයට කුණු ෙගන ගිහින් 
දමන්න ෙකොළඹ නගර සභාවට තිෙබන නීත්යනුකූල බලය; අයිතිය 
ෙමොකක්ද?  

ඇත්තටම ගත්ෙතොත් ෙම් කුණු ගිහින් දමන්ෙන් එතැන තිෙබන 
ජලයටයි. ජලයට කුණු බැහැර කරන්න කිසිෙසේත්ම අයිතියක් 

නැහැ. එය මූලික පාරිසරික නීතින් පවා උල්ලංඝනය කිරීමක්. ෙම් 
ජලය අපිරිසිදුවීම නිසා මීගමුව කළපුව විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ 
පෙද්ශෙය් තිෙබන ඇළවල් සියල්ලම අපිරිසිදු වනවා, ඊට එහා 
පැත්ෙත් ජීවත්වන ජනතාවට පානීය ජලය ටිකවත් හරියාකාරව 
පිරිසිදුව ලබාගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති වනවා.  

ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෆයිසර් මුසත්ාපා ඇමතිතුමා 
කිව්වා, ෙරෝහල්වලින් ඉවත් කරන මිනිස් අවයව එතැනට 
දමන්ෙන් නැහැයි කියලා. මිනිස් අවයව එතැනට දමන්ෙන් 
නැතිෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි එතැනට ෙගන ෙගොස් දමන්ෙන් 
දිරාපත් ෙනොවන කසළයි. ප්ලාස්ටික් ෙබෝතල්, සිරින්ජර් කටු, 
වීදුරු වැනි සියලු ෙද්වල් එතැනට දමා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
කුණුවන, දිරාපත්වන, ගඳ ගහන සියල්ලම ෙගන ගිහින් අභය 
භූමියට දමනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉතා පැහැදිලි නීති කිහිපයක් 
තිෙබනවා. වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා එදා පරිසර ඇමතිවරයා 
වශෙයන් නිකුත් කරපු ගැසට් නිෙව්දනය පමණක් ෙනොෙවයි, 
වනසත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂණ ආඥා පනත තිෙබනවා. ඒ 
ආඥා පනතට අනුවත් ඒ භූමිය අභය භූමියක් වශෙයන් ඉතා 
පැහැදිලිව නම් කරලා තිෙබනවා. ඒ භූමියට කැළි කසළ බැහැර 
කරන්න කිසි ෙකනකුට නීත්යනුකූල අයිතියක් නැහැයි කියන එක 
ඒ ආඥා පනෙත් තිෙබනවා. 

තුන්වන කාරණාව ෙමයයි. අධිෙව්ගී මාර්ගවලින් කුණු ෙගන 
යන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව ජාතික 
පාරිසරික පනෙත් 3 වන වගන්තිෙය් ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් 
වනවා.  

I quote: 

"No person shall collect or cause to be collected any municipal 
solid waste from any designated place along the  national highway, 
other than during the hours of 6.00 p.m. to 6.00 a.m."   

එෙහම වගන්තියක්; නීතියක් තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් නීතිය 
අද අමු අමුෙව් උල්ලංඝනය කරනවා. කවුද ෙම් නීතිය 
උල්ලංඝනය කරන්ෙන්? ෙකොළඹ මහ නගර සභාවයි. ෙකොළඹ 
මහ නගර සභාව ෙම් නීතිය කඩන ෙකොට, ආණ්ඩුව  ගන්නා කියා 
මාර්ගය ෙමොකක්ද? අඩුම ගණෙන් ෙම් අභය භූමිෙය් තිෙබන 
ගහක අත්තක්වත් කපන්න බැහැ කියා සාමාන්ය ජනතාවට 
කියනවා. ෙම් අභය භූමිෙය් තිෙබන ගහක අත්තක්වත් කපා ඉවත් 
කෙළොත්, ෙපොලීසිෙයන් ගිහින් ඒ පුද්ගලයාව අත් අඩංගුවට 
අරෙගන හිෙර් දමනවා; උසාවියට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක තමයි 
සාමාන්ය නීතිය. හැබැයි, ආණ්ඩුව දැනුවත්ව, කැබිනට් මණ්ඩලය 
අනුමත කරලා ෙම් කටයුත්ත කරන ෙකොට එතැන නීතිය 
කියාත්මක කරන්ෙන් කවුද? අධිකරණ ඇමතිවරයා, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙමොන තරම් නීති, අණ පනත් සම්මත කළත් 
වැඩක් නැහැ. ෙමොකද, ෙම් නීති අමු අමුෙව් කඩන්ෙන් ආණ්ඩුව 
විසින්මයි. කිසි ෙකෙනක්, කිසි විධියකට ෙම් පැමිණිලි විභාග 
කරන්න එපාය කියා ෙපොලීසියට නිෙයෝග දිලා තිෙබනවා. "එෙහම 
පැමිණිලි තිෙබනවා තමයි, හැබැයි, ඒවා විභාග කරන්න එපා, ෙම් 
වැෙඩ් නතර කරන්න එපා කියා අපට ඉහළින් කියනවා" කියලා 
ෙපොලීසිය ඇවිත් අපට කියනවා. ෙම් කටයුත්ත නීති විෙරෝධීයි 
කියා දැන දැන ෙපොලීසිය බලාෙගන ඉන්නවා. බලාෙගන ඉන්නවා 
විතරක් ෙනොෙවයි,  පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න ඉදිරිපත් වන එම 
පෙද්ශෙය් ජනතාවට එෙරහිව කියා කරන්නත් ෙපොලීසිය 
බලහත්කාර විධියට මැදිහත් කරෙගනත් තිෙබනවා. එතෙකොට 
ෙමතැන තිෙබන නීත්යනුකූලභාවය ෙමොකක්ද? කිසිම 
නීත්යනුකූලභාවයක් නැහැ. අද ෙම් විෂයය භාරව ඉන්ෙන් ෙවන 
කවුරුවත් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. පරිසර 
ඇමති ෙලස කටයුතු කරන්ෙන් ජනාධිපතිවරයා; පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන ඇමති ෙලස කටයුතු කරන්ෙන් ෆයිසර් මුස්තාපා 
මැතිතුමා; "ෙමගාෙපොලිස්" අමාත්යාංශය භාරව ඉන්ෙන් පාඨලී 

95 96 

[ගරු විජිත ෙහේරත්  මහතා] 



2017 ජූලි 04 

චම්පික රණවක ඇමතිතුමා; බසන්ාහිර පළාත් සභාෙව් මහ ඇමති 
ෙලස කටයුතු කරන්ෙන් ඉසුර ෙද්වපිය මැතිතුමා. ෙම් 
හතරෙදනාම එකම පැත්ෙත් -ආණ්ඩුව පැත්ෙත්- අය ෙන්. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ආණ්ඩුව පැත්ෙත්ම හතරෙදෙනක් ඉඳලත්, අද ඒ නීතිය 

උල්ලංඝනය කරමින් ෙම් අභය භූමියට කැළි කසළ බැහැර 
කරනවා. ඇත්තටම ෙම් කුණු පශ්නයට ආණ්ඩුව විසඳුමක් 
ෙහොයාගන්න ඕනෑ. ෙකටිකාලීන, දිගුකාලීන විසඳුම් තිෙබනවාය 
කිව්වා. හැබැයි, ෙම් ෙකොයි එකකවත් ජනාකීර්ණ තැන්වලට කුණු 
දමන්නය කියා නැහැ. එම නිසා ජනශුන්ය පෙද්ශයකට ෙම් කුණු 
අරෙගන ගිහින් කසළ පතිචකීකරණ වැඩසටහනක් කියාත්මක 
කරන්න. එෙහම කරනවා නම් ජනතාව විරුද්ධ වන්ෙන් නැහැ; 
උද්ෙඝෝෂණ ඇති වන්ෙන් නැහැ. නිකම්ම ගිහින් කුණු ෙගොඩවල් 
බැහැර කරන නිසා තමයි මිනිසුන් ඒකට විරුද්ධ වන්ෙන්. අද 
වත්තල දෑලතුර පෙද්ශෙය් මතු ෙවලා තිෙබන පශ්නය ඒකයි. "ෙම් 
වැෙඩ් වැරැදියි" කියා අතිගරු මැල්කම් රංජිත් කාදිනල්තුමා 
පැහැදිලි නිෙව්දනයක් නිකුත් කෙළේ ඒ නිසායි. ඒ පෙද්ශෙය් 
පල්ලිවල ඉන්න කෙතෝලික පියතුමන්ලා බහුතරයක් ඒ ජනතාවත් 
එක්ක එකතු ෙවලා අද ෙම් කාර්යයට විරුද්ධව කටයුතු කරනවා.  

ෙම්ක ගම්පහ දිස්තික්කෙය් විතරක් තිෙබන පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි. ජාතික පශ්නයක්. ෙම් ජාතික පශ්නයට පිළිතුරු 
ෙහොයන්න අද ආණ්ඩුව අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. එතැන නීතිය 
අමු අමුෙව් උල්ලංඝනය කරද්දි, එම නීතිය කියාත්මක කරන්න 
අධිකරණ අමාත්යාංශයට, නැත්නම් නීතිය පිළිබඳ කටයුතු කරන 
අයට හැකියාවක් නැති ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අප ෙම් ගරු සභාෙව්දී ෙකොයි 
තරම් නීති සම්මත කළත් වැඩක් නැහැ. ෙමතැන නීති සම්මත 
කරලා අප නිෙයෝග පනවනවා. හැබැයි, ඒවා උල්ලංඝනය 
කරන්ෙන්; ඒවා කඩන්ෙන් පැහැදිලිවම ආණ්ඩුවයි. ආණ්ඩුව විසින් 
නීතිය කඩන ෙකොට ජනතාවට යන්න තිෙබන තැන ෙමොකක්ද? 
ෙපොලීසියට ගිහින් පැමිණිලි කළාම, එතැන තිෙබන නීතිෙයන් 
වැඩක් වන්ෙන් නැත්නම්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරලා 
එතැනිනුත් උත්තරයක් ලැෙබන්ෙන් නැත්නම්, ඊට පස්ෙසේ 
ෙකොතැනටද යන්ෙන්? ෙමහි පැහැදිලිවම නීති විෙරෝධී කටයුත්තක් 
සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නීති විෙරෝධී කටයුත්ත නිවැරදි කරන්න නීතිය 
කියන විෂයය භාර ඇමතිවරයාටවත් මැදිහත්වීමක් කරන්න ඉඩ 
පස්ථාව ලැෙබ්වා!යි කියා පාර්ථනා කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ස්තුතියි.  
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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) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, தாங்கள் 
தைலைமதாங்குகின்ற இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில், தங்க ைடய 
பிரேதசத்ைதச் ேசர்ந்த வாக்காளர்க ைடய ஒ  பிரச்சிைனையத் 

தீர்ப்பதற்காகக் ெகாண் வரப்ப கின்ற சட்ட லம் குறித்  
என் ைடய சில க த் க்கைளப் பதி ெசய்யலாெமன்  
நிைனக்கின்ேறன்.  

கடந்த 3 வ ஷங்க க்கு ேமலாக, ேதர்தல் ஆைணக்கு வின் 
தவிசாளர் மஹிந்த ேதசப்பிாிய அவர்கேளா ம் ெகௗரவ நீதி 
அைமச்சேரா ம் ேதர்தல் ஆைணக்கு வின் ஏைனய 
அதிகாாிகேளா ம் பலகட்டப் ேபச்சுவார்த்ைதகைள நடத்தி, 
மிக ம் சிரமப்பட் த்தான் இந்தத் ேத நர்கைளப் பதி ெசய்தல் 
(விேசட ஏற்பா கள்) சட்ட லத்ைத இந்தச் சைபக்குச் சமர்ப்பிக்க 

ந்த  என்பைத  நான் த ல் குறிப்பிட்டாக ேவண் ம். 
இந்தச் சட்ட லத்தின் லம் ஏற்ெகனேவ வடக்கு, கிழக்கி ந்  
பலவந்தமாக இடம்ெபயர நிர்ப்பந்திக்கப்பட்ட மக்கள், ேவ  
மாவட்டங்களில் வா கின்ற சூழ ல், அவர்க ைடய ெசாந்தத் 
ேதர்தல் மாவட்டங்களில் வாக்களிப்பதற்கான ஒ  
பிரத்திேயகமான வாக்காளர் இடாப்பிைன ஏற்பா  ெசய் , 
அதற்கான பதி கைள இயலச் ெசய்வதற்கான ஒ  சட்ட லமாக 
இ  மீண் ம் இந்த சைபக்குக் ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற .  

இந்தச் சட்ட லத்தின் ஆ ட்காலம் 4 வ ட காலத்திற்கு 
கு க்கப்பட் ப்ப  சம்பந்தமாக, இங்கு எனக்கு ன்  ேபசிய 
உ ப்பினர் அவர்கள், “இடம்ெபயர்ந்த மக்க க்கு 
மீள்கு ேய கின்ற ஏற்பா கைளச் ெசய் ெகா ப்பதில் இந்த 
அரசாங்கம் இன் ம் சாியாகத் தன் ைடய கடைமையச் 
ெசய்யவில்ைல. அதற்காகத்தானா இவ்வா  இன் ம் 4 வ ட 
காலத்திற்கு இதைன நீ த்தி க்கிறீர்கள்?” என்  ஒ  ேகள்விைய 
எ ப்பினார். அதி ம் சில உண்ைமகள் இல்லாமல் இல்ைல. 
ஏெனன்றால், இடம்ெபயர்ந்த மக்க க்கு மீள்கு ேய கின்ற 
வாய்ப் கள் சம்பந்தமான பிரச்சிைன ம் இந்தச் சட்ட லத்ேதா  
பின்னிப்பிைணந்த விஷயமாக இ ந் ெகாண் க்கின்ற . 
வடக்கி ந்  பலவந்தமாக இடம்ெபயர நிர்ப்பந்திக்கப் 
பட்டவர்கள் என்ற வைகயில் மட் மல்லாமல், இ சம்பந்தமான 
சட்ட லம்  நாட் க்கும் உகந்த ஒ  சட்ட லமாக 
அண்ைமயிேல உயர் நீதிமன்றத்திேல சவா க்கு 
உட்ப த்தப்பட்டேபா , உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பி ம் எந்த 
மாவட்டத்தி ந்  இடம்ெபயர்ந்தவர்கள் என்பைதக் 
குறிப்பிடாமல், ெபா வாக நாட் ன் எந்த மாவட்டத்தி ந்  
இடம்ெபயர்ந்  இன்ெனா  மாவட்டத்திற்குப் ேபாயி ந்தா ம் 
அவர்க க்குத் தங்க ைடய ெசாந்த மாவட்டங்களில் 
வாக்களிக்கக்கூ ய ஒ  சூழைல ஏற்ப த் வதற்கான ஒ  
தி த்தத்ைத இந்தச் சைபயிேல கு நிைலயில் அறி கப்ப த்த 
ேவண் ம் என்ற ஒ  நிபந்தைனயின்ேபாில் இந்தச் சட்ட லத்ைத 
உயர் நீதிமன்றம் ஏற் க்ெகாண் க்கின்ற . அந்த வைகயில் 
இந்த விடயம், ஏேதா ஒ  தி த்தத்ைதச் ெசய்கின்ேறாெமன் 
பதற்காகச் ெசய்கின்றதாக உள்ளேதெயாழிய, களத்திேல 
இ க்கின்ற யதார்த்தம் உண்ைமயிேலேய ேநாக்கப்படவில்ைல.  

இடம்ெபயர்ந்தவர்கள், இடம்ெபயர நிர்ப்பந்திக்கப் 
பட்டவர்கெளன்ற ஒ  கு வினர் வடக்கி ம், கிழக்கி ம்தான் 
இ ந்தார்கெளன்ப  எல்ேலா க்கும் ெதாிந்த விடயமாகும். 
அவர்கள் ஆ தக் கலாசாரம், பயங்கரவாதம் காரணமாக 
பலவந்தமாக ேவ  மாவட்டங்க க்குப் ேபாக நிர்ப்பந்திக்கப் 
பட்டவர்கள். அந்தப் பட் ய ல் குறிப்பாக வட 
மாகாணத்தி ந்  இடம்ெபயர நிர்ப்பந்திக்கப்பட்ட ஸ் ம்கள் 
ெப ந்ெதாைகயினராக இ க்கின்றார்கள். இன்  அவர்கள் ேவ  
மாவட்டங்களில் வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். அதிேல 
அதிகபட்சமானவர்கள் த்தளம் மாவட்டத்தில் வாழ்கின்றார் 
கெளன்ப  நிதர்சமான உண்ைமயாகும். அவர்க க்கு மீள் 
கு ேய கின்ற வசதிகள் ெசய்யப்பட் ப்பதாக ெசால்லப் 
பட் க்கிற . என்றா ம், வாக்காளர் இடாப்பிேல 
அவர்க ைடய ெபயர்கைளப் பதி  ெசய்கின்றேபா  அவர்களின் 
ெசாந்த இ ப்பிடங்களில் அவர்கள் இ ந்தாக ேவண் ெமன்  
ேதா்தல்கள் ஆைணயாளர் அ வலகம் ெசால்கின்ற . அவர்கள் 
ெசாந்த மாவட்டத்தில் தங்கைளப் பதி ெசய்வதாக இ ந்தால், 
ஏற்ெகனேவ இ க்கின்ற ேதா்தல் சட்டத்தின் பிராகாரம் அந்த 
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மாவட்டத்தில் அவர்க க்ெகன்   இ க்க ேவண் ம். அந்த 
வைகயில், ஒ  கூைர ம் சில சுவர்க ம் இ ந்தாக 
ேவண் ெமன்ற அ ப்பைடயிேல சில நிபந்தைனகள் 
ேபாடப்பட் க்கின்றன. இதிேல ேதா்தல்கள் ஆைணயாளர் 
மிக ம் கறாராக இ ந்தார். ேவெறா  மாவட்டத்திேல அவர்கள்  
தற்கா கமாகத்தான் கு யி க்கிறார்கள். இந்த சூழ்நிைலயில் சுய 
வி ப்பத்தின் ேபாில் மீள்கு ேய வதற்கு 
வி ப்ப ைடயவர்களாக அவர்கள் இ ந்தா ம், மீண் ம் 
தங்க ைடய ெசாந்த மாவட்டத்திற்கு ேபாக  
வி ப்பமி ந்தா ம், ெபா ளாதாரச் சூழல் காரணமாக 
அவர்களால் ேபாக வதில்ைல. ேம ம், அரசாங்கத்தின் மானிய 
உதவி விடயங்களிேல அவர்கள் நிைறய பிரச்சிைனகைள 
எதிர்ெகாள்கின்றார்கள். 

ஏற்ெகனேவ, ெபா த்  கள் சம்பந்தமாக தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பினர் னர்வாழ்  ெதாடர்பான அைமச்சேரா  
பிரச்சிைனப் பட் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். இன்  ெபா த்  

கள் அவர்க க்கு ஒ  ெபாிய பிரச்சிைனயாக மாறியி க்கிற . 
ஆனால், எந்த டானா ம் சாி, எங்க க்கு கைளத் 
தா ங்கெளன்  ேகட்கின்ற சூழ ல் இ க்கின்ற எங்க ைடய 
மக்களின் பிரச்சிைன அைதவிட ம் ெபாிய . இந்திய அரசாங்கம் 
கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் கைள இடம்ெபயர்ந்த மக்க க்கு 
ெகா த்தி க்கின்ற சூழ ம் எல்லா இடம்ெபயர்ந்த மக்க க்கும் 
அைதப் பகிர்ந்தளிக்கக்கூ ய சூழல் இல்லாத ஒ  நிைல 
காணப்ப கின்ற . தங்க ைடய ெசாந்த மாவட்டத் க்குப் ேபாய் 
கு ேயறலாெமன்ற எதிர்பார்ப்ேபா  ஆயிரக்கணக்கான 
வாக்காளர்கள் இன் ம் த்தளம் மாவட்டத்திேல 
வாழ்கின்றார்கள். அந்த நிைலைமைய நாங்கள் அைமச்சாின் 
கவனத்திற்கும் அேதேநரம் ேதா்தல்கள் ஆைணயாளாின்  
கவனத்திற்கும் ெகாண் வந் , இந்த சட்ட லத்ைதத் 
தற்கா கமாக நான்கு வ ட காலத் க்கு ன்பி ந்த பிரகாரம் 
ஏற்ப த்தித்தர ேவண் ெமன்ற ேவண் ேகாைளச் ெசய்ேதாம். 
ேதா்தல்கள் ஆைணக்கு வின் தவிசாளா் அந்த ஏற்பாட் க்கு 
மிகுந்த தயக்கத்ேதா ம், வி ப்பமில்லாம ம்தான் இணக்கம் 
ெதாிவித்தி க்கிறார். என்றா ம், இ க்கின்ற  கள நிலவரத்தின் 
யதார்த்தத்ைதப் ாிந் ெகாண்  அந்த ஏற்பா க க்கு 
இணங்கியைமக்காக அவ க்கு நான் என் ைடய 
நன்றியறிதைலத் ெதாிவித் க்கெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இ ந்தா ம், அவர்கள் ெசாந்த மாவட்டத்திேல தங்க ைடய 
இ ப்பிடம் - வதிவிடம்  குறித்த அத்தாட்சிையத் தர ேவண் ம் 
என்  நிர்ப்பந்திக்கின்ற விஷயத்திேல எதிர்காலத்தி ம் ஒ  
ெநகிழ் ப் ேபாக்ைக கைடப்பி க்க ேவண் ம் என்  நான் இங்கு 
மிகத் ெதளிவாகக் ேகட் க் ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். இந்த 
விவகாரம் மிகத் தீவிரமான ஒ  விஷயம்; மக்க ைடய 
வாக்குாிைமேயா  சம்பந்தப்பட்ட ஒ  விஷயம். அவர்கள் 
இன்ெனா  மாவட்டத்திேல வாக்காளராகப் பதி  
ெசய்யாதவிடத்  - இன்ெனா  மாவட்டத்தின் வாக்காளர் 
இடாப்பிேல அவர்க ைடய ெபயர்கள் இல்லாத சமயத்தில், 
தன் ைடய ெசாந்த மாவட்டத்தில் அவர்கள் வாக்களிப்பதற்கான 
உாிைமைய வழங்க ேவண் ம். அங்கு அவர்க க்கு  
இ க்கின்றதா, இல்ைலயா? என்ப  பிரச்சிைனயாக 
இ க்கக்கூடா  என்  நாங்கள் பல ைற ேதர்தல் 
ஆைணயாளாிடத்திேல ேகட் க்ெகாண்டேபாதி ம்கூட, 
அதற்கான மாற்  ஏற்பா கைளப் பற்றிச் சிந்திப்பதற்குக்கூட, 
அவர் வி ப்பமில்லாதவராக இ க்கின்றார் என்ப குறித்  
நாங்கள் கவைலேயா  இ க்கின்ேறாம்.  

இன்  வடக்கு மாகாணத்ைதப் பிரதிதிநிதித் வப்ப த் கின்ற 
ஸ் ம் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் இ வர் இ க்கின்றார்கள்; 

மாகாண சைப உ ப்பினர்கள் ஐவர் இ க்கின்றார்கள். வட 
மாகாணத்தில் இ க்கின்ற தமிழ் ேபசும் ஸ் ம்க ைடய 
வாக்குாிைம ம் அவர்க ைடய பிரதிநிதித் வ ம் சம்பந்தமான 

விஷயத்தில், இவ்வாறான ஏற்பா  மிக க்கியமான  என்பைத 
நாங்கள் பல தடைவகள் வ த்திச் ெசால் , அதன் லம் ஒ  
தற்கா கமான ஏற்பா  ெசய்யப்பட் க்கின்ற இந்தச் சூழ ல், 
இந்தச் சட்டம் நான்கு வ ட காலத்திற்குத்தான் வழக்கில் 
இ க்கும். அ  எதிர்காலத்திேல வ விழக்கின்ற சந்தர்ப்பத்திேல 
வடக்கிேல எல்ேலா ம் ஒட் ெமாத்தமாகக் கு யி ப்பதற்கான 
சூழைல இந்த அரசாங்கம் ஏற்ப த்தியி க்குமா, இல்ைலயா? 
என்ப  குறித்த ேகள்வி இன் ம் இ ந் ெகாண் க்கின்ற . 
அங்கி ந்  பலவந்தமாக ெவளிேயற்றப்பட்  ெவளி 
மாவட்டங்களில் இ ப்பவர்கள், ெசாந்த மாவட்டத்திற்கு மீண் ம் 
ெசல்வதற்கான ெபா ளாதார வசதி ம் ஏற்பா க ம் மற் ம் 
வாழ்வாதார வசதிக ம் இல்லாதி ந்தால், அவர்கள் 
தற்கா கமாகத் தங்கியி க்க நிர்ப்பந்திக்கப்பட் க்கின்ற 
மாவட்டத்திேலதான் வாக்காளர்களாக இ ந்தாக ேவண் ம் 
என்கின்ற ஒ  சூழ்நிைலக்குள் அவர்கள் தள்ளப்பட் வி வார்கள். 
ஆனால், இன்  ஐக்கிய நா கள் சைபயின் சாசனத்தின் 
பிரகாரமான Right to Return - ெவளிேயற்றப்பட்ட அகதி தி ம்பிச் 
ெசன்  தன் ைடய ெசாந்த இடத்தில் வாழ்வதற்கான உாிைம 
என்கின்ற விஷயம் பிரதானமான .  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
உங்க ைடய ேநரம் ந் விட்ட . 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
எனேவ, அைத அ ப்பைடயாகக் ெகாண் தான் இந்தச் 

சட்ட லம் அைமந்தி க்கின்ற   என்பைத ம் இங்கு நான் 
வ த்திச் ெசால் யாக ேவண் ம். இ  சம்பந்தமான 
விவகாரத்திேல சம்பந்தப்பட்டவர்க க்கு நன்ைம பயக்கும் 
வைகயில் ேதர்தல் ஆைணக்கு வின் தவிசாளர் மற் ம் ஏைனய 
உ ப்பினர்கள் மிகத் தையகூர்ந்  ஒ  ெநகிழ் ப்ேபாக்ைகக் 
கைடப்பி க்க ேவண் ம் என்பைத நான் மீண் ம் வ த்திக் 
கூறி, என் ைடய உைரைய நிைற ெசய்  ெகாள்கின்ேறன்.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
நன்றி. அ த் , ெகளரவ வியாேழந்திரன் அவர்கள்! 

 
[பி.ப. 3.32] 
 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
இந்த உயாிய சைபக்குத் தைலைமதாங்குகின்ற ெகளரவ 

கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, வடக்கு, கிழக்ைகத் 
தாயக ேதசமாகக் ெகாண்டவர்க ம் 2009 ேம 18க்கு ன்  
அங்கி ந்  இடம்ெபயர்ந்தவர்க மானவர்கைள அங்கு 
வாக்காளர்களாகப் பதி ெசய்வதற்கான இந்தச் சட்ட லம் 
ெதாடர்பில் இன்  நைடெப ம் இந்த விவாதத்திேல 
கலந் ெகாண்  என் ைடய க த் க்கைள ம் பதி ெசய்ய 
வாய்ப் த் தந்தைமக்காக நன்றி. சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தம  
ெசாந்த மாவட்டத்திேல வாக்களிக்கக்கூ யதான நிைலைய 
ஏற்ப த் வதற்கான விண்ணப்பத்ைத நான்கு வ ட 
காலத்திற்குள்ேள - 2017 தல் 2020 வைரயான காலத்திற்குள்ேள 
ெசய்வதற்கான ஒ  கால அவகாசத்ைத - வைரயைறைய உயர் 
நீதிமன்றம் சில நிபந்தைனகளின் அ ப்பைடயிேல 
ெகா த்தி க்கின்ற .  

இடம்ெபயர்ந்தவர்கைள அவர்கள  ெசாந்த மாவட்டத்திற்குக் 
ெகாண் ெசன்  அவர்க க்குாிய வசதிகைள ஏற்ப த்திக் 
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ெகா த் , நிரந்தரமான ைறயிேல கு யமர்த்தி, அவர்கள் ெசாந்த 
மாவட்டத்திேல வாக்களிக்கக்கூ ய ஒ  நிைலைய இந்தக் 
காலகட்டத்திற்குள் உ வாக்குகின்ற விடயம் என்ப  
உண்ைமயிேல மிக க்கியமான ; ேவகமாகச் ெசய்யப்பட 
ேவண் ய ; அவசியமான . எம  நாட்ைடப் ெபா த்த அளவில், 
1980 க க்கு ன்  இடம்ெபயர்ந்தவர்கள் 1980 க க்குப் பின்  
இடம்ெபயர்ந்தவர்கள் என்  இடம்ெபயர்ந்தவர்கைள இரண்  
விதமாகப் பார்க்கலாம். 1980க்கு ன் உயர் கல்வி, ேவைல 
வாய்ப்  என்ற அ ப்பைடயிேல நாட்ைடவிட் ப் பலர் 
இடம்ெபயர்ந்தி க்கின்றார்கள். ஆனால், 1980க க்குப் பின்  
நாட் ல் ெதாடர்ச்சியாக இடம்ெபற் க்ெகாண் ந்த, குறிப்பாக 3 
தசாப்த காலத்திற்கு ேமல் இடம்ெபற் க்ெகாண் ந்த த்தத்தின் 
காரணமாக அதிகளவானவர்கள், அதி ம் குறிப்பாக வடக்கு, 
கிழக்குப் பகுதிகைளச் ேசா்ந்த மக்கள்,  அதிகளவில் நாட்ைடவிட்  
இடம்ெபயர்ந்தி க்கின்றார்கள். அத் டன் உள்நாட் க்குள்ேள ம் 
அப்ப யான இடம்ெபயர் கைளச் சந்தித்தி க்கின்றார்கள்.  

உண்ைமயிேல ஒ  நாட்ைடவிட்  இடம்ெபயர்கின்றவர்கைள 
நாம் அகதிகள் என்  ெசால்கின்ேறாம்.  அவ்வாறானவர்கள் 
தங்குகின்ற இடத்ைத நாங்கள் அகதி காம் என்  
ெசால்கின்ேறாம். ஆனால், உள்நாட் க்குள்ேள ஒ வர் 
இடம்ெபய ம்ேபா  நாம் அவர்கைள அகதி என்  அைழப்பைத 
வி த் , இடம்ெபயர்ந்ேதார் என்  அைழக்கின்ேறாம். அவர்கள் 
தங்குகின்ற இடத்திைனக்கூட, அகதி காம் என்றைழக்காமல் 
இடம்ெபயர்ந்ேதார் தங்குகின்ற "இைடத்தங்கல் காம்" என்  நாம் 
கூ கின்ேறாம். ஆகேவ, ஒ வர் தன் ைடய ெசாந்த 
நாட் க்குள்ேள த்தம் ேபான்ற இன்ேனாரன்ன காரணங்களினால் 
இடம்ெபய ம்ேபா , அதாவ  அவ ைடய ெசாந்த 
நாட் க்குள்ேளேய ஒ  மாவட்டத்ைதவிட்  இன்ெனா  
மாவட்டத்திற்குப் ேபாகும்ேபா  அல்ல  ஒ  பிரேதசத்ைதவிட்  
இன்ெனா  பிரேதசத்திற்குப் ேபாகும்ேபா  அவர்  Internally 
Displaced Persons -IDPs - தற்கா கமாக இடம்ெபயர்ந்தவர் ஆவார். 
அவர் தங்குகின்ற இடம் இைடத்தங்கல் காம் ஆகும்.  ஆகேவ, 
அவைரச் ெசாந்த இடத்திேல கு யமர்த்தேவண் ம் என்ப  மிக 

க்கியமான விடயம்.  

இந்த நிைலயிேல, இன்  வடக்கு, கிழக்கிேல 2009 ேம 18க்கு 
ன்  இடம்ெபயர்ந்த எங்க ைடய தமிழ் மக்கள் பல 

இடங்களிேல வாழ்ந்  வ கின்றார்கள். இவ்வா  வடக்குக் 
கிழக்ைகச் ேசா்ந்த பலர் இன்  ெகா ம்பில் இடம் 
ெபயர்ந்தி ப்பைதப் பார்க்கின்ேறாம். அ மாத்திரமல்ல, 
என் ைடய அறி க்கு எட் யமட் ல், மட்டக்களப்  
மாவட்டத்ைதச் ேசா்ந்த பலர், தம  மாவட்டத்ைதவிட்  
ெவளிேயறி ெவளிமாவட்டங்களில் குறிப்பாக தி ேகாணமைல, 
அம்பாைற, ெகா ம்  ேபான்ற மாவட்டங்களில் இடம்ெபயர்ந்  
வாழ்கின்றார்கள். காரணம், அவர்கள் த்தத்தின் காரணமாகத் 
தங்கள  ெசாந்தக் காணிகைள இழந்தி க்கின்றார்கள். இன்  
இரா வ காம்களாக இ க்கின்ற சில இடங்கள், 
தனியா க்குாிய காணிகளாக ம் வாழ்வாதாரக் காணிகளாக ம் 
இ க்கின்றன. இவ்வா  இரா வ காமாக்கப்பட் ள்ள அந்தக் 
காணிகளின் ெசாந்தக்காரர்கள் அண்மித்தி க்கின்ற தங்க ைடய 
உறவினர்க ைடய களிேலேய தங்கியி க்கின்றார்கள். 
குறிப்பாக தி ேகாணமைலயில் அவர்க ைடய உறவினர்கள் 
இ ந்தால், அங்கு அவர்கள் தங்கியி க்கின்றார்கள். 
அ மட் மன்றி, அவர்கள  உற கள், ெசாந்தங்கள் எங்ேக 
இ க்கின்றனேரா அந்த இடங்க க்குப் ேபாய் அவர்கள் 
தங்கியி க்கிறார்கள். அவர்க ம் பல்ேவ பட்ட பிரச்சிைனகைள 
எதிர்ேநாக்குவைத நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். நான் அறிய பலர் 
ெவளிமாவட்டங்களிேல நீண்டகாலமாகத் தங்கியி க்கும்ெபா , 
அங்கி க்கின்றதான கிராம ேசவகர் மட்டத்தி ம் பிரேதச ெசயலக 
மட்டத்தி ம் பல்ேவ பட்ட அெசௗகாியங்கைள எதிர்ேநாக்கி 
வ கின்றார்கள். அ மாத்திரமல்ல, அங்கு அந்தக் காலப்பகுதியில் 
பிறந்  வளர்கின்ற பிள்ைளகள்கூடப் பல அெசௗகாியங்கைள 
எதிர்ேநாக்குகின்றார்கள். ஆகேவ, ஒ வர் தன் ைடய ெசாந்த 
மாவட்டத்ைதவிட்  - ெசாந்த இடத்ைதவிட்  - உள்ளக ாீதியாக 

நாட் க்குள்ேள இடம்ெபயர்கின்றெபா கூட, அந்தந்த 
இடங்களிேல பலவிதமான அெசௗகாியங்கைள எதிர்ேநாக்குகின்ற 
நிைலைமையத்தான் நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். 

இவ்வாேற, இந்த நாட்ைடவிட்  இடம்ெபயர்ந்  ெவளி 
நா களிேல இ க்கின்ற எங்க ைடய மக்க ம் பல்ேவ பட்ட 
அெசௗகாியங்கைள ம் பிரச்சிைனகைள ம் ன்பங்கைள ம் 
எதிர்ேநாக்கி வ கின்றார்கள். கடந்த மாதத்தின் இ திப் பகுதியில் 
நான் இந்தியா ெசன்றி ந்தேபா , தமிழ் நாட் ன் ெசன்ைன, 
தி ச்சி ேபான்ற இடங்களில் இ க்கின்ற அகதி காம்க க்குச் 
ெசன்ேறன். அங்கி க்கின்ற எங்க ைடய மக்கள் - வடக்கு, 
கிழக்கி ந்  இடம்ெபயர்ந்  ெசன்ற மக்கள் - பல்ேவ பட்ட 
வசதிக் குைறபா க டன் இ ப்பைதப் பார்க்கக்கூ யதாக 
இ ந்த . இங்ேக ெசாந்தங்கேளா ம் ெசாத் க்கேளா ம் 
உடைமகேளா ம் தங்க ைடய ெசாந்த நிலத்திேல மிக ம் சீ ம் 
சிறப் மாக வாழ்ந்த அந்த மக்கள், இன்  இடம்ெபயர்ந்  
அகதி காமிேல மிக ம் ன்பகரமான வாழ்க்ைகையேய வாழ்ந்  
வ கின்றார்கள். ஒ  சிலர் காம்க க்கு அப்பால், இந்தியாவிேல 
அவர்க க்கு உற கள் இ ந்தால், அவர்க ைடய களிேல 
தங்கியி க்கிறார்கள். எனேவ, அவர்கைள இந்த நாட் க்குக் 
ெகாண் வரேவண் ம். அவர்கள  பா காப்  ேம ம் 
உ திப்ப த்தப்படேவண் ம். காணிகள் இல்லாதவர்க க்கு 
காணிகள் வழங்கப்படேவண் ம்; அந்தக் காணிகளில் 
அவர்க க்கான டைமப் த் திட்டங்கள் ஏற்ப த்திக் 
ெகா க்கப்படேவண் ம்.  

இன்  இந்த நாட் க்குள் இடம்ெபயர்ந்தவர்கைளத் 
தங்க ைடய ெசாந்த மாவட்டத் க்குக் ெகாண் வ கின்ேறாம் 
என்ற விடயத் க்கு அப்பால், நாட்ைடவிட்  இடம்ெபயர்ந் 
தி க்கின்ற எங்க ைடய தமிழ் உற கைள ம் இங்ேக 
ெகாண் வரேவண் ள்ள . இ  காலத்தின் ேதைவப்பா . 
எனேவ, இதற்ெகனக் ெகா க்கப்பட் ள்ள 2017-2020 என்ற கால 
வைரயைறக்குள் அரசாங்கமான , இந்த விடயத்திேல மிக ம் 
விேவகமாக ம் ேவகமாக ம் சிறப்பாக ம் ெசயற்பட் , Internally 
Displaced Persons - உள்ளக ாீதியாக இடம்ெபயர்ந்தவர்கைள 
மட் மல்ல, இன்  நாட்ைடவிட்  ெவளியிேல இடம்ெபயர்ந்  
இ க்கின்றவர்கைள ம் நம  நாட் க்குள் ெகாண் வந் , 
கு ேயற் வதற்குாிய நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளேவண் ம் 
என்ப டன், அவர்க க்கு உாிய பா காப்ைப ம் அ ப்பைட 
வசதிகைள ம் ஏற்ப த்திக் ெகா க்கேவண் ெமன ம் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். நன்றி. 
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සුදුසුකම් ලැබීමට හැකිවන පරිදි, එනම් ඔවුන් අභ්යන්තරික 
වශෙයන් අවතැන්වීමට ෙපර සිය සථ්ිර වාසස්ථාන පිහිටි 
මැතිවරණ දිස්තික්කෙය්දී ඡන්දය පකාශ කිරීෙම් අයිතිය ඔවුන් 
ෙවත ලබාදීම "ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් (විෙශේෂ 
විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත" මඟින් බලාෙපොෙරොත්තු වන 
කාරණාවක්. ෙමය ෙබෙහවින් වැදගත් වනවා. ෙමොකද, අෙප් රෙට් 
අවුරුදු 30ක යුද්ධය අවසන් වීමට ෙපර විෙශේෂෙයන්ම උතුරු 
නැ ෙඟනහිර පෙද්ශෙය් විශාල පිරිසකට එම පෙද්ශෙය් ජීවත් වීමට 
හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ. එම නිසා එක පැත්තකින් අපි ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව අධිකරණ 
ඇමතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා ඇතුළු එම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා වාෙග්ම, 
යුද්ධය අවසන් ෙවලා අවුරුදු 8ක් වැනි කාලයක් තුළ තමන්ෙග් 
දිස්තික්කෙය් ඡන්ද හිමි අයිතිය ඒ අයට ලබා ගැනීමට ෙනොහැකි 
වීම පිළිබඳව එක පැත්තකින් අපි කනගාටු ෙවනවා. 

ෙම් කාරණය දිග්ගැෙසන්න ෙහේතු කාරණා ගණනාවක් 
තිෙබනවා. අධිකරණ කියාමාර්ග ගණනාවකින් පස්ෙසේ තමයි අද 
ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලැබී 
තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ඒ පිළිබඳව අපි ඇමතිතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. උතුරු නැ ෙඟනහිරට පමණක් සීමා ෙනොකර 
සමස්ත රටටම අදාළ වන පරිදි ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කිරීම පිළිබඳව අෙප් සතුට පකාශ කරනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම අප කාටත් තිෙබන අයිතියක් තමයි ඡන්දය 
ලබාදීෙම් අයිතිය. අවතැන් වූවන්ට, එෙහම නැත්නම් යුද්ධයක් 
ෙහෝ ආපදාවක් නිසා ජීවත් වීෙම් අපහසුකම් ඇති වුණු අයට 
ෙමවැනි විෙශේෂ අවස්ථාවල ෙම් ආකාරයට තමන්ෙග් මුල් පදිංචි 
පෙද්ශය තුළම ලියා පදිංචි කිරීෙම් කමෙව්දයන් ෙලෝකෙය් ෙවනත් 
රටවලත් කර තිෙබන බව අපි දැක තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ඉතාමත් වැදගත්. හැම ෙකනාටම ඡන්දය පකාශ 
කිරීෙම් අයිතිය ලබාදිය යුතුයි කියා අපි මුලින්ම පකාශ කරන්න 
ඕනෑ.  

අෙප් රෙට් ඉතිහාසෙය්, සමහර අවස්ථාවලදී ෙහොර ඡන්ද 
ව්යාපාර කියාත්මක වුණා අපි දැක්කා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය කාලවල 
මැර ඡන්ද කියලා කමයකුත් කියාත්මක වුණා.  මම ෙමහිදී තව 
ෙදයක් දකිනවා.  ජාතික හැඳුනුම් පත ෙනොමැති වීම, එෙහම 
නැත්නම් හඳුනා ගැනීෙම් ඇති අපහසුව නිසා අවසාන වශෙයන් 
තිබුණු මහ මැතිවරණෙය්දීත් ඡන්ද අයිතිය තිෙබන විශාල පිරිසකට 
ඡන්දය අහිමි වන අවස්ථාත් අපි දැක්කා. ෙමවැනි පනත් 
ෙකටුම්පතක් පිළිබඳව විවාද කරන ෙවලාෙව් අපි ෙමන්න ෙම් 
කාරණයත් අවධානයට ලක්කරන්න ඕනෑ. ෙද්ශපාලනඥෙයෝ 
හැටියට ඡන්ද ෙපොළවල්වලට යන අවස්ථාවල අපි එවැනි ෙද්වල් 
දකිනවා. ෙමොකද, ගාම නිලධාරිතුමාත් ඡන්ද ෙපොෙළේ ඉන්නවා. 
ඔහුම තමයි ඡන්ද නාම ෙල්ඛනයට නම් ඇතුළු කරන්ෙන්. ඔහු 
තමයි ඡන්ද දායකයන් ඉතාමත් ෙහොඳින් හඳුනන්ෙන්. නාගරික 
පෙද්ශවල ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් ෙවන්න පුළුවන්. නමුත්, ගාමීය 
පෙද්ශවල අපට ෙම් ගැටලුව ඉතාමත් ෙලෙහසිෙයන් විසඳාගන්න 
පුළුවන්.  

ඡන්දය පකාශ කරන මධ්යස්ථානවලට ගියාම හැඳුනුම් පතක් 
ෙනොමැති අය විශාල පිරිසක් අෙප් රෙට් ඉන්නවාය කියන එක 
අපට පැහැදිලිව ෙපෙනන්නට තිෙබනවා. එහිදී තාවකාලික 
හැඳුනුම් පත් හදාෙගන ඡන්දය ලබාෙදන්න අවස්ථාවක් දීලා 
තිෙබනවා. නමුත්, අපි ඡන්ද ෙපොළකට ගියාම ෙපෙනනවා, 
හැඳුනුම් පත ෙනොමැතිවීම නිසා, එෙහම නැත්නම් තාවකාලික 
හැඳුනුම් පතක් ෙහෝ ෙනොමැතිවීම නිසා, ඒ කුමන කමයකින් ෙහෝ 
ඡන්දදායකයින් 10කට, නැත්නම් 15කට ඡන්දය පකාශ කිරීෙම් 
අයිතිය අහිමි වන බව. ඡන්දය පකාශ කිරීෙම් අයිතිය අහිමි වන 
එවැනි අවස්ථා ගණනාවක් තිෙබනවා. ෙමතැනදී මම දැක තිෙබන 
තවත් එක් ෙදයක් තමයි, ජාතික හැඳුනුම් පත ෙවනුවට සමහර අය 
විෙද්ශ ගමන් බලපතය අරෙගන යනවාය කියන එක. විෙද්ශ 
ගමන් බලපතෙය් කාලය එක් දිනකින් පසුවී  තිබුණත් ඡන්දය 
පකාශ කිරීෙම් අවස්ථාව අහිමි ෙවනවා. ඒ නිසා සියලුමෙදනාට 
ජාතික හැඳුනුම් පත් ලබා ෙදන්න අවශ්යයි. ෙමොකද, ඉදිරි 
කාලෙය්දීම පළාත් පාලන මැතිවරණය, එෙහම නැත්නම් පළාත් 
සභා මැතිවරණය එන්න පුළුවන්. 

එවන් අවස්ථාවලදී ෙකෙසේ ෙහෝ ෙම් අයිතිවාසිකම ලබා ෙදන 
වැඩ පිළිෙවළකට අපි යනවා නම් ෙහොඳයි කියන එක ගරු 
ඇමතිතුමාටත්, මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමාටත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මතක් කරන්න කැමැතියි. ෙම් හැම ෙදයකින්ම අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ජනතාවට තමන්ෙග් කැමැත්ත අනුව 
කටයුතු කිරීෙම් අයිතිවාසිකම ලබා දීමයි. ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් 
අවතැන් වූ අයටත් ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදන්න ෙම් ඡන්ද හිමියන් 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත තුළින් 
විධිවිධාන ෙගන එනවා. ඒක ඉතා වැදගත්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද අෙප් රෙට් විශාල පිරිසක් විෙද්ශගත 
ෙවලා රැකියා කරනවා. ඒ අය අවුරුදු ෙදකක කාලයකට, අවුරුදු 
පහක කාලයකට ආදී වශෙයන් විෙද්ශ රැකියාවල ෙයදිලා 
ඉන්නවා. ඒ අයටත් ඡන්ද අයිතිය ලබා දීම ගැන අද ෙයෝජනාවක් 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් ගැන අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් කමිටුවක් 
හැටියට සාකච්ඡා කරනවා. ඒ අයටත් ඡන්ද අයිතිය ලබා දීම ගැන 
අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ. ඒ ගැනත් අපි ෙහොයා බලා අෙප් 
තිෙබන තානාපති කාර්යාල හරහා ෙකොයි කමෙව්දයකින් ෙහෝ ඒ 
අයටත් ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළකට අපි යන්න 
ඕනෑයි කියන ෙයෝජනාව ෙම් වැදගත් අවස්ථාෙව් මා ඉදිරිපත් 
කරන්න කැමැතියි.  ෙමොකද, ලක්ෂ 20කට ආසන්න පමාණයක් 
විෙද්ශ රැකියාවල නිරත ෙවලා ඉන්නවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඒ 
අයෙග්ත් ඉල්ලීමක් තිෙබනවා. තමන්ෙග් පාලකයින් පත් කර 
ගන්නා අවස්ථාෙව්දී ඒ අයෙග් කැමැත්තත් පකාශ කිරීෙම් 
අයිතියක් අෙප් රෙට් පුරවැසියන් හැටියට ඒ අයටත් තිෙබනවායි 
කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
ඉතා වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක්. මා ෙයෝජනා කළ පරිදි, 
ඉදිරිෙය්දී විෙද්ශ රැකියා කරන අයටත්  ඡන්දය පකාශ කිරීමට 
අවස්ථාවක්  ලබා දීම ගැන ෙසොයා බලා ඒ අවශ්ය කටයුතු කරන්න 
අවස්ථාව උදා කර ගන්නය කියා මතක් කරමින්, ගරු 
ඇමතිතුමාටත් විෙශේෂෙයන්ම මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා ඇතුළු 
ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කටයුතු කරන සියලු ෙදනාටත් ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින්, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා.  

 
[பி.ப. 3.47] 

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

வாக்காளர்கைளப் பதி  ெசய்தல் (விேசட ஏற்பா கள்) சட்ட லம் 
என் ம் இச்சட்ட லமான , 2009ஆம் ஆண்  ேம மாதம் 18ஆம் 
திகதிக்கு ன்னராக வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களி ந்  
வ க்கட்டாயமாக இடம்ெபய ம் நிைலக்குத் தள்ளப்பட்டவர்கள், 
தங்கள  ெதாடக்க நிரந்தர வதிவிடங்கள் சார்ந்த ேதர்தல் 
மாவட்டத்தில் வாக்குாிைமக்கான உாிைமையப் பிரேயாகிப் 
பதற்கான நிைலைமைய உ திப்ப த் வதாக அைமகின்ற . 
அந்த வைகயில், இந்தச் சட்ட லமான  வரேவற்கத்தக்கதாக 
அைமயப் ெப கின்றெதன்பதில் சந்ேதகமில்ைல.  

இன்  எம  மக்களில் கணிசமான ெதாைகயினர் 
இடம்ெபயர்ந்த நிைலயில்  நாட் க்குள் ம் இந்தியா உட்பட 
ெவளிநா களி ம் வாழ்ந்  வ கின்றனர். இலங்ைகயி ள் 
இடம்ெபயர்ந்  தற்ேபா  நலன் ாி நிைலயங்களி ம் 
உறவினர்கள், நண்பர்கள் களி ம் வாடைக களி மாக 
வாழ்ந்  வ கின்ற பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் இ வைரயில் 
மீளக் கு ேயற்றப்படாத நிைல காணப்ப கின்ற . இதற்கு 
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க்கிய காரணம் இம்மக்கள  ெதாடக்க நிரந்தர வதிவிடங்களில் 
பைடயினர் மற் ம் காவல் ைறயினர் நிைலெகாண் ப்பதாகும். 
இம்மக்கள் தங்கள  ெதாடக்க நிரந்தர வதிவிடங்கைள வி விக்கக் 
ேகாாி அஹிம்ைச வழியிலான ெதாடர் ேபாராட்டங்களில் ஈ பட்  
வ கின்றனர். எனி ம், இந்தப் ேபாராட்டங்க க்கு இ வைரயில் 
எவ்விதமான சாதகமான பதில்க ம் கிைடக்காத நிைலேய 
காணப்ப கின்ற . எம  மக்கள  நிரந்தர வதிவிடங்கைள இந்த 
அரசு விைரவாக வி வித் க் ெகா க்க ேவண் ெமன்பைத இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்தில் கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். இத்தைகய நிைலயில், இந்த 
மக்கள் தங்கள  வாக்குாிைமையத் தங்கள  ெதாடக்க நிரந்தர 
வதிவிடங்களில் இ ந்  அ பவிக்க இயலாத நிைலயிேலேய 
இ ந்  வ கின்றனர் என்ப  குறித்  நாங்கள்  அவதானங்கைளச் 
ெச த்த ேவண் ம்.  

அேதேநரம், இடம்ெபயர்ந்  எம  நாட் க்குள் வாழ்ந்  
வ கின்ற வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாண மக்கைளப் ேபான்ேற 
ெவளிநா களி ம் ேமற்ப  மாகாணங்கைளச் ேசர்ந்த மக்கள் 

லம்ெபயர்ந்  வாழ்ந்  வ கின்றனர். லம்ெபயர்ந்த இந்த 
மக்க க்கும் எம  நாட் ல் இடம்ெப கின்ற க்கிய 
ேதர்தல்களின்ேபா  வாக்களிப்பதற்கான விேசட ஏற்பா கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம் என்ற ேகாாிக்ைகைய நான் 
ெதாடர்ந் ம் ன்ைவத்  வ கின்ேறன். அந்த வைகயில், 
தற்ேபாைதய நிைலயில் சுமார் 10 இலட்சத்திற்கும் அதிகமான 
எம  மக்கள் லம்ெபயர்ந்த நிைலயில், இந்தியா உட்பட 
ெவளிநா களில் வாழ்ந்  வ கின்றனர். நாட் ந்  

லம்ெபயர்ந்த ேமற்ப  மக்கள், எம  நாட் ல் வாக்களிக்கக்கூ ய 
வயதிைன எட் யி ப்பின், அவர்க க்கு எம  நாட் ேல 
நைடெப கின்ற ஜனாதிபதித் ேதர்தல், ெபா த் ேதர்தல் மற் ம் 
மாகாண சைபக க்கான ேதர்தல் ேபான்றவற்றில் 
வாக்களிக்கக்கூ ய வசதிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம் 
என்பைத நான் வ த்தி வந் ள்ேளன். 

கடந்தகால த்தம் மற் ம் இயற்ைக அனர்த்தங்கள் 
ேபான்றைவ காரணமாக ம் ஏற்கனேவ எம  பகுதிகளில் 
அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் றக்கணிக்கப்பட் ந்த நிைலயி ம் 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் பல்ேவ  அபிவி த்தி நிைலகைள 
இன் ம் எட்டேவண் ய நிைலயிேல உள்ளன. அேதேநரம், 
எட்டப்படேவண் ய அபிவி த்தியான  எம  மக்களின் 
வாழ்வாதாரங்க டன் ெதாடர் ைடயதாக அைமயேவண் ய 
கட்டாய நிைலைமக ம் காணப்ப கின்றன. இத்தைகயெதா  
நிைலயில், தற்ேபா  கு யி க்கும் மக்களின் ெதாைகயிைனப் 
ெபா த்ேத மாவட்டங்க க்கான நாடா மன்றப் பிரதிநிதிகளின் 
எண்ணிக்ைக நிர்ணயிக்கப்ப வதால், யாழ்ப்பாணம் மற் ம் 
கிளிெநாச்சி ேதர்தல் மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் 
நாடா மன்ற உ ப்பினர்கள  ெதாைக குைறப்  என்ப  எம  
பகுதியின ம் மக்களின ம் ேதைவகைளப் ர்த்தி 
ெசய் ெகாள்வதற்கும் எம  பகுதிகைள மீளக் 
கட் ெய ப் வதற்கும் ெபாி ம் பாதகமாகேவ உள்ள . எனேவ, 
நான் ெதாடர்ந்  வ த்தி வ வைதப்ேபால், லம்ெபயர் 
மக்க க்கும் எம  க்கியத் ேதர்தல்களில் வாக்களிக்கக்கூ ய 
வசதிகைள ஏற்ப த் வதற்கான நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்வ  குறித்  இந்த அரசு அவதானம் ெச த்த ேவண் ம் 
என்பைத மீண் ம் வ த்த வி ம் கின்ேறன். 

நீதித் ைற ஒ ங்குகள் குறித் ம் இங்கு வாதப் பிரதிவாதங்கள் 
இடம்ெப கின்ற நிைலயில் அ பற்றி ம் சில க த் க்கைளத் 
ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன். நாடா மன்ற உ ப்பினர் 
ஒ வைரக் ெகாைல ெசய்ய யற்சித்ததாகத் ெதாிவிக்கப்பட் , 
ைக ெசய்யப்பட் ள்ள சந்ேதக நபர்களில், ஐந்தாவ  சந்ேதக நபர் 
அ ராத ரம் சிைறச்சாைலயில் ைவத்  சிைறச்சாைலக் 
காவலர்களால் அண்ைமயில் தாக்கப்பட் ள்ளார் என ம், 
இச்சம்பவத்திற்கு எதிர்ப் த் ெதாிவித் , கிளிெநாச்சி நீதவான் 
நீதிமன்றச் சட்டத்தரணிகள் கடந்த 29ஆம் திகதி நீதிமன்ற 
ெவளிநடப் ச் ெசய்தி ந்த டன், ெகௗரவ நீதி அைமச்சர் 

அவர்க க்கு மகஜர் ஒன்றிைன ம் அ ப்பி ள்ளதாக ம் 
ெதாியவ கின்ற . இத்தைகய சம்பவங்கள் வ னியா 
சிைறச்சாைலயி ம் ெதாடர்வதாகேவ ெதாியவ கின்ற . 
ைகதிெயா வர் ப ெகாைல ெசய்யப்பட்ட சம்பவம் வ னியா 
சிைறச்சாைலயில் ஏற்கனேவ இடம்ெபற் ள்ளைம குறிப்பிடத் 
தக்க . அத் டன், அ ராத ரம் சிைறச்சாைலயில் சந்ேதக நபர் 
தாக்குத க்குள்ளான சம்பவம் மக்கள் மத்தியில் சில 
சந்ேதகங்கைள ஏற்ப த் வதாகேவ உணரப்பட்  வ வைத 
இந்தச் சைபயின் அவதானத்திற்குக் ெகாண் வர 
வி ம் கின்ேறன். ேமற்ப த் தாக்குதல் ெசயற்பா கள் ெதாடர்ந்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்ற நிைலயில், இதன் பின்னணியில் 
ஏேத ம் அரசியல் காரணங்கள் உண்டா? என்ப  குறித்  
ஆராயப்பட ேவண் ெமனக் ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன். 

குறித்த நாடா மன்ற உ ப்பினைரக் ெகாைல ெசய்வதற்கு 
யற்சித்ததாகக் கூறப்பட்  ைக ெசய்யப்பட்ட சந்ேதக நபர்கள் 

கள் அைமப்பின் ன்னாள் உ ப்பினர்கள் என்ப  
குறிப்பிடத்தக்க . அேதேநரம், குறித்த நாடா மன்ற உ ப்பினர் 
மீதான ெகாைல யற்சி என்ற கைதயில் எவ்விதமான 
உண்ைமக மில்ைல என்ற கைதக ம் பரவலாக மக்கள் மத்தியில் 
நில கின்றன.   னர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட கள் அைமப்பின் 

ன்னாள் உ ப்பினர்கள் பலர் எவ்விதமான வாழ்வாதார 
உதவிக மின்றிய நிைலயில் மிக ம் பாதிக்கப்பட்ட 
நிைலயிேலேய இன்ன ம் வாழ்ந்  வ கின்றனர். இந்நிைலயில் 
அவர்கள்மீ  பல்ேவ  அதிகாரத் தரப்பினர  ெக பி கள் 
மற் ம் அச்சு த்தல்கள் அதிகாித் ள்ளைதக் காணக்கூ யதாக 

ள்ள . எனேவ, ேமற்ப  சம்பவத்தின் பின்னணியி ள்ள 
உண்ைமகள் கண்டறியப்பட் , ெவளிப்ப த்தப்படேவண்  
ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

ஏைனய ைறகளி ந்  எம  நீதித் ைற 
வி பட் க்கின்றதா? என்ற ேகள்விக்ேக இடமி க்கா  அ  
வி பட் க்க ேவண் ம். அேதேநரம், ஏைனய ைறகளி ந்  
நீதித் ைற வி பட் ந்தால் மாத்திரம் அ ேவ நீதித் ைறச் 
சுதந்திரத்திற்கான உாிய ரண வழி ைற எனக் கூறிவிட ம் 

யா . நீதித் ைறயிைனச் சார்ந்ேதா ம் சட்டத்தின் 
ன்னிைலயில் சமமானவர்கள் என்ற நிைலப்பா  நிைலநி த்தப் 

படேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாண் , வாய்ப்பளித்தைமக்கு 
நன்றிகூறி, விைடெப கின்ேறன். 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
நன்றி. அ த் , ெகளரவ அரவிந்த் குமார் அவர்கள்! 

 
[பி.ப. 3.55] 

 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
நன்றி, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள! இன்  

வாக்காளர்கள் ெதாடர்பாக நாங்கள் க த் க்கைள ன்ைவத் க் 
ெகாண் க்கின்ேறாம். க்கியமாக வடக்கு, கிழக்கிேல 

லம்ெபயர்ந்தவர்கள் - இடம்ெபயர்ந்தவர்கள் - ேபார் காரணமாகப் 
பல்ேவ  இன்னல்க க்கு கம்ெகா த்தவர்களின் வாக்குாிைம 
சம்பந்தமாகக் கலந் ைரயா க் ெகாண் க்கின்ேறாம். அங்ேக 
இ  ஒ  பாாிய பிரச்சிைனயாக இ க்கின்ற அேதேவைள, 
நாட் ன் பல்ேவ  பகுதிகளி ம் இ  பரவலாகக் 
காணப்ப வைத ம் அவதானிக்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
குறிப்பாக நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற மைலயகத்ைதப் 
ெபா த்தளவில், அங்கு இ  ஒ  பாாிய பிரச்சிைனயாக 
இ ப்பைத இந்த உயாிய சைபயிேல சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.  

105 106 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

இந்த நாட் ேல மைலயக மக்க க்கு 200 வ ட கால வரலா  
இ க்கின்ற . இந்தக் காலப் பகுதியில் சுமார் 160 வ டங்கள் 
அந்த மக்கள் வாக்குாிைமயற்ற மக்களாக இ ந்  வந்தைத 

ன்பகரமான ஒ  வரலாற் ப் பதிவாக நான் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். இந்த நாட் ேல இந்திய வம்சாவளி மக்களாகிய 
மைலயக மக்கள் சுமார் 15 இலட்சம் ேபர் வாழ்கின்றார்கள். 
இவர்களின் விகிதாசாரத்திற்கு ஏற்ப 16 பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கள் அந்த மக்கைளப் பிரதிநிதித் வம் ெசய்வ  
அவசியம் என்  பல்ேவ  தரப்பினரா ம் சுட் க் 
காட்டப்பட் ள்ள . ஆனால், ரதி ஷ்டவசமாக இந்தப் 
பாரா மன்றத்தி ம்கூட மைலயகத்ைதப் பிரதிநிதித் வப் 
ப த்தக்கூ ய 9 பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் மாத்திரேம 
இ ப்பைத இங்கு விசனத் டன் பதி ெசய்ய ேவண் ள்ள . 
இதற்கு காரணம் என்ன என்  ஆராய்ந்  பார்க்கின்றேபா , 
பல்ேவ  காரணங்கைளப் ாிந்  ெகாள்ளக்கூ தாக 
இ க்கின்ற .  

விேசடமாக மைலயக மக்க க்கான வாக்குாிைம மைறந்த 
ஜனாதிபதி ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன அவர்களின் காலகட்டத்திேல 
வழங்கப்பட்ட . அதன் காரணமாக மைலயக மக்கள் 
இயல்பாகேவ ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியின்மீ  நன்றி 
விசுவாசத் டன் ெசயற்ப வைத ேதர்தல் காலங்களிேல நாங்கள் 
ெதாடர்ந் ம் பார்த்  வ கின்ேறாம். அதாவ  வாக்குாிைம 
இல்லாத ஒ  மக்கள் கூட்டத்திற்கு ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியின் 
ஊடாக வாக்குாிைம கிைடத்த  என்ற காரணத்தினால் யாைனச் 
சின்னத்திற்கு அல்ல  ஐக்கிய ேதசியக் கட்சிக்கு அந்த மக்கள் 
வாக்களிப்பதில் மிக ம் அக்கைற காட்  வ கின்றார்கள். இந்த 
இடத்திேலதான் பிரச்சிைன இ ப்பதாக நான் பார்க்கின்ேறன். 
அதாவ  ஒ சில அதிகாாிகளின் ெசயற்பா கள் அவர்கள் ஐக்கிய 
ேதசியக் கட்சிக்கு எதிராகச் ெசயற்ப கின்றார்கேளா என்றெவா  
சந்ேதகத்ைத ஏற்ப த் வதாக இ க்கின்ற . ஏெனனில், 
அவர்களின் ெசயற்பா களின் காரணமாக மைலயக மக்கள் 
தங்க ைடய ெபயர்கைளத் ேதர்தல் இடாப்பிேல 
இைணத் க்ெகாள்வதில் பல்ேவ  சந்தர்ப்பங்களில் பாாிய 
சிக்கல்க க்கு கம் ெகா த்  வந் ள்ளார்கள்.  அவற்றில் 
சிலவற்ைற இந்த உயாிய சைபயிேல ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

ஒவ்ெவா  வ ட ம் ேதர்தல் இடாப்  தி த்தப்ப கின்ற . 
அதற்காக மக்கள் மத்தியில் வழங்கப்ப கின்ற form ேதாட்டப் ற 
மக்க க்குத் திட்டமிட் த் தாமதித்ேத வழங்கப்ப கின்றன. 
ஆனால், இவ்வாறான form கைள நிரப் வதற்குக் கால அவகாசம் 
ேதைவ. கால அவகாசம் இ ந்தால் மாத்திரேம அவற்ைறச் சாியாக 
நிரப்பிக் ைகயளிக்கக்கூ ய நிைலைம ஏற்ப ம். ஆகேவ, இந்த 
நிைலைமக்கு இடமளிக்கக்கூடா  என்பதற்காகத் திட்டமிட்ட 
வைகயிேல காலதாமதம் ெசய்  இைவ ேதாட்டப் ற மக்க க்கு 
வழங்கப்ப கின்றன. உங்க க்குத் ேதாட்ட மக்களின் நிைலைம 
ெதாி ம்!  இவ்வா  ப வங்கள் வழங்கப்ப ம்ேபா  அவற்ைற 
நிரப் வதற்கு அவர்கள் பல்ேவ  தரப்பினாின் உதவிையப் 
ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ய ேதைவயி க்கின்ற .  ஆகேவ, 
இவ்வா  உதவிையப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு அதற்கான கால 
அவகாசம் அவர்க க்குத் ேதைவ. ஆனால், அந்த வாக்காளர் 
இடாப்பி ந்  இவர்கைள இல்லாமற் ெசய்வதற்காக, இந்தக் 
கால அவகாசத்ைத வழங்கக்கூடா  என்பதற்காகத் திட்டமிட்ட 
வைகயிேல அவற்ைறக் காலதாமதம் ெசய்  வழங்கும் ஒ  
நிைலைம அங்கு காணப்ப கின்ற . இவ்வாறான ஒ  நிைலைம 
ஏற்ப ம்ேபா , சாியான ேநரத்திேல - சாியான த ணத்திேல 
அவற்ைற நிரப்பி மீளக் ைகயளிக்க யாத ஒ  நிைலைம 
ஏற்ப வதனாேல அவர்களின் ெபயர்கள் பல்ேவ  
சந்தர்ப்பங்களிேல ேதா்தல் இடாப்பிேல இடம்ெபற யாத ஒ  
நிைலைம ஏற்ப கின்ற . ஆகேவ, இதைன நாங்கள் கவனத்திற் 
ெகாள்ளேவண் ம்.   

அேதேநரத்தில், மைலயக மக்க க்கு, இப்ப வம் எவ்வா  
நிரப்பப்படேவண் ம்? என்ப  ெதாடர்பான ஆேலாசைன 
வழங்கப்ப வதில்ைல. அதனால் அந்தப் ப வங்கைள 
நிரப் ம்ேபா  சில சில தவ கள் ஏற்ப கின்றன. ஆகேவ, சி  
தவ கைள ம்கூட, தி த்தக்கூ ய தவ கைள ம்கூட, ஒ  சில 
அதிகாாிகள் ெபாி ப த்தி அந்தப் ப வங்கைள நிராகாிக்கும் ஒ  
நிைல மைலயகத்திேல ெதாடர்ந்  ஏற்பட் வ கின்ற . ஆகேவ, 
இந்த நிைலைமைய மாற் வதற்கு அரசாங்கம் சாியான 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன்  நான் இந்த உயாிய 
சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அ மாத்திரமல்ல, மைலயகத்தி ந்  பல்ேவ  தரப்பினர் 
ெதாழி க்காகச் சில நகரங்க க்கு வந்  ேசா்கின்றார்கள். 
கு ம்பத்தைலவன்கூட அங்கி ந்  பிற நகரங்க க்குச் ெசன்  
ெதாழில் ெசய்கின்றான். இவ்வா  ெதாழில் ெசய்வதனால் 
அவர்கள் அங்ேக இ ப்பதில்ைல. அதாவ , நிரந்தர இடத்திேல 
அவர்கள் வசிப்பதில்ைல. இ  யதார்த்தம்!  ஆகேவ, இதைன ஒ  
சில அதிகாாிகள் சுட் க்காட் , “கு ம்பத் தைலவன் ட் ேல 
இல்ைல. அவர் எங்ேகா ஓாிடத்தில் ெதாழில் ெசய்கின்றார். 
ஆகேவ, அவாின் ெபயர் இங்ேக வாக்காளர் பட் ய ேல 
இடம்ெபற யா . அவர் ேவைல ெசய் ம் இடத்திேல தன  
ெபயைரப் பதிந் ெகாள்ள ேவண் ம்” என்  ேபா யாக ஒ  
காரணத்ைதச் சுட் க்காட்  அவர்களின் ெபயர்கைள நீக்கும் ஒ  
நிைலைம ம் மைலயகத்திேல ஆங்காகங்ேக இடம்ெபற் க் 
ெகாண் க்கின்ற .   

அ மாத்திரமல்ல, மைலயக மக்களின் கு ம்பத்திேல ப த்த 
பிள்ைளகள் ேதாட்டத்திேல ெதாழில் ெசய்யாமல் நகரங்களிேல 
வந்  ெதாழில் ெசய்கின்றார்கள். அவர்கள் அவ்வா  
வ டக்கணக்கில் ெதாழில் ெசய்கின்றார்கள். இவ்வா  
நகரங்களிேல ெதாழில் ெசய் ம் பிள்ைளகள் - ஒ  கு ம்பத்திேல 
மகனாக இ க்கலாம் அல்ல  மகளாக இ க்கலாம் - இவர்களின் 
ெபயர்க ம் அங்ேக உள்ளடக்கப்ப வதில்ைல. இவர்களின் 
ெபயர்கள் திட்டமிட்  ஒ  சில அதிகாாிகளால் 
நிராகாிக்கப்ப கின்றன. "ஏன் நிராகாிக்கப்ப கின்ற ?" என்  
காரணம் ேகட்டால், “அவர்கள் இங்ேக வசிப்பதில்ைல. 
அவர்கைளக் காண யாம க்கின்ற . அவர்கள் இங்ேக 
வசிக்காமல் ேவ  பிரேதசங்களிற்குச் ெசன்  அங்ேக 
நிரந்தரமாகத் ெதாழில் ெசய்கின்றார்கள். ஆகேவ, அவர்களின் 
ெபயர்கைள இங்ேக பதிய யா ” என்ெறல்லாம் ேபா யாகக் 
காரணம் காட் , எம  பிரதிநிதித் வத்ைதக் குைறக்கேவண் ம் 
என்பதற்காக வாக்காளர் பட் ய ேல அவர்கள  ெபயர்கைள 
இடம்ெபறாமற் ெசய் ம் ஒ  நடவ க்ைக அங்ேக 
ெதாடர்ந்தவண்ணம் இ க்கின்ற .   

வாக்காளர் பட் ய ேல அவர்கள  ெபயர்கள் 
இல்லாவிட்டால், அவர்கள் பல்ேவ  பிரச்சிைனக க்கு கம் 
ெகா க்கேவண் ய ஓ  அவலம் இ க்கின்ற  என்பைத ம் நான் 
இந்த உயாிய சைபயிேல சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். 
இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களிேல, அதாவ  அந்த வாக்காளர் 
பட் ய ேல நிரந்தரமாக அவர்கள  ெபயர்கள் இல்லாத ஒ  
நிைலைம ஏற்ப ம்ேபா , பிள்ைளகைளப் பாடசாைலகளிேல 
அ மதிக்க யாத ஒ  நிைலைம ஏற்ப கின்ற . ஏெனனில், 
பாடசாைலகளில் பிள்ைளகைள அ மதிப்பதற்குத் ேதா்தல் 
இடாப்பிேல ெபற்ேறாாின் ெபயர் இ க்கேவண் ம்.  அதில் ெபயர் 
பதிவாகியி ப்பைத உ தி ெசய்யேவண் ய ஒ  ேதைவ 
ெபற்ேறா க்கு இ க்கின்ற .  அவ்வா  உ தி ெசய்வதற்குத் 
ேதா்தல் இடாப்பிேல ெபயர் இல்லாவிட்டால், பிள்ைளகைளப் 
பாடசாைலயிேல அ மதிக்க யாத ஒ  நிைலைம 
ஏற்ப கின்ற .  பிள்ைளக க்கான அ மதி அங்ேக 
ம க்கப்ப கின்ற ; நிராகாிக்கப்ப கின்ற . இ மாத்திரமல்ல, 
ெதாழில் வாய்ப்ைபப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கும் ேதாத்ல் 
இடாப்பிேல ெபயர் இ க்கேவண் ம் என்ப  ஒ  
நிபந்தைனயாக, ஒ  விதியாக இ க்கின்ற . ஆகேவ, ேதா்தல் 
இடாப்பிேல இவ்வா  திட்டமிட் ப் ெபயர்கள் இல்லாமற் 
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ெசய்யப்ப ம்ேபா , அவர்கள் எங்கி ந்  தங்கள  ேதா்தல் 
இடாப்பிற்கான சான்றிதைழப் ெபற் க்ெகாள்ள ம்? அல்ல  
ேதா்தல் இடாப்பிேல தங்கள  ெபயர் உள்ளடக்கப்ப வைத 
எவ்வா  அவர்கள் உ திெசய்ய ம்? என்ற ஒ  ேகள்வி ம்  
இயல்பாகேவ எ கின்ற .  

அண்ைமயிேல மைலயகத்ைதச் ேசர்ந்த 
ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் ஆசிாிய உதவியாளர் நியமனத்திற்காக 
விண்ணப்பித்தி ந்தார்கள். அதற்கு, “விண்ணப்பதாாி ஒ  பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாிவிேல, ஒ  கிராம ேசவகர் பிாிவிேல 
ெதாடர்ச்சியாகப் பத்  வ டங்கள் வசித்தி க்கேவண் ம்” என்ற 
ஒ  தைகைம ம் ேகாரப்பட் ந்த . ஆகேவ, ேதா்தல் 
இடாப்பிேல ெபயர் இல்லாவிட்டால், எவ்வா  அவர்க க்கு 
இவ்வாறான ஒ  சான்றிதைழப் ெபற ம்? எவ்வா  
அவர்களால் ஒ  சான்றிதைழ ன்ைவக்க ம்? என்ற 
ேகள்விகள் இயல்பாகேவ எ கின்றன.  ஆகேவ, இதிேல நாங்கள் 
மிக அதிக அக்கைற காட்டேவண் ய ஒ  
நிைலைமயி க்கின்ேறாம். இந்தத் தவைறத் தி த்தேவண் ய 
நிைலைமயில் இ க்கின்ேறாம். இவ்வா  திட்டமிட் ச் 
ெசயல்ப ம் அதிகாாிகைள - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க க்கு இன் ம் ஒ  

நிமிடம் இ க்கின்ற . 
 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
நன்றி!  

இவ்வா  திட்டமிட் ச் ெசயல்ப ம் அதிகாாிகைள 
இனம்கண் , அவர்க க்கு எதிராகத் தகுந்த நடவ க்ைககைள 
எ க்கேவண் ய காலகட்டத்தில் நாங்கள் இ க்கின்ேறாம்.  

அ மாத்திரமல்ல, இன் ெமா  பாாிய பிரச்சிைனைய நான் 
இந்த உயாிய சைபயிேல சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். 
நகர் றங்களில் வாடைக களில் பல தரப்ைபச் ேசா்ந்த 
கு ம்பங்கள் வாழ்கின்றன. இவ்வா  வாடைக களிேல 
வசிக்கின்றவர்க க்குத் ேதா்தல் இடாப்பில் ெபயர்கைளப் 
பதி ெசய்ய யா  என்  ெசால் , அவற்ைறத் தவிர்க்கும் 
நடவ க்ைககளில் சில அதிகாாிகள் ஈ பட்  வ கின்றார்கள். 
ஆகேவ, அவர்கள் வாடைக களிேல இ க்கின்றார்கள் என்ற 
ஒேர காரணத் க்காக வாக்குாிைமைய இழக்கேவண் ய 
அவலநிைல அல்ல  ரதி ஷ்டவசமான நிைலைம தமிழ் 
மக்க க்கு ஏற்பட் க்கின்ற  என்பைத நான் இந்த உயாிய 
சைபயிேல சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். ஆகேவ, அவர்கள் 
கு யி ப்ப  வாடைக டாக இ க்கலாம். அல்ல , ெசாந்த 

டாக இ க்கலாம். அ வல்ல பிரச்சிைன! ஒ வர் ஓர் இடத்தில் 
நிரந்தரமாக வாழ்ந்தால் - நிரந்தரமாக வசித்தால் - அவ க்கு 
வாக்குாிைம வழங்கப்படேவண் ம் என்  இந்த நாட் ன் 
அரசியலைமப் ச் சட்டத்திேல குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற . அந்த 
வைகயில் பார்க்கும்ேபா , வாடைக ட் ேல இ க்கின்றார் 
என்  ஒ  காரணத்ைதக் காட் , அவர்க க்கு வாக்குாிைம 
ம க்கப்ப வைத நான் எந்த வைகயி ம் ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய 
ஒ  விடயமாகப் பார்க்கவில்ைல. மாறாக, இதைன ஒ  திட்டமிட்ட 
இனவாதச் ெசயலாகேவ பார்க்கேவண் யி க்கின்ற . ஆகேவ, 
இவ்வாறான நடவ க்ைகக க்கு ற் ப் ள்ளி ைவக்கேவண் ம். 
ெதாடர்ந் ம் எம  மக்கள் இவ்வாறான திட்டமிட்ட 
ெசயல்பா க க்கு கம்ெகா க்க இடமளிக்கக்கூடா  என்  
கூறி, சந்தர்ப்பமளித்த ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்க க்கு மீண் ம் நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன். 

[4.06 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, Mr. Deputy Chairman of Committees.  I 
must state at the outset, Sir, that this law has some 
positive features. There is an effort to restore the 
franchise of internally displaced persons by enabling 
them to be registered consequent to their having not been 
registered in the districts to which they originally 
belonged.  

There is a particular reference to the Northern and 
Eastern Provinces which appears to be an 
acknowledgement of displacement in the Northern and 
Eastern Provinces in a fairly big scale. While I do 
concede that it is possible that persons of all communities 
could have been displaced in the Northern and Eastern 
Provinces, the majority of the persons displaced in the 
Northern and Eastern Provinces and the internally 
displaced persons in the said provinces would largely be 
persons from the Tamil community. 

An internally displaced person, Sir, has been defined 
in the law and I have some disagreement in regard to this 
definition because what the definition states is, " 
'internally displaced person' means a citizen of Sri Lanka 
who was permanently resident in the Northern Province 
or Eastern Province and who was forced or obliged to 
leave from his residence at any time prior to May 18, 
2009, as a result of any action of terrorist militant or other 
group, and currently resides in Sri Lanka outside his 
original place of residence in the Northern Province or 
Eastern Province or had re-settled in his original place of 
residence subsequent to the date on which the revision of 
the register of electors for the year 2012 commenced." 

It seems to suggest that this displacement has 
occurred as a result of some militant activity which is a 
recent phenomenon. I do not quite agree with that Sir, 
because, I want to make a few comments to clarify and 
place on record the full picture relating to displaced 
Tamil persons. 

Tamil militancy first occurred in Sri Lanka in the late 
1970s. The displacement of Tamil people commenced in 
Sri Lanka well-nigh two decades before that. The first 
anti-Tamil riots were in 1956 in the Galoya valley 
followed in 1958 by riots in several parts of the country. 
Then we had anti-Tamil violence in 1961, on a large 
scale in 1977, 1981, and thereafter in 1983 which was a 
major anti-Tamil holocaust and continuously thereafter 
until 2009. Large numbers of Tamils were not merely 
internally displaced; they fled abroad. We have personal 
knowledge of families involved. Tamils were physically 
attacked on account of political demands made by them 
pertaining to language, land, restructuring of the 
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Constitution to enable sharing powers of governance. As 
much as 50 per cent of the Sri Lankan Tamil population 
lives outside the country in different parts of the world. 
They were displaced people, not internally displaced but 
displaced and compelled to seek residence in other parts 
of the world and I may call them “Externally Displaced 
People”.  

The Tamil people have consequently been politically 
weakened. This law does not address that issue. That 
issue needs to be addressed. Whether Sri Lankan citizens 
living abroad who have not acquired citizenship in 
another country should not be granted the right to vote - 
the right to franchise - is a matter that needs to be 
considered. We would very much like them to come back. 
It may be, in view of the experiences that they have 
suffered and gone through, they would like to be assured 
that they are returning to a country, different to the 
country from which they fled because a number of these 
persons fled because they were subjected to physical 
violence. A large number of them were public servants; 
persons holding responsible positions in public service.  
There is a feeling in this country today that the public 
service in this country has deteriorated. The exodus of 
Tamil public servants consequent to physical violence has 
been one of the main reasons for the deterioration that has 
occurred in the public service.  

Well, Sir, as I said before, these people are willing to 
come back; they are anxious to come back. But the 
question is, is this country different today or would it be 
different in the future from what this country was when 
they fled from the country? That is what they want to be 
assured about. If there is a new Constitution which 
accommodates diversity, upholds democracy in the true 
sense of the word, upholds the rule of law and human 
rights, upholds equality and justice, nondiscrimination, 
equal treatment as equal citizens in this country, then, I 
think, Sir, there is a possibility that at least, some of these 
persons will return. We have the opportunity to 
accomplish this task because today many right-thinking 
persons, both in this Parliament and outside, think that the 
time has certainly come for us to put the past behind us 
through a new constitution.  

So, Sir, while I welcome this law insofar as the law 
seeks to redress the difficulties, the denial caused to 
internally displaced persons and enable them to be 
registered in the districts to which they belong, the fact 
remains that this law does not address the issue of persons 
who have been externally displaced, who have fled the 
country, who live abroad, who were not citizens of any 
other country and would like therefore to exercise their 
franchise in this country and if possible be able to even 
come back to this country if the country will assure them 
of a peaceful and nonviolent future.  

Thank you, Sir.  

[අ.භා. 4.16] 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, තිස් අවුරුද්දක් තිස්ෙසේ 

ඇදී ගිය ෙබදුම්වාදී ෙකොටි තස්තවාදී යුද්ධය නිසා අයිතීන් අහිමි 
වුණු, හිමිකම් අහිමි වුණු සියලු ජනයාට ඒ අහිමි වුණු 
අයිතිවාසිකම්, හිමිකම් ලබා දීම සඳහා කටයුතු කිරීම ෙම් 
උත්තරීතර පාර්ලි ෙම්න්තුවට පැහැර හැරිය ෙනොහැකි මහා වග 
කීමක් කියා මා හිතනවා. ඒ වග කීම ඉෂ්ට කරන්න දරන හැම 
පයත්නයකටම, දරන හැම උත්සාහයකටම ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
හැටියට ෙකොන්ෙද්සි විරහිතව අ ෙප් උපරිම සහාය ලබා ෙදන්න 
අපි සූදානම්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. හැබැයි, ඒ 
ෙබදුම්වාදී ෙකොටි තස්තවාදී යුද්ධය නිසා 1983 සිට අයිතිවාසිකම් 
අහිමි වුණු, හිමිකම් අහිමි වුණු උතුෙර් සහ නැ ෙඟනහිර පදිංචිව සිටි 
සියලු ජනයාට ඒ අයිතිවාසිකම්, ඒ හිමිකම් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. මම 
හිතන විධියට ඔවුන්ට ෙදන්න බැරි වන්ෙන් ජීවිතය විතරයි. අන් 
සියලු ෙදයක්ම ඔවුන් ෙවනුෙවන්  ලබා දීෙම් හැකියාව අපට 
තිෙබනවා. නැති වුණු ජීවිත ෙදන්න අපට බැරි ෙවයි. නමුත් නැති 
වුණු අෙනක් හැම අයිතියක්ම, හැම හිමිකමක්ම ලබා දීම අෙප් 
යුතුකමක්, පැහැර හැරිය ෙනොහැකි වග කීමක් ෙවනවා. හැබැයි, 
එම අයිතිවාසිකම් පිරිනමද්දී, නැති වුණු එම හිමිකම් ලබා ෙදද්දී - 

 
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 ඉරාන් විකමරත්න මහතා (මුදල් රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - நிதி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  
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 වූෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා  මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, 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 ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා කථා කරන්න.  
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියා ෙගන ආෙව් ෙම් 

කාරණයයි.  ඒ අයෙග් අයිතිවාසිකම් ලබා ෙදද්දී, ඒ අහිමි වුණු 
හිමිකම් ලබා ෙදද්දී උතුෙර් හිටපු, නැ ෙඟනහිර හිටපු ෙදමළ 
ජනතාවට, මුස්ලිම් ජනතාවට, සිංහල ජනතාවට, ෙම් කාටත් 
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තමන්ට නැති වුණු අයිතිවාසිකම්, හිමිකම්  එක ෙලස ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ. ඒකයි සාධාරණත්වය වන්ෙන්; ඒකයි යුක්ති සහගතභාවය 
වන්ෙන්; ඒකයි ජාතික සමගියට තුඩු ෙදන විධියට ඒ 
අයිතිවාසිකම්, හිමිකම් ලබා දීමක් බවට පත් වන්ෙන්. එෙහම 
කෙළොත් පමණයි ඒක එක ජාතියකට වරදානයක්, වරපසාදයක් 
බවට පත් ෙනොවී සමානාත්මතාව මත අයිතිවාසිකම් ලබා දුන්නා 
යැයි අපට සතුටට පත් ෙවන්න පුළුවන් වන්ෙන්.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් විපක්ෂ නායක ගරු ආර්. 
සම්පන්දන් මැතිතුමා එතුමාෙග් පැහැදිලි කිරීෙම්දී 1983 ෙදමළ 
ජනතාවට එෙරහිව ඇති වුණු මහා මෘග පහාරය ගැන කිව්වා. ඔව්, 
ඒක මහා මෘග පහාරයක්. එවකට පැවැති එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුෙව් මැරෙයෝ යාපනය පුස්තකාලය ගිනි තියලා, 1981 
සංවර්ධන සභා ඡන්දය ෙකොල්ල කාලා ෙදමළ ජනතාව ෙකෙරහි 
ඇති කළ ඒ මෘග පහාරය අපි අදත් ෙහළා දකිනවා. අපි එදත් ඒක 
ෙහළා දැක්කා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ පහාරෙයන් 
දකුණු පළාෙත් සහ අෙනකුත් ෙසසු පළාත්වල හිටපු  ෙදමළ 
ජනයා අෙප් රට අත්හැර ගියා. ඒෙගොල්ෙලෝ ගිෙය් ෙව්ලුපිල්ෙල් 
පභාකරන්ෙග් තුරුලට කියන එක අපි අමුතුෙවන් කියන්න ඕනෑ 
නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් අයිතිවාසිකම් ෙදද්දී 
අන්න ඒ ජනතාවටත් ඒ අයිතිවාසිකම් ලබා දීම සිදු විය යුතු 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම  1983 වන විට උතුෙර් යාපනෙය් ෙමොන තරම් 
සිංහල ජනතාවක් ජීවත් වුණාද, මුස්ලිම් ජනතාවක් ජීවත් වුණාද? 
උතුරු පළාෙත් මුලතිව්වල, කිලිෙනොච්චිෙය්, මන්නාරෙම්, 
වව්නියාෙව්,  සිංහල ජනතාව ෙකොතරම් පමාණයක් ව්යාපාර කර 
ෙගන පදිංචිව සිටියාද, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මුස්ලිම් 
ජනතාව ෙමොන තරම් පමාණයක් පදිංචිව සිටියාද?   අද ඒ අය ගැන 
කිසි කථාවක් නැහැ. උතුෙර් හිටපු සිංහල ජනතාවට ඒ අයෙග් ගම් 
බිම්, ඒ අයෙග් ෙද්ෙපොළ, ඒ අයෙග් ව්යාපාරික ස්ථාන, ඒ අයෙග් 
ෙගොවිෙපොළවල් සියල්ලම දමලා  පරම්පරා ගණනාවක් තිස්ෙසේ 
හම්බ කර ගත්ත ෙද්ෙපොළ දමලා, ගම් අතහැරලා, ෙගවල් ෙදොරවල් 
අතහැර දමලා  එන්න සිද්ධ වුණා.  

අද ඒ අයට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කිරීම ගැන, ඒ අයට අහිමි 
ෙවච්ච ෙද්වල් ලබා දීම ගැන, ඒ අයට  නැති ෙවච්ච අයිතීන් ලබා 
දීම ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
එම නිසා අපි අවධාරණය කරනවා,  අසූතුනට ෙපර උතුෙර්    
ව්යාපාර කර ෙගන, ෙගොවිතැන්බත් කර ෙගන,  රැකී රක්ෂා කර 
ෙගන  හිටපු  සිංහල ජනතාවටත්, මුස්ලිම් ජනතාවටත්, ෙදමළ 
ජනාතවට වා ෙග්ම  සාධාරණය ඉෂ්  ට ෙවන්න  ඕනෑ බව. ඒ අයෙග් 
ගම්බිම්වල අයිතිය  ඒ අයට ලැෙබන්න ට ඕනෑ; ඒ අයෙග් 
ඉඩකඩම්වල අයිතිය ඒ අයට ලැෙබන්නට  ඕනෑ; ඒ අයෙග් 
ෙගොවිබිම්වල අයිතිය ලැෙබන්න ට  ඕනෑ. ඒ අයට නැවත වතාවක්  
ඒ පෙද්ශවල බියකින් සැකයකින් ෙතොරව නිරුපදිතව  වාසය 
කරන්නට පුළුවන්, පදිංචි ෙවන්නට පුළුවන්, ජීවත් ෙවන්නට 
පුළුවන් ව ටපිටාව සකස් කරන්නට ඕනෑ. එකත් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වගකීමක් ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි 
කිරීෙම් (විෙශේෂ විධිවිධාන)පනත් ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියවීම 
සඳහා වූ විවාදය අද පැවැත්ෙවනවා. ඒ  ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි 
කිරීම සඳහා  නව නීතියක් සම්පාදනය කිරීම සඳහායි. උතුෙර් 
ෙකොටි තසත්වාදය නිසා අවතැන් ෙවච්ච සියලු ෙදනාට ඒ අයිතිය 
ලබා ෙදන්නට  ඕනෑ. හැබැයි  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
තිෙබන සාමාන්ය නීතිය යටෙත් ඒ අයට තමන්ෙග් ඡන්ද අයිතිය 
ලබා ෙදන්නට  බැරිද? ලබා ෙදන්නට පුළුවන්. ඇයි ෙම් විෙශේෂ 
නීතියක් ෙග්න්ෙන්? විෙශේෂ නීතියක්  ඕනෑ ෙවන්නට පුළුවන්. ඒ 
විෙශේෂ නීතිය ඕනෑ ෙවන්ෙන් ෙමොකද, සාමාන්ය නීතිය තිබියදී? 

සාමාන්ය නීතියක් නැත්නම්  විෙශේෂ නීතියක් ෙගනාවාට තමක් 
නැහැ. ඇයි ෙම් විෙශේෂ නීතියක් ෙග්න්ෙන්? අපිට සැකයක් මතු 
ෙවනවා. යහපාලන ආණ්ඩුව  එක පැත්තකින් ඡන්ද හිමියන්ට  
ඡන්ද අයිතිය ලබා ෙදන්නට කටයුතු කරන අතරම  අෙනක් 
පැත්ෙතන්  රෙට්ම ජනයාෙග් ඡන්ද අයිතියට වැට බඳින්නට 
කටයුතු කළ ආණ්ඩුවක් බවට ඉතිහාස ගත ෙවලා ඉවරයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළාත් පාලන මැතිවරණය 
පැවැත්විය යුතුව තිෙබනවා. පළාත් පාලන ආයතන විසුරුවා හැර 
දැන් අවුරුදු ෙදකකට වැඩි කාලයක්  ගත  වී  තිෙබනවා. පළාත් 
පාලන ආයතන අකීය වී  තිබීම නිසා  ෙඩංගු ෙරෝගය  උවදුරක් 
බවට  පත් වී දවස ගණෙන්  ජනයා   බිළි ගන්නා තත්ත්වයට,  ෙම් 
රෙට් අහිංසක ජනයා දවස ගණෙන් මරා දමන තත්ත්වයට පත් වී 
තිෙබනවා.ෙමයට පධාන ෙහේතුව අන් කවරක්වත් ෙනොෙවයි. 
පළාත් පාලන ආයතනවලින් සිද්ධ ෙවච්ච මදුරු මර්දන කියාවලිය 
දුර්වල වීම පමණක් ෙනොෙවයි, කසළ කළමනාකරණ කියාවලියත් 
දුර්වල වීමයි.  එම නිසා පළාත් පාලන මැතිවරණය තියන්න භයයි. 
ආණ්ඩුව පළාත් පාලන මැතිවරණය හරියට බාලගිරි ෙදෝෂය වාෙග් 
"අද ෙනොෙවයි ෙහට" කියන තත්ත්වයට පත් වී තිෙබනවා.  පළාත් 
පාලන මැතිවරණය තියන්න "ෙකෝඳුරුෙතල් හත් පට්ටයකුත් 
තවත් ටිකක් ඕනෑ" ය කියා ආණ්ඩුව  කියනවා. ඒ "ටික" ෙහොයා 
ගන්න බැහැ ග රු ෆයිසර් මුස්තාෆා ඇමතිතුමාට. ෙම් "ටික" කවදා 
ද හම්බ ෙවන්ෙන්? ෙකෝඳුරුෙතල් හත් පට්ටයකුයි තවත් ටිකකුයි 
ඕනෑ, පළාත් පාලන මැතිවරණය තියන්න. ෙම් විධියට පළාත් 
පාලන මැතිවරණය දිගින් දිගටම කල්දමන යහපාලන ආණ්ඩුව 
අෙනත් පැත්ෙතන්  ඡන්ද හිමි අයිතිය ලබා ෙදන්නට කල්පනා 
කරනවා.  ෙම්ක  තමයි ආණ්ඩුෙව් තිෙබන පරස්පරය. අපට 
සැකයි, ෙම් ලැහැස්ති ෙවන්ෙන් ෙමොකටද කියා. එක පැත්තකින් 
පළාත් පාලන  ඡන්ද විමසීම දින නියමයක් නැතිව කල්දමා 
තිෙබනවා.  හරියට දිනයක්  කියන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්  රෙට් ගාම නිලධාරි 
පුරප්පාඩු තුන්දහසක් තිෙබනවා. ෙම් ගාම නිලධාරි පුරප්පාඩු 
පිරවීම සඳහා  සුදුස්සන් ෙතෝරා ගැනීමට  2016  ෙපබරවාරි 
මාසෙය් තරග විභාගයක්   පැවැත්වූවා. ඒ තරග විභාගෙයන් ඉහළ  
ලකුණු ලබාගත් අයදුම්කරුවන් සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට 
කැ    ෙඳව්වා. ඒ සම්මුඛ පරීක්ෂණෙයන් ඉහළ සුදුසුකම් ලැබූ අය 
ෙතෝරා  ගත්තා. නමුත්   ඒ ෙතෝරා ගත් අයට තවම පත්වීම් දුන්ෙන්  
නැහැ. ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය තවම පත්වීම් දුන්ෙන් නැහැ.  
එෙසේ පත් වීම් ෙනොදී දැන් ෙමොකද කරන්න හදන්ෙන්?   එදා 1977-
1994 සමෙය්  එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ගෙම් ෙද්ශපාලනය කළ, 
යූඇන්පීෙය් ශාඛා සමිතිවල  සභාපති, ෙල්කම්ලාට  
තමුන්නාන්ෙසේ ලාෙග් යුඇන්පී ආණ්ඩුව  වගා නිලධාරී පත්වීම් 
දුන්නා. පසුව  ඒ වගා නිලධාරීන්ට  ගාම නිලධාරීන් හැ ටියට පත් 
වීම් ලබා දුන්නා. ඒ පසුව ගාම නිලධාරින් වුණු වගා නිලධාරින් 
දැන් විශාම ගිහින් තිෙබනවා.  ඒ විශාම ගිය අය  දැන් ගාම 
නිලධාරී පුරප්පාඩුවලට ගන්න හදනවා. අපට ආරංචිය තිෙබන 
විධියට  1800කට  දැන් ඒ තනතුරු ෙදන්න ලැහැස්ති කර 
තිෙබනවා. ෙම්  අය ඔක්ෙකොම  එදා පත් කර ගත්ෙත්  එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය්  පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙගන්, නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරුන්ෙගන්, රාජ්ය අමාත්යවරුන්ෙගන්, කැබිනට් 
ඇමතිවරුන්ෙගන්. ෙමොකටද ෙම් එන්න ලැහැස්ති ෙවන්ෙන්?  

ගාම නිලධාරි පුරප්පාඩු සඳහා පවත්වපු තරග විභාගෙය් 
පතිඵල අනුව වැඩිම සුදුසුකම් ඇතිව ලකුණු ලබා ගත් අය සම්මුඛ 
පරීක්ෂණවලට කැ ෙඳව්වා නම්, ඒ සම්මුඛ පරීක්ෂණවලට කැඳවපු 
අයෙග් වැඩිම ලකුණු අනුව ඒ අයට  ගාම නිලධාරි පත්වීම ෙනොදී, 
තමන්ෙග් ෙගෝල බාලයන් වුණු වගා නිලධාරින් ගාම නිලධාරින් 
බවට පත් කර එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ශාඛා සමිතිෙය් 
සභාපතිලාට, ෙල්කම්ලාට ෙමම ගාම නිලධාරි පත්වීම් ටික ෙදන්න 
යන්ෙන් ෙමොකටද? එෙකන් ෙත්ෙරනවා, කරන්න හදන ෙසල්ලම 
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එච්චර ෙහොඳ නැහැ කියලා. නිදහස් චතුරසෙය් පිහිටි රාජ්ය 
පරිපාලන සහ සව්ෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ෙවනම තිබුණු ගාම 
නිලධාරි අංශය අද වන විට අතිෙර්ක ෙල්කම්වරෙයක් යටෙත් 
ෙවනම ෙගොඩනැඟිල්ලකට ෙගනිහිල්ලා, රුපියල් ලක්ෂ අටක 
මාසික කුලියකට පවත්වාෙගන යනවා. ඒ නිසා පැහැදිලියි, එක 
පැත්තකින් ඡන්ද අයිතියත් දීෙගන තමයි එන්න හදන්ෙන් කියා. 
අෙනක් පැත්ෙතන් ගාම නිලධාරි පුරප්පාඩුවලට එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් තමන්ෙග් ඡන්ද හදපු ශාඛා සමිතිවල  ෙල්කම්ලා, 
සභාපතිලා, වගා නිලධාරින් ගාම නිලධාරින් බවට පත් කර ඒ 
උදවිය ෙගෙනන්නයි හදන්ෙන්.  

අෙනක් පැත්ෙතන් දින නියමයක් නැතිව තමන්ෙග් ඡන්ද 
මගඩියට ඕනෑ කරන යටිතල පහසුකම් ටික ෙහොඳට හදා 
ගන්නතුරු ෙම්ක කල් දම දමා ෙතපරබබා ඉන්ෙන් ෙවන 
ෙමොකටවත් ෙනොව,  ඊළඟ ඡන්ද මගඩියක් කරලා බලය අත් පත් 
කර ගන්න කියන එක පැහැදිලියි. ඒක තමයි ෙම් ගමන. ඒකට 
තමයි ෙම් ලක ලැහැස්ති ෙවන්ෙන්. ඒකට තමයි ෙම් සූදානම් 
ෙවන්ෙන්. ඒකට ෙනොෙවයි නම්, ඒක ෙනොෙවයි කියලා අපට 
කියන්න. ඒ නිසා ෙම් එන්න හදන්ෙන් ෙවන ෙමොනවාටවත් 
ෙනොෙවයි, ඒක තමයි ෙම් සැලැස්ම.  උතුෙර් ෙකොටි 
තස්තවාදින්ෙග් මෘග යුද්ධය නිසා අවතැන් වුණු ෙදමළ ජනතාවට, 
සිංහල ජනතාවට, මුස්ලිම් ජනතාවට ඡන්ද අයිතිය ලබා ෙදනවා 
නම් එය ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒකට අපි පක්ෂයි. ඒ ඡන්ද අයිතිය 
විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ ජනතාවට නැති වුණු හැම අයිතියක්ම ලබා 
දිය යුතුයි. ඒ අයිතිය ලබා ෙදන ගමන් ෙම් එන්න හදන්ෙන් ෙවන 
ෙමොනවාටවත් ෙනොෙවයි. ඒ ඡන්දදායක අයිතිය ෙපන්න ෙපන්න 
ෙම් ලක ලැහැස්ති ෙවන්ෙන්, ෙම් රෙට් එළැෙඹන හැම 
ෙමොෙහොතකම තියන්න තිෙබන මැතිවරණ නැවත වතාවක් 
ෙකොල්ල කෑමටයි. ඒක තමයි ෙම් අයෙග් උපාය මාර්ගය බවට පත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන එක අපට ෙබොෙහොම පැහැදිලියි. ඒක 
එෙහම ෙනොෙවයි නම්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් කවුරුන් ෙහෝ 
මන්තීවරෙයක්, ඇමතිවරෙයක්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයක්  ෙම් 
සඳහා උත්තර ෙදන්න. ගාම නිලධාරි විභාගය පවත්වා තිබියදී, එහි 
සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වා තිබියදී,  ගාම නිලධාරි තනතුරට 
සුදුසුකම් අනුව එම පුරප්පාඩු පිරවීමට ෙතෝරා තිබියදී ඒ පත්වීම් 
ටික ෙනොදී, ගාම නිලධාරින් බවට පත් වුණු වගා නිලධාරින්, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ශාඛා සමිතිවල හැට පිරුණු අය; විශාම 
ගිය ෙල්කම්ලා, සභාපතිලා  යූඑන්පී එෙක් මන්තීවරුන්ෙග්, 
ඇමතිවරුන්ෙග්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරුන්ෙග්, රාජ්ය ඇමතිවරුන්ෙග් 
ලැයිස්තුවලින් නැවතත් රාජ්ය ෙසේවයට ෙගනැල්ලා දාන්න 
හදන්ෙන් ෙමොකටද කියලා අපි අහනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් ෙදමළ ජනතාවෙග් 
ඡන්ද අයිතිය ෙවනුෙවන් අපි ෙපනී ඉන්නා අතරතුර, ෙම් ෙවලාෙව් 
අපි ඒ අයිතිය ලබා ෙදන්න ඕනෑ. අෙනක් නැති වුණු හැම 
අයිතියක්ම ෙදන්න ඕනෑ. ෙම් රට දාලා ගිය අයට නැවත ෙම් රෙට් 
ඇවිල්ලා පදිංචි ෙවන්න; නැවතත් ෙම් රෙට් ජීවත් ෙවන්න; නැවත 
ෙම් රෙට් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් ජනයා සමඟ සතුටින් සමඟිෙයන් 
වාසය කරන්න අයිතිය ෙදන්න ඕනෑ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ලබා ෙදන්න. අද, ෙදමළ ජනතාවට දකුෙණ් සහ ෙසසු පළාත්වල 

ජීවත්වීමට අයිතිය තිෙබනවා. අද, මුස්ලිම් ජනතාවට දකුෙණ් සහ 
ෙසසු පළාත්වල ඕනෑ තැනක ජීවත්වීමට අයිතිය තිෙබනවා. 
හැබැයි,  උතුෙර් සිංහල ජනතාවට ජීවත්වීමට අද අයිතියක් නැහැ. 
උතුෙර් නාග විහාරෙය් ඉදිෙවන බුදු පිළිම වහන්ෙසේ ඉදි කරන්න 
අයිතිය ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒක නවත්වන්න කියලා තර්ජන පිට 
තර්ජන එනවා. අද මුලතිව් පන්සෙල් බුදු පිළිම වහන්ෙසේ ඉදිෙවන 
එක නවත්වන්න කියලා තර්ජන පිට තර්ජන එනවා. ඒ පන්සල 
එතැනින් අයින් කරෙගන යන්න කියලා එහි ෙවෙසන  
හාමුදුරුවන් වහන්ෙසේලාට බලපෑම් පිට බලපෑම් එනවා. ෙමෙහන් 
අයිතිය ඉල්ලනවා. එෙහන් අයිතිය නැති කරනවා. ෙම්කද, 
පජාතන්තවාදය? ෙම්කද, සාධාරණය? අපි කියන්ෙන් එෙහම 
බැහැ. උතුෙර් ෙදමළ ෙබදුම්වාදී ෙකොටි තස්තවාදය නිසා-  

 
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) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙමොකක්ද, ඔබතුමියෙග් point of Order එක? 

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
ගරු මන්තීතුමා කිව්වා, අෙප් පල්ලිය අයින් කරන්න කියලා. 

අවුරුදු 10ක,15ක පමණ කාලයක සිට අෙප් temple ඔක්ෙකෝම 
අයින් කරනවා. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමිය පැහැදිලි කිරීම කෙළේ 

මම මතු කළ කාරණය ගැන ෙනොෙවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, නාග විහාරෙය් බුදු පිළිම වහන්ෙසේ ඉදි ෙවන්න 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒක නවත්වනවා. මුලතිව් පන්සල ෙගොඩනඟන්න 
ෙදන්ෙන් නැහැ, ඒක නවත්වනවා. පන්සල දාලා යන්න කියලා 
හාමුදුරුවන්ට බලපෑම් පිට බලපෑම් කරනවා. ඒක එෙහම ෙවන්න 
බැහැ. දකුෙණ් එෙහම නැහැ. ෙදමළ ජනතාව, මුස්ලිම් ජනතාව 
දකුෙණ් හැම තැනම සිංහල ජනතාවත් එක්ක සමඟිෙයන් ඉන්නවා 
නම්, උතුෙරත් මුස්ලිම් ජනතාව, ෙදමළ ජනතාව, සිංහල ජනතාව 
කවුරුත් එකට වාසය කරන්න ඕනෑ.  

අපි අවධාරණය කරන්ෙන් ෙබදුම්වාදී ෙකොටි තස්තවාදය නිසා 
ෙව්ළුපිල්ෙල් පිරබාහරන්ෙග් යකඩ සපත්තුවට පෑගිලා හිටපු 
ජනතාවට පජාතන්තවාදී අයිතිය ෙදනවාට අපි පක්ෂයි කියන 
එකයි.  හැබැයි, ඒක ජාති ෙභ්ද නැතුව, ජාතිවාදය නැතුව සිදු විය 
යුතුයි. එක ජාතියකට විතරක්, එක ජාතිකත්වයකට විතරක් 
වරදාන, වරපසාද ලබා ෙදන විධියට ෙනොව, හැෙමෝටම සමානව ඒ 
අයිතිය ලබා ෙදන්න ඕනෑය කියන එක අවධාරණය කරමින්, එෙසේ 
කරන ෙලස අප ඉල්ලා සිටිනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් යහපාලන ආණ්ඩුව, 
ඡන්දයට භය ආණ්ඩුව, දිෙනන් දින ජනතා අපසාදයට පත් වන 
ආණ්ඩුව ෙම් සැරෙසන්ෙන් බරපතළ ඡන්ද මංෙකොල්ලයකටය 
කියන එකත් අවධාරණය කරමින් මා නතර ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 
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[ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා] 
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ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද point of 

Order එක. 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් මිත ගරු ජයන්ත 

සමරවීර මන්තීතුමා ඉතා ෙව්ගවත් කථාවක් කළා. මා එතුමාට 
ෙබොෙහොම මිතශීලිව කියන්න කැමැතියි, එතුමන්ලා මිනිස්සුන්ෙග් 
හැඳුනුම් පත් එකතු කෙළේ නැත්නම්, ෙගොවියාෙග් තුවක්කු 
අරගත්ෙත් නැත්නම් - [බාධා කිරීමක්] ෙකොෙහද එදා 
පජාතන්තවාදය තිබුෙණ්? ඔබතුමා අද කථා කරනවා, 
පජාතන්තවාදය ගැන. ඔබතුමන්ලාෙන් මිනිස්සුන්ෙග් හැඳුනුම් පත් 
එකතු කෙළේ. පළමුෙවන් ඡන්දය දාපු මිනිස්සුන්ව අත් කපලා, නාස් 
කපලා, කන් කපලා, කකුල් කපලා  ෙගදර යැව්ෙව් කවුද? 
පළමුෙවන්ම ඡන්දය දාපු මනුෂ්යයාෙග් අත කැපුෙව් කවුද? [බාධා 
කිරීමක්] 

 
[අ.භා. 4.31] 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙදවන වර කියැවීම සඳහා අද 

දින ඉදිරිපත් කර තිෙබන ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් (විෙශේෂ 
විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත යටෙත් වචන ස්වල්පයක් කථා 
කිරීමට ඉඩ ලබා දීම ගැන මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ඡන්ද කල් දැමීම පිළිබඳවත්, ෙද්ශපාලන පත්වීම් ලබා දීම 
පිළිබඳවත් කියමින් ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා අෙප් රජ යට 
විශාල ෙචෝදනා රාශියක් නැඟුවා. අපි විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න 
ඕනෑ, එතුමන්ලාෙග් කාලෙය් දිවි නැගුම සංවර්ධන නිලධාරින්, 
සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින් විධියට ලබා දීපු ෙද්ශපාලන පත්වීම් 
ගැන. අපි සියලු ෙදනාම දන්නවා, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින් 
එළිපිටම ෙද්ශපාලනය කරමින් පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් ෙද්ශපාලන 
නිෙයෝජිතයින් හැටියටයි අද වන තුරුත් වැඩ කරන්ෙන් කියන 
එක. එතෙකොට එතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් ඒවා ලබා දුන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක ගැනත් එතුමා කියන්න ඕනෑ. 

ඊළඟට, කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරි 
මහත්වරු පත් කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලත් එතුමන්ලා කියන්න 
ඕනෑ.  එදා හිටපු ආසන සංවිධායකවරු යවපු ලැයිස්තුවලට අනුවයි 
ඒ අයව පත් කෙළේ.  

එතුමා අපට ෙචෝදනා කරනවා වාෙග්ම එතුමන්ලා පත් කළ 
නිලධාරින් ගැනත්- ඒවා අපි කියන ෙකොට දැන් ෙමතැනින් 
නැඟිටලා යනවා. හැම දාම එෙහම තමයි. අපට ෙචෝදනා කරනවා, 
ඊළඟට අපි කථා කරන විට අහෙගන ඉන්න බැරුව නැඟිටලා යන 
එක තමයි එතුමන්ලා කරන්ෙන්.   

එතුමා පළාත් පාලන මැතිවරණය ගැනත් කිව්වා. මම මතක් 
කරන්නට ඕනෑ, ගරු මහින්ද රජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් 
ෙකොළඹ මහ නගර සභාව විසුරුවා හැරලා අවුරුදු තුනහමාරක 

පමණ කාලයක් විෙශේෂ ෙකොමසාරිස්වරෙයක් යටෙත් එය පාලනය 
කළා; මැතිවරණය පැවැත්වූෙව් නැහැයි කියන එක. ඒ කාල ෙය්ත් 
ෙම් වාෙග් ෙද්වල් වුණා. අද ෙම් පළාත් පාලන මැතිවරණය කල් 
දැමීම සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් අෙප්-  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
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 පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ෙමතුමා ෙම් කථා කරන්ෙන් ෙකොළඹ මහ නගර සභාෙව්- 

[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] ගරු 

මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා කථාව කරෙගන යන්න. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ෙකොෙහොම ෙහෝ මැතිවරණයක් පැවැත්වූෙය් නැහැ. 

මැතිවරණය තියන්ෙන් නැතිව අවුරුදු ගණනාවක්- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු පසන්න රණවීර මන්තීතුමනි, වාඩි ෙවන්න, ෙම් 

මන්තීතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් නැතිව විෙශේෂ 

ෙකොමසාරිස්වරෙයක් යටෙත් ෙකොළඹ මහ නගර සභාව අවුරුදු 
තුනක් විතර පාලනය කළා. ෙමොකද, එදා මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා භය වුණා, මැතිවරණය පැවැත්වූවාම එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය ජයගහණය කරයි කියලා. එම නිසා ඒ විධියට කටයුතු 
කරෙගන ගියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පළාත් පාලන 
මැතිවරණය කල් දැම්ෙම් අපි ෙනොෙවයි. පළාත් පාලන 
මැතිවරණය කල් දමන්නට ෙහේතුව ෙමයයි. එදා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් හිටපු බැසිල් රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් අමාත්යාංශෙයන් තමයි ෙම් ෙකොට්ඨාස සීමා 
නිර්ණය කෙළේ. විරුද්ධ පක්ෂෙය් කිසිම ෙද්ශපාලන පක්ෂයකින් 
අදහස් විමසුෙව් නැහැ; ඒ සාකච්ඡාවලට අප කැ ෙඳව්ෙව් නැහැ. 
අපට කිව්ෙව් නැහැ, ෙම් ෙකොට්ඨාස සීමා නිර්ණය කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා. ඒ කිසි ෙදයක් කරන්ෙන් නැතිව, සුද්ෙදෝ 
දකුණු අපිකාව ෙබදුවා වාෙග්, සම්පූර්ණ සිතියම ෙගනැල්ලා 
එතුමාෙග් ෙම්සය උඩ දාලා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
සංවිධායකවරුන්ට ඕනෑ විධියට ෙකොට්ඨාස සීමා නිර්ණය කළා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එෙහම කරපු නිසා තමයි නැවත ෙම් සීමා නිර්ණය කරන්නට සිදු 
වුෙණ්. ඒ නිසා තමයි ෙම් මැතිවරණය කල් ගිෙය්. මැතිවරණය 
කල් යාෙම් වරදට වගඋත්තරකාරෙයෝ තමුන්නාන්ෙසේලා. අද 
වගඋත්තරකාරෙයෝ ඇවිල්ලා අපට ෙචෝදනා කරනවා, අපි 
මැතිවරණය කල් දානවා කියලා. මැතිවරණය කල් දාන්න අපට 
අවශ්යතාවක් නැහැ.  ඕනෑම ෙව්ලාවක මැතිවරණයකට යන්න අපි 
ලැහැස්තියි. ඒක ගැන අපට ගැටලුවක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඡන්ද හිමියන්ෙග් නාම 
ෙල්ඛන ලියා පදිංචි කිරීම සම්බන්ධෙයනුත් එකතු කරන්නට ඕනෑ 
අදහස් කිහිපයක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් අද ෙකොළඹ නගරය 
ඇතුළු නගරවල කුලී නිවාසවල ජීවත් වන ජනතාව විශාල පිරිසක් 
සිටිනවා. මම හිතන විධියට ෙකොළඹ නගරය තුළ පමණක් කුලී 
නිවාසවල ජීවත් වන පවුල් 15,000කට වැඩි සංඛ්යාවක් සිටිනවා. 
කුලී නිවාසවල ජීවත්වීම මතම ඔවුන්ට ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනයට 
තම නම ඇතුළත් කිරීෙම් අවස්ථාව අහිමි ෙවනවා. ඒකට පධාන 
ෙහේතුව තමයි, කුලී නිවැසියන්ට  ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනයට 
තමන්ෙග් නම ඇතුළත් කරන්නට ඒ ෙගවල්වල හිමිකරුවන් ඉඩ 
ෙනොදීම. ෙකොළඹ නගරය ඇතුළු නගරවල ජීවත් වන ජනතාව අද 
මුහුණ ෙදන විශාල පශ්නයක් තමයි, කුලී නිවාසවල ජීවත්වීම 
මතම ෙම් රෙට්  ඡන්දය පාවිච්චි කිරීෙම් අයිතිය ෙනොලැබීම. මම 
හිතනවා, අපි ෙම් පශ්නය ගැනත් සාකච්ඡා කර නීති රීති සකස් 
කරන්නට ඕනෑ කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම වීථිවල ජීවත් වන 
ජනතාවටත් ෙම් පශ්නය තිෙබනවා. විශාල පමාණයක ජනතාවක් 
වීථිවල ජීවත් ෙවනවා. ඒ වීථිවල ඉන්න ජනතාවටත් ඡන්ද බලය 
නැහැ. අපි දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් ෙකොළඹ නගරෙය් වීථිවල 
හිටපු සමහර අය අරෙගන ගිහින් පරිවාස නිවාසවලට දාලා තිෙබන 
බව. ඒ පරිවාස නිවාසවල ඉන්න අයටත් ඡන්දය දැමීෙම් වරම 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ; එම අයිතිය ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එම නිසා මම 
හිතනවා, අපි ෙම් කරුණු ගැන අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමන්ෙග් ෙලෙඩ් සුව ෙවලා 
නමුත් නිවාසවලින් ඇවිදින් එක්කෙගන යන්ෙන් නැති විශාල 
පිරිසක් අංෙගොඩ මානසික ෙරෝහෙල් ඉන්නවා. ඔවුන්ට ඒ ඡන්ද 
අයිතිය ලැෙබන්ෙනත් නැහැ. මානසික ෙරෝගය සුව වුණාට පසුව 
ඔවුන්ට ඡන්දය දීෙම් වරම නැවත ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
ෙගවල්වල සිටින අය ඔවුන් පදිංචිව සිටි නිවාසවලට නැවත ඔවුන් 
එක්ක ගිහින් නැති නිසා, තවමත් ඔවුන් ඒ ෙරෝහල්වලම සිටින 
නිසා ඔවුන්ටත් ඡන්ද අයිතිය ලැබිලා නැහැ. ෙම්කත් අපි දකින 
විශාල අඩු පාඩුවක්.  

ෙද්ශපාලනඥයන්ට ෙම් සියලු ෙද්වල් ගැන විශාල වගකීමක් 
තිෙබනවා. අපි දන්නවා, සමහර තැන්වල ගාම නිලධාරි 
මහත්වරුන් ඡන්දහිමියන් ලියා පදිංචි කිරීම නිසියාකාරෙයන්  
ෙනොකරන බව. සමහර නගරවල ඒ ෙවනුෙවන් නිලධාරින් පත් 
කරලා ඉන්නවා. නමුත් ඒ නිලධාරි මහත්වරු සමහර ෙවලාවට 
ෙගවල්වලට ගිහින් නිසි විධියට, නිසි කමෙව්දයකට ෙම් ඡන්ද 
forms ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. සමහර තැන්වල ඡන්ද forms ලබා 
ෙදනවා, නමුත් ඒවා එකතු කරන්නට නැවත එන්ෙන් නැහැ.  

ෙම් අතර ඡන්ද ෙපෝරම ලබා දීලා නැති නිවාසත් විශාල 
සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. ඒ සඳහා තමයි ෙද්ශපාලන පක්ෂවල 
නිෙයෝජිතයන් පත් කරන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට 
දැනගන්න ලැබී තිෙබන කරුණු අනුව දැනට ෙම් නිෙයෝජිතයන් 
පත් කරලා තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් පමණයි. තවම 
අෙනක් පක්ෂවලින් ෙම් නිෙයෝජිතයන් පත් කරලා නැහැ. ඒ නිසා 

ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් සිටින ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් අයින් 
වුණු; අයින් කළ මන්තීවරුන්ට පුළුවන්, ෙපොෙහොට්ටුව හරහා දැන් 
ඒ නිෙයෝජිතයන් පත් කරන්න. ඒ නිසා  තමුන්නාන්ෙසේලා වහාම 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායක බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයාට කියලා 
ඒ තනතුරු සඳහා නිෙයෝජිතයන් පත් කර ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි. 
ෙමොකද, එතෙකොට ගාම නිලධාරි මහත්වරුන්, ඒ පෙද්ශවල සිටින 
මැතිවරණ නිලධාරි මහත්වරුන් කියන සියලු ෙදනාම එකතු කර 
ෙගන අපට කමවත්ව ෙම් කාර්යය කරන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලය පුරාම යුද්ධය 
හරහා අභ්යන්තරව ඡන්ද අයිතිය අහිමි ෙවලා සිටි, යුද්ධය හරහා 
අනාථ ෙවලා සිටි විශාල පිරිසකට අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත හරහා 
ඒ වරම නැවත අපි ලබා ෙදනවාය කියලා මා හිතනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිබුණු කාලය අවසානයි. 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තව එක් විනාඩියක් ලබා 

ෙදන්න.   

ලංකාවට එන්න බැරිව ශී ලාංකික පුරවැසියන් විශාල 
සංඛ්යාවක් දකුණු ඉන්දියාෙව් ජීවත් වනවා. ඔවුන්ටත් ඡන්ද 
අයිතිය ලැබී නැහැ. මීට අමතරව විෙද්ශගත ෙවලා සිටින ශී 
ලාංකික ශමිකයන් විශාල සංඛ්යාවක් සිටිනවා, මැද ෙපරදිග හා ඒ 
අවට රටවල. ඒ ෙවනුෙවන් නම් පාර්ලිෙම්න්තුව හරහා යම් 
කමිටුවක් පත් කරලා ඒ වැඩ පිළිෙවළ දැන් කියාත්මක වී ෙගන 
යනවා. ඉදිරිෙය්දී, විෙද්ශගත ෙවලා සිටින ශී ලාංකික 
ශමිකයන්ටත් තමන් ජීවත් වන ඒ රටවල් තුළදීම තම ඡන්දය 
පාවිච්චි කිරීෙම් හැකියාව අපි ලබා දිය යුතුයි. ෙලෝකෙය් දියුණු 
වන රටවල් කරන ෙවනස්කම් පිළිබඳව අධ්යයනය කර, අපිත් ඒ 
ෙවනස්කම් කර ෙගන ඉදිරියට යා යුතුයි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ ෙවනුෙවන් අපි කියාත්මක විය යුතුයි කියලා 
කියමින්, මට කාලය ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් ම ෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 4.41] 
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

தமிழர்கள் தங்க ைடய வாக்குகைளப் பதிவ  ெதாடர்பிேல 
சிந்தித் க்ெகாண் க்கின்ற ேவைளயில், இன்ைறய தினம் 
இச்சைபயிேல அத டன் ெதாடர் ைடய ஒ  சட்ட லம் 
ெகாண் வரப்ப வதான  மிக க்கியமான விடயமாகப் 
பார்க்கப்ப கின்ற . இலங்ைகயிேல த்தத்தினால் அதிகமாகப் 
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வடக்கி ம் கிழக்கி ம் வாழ்கின்ற தமிழ் 
மக்களாவர். அத் டன், வாக்காளர் இடாப்பிேல தங்க ைடய 
ெபயர்கைளப் பதிவதிேல ஏற்ப கின்ற இைடஞ்சல்கைளச் 
சந்திப்பவர்க ம் இந்தத் தமிழ் ேபசும் மக்கேள! இங்கு எனக்கு 

ன்  ேபசிய ெகௗரவ உ ப்பினர் ஜயந்த சமர ர அவர்கள், “வட 
மாகாணத்தி ம் கிழக்கு மாகாணத்தி ம் வாழ்ந்த சிங்கள, 

ஸ் ம் மக்க ைடய இடப்ெபயர் கள், அவர்க ைடய 
பதி கள் சாியாக ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல” என்  
குறிப்பிட்டார். இ  சம்பந்தமாக நான் சில விடயங்கைள இந்த 
இடத்திேல பதி ெசய்ய வி ம் கின்ேறன்.  
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மிக க்கியமாக, இலங்ைகயில் சுதந்திரத் க்கு ன்னர் 
அ ராத ரத்தில் ெப ம்பாலான தமிழர்கள் வாழ்ந்தார்கள். 
அவர்கள் அங்ேகயி ந்  1956ஆம் ஆண் ம் 1958ஆம் 
ஆண் ம் சிங்கள ெமாழி ேபசுகின்ற வன் ைறயாளர்களால் 
பலாத்காரமாக ெவளிேயற்றப்பட்டார்கள். அவ்வா  
காைடயர்களால் ெவளிேயற்றப்பட்ட அந்த மக்கள் தங்க ைடய 
இ ப்பிடங்கைள ம் உ டைவகைள ம் இழந்த நிைலயில், 
வடக்கி ம் கிழக்கி ம் கு ேயறி வாழ்ந்தார்கள். 
அவ்வாறானவர்க ைடய ெபயர்களி ம் அவர்களின் பரம்பைரப் 
ெபயர்களி ம் இன் ம் அ ராத ரத்திேல பல காணிகள் 
காணப்ப கின்றன. அவற்ைறச் சிங்கள மக்கள் சு காித்  
ைவத்தி க்கிறார்கள். இன் ம் அ ராத த்திேல ஒ  சிவாலயம் 
இ க்கின்ற . அேதேபால், இன்ைறக்கும் அ ராத ரத்திேல 
தமிழர்க ைடய ெபயர்களில் திைரயரங்கு உட்படப் பல 
கைடக ம் காணப்ப கின்ற . இவற்ைறச் சேகாதர 
உ ப்பினராகிய நீங்கள் ஏன்தான் ாிந் ெகாள்ளத் 
தவ கின்றீர்கள்? என் தான் நான் எண் கின்ேறன்.  

1983ஆம் ஆண்  தி ெநல்ேவ யில் நடந்த ஒ  
கண்ணிெவ த் தாக்குத ல் 13 இரா வத்தினர் ெகால்லப் 
பட்டைத ைமயமாகைவத் , ெதன்னிலங்ைகயிேல பல்லாயிரக் 
கணக்கான தமிழ் மக்கள் தங்க ைடய ெசாத் க்கைள 
இழந்தார்கள். குறிப்பாக, மைலயகத்திேல இ ந்த ஏ மறியாத 
அப்பாவி மக்கள் சிங்களக் காைடயர்களால் ெவட் க் ெகாைல 
ெசய்யப்பட்டார்கள். அவர்க ைடய ெசாத் க்கள் 
அழிக்கப்பட்டன. அங்கி ந்  அவர்கள் உ த்த உ ப் கேளா  
கைலக்கப்பட்டார்கள். அேதேபால, ெகா ம்பிேல இ ந்த தமிழ் 
மக்கள் “லங்கா ராணி” கப்ப ம் “லங்கா தித” கப்ப ம் 
வடக்கு ேநாக்கி அ ப்பப்பட்டார்கள். இெதல்லாம் வரலாற்றில் 
நடந்த சம்பவங்கள்! வரலா கள் அவ்வா  இ க்கின்றன. நீங்கள் 
ெசய்த தவ க ம் அநியாயங்க ம் இனப்ப ெகாைலக ம் இந்த 
மண்ணிேல ேமேலாங்கியி க்கின்றெபா , மக்கைள ேவ  
வழிகளில் திைச தி ப் வ ேபால இந்த விடயங்கைள மாற்றிக் 
கைதப்ப  என்ப  ஒ  நல் ணக்கத் க்கானதாக அைமயா . 
நீங்கள் ெசய்த பாவங்கைளக் க வத் தயாராகுங்கள்! நீங்கள் ெசய்த 
விடயங்களினால் இந்த நாட் ல் என்ெனன்ன நடந்தி க்கின்ற ? 
யார் இதற்குக் காரணமாக இ ந்தார்கள்? என்ற விடயங்கைள 

த ல் ெசால் ங்கள்!  

இன் கூட நான் பத்திாிைகையப் ரட் கின்றெபா  
பார்த்ேதன், ேதா்தல் ஆைணக்கு வின் தைலவர் மகிந்த 
ேதசப்பிாிய அவர்கள் குறிப்பிட் க்கிறார். “இந்த நாட் ேல 
1983ஆம் ஆண்  இனக்கலவரம் ஏற்படாமல் இ ந்தால், சிங்கள 
மக்கள் தமிழர்கைளத் தாக்காமல் இ ந்தி ந்தால், நான் இன்  

ரணமாகத் தமிழ் ேபசுகின்ற ஒ வனாக இ ந்தி ப்ேபன்” என் . 
அவ்வள ரம் அவேர குறிப்பி கின்ற அள க்கு இந்த நாட் ேல 
எவ்வா  ஒ  பிரச்சிைன தமிழர்கள் மீ  திணிக்கப்பட்ட ? 
என்பைதத்தான் நாங்கள் இந்த இடத்திேல பார்க்கேவண் ம்.  

இவ்வா  தமிழர்கள்மீ  ெதாடர்ந்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட இன 
வன் ைறகள், இன அழிப் கள் காரணமாக அவர்கள் இந்த 
நாட் ேல இ க்க யா  லம்ெபயர்ந்தார்கள். அவ்வா  

லம்ெபயர்ந்த மக்களில் இரண்  இலட்சத் க்கும் 
ேமற்பட்டவர்கள் இந்தியாவிேல வாழ்கின்றார்கள். அேதேபால, 

லம்ெபயர்ந்த எம  மக்களில் பன்னிரண்  இலட்சத் க்கும் 
ேமற்பட்டவர்கள் இன்  பல்ேவ  நா களில்  
வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆனால், இவர்க ைடய 
ெபயர்கள் வாக்காளர் இடாப் களிேல பதியப்ப வதில்ைல. 
அதனால்தான் இன்  வடக்கு, கிழக்கிேல வா கின்ற மக்களின் 
பிரதிநிதித் வம் என்ப  - அவர்க ைடய மக்கள் 
பிரதிநிதிக ைடய ெதாைக என்ப கூட ேகள்விக்குறியாக்கப் 
பட் க்கின்ற . 

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, அம்பாைற 
மாவட்டத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு ஒ  காலத்தில் இரண்  

தமிழ்ப் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் இ ந்தி க்கிறார்கள். அங்கு 
1941ஆம் ஆண் ேல எவ்வள  தமிழர்கள் வாழ்ந்தார்கள், 
எவ்வள  சிங்களவர்கள் வாழ்ந்தார்கள், எவ்வள  ஸ் ம்கள் 
வாழ்ந்தார்கள் என்ற வரலாற்ைறத் தி ப்பிப் பா ங்கள்! இந்த 
விபரங்கைள 1970களில் பா ங்கள்! 1990களில் பா ங்கள்! 2000 
இ ந்  2017 வைர ம் பா ங்கள்! இன்  அந்த அம்பாைற 
மாவட்டத்திேல ஒ  தமிழ்ப் பிரதிநிதித் வத்ைதப் 
ெப வதற்குக்கூடப் பகீரதப் பிரயத்தனம் ெசய்யேவண் ய நிைல 
ஏற்பட் ள்ள . இதனால் அந்த மண் க்குச் ெசாந்தமான 

ர் கக் கு கள் இன்  அங்கலாய்த்தி க்கின்ற ஒ  சூழைல 
நாங்கள் காண கின்ற .  

இேதேபால, தி ேகாணமைல மாவட்டத்ைத 
எ த் க்ெகாண்டால், 1941ஆம் ஆண் ல் அங்கு வாழ்ந்த சிங்கள 
மக்க ைடய விகிதாசாரம் என்ன? தமிழ் மக்க ைடய 
விகிதாசாரம் என்ன? ஸ் ம் மக்க ைடய விகிதாசாரம் என்ன?
என்பவற்ைறப் பா ங்கள்! இன்  இ க்கின்ற நிைல என்ன? இ  
எவ்வா  நடந்த ? யார் இதற்குக் காரணம்?  

இன் ெமா  விடயத்ைத இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். கன்னியா ெவந்நீ ற்  என்ப  இராவணன் 
என்கின்ற ஒ  தமிழ் மன்னன் இலங்ைகைய ஆண்டெபா  
தன் ைடய தாயாாின் அந்திமக் கிாிைககைளச் ெசய்வதற்காக 
அவன் ெவட் ய கிண கள் என்  வரலா  ெசால் கின்ற . 
ஆனால், இப்ெபா  அ  சிங்களவர்க க்குச் 
ெசாந்தமானெதன்  வரலாற்ைற மாற்றிெய தி, அங்கு இ ந்த 
சிவன் ஆலயத்ைத இல்லாமல் ெசய் , பிள்ைளயார் ஆலயத்ைத 
அகற்றிவிட் , இப்ெபா  அங்கு ெபௗத்த விகாைர 
அைமக்கப்பட் க்கின்ற . இ தான் இந்த நாட் ைடய 
வரலா ! இைதத்தான் இந்த நாட் ைடய ஒற் ைமயாகக் 
ெகாள்ள மா?  

நாங்கள் ெமௗனம் காக்கின்ேறாம்; இந்த நாட் ேல 
நல் ணக்கம் பற்றிப் ேபசுகின்ேறாம்; விட் க்ெகா க்கக்கூ ய 
அள க்கு விட் க்ெகா க்கின்ேறாம்; உங்கேளா  ேசர்ந்  
வ வதற்குத் தயாராக இ க்கின்ேறாம். ஆனால், எங்க ைடய 
இந்த ெமௗனங்கைள ம் இந்தக் காலத்திேல நாங்கள் த கின்ற 
ஆதர கைள ம் நீங்கள் எங்க ைடய ஒ  பல னமாகக் 
க கிறீர்களா என்ற சந்ேதகம் இப்ெபா  தமிழர்களிடம் 
எ ந்தி க்கின்ற . இந்த நாட் ேல ைரேயா ப்ேபாயி க்கின்ற 
இனப்பிரச்சிைனக்கு ஒ  தீர்ைவக் காணேவண் ம் என்பதற்காக 
இந்த அரசாங்கத்திற்கு எவ்வள ரம் எம  ஆதரைவக் 
ெகா த் த் தீர்ைவக் காண யற்சிக்கின்ேறாேமா அவ்வள ரம் 
தமிழர்கள் றக்கணிக்கப்ப கின்ற சூழல்தான் இங்கு 
காணப்ப கின்ற . இந்த நாட் க்கின்ற அேநகமான சிங்களத் 
தைலவர்கள் இப்ெபா ம் தங்க ைடய ஓர் அரசியல் 

லதனமாக இனவாதங்கைளப் ேபசுவதைன ம் இனாீதியான 
குேராதங்கைள வளர்ப்பதி ம் இனாீதியாகத் தங்க ைடய 
ெசல்வாக்ைக அதிகாிப்பதி ம்தான் கவனத்ைதச் 
ெச த் கின்றார்கேளா என்கின்ற சந்ேதகம் எங்க க்கு 
இ க்கின்ற . எனக்கு ன்னர் ேபசிய ெகௗரவ உ ப்பினர் 
ஜயந்த சமர ர அவர்கள்கூட " ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்திேல 
சிங்கள மக்கள் இ ந்தார்கள், இப்ெபா  அவர்கள் அங்கு 
இல்ைல" என்  இந்த இடத்தில் குறிப்பிட் ந்தார். இதைன நான் 
இந்த அ ப்பைடயில்தான் பார்க்கின்ேறன்.  

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்திேல, மிக க்கியமாக 

க நாட் க்ேகணியில் இ ந்த ஒ  விநாயகர் ஆலயத்ைத 2001ஆம் 
ஆண் க்குப் பின்னர் ஒ  ெபௗத்த றவி வ க்கட்டாயமாகப் 
பி த் , இப்ெபா  அந்த ஆலயத்ைத அகற்றி எறிந் விட் , 
அந்த இடத்திேல ஒ  ெபௗத்த விகாைரைய 
அைமத் க்ெகாண் க்கின்றார். நீதிமன்றம் அந்தப் பிள்ைளயார் 
ஆலயத்திற்குாிய இடத்ைதவிட்  அந்தத் றவிைய 
ெவளிேய மா  தீர்ப்  வழங்கியி ந்த . அதைன ம் மீறி அந்தப் 
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ெபௗத்த பிக்குவால் ெசயற்பட கின்றெதன்றால், இந்த 
நாட் ைடய சட்டம், நீதிையப்பற்றி யாாிடம் ெசால்வ ? 
இைவதான் இந்த நாட் ேல நடந் ெகாண் க்கின்றன. 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் ெகாக்கிளாய், 
ெகாக்குத்ெதா வாய்ப் பிரேதசங்களில் ஆைமயன்குளம், 
பட் க்கு யி ப் , ெடாலர்பாம், ெகன்பாம், ளிய ைன, 
கந்தசாமி மைல, ஒதியமைல ேபான்ற பிரேதசங்கள் இன்  
எவ்வா  ெபயர் மாற்றப்பட் க்கின்றன! 2010ஆம் ஆண்  இந்த 
நாட் ன் ஜனாதிபதியாக இ ந்த மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் 
தன் ைடய பைட பட்டாளங்கேளா  ெசன் , கந்தசாமி மைல, 
ஒதியமைல ேபான்ற கிராமங்களி ந்த தமிழர்கள  நிலங்கைள, 
அவர்க ைடய அ தி உ தி ெகாண்ட ர் கக் காணிகைளச் 
சிங்கள மக்க க்குப் பகிர்ந்தளித் , 'மஹிந்ேதாதய' உ தி ம் 
வழங்கியி ந்தார். இ  இந்த நாட் ேல நியாயமானாதா? 
அப்பாவித் தமிழ் மக்களின  காணிகைள அவர்கள  கண் ன்ேன 
பறிப்ப ம் அதில் சிங்கள மக்கைளக் கு ேயற் வ ம் ஒ  
நியாயமான காாியமாக அைம மா?  

தமிழர்கள் ர் கமாக வா கின்ற நாவற்குழி மண்ணிேல எந்த 
ஒ  சிங்கள மகன்கூட ஒ காலத்தி ம் வாழ்ந்ததில்ைல. இன்  
அங்கு சிங்கள மக்கைளக் கு ேயற்றி, இப்ெபா  ற் க்கும் 
ேமற்பட்ட ெபௗத்த றவிகள் அங்கு ெசன்  அந்த இடத்திேல ஒ  
ெபௗத்த ேதவாலயத்ைத அைமப்பதற்கு அத்திவாரம் இ கிறார்கள். 
அவர்களிேல இ பத்ைதந்  ேபரளவில் யாழ்ப்பாண 
ைவத்தியசாைலக்குச் ெசன்  இரத்த தானம் ெசய்தார்கள். 
அங்ேகயி க்கின்ற இரா வத்தினாி ம் ஒ  பத் ப் ேபர் ெசன்  
இரத்த தானம் ெசய்தார்கள். இதைனப்பற்றி வடக்கு 
மாகாணத்தி ைடய ஆ நர் ெசால்கிறார், இப்ெபா  
வடக்கிேல, யாழ்ப்பாணத்தில் வாழ்கின்ற மக்கைள ெவட் ப் 
பார்த்தால், அவர்களிடம் ெபௗத்த பிக்குக ைடய இரத்த ம் 
இரா வத்தின ைடய இரத்த ம்தான் ஓ க்ெகாண் ப்பதாக. 
இரத்தங்கைளக் கு த்த வடக்கு மாகாண ஆ ந க்கு இப்ெபா  தமிழர்கைள ெவட் ப் 
பார்த்தால்,  
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40-50 பிக்குக ைடய, அல்ல  ஒ சில இரா வத்தின ைடய 
இரத்தம் அவ ைடய கண் க்கு எவ்வா  ெதாிகின்ற ! 
என் தான் நான் நிைனக்கின்ேறன். இப்ெபா ம்கூட 
ேநா்ைமயாக, உளச்சுத்திேயா  அந்த மக்க ைடய பிரச்சிைனைய 
அ க யாமல், இரத்தம் பற்றிய கைதகைளேய ெசால்  
மக்கைளத் திைசதி ப்ப ற்ப கின்ற ஆ நர்தான் இப்ெபா  
வடக்கில், யாழ்ப்பாணத்தில் இ க்கின்றாெரன்பைத நாங்கள் இந்த 
இடத்திேல பார்க்க ேவண் ம்.  

இந்த நாட் ேல ெப மளவில் இடம்ெபயர்ந்தவர்கள் தமிழர்கள் 
என்பைத நீங்கள் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். கிழக்கு 
மாகாணத்திேல 1941ஆம் ஆண் ந்த தமிழர்க ைடய 
விகிதாசாரம் 82 சத தமாகும். 1948ஆம் ஆண்  இலங்ைக 
சுதந்திரம் அைடகின்றெபா  கிழக்கு மாகாணத்தில் அவர்கள் 80 
சத தமாக இ ந்தார்கள். இன்  42 சத தமாக அங்கு 
தமிழர்க ைடய விகிதாசாரம் குைறந்தி க்கின்றெதன்றால் 
இதற்கு யார் காரணம்? அங்கி ந்த தமிழர்கைள யார் 
விரட் னார்கள்? அங்கி ந்த தமிழர்க ைடய நிலங்கைள யார் 
பறித்தார்கள்? ஏன், ஏைனய இனங்கள் அங்கு இவ்வா  
ெப கியி க்கின்றன? இந்த நிைலயில்தானா நாட் ேல நாங்கள் 
சமாதானம் பற்றிப் ேபசுவ ?  

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினா் அவர்கேள, இன் ம் 
இந்த நாட் ேல உள்ள பிரச்சிைனக்குத் தீர் காண யா ம் 
தயாராக இல்ைல. அந்த வைகயிலான ெசய்திகைளேய தின ம் 
காைல பத்திாிைகைய விாித் ப்பார்த்தால் பார்க்க கின்ற . 

"அைனத் ப் பிக்குமார்கைள ம் திரட் , வரப்ேபாகின்ற 
அரசியலைமப் க்கு எதிராகப் ேபாரா ேவாம்" என்  அஸ்கிாிய 
பீடம் ெசால்கின்ற ! உள் ராட்சிச் சைபத் ேதா்தல்கைள 
நடாத் ம்வைர அரசியல் வழிகாட்டல் கு வி ந்  
தங்க ைடய தரப்பினர் ெவளிேயறப் ேபாவதாக மஹிந்த 
ராஜபக்ஷ ெசால்கிறார்! இப்ப யாக multi-barrel பீரங்கிகைளப் 
ேபால இவர்கள் தங்க ைடய வசனங்களால் 
தாக்கிக்ெகாண் க்கின்றார்கள். Multi-barrel பீரங்கிகைள 

தன் தல் இந்த நாட் ேல அறி கம் ெசய்தவர்கள் வி தைலப் 
கள்! இலங்ைக இரா வப் பைடயினர் பாவிப்பதற்கு 

ன்னேர பல்குழல் பீரங்கிகைளப் பயன்ப த்தியவர்கள் தளபதி 
பால்ராஜ் தைலைமயிலான வி தைலப் கள்! இந்த நிைலயில் 
நாட் ேல சமாதானம் பற்றி யார் ேபச ம்? நாட் ேல 
நல் ணக்கம் பற்றி யார் ேபச ம்? இைவ இந்த நாட் ேல மிக 

க்கியமான க த் க்களாக அைம மா?  

ெவளிநா களில் இடம்ெபயர்ந்தி க்கின்ற தமிழர்கைள 
வாக்காளர்களாகப் பதிவதற்கு பல்ேவ பட்ட யற்சிகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. இந்தியாவில் இ க்கின்றவர்கள் தமிழ் 
நாட் ேலா அல்ல  ல் யிேலா இ க்கின்ற ைணத் 

தரங்களில் தங்கைள வாக்காளர்களாகப் பதி ெசய்வதற்கான 
ஏற்பா கைளச் ெசய்ய ேவண் ம். ேதா்தல் நடக்கின்றெபா  
அந்த தரகங்க க்குச் ெசன்  வாக்களிக்கக்கூ ய உாித்  
அவர்க க்கு வழங்கப்பட ேவண் ம். அவ்வாறான ஒ  சூழல்  
உ வாக்கப்ப கின்றெபா தான் தமிழர்க ைடய 
உண்ைமயான வாக்குப் பலத்ைதச் சாியாக எைடேபாட ம். 
சாதாரணமாகச் சிந்தி ங்கள்!  

இன்  வடக்கி ம், கிழக்கி ம் இ க்கின்ற 8 
மாவட்டங்களி ம் பல்கைலக்கழகங்க க்குச் ெசல்கின்ற, ஆசிாிய 
பயிற்சிக் கல் ாிக க்குச் ெசல்கின்ற, கல்வியியற் 
கல் ாிக க்குச் ெசல்கின்ற மாணவர்க ைடய ெதாைகைய 
எ த் ப் பா ங்கள்! அவற் க்குத் ெதாி ெசய்யப்ப கின்ற 
மாணவர்க ைடய மற் ம் பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ைடய 
எண்ணிக்ைகையத் தீர்மானித்தல் எல்லாேம இந்த வாக்காளர் 
இடாப்பின் அ ப்பைடயிேலேய ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன. 
அவ்வாறான ஒ  சூழ ல், வாக்காளர் இடாப்பி டாகச் சாியான 

ைறயில் விடயங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றனவா? 
தமிழர்க ைடய உண்ைமயான பிரதிநிதித் வம் அவர்க ைடய 
வாக்குப் பலத்தி டாகச் சாியாக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றதா? 
என்ற விடயங்கைள த ல் நாங்கள் சிந்திக்க ேவண் ம். இந்த 
நாட் ேல ெதாடர்ந் ம் பல்ேவ பட்ட விடயங்கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன; பல்ேவ பட்ட விடயங்கள் 
ேபசப்ப கின்றன. ஆனால், நல்ெலண்ணத் க்கான க த் க்கள் 

ன்ைவக்கப்ப வதில்ைல. பாதிக்கப்பட்ட எம  மக்க ைடய 
தரமான வாழ்க்ைக ைறக்கான அைமப் க்கள் 
உ வாக்கப்படவில்ைல. ஆகேவ, த ேல உங்க ைடய 
மாையகளி ந்  நீங்கள் ெவளியிேல வரேவண் ம்; 
இதயசுத்திேயா  ேபசுகின்ற நிைலைம உ வாக ேவண் ம்! 

நான் இந்த இடத்திேல இன்ெனா  விடயத்ைத ம் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். அண்ைமயிேல கிளிெநாச்சி 
மாவட்டத்தி ைடய கண்டாவைள பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவிேல 
இ க்கின்ற உழவ ர் தம்பிராச ரம் என்ற பகுதியில் மேகந்திரன் 
ர ந்திரன் என்ற 32 வய ைடய ஒ வர் ெகால்லப்பட்டார். 
ஒன்ப  வயதிேல ஓர் ஆண் பிள்ைள, இரண்டைர வயதிேல ஒ  
ெபண் பிள்ைள மாக அவ க்கு இரண்  பிள்ைளகள் 
இ க்கின்றனர். 2017.05.31ஆம் திகதி இவர் மண் அள்ளச் 
ெசன்றாெரன்  ஒ  ெபாய்க் காரணம் ெசால்லப்பட்  
ெபா சாரால் ைக ெசய்யப்பட்ட அவர், 2017.06.02ஆம் திகதி 
ெபா சாரால் அ த் க் ெகாைல ெசய்யப்பட் க்கிறார். 
ெபா ஸார் மட் மல்ல, அங்கி ந்த ைகதிக ம்கூட இவ க்கு 
அ த்தி க்கின்றார்கள். அவர்கள் அவாின் ெநஞ்சிேல சவள்களால் 
அ த்தி க்கின்றார்கள். அவர்மீ  அ க்கப்பட்ட காயங்கள் 
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காணப்பட்டன. அவ ைடய உத கள், ெநற்றிகள் எல்லாம் 
ெவ த்தி ந்தன. அவ ைடய மைனவி சசிகலா ர ந்திரன்கூட 
அ  அ  இந்த விடயங்கைளச் ெசான்னார். நான் அந்த 
மரணச் சடங்கில் கலந் ெகாள்ளச் ெசன்றி ந்ேதன். ர ந்திரன் மிக 
ேமாசமான ைறயிேல, மிகக் ேகாரமாகத் தர்ம ரம் 
ெபா ஸாரால் தாக்கப்பட் க்கின்றார். இதைனவிட இவர், 
வ னியா ெபா ஸ் ைகதிகள் காவல் நிைலயத்திற்கு 
அ ப்பப்பட்டெபா  அங்ேக ைவத் ம் தாக்கப் 
பட் க்கின்றார். இ  ஒ  விடயம்.  

இரண்டாவ  விடயம், ழங்காவில் ேதசியப் பாடசாைலயிேல 
கற் க் ெகாண் ந்த அல்றீன் ேஜான்சன் அவினாஸ் என்ற 13 
வய  மாணவன் பற்றிய . இவர் 2017.06.17ஆந் திகதி 
சனிக்கிழைம மாைல 7 மணியளவில் ழங்காவில் னித 
அந்ேதானியார் ேதவாலயத்தில் ைச ந் , ேதவாலயத்தி்ற்கு 

ன்னால் இ ந்தெபா , 7.45 மணி அளவில் அந்த வழியாேல 
வந்த SG CAJ - 1171 என்ற ஒ  மகி ந்  - 'கார்'  அவைர ேமாதித் 

க்கி எறிந் விட் ச் ெசன்றி க்கின்ற . ஆனால், 
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் யா ம் 2017.06.22ஆந் திகதி, வியாழக் 
கிழைம வைர - 5 நாட்கள் வைர - ைக ெசய்யப்படவில்ைல. 
அவ்வா  அந்த மாணவன் இறந்த பின்னர் அவ ைடய உடேலா  
மக்கள் ேபாராட்டம் நடத்திய பின் தான் ெபா ஸார் 
சம்பந்தப்பட்டவர்கைளக் ைக  ெசய்தி க்கின்றார்கள். இவ்வா  
கிளிெநாச்சியிேல, தர்ம ரம், ழங்காவில் பகுதிகளிேல 
இ க்கின்ற ெபா ஸார் சட்டத்ைத மீறி நடந் ெகாள்கின்றார்கள். 
ஆகேவ, ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 
விடயங்கைள ம் இந்த இடத்திேல நீதியின்பால் ஈர்த் , 
என் ைடய உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன்.   

 
[අ.භා. 4.56] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි 

කිරීෙම් (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත ෙදවැනිවර 
කියැවීෙම් විවාදය තමයි අද දවෙසේ පැවැත්ෙවන්ෙන්.  

2009 සටනින් ලද ජයගහණෙයන් පස්ෙසේ ෙම් රෙට් ජනතාවට 
යළිත් වරක් තමන්ෙග් පදිංචි ස්ථාන ෙවත ෙගොස් ඡන්දය ලියාපදිංචි 
කර ගැනීෙම් අවස්ථාව සැලසුණා. කාලයකට පස්ෙසේ  -2017දී- ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න කියා කිරීම තුළින් එක් පැත්තකින් 
ෙපන්නුම් කරනවා, ෙම් රට, ෙම් රෙට් ජනතාවට උන් හිටි තැන් 
කරා ගමන් කරන්න පුළුවන් විධිෙය් කියා මාර්ගයක් නැති රටක් 
බව. කනගාටුෙවන් වුණත් මා ඒ කාරණය සඳහන් කරන්න 
කැමතියි. ඡන්ද නාම ෙල්ඛනය හදා ගැනීම ෙද්ශීය වශෙයන් 
වාසිදායක තත්ත්වයක් වුණාට, ෙම් අවුරුදු ගණනාව තුළ 
ජාත්යන්තර වශෙයන් අපි ලබා තිෙබන පගතියට එය විශාල 
කැළලක් බව කියන්න ඕනෑ.  

ඡන්දයක් ලියාපදිංචි කිරීමක මූලික ඕනෑකම වන්ෙන් ඡන්දය 
පාවිච්චි කිරීමයි. ඡන්දයක් පවත්වන්ෙන් නැති අවස්ථාවක අද අපි 
කථා කරන්ෙන් ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීම ගැනයි. අද ෙම් ගරු 
සභාෙව් ඉන්න මන්තීවරු හැටියට වාෙග්ම ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
හැටියට අපි අවුරුදු ෙදකක් තිස්ෙසේ ඉල්ලන්ෙන් පළාත් පාලන 
ඡන්දය පවත්වන්න කියලායි.  පළාත් පාලන ඡන්දය සඳහා 
ලියාපදිංචි ඡන්දදායකයන් මිලියන 15ක් පමණ අෙප් රෙට් 
ඉන්නවා. අද ෙම් ඡන්දදායකයන්ෙග් ඡන්ද අයිතිය අෙහෝසි කරලා 
තිෙබනවා.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගෙනන 
අවස්ථාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පකාශ වුණා, "මීට පස්ෙසේ ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා ඇති කිරීෙමන් ඒ ෙකොමිෂන් සභා පූර්ණ බලධාරින් 

වනවා"ය කියලා. ඒ සම්බන්ධෙයන් මා කනගාටු වනවා. ෙමොකද, 
මැතිවරණ ෙකොමිසම තවම ඡන්දයක් තියා ගන්න බැරි වුණු 
ෙකොමිසමක් බවට පත්ෙවලා තිෙබන නිසා. ඒ ෙකොමසාරිස්තුමා 
ඉතාම ෙජ්යෂ්ඨ, අපි කවුරුත් ගරු කරන ෙකෙනක්. නමුත් 
යථාර්ථය තමයි, ෙම් මැතිවරණ ෙකොමිසම ඡන්දය තියා ගන්න 
බැරි ෙකොමිසමක් බවට පත්ෙවලා තිෙබන එක.  

එදා ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් කළා. ඒ වාෙග්ම, 
ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් කළා. නමුත් 
ජාතික විගණන පනත් ෙකටුම්පත තවම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරලා නැහැ. තමුන්ෙග් කටයුතු ඉෂ්ට කර ගන්න බැරි ෙකොමිෂන් 
සභාවක් බවට ෙම් ෙකොමිෂන් සභාව පත් වුෙණොත් සර්වජන 
ඡන්දය ෙකෙරහි ජනතාව තුළ තිෙබන විශ්වාසය කැඩී යනවා.  

ලංකාෙව් පළාත් පාලන ආයතන 330ක් අද බලධාරින් යටෙත් 
ආණ්ඩු කරනවා. ඒවා බලධාරින් යටෙත් ආණ්ඩු කිරීම 
පජාතන්තවාදීද? නැහැ, එය පජාතන්ත විෙරෝධීයි. ලියාපදිංචි 
ඡන්දදායකයන්ට ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න අවස්ථාව ලබා 
ෙදන්ෙන් නැත්නම් එය ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදී මූලික 
අයිතිවාසිකමට කරන බරපතළ වරදක්. අද අෙප් රටට අත් වී 
තිෙබන එම කනගාටුදායක තත්ත්වය පිළිබඳව අපි පශ්න කරන්න 
ඕනෑ. "ඡන්දය තියන්න පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
ඇමතිවරයාට බලයක් නැත. බලය තිෙබන්ෙන් මැතිවරණ 
ෙකොමිසමට" කියලා සංෙශෝධනයක් ෙගෙනන්න පුළුවන් නම් ඊට 
වඩා පජාතන්තවාදී තවත් කියාවක් නැති බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ. අද මැතිවරණ ෙකොමිසම කියනවා, "අපට 
බලය ලැබිලා නැහැ" කියලා. ඇමතිතුමා කියනවා, "බලය දුන්නා, 
ජූලි 01 වැනි දාට පළාත් පාලන ඡන්දය පවත්වන්න නියම කළා" 
කියලා. නමුත් මීට දවස් ෙදක තුනකට ඉස්ෙසල්ලා ඒ ගැසට් 
නිෙව්දනය අවලංගු කරලා  ඔක්ෙතෝබර් මාසය දක්වා ඡන්දය කල් 
දමන විධිෙය් අලුත් ගැසට් එකක් සකස් කරලා තිෙබනවා. ඡන්දය 
පාවිච්චි කරන්න ඡන්දදායකයන්ට තිෙබන අයිතිය ගැසට් එෙකන් 
අෙහෝසි වනවා නම්, ෙමවැනි ලියාපදිංචි කිරීම්වල තිෙබන 
වටිනාකම ෙමොකක්ද කියන කාරණය පිළිබඳව අපි ඉතාම 
ඕනෑකමින් ෙසොයා බලන්න ඕනෑ.  

ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනයට නම ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්; 
ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනෙය් ලියාපදිංචි ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් 
ඡන්ද පාවිච්චි කරන්න බැරි තත්ත්වයකට අෙප් රෙට් 
ඡන්දදායකයන් පත් කිරීම ගැන පිළිතුරක් නැති අවස්ථාවක තමයි 
අපි ෙම් වනෙකොට පසු වන්ෙන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්, උතුෙරන් 
පැමිණි ජනතාව ලංකාෙව් විවිධ පළාත්වල ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛන 
යටෙත් ලියාපදිංචි වීම -ද්විත්ව ලියාපදිංචිය- වැළැක්වීමට අවශ්ය 
පියවර ගත යුතුයි කියලා අපි කියනවා.  

උතුෙර් විතරක් ෙනොෙවයි, නැෙඟනහිර ෙව්වා, ලංකාෙව් 
අෙනක් පළාත්වල ෙව්වා, ද්විත්ව ලියාපදිංචිය වැළැක්වීමට අවශ්ය 
පියවර අරෙගන තිෙබනවා. ගාම නිලධාරි ෙකෙනකුෙග් ලිපියක් 
මත ලියාපදිංචිය සනාථ කරන්නට කටයුතු කිරීෙමන් 
ඡන්දදායකෙයක් විය හැකි බවට ඉදිරිපත් කරන අලුත් වගන්ති 
ෙමයට එකතු වී තිෙබනවා. ෙම්වාෙය් බරපතළකම ගැන අෙප් ගරු 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ජයන්ත සමරවීර මහතා කිව්වා. ගාම නිලධාරි 
කියන්ෙන් රජෙය් නිලධාරිෙයක්. දිසාපති කියන්ෙන් ස්වාධීන 
නිලධාරිෙයක්. මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව කියන්ෙන් ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභාවක්. පාෙද්ශීය ෙල්කම් කියන්ෙන් ස්වාධීන 
නිලධාරිෙයක්. පාෙද්ශීය ෙල්කම් නිෙයෝජනය කරමින් ගෙම් 
ඉන්න තැනැත්තා තමයි ගාම නිලධාරිවරයා. ගාම 
නිලධාරිවරයාෙග් පත්වීම්වලට ඇඟිලි ගසමින්, තමන්ට රිසි ෙලස 
අලුතින් පුද්ගලයන් පත් කිරීෙම්දී ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනය ශුද්ධ 
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පවිත ෙල්ඛනයක් කියලා සහතික කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
පශ්නය තමයි අපි මැතිවරණ ෙකොමිසෙමන් අහන්න ඕනෑ. 
මැතිවරණ ෙකොමිසම ෙකොෙහොමද සහතික ෙවන්ෙන්, ෙමයින් 
සිද්ධ වන්ෙන් ශුද්ධ පවිත ලියාපදිංචියක් කියලා? ඒ නිසා ෙම් 
කනගාටුදායක තත්ත්වය වළක්වන්න අවශ්ය පියවරත් ෙමයට 
ඇතුළත් කිරීම ඉතාම වැදගත් කියලා අපි කල්පනා කරනවා. මම 
ෙම් ගැන දීර්ඝව කථා කරන්ෙන් නැහැ.  

පළාත් පාලනය ගැන අපි කලින් කථා කළා. අද හැම නගර 
සභාවකම කුණු එකතු ෙවමින්, ලංකාව පුරා කුණු පශ්නය උග 
පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. මීෙතොටමුල්ල 
ෙඛ්දවාචකෙයන් පසු මාස ෙදකක් ගත ෙවලා,  තුන්වන මාසයට 
අපි අවතීර්ණ වන විටත් තවම පශ්නයට විසඳුමක් ෙසොයා ගන්න 
බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වෙය් තිෙබන බරපතළකම ගැන 
අෙප් කාදිනල්තුමාෙග් පකාශෙය් සඳහන් ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම, අෙප් ගරු 
මන්තීතුමන්ලා කිව්වා වාෙග් අද රට පුරාම ෙඩංගු ෙරෝගය 
ෙව්ගෙයන් පැතිරී යනවා. ඒ ගැන ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාෙග් පකාශ 
පමණයි තිෙබන්ෙන්. එයට විසඳුමක් නැති රටක් බවට අද ෙම් රට 
පරිවර්තනය ෙවමින් තිෙබනවා. එයට ෙහේතුව, ගාමීය -පාෙද්ශීය- 
නගරවල අවම ෙසේවාව කඩා වැටීමයි. අවම ෙසේවාව කඩා වැටීමට 
ෙහේතුව, මන්තීවරු ෙනොමැති වීමයි. මන්තීවරු ෙනොමැති වීමට 
ෙහේතුව, ඡන්දය පවත්වන්ෙන් නැති වීමයි. ඡන්දය පවත්වන්ෙන් 
නැති නිසා මහජන ෙසේවාව, ආරක්ෂාව හා පරිසරය අද අවුල් 
වියවුල් තත්ත්වයකට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා.  

මම තව එක කාරණාවක් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. මම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් තීන්දුවක් ගැන. 
ලංකාෙව් ඉහළම අධිකරණය බවට සැලෙකන්ෙන් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයයි. අභියාචනාධිකරණෙය් ෙපත්සමක් විභාග 
කළා, ගීතා කුමාරසිංහ මන්තීතුමියෙග් මන්තී ධුරය අෙහෝසි 
කරනවාද නැද්ද කියලා. අභියාචනාධිකරණය තීරණයක් දුන්නා, 
මන්තීකම අෙහෝසි කරනවා කියලා. ලංකාෙව් ඕනෑම 
පුරවැසිෙයකුට සම්පදායානුකූලව අවස්ථාව තිෙබනවා, 
අභියාචනාධිකරණෙය් නඩු තීන්දුව පකාශ කළාට පසුව දින 42ක් 
ඇතුළත ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට යෑමට. ෙමතැනදී ෙමොකක්ද සිද්ධ 
වුෙණ්? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දවස් ෙදකක් ඇතුළතදී ෙම් රෙට් 
ජනතාව පත් කරලා එවපු මන්තීතුමියකෙග් මන්තීකම අෙහෝසි 
කරන ලිපිය මැතිවරණ ෙකොමිසමට යැවුවා. ඒක ෙමොන තරම් 
කනගාටුදායක තත්ත්වයක්ද? ඒ මන්තීතුමිය ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
ෙවන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ෙවනත් පක්ෂයක ෙවන්නත් ඉඩ 
තිබුණා. අපි ඒ සම්බන්ධව ගරු කථානායකතුමා හමු වුණා. අපි 
මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට ගරු කථානායකතුමාට ඒ ගැන 
කිව්වා. අපි ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරන බව 
කිව්වා. අපි ඒ මන්තීතුමියෙග් නීතිඥයන්ෙග් ලිපිය ඉදිරිපත් කළා. 
නමුත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් මැතිවරණ ෙකොමිසමට ලියුමක් 
ගියා, වහාම ඒ බව ගැසට් කරන්න කියලා. ෙහොඳ ෙවලාවට ගැසට් 
කර ගන්න බැරුව ගියා. මැතිවරණ ෙකොමිසම රැස් වන අතරතුර 
මන්තීතුමියට අධිකරණයට යන්න ඉඩ පස්ථාව ලැබුණා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිකම් කල්පනා කරලා 
බැලුෙවොත්, පසුව දා මැතිවරණ ෙකොමිසම රැස ්ෙවන්න පුළුවන්කම 
තිබුණා නම්  ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවන්ෙන්? ඒ මන්තීතුමියෙග් 
මන්තීකම අෙහෝසි කරනවා.  

ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට යෑමට තිෙබන නීතිමය හා මූලික 
අයිතිවාසිකම ඒ විධියට උල්ලංඝනය කරන්න උපෙදස් දුන්ෙන් 
කවුද කියන පශ්නය තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වැදගත් වන්ෙන්. 
පාර්ලිෙම්න්තුව පජාතන්තවාදය ගැන කථා කරනවා නම්, 

පජාතන්තවාදෙය් අයිතිවාසිකම් නිෙයෝජනය කරන ජනතාවට 
එකට රැස් ෙවන්න බැරි නිසා මන්තීවරු පත් කරලා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එවනවා නම්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
උත්තරීතරභාවයට, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්වාධීනත්වයට එෙලස 
ඇඟිලි ගහන්න පුළුවන්ද කියන පශ්නය මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉතාම 
ඕනෑකමින් අහන්න කැමැතියි. ෙමොකද, ඒ බරපතළ කියාව සිද්ධ 
වුෙණ් අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරන්න තිබුණු කාල සීමාව තුළදීයි. 

ඊළඟට මා කියන්න කැමැතියි, මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් 
කියාකාරි සාමාජිකයකු වන මහාචාර්ය හූල් මහතා පුවත් පත්වලට 
පසිද්ධිෙය් කරන පකාශ ගැන. මහාචාර්ය හූල් මහතාෙග් පකාශන 
ඉතාම වැදගත්. මහාචාර්ය හූල් මහතාෙග් පකාශන කියවන්නට 
ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙයොමු ෙවනවා නම්, ඉතාම වැදගත්. එක 
පැත්තකින් එතුමා ෙවනත් අදහස් දරනවා. නමුත්, ජනතාවෙග් 
මූලික පජාතන්තවාදී අයිතිවාසිකමක් වන ඡන්ද බලය ගැන හා 
ඡන්දය පැවැත්වීෙම් අවශ්යතාව පිළිබඳව එතුමා පැහැදිලිව අදහස් 
පකාශ කර තිෙබනවා.  එම ෙකොමිසෙම් සාමාජික හූල් මහතා 
පුවත් පත්වල පළ කර තිෙබන එම ලිපි, පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයකු හැටියට මා අගය කරනවා.  

විෙශේෂෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුව හා ඡන්දය පිළිබඳව 
අයිතිවාසිකම ගැන එතුමා දරන අදහස් අපි අගය කරනවා. අපි 
එෙසේ අගය කළාට, ෙකොමිසමට ඡන්දය තියා ගන්න බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒකයි තිෙබන පශ්නය. පළාත් පාලන මැතිවරණය 
පවත්වා ගන්න බැරිව අද අවුල් ජාලාවක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. කනගාටුව එයයි. අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙමොන 
අණපනත් සම්මත කළත්, ආණ්ඩුවට ඡන්දය පවත්වන්න ඕනෑ 
නැත්නම්, ආණ්ඩුවට ඡන්දය ෙනොපවත්වා ඉන්න පුළුවන් නම් 
ෙකොමිෂන් සභාවකින් වැඩක් නැහැ. ෙකොමිෂන් සභාව ස්වාධීන 
කෙළේ, ස්වාධීන තීරණ ගැනීමටයි. ස්වාධීන තීරණ ගන්න පුළුවන් 
ෙකොමිසමක් වුෙණොත් තමයි  මුළු මහත් රටවැසියාෙග් ෙගෞරවය 
හිමි ෙවන්ෙන්.  

අද දින ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් (විෙශේෂ විධිවිධාන) 
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීෙමන් පසුව  ඡන්ද ලැයිස්තු 
පමාණය වැඩි ෙවන්න පුළුවන්; ඡන්ද ලැයිස්තු ශුද්ධ ෙවන්න 
පුළුවන්; යම් යම් පළාත්වල ඡන්ද නාම ෙල්ඛන වැඩි කර ගන්න 
පුළුවන්. නමුත් ඡන්ද ලැයිස්තුවල නම් තිබුණාට ඡන්දය පාවිච්චි 
කිරීෙම් අයිතිය නැත්නම්, අපි පජාතන්තවාදෙය් මළ ගමට ගමන් 
කරන බරපතළ අනතුරකට පත් ෙවන්න පුළුවන්.  ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පත ෙදවන වන කියවීෙම් විවාදය සිදු වන  ෙම් අවස්ථාෙව් 
දී අප යළිත් වරක් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ජනතාවෙග් මූලික 
අයිතිවාසිකමක් වූ, පජාතන්තවාදී අයිතියක් වූ ඡන්දය පාවිච්චි 
කිරීෙම් අවස්ථාව ලබා ෙදමින්, පළාත් පාලන මැතිවරණය 
ඉක්මනින්  පැවැත්වීමට කටයුතු කරන ෙලසයි.   

ගාමීය පළාත් පාලනය ලංකාෙව් පාලන තන්තෙය්  ඉතාම 
වැදගත් අංගයක් ෙවනවා. පාලන තන්තෙය් "පළාත් පාලනය" 
තමයි ඉතාම වැදගත් ෙවන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
ඉහළින් ගන්නා තීරණ පහළට යන පහළම ආයතනය එයයි. 
ආදායමක් එකතු කරලා වියදම් කරන්න අයිතිය තිෙබන්ෙන්,  
මහජන මන්තීවරුන්ෙගන් සමන්විත සභාවක අනුමැතිය 
ලැබුෙණොත් විතරයි. ඒක තමයි නීතිෙය් කියැෙවන්ෙන්. මහජන 
මන්තීවරුන් පත් ෙවලා සිටින සභාවකට විතරයි වැය ශීර්ෂයක් 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් කියලා 
නීතිෙය් කියැෙවනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී ඇති කාලය අවසානයි. 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම කථාව අවසන් කරන්නම්.  

වැය ශීර්ෂයක් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම 
තිෙබන්ෙන් මහජන නිෙයෝජිතයන් පත් වුණු සභාවකින් විතරයි 
කියලා මහනගර සභා ආඥාපනෙත් ඉතා පැහැදිලිව තිෙබනවා. 
එෙහම නම් අද ෙම් හිතුවක්කාර වියදම් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ෙම් හිතුවක්කාර වියදම් කරන්ෙන් ෙමොන නීතියක් යටෙත්ද? 
සම්පූර්ණෙයන්ම ඉතාම හිතුවක්කාර පාලන තන්තයකට 
පරිවර්තනය ෙවලා මහජන මුදල් ෙම් විධියට වියදම් කරනවා. අපි 
උදාහරණයකට ෙකොළඹ නගර සභාව ගනිමු. ලංකා ආණ්ඩුෙව් 
ආදායම් මාර්ගවලට සමාන විශාලතම ආදායම් මාර්ගයක් තිෙබන 
සභාවක් තමයි ෙකොළඹ නගර සභාව කියන්ෙන්. එහි බිලියන 
ගණනක ආදායමක් පාලනය කරනවා. මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ 
නැහැ. ෙම්ක තමයි පජාතන්තවාදෙය් කනගාටුදායක තත්ත්වය.  

සමහර අය ඡන්දය එපාය කියලාත් ඡන්දය ෙදන්න කැමැති 
ෙවනවා. එෙහම ඡන්දය එපාය කියලා ඡන්දය දීපු අයට පසුව 
හඬන්නට සිද්ධ ෙවන බව පජාතන්තවාදයට පහර ෙදන හැම 
ෙදනාටම අපි ඉතාම අනතුරුදායක තත්ත්වයක සිටිමින් මතක් 
කරනවා. ඡන්දය පවත්වන්න ආණ්ඩුව බය ෙවන්න එපා. ඡන්දය 
තිබ්බාම, යූඇන්පී එකත් පත් ෙවනවා; ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් 
පත් ෙවනවා; ඒකාබද්ධ විපක්ෂයත් පත් ෙවනවා; දවිඩ 
සන්ධානයත් පත් ෙවනවා. එෙහම නම් ඡන්දය පවත්වන්න බය 
ඇයි?  ෙම් අෙහෝසි කරන්ෙන් කාෙග් මූලික උරුමයද කියලා පශ්න 
කරමින් මම නවතිනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 5.12] 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි 

කිරීෙම් (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත ෙදවැනි වර කියවන 
ෙම් අවස්ථාෙව් දී මන්තීවරයකු  හැටියට ඒ ගැන අදහස් පකාශ 
කිරීමට මට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට මුලින්ම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  අද දින ෙමම විවාදෙය් දී ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ත්, 
විපක්ෂෙය්ත් සියලු පක්ෂවල මන්තීවරුන්  දිගින් දිගටම කරන ලද 
කථාවලට ඇහුම් කන් දීෙම් දී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින 
මන්තීවරයකු හැටියට මට ෙත්රුම් ගිෙය්, අපි කර ගත්ත ෙද්වල් 
අපිටම විඳින්නට සිදු වී තිෙබන බවයි. 

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආණ්ඩු කරපු කාලෙය් කළ වැරැදි, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආණ්ඩු කරපු කාලෙය් කළ වැරැදි,  ෙම් යහ 
පාලන ආණ්ඩුව පිහිටුවීෙමන් පසුව  නිවැරැදි කර ගන්න 
යනෙකොට, එයට ෙම් සියලු ෙදනාෙග් සහෙයෝගය ලබා දීම තමයි 
යුතුකම වන්ෙන්. ෙමම පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව ෙදවැනි වර 
කියවීෙම් විවාදය සිදු කරන ෙම් ෙව්ලාෙව් දී ඒ පිළිබඳව ඉතා 
ෙකටිෙයන් කරුණු කිහිපයක් මතක් කරන්න කැමැතියි. ෙමම 
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීම තුළින් රෙට් 
පජාතන්තවාදෙය් මූලික අංගයක් වන ඡන්ද අයිතිය වඩාත් පිරිසිදු 
ෙකෙරනවා. යුද්ධය නිම වූ  වහාම කළ යුතුව තිබුණු ෙදයක් පමාද 
වී ෙහෝ කිරීමට හැකි වීම ගැන අපි සතුටු විය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් 

අවස්ථාව යුද්ධය සහ විවිධ ෙහේතු නිසා අවතැන් වූ ජනතාවෙග් 
හඬට, ඔවුන්ෙග් ඡන්ද බලයට වටිනාකමක් ලැෙබන අවස්ථාවක්. 
ෙම් කාරණය පජාතන්තවාදය අහිමි වීම නිසා තුවාල වූ ජනතා සිත් 
සතන් සුවපත් කිරීමට ගත් වැදගත් පියවරක් ෙවනවා. ෙම් නිසා 
උතුෙර් ජනතාව තුළ පජාතන්තවාදය පිළිබඳව තිෙබන විශ්වාසය 
තව තවත් වැඩිදියුණු ෙවනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත වීම නිසා ඡන්ද අයිතිය හිමි වන්ෙන් උතුෙර් 
අවතැන් වුණු ජනතාවට පමණක් ෙනොෙවයි. යුද්ධය නිසා අවතැන් 
වී දකුණට සංකමණය වුණු සිංහල සහ මුස්ලිම් ජනතාවටත් ෙම් 
අයිතිය ලැෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දීර්ඝ කාලයක් සිටි, ෙනොෙයකුත් අත්දැකීම් 
තිෙබන, පජාතන්තවාදය ගැන ඉතා ගැඹුරින් කථා කරන 
මන්තීවරුන් ඒ අය බලෙය් සිටි කාලෙය් කරපු ෙද්වල් ගැන 
සිහිපත් ෙවනෙකොට, ෙකොයි පක්ෂෙය් හිටියත් විශාල කනගාටුවක් 
තමයි ඇති වන්ෙන්. ෙමොකද, ෙනොෙයකුත් මන්තීවරුන් ඉදිරිපත් 
කළ අදහස් තුළින් අපි දැක්ෙක් පළාත් පාලන මැතිවරණය 
පවත්වන්නය කියන එකයි. පළාත් පාලන මැතිවරණය කල් දමලා 
තිෙබන්ෙන් ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව විතරක් ෙනොෙවයි. කවුරු 
කළත් ඒක වැරැදියි. හැබැයි, ෙම් වැරැදි කරපු මිනිසුන්ම තමයි 
ආපහු ෙම් ගරු සභාෙව් ඒ පිළිබඳව කථා කරන්ෙන්.  

පසු ගිය කාලෙය් SAITM එක ගැන ෙම් ගරු සභාව තුළ කථා 
කළා. එදා SAITM එක ෙගෙනන්න අත උස්සපු,  එයට විරුද්ධව 
නැඟිටින්ෙන් නැතිව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කට වහෙගන සිටි අය දැන් 
SAITM එකට විරුද්ධව  කථා කරනවා. ඒ තුළින් ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව ෙපනී යනවා, අපි 2015 වසෙර් ජනවාරි 08වැනි දින 
ෙගනාපු ආණ්ඩුව තුළින් පජාතන්තවාදය ස්ථාපිත වූ බව. අද 
පජාතන්තවාදය තහවුරු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
සංෙශෝධනය කිරීම තුළින් එම පජාතන්තවාදය තව තීව ෙවනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතතුමනි. අප කළ යුත්ෙත් ඒකයි. අෙප් 
යුතුකම විය යුත්ෙත් ඒකයි.   

2013 වසෙර් පැවැති පළාත් සභා මැතිවරණය මට මතකයි. 
මහනුවර දිස්තික්කෙය් හිටපු අගමැතිතුමාෙග් පුතා  වන අනුරාධ 
ජයරත්න මැතිතුමා මනාපවලින් පළමුවැනි ස්ථානයට ආවා.  ෙම් 
අය අද පජාතන්තවාදය ගැන කථා කරනවා. එදා රාජපක්ෂ 
ෙකෙනකුට මහ ඇමැතිකම ලැබුණා. නමුත් අපි මහනුවර 
දිස්තික්කෙයන්  ෙගනාපු අනුරාධ ජයරත්නට මහ ඇමැතිකම 
ලැබුෙණ් නැහැ. ඒකයි අද අනුරාධ ජයරත්න මැතිතුමා ෙම් යහ 
පාලන ආණ්ඩුව පිළිෙගන අද අෙප් පැත්ෙත් වාඩි ෙවලා ඉන්ෙන්.  
අද එතුමන්ලා පජාතන්තවාදය ගැන කතා කරනවා. මමත් ඔය 
ෙදෝෙර් ගලන පජාතන්තවාදී පක්ෂෙය් හිටියා. අපි දන්නවා එදා  
කටයුතු කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා. නාවලපිටිෙය් මැතිවරණ 
ෙදකක් පවත්වන්න වුණා. මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්ට උණ 
හැෙදන්න ඇති, ආෙයත් ඡන්දයක් පවත්වන්න වුණාම. ඇයි?  
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමාට දවස් ෙදක-තුනක් නිදි වරාෙගන 
මහන්සි ෙවන්න ෙවනවා, ඡන්ද පතිඵල නිකුත් කරන්න. හැබැයි, 
ෙමොකක්ද වුෙණ්? ආපහු ඡන්දයක් තියලා සිද්ධ වුණු ෙද්වල් මම 
දන්නවා, මමත් එහි ඡන්දය පාවිච්චි කරපු ෙකෙනක් නිසා.  
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා ෙකළින් හිටියත් ෙම්ක ඇතුෙළේ 
ඉන්න මිනිසුන් මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමාට ඒ ඡන්ද පතිඵලය 
හරියට ෙගෙනන්න ඉඩ ෙනොදුන් අවස්ථා අපි දැකලා තිෙබනවා. 
අපි කුරුණෑගල ඡන්දය දමන්න ගියා. ෙපරවරු 10.00, 10.30 
ෙවනෙකොට හැෙමෝම ඡන්දය දමලා ඉවරයි. මමත් ඒ 
මැතිවරණෙය් ඡන්දය පාවිච්චි කළා. ෙම්කයි ඇත්ත කථාව.  

අද ජයන්ත සමරවීර මෙග් මිතයා  ෙබොෙහොම ෙව්ගවත් 
කථාවක් කළා. හැබැයි, එතුමන්ලාට මතක නැතිව ඇති 
පළමුවැනියට ඡන්දය දමපු මිනිහාෙග් අත් කපාපු ෙව්ලාව; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පළමුවැනියට ඡන්දය දමන්න ආපු ෙකනාෙග් කකුල කපාපු 
ෙව්ලාව; පළමුවැනියට ඡන්දය දමන්න ආපු මිනිහාෙග් ෙබල්ල 
කපලා ෙකෝටුවල ගහපු ෙව්ලාව. ඒ අය දැන් ඡන්ද අයිතිය තහවුරු 
කරන්න කථා කරනවා; පජාතන්තවාදය ගැන කථා කරනවා. 
හැඳුනුම්පත් ටික එකතු කර ගත්තාම  ෙකොෙහේද ඒ අයට  ඡන්දය 
දමන්න අයිතිය තිෙබන්ෙන්?   පාලම් ටික පිපිෙරව්වාම ඡන්දය 
දමන්න එන්න පුළුවන්ද? ෙකොෙහේද ඒ අයට ඡන්ද අයිතිය 
තිෙබන්ෙන්?  අහිංසක ෙගොවීන්ෙග් තුවක්කු ටික එකතු කළා. අද 
ෙගොවීන්ට තුවක්කු නැහැ. තවම ඒ තුවක්කු ලැබිලා නැහැ. ෙගොවීන් 
ගැන කථා කරනවා; ෙගොවීන් ගැන කියලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අඬනවා. ෙම් අය අමුෙඩ් ගහෙගන ඉන්න ෙගොවියාට හූ කියනවා, 
ෙහලුෙවන් ඉඳෙගන. ඒකයි ඇත්ත කථාව. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂය එකතු ෙවලා යන ෙම් ගමනට ෙනොෙයකුත් 
අය  අකුල් ෙහළනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒම ඉතා 
අවශ්යයි.  

විෙද්ශගත ෙවච්ච ෙම් රෙට් පුරවැසියන්ට ඡන්දය දාන්න 
තිෙබන අයිතිය ෙම් සංෙශෝධන තුළින් තහවුරු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
මම නිෙයෝජනය කරන නාවලපිටිය ආසනෙය් ඡන්දය නැති 
වතුකරෙය් ජනතාව විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ වතුකරෙය් 
ජනතාව සමහර විට උතුෙරන් ආපු අය ෙවන්න ඇති. සමහර අය 
වතුකරෙය් හිටියත් ඡන්ද අයිතිය අහිමි වූ පුද්ගලයන් ෙවන්න ඇති. 
ෙකොෙහොම වුණත් ෙම් ෙගොල්ලන්ට ඒ ඡන්ද අයිතිය අහිමි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒක නිසා ඉතා වැදගත් වූ පනත් ෙකටුම්පතක් තමයි 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා ඒ වැරැදි නිවැරැදි කරන්න 
ෙකළින් කථා කරන්න ෙකොන්දක් තිබුෙණ් නැති මිනිසුන්ට 
ජනවාරි 8වැනි දා හදපු ෙම් ආණ්ඩුව විසින් ෙකළින් කථා කිරීෙම් 
අයිතිය අපි තහවුරු කරලා තිෙබනවා. ඒක තමයි පජාතන්තවාදය. 
අපි දිගින් දිගටම ෙම් මැතිවරණ කල් දමනවා ෙනොෙවයි. ෙම් 
මැතිවරණ කල් දමන ෙයෝජනාව ෙගනාෙව් ඒ පැත්ෙතනුයි. අයුතු 
ෙලස මැතිවරණයට අදාළ පනත් ෙකටුම්පත් සම්මත කරන්න 
ගිහිල්ලා තමයි ෙම් මැතිවරණය කල් දාන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පළාත් පාලන 
ආයතනයක හිටපු නිෙයෝජිතෙයක් හැටියට -මම 1997 ගඟ ඉහළ 
පාෙද්ශීය සභාෙව් හිටපු පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරෙයක් හැටියට- 
ෙම් යහපාලන ආණ්ඩුෙවන් ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, පුළුවන් 
ඉක්මනට පළාත් පාලන මැතිවරණය තියන්න කියලා. අපි 
දන්නවා, දිනන විධිය. අපට මැතිවරණයක් තියන එෙකන් කිසි 
හානියක් ඇත්ෙත් නැහැ. පළාත් පාලන ආයතනවල බහුතරය ෙම් 
යහපාලන ආණ්ඩුව ගන්නවා කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව් මා 
පකාශ කරනවා. ඒක නිසා ෙම් මැතිවරණය තිබිය යුතුයි. පළාත් 
පාලන ආයතනයක හිටපු පධානිෙයකු හැටියට කටයුතු කරලා, 
පළාත් සභාවක දීර්ඝ කාලයක් හිටපු මන්තීවරෙයක් හැටියට, 
පාර්ලිෙම්න්තුවත් නිෙයෝජනය කිරීෙම් ඒ වරම ලබපු 
මන්තීවරෙයක් හැටියට මම දකින්ෙන් පළාත් පාලන මැතිවරණය 
කල් දැමීෙමන් විපක්ෂයට ෙනොෙවයි පාඩුව තිෙබන්ෙන්. පළාත් 
පාලන මැතිවරණය කල් දැමීෙම් පාඩුව තිෙබන්ෙන් යහපාලන 
ආණ්ඩුවට කියන එක මම ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී අවධාරණය කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කලින් ඉදිරිපත් කරන්න තිබුණු ෙදයක්. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන ආධුනික මන්තීවරෙයක් 
හැටියට මට ෙම් කාරණය කියන්න පුළුවන්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 

තුළ ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත් 
ෙකටුම්පත කිසිම දවසක සම්මත කර ගන්න හම්බ ෙවන්ෙන් 
නැහැ, ෙම් යහපාලන ආණ්ඩුව ෙනොතිෙබන්න. ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා අපි සම්මත කර තිෙබනවා. අද 
ඉතා වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරලා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, ඒ බිදිච්ච පජාතන්තවාදය නැවත 
නිවැරැදි කරලා ඒ වාෙග්ම මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා ඇතුළු ඒ 
කාර්යයන් සිදු කරන සියලුෙදනාට විනිවිදභාවෙයන් ඒ කටයුතු සිදු 
කර ෙම් රෙට් ජනතාවට පුරවැසි අයිතිවාසිකම් හරියට භුක්ති විඳීම 
සදහා අවස්ථාව ලබා දීෙම් මූලික සිද්ධාන්තයන් තහවුරු කිරීමයි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාලය ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. සියලුෙදනාටම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 5.20] 
 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි 

කිරීෙම් (විෙශේෂ  විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් 
අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙපර පැවති ගැටුම්කාරී තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් 
දිවයිෙන් උතුරු පළාෙත් පිහිටි සිය ගම්-බිම් සහ ෙද්පළ අතහැර 
දිවයිෙන් ෙසසු පළාත්වලට තාවකාලික වාසස්ථාන වශෙයන් 
නවාතැන් ගන්නට සිද්ධ වූ අවතැන් වූ පුද්ගලයන්ට හා ඔවුන්ෙග් 
පවුල්වල සාමාජිකයන්ට ඡන්ද පකාශ කිරීෙම් අයිතිය සුරක්ෂිත 
කිරීම සඳහා 2013 අංක 27 දරන ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
(විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත කියාත්මක කිරීම 2015 ජූනි මාසෙයන් 
අවසන් වුණා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පත් කරන 
ලද අමාත්ය අනුකමිටුෙව් නිර්ෙද්ශ අනුව, එම පනෙත් 
පරමාර්ථයන් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා තවදුරටත් අවශ්ය බැවින් 
එම පනෙත් විධිවිධාන බලපැවැත්ෙවන කාල සීමාව තවත් අවුරුදු 
හතරකට දීර්ඝ කරනු ලැබුවා. ෙමතැනදී රජයක් වශෙයන් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, අවුරුදු හතරක් ඇතුළත ෙම් කටයුත්ත 
සිදු කර අවසන් කරන්නයි; එෙහම නැතුව, යම් යම් කට්ටිය 
ආණ්ඩුවට මඩ ගහන්න උත්සාහ ගන්න විධියට ෙම් මැතිවරණ 
කල් දමන එක ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග්ම ෙමය රජෙය් ගැසට් පතෙය් 
පළ කිරීෙමන් පස්ෙසේ අනුමැතිය සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන්නත් කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒක නිසා අද ෙම් ඉදිරිපත් 
වුණු පනත් ෙකටුම්පතට පාලක පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් 
වශෙයන් මෙග් සහාය පළ කරන බව විෙශේෂෙයන් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. 

අභ්යන්තර අවතැන්වූවන් ගැන කථා කරද්දී ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතට අනුව එම පුද්ගලයන් ෙකොටස් තුනකට වර්ගීකරණය 
කරන්න අපට පුළුවන්.  අවතැන් වන අවස්ථාෙව්දී අවුරුදු 18 
සම්පූර්ණ ෙනොවූ එෙහත් ෙම් වන විට අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ වූ 
පුද්ගලයන්,  අවතැන් වූ පසු එම පුද්ගලයන්ට දාව ඉපදී දැනට 
අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ වූ පුද්ගලයන්, ඒ වාෙග්ම 2009 නාම 
ෙල්ඛනවල නම් සඳහන් ෙනොවූ පුද්ගලයන් වශෙයන් වර්ගීකරණය 
කරන්න  හැකියාව තිෙබනවා.  

ෙම් සියලුම ෙදනාට ඡන්ද බලය ලබාදීෙම් හැකියාව ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත තුළින් ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ඡන්ද ලියාපදිංචි 
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කිරීමට වැඩි අපහසුතාවක් නැහැ. ගාම නිලධාරින්ෙග් සහතික 
මඟින් ෙම් කටයුතු කිරීෙම් හැකියාව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, 
තමන්ට අසාධාරණයක් වුණා නම් ගැසට් පතෙය් පළ වුණාට 
පස්ෙසේ දින 7ක් ඇතුළත ඒ සම්බන්ධෙයන් අභියාචන ඉදිරිපත් 
කිරීෙම් හැකියාවත් තිෙබනවා. ෙමතැනදී කියන්න ඕනෑ විෙශේෂ 
ෙදයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි පසු ගිය කාලෙය් විවිධ කමෙව්ද හරහා 
ෙහොර ඡන්ද දැමීෙම් ව්යාපාර කියාත්මක වුණා. යහ පාලන 
ආණ්ඩුෙවන් ෙගනාපු ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත්  පැහැදිලිව සඳහන් 
වනවා,  එක්  ඡන්ද ලියා පදිංචියකට අමතරව තවත්  ඡන්ද ලියා 
පදිංචියක් සිදු කෙළොත්  අවුරුදු ෙදකක සිර දඬුවම් ලැෙබනවා; 
ලක්ෂයක දඩ ෙගවීමක් සිද්ධ වනවා කියන කාරණය. ඒ වාෙග්ම 
ෙම් පනෙත් සඳහන් යම් කාර්යයක් සඳහා අසත්ය ෙතොරතුරු 
ඉදිරිපත් කෙළොත් අවුරුද්දක සිර දඬුවම් ලැෙබනවා, රුපියල් 
50,000ක දඩයක් නියම වනවා කියන කාරණයත් සඳහන් වනවා.  

නීතිය කියාත්මක කිරීෙම් කමෙව්දයක් හරහා තමයි ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත අද ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන්. ඡන්දය කියන්ෙන් 
පජාතන්තවාදී අයිතියක්. මැතිවරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් 
පුළුල් පචාරයක් ලබා දීලා, රාජ්ය නිලධාරින්, ෙද්ශපාලන 
නිෙයෝජිතයන් දැනුවත් කරලා ඔවුන්ට යම් දිරිගැන්වීමක් ලබා දීලා 
ඡන්ද ලියාපදිංචි කටයුතු කෙළොත් ෙම් කමය සාර්ථක ෙවනවා. 
ෙමොකද, ඡන්දයක් පවත්වන විටදී, "තමන්ට ඡන්දය නැහැ; ඡන්දය 
පකාශ කිරීමට අවශ්ය කරන අනන්යතාව ඔප්පු කිරීෙම් හැකියාව 
තමන්ට නැහැ." කියන ෙචෝදනා  ෙද්ශපාලනඥයන් විධියට අපට 
හැමදාම  ලැෙබනවා. ඡන්ද නාමෙල්ඛනයට නම ඇතුළත් කිරීම 
අවශ්ය කරුණක් වන නිසා ස්ථීර ස්ථානයක් තිබීම අත්යවශ්ය 
කාරණයක් බවට පත් ෙවනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් අපි දැක්කා, මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා 
ෙවනදාට වඩා ඡන්ද අයිතිය පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීෙම් 
වැඩ සටහන්වල ෙයදී සිටින ආකාරය. කුලියට හිටියත්, බද්දට 
හිටියත් ඡන්දය ලියාපදිංචි කරන්න පුළුවන් කියලා මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්තුමා පකාශ කළා. මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා ෙගන 
යන වැඩ පිළිෙවළ අපි අගය කරන්න ඕනෑ. නමුත්, ගාමීය මට්ටමට 
යන විට ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට ෙම් ඡන්ද හිමිකම පිළිබඳ තිෙබන 
අවෙබෝධය හුඟාක් අඩුයි. ගාම නිලධාරි මඟින් ජනතාව දැනුවත් 
කිරීම් සිදු වන්ෙන් නැහැ. සමහර ඡන්දදායකයන්ට අදාළ බීසී 
ආකෘති පත පුරවන්න ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. සමහර අයට ඒක 
පුරවන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. සමහර අයට ජාතික හැඳුනුම්පත් 
නැහැ. එම නිසා ෙම් ඡන්ද නාමෙල්ඛන සකස් කිරීෙම්දී ගාමීය 
පෙද්ශවල ජනතාව දැනුවත් කිරීම වාෙග් කටයුතුවලට රාජ්ය 
නිලධාරින්ෙග් සහෙයෝගයත්, ඔවුන්ෙග් අවධානයත් ෙයොමු විය 
යුතුයි කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. 
පළාත් පාලන මැතිවරණ පිළිබඳව ''අලි බබා කල්ලිය'' ෙම් දිනවල 
හරි සද්ෙදන් කෑ ගහනවා. ඒ අය කියනවා, "අපි ඡන්ද තියන්න 
බයයි; පරදියි කියලා බෙය් ඉන්නවා." කියලා. ඡන්දවලට බය 
ෙවන්න අපට කිසිම ෙහේතුවක් නැහැ. මට කලින් කථා කරපු ගරු 
ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාත් ඒ ගැන කිව්වා. ඡන්ද දිනන 
හැටි අපි දන්නවා. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, දිනන්න දන්න නිසා තමයි 
කියන්ෙන්. අපි ඡන්ද දිනන හැටි දන්නවා. ඒ කමයට තමයි අපි 
2015 තිබුණු ඡන්දත් දිනලා ෙපන්නුෙව්. ඒ නිසා කවුරු ෙමොනවා 
කිව්වත් පාෙද්ශීය සභා, පළාත් සභා ඡන්ද ගැන අපට කිසි 
පශ්නයක් නැහැ. අපි ඡන්දවලට ෙබොෙහෝම කැමැතියි. ඡන්ද 
පවත්වන්න ඕනෑ නම් ඒක කරන්න අපි ෙදපාරක් ඇඹෙරන්ෙනත් 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම අෙප් පාක්ෂිකයන් බලාෙගන ඉන්ෙනත් 
තමන්ෙග් ගෙම් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙයන් නායකයන් පත් කර ගන්නයි.  

ජනතාව අෙපන් නිතරම අහනවා, පළාත් පාලන මැතිවරණය 
තිෙයන්ෙන් කවදාද කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් පිරිස 
තමයි නියමිත කාලයට, නියමිත කමවලට මැතිවරණ තියන්න බය 

වුෙණ්. ඒ කාලෙය් පළාත් පාලන මැතිවරණය තිබ්ෙබ් ෙකොටස් 
කීයකට ෙබදලා ද? මහ නගර සභා ඡන්දය ෙවනම පැවැත්වූවා; 
නගර සභා ඡන්දය ෙවනම පැවැත්වූවා; නාගරික පෙද්ශවල 
පාෙද්ශීය සභා ඡන්දය ෙවනම පැවැත්වූවා; ගාමීය පෙද්ශවල 
පාෙද්ශීය සභා ඡන්දය ෙවනම පැවැත්වූවා. ලජ්ජයි. ඒ මදිවට 
මැතිවරණ කාලයට ෙලොරි ගණන් සිල් ෙරදි, උදළු තල, දෑකැති, 
කුකුළු පැටව්, චීත්ත, උළු කැට වැනි ෙද්වල් ෙබදලා තමයි ඡන්දය 
තියන්න කටයුතු කෙළේ. ඒ වාෙග්ම නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරු, 
ඇමතිවරු, සංස්ථා සභාපතිවරු, නිලෙම්වරු ඇවිල්ලා ඡන්දයට 
වැඩ කළා. ඒ කාලෙය් හතර වෙට්ටම දන්සැල් දාලයි තිබුෙණ්.  

ඒ කාලෙය් තිබුෙණ් මැතිවරණ ෙනොෙවයි, දන්සැල්. පසුගිය 
මැතිවරණ කාලෙය් උතුෙර් ජනතාවට ෙබදුෙව් බඩු ෙනොෙවයි, 
රත්තරන්. ෙකෝච්චිවලින් ෙකොළඹට ෙගනැල්ලා, අරලිය ගහ 
මන්දිරෙය් තියාෙගන රත්තරන් ෙබදුවා. නමුත් ඡන්දය දිනුවා ද, 
කියලා මම අහන්න කැමැතියි. එෙහම උදවිය තමයි ඡන්දය 
ඉල්ලන්ෙන්. ඡන්දය ඉල්ලන්න ෙනොෙවයි, ඡන්ෙදන් ඉල්ලාෙගන 
කන්න තමයි හදන්ෙන්. ජනතාවට අල්ලස් දීලා,  මාධ්ය මඟින් 
සංවර්ධනය ගැන හීන ෙපන්වලා, ෙද්ශෙපේමීන්ට වශී කරලා, විදුලි 
පුටු ගැන මතක් කරලා ජනතාව ෙනොමඟ යවලා තමයි ඡන්දය 
ගන්ෙන්. එෙසේ පිහිටවපු පළාත් පාලන ආයතන සහ පළාත් සභා 
තමයි පසුගිය කාලෙය් තිබුෙණ්. ඒවාෙය් නියම ජනමතය තිබුෙණ් 
නැහැ. ඒ නිසා ෙහට වුණත් මැතිවරණය පවත්වනවා නම් අපි 
කැමැතියි. මැතිවරණය පමාද ෙවන තරමට අපටම තමයි අවාසි 
ෙවන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රාජපක්ෂලා මැතිවරණ 
පැවැත්වූ විධියට මැතිවරණ තියලා රෙට් බලය ගන්න ඕනෑ නම්, 
අපි 2015 ජනවාරි 08 ෙවනිදා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පත් කළාට 
පස්ෙසේ, මහ මැතිවරණය පැවැත්වුවාට පස්ෙසේ   සියලුම ආසනවල 
පළාත් පාලන මැතිවරණය තියන්න අපට හැකියාව තිබුණා. නමුත් 
අපි ජනතාවෙග් මතයට ගරු කරලා කටයුතු කරන ආණ්ඩුවක් 
හැටියට එෙහම කෙළේ නැහැ. අපිව බලයට පත් කළ 
කණ්ඩායම්වල මතයට ඇහුම්කන් දීලා, ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය 
ස්ථාපනය කිරීම පිළිබඳ විශ්වාසය ඇති කළා. ඒ වාෙග්ම දහනව 
වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය තුළින් විධායක ජනාධිපති 
කමෙය් බලතල අෙහෝසි කරන්න අවශ්ය කටයුතු කරලා තමයි 
ඊළඟ මැතිවරණයට ආෙව්. පළාත් පාලන මැතිවරණ කටයුතු 
කරන්ෙන්ත් එෙහමයි. සියලු ෙදනාට ඇහුම්කන් දීලා ෙවනස්කම් 
කරන්න ඕනෑ නිසා තමයි මැතිවරණය කල් යන්ෙන්. මැතිවරණය 
කල් දමනවාට ෙපෞද්ගලිකව මම එකඟ නැහැ. නමුත් අදාළ 
සංෙශෝධන විය යුතුයි.  මැතිවරණ කල් යනවා නම්, එයට වගකිව 
යුත්ෙත් රාජපක්ෂ ෙරජීමයයි. ඔවුන් තමයි ෙම් ගැටලු නිර්මාණය 
කෙළේ.  

අද අපි මුහුණ දීලා තිෙබන ගැටලුව තමයි SAITM පශ්නය. 
ෙම්වා නිර්මාණය කෙළේ කවුද? උමා ඔය පශ්නය නිර්මාණය කෙළේ  
කවුද? අහස උසට කුණු කඳු ෙගොඩ ගැසුණු පශ්නය නිර්මාණය 
කෙළේ කවුද? රට වැටී ඇති ණය උගුල නිර්මාණය කෙළේ කවුද? 
අකමවත් ෙලස පළාත් පාලන ෙකොට්ඨාස නිර්ණය කෙළේ කවුද? ඒ 
වාෙග්ම ජාතිවාදී, ආගම්වාදී විෙරෝධය මතු කිරීම නිර්මාණය කෙළේ 
කවුද? ඒ වාෙග්ම මත්දව්ය ජාවාරම්කරුවන්, අපරාධකරුවන් ඒ 
වාෙග්ම ස්තී දූෂකයන්, ෙහොරුන් කියන ෙම් සියලු ෙදනාට 
නායකත්වය දුන්ෙන් කවුද? අද ඒ අලි බබා කල්ලියට එල්ල ෙවලා 
තිෙබන  වංචා දූෂණ සම්බන්ධෙයන් ඒ උදවිය පසුගිය කාලෙය් 
විවිධ උපකම භාවිත කළා. ඉස්ෙසල්ලාම ඔවුන් රැස්වීම් 
පැවැත්වුවා; ඊට පස්ෙසේ පාගමන් ගියා; ඊට පස්ෙසේ ෙගෝල් ෙෆේස් 
පිට්ටනිය පිෙරව්වා; ඊළඟට පන්සල් ගියා; ෙපොල් ගැහුවා; මිරිස ්
ඇඹරුවා. නමුත් ඒ එකක්වත් හරි ගිෙය් නැහැ.  

දැන් හිෛතෂි ෛවද්ය කණ්ඩායමක් අල්ලා ෙගන වැඩ වර්ජන 
කරලා ආණ්ඩුව ෙපරළන්න උත්සාහ කරනවා. ෙම් හිෛතෂි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෛවද්ය කණ්ඩායම දුවන්ෙනත් SAITM එක පස්ෙසේ. අද 
ඒකාබද්ධ කල්ලියට තිෙබන ෙලොකුම මාතෘකාව SAITM එක. 
SAITM එෙකන් එහාට ඒ ෙගොල්ලන්ට අරමුණක් නැහැ. ඒ වුණාට 
SAITM එක හැදුෙව් ෙමොකටද කියන එක හැෙමෝම දන්නවා. 
SAITM එකට ණය දුන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා හැෙමෝම 
දන්නවා. ඒ වාෙග් පසු බිමක් තුළ තමයි අද ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනය 
කියාත්මක ෙවන්ෙන්. අපි ඒ තත්ත්වය පැහැදිලි කරන්න ෙම් 
ෙවනතුරු  බිම් මට්ටමට ගිහිල්ලා නැහැ. අපි ෙම්වා බිම් මට්ටමට 
ෙගනියන්ෙන් නැති නිසා, අපි රාජ්ය මාධ්ය භාවිත කරන්ෙන් නැති 
නිසා සමහරු හිතනවා ෙම් ආණ්ඩුවට මතයක් නැහැ කියලා. නමුත් 
ෙම් ආණ්ඩුවට මතයක් තිෙබනවා. අපි ඒ මතය තියාෙගන ඉන්ෙන් 
තැන් තැන්වල මාධ්ය සාකච්ඡා පවත්වා කෑ ගහන්න ෙනොෙවයි. අපි 
හරි ෙවලාවට මැතිවරණයට දින නියම කරලා, මැතිවරණ පචාරක 
කටයුතුවලදී බිම් මට්ටමට ගිහිල්ලා මිනිසුන්ට ෙම් කාරණා 
පැහැදිලි කරලා දීලා මිනිසුන්ෙග් මතය අරෙගන ඊළඟට 
මැතිවරණය ජයගහණය කරනවා. ඒ නිසා තමයි මම කිව්ෙව් අපි 
මැතිවරණයට බය නැහැ කියලා. අපි මැතිවරණයට බයයි නම් 
2015 ජනවාරි 08 ෙවනිදා තිබුණු භීෂණයත් එක්ක අපි මැතිවරණ 
කරන්න ඉදිරිපත් ෙවන්ෙනත් නැහැ. නමුත් අපි මැතිවරණයට 
ඉදිරිපත් වුණා. අවුරුදු 23කට පස්ෙසේ  කැකිරාව ආසනය 
ජයගහණය කරන්න මට හැකියාව ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම අවුරුදු 
15කට විතර පස්ෙසේ අපට අනුරාධපුර දිස්තික්කය සම මට්ටමට 
ෙගෙනන්නත් හැකියාව ලැබුණා. ඒ නිසා කවුරු ෙමොනවා කිව්වත්, 
ෙමොන බයිලා ගැහුවත් ෙම් ආණ්ඩුෙව් බලය අපි තවම හරියට 
ෙපන්නුෙව් නැහැ. අපි තවමත් බලන්ෙන් යහ පාලනය හරහා ෙම් 
රෙට් ජනතාවට සාධාරණයක් කරන්නයි. අපි සාධාරණයි කියලා 
ජාත්යන්තරයට ෙපන්වන්න ඕනෑ.  මැතිවරණයක් ආවාම අපි 
කරන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද කියලා දන්නවා. ඒ ටික අපි කරලා 
ෙපන්වනවා කියන කාරණය සඳහන් කරමින් මා නිහඬ වනවා. 
ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 5.32] 

 

ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ேத நர்கைளப் பதி  ெசய்தல் சம்பந்தமாகக் ெகாண் வரப் 
பட் க்கின்ற இந்தச் சட்ட லமான  மிக ம் வரேவற்கத் தக்க . 
மைலயக மக்க ைடய பிரதிநிதிெயன்ற வைகயிேல அந்த மக்கள் 
சார்பாக இ  சம்பந்தமாக  ஒ சில வார்த்ைதகள் ேபசக் 
கிைடத்தைதயிட் , த ல் நன்றி ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
விேசடமாக வாக்காளர் இடாப்பிேல பதி கள் இடம்ெப வ  
சம்பந்தமான இந்தப் பிேரரைணயின் உள்ளடக்கத்தில் க்கிய 
பங்கிைன வகிப்பவர்கள் மைலயக மக்கள். இவர்க க்கு ஐக்கிய 
ேதசியக் கட்சியின் அன்ைறய தைலவர் ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன 
அவர்கள் ஜனாதிபதியாக இ ந்தேபா , ஐக்கிய ேதசியக் 
கட்சியின் அரசாங்கத்திேலேய வாக்குாிைம அங்கீகாரம் 
கிைடக்கப்ெபற்ற . ப ப்ப யாக அந்த ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி 
அரசாங்கத்தின் லமாக இன்  மைலயகப் ெப ந்ேதாட்ட 
மக்க க்கு ைமயான வாக்குச் சுதந்திரம் கிைடக்கப் 
ெபற்றி க்கின்ற . இந்த வாக்குச் சுதந்திரம் கிைடக்கப் 
ெபற் ள்ளேபாதி ம்கூட, அதிகாாிகள் சிலாின் அசமந்தப் 
ேபாக்குக் காரணமாக ம் பிரேதச ெசயலாளர் சிலாின் அசமந்தப் 
ேபாக்குக் காரணமாக ம்  கிராம உத்திேயாகத்தர் சிலாின் 
அசமந்தப் ேபாக்குக் காரணமாக ம்  எங்க ைடய மைலயக 
மக்க ைடய வாக்குப் பதி  அங்கு குைறவாகேவ 
காணப்ப கின்ற . விேசடமாக, ேதசிய அைடயாள அட்ைட 
இல்லாத காரணத்தால் மைலயக மக்களின் வாக்குகள் உாிய 

ைறயிேல பயன்ப த்தப்பட யாமல் இ க்கின்றன. 
அத் டன், வாக்காளர் இடாப்பிேல அவர்களின் ெபயர்கள் 
சாியாகப் பதியப்படாத  காரணத்தினால், அதாவ , தமிழ் ெதாிந்த 
உத்திேயாகத்தர்கள் அங்கு குைறவாகக் காணப்ப வதன் 
காரணமாக சிங்கள உத்திேயாகத்தர்கள் அந்தப் ெபயர்கைளப் 
பதி ம்ேபா  அவர்கள் எ த் ப் பிைழவி வதன் காரணமாக 
எம  மக்கள் வாக்குச் சாவ யிேல ெசன்  கங்ெகா க்கின்ற 
இன்ேனாரன்ன பிரச்சிைனகள் ஏராளம். ஆகேவ, இந்தச் 
சட்ட லத்ைதக்  ெகாண் வந்தால் மட் ம் ேபாதா . 
மைலயகத்திேல உடன யாகத் தமிழ் ெமாழி ல உத்திேயாகத் 
தர்கைள நியமித் , தமிழ்ெமாழி ல கிராம உத்திேயாகத்தர்கைள 
நியமித் , தமிழ்ெமாழி அ லாக்கத்ைத நைட ைறப்ப த் வதற் 
குாிய சாியான வழி ைறகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம்.  

இங்கு ேபசிய சேகாதரர்கள் சிலர் மைலயக மக்கள் சார்பாக 
தைலக்கண்ணீர் வ த்தார்கள். அங்கு அன்  எங்க ைடய 

மக்களின் ேதசிய அைடயாள அட்ைடகைளப் பறித் ச் ெசன்  
வாக்களிப்பதற்கு வாக்குச் சாவ க்குச் ெசல்லவிடா  த த்தவர்கள் 
இன்  வரலா  ேபசுகிறார்கள். மைலயக மக்க ைடய கசப்பான 
அ பவங்கைள ேநர யாக அ பவித்தவன் என்ற வைகயிேல 
எங்க க்கு உாிைமயி ந் ம் கூட வாக்களிக்க யாமல் சில 
பிரச்சிைனக க்கு கங்ெகா த்தைத நாம் இன் ம் மறந் விட 

யா . ஆகேவ, ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி அரசாங்கத்தின் லம் 
கிைடக்கப்ெபற்ற இந்த வாக்குாிைமைய இந்த ஐக்கிய ேதசியக் 
கட்சி அரசாங்கத்தின் லமாகேவ ைமயாக, சுதந்திரமாக 
அவர்கள் பயன்ப த்தக்கூ யதாகச் சகல தஸ்தாேவஜுகைள ம் 
வழங்கக்கூ ய நடவ க்ைககைள இந்த அரசாங்க ம் ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்க ம் அதிகாாிக ம் ஏற்ப த்த ேவண் ெமன்  
நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அத்ேதா , ேதர்தல் ஆைணக்கு வின் தைலவர் மஹிந்த 
ேதசப்பிாிய அவர்கள் இனவாதமற்ற ஓர் அதிகாாி. அவர் மிக ம் 
ேநர்ைமயான ைறயிேல கடைமயாற் பவர். எனேவ, 
அவ ைடய காலகட்டத்திேல இந்தப் ெப ந்ேதாட்ட மக்க ைடய 
இந்த வாக்குாிைம சம்பந்தப்பட்ட நடவ க்ைககளில் அவர் 
ேநர யாக ஈ பட ேவண் ெமன்  நான் இங்கு ேவண் ேகாள் 
வி க்கின்ேறன்.  

மைலயக மக்கள் அைடயாள அட்ைடைய இழந்தி க் 
கிறார்கள். அவர்கள் தற்கா க களில் வசிக்கிறார்கள். அந்த 
மக்க ைடய ேவைலப்ப  அைனவ க்கும்  ெதாி ம். பகல் 
ேநரத்திேல அவர்கள் ேதாட்டத்திேல ேவைலெசய் ம் ேநரத்தில் 
கிராம உத்திேயாகத்தர்கள் வந்  அந்தப் பதி க்குாிய பத்திரத்ைத 
ெவ மேன  ஆங்காங்ேக பட் வாடா ெசய் விட் ச் 
ெசல்கின்றார்கள். அதனால் அந்தப் பத்திரங்கள் அவர்க க்குக் 
கிைடப்பதில்ைல. இதன் காரணத்தினா ம் மாைல ேநரங்களிேல 
கிராம உத்திேயாகத்தர்கள் ேதாட்டங்க க்கு விஜயஞ்ெசய்  
அந்தப் பத்திரங்கைளச் ேசகாிக்காத காரணத்தினா ம் அந்த 
மக்கள் பல இன்னல்க க்கு கங்ெகா க்கிறார்கள். அவர்கள் 
அரசாங்க உத்திேயாகத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும்ேபா  ேதர்தல் 
இடாப்பிேல அவர்களின் ெபயர் இடம்ெபற்றி க்கின்றதா என்  
ஆராய்ந்  பார்க்கப்ப கின்ற . ஆனால், அதில் அவர்களின் 
ெபயர்கள் இடம்ெபற்றி ப்பதில்ைல. ஆகேவ, அரசாங்கம் 
உடன யாகத் தமிழ் ேபசுகின்ற கிராம உத்திேயாகத்தர்கைளத் 
ேதாட்டவாாியாக நியமிக்க ேவண் ம்; ெப ந்ேதாட்டப் 
பகுதிகளிேல இ க்கின்ற பிரேதசச் ெசயலகங்களிேல தமிழ் 
ேபசக்கூ ய உத்திேயாகத்தர்கைள நியமிக்க ேவண் ம். எம  
மக்கள் இந்த அைனத்  விடயங்கள் காரணமாக ம் 
இன்ேனாரன்ன பிரச்சிைனக க்கு கம்ெகா த் க்ெகாண் க் 
கின்றார்கள்.  

வடக்கு, கிழக்கிேல த்தம் நடந்த காலத்தி ம் எம  மக்கள் 
பாதிக்கப்பட்டார்கள். எம  மக்கள் இந்த நாட் ேல ஆங்காங்ேக 
சிதறி வாழ்கின்றார்கள். இந்த நாட்  மக்கள் ெதாைகயில் 7.5 
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தமானவர்களாக இ க்கின்றார்கள். அப்ப யானால் இந்தப் 
பாரா மன்றத்திேல எம  பிரதிநிதிகள் 16 ேபர் இ க்க 
ேவண் ம். ஆனால், 9 ேபேர இ க்கின்றார்கள். ேதர்தல் வாக்குப் 
பதி  ெசய்யப்ப ம்ேபா  சம்பந்தப்பட்ட அதிகாாிகள் ஆங்காங்ேக 
பலவந்தத் க்கு உள்ளாவதன் காரணமாக ம் காைடயர்க ைடய 
பிரச்சிைன க க்கு கம்ெகா ப்பதன் காரணமாக ம் அந்த 
மக்களின் ேதசிய அைடயாள அட்ைடகள் திட்டமிட் ப் பறிக்கப் 
ப வதன் காரணமாக ம்தான் அவர்க க்கு இந்த நிைலைம 
ஏற்பட் க்கின்ற . இவ்வாறான நிைலைமக க்குத் ெதாடர்ந் ம் 
இடமளிக்க யா . ஆகேவ, ெபா ப் வாய்ந்த அரசாங்க 
அதிகாாிகள் இந்த விடயத்தில் ெபா ப் டன் ெசயற்பட ேவண் ம். 
இந்தச் சட்ட லத்தின் லம் அரசாங்க ம் அைமச்ச ம் மைலயக 
மக்க ைடய வாக்குகள் ைமயாகச் சுதந்திரமாகப் 
பிரேயாகப்ப த்தப்ப வதற்குாிய ஏற்பா கைளச் ெசய்ய 
ேவண் ம் என்  நான் விநயமாகக் ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

ைமயாக மைலயகத்தி ள்ள பிரேதசக் காாியாலயங்கள், 
சம்பந்தப்பட்ட ேதர்தல் காாியாலயங்கள், மற் ம் ெபா ஸ் 
நிைலயங்களிேல தமிழ் ேபசக்கூ ய அதிகாாிகைள நியமிக்க 
ேவண் ம். அேதேநரம் ேதர்தல் காலங்களிேல அங்கு 
ேசைவயாற் ம் கிராம உத்திேயாகத்தர்களின் ெமாழிப் பிரச்சிைன 
காரணமாக இன்ேனாரன்ன பிரச்சிைனக க்கு எம  மக்கள் கம் 
ெகா க்கின்றார்கள். ஆகேவ, அதைன ம் சாியான ைறயிேல 
ெசயற்ப த்தக்கூ ய ஏற்பா கைள இந்த அரசாங்கம் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். அறிக்ைககள் லமாக ம் அ ேபான்ற 
ெசயற்பாட் ன் லமாக ம் மட் ம் இ பற்றித் ெதாடர்ந்  
ேபசுவ டன் நின் விடா , நைட ைறச்சாத்தியமான 
நடவ க்ைககைள அரசாங்கம் ெசயற்ப த்த ேவண் ம். மைலயக 
இைளஞர்கள் பற்றிய பதி கள் ேதர்தல் இடாப்பிேல சாியான 

ைறயிேல இடம்ெபறாததன் காரணத்தினால்தான் அவர்கள் பல 
வைகயான கல்வித் தகுதிகள் இ ந் ம் அரசாங்கத் ெதாழி ல் 
ஈ பட யாத வைகயில் பிரச்சிைனக க்கு கம்ெகா க் 
கின்றார்கள்.  

1983ஆம் ஆண் க் காலகட்டத்தி ம் அதற்கு ன்ன ம் 
பின்ன ம் நடந்த பல த்தங்களின் காரணமாக இடம்ெபயர்ந்த 
பல்லாயிரக்கணக்கான மைலயக மக்கள் இங்கி ந்  இந்திய 
நாட் ற்கும் ெவளிநா க க்கும் இடம்ெபயர்ந்  ெசன்  
விட்டார்கள். ஆகேவ, இந்தச் சட்ட லத்தின் லம் அவர்க  
ைடய வாக்குாிைம ம் உ தி ெசய்யப்பட ேவண் ம். அப்ப ச் 
ெசய்யப்ப ம்ேபா  மைலயக மக்களின் பிரதிநிதிகைள 
அதிகாிக்கக்கூ யதாக இ க்கும். ஆகேவ, இந்த அரசாங்கம் அந்தச் 
ெசயற்பாட்ைட ன்ென க்க ேவண் ம். இந்த விடயத்தில் 
அைமச்சர் அவர்கள் ைமயான ஈ பாட் டன் ெசயற்பட 
ேவண் ம் என்  மைலயக மக்கள் சார்பாக இந்த உயாிய 
சைபயிேல ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

அ  மட் மல்லாமல், ேதசிய அைடயாள அட்ைடயில், 
அேதேபால் பிறப் ச் சான்றிதழில், தமிழரா? சிங்களவரா? அல்ல  
எந்த மதத்ைதச் சார்ந்தவர்? என்ற ேகள்விகள் பற்றிய விடயங்கள் 
எல்லாம் அகற்றப்படல் ேவண் ம். எம  மக்கள் இலங்ைக மக்கள் 
என்ற வைகயில், இலங்ைக நாட் ன் ெபா ளாதாரத்தின் 

ெக ம்பாகச் ெசயற்ப கின்ற ெப ந்ேதாட்ட மக்க ைடய 
வாக்குகளின் லமாக நாட் ன் ஜனாதிபதிையத் ேதா்ந்ெத க்க 

மானால், அந்த மக்க ைடய வாக்குகளின் லமாகப் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கைளத் ேதா்ந்ெத க்க மானால், 
எதற்காக இனி ம் இந்த நாட் ல் அவ்வாறான ேகள்விகள் 
எ ப்பப் ப கின்றன? ைவத்தியசாைல வி திகளிேல ஒ வைரச் 
ேசா்க்கும்ேபா , அவர் எந்த இனத்ைதச் சார்ந்தவர் என்  
ேகட்கின்றார்கள். ஆகேவ, அரசாங்கத்தின் லமாக இவ்வாறான 
ேகள்விகள் அகற்றப்பட் , அந்தத் தஸ்தாேவஜுகளி டாக அவர் 
இலங்ைகப் பிரைஜ எனத் ெதாியவந்தால், அவ க்குாிய சகல 
அங்கீகாரங்க ம், சகல வசதிக ம், சகல வாய்ப் க்க ம் 
வழங்கப்படேவண் ம். ஏெனனில், பிறப் ச் சான்றிதழில் 

ஆரம்பிக்கின்ற அந்தப் பிரச்சிைனக்கு இறப் ச் சான்றிதழ் வைர 
மைலயக மக்கள் கங்ெகா த் க் ெகாண் க்கின்றார்கள்.  

இப்ெபா  இந்த அரசாங்கத்தின் லமாக, ெகௗரவ பிரதம 
மந்திாி ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் லமாக இன்  தனி 

ட் த் திட்டத்தி டாக ஓரளேவ ம் மைலயக மக்கள் 
கட்டங்கட்டமாக அங்கீகாிக்கப்பட் க் ெகாண் க்கின்றார்கள். 
எனேவ, அைதத் ாிதப்ப த் வ  மட் மல்லா , 
அரசாங்கத்தினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற ஏைனய பதி களி ம் 
இந்த மைலயக மக்கள் றக்கணிக்கப்படாமல் ைமயாக 
உள்வாங்கப்பட ேவண் ம். அத்ேதா , நான் இங்கு 
குறிப்பிட்டவா  அங்கு உாிய தமிழ் உத்திேயாகத்தர்கள் 
நியமிக்கப்படாததினால்தான் மைலயக மக்கள  ஆவணங்களில் 
எ த் ப் பிைழகள் ஏற்ப கின்றன. ஆகேவ, மைலயகத்திேல 
நில கின்ற கிராம ேசவகர் ெவற்றிடங்கள் எல்லாம் உடன யாக 
அந்தந்தப் பிரேதசத்ைதச் ேசா்ந்த தமிழ் இைளஞர்கைளக் ெகாண்  
நிரப்பப்படேவண் ம். தமிழ் ேபசக்கூ ய பிரேதச ெசயலாளர்கள் 
மைலயகத்திேல நியமிக்கப்படேவண் ம். அப்ேபா தான் 
இவ்வாறான பிரச்சிைனக க்கு நாம் தீர் காணக் கூ யதாக 
இ க்கும். ஆகேவ, அதைனச் ெசயற்ப த் வதற்கு இந்த 
அரசாங்கம் ைமயாகச் ெசயற்படேவண் ம் என நான் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි 
කිරීෙම් (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම ගැන 
ගරු ඇමතිතුමාට මම ස්තුතිවන්ත වනවා. අද දින ෙම් සම්බන්ධව 
ගරු මන්තීවරු ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කථා කළා; කිඹුල් කඳුළු 
ෙහළමින් කථා කළා.   

එදා වතුකරෙය් ජනතාවෙග් identity cards උදුරාෙගන 
ගිහිල්ලා ඔවුන්ට ඡන්ද අයිතිය නැති කළා. ෙම් රෙට් ජීවත් වන 
ජනතාවෙගන් සියයට 7.5ක්  වතුකරෙය් ජනතාව. එම සියයට 
7.5ක්වූ ජනතාවෙග් ඡන්දයත් හරියට ලැබුණා නම්, අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ඕනෑ නිෙයෝජිතයන් 16ෙදෙනක්. එෙසේ  
නිෙයෝජිතයන් 16ෙදෙනක් නැතිව, අද 9ෙදෙනක් ඉන්ෙන් 
ෙමොකද?  

යාපනෙය් ෙබෝම්බ ගැහුවත් "බයිට්" එකට ගන්ෙන්, 
වතුකරෙය් ජනතාවයි. මඩකළපුෙව් පශ්නයක් වුෙණොත් "බයිට්" 
එකට ගන්ෙන්, වතුකරෙය් ජනතාවයි. Identity cards උදුරා 
ගන්ෙනත් වතුකරෙය් ජනතාවෙග්යි. ඒ නිසා අපි mobile service 
එකක් introduce කරලා ඔවුන්ෙග් birth certificates ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ. වතුකරෙය් ජනතාවෙග් identity cardsවල අකුරු ෙවනස.් 
එෙසේ අකුරු ෙවනස ්ෙවන්ෙන් ඇයි? ෙදමළ නම ලියනවා, සිංහල 
නිලධාරිෙයක්. සිංහල නිලධාරිෙයක් ෙදමළ නමක් ලියන ෙකොට, 
අකුරු ෙවනස්. එතෙකොට ඡන්ද කාඩ් එක එන ෙකොට, එහි තිෙබන 
නම ෙවනස්. ඡන්ද කාඩ් එෙක් ෙවන නමක්, ඡන්ද ෙපොෙත් ෙවන 
නමක්, identity card එෙක් ෙවන නමක්. එම නිසා වතුකරෙය් 
අදාළ තනතුරුවලට සුදුසු ෙදමළ නිලධාරින් පත් කරන්න. වතුකර 
පෙද්ශවලට ෙදමළ ගාම නිලධාරිවරුන් පත් කරන්න. සිංහල 
නිලධාරින් පත් කරනවා නම්, ඒ අය ෙදමළ භාෂාව දන්නා අය 
ෙවන්න ඕනෑ. සිංහල නිලධාරින් ෙදමළ ඉෙගන ෙගන එන්න 
ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් භාෂා පශ්නයක් එනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඊළඟට තිෙබන පශ්නය ෙමයයි. ගාම 
නිලධාරිතුමා කාර්යාලයට එන්ෙන් දවල්ට. දවල්ට වතුකරෙය් 
ජනතාව වැඩට ගිහිල්ලා. ගාම නිලධාරි forms ටික deliver කරලා 
එනවා. වතුකරෙය් ජනතාව ෙගදරට එන්ෙන්, හවස පහහමාරට 
ෙහෝ හයට. එතෙකොට ගාම නිලධාරි මහතා off ෙවලා ගිහිල්ලා. 
ෙම් නිසා වතුකරෙය් ජනතාවට ඡන්ද ලියා පදිංචි අයිතිය 
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ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ෙම් පවතින system එක ෙවනස් 
කරන්න. මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපති ෙලස ෙහොඳ 
නිලධාරිතුෙමක් අද පත්ෙවලා ඉන්නවා. ඒ තමයි මහින්ද ෙද්ශපිය 
මහතා. එතුමා වතුකර ජනතාව ගැන ෙහොඳට දන්නවා. එතුමා එම 
නිලෙය් ඉන්න කාලෙය්දී, ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙවනස ්
කරන්ෙන; ෙම් system එක ෙවනස් කරන්න. ෙවන පෙද්ශවලත් 
එෙහම කරනවා නම්, වතුකරෙය් ජනතාව ෙවනුෙවනුත් එවැනි 
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න. වතුකරෙය් ජනතාවෙග් වැඩ 
රාජකාරි කරන ෙව්ලාව අනුව ෙම් කටයුතු ටික ෙවනස් කරන්න 
පෙද්ශෙය් ගාම නිලධාරිතුමා, පාෙද්ශීය  ෙල්කම්තුමා දැනුවත් 
කරන්න. දැනුවත් කරලා, ඒ system එක හරියාකාරව කියාත්මක 
කෙළොත් තමයි, සම්පූර්ණෙයන්ම එම ඡන්ද අයිතිය භුක්ති විඳින 
තත්ත්වයට වතුකරෙය් ජනතාව පත් ෙවන්ෙන්. එම නිසා අද  ෙම් 
ෙගෙනන පනත් ෙකටුම්පත කියාත්මක වීෙම්දී, ෙම් කමය ෙවනස ්
කරලා, වතුකරෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් විෙශේෂ සැලකිල්ලක් ගරු 
ඇමතිතුමා සහ නිලධාරින් ෙපන්වයි කියලා මම බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි;  

நன்றி. வணக்கம்! 

 
[අ.භා. 5.43] 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙපර කථා කරපු ගරු 

වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මන්තීතුමාට ෙපර කථා කළ,  රනිල් බබාෙග් 
Party එෙක් අලි බබා ගැන කථා කරපු ෙතොත්ත බබාට පස්ෙසේ 
කථා කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මම ෙබෙහවින්ම සන්ෙතෝෂයට පත් 
වනවා.  

අද චන්දිම ගමෙග්ලා 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

පජාතන්තවාදය පිළිබඳව හුඟක් කථා කරනවා. හැබැයි, ඒ 
පජාතන්තවාදය පිළිබඳව උතුරු හා උතුරු මැද පෙද්ශෙය් ජනතාව 
ෙහොඳින් දන්නවා. ඔවුන් අමු අමුෙව් පජාතන්තවාදය උල්ලංඝනය 
කළ ආකාරය පිළිබඳව අපි දන්නවා. එතුමා සහ එතුමාෙග් පියාෙග් 
කියා කලාප අපි දන්නවා.  

උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශෙය් ජනතාවට සහ පිට රට ජීවත් 
වන ජනතාවට ඡන්ද අයිතිය ලබා දීම සඳහා අද ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පත යටෙත් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. අපි කියන්ෙන්, උතුරු 
නැ ෙඟනහිර පෙද්ශෙය් ජීවත් වන සහ රටින් බැහැරව ජීවත් වන 
ජනතාවට ඡන්ද අයිතිය ෙදනවා වාෙග්ම, 1988-1989 කාලෙය් ෙම් 
රටින් බැහැර වූ සිංහල ජනතාවටත් එම අයිතිය ලබා දිය යුතු බවයි. 
එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂ භිෂණ සමෙය් 60,000කට ආසන්න 
සංඛ්යාවක් ඝාතනය වුණා. ඒ වාෙග්ම ඒ කාලෙය් ෙම් රටින් 
බැහැරවී පිට රටවල ජීවත් වන සිංහල ජනතාව විශාල පිරිසක් 
ඉන්නවා. ඒ ජනතාවටත් ඡන්ද හිමි වරම -ඡන්ද අයිතිය- ලබා දීමට 
වහාම කටයුතු කරන්න ඕනෑ. රෙට් එක් ෙකොටසකට අයිතියක් 
ලබා ෙදනවා වාෙග්ම, අෙනක් අය පිළිබඳවත්- 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, point of Order එක දිය යුතුද 

කියලා හරියට බලලා ෙදන්න. ෙමොකද, ෙම් මෙග් ෙවලාව.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද රීති පශ්නය? 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා මෙග් නම සඳහන් 

කරමින් පකාශයක් කළා. එම නිසා point of Order එකක් 
ඉදිරිපත් කිරීෙම් අයිතිය මට තිෙබනවා.  

ගරු මන්තීතුමනි, ෙතොත්ත බබාද ෙමොන බබාද කියන එක 
ඔබතුමාට අදාළ නැහැ. මම කාෙග්වත් නම් සඳහන් කරමින් කථා 
කෙළේ නැහැ.  

භීෂණ කාලෙය් ෙමොනවාද කෙළේ කියන එක අමුතුෙවන් 
කියන්න ඕනෑ නැහැ. 2015 ජනවාරි මාසෙය් මැතිවරණය කරපු 
හැටිත් අපි දන්නවා. [බාධා කිරීමක්] එක් එක් ෙකනාෙග් නම් කිය-
කියා කථා කරන්න එපා. මා කාෙග්වත් නම කියලා කථා කෙළේ 
නැහැ. මා ෙමොකක් ෙහෝ භීෂණයක් කර තිෙබනවා නම් ඒ ගැන 
කියන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
නම හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරමු. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
නැහැ, නැහැ. ඒ පකාශය ඉවත් කර ගන්න කියන්න. 

ෙමොකක්ද, මා කරපු - [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු පසන්න රණවීර මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ෙතොත්ත බබා, ෙතොත්ත බබා. සමා ෙවන්න. ෙතොත්ත බබා 

ඉන්න. 

අද ෙමතුමන්ලා සුපුරුදු පජාතන්තවාදය ගැන කථා කරනවා. 
ඒ කාලෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට තිබුණු ෙචෝදනාව තමයි, 
මැතිවරණ පැවැත්විය යුතු දිනයට කලින් මැතිවරණ පවත්වනවාය 
කියන එක. මැතිවරණ පැවැත්විය යුතු දිනයට කලින් මැතිවරණ 
පවත්වා ෙම් රෙට් ජනතා පරමාධිපත්යය, තමන්ෙග් නි ෙයෝජිතයා 
ෙතෝරා ගැනීෙම් අයිතිය එතුමා ලබා දුන්නා. අද මා කථා කරන්ෙන් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු විධියට ෙනොෙවයි, පළාත් පාලන 
ආයතනයක හිටපු සභාපතිවරයකු විධියටයි. අද වනෙකොට පළාත් 
පාලන ආයතනවල මැතිවරණ පැවැත්විය යුතු දිනය පහුෙවලා 

139 140 
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මාස 25කුත්, දවස් 5ක් ගතෙවලා තිෙබනවා. අද ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් පජාතන්තවාදය අමු-අමුෙව් උල්ලංඝනය කරනවා. ෙම් 
රටින් බැහැරව සිටින ජනතාවෙග් පජාතන්තවාදය ගැන කථා 
කරන ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් සිටින ජනතාවෙග් පජාතන්තවාදය 
උල්ලංඝනය කරමින් මැතිවරණ ෙනොපැවැත්වීම නිසා අද ෙම් රෙට් 
ජනතාව විශාල අර්බුදයකට පත්ෙවලා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළාත් පාලන මැතිවරණය 
ෙනොපැවැත්වීම නිසා අද කසළ කළමනාකරණය කරන්න විධියක් 
නැහැ; ෙඩංගු මර්දනය කරන්න විධියක් නැහැ. අද ෙම් රෙට් ෙඩංගු 
උවදුර නිසා අහිමිවන හැම ජීවිතයකටම වග කියන්න ඕනෑ, ෙම් 
යහ පාලන ආණ්ඩුවයි. පළාත් පාලන ආයතනවලට මහජන 
නිෙයෝජිතයන් පත් ෙනොකර ෙම් රෙට් නිලධාරිවාදයට ඉඩ දීෙමන් 
ෙමතුමන්ලා කරන්ෙන් ගෙම් පශ්නයට විසඳුම් ෙසොයන ගෙම් 
නිෙයෝජිතවරයා පත් ෙනොකිරීමයි. අද උෙද් අපි පශ්නයක් ඇසුවා, 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඇමතිවරයාෙගන්. අද පළාත් පාලන 
ආයතනවලට තිෙබන බරපතළම පශ්නය තමයි ෙඩංගු උවදුර.  

අෙප් ගම්පහ පෙද්ශෙය් විශාල සංඛ්යාවක් ෙඩංගු උවදුරට 
ෙගොදුරුෙවලා ඉන්නවා. ගම්පහ පෙද්ශෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු 
රෙට්ම ෙකොළඹ, ගම්පහ ඇතුළු දිස්තික්ක නවයක ජනතාව අද ෙම් 
ෙඩංගු උවදුරින් පීඩාවට පත්ෙවලා ඉන්නවා. අද පතවල පළෙවලා 
තිෙබන සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව කියන්ෙන්, ෙඩංගු ෙරෝගින් සංඛ්යාව 
60,000යි, 68,000යි, 70,000යි කියලායි. ෙඩංගු ෙරෝගින් සංඛ්යාව 
අද වසන් කරනවා. ඒ පිළිබඳව ෙරෝහල්වලින් සත්ය වාර්තා 
ලබාගන්ෙන් නැහැ. අද ෙඩංගු ෙරෝගින් සංඛ්යාව ලක්ෂ 5කට ෙහෝ 
ලක්ෂ 6කට වඩා වැඩියි. ඒ අතර පාසල් දරුවන් ඉන්නවා. අද 
ධූමනය හරියාකාරව කරන්ෙන් නැහැ; හරියාකාරව කුණු ෙගන 
යන්ෙන් නැහැ. කුණු ෙගන ෙගොස් දමන්ෙන් ෙකොෙහේටද? ශක්යතා 
වාර්තා, පරිසර වාර්තා පිළිබඳව මහ ෙලොකුවට කථා කරනවා. 
නමුත් පසු ගිය කාලෙය් ආවාට ගියාට ඉඩම්වලට කසළ බැහැර 
කළා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන්ෙග් අනුදැනුම ඇතිව ගාල්ල 
පෙද්ශෙය් අක්කර 25ක ෙපෞද්ගලික ඉඩම් ෙගොඩ කරනවා. 
ෙම්වාට ෙකොමිස් ගිෙය් කාටද? අද පළාත් පාලන ආයතනවල කුණු 
දමලා, ඊට පස්ෙසේ පස් දමලා ෙගොඩ කරනවා. පරිසර නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. අෙප් හිතවත් අනුරාධ 
ජයරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු 
කරයි කියලා මා හිතනවා. ඒ වාෙග්ම කැලණිය පෙද්ශෙය් ෙත් 
ෆැක්ටරියක් අයිති ෙකොම්පැනිකාරයකුෙග් අක්කර 3ක ඉඩමක් 
ෙගොඩ කරනවා. හැබැයි අපි ඒ කාලෙය් ශී ලංකා ඉඩම් 
ෙගොඩකිරීෙම් හා සංවර්ධනය කිරීෙම් සංස්ථාෙවන් අදාළ අනුමැතිය 
අරෙගන, සල්ලි දීලා ගත්ත ඉඩමට කුණු ෙනොදමා කසළ 
කළමනාකරණය පිළිබඳව ව්යාපෘතියක් පටන් ගත්තා. 
කිහිපෙදනකුෙග් වුවමනාවට අද ඒ ඉඩමට කුණු දැමීම නවත්වා 
තිෙබනවා. ඊට එහා පැත්ෙත් ශී ලංකා ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් හා 
සංවර්ධනය කිරීෙම් සංස්ථාවට අයිති අක්කර 22ක ඉඩමක් 
තිෙබනවා. ඒෙකන් අක්කරයක් ෙහෝ අක්කර ෙදකක් ලබාෙගන, 
නිසි කමෙව්දයකට කැලණිය පෙද්ශෙය් කසළ එයට බැහැර 
කිරීෙම් කටයුත්ත කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තව විනාඩියක් ෙදන්න.  

මැතිවරණ ෙනොපවත්වා, ෙම් රෙට් පළාත් පාලන ආයතන 
විනාශ කරන, ෙම් රෙට් ජනතාව අපහසුතාවට පත්කරන,  ෙම් 
රටට වසංගත ෙබෝ කරන ආණ්ඩුවක් බවට ෙම් ආණ්ඩුව පත්ෙවලා 
තිෙබනවා. මා කලින් කිව්වා වාෙග් ෙඩංගු ෙරෝගය හැදිලා 
අහිමිවන සෑම ජීවිතයකටමත්, සෑම ෙරෝගියකුටමත් වග කියන්න 
ඕනෑ, ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව බව පකාශ කරමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. 

 
[5.50 p.m.] 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Thank you, Hon. Presiding Member, for giving me 

this opportunity. This is a very important Bill, I should 
say.  

During the war, from the Districts of Mannar, 
Vavuniya and Mullaitivu, over 150,000 people were 
chased out. They had to leave their respective districts 
within two hours and they all came to Puttalam. After the 
war, about 60,000 people have returned to their 
respective districts; started living there and registered as 
voters of that area. Another 20,000 people have been 
registered in Puttalam and now they are living in 
Puttalam as people of Puttalam. Very unfortunately, there 
are about 40,000 to 50,000 people, who want to go back 
to their respective districts, still living in Puttalam with 
all the difficulties. But unfortunately, due to certain 
problems, their lands have not been handed over to them. 
The lands which were owned by them were not given 
back and because of that they cannot go back to their 
respective districts and resettle. Anticipating that they 
would be able to go and live in their respective districts in 
the future, they are still living in Puttalam with all the 
difficulties. There are about 40,000 of them and they 
want to go back. They want to register themselves as 
voters of their respective districts; but unfortunately they 
have been deprived of that. You would not believe it, but 
they are unable even to get a letter from the Grama 
Sevaka because the first question they are asked is, "What 
is the district you vote from?"  So, those are some of the 
difficulties they are facing.  

I know, the present Chairman of the Election 
Commission knew that we had this problem during the 
Presidential Election also. Some arrangements were made 
for those people living in Puttalam to go back to their 
respective districts and cast their vote. Unfortunately, the 
then Government - I know that personally - blocked all 
those people. About 20,000 to 25,000 people were unable 
to cast their vote because of that. So, my request to the 
Chairman of the Election Commission is to look into this 
matter and see that some arrangement is made by the 
Government and the Commission for those 30,000 to 
40,000 voters living in Puttalam to go back and vote. 
They must not be deprived of their voting rights. This is a 
very important issue which has been going on for years. 
In the future, we are going to face the Local Government 
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Elections, the Provincial Council Elections and we should 
not deprive those people of their voting rights. Therefore, 
I request the Government to humbly look into their 
problem and see that they are registered in their respective 
districts as voters and are allowed to cast their vote.   
The second issue, Sir, is this. I especially would like to 
speak about my District, Puttalam. Out of the total 
number of voters, over 10,000 people are working in 
Europe, America and all over and another 20,000 people 
are working in the Middle East.  

So, 30,000 people are working abroad and we are not 
fair by them. The amount of foreign exchange that they 
send to this country is vast. As you know, the foreign 
exchange sent by the migrant workers, I think, is  the third 
largest income of the country. Unfortunately, these people 
are unable to cast their vote. When you compare this 
situation with other countries like America, wherever 
their people are, they are able to cast their vote in the 
embassies of the respective countries. Their votes are 
counted along with the other votes. But here, over lakhs 
and lakhs of people who are working abroad, sending 
their income and helping us are being deprived of casting 
their vote. Therefore, wherever the Sri Lankans are living 
in large numbers, wherever they are working, 
arrangements must be made for them to cast their vote. 
Otherwise, it is unfair. They cannot come back just 
because of the elections. They cannot get visas.  They are 
helping us by sending valuable foreign exchange. Some 
arrangements must be made in this regard so that at the 
next election they would be able to cast their vote. This is 
a very important matter, because in the future elections  
more than two hundred thousand people would be 
deprived of their right to vote.  

There is another important point I want to make. If we 
change the present PR system - it is okay if we do not - 
but still there are some doubts that the system would be 
changed. Therefore, I would like to make a valid point. 
Because of this PR system certain electorates are unable 
to elect a Member.  What happens is, the leaders of both 
parties in the district who get more preferential votes 
come to power. In some instances, there are two or three 
MPs in one electorate and in another electorate there is 
nobody. Take my electorate as an example. I represent 
Puttalam Electorate in the Puttalam District. From 1989 
up to the year last election was held, we were unable to 
elect a single Member for our electorate. Even I lost by 
500 votes and I have come through the National List. 
Both sides have been losing by a few thousand votes in 
every election. Because we were unable to elect an MP, 
unfortunately my electorate is suffering. This is the 
position in certain electorates of the country. Therefore, 
if, - there is a big "if " there - if the PR system is not 
changed,  some arrangements must be made for 
electorates which do not have elected members. 
Therefore, these are the problems that we face.  Political 

rights which we require  must be given.  There are 
difficulties, but I am sure with this Bill these things 
would be addressed.   Lakhs and lakhs of people who are 
living abroad must be allowed to cast their vote. 
Internally displaced people also must be given that right. 
My request is, if the PR system is not changed some 
arrangements must be made for electorates which do not 
elect MPs.  

Thank you. 

 
[අ.භා. 5.58] 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් 
ෙකටුම්පත ෙදවැනිවර කියවන ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙබොෙහෝ 
මන්තීතුමන්ලා ෙමහි වැදගත්කම පකාශ කළා. ඇත්ෙතන්ම 
පජාතන්තවාදය ගැන කථා කරන රටක්, පජාතන්තවාදය ඉල්ලන 
ජනතාවක් පජාතන්තවාදය ෙකෙරහි දක්වන සැලකිල්ල අපි 
දකිනවා, මැතිවරණයකදී ඒ පුද්ගලයන්ට ලැෙබන ඡන්ද අවස්ථාව 
සහ ඡන්ද බලය දිහා බැලීෙම්දී. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
හැබැයි යම් කිසි පක්ෂයක් ඒ පක්ෂෙය් අරමුණ කරා යද්දී 
පජාතන්තවාදයට පිටින් ගිහිල්ලා පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි කරලා 
රට තුළ නැති පුද්ගලයන්ට, රට තුළ අනන්යතාව ඔප්පු කර ගන්න 
බැරිව ගිය පුද්ගලයන්ට ඡන්දය හදා ෙදන කමෙව්දය අපි අසූ 
ගණන්වලදී දැක්කා. මා හිතන විධියට ෙම් කමෙව්දයට විරුද්ධව 
එදා සටන් කරපු ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු නැවතුෙන් සූරියකන්ද, එෙහම 
නැත්නම් බටලන්ද වාෙග් වධකාගාරවල. ෙම් රට එෙහම 
තත්ත්වයක තිබුණු රටක්. පජාතන්තවාදී කමෙව්දයකට යනවා 
කියලා බලය ගත්ත ආණ්ඩුවක් තමයි 2015 වර්ෂෙය්දී පත් වුෙණ්. 
හැබැයි, අද අපට තිෙබන කනගාටුව, දුක ෙමයයි. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔය මූලාසනෙය් ඔබතුමා අද ඉන්නවා. නමුත්, 
පජාතන්තවාදය ස්ථාපිත කරන මැතිවරණය කවදාද පවත්වන්ෙන් 
කියලා කියන්න ඔබතුමාට හැකියාවක් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
රාජ්ය නිලධාරින්ෙග් කුටිෙය් මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
සභාපතිතුමා ඉන්නවා. නමුත්, එතුමාට කියන්න හැකියාවක් 
නැහැ, පළාත් පාලන මැතිවරණය කවදාද, ෙමොන විධියටද 
පවත්වන්ෙන් කියලා. ඉතින් ෙම්ක මහ කරුමක්කාර කාලකණ්ණි 
රටක්.  

ෙම් රෙට් බලය ගත්ත උදවිය ට, නීති කියාත්මක කරන 
උදවියට ෙම් මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් කවදාද කියලා නිශ්චිත 
දිනයක් කියා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක මහා ෙලොකු 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම් තැන්වල ෙම් නිලධාරින් ඉන්නවා නම් කථා 
කරලා නිශ්චිත දිනයක් ෙදන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඇයි, ෙම්ක 
''රබර්'' කරන්ෙන්? ඇයි ෙම්ක අදින්ෙන්?  මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්තුමා හමු වුණාම එක ෙවලාවක කියනවා, "දැන් 
පුළුවන්, මැච් එක ගහන්න ලෑසත්ියි, පිට්ටනිය ලෑසත්ියි, දැන් අපට 
තිෙබන්ෙන් මැච් එක පටන් ගන්නයි" කියලා. ඉතින්, අපි යනවා 
මැච් එක ගහන්න. නමුත්, ෙමොන මැච් ගැහිල්ලක්ද? ෙමොකද, තව 
කට්ටියක් කියනවා,  අද වහිනවා, නැත්නම් ෙවන ගැටලුවක් 
තිෙබනවා, ඒ නිසා මැච් එක ගහන්න බැහැ කියලා. එෙහම 
නැත්නම්, "පන්දු ඉවරයි" කියනවා. දැන් ෙකොෙහොමත් ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් පන්දු ඉවර  ෙව්ෙගන තමයි යන්ෙන්. ඉතින් ඒ නිසා  අද 
පැන නැඟී තිෙබන ගැටලු ෙබොෙහොම වැඩියි.   
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි පජාතන්තවාදය උතුරට 
ෙදන්න, නැ ෙඟනහිරට ෙදන්න,  ඒ සඳහා  පනත් ෙගනැත් 
පජාතන්තවාදය ස්ථාපිත කරන්න හැදුවත්, අද ජනාධිපතිවරයාට 
පුළුවන්කමක් නැහැ ෙම් මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් කවදාද කියලා 
කියාගන්න. අගාමාත්යවරයාට පුළුවන්කමක් නැහැ ෙම් 
මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් කවදාද කියලා කියාගන්න. විෂයය භාර 
ඇමතිවරයාට පුළුවන්කමක් නැහැ ෙම් මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් 
කවදාද කියලා කියාගන්න. මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමාට 
පුළුවන්කමක් නැහැ ෙම් මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් කවදාද කියලා 
කියාගන්න.  ඉතින්, ෙම් ෙකටුම්පත් සියල්ල හැදුවත්, 
මැතිවරණයට දින නියම කර ගන්න බැරි නම් ඇති වැෙඩ් 
ෙමොකක්ද? දැන් ෙම් පිළිබඳ සංෙශෝධන 57ක් ඉදිරිපත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් සංෙශෝධන 57 පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැත් සම්මත 
කර ගන්ෙන් කවදාද කියලා කියා ගන්න අඩුම තරමින් ෙම්  
ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය කරන ජනාධිපතිවරයා, අගමැතිවරයා, 
විෂයය භාර ඇමතිවරයා  දන්ෙන් නැහැ. ෙම් නිසා තමයි ගැටලු 
පැන නැඟී තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතිහාසෙය් කිසි දවසක ෙනොවූ 
අන්දමට ෙම් මාස හයට විතරක් ෙඩංගු ෙරෝගීන් ලක්ෂ ගණනක් 
හමු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් මැතිවරණය  පවත්වා පළාත් පාලන 
ආයතන පිහිටුවා ගන්න බැරිවීම නිසායි.  කසළ කළමනාකරණය 
හරියාකාරව කරන්න බැරිව ගිහින් තිෙබන්ෙන්ත් ඒ නිසායි. 
හැබැයි, ආණ්ඩුව ෙහොරණෑව ගහනවා වාෙග් හැම දාම කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? "ෙම් පශ්න ගැටලු ගිය ආණ්ඩුව ඉතුරු කරලා ගිය ඒවා" 
කියනවා. ඉතින්, පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන් වැරැද්දක් වුණා නම් ඒකට 
ෙදොස් කියන එක ෙනොෙවයි ෙම් ආණ්ඩුෙව් වගකීම. ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
වගකීම ඒ ගැටලු අවසන් කරන එකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පසු ගිය දිනයකත් ෙම් 
කාරණය කිව්වා. අවුරුදු 30ක යුද්ධයක් ඇති කෙළේ කවුද කියන 
එක බලන්ෙන් නැතිව තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඒ 
ෙවලාෙව් යුද්ධය ඉවර කෙළේ. ඒ නිසා, කුණු කන්ද ෙගනැත් 
දැම්ෙම් කවුද කියලා කථා කරන්න අවශ්ය නැහැ. උමා ඔය 
ව්යාපෘතිය පටන් ගත්ෙත් කවුද කියලා කථා කරන්න අවශ්ය නැහැ. 
එෙහම නැත්නම් ෙඩංගු ෙරෝගය වැඩි වුෙණ් කවදා සිටද කියලා  
කථා කරන්න අවශ්ය නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ආණ්ඩුව ගත්ත උදවියට වගකීමක් තිෙයන්න ඕනෑ, හැකියාවක් 
තිෙයන්න ඕනෑ,  වුවමනාවක් තිෙයන්න ඕනෑ ෙම් පශන්වලදී කැප 
ෙවලා, බැහැලා වැඩ කරන්න. එෙහම නැතිව, "අහවලා ෙගනාපු 
පශ්නය ඉතිරි වුණා, අහවලා ෙගනාපු පශ්නය තමයි තිෙබන්ෙන්" 
කිය කියා ඉන්න එක ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. අද තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙම් ෙබෝලය හැෙමෝෙග්ම අතට දමනවා.  

අද මැතිවරණ කමය ගැන නිශ්චිත විසඳුමක් නැහැ. 
"සමානුපාතික කමයට යන්න බැරි නම්, ෙකොට්ඨාස කමයට යන්න 
බැරි නම්, නැවත පරණ තිබුණු කමයට යමු" කියලා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරු සහ ඒ අය සමඟ එකතු වුණු පක්ෂ 
නායකෙයෝ සාකච්ඡා කර තිෙබන පුවත් පත් දැන්වීමක් මම ඊෙය් 
ෙපෙර්දා දැක්කා. ෙම්ක අභාග්යයක්. දැන් අපි පළාත් සභා 
මැතිවරණයට ෙකොෙහොමද මුහුණ ෙදන්ෙන්? ෙකොෙහේද පළාත් 
සභාවල සීමා හදලා තිෙබන්ෙන්? ෙකොෙහේද පළාත් සභාවලට අදාළ 
ඒ කමෙව්දය හදලා තිෙබන්ෙන්?  ෙකොෙහේද මහ මැතිවරණයකදී 
ෙකොට්ඨාස කමයට යන විධියක් නිර්මාණය කරලා තිෙබන්ෙන්? ඒ 
කිසිම ෙදයකට තවම අත තියලාවත් නැහැ. ඒ කිසිම ෙදයකට අත 
තියලාවත් නැතිව, පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණය තියන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා ආණ්ඩුව තවම කල් මරමින් සිටිනවා.           
"ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ෙහොඳ ෙවයිද, යූඑන්පී එකට ෙහොඳ 
ෙවයිද, ෙම් ස්වාභාවික විපත් ඉවර ෙවයිද, රටට සල්ලි එයිද, රෙට් 
වැඩ කරන්න පුළුවන් ෙවයිද?" කියා හිත හිතා ෙම් මැතිවරණය 
කල් අරිනවා නම් ජනතාව කාෙගන්ද සහනයක් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන්?  

ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමනි,  ජනතාවට අවශ්ය කරන 
ෙක ටුම්පතක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන ඒම ෙහොඳ කටයුත්තක්. 
හැබැයි, මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා, ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු සියලු 
ෙදනා  ෙම් මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් කවදාද කියන වචනය 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙදන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒක 
ඔබතුමන්ලාට ෙදන්න බැහැ; අනිකුත් පුද්ගලයන්ට ෙදන්න බැහැ. 
නමුත්, මූලාසනෙය් සිටින ඔබතුමා  සහ ජනාධිපතිවරයා, 
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයා, අගමැතිවරයා, විෂයය භාර 
ඇමතිවරයා කියන සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා, ෙම් සංෙශෝධන 
ටික සම්මත  කරලා, ෙම් ඡන්දය පවත්වන්ෙන් කවදාද කියලා 
පැහැදිලිවම කිව්ෙව් නැත්නම්, ෙම් රටත්, පාර්ලිෙම්න්තුවත් විශාල 
ෙඛ්දවාචකයකට  යයි  කියන අවිශ්වාසය අප තුළ තිෙබනවා. එය 
නැති කරලා, කඩිනමින් මැතිවරණය පවත්වන්නය කියන ඉල්ලීම 
කරමින්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න 
අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා.   

 
[අ.භා. 6.05] 

 
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, ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි 
කිරීෙම් (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව විවාද 
කරන ෙම් අවස්ථාෙව්, පක්ෂ විපක්ෂ මන්තීතුමන්ලා සියලුෙදනාම 
ෙම් පිළිබඳව පශංසාව තමයි පළ කෙළේ.  

විෙශේෂෙයන්ම උතුරු නැ ෙඟනහිර පැවති තස්තවාදි කියා 
ෙහේතුෙකොට ෙගන ඒ ජනතාව ෙනොෙයකුත් ක්ෙෂේතවලදී  දීර්ඝ 
කාලයක් තිස්ෙසේ විශාල වශෙයන් පසුබෑමකට ලක් වුණා. ඒ 
ජනතාවෙග් ජීවන මට්ටම ඉහළ නැංවීම සහ අෙප් රෙට් සංහිඳියාව 
ගැන කථා කරන ෙමොෙහොතක, අප සියලු ෙදනාම ශී ලාංකිකයන් 
හැටියට ඉදිරියට යන්නට නම් පජාතන්තවාදය තවදුරටත් 
ශක්තිමත් විය යුතුය කියන කාරණය අප විශ්වාස කරනවා.    

අද ෙම් ආණ්ඩුවට විෙශේෂෙයන්ම  මුහුණ ෙදන්නට සිදු ෙවලා 
තිෙබන පධාන පශ්න ෙදක  තමයි,  ආර්ථිකය සහ 
පජාතන්තවාදය. ෙම් කරුණු ෙදකම  ජයගහණය කරන්නට අවශ්ය 
කරන   පරිසරය නිර්මාණය කර ෙගන අපි ඉදිරියට යා යුතුයි.  

පජාතන්තවාදය ගැන කථා කරන විට, එදා යුද්ධෙයන් බැ ට 
කාපු ජනතාව  තුළ නැවත වතාවක්  ඒ විශ්වාසනීයත්වය  ඇති 
කිරීම ආණ්ඩුවක් හැටියට,  ආමාත්යාංශය  හැටියට අෙප් වගකීමක් 
ෙවනවා. ඒ වග කීම තමයි  අපි ෙම් දක්වා ඉෂ්ට සිද්ධ කර ෙගන 
යන්ෙන්. පසු ගිය කාල සීමාව ඇතුළත පනත් ෙකටුම්පත්  රාශියක් 
ෙගනැවිත් සම්මත කර ගන්නට අපට පුළුවන් වුණා. උදාහරණයක් 
වශෙයන් කියනවා නම්, ඉඩම් පිළිබඳව උතුරු නැ ෙඟනහිර 
පළාත්වල විශාල වශෙයන් ගැටලු තිබුණා. යුද්ධෙයන් තම 
වාසස්ථාන අහිමි වුණු ෙබොෙහෝ පිරිසක් ඉන්නවා. එම නිසා අප  ට 
සිදු වුණා, කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන  එන්නට.  ඒ වාෙග්ම  පජාතන්තවාදය  
ශක්තිමත් කරන්නට පුළුවන්, නීතිෙය් ආධිපත්යය සුරක්ෂිත 
කරන්නට පුළුවන් හැම  අවස්ථාවකදීම ඒ සඳහා අවශ්ය අණ 
පනත් ෙගන  එන්නට  අපි කටයුතු කළා.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තස්තවාදය නිසා  තමන්ට ඡන්ද අයිතිය අහිමි වුණු  විශාල 
පිරිසක් අෙප් රෙට් ඉන්නවා.  ඒක උතුෙර්ද, නැ ෙඟනහි ෙර්ද, 
දකුෙණ්ද කියලා නැහැ. ෙනොෙයකුත් ආකාරයට තමන්ෙග් 
ජිවිතවලට ෙමය බලපෑවා.  එම ජනතාවෙග් මුලික  
අයිතිවාසිකමක් ලබා දීම තමයි  අප ෙම් පනත් ෙකටුම්පත හරහා 
ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්ෙන්.  ඒ නිසා තමයි අද ෙම් විවාදෙය් දී  අදහස් 
දැක්වූ සියලුම ගරු මන්තීතුමන්ලා  ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ට  
පක්ෂව අදහස් පළ කෙළේ.  ඒ  ඇතුෙළේ විවිධාකාර වූ  ෙවනත් 
මාතෘතා ගැනත් කථාබහ  වුණා.  නමුත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 
තිෙබන  වැදගත්කම එයින් බිඳකුදු ෙහෝ අඩු ෙවනවාට අපි කැමැති 
නැහැ.  

ෙමම පනත් ෙකටුම්පත  පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන ඒම සඳහා  
අපි  අවුරුදු එකහමාරක් පමණ කාලයක් දීර්ඝ වශෙයන්  කටයුතු 
කළා. ෙමම පනත් ෙකටුම්පත කැබිනට් මණ්ඩලයට ගිහිල්ලා ඊට 
පස්ෙසේ  නීතිපතිවරයාෙග් සහතිකය මත  පාර්ලිෙම්න්තුවට  
ඉදිරිපත් ෙවනෙකොට, ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට විරුද්ධව 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් පවරා තිබූ නඩු ෙදකකුත් අවසන් වුණා. ඒ 
සියලු ෙද්වලින් පසුව  තමයි  ඡන්ද අයිතිය ෙනොමැතිව සිටින 
ජනතාවට නැවත ඡන්ද අයිතිය  ලබා දිෙම් වැඩ කටයුත්ත ෙම් 
දක්වා ෙකරී ෙගන ඇවිත් තිෙබන්ෙන්. ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට 
අවශ්ය  සංෙශෝධන  කාරක සභා මට්ටෙම්දී අපි සිදු කරනවා. ඒ තුළ 
පනත් ෙකටුම්පතට ලැෙබන බලතල තවත් පුළුල් ෙවනවා ඇති.   
ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙතන් , "අභ්යන්තර වශෙයන් අවතැන් වූ 
තැනැත්තා " කියන ෙකොටස තවත් නිර්වචනය කිරීම, තවත් පුළුල් 
විම තුළ  ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මගින්  ඡන්ද අයිතිය ෙනොමැතිව 
සිටින  ජනතාවෙග් ඡන්දය අයිතිය  ආරක්ෂා වීම  තව දුරටත්  
තහවුරු වුණාය කියන කාරණාව අපි විශ්වාස  කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි 
කිරීෙම් (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පෙත්  2 (1) යටෙත් 
ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

 "2. (1) 1980 අංක 44 දරන  ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංච් කිරීෙම්  පන   ෙත් 
පටහැනිව කුමක් සඳහන් වුව ද සහ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව්  89 වන  
ව්යවස්ථාවට යටත්ව- 

 (අ) අභ්යන්තර වශෙයන් අවතැන් වූ  ෙහෝ අවතැන් වී සිටි  තැනැත්තකුව 
සිටියා වූ ද;" 

උතුරු පළාත සහ නැ ෙඟනහිර පළාත යනුෙවන්  ෙම් පළාත්  
සීමා ෙනොකර මුළු රටටම බලපාන පරිදි ෙමම පනත් ෙකටුම්පත 
ෙගන ඒෙමන් පජාතන්තවාදය තවදුරටත් ආරක්ෂා කරන්නට අපට 
පුළුවන්කම ලැබුණාය කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙමම පනත ෙකටුම්පෙත්, "2009 වර්ෂෙයන් පසුව  වලංගුව පැවති  
කවර ෙහෝ නාමෙල්ඛනයක තමාෙග් නම අතුළත් කරනු ලැබ  
ෙනොමැති වූ ද,..." යනුෙවන් සඳහන් කර ඇති  2. (1) (ඇ) යටෙත්  
ශී ලංකාෙව් ඕනෑම පුරවැසිෙයකුට  ඡන්ද අයිතිය ලැෙබන බව 
තහවුරු වනවා. අෙප් සමාජෙය් ෙම් පිළිබඳව තිෙබන "අවිශ්වාසය" 
කියන කාරණාව අපි බිඳ දමන්නට  ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් සමහර 
මන්තීවරුන් පකාශ කළ විවිධ අදහස් මම අහෙගන සිටියා. උතුෙර් 
පන්සල් හදන එක ගැන කථා කළා; නැ ෙඟනහිර පන්සල් හදන 
එක ගැන කථා කළා. ඒ වාෙග්ම දකුෙණ් ෙකෝවිල් හදන එක අපි 
නවත්වා නැති බවත් කියන්නට ඕනෑ.  දකුෙණ් පල්ලි හදන  එක 
අපි නවත්වා නැහැ. එෙසේ නම්,  එම අයිතිය උතුෙර් පන්සල්වලටත්  
ඒ ආකාරෙයන්ම තිබිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම උතුෙර් ආණ්ඩුකාරවරයා 
කළ යම් යම් පකාශ ගැනත් සඳහන් කළා. අප  සියලු  ෙදනාෙග්ම 
බලාෙපොෙරොත්තුව වන්ෙන් එකම රටක් හැටියට අෙප් රට ඉදිරියට 

යනවා දකින්නයි. එම නිසා යම් යම් අන්තවාදී   අදහස් වලට  
නැඹුරුතාවක් දක්වන්ෙන් නැතිව, තමන්ෙග් අන්තවාදී  
ෙද්ශපාලන මතිමතාන්තර ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන් නැතිව  රට 
හැටියට සිතා ෙම් ගමන අපට ඉදිරියට යන්නට පුළුවන් නම්  අප 
විශ්වාස  කරන සමාජය  ෙබොෙහොම ඉක්මනට  ළඟා කර  ගැනීෙම් 
හැකියාව පවතිනවා.   

එම නිසා අධිකරණ ඇමතිතුමා, මැතිවරණ ෙකොමසාරිසව්රයා, 
අධිකරණ අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා පධාන සියලුම නිලධාරින් 
පසු ගිය වසර එකහමාරක, ෙදකක වාෙග් කාලය ඇතුළත විවිධ 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවලින් ලැබුණු අදහස් හා ෙයෝජනා සියල්ල 
සැලකිල්ලට අරෙගන කටයුතු කළ නිසා තමයි අද ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම දක්වා  වූ ගමන 
යන්නට පුළුවන්කම ලැබුෙණ්. එම නිසා ඒ සියලු ෙදනාටම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අෙප් රෙට් පජාතන්තවාදය උෙදසා ස්ථාපිත 
කළ ආයතනවල තව දුරටත් යම් යම් දුර්වලතා තිෙබනවා නම්, එම 
දුර්වලතා මකා දමා ඉදිරියට යෑම තමයි අප සියලු ෙදනාෙග්ම 
වගකීම ෙවන්ෙන් කියා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වගකීම ඉෂ්ට 
සිද්ධ කරන්නට මහජන නිෙයෝජිතයින් සියලු ෙදනාෙග්ම 
සහෙයෝගය අවශ්ය කරනවා. විෙව්චන තිෙබන්නට පුළුවන්. 
හැබැයි, ෙම් සියලු ෙදනා ඒක රාශි ෙවලා පජාතන්තවාදය 
ශක්තිමත් කරන ආයතන ෙගොඩනැඟිය යුතුයි. අපි සියලු ෙදනාම 
නිදහෙසේ ජීවත් ෙවන්නට කැමැති මිනිස්සු. එම නිසා ඒ අයිතිය 
අෙපන් බිඳ දමන්නට යම් කිසි ෙකෙනක් උත්සාහ දරනවා නම්, ඒ 
සියලු ෙද්වල්වලට විරුද්ධ ෙවලා පසු ගිය වසර ෙදකක කාලය 
තුළ ගත්තා වූ කියාමාර්ග ශක්තිමත් කරන එක තමයි අප සියලු 
ෙදනාෙග්ම වගකීම හැටියට මා දකින්ෙන්. මම ෙම් පිළිබඳව දීර්ඝ 
වශෙයන් අදහස් දක්වන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්  නැහැ.  
ෙමම පනත් ෙකටුම්පත  ෙගන එන්නට ලැබීම අප ලැබූ 
ජයගහණයක්.  

අද දින ෙමම විවාදෙය් දී SAITM එක ගැනත් කථා වුණා. 
පළාත් පාලන මැතිවරණය ගැන කථා වුණා. හැබැයි, අද  දින 
ෙදවැනි වර කියවීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට 
තිෙබන වටිනාකම ගැන බැලුෙවොත්, අපි රටක් හැටියට 
ජයගහණයක් ලැබූ දවසක්.  ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් වටිනාකම 
අඩු කරන්නට සමහරු විවිධාකාරෙයන් අර්ථ කථන ලබාෙදමින් 
කථා කළත්, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කිරීමට පුළුවන්කම ලැබීම පිළිබඳව රෙට් සමස්ත ජනතාව අද 
සතුටු ෙවනවා. ෙම් තුළින් පජාතන්තවාදය තවත් ශක්තිමත් ෙව්වි. 
එම නිසා ඉදිරි කාලය තුළ අපට ෙමොන බාධක ආවත් 
පජාතන්තවාදය උෙදසා ගන්නා වූ තීන්දු ඒ ආකාරෙයන්ම 
ගන්නවාය කියන කාරණය මතක් කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
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.] 
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[ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂ්මන්ත මහතා] 
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කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள் தைலைம 

வகித்தார்கள்.] 
Considered in Committee. 
[MR. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 

 
1 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
1 ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 

 

2 වන වගන්තිය.- (ලියාපදිංචි වීම සඳහා සුදුසුකම් 
ඇති අභ්යන්තර වශෙයන් අවතැන් වූ තැනැත්තන්.) 
வாசகம் 2.- (உள்நாட் ல் இடம்ெபயர்ந்த ஆட்கள் 

பதி ெசய்வதற்குத் தக ைடேயாராதல்.) 
CLAUSE 2.- (Internally displaced persons eligible to be registered.) 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"1 වන පිටුෙව්, 22වන ෙප්ළිය ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 

  'යම් මැතිවරණ' " 
 

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 க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

3 වන වගන්තිය.- (හිමිකම් පෑම් ලැයිසත්ුව.) 
வாசகம் 3.- (உாிைமக் ேகாாிக்ைககள் பற்றிய நிரல்.) 

CLAUSE 3.- (List of Claims.) 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන 

ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

(1) "3 වන පිටුෙව්, 15 වන ෙප්ළිය ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත 
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 

 

'(2) (අ) යම් මැතිවරණ'  
 

(2) "3 වන පිටුෙව්, 19 වන ෙප්ළිය ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත 
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 

 

'විසින් ගැසට් පතෙය් පළ වූ දැන්වීෙම් දින සිට දින දහ හතරක් 
ඇතුළත'  

 

(3) "3 වන පිටුෙව්, 24 වන ෙප්ළිය ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත 
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 

 

'හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනෙත් 14 වන වගන්තිෙය් (7) 
වන'  

(4) "3 වන පිටුෙව්,  35 වන ෙප්ළිය ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත 
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 

 

'(1) වන උපවගන්තිෙය් සිට (5) වන උපවගන්තිය දක්වා වූ 
විධිවිධාන,' " 

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 
 

3 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

3 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

4 සිට 7 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 
තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

4 ஆம் வாசகத்தி ந்  7 ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clauses 4 to 7 ordered to stand part of the Bill. 
 

8 වන වගන්තිය.- (අර්ථ නිරූපණය.) 
வாசகம் 8.- (ெபா ள்ேகாடல்.) 

CLAUSE 8.- (Interpretation.) 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"5වන පිටුෙව්, 20 වන ෙප්ළිෙය් සිට 31 දක්වා වූ ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද 
ඇතුළුව) ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ 
කරන්න:- 

'ශී ලංකාෙව් ස්ථිර වශෙයන් පදිංචි වී සිටියා වූ ද, 2009 මැයි මස 
18 වන දිනයට ෙපරාතුව කවර ෙහෝ අවස්ථාවක දී තස්තවාදී 
සටන්කාමී ෙහෝ ෙවනත් කණ්ඩායමක යම් කියාකාරකම්වල 
පතිඵලයක් ෙලස ඔහුෙග් ස්ථිර පදිංචි ස්ථානය හැරයාමට සිදු වූ 
ෙහෝ ෙහේතු වූ ද, දැනට තම මුල් පදිංචි ස්ථානෙයන් පිටත ශී 
ලංකාව තුළ පදිංචි වී සිටින්නා' " 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
 

8 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

8 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .  

Clause 8, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 
පූර්විකාව පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි 

නිෙයෝග කරන ලදී. 
ன் ைர சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Preamble, 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 க்க 

ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් 

සංෙශෝධිතාකාරෙයන්  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) 
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) 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා. 

 
සර්වජන ඡන්ද අයිතිය සුරැකීම  

சர்வசன வாக்குாிைமையப் பா காத்தல் 
SAFEGUARDING UNIVERSAL ADULT FRANCHISE  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් විවාදය සඳහා ඉදිරිපත් වන ෙමම 

ෙයෝජනාව සඳහා පිළිතුරු දීමට ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් ඉන්ෙන් කවුද 
කියලා මා දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු අගමැතිතුමා ෙවනුෙවන් මා ඉන්නවා.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතාෙග් නම මූලාසනය 

සඳහා ෙයෝජනා කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් 

මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

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) 
 
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 

වූෙයන්, ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக  
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  left the 
Chair, and  THE HON. HESHAN WITHANAGE took the Chair. 

 
[අ.භා. 6.18] 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු(ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා 

නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාෙග් ඉදිරිපත් වීම ෙගෞරවනීය ෙලස 
පිළිගන්නවා. ඒ වාෙග්ම ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාට  ෙමම ගරු 
සභාව තුළ තවත් විනාඩි 10ක, 15ක කාලයක්  රැදී සිටීමට හැකි 
නම් එය වටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 
විවාදය සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන ෙයෝජනාව ෙමයයි.  

''ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් 
සහතික කර ඇති වයස අවුරුදු 18ට වැඩි පුරවැසියන්ට හිමි විය යුතු සර්ව 
ජන ඡන්ද බලය කියාත්මක කළ හැක්ෙක් වයස අවුරුදු 18 මාස 06ක්වත් 
ඉක්ම වූ ෙහෝ ෙබොෙහෝ විට වයස අවුරුදු 19 ඉක්මවූ තරුණයන්ට 
පමණක්වීෙම් ගැටලුව විසඳීමට කියා කරන ෙලස ඉල්ලා සිටීම සඳහා ශී 
ලංකාෙව් ෙයොවුන් පරපුර ෙවනුෙවන් කාරුණිකව ඉදිරිපත් කරනු ලැෙබ්. ' 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරන අවසථ්ාෙව්දී මම ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. ෙම්ක ශී 
ලංකා ෙයෞවන සමාජය විසින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට, ගරු 
අගමැතිතුමාට, මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමාට ඉදිරිපත් කරන ලද 
ෙයෝජනාවක්. ඒ පදනම මත තමයි මම ෙමම කල්තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.  

'1. අපෙග් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 3 වන 4 වන ව්යවස්ථාව අනුව                    
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් සර්ව ජන ඡන්ද බලය 
වයස අවුරුදු 18ට වැඩි ශී ලාංකික පුරවැසියන්ට හිමි ෙව්. 

2.  එෙසේ වුවත්, 1980 අංක 44 දරන ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
පනෙත් විධිවිධාන අනුව සෑම වර්ෂයකම ජුනි 01 දින වාර්ෂික ඡන්ද 
හිමි නාමෙල්ඛන පතිෙශෝධනය ආරම්භ කරන දිනය ෙලස සැලෙකන 
අතර, එදිනට වයස අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ පුරවැසියන්ට පමණක් ඡන්ද 
හිමියන් ෙලස ලියාපදිංචි විය හැකිය. උදාහරණ වශෙයන් දැනට 
වලංගුව පවතින 2015 ඡන්ද හිමි නාමෙල්ඛනයට අදාළ පතිෙශෝධනය 
ආරම්භ කළ නියමිත දිනය 2015 ජුනි 01 දින වූ බැවින් -සමහර විට 
ෙමය අද වන විට 2016 ෙවලා ද කියා මම දැනට දන්ෙන් නැහැ. 
නමුත්, ෙමහි මූලධර්මය එකයි.-  2015 ඡන්ද හිමි නාමෙල්ඛනයට නම් 
ඇතුළත්ව ඇත්ෙත්, 1997 මැයි මස 31 ෙහෝ එදිනට ෙපර උපත ලැබූ ශී 
ලාංකිකයන්ට පමණකි. 

3. එබැවින්, 1997 ජුනි 01 දින හා ඉන්පසුව උපත ලැබූ ෙම් වන විට වයස 
අවුරුදු 19 ද ඉක්මවා ඇති කිසි වකුෙග් නම් වලංගු නාමෙල්ඛනෙය් 
ඇතුළත් ෙනොෙව්.'  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උදාහරණයක් වශෙයන් මම 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන ෙමම අවස්ථාෙව්දීම කියන්නම්, ෙමම 
ඔක්ෙතෝම්බර් මාසෙය් ෙම් කියන විධියට පළාත් සභා මැතිවරණ 
ෙහෝ ෙවනත් මැතිවරණයක් පැවැත්වුවෙහොත් ඒ සඳහා ඡන්දය 
ලබා දීමට හැකි වන්ෙන්, 2015 ජුනි 01 වනදාට අවුරුදු 18 
සම්පූර්ණ ෙවලා තිෙබන අයට පමණයි. ඕනෑම අවුරුද්දක ඡන්ද 
හිමි නාමෙල්ඛනයක් සංෙශෝධනය කරන්න මාස 06ක් යනවා. එම 
නිසා ෙමහි මූලික කාරණය වන්ෙන් ෙමයයි. 

4. එබැවින්, 2016 නාමෙල්ඛනය සහතික කිරීමට නියමිත දිනට ෙපර 
ඡන්ද විමසීමක් කැඳවුවෙහොත් ඡන්දය භාවිතා කිරීමට හැකි වන්ෙන්, 
වයස අවුරුදු 19ක් හා මාස 06ක්වත් ඉක්ම වූ තරුණ-තරුණියන්ට 
පමණක් වනු ඇත. එමඟින් ඡන්ද බලය අහිමිවන වයස අවුරුදු 18ට 
වැඩි ෙයෞවනයින්ෙග් සංඛ්යාව හාරලක්ෂයක් (400,000)ඉක්මවයි. 

5.  2016 ඡන්ද හිමි නාමෙල්ඛනය සහතික කිරීමට ෙයෝජිතව ඇත්ෙත්, 
2016 ඔක්ෙතෝම්බර් 31 දින -දැන් ෙමය සිදු ෙවලා ඇති- ෙහෝ එදිනට 
පසු බව මාධ්ය වාර්තා අනුව ෙපනී යන ෙහයින් 2016 ඔක්ෙතෝම්බර් 31 
දිෙනන් පසුව ඡන්ද විමසීමක් කැඳවුවෙහොත් 2016 ඡන්ද හිමි 
නාමෙල්ඛනය පතිෙශෝධනය ආරම්භක දිනය වූ 2016 ජුනි 01 දිනට 
වයස අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ කළ තැනැත්තන්ෙග් නම් පමණක් එනම්, 
1998 මැයි 31 ෙහෝ එදිනට ෙපර උපත ලැබූ අයෙග් නම් පමණක් එකී 
2016 නාමෙල්ඛනයට ඇතුළත් වන ෙහයින් 1998 ජුනි 01 දින හා 
ඉන්පසු උපත ලැබූ, ඡන්ද විමසීම කැඳවන දිනය වන විට වයස අවුරුදු 
18 සම්පූර්ණ වන තරුණ-තරුණියන්ට මහජන නිෙයෝජිත ආයතන 
සඳහා තමන්ෙග් කැමැත්ත අනුව නිෙයෝජිතයන් පත් කර ගැනීෙම් 
අයිතිය අහිමි ෙව්.'  

එබැවින්, මෙග් ඉල්ලීම ෙමයයි. 

(අ) ෙමය එම තරුණ තරුණියන්ෙග් ඡන්ද අයිතිය අහිමි 
කිරීමක් බව ඔබතුමාට කාරුණිකව ෙපන්වා දීමට 
කැමැත්ෙතමු.  

(ආ)  එම තරුණ තරුණියන්ෙග් අයිතිය ලබාදීම සඳහා 1980 
අංක 44 දරන ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනත 
සංෙශෝධනය කරන ෙලස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.  

(ඇ) එබැවින් ශී ලංකාෙව් ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙවන් සහතික 
කර ඇති සර්ව ජන ඡන්ද අයිතිය සැබෑ ෙලසම කියාත්මක 
කිරීමට තරුණ තරුණියන්ට අවසථ්ාව ලබා ෙදන ෙලසද 
වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටිමු. 

ෙමහි අර්ථය සැමටම එකඟ ෙවන්න පුළුවන්, පැහැදිලි 
කාරණයක් කියා මම හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සරලව ගත්තාම ෙම් වසෙර් 
ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් ඡන්දයක් පැවැත්වුෙවොත්, 2016 ඡන්ද හිමි 
නාම ෙල්ඛනය අනුව තමයි එෙසේ ඡන්දය පවත්වන්නට ෙවන්ෙන්. 
2016 ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනය අනුමත ෙවන්න නියමිතව 
තිෙබන්ෙන් 2016 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 30වැනිදායින් පසුවයි. 
2017 ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනය ගන්න ෙවලාවක් නැහැ. 2017 
ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනය අනුමත ෙවන්න නියමිතව තිෙබන්ෙන් 
2017 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 30වැනිදායි. එම නිසා සිද්ධ ෙවන ෙද් 
තමයි, 2017 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් ෙහෝ ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 
ඡන්දයක් පවත්වනවා නම්, එහිදී අවුරුදු 19යි මාස 6කට වැඩි අයට 
තමයි ඇත්තටම ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න ෙවන්ෙන්; ඡන්ද අයිතිය 
තිෙබන්ෙන්. සරලව ගත්ෙතොත් ගරු ඇමතිතුමනි, අවුරුදු 18යි මාස 
6යි, එක   දවසක් ඉකුත් වූ අයට තමයි අෙප් රෙට් ඡන්දය පාවිච්චි 
කරන්න හැකි ෙවන්ෙන්. අෙප් රෙට් ඡන්දය පාවිච්චි කළ හැකි 
අඩුම වයස එයයි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු විවාදයකට මා 
යන්ෙන් නැහැ. මෙග් දැනීෙම් හැටියට, මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්තුමා සහ ඒ පධානීන් විවිධ අවස්ථාවලදී ෙම් කරුණ 
මතු කරලා තිෙබනවා.  නමුත්, ඒ ආයතන ෙම් සම්බන්ධව යම් කිසි 
සූදානමක් තිෙබනවාද දන්ෙන් නැහැ.  ඔවුන්ෙග් පාෙයෝගික පැත්ත 
ගැන අපට වැඩි අවෙබෝධයක් නැහැ. ඒ සියල්ල සලකා බලා, 

පධාන වශෙයන් ඉතා ඉක්මනින් ෙමය සංෙශෝධනයක් වශෙයන් 
ඉදිරිපත් කර අනුමත කර, ඒ අයට හිමි අවස්ථාව ලබා ෙදන්නය 
කියන ඉල්ලීම තමයි මට කරන්නට තිෙබන්ෙන්. ෙමම සභාව කල් 
තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට මට අවස්ථාව ලබා දුන්නාට 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 6.23] 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිසි කලට හා නිසි ෙව්ලාවට 

ශී ලාංකීය ෙයෞවන ෙයෞවනියන්ෙග් ඡන්ද අයිතිය ලබාදීම සඳහා 
බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා ෙගෙනන ලද ඉතා විශිෂ්ට ෙයෝජනාව  
කැමැත්ෙතන්ම ස්ථිර කරන බව මා පකාශ කර සිටිනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 

 
[අ.භා. 6.24] 

 
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, ශී ලංකා පජාතාන්තික 

සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් සහතික කර ඇති, 
වයස අවුරුදු 18ට වැඩි පුරවැසියන්ට හිමි විය යුතු සර්ව ජන ඡන්ද 
බලය කියාත්මක කිරීෙම් අවස්ථාව ෙබොෙහෝවිට වයස අවුරුදු 19 
ෙහෝ ඊට වැඩි වූ තරුණ තරුණියන්ට පමණක් හිමිවීෙම් ගැටලුව 
විසඳීමට කියා කරන ෙලස ඉල්ලා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ්  
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු බිමල් රත්නායක මහතා විසින් ෙමම 
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙමම 
ෙයෝජනාව 2017 ජූනි මස 22වැනි දිනයි ඉදිරිපත් කිරීමට 
නියමිතව තිබුෙණ්. නමුත්, එම ෙයෝජනාව අද තමයි විවාදයට 
ගන්ෙන්. එතුමා ඉදිරිපත් කරන ලද සභාව කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව කාෙලෝචිත හා පාෙයෝගික ෙයෝජනාවක් කියා ෙම් 
සභාෙව් සිටින අපි සියලුම ෙදනාම පිළිගන්නවා. එවැනි ආකාරෙය් 
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මම 
එතුමාට ස්තුති වන්ත වන අතර, ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙභ්දයකින් 
ෙතොරව එම පශ්නය විසඳිය යුතුයි කියා රජය පිළිගන්නවා.  

ඡන්ද විමසීමක් පකාශයට පත් කරන අවස්ථාෙව්දී පවර්තන 
ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනය අදාළ ඡන්ද විමසීම සඳහා වලංගු ඡන්ද 
හිමි නාම ෙල්ඛනය ෙලස භාවිත වන අතර, ඡන්ද හිමි නාම 
ෙල්ඛනය සකස් කර සහතික කිරීම සඳහා එම කාර්යය 1980 අංක 
44 දරන ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනෙත් විධිවිධාන අනුව 
ආරම්භ කරන දින සිට වර්ෂයක පමණ කාලයක් ෙමයට ෙපර 
ගතවූ අතර, දැන් එම කාල සීමාව මාස හය දක්වා අඩු කර 
තිෙබනවා. එනම්, අදාළ වර්ෂෙය් ෙනොවැම්බර් 30වැනි දින නාම 
ෙල්ඛනය සහතික කළ හැකිව තිෙබනවා. ඒ සඳහා වර්ෂෙය් ජූනි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මස පළමුවැනි දින සිට අවම වශෙයන් මාස හයක් ගත ෙවනවා. 
එවැනි විෙටකදී එම වර්ෂෙය් ෙදසැම්බර් මාසෙය් ඡන්ද විමසීමක් 
කැඳවීෙම් දැන්වීමක් නිකුත් කළෙහොත් ඒ සඳහා වලංගු ඡන්ද හිමි 
නාම ෙල්ඛනය භාවිත කරන ෙහයින්, ඡන්ද බලය හිමිවන්ෙන් 
වලංගු ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනෙය් නම් සඳහන් තැනැත්තන්ට 
පමණක් ෙහයින්, එෙසේ ඡන්ද බලය හිමි වන්ෙන් වයස අවුරුදු 18ක් 
හා මාස හයකට වැඩි කාලයක් ඉකුත් වූ අයට පමණයි.  

දැන් 2017 වර්ෂෙය් ඡන්ද හිමි නාමෙල්ඛනය පතිෙශෝධනය 
ආරම්භ කර ඇති නමුත්, එකී නාමෙල්ඛනය සහතික කළ හැක්ෙක් 
ෙනොවැම්බර් 30වන දිනදී බවට අෙප්ක්ෂා ෙකෙරනවා. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිවූ පරිදි එෙතක් වලංගු නාමෙල්ඛනය 
වන්ෙන් 2016 ජුනි මස 01 දින පතිෙශෝධන කටයුතු ආරම්භ කර 
2016 ෙදසැම්බර් 30වන දින සහතික කරන ලද නාමෙල්ඛනය 
බැවින්, 2017 අෙගෝස්තු 01වන දින ඡන්ද විමසීමක් කැඳවීෙම් 
නිෙව්දනයක් නිකුත් කළෙහොත්, ඡන්ද බලය හිමි වන්ෙන් 2016 
ජුනි 01 දිනට වයස අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ කළ තැනැත්තන්ටයි. 
එනම්, 1998 මැයි 31 ෙහෝ එයට ෙපර උපත ලැබූ අයට පමණයි. ඒ 
කියන්ෙන්, වයස අවුරුදු 19ක් හා - ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
කිව්වා මාස 6ක් කියලා-  මාස තුනකට වැඩි කාලයක් ඉක්ම වූ 
අයට පමණයි.  

ෙමම ගැටලුව පිළිබඳව ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙල්කම්වරුන් ඇතුළු 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවල පමුඛ කියාකාරීන්ද දැනුවත් කිරීමට 
මැතිවරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව, මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව විසින් 
මීට ෙපර අවස්ථා කිහිපයකදීම කියා කරන ලද බව අපට දන්වා 
තිෙබනවා. ඡන්ද හිමි නාමෙල්ඛනය සකස් කර සහතික කිරීෙමන් 
පසුව, සෑම මාස 4කට වරක්ම සුදුසුකම් ලත් තැනැත්තන්ෙග් නම් 
ඡන්ද හිමි නාමෙල්ඛනයට ඇතුළත් කිරීමට අවස්ථාව ලැෙබන ෙසේ,  
සෑම වර්ෂයකම ජුනි මස 01වැනි දිනට, ඔක්ෙතෝබර් මස 01වැනි 
දිනට හා අනුගාමී වර්ෂෙය් ෙපබරවාරි මස 01වන දිනට වයස 
අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ වන ශී ලාංකික පුරවැසියන්ෙග් නම් ඇතුළත් 
පරිපූරක ඡන්ද හිමි නාමෙල්ඛනයක් සකස් ෙකෙරනවා. එයට 
අමතරව, ඡන්ද විමසීෙම් දිනයන් පිළිබඳ නියමයක් නිකුත් කරන 
දිනය වන විට වයස අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ වන ශී ලාංකික 
පුරවැසියන්ෙග් නම් ඇතුළත් පරිපූරක ඡන්ද හිමි නාමෙල්ඛනයක් 
සකස් කිරීම මඟින් සහ එකී පරිපූරක නාමෙල්ඛනය ඒ වන විට 
වලංගු නාමෙල්ඛනයට ඒකාබද්ධ කිරීම නැතෙහොත් ඇතුළත් කිරීම 
මඟින්  ඡන්ද විමසීම් නිෙව්දනය නිකුත් කිරීෙම් දිනය වන විට 
වයස අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ වන සුදුසුකම් ලත් සියලු ශී ලාංකික 
පුරවැසියන්ට ඡන්ද ෙපොළට ෙගොස් ඡන්දය භාවිත කිරීෙම් හැකියාව 
ලබා දිය හැක. ෙම් පිළිබඳව ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙල්කම්වරුන්, 
පක්ෂ නිෙයෝජිතයන් සමඟ මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව පැවැත්වූ 
සාකච්ඡාවලදී එකී ෙද්ශපාලන පක්ෂ නිෙයෝජිතයන්ෙග් ෙපොදු 
එකඟතාව ෙම් සඳහා ලැබී ඇති බව අපට මැතිවරණ ෙකොමිෂන් 
සභාව මඟින් දන්වා තිෙබනවා.  

ෙමම කරුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම පිණිස 1980 අංක 44 දරන 
ඡන්ද හිමියන් ලියා පදිංචි කිරීෙම් පනත සංෙශෝධනය කළ යුතුව 
ඇති අතර, ඒ පිළිබඳ මූලික කටයුතු කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා 
ගැනීම පිණිස මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව පියවර ගනිමින් සිටින 
බවට අපව දැනුවත් කර තිෙබනවා. ෙම් සඳහා ඔවුන් සියලු 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවල සහය කාරුණිකව අෙප්ක්ෂා කරනවා.   

මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, අපට ෙම් ලැබී තිෙබන 
පැහැදිලි කිරීම අනුව මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව ෙම් ගැටලුවට 
පිළිතුරක් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා; කමෙව්දයක් ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා. මා හිතනවා, කවුරුත් ඒ කමෙව්දය පිළිබඳව ගැටලුවක් 

තියා ගන්න අවශ්ය නැහැ කියලා. ෙම්ක ෙද්ශපාලන පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි.  ඒ නිසා අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා ෙම් පනත 
සංෙශෝධනය කරන්න ලැහැස්ති නම් අපට ෙම් පශ්නයට පිළිතුරක් 
තිෙබනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 6.31] 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුලින්ම ෙම් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමාට 
ස්තුතිය පුද කරනවා.  ෙමොකද, ෙමම කාරණය කාලයක් තිස්ෙසේ 
සාකච්ඡා වුණත් දැඩි අවධානයකට ෙයොමු ෙනොවී පැත්තකට තල්ලු 
වුණු පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා තිබුණා.  

ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ කාරණය 
පිළිබඳව අෙප් ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා දුන් පිළිතුර ෙහොඳටම පමාණවත්. නමුත් එතුමා මෙග් 
අදහස බලාෙපොෙරොත්තු වුණු නිසා මම යමක් සඳහන් කරන්නට 
කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් වයස් පූර්ණත්වයට 
පත්වීෙම් වයස -age of majority එක- කාලයක් තිස්ෙසේම තිබුෙණ් 
අවුරුදු 21 ෙලසයි. අපි 1980 ගණන්වලදී දැනට ජාත්යන්තර 
මට්ටෙමන් පිළිෙගන තිෙබන ආකාරයට වෙයෝපූර්ණත්ව වයස 
අවුරුදු 18 වන විධියට අෙප් නීතිය සංෙශෝධනය කළා. ඒ අනුව 
දැන් අවුරුදු 18දී ඡන්දය පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන්කම ලැබී 
තිෙබනවා. වෙයෝපූර්ණත්ව පනත අනුව ෙකෙනකුට වයස අවුරුදු 
18 වු දිනෙය්ම ඔහු වැඩිහිටිෙයකු ෙලස සලකනවා. ඒ අනුව ඔහුට 
ගිවිසුමකට ඇතුළත් වීමට, පූර්ණ ස්වාධීනත්වෙයන් බැංකු 
ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සහ ඕනෑ නම් අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ වූ 
දිනෙය්ම විවාහයකට එළැඹීමට වුණත් පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම අෙප් රෙට් මැතිවරණ නීතිය අනුව ඡන්දය පාවිච්චි කිරීෙම් 
අයිතියත් නීතිෙයන්ම ලැබිලා තිෙබනවා. නමුත් මැතිවරණ පනත 
තුළ කියාත්මක කරන්නට තිෙබන කමෙව්දය නිසා ඒ 
තරුණයන්ට ලැබුණු අයිතිය කියාත්මක වීම අහිමි වීම ගැන තමයි 
ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා ෙපන්නුම් කරලා තිෙබන්ෙන්.  

මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ෙග් මැදිරිෙය් රැඳී සිටිනවා. එතුමා ෙම් 
පිළිබඳව පක්ෂ නායකවරුන් සමඟ අවස්ථා කිහිපයකම සාකච්ඡා 
කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපිත් ෙම් පිළිබඳව වරින් වර 
සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. ෙම් කමෙව්දය පිළිබඳව ඇත්තටම 
අපට ගැටලුවක් තිබුණා. ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාෙග් පිළිතුෙර් 
සඳහන් වුණු ආකාරයට මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
සභාපතිතුමා  කමෙව්දයක් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. අපි ෙම් 
කමෙව්දයට අනුගත වීම සඳහා අවශ්ය නීතිය සංෙශෝධනය 
කරන්නට පථම කැබිනට් අනුමැතිය ලබාගැනීම සඳහා කල් 
මැරීමකින් ෙතොරව ඉතා ඉක්මනට කටයුතු කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා.  6.34ට, 2017 ජූලි 05 වන  

බදාදා  අ. භා.  1.00  වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 
அதன்ப  பி. ப. 6.34 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2017 ைல 05, 

தன்கிழைம . ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
Parliament adjourned accordingly at 6.34 p.m. until 1.00 p.m. on 

Wednesday, 05th July, 2017. 
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[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා  මහතා] 



 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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අග්රාමාතාතයතුමාතා  මය ු  කළ ්රශ්න 

 

්රශ්නවල  වාිකක ිළිතතුු 

 

මඳෞද්ගලිකව දැනුේ දීමමාතන් ඇසූ ්රශ්නය  
 උතුරු ඳශහතේ තොඩබිභට මුහුදු ජරඹ ඇතුළුවීභ 

ළශළක්වීභ  
 

මද්ශීය ආදායේ ඳනත් මකටුේඳත  
 ඳශමුන ය කිඹන රදී. 
 

ලංකා ජර්මාතානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනය ඳනත් 

මකටුේඳත  
 ඳශමුන ය කිඹන රදී. 

අන්තර්ගත ්රධාන කුු 

தறரண உள்படக்கம் 

QUESTIONS POSED TO PRIME MINISTER 

 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

    Prevention of Seawater Intrusion into Northern 
Province 

 

INLAND REVENUE BILL: 

    Read the First time 
 

CEYLON GERMAN TECHNICAL TRAINING 

INSTITUTE BILL: 

    Read the First time 

PRINCIPAL  CONTENTS 

தற அலச்சரறடம் றடுக்கும் றணரக்கள் 

 

றணரக்களுக்கு ரய்தோன றலடகள் 

 

ணற அநறறத்ல்தோன றணர: 

     ட ரகர றனங்கபறல் உர் லர் உட்தைகுலத் 

டுத்ல் 

 

உண்ரட்டசறலநச் சட்டதோனம் : 

     தொன்தொலந றப்தறடப்தட்டது 

 

இனங்லக ஜேர்ன் தரறல்தட்தப் தறற்சற றதகம் 

சட்டதோனம் : 

     தொன்தொலந றப்தறடப்தட்டது 

අල්ලස් මහෝ දෂණ ම ෝදනා විමාතර්ශන මක මිෂන් සභ්ාමේ 
අධයක්ෂෂ ජනාාල්වායාම  වැටු්  හා දීමාතනා 

්රතිශමශෝධනය ිරීමාත 

 

කල්තැබීමේ මයෝජනාව  
 උභහ ඔඹ ළනි යහඳීන් න නිහ ඇ ව වී  වතඵන 

ඳහරිරි අර්බුද තුළි න තේලඳහරන හසි රඵහ 
ළනීභ 

இனஞ்சம் ற்தம் ஊல்கள் தற்நற றசரல 

ஆலக்குளறன் தறப்தரபர் ரகத்றன் சம்தபம் 

ற்தம் தடிகபறல் றதத்ம் ஜற்தகரள்பல்  

 

எத்றலப்தைப் தறஜல : 

     உரஏர ஜதரன்ந கதத்றட்டங்கபறணரல் ற்தட்டுள்ப 

சுற்நரடல் தறச்சறலணகபறதெடரக அசறல் 

இனரதலட்டல் 

 

REVISION OF SALARY AND ALLOWANCES OF 
THE DIRECTOR GENERAL OF THE 

COMMISSION TO INVESTIGATE 

ALLEGATIONS OF BRIBERY OR CORRUPTION 

 
ADJOURNMENT MOTION: 

    Gaining Political Advantage through Environmental 

Hazards caused by Projects such as Uma Oya 





 

ඳාර්ලිමේන්තුව 
தரரளுன்நம் 

PARLIAMENT 
—————–—–                                                                               
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අ.භ්ා. 1.00  ඳාර්ලිමේන්තුව රැස් විය.   

කථානායකතුමාතා [ගු කු ජයසූරිය මාතහතා] මූලාසනාඪ 
විය. 

தரரளுன்நம் தற .த.  1.00 றக்குக் கூடிது.  

சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்தைறகு கத ேசூரற] லனல 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m., 
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the 

Chair. 
 
 

ලිිළ මල්ඛනාදිය ිළිතගැන්වීමාත 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගු ලක්ෂෂ්මාතන් ිරරිඇල්ල  මාතහතා (උසස් අධයාඳන හා 
මාතහාමාතාර්ග අමාතාතයතුමාතා සහ ඳාර්ලිමේන්තුමේ 

සභ්ානායකතුමාතා) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்தம் 

தடுஞ்சரலனகள் அலச்சதம் தரரளுன்நச் சலத 

தொல்தம்) 

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

රු ථහනහඹතුභනි, මුදල් වහ ජනභහධය අභහතයතුභහ 
තනුත න භභ ඳවත ව න හර්තහ ඉදිරිඳේ යමි.     

(i) 2017 ඳශමු හර්තුතේ මරය හර්ඹ හධනඹ සහයහ ලඹ  
පිළිඵ හර්තහ; ව 

(ii) 2015 ර්ඹ වහ ශ්රී ර හ යක්ණ භඩලඩරතව හර්ක 
හර්තහ. 

එභ හර්තහ යජතව මුදල් පිළිඵ හය බහ තත තඹොමු 

ශ යුතුඹළයි භභ තඹෝජනහ යමි.   
 

්රශ්නය විමාතසන ලදින්, සභ්ා සේමාතත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගු ලක්ෂෂ්මාතන් ිරරිඇල්ල මාතහතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි, ම්රු, ීේන්ඹ මි ව ඵතහ වහ 
ඵයමු  ර්ධන අභහතයතුභහ තනුත න භභ 2014 ර්ඹ 
වහ මිනිසඵර වහ රැකී යක්හ තදඳහර්තතම් නතුතේ හර්ඹ හධන 

හර්තහ ඉදිරිඳේ යමි.  

එභ හර්තහ අධයහඳනඹ වහ භහන ම්ඳේ  ර්ධනඹ පිළිඵ 
ආ ශි අධීක්ණ හය බහ තත තඹොමු ශ යුතුඹළයි භභ 

තඹෝජනහ යමි.    
 

්රශ්නය විමාතසන ලදින්, සභ්ා සේමාතත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගු ලක්ෂෂ්මාතන් ිරරිඇල්ල මාතහතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
රු ථහනහඹතුභනි, සතේල ටයුතු අභහතයතුභහ 

තනුත න භභ ඳවත ව න හර්තහ ඉදිරිඳේ යමි.     
 

(i) 2016 ර්ඹ වහ යේනපුය දිසත්රික් තල්ම් හර්ඹහරතව 
හර්ඹ හධන වහ ගිණුම් හර්තහ;  

(ii) 2016 ර්ඹ වහ භහතය දිසත්රික් තල්ම් හර්ඹහරතව 
හර්ඹ හධන හර්තහ ව ගිණුම්; ව 

(iii) 2016 ර්ඹ වහ අනුයහධපුය දිසත්රික් තල්ම් 
හර්ඹහරතව හර්ඹ හධන හර්තහ ව හර්ක ගිණුම්. 

එභ හර්තහ අබය නතය ඳරිඳහරනඹ වහ යහජය ශභනහයණඹ 
පිළිඵ ආ ශි අධීක්ණ හය බහ තත තඹොමු ශ යුතුඹළයි 

භභ තඹෝජනහ යමි.     
 
්රශ්නය විමාතසන ලදින්, සභ්ා සේමාතත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු ලක්ෂෂ්මාතන් ිරරිඇල්ල මාතහතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි, තෞය, තඳෝණ වහ තේශීඹ වදය 
අභහතයතුභහ තනුත න භභ 2014 ර්ඹ වහ ශ්රී ර හ යහජය 
ඖධ නී වත  සථහතේ හර්ක හර්තහ ඉදිරිඳේ යමි.  

එභ හර්තහ තෞය වහ භහන ුභබහධනඹ, භහජ 
විඵරළ නවීභ පිළිඵ ආ ශි අධීක්ණ හය බහ තත 
තඹොමු ශ යුතුඹළයි භභ තඹෝජනහ යමි.     

 

්රශ්නය විමාතසන ලදින්, සභ්ා සේමාතත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු ලක්ෂෂ්මාතන් ිරරිඇල්ල මාතහතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
රු ථහනහඹතුභනි, අධියණ අභහතය ව බුේධලහන 

අභහතයතුභහ තනුත න භභ 2016 ර්ඹ වහ භවහ බහයහය 

තදඳහර්තතම් නතුතේ හර්ඹ හධන හර්තහ ඉදිරිඳේ යමි.  

එභ හර්තහ තරුණ, ක්රීඩහ, රහ වහ උරුභඹ න පිළිඵ ආ ශි 
අධීක්ණ හය බහ තත තඹොමු ශ යුතුඹළයි භභ තඹෝජනහ 
යමි.   

 

්රශ්නය විමාතසන ලදින්, සභ්ා සේමාතත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ලක්ෂෂ්මාතන් ිරරිඇල්ල  මාතහතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි,   ක්රීඩහ අභහතයතුභහ තනුත න භභ 
2013 ර්ඹ වහ ුභතදහ ජහ ව ක්රීඩහ  කීර්ණ අධිහරිතව 
හර්ක හර්තහ ඉදිරිඳේ යමි.  

එභ හර්තහ තරුණ, ක්රීඩහ, රහ වහ උරුභඹ න පිළිඵ ආ ශි 
අධීක්ණ හය බහ තත තඹොමු ශ යුතු ඹළයි භභ තඹෝජනහ 
යමි.   

 

්රශ්නය විමාතසන ලදින්, සභ්ා සේමාතත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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ඳහර්ලිතම් නතු 

මඳත්සේ 
தக்கள் 
PETITIONS 

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ය ජිේ සිඹමරහපිටිඹ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු ඒ.ඒ. විතේතු  භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු නහභල් යහජඳක් භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 

අග්රාමාතාතයතුමාතා  මය ු  කළ ්රශ්න 
தற அலச்சரறடம் றடுக்கும் றணரக்கள் 

QUESTIONS POSED TO PRIME MINISTER 
 

ගු එස්.එේ. මාතරික්ෂකාර් මාතහතා 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

රු ථහනහඹතුභනි, රු අග්රහභහතයතුභහත න අනු රඵන 

ප්රලසනඹ තභත යි. 
 

(අ  සi) ඳුභ ගිඹ යජඹ හරතව තභ නභ නළතේ යතේ 
විවිධ ප්රතේලර  විධහනහේභ අ නතහදී වහ 
ජහ වහදී ක්රිඹහහයම් ආයම්බ වී ඇ ව අතය, එඹ 
භළඩඳළළේවීභ වහ යජඹ තන ඇ ව ක්රිඹහ 
භහර්ඹ කුභක්ද?  

 (ii) ඔවු නට විරුේධ නී වඹ ක්රිඹහේභ ය නත නද? 

 (iii) සි වර, තදභශ, මුසලිම් ජනතහට හභතඹ න වහ 
 හිඳිඹහත න ජීේ වීභ වහ යජඹ රැතන 
 වතඵන පිඹය කුභක්ද? 

(ආ  (i) අ නතහදී ක්රිඹහහයම් නිහ වහනිඹට ඳේ ඇ ව 
තඵෞේධ වහ ඉසරහම් ආමි සථහන වහ  නදි 
රඵහ දීභට ටයුතු ය නත නද?  

 (ii) එභ අ නතහදී ක්රිඹහහයම්  නිහ වහනි ව ව 
පීඩහට ඳේ ව ජනතහට  නදි රඵහ දීභටේ 
ඔවු නතේ ආයක්හ තවවුරු කිරීභටේ තන ඇ ව 
පිඹය කුභක්ද? 

 (iii) එත භ 2014 තර්දී අලුේභ ප්රතේල තව සිදු ව 
සිදු වීතභ න පීඩහට ඳේ ජනතහ තනුත න තන 
ඇ ව පිඹය කුභක්ද? 

 

ගු ානිල් වික්රමාතිංංහ මාතහතා (අග්රාමාතාතයතුමාතා සහ ජාතිශක 
්රතිශඳත්තිශ හා ආර්ිකක ක ුතතු අමාතාතයතුමාතා) 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க - தற அலச்சதம் ஜசற 

தகரள்லககள் ற்தம் ததரதபரர அலுல்கள் அலச்சதம்) 

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

රු ථහනහඹතුභනි, ශ්රී ර හ තුශ සි වර, තදභශ, මුසලිම් 
ජනතහට භගිතඹ න ජීේවීභ වහ ත වළකි සිඹලු ක්රිඹහ භහර් 

ළනීභට අඳ යජඹ ටයුතු ය  වතඵනහ. ඳුභ ගිඹ යජඹ භතව 
ඳළළ ව  විධහනහේභ, අ නතහදී වහ ජහ වහදී ක්රිඹහහයම් -ඒහ 
සිදු වුතඩල අනුග්රවඹ ඇතු; නළතු තනොතයි- නතහ දළමීභටේ, 

 හිඳිඹහ ඇ ව ය හභහමී ඳරියඹක් තොඩ නළඟීභටේ අඳ 
යජඹ ඵරඹට ඳේ ව වහභ පිඹය ේතහ.  

අතුරුදව න ව තළනළේත න පිළිඵ හර්ඹහරඹ සපිහිටුවීභ, 

ඳරිඳහරනඹ කිරීභ ව ර්තය ඉටු කිරීභ  ඳනේ තටුම්ඳත 

ම්භත ය ළනීභ, හිටපු ජනහධිඳ වනි ච නද්රිහ ඵඩලඩහයනහඹ 

කුභහයතු  භළ වනිඹතේ ප්රධහනේතඹ  න ජහ ව භඟිඹ වහ 
 හිඳිඹහ හර්ඹහ ලඹ පිහිටුවීභ,  හිඳිඹහ ඹ නත්රණඹ න 
ම්ඵ නධීයණඹ වහ න තල්ම් හර්ඹහරඹ පිහිටුවීභ ළනි 
ක්රිඹහභහර් රැක් ද අඳ යජඹ විසි න නු රළබුහ. තභභ සිඹලු 

ක්රිඹහභහර්ර අයමුණ වතව  හිඳිඹහ ඇ ව ය ආමි 
වජීනඹ පිරි භහජඹක් ඇ ව කිරීභයි.  

ඳුභ ගිඹ දිනර ප්රතේල කිහිඳඹකි න ඹම් ඹම් ළටුම්හරී 

සිේධී න කීඳඹක් හර්තහ වී  වබුණහ. භවය ඒහ ඇේත ලතඹ නභ 
අ නතහදී වහ ජහ වහදී ක්රිඹහහයම් වළටිඹට වඳු නන අතය, 
අනික් ඒහ ඒ ණඹට ළතට නත න නළවළ.  

තභතළනදි ඒ ළටුම්රට කිසිභ අනුග්රවඹක් රළබුතඩල නළවළ. 
ඳුභ ගිඹ තහතේ ව තම් තහතේ තන  වබුතඩල ඒයි. ඳුභ ගිඹ 
තහතේ අනුග්රවඹ රළබිරහ තම් ළටුම්  යහ ළ ව වුණහ.  

ජනතහත න ප්ර වක්ත ඳ ව නමුේ, තත  තවෝ ඵරඹට 
ඳළමිණීභට අතේක්හ යන ඳටු තේලඳහරන අයමුණු හිත 

පුේරඹ න ෆභ කුඩහ සිදුවීභක්භ අ නතහදී වහ ජහ වහදී 

ක්රිඹහහයම් තර අර්ථ දළක්වීභට ටයුතු යන ඵ අඳට තඳනී 

තොස  වතඵනහ. ඔවු නතේ අයමුණ තන කිසික් තනො, 

ජහ වහදඹ අවුසහ තවෝ ඵරඹ රඵහ ළනීභයි. අපි තම් පිළිඵ 

ක්රිඹහ ශහ. තම් පිළිඵ කිහිඳ තදතනකු තඳොසිසිතඹ න අේ 
අඩ ගුට අයතන  වතඵනහ. ඒ හතේභ නඩු විබහ අ න 

යන තතක් තේ කිහිඳ තදතනකුට උහවිතඹ න ඇඳ දීරහ 

 වතඵනහ.  

නහටුත න වුේ කිඹ නන සිදු නත න භවය ජනභහධය 
ආඹතන ද තභභ  ජහ වහදී වහ ආම්හදී විබීජ ඳළ වයවීතම් ඳවේ 

ක්රිඹහ නහි නියත න ඵ ඳළවළදිලි තඳතනන ඵයි. 

ජහ වහදඹ ළන හභහනය ඳේතයර ඳශ න පුේ දළරහ 

භවය දසරට භභ පුදුභ නහ. සල්ඳ තදතනක් විතයක් 

තම්හට ඳක් ථහ යරහ  වතඵනහ. නමුේ යතේ ඵහුතයඹක් 

ඒහට විරුේධයි. තත  වුේ ජහ වහදඹ අවුසමි න, අ නතහදී 

ක්රිඹහහයම්ර නියත නන නට එතයහි දළ ව තර නී වඹ 

ක්රිඹහේභ යන තර තඳොසිසිඹ තත අලය උඳතදස රඵහ දී 

 වතඵනහ. ඒ අනු වළභ තඳොලිස භභ දිහ - යහත්රී ජ භ 

 චහය, ඳහමුය  චහය, භහර් ඵහධ  යහ ළ ව කිරීභටේ, 

විතල තඹ න ඳුභ ගිඹ සිේධී න ඇ ව ව ප්රතේලර ආයක්හ තවවුරු 

කිරීභටේ, ෆභ තඳොලිස භභ ප්රජහ තඳොලිස මිටු රැසවීම් 

ඳේහ මිටු හභහජිඹ න භඟි න ප්රජහ දළනුේ කිරීභටේ, 

ජහන් න අතය අභගිඹ ඇ ව කිරීභට ටයුතු යන පිරිස 

ම්ඵ නධතඹ න තතොයතුරු රඵහතන ඔවු නට විරුේධ අප්රභහද 

නී වඹ ක්රිඹහේභ කිරීභටේ ටයුතු ය  වතඵන ඵ 

තඳොලිසඳ වතුභහ විසි න භහ තත හර්තහ ය  වතඵනහ. 

2014 තර් අලුේභ ප්රතේලතව ඇ ව වුණු සිේධිඹ තව තුත න 

වහනි ව තව න මුසලිම් ඳල්ලිඹ වහ දර්හ නයතව භසජිේ නර් 

ඳල්ලිඹ ඹථහ තේේඹට ඳේ කිරීභට ටයුතු ය  වතඵනහ. 
එත භ එභ සිේධිතවදී මිඹ ගිඹ පුේරයි න තදතදනහ තනුත නද, 

තුහර සිදු වී තයෝවල්ත ශ පුේරයි න වේ තදනහ වහද  නදි 

මුදල් රඵහ දී  වතඵනහ. එත භ වහනිඹට ඳේ ව නිහ වහ ඩ 

හේපු ඹථහ තේේඹට ඳේ ය - වබ ඳරිදිභ- ඔවු න තත ඵහය දී 

 වතඵනහ. තභභ ක්රිඹහහයම්රට ම්ඵ නධ ව නට විරුේධ 

නී වඹ ක්රිඹහේභ ය  වතඵන අතය ළලිඳළ නන මනභතල්ේත 
ඳහරභ අර වහ දර්හ නයතව ළලිපිටිඹ ප්රතේලර විතල  හර්ඹ 

ඵරහ සථිය වුරු සථහපිත ය  වතඵනහ. මුසලිම් 

ඳල්ලිරටේ, තඵෞේධ ඳ නල්රටේ වහනිඹක් වුණහ නම් ඒ අඹට  

වන රඵහ දීභයි අතේ ප්ර වඳේ වඹ. 
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රු ථහනහඹතුභනි, ජහ වහදඹ උලුේඳමි න තේලඳහරන හසි 

රඵහ ළනීභට ටයුතු යන පුේරයි න සිඹලු තදනහත න අපි 
ප්රතේලම් විඹ යුතුයි. 

තේලඳහරන ලතඹ න අනහථ වී සිටින තභොවු න ජහ වහදඹ 
භේතේ එල්සි තවෝ තභ නතේ අයමුණු ඉටු ය ළනීභට භහන 
ඵරමි න සිටිනහ. ඒ හතේභ ඒ අඳයහධර තඹදුණු අඹ ආයක්හ 

ය නන කිසි තතනක් ඉදිරිඳේ තනොවිඹ යුතුයි. ඒ නී වතව ළඩ 
ටයුතුරට වයස වීභක්. ඒ නිහ අඳ සිඹලු තදනහ එක්වී එභ ඳවේ 
ක්රිඹහ ඳයහජඹ ශ යුතු ඵ භහ කිඹ නන ළභළ වයි. හභඹ වහ 
වජීනඹ අඹන ළ ව පිරික් ජීේ න තම් ශ්රී ර හතේ 

ජහ වහදඹට වහ ආම්හදඹට ඉඩක් නළවළ. ඒ හතේ අේපුරු 
ළඩ යන අඹට හිමි සථහනඹ කුණු ඵක්කිඹ ඵ ඉ වවහඹ තද 
ඵරන විට අඳට ඕනෆ තයම් දක්නට  වතඵන ඵ භහ අ න 

ලතඹ න අධහයණඹ ය සිටිනහ. 

 
ගු එස්.එේ. මාතරික්ෂකාර් මාතහතා 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

රු ථහනහඹතුභනි, රු අභළ වතුභහත න භහ ඳශමුන 
අතුරු ප්රලසනඹ අව නන ළභළ වයි. යුේධඹ ජඹග්රවණඹ කිරීතභ න 

ඳසත  තම් යතේ ජනතහ භඟිතඹ න, හභතඹ න ජීේ ත නන 
පුළු න  ර්ධිත ශ්රී ර හක් ඵරහතඳොතයොේතු වුණහ. නමුේ අපි 
ද නනහ, අලුේභ ප්රතේලතව ඇ ව වුණු සිේධිඹ ප්රසිේධිතව ව 

අප්රසිේධිතව යහජය ත්රසතහදතව උසි ළ නවීභේ, අනුග්රවඹේ භත 
සිදු වුණු ඵ. දළ න දින දවක් ත තරහ  වතඵනහ. ඒ අඹට 
රළබුණු  නදි මුදර ම්ඵ නධ, යහඳහරි සථහනරට සිදු වුණු 

වහනිරට රළබුණු  නදි මුදර පිළිඵ ඒ අඹ ෆහීභට ඳේ 
 නත න නළවළ. 

විතල තඹ නභ එභ සිේධිතඹ න ඳුභ එක් යහඳහරි 
සථහනඹට විදුලි හ නදුක් නිහ සිදු ව අනතුයක් ඹයි වඳු නනු 
රඵන අනතුයට තදතහක් මුහුණ තද නන සිදු වුණහ. ඒ හතේභ 

ඳුභ ගිඹ අතප්ර ල් භහතව ඉරහ තම් දක්හ සිදුවීම් 27ක් තරහ 
 වතඵනහ, ආමි සිේධසථහන ව යහඳහරි සථහනරට 
අදහශ. එතතොට ඒහටේ -අලුේභ ප්රතේලතව  නදි රඵහ දීභට 

ඉතුරු තරහ  වතඵන ඒහට හතේභ-  නදි මුදරක් රඵහ දීභට 
අලය ටයුතු සිදු යනහද කිඹරහ භහ අව නන ළභළ වයි. 

 
ගු ානිල් වික්රමාතිංංහ මාතහතා  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඇේත ලතඹ නභ ඔඹ සිදුවීම් 27 තුශභ අ නතහදී වහ ජහ වහදී 
කිඹරහ  වබුතඩල නළවළ. නමුේ අ නතහදඹට වහ ජහ වහදඹට ඹට 

වුණු එභ ප්රතේලර වහනිඹක් තරහ  වතඵනහ නම් අපි ඒ වහනිඹ 
පිළිඵ ඵරහ  නදි රඵහ තද නනම්. 

 
ගු එස්.එේ. මාතරික්ෂකාර් මාතහතා 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

රු ථහනහඹතුභනි, භතේ තදළනි අතුරු ප්රලසනඹ තභඹයි.  

රු අභළ වතුභනි, තම් තඵොතවෝ සිදුවීම් සිදු වුණු සථහන 
ම්ඵ නධ, එභ සිේධි සිදු වුණු වහභ තඳොසිසිඹ කිේතේ, එක්තෝ 
insurance එ  නන යපු තදඹක්, එතවභ නළේනම් පිටි න 
ඇවිල්රහ වරහ, එතවභ නළේනම් එභ පුේරඹහභ ගිනි  වඹරහ, 
එතවභේ නළේනම් විදුලි හ නදුක් තරහ කිඹරහයි. තම් සිදු තරහ 

 වතඵන සිේධි 27 න එ සිේධිඹට අදහශ තභයි පුේරතඹකු 
අල්රහ ේතේ. ඉතුරු සිදුවීම් ම්ඵ නධ ඳරීක්ණ  වනම් 
යරහ ඹම් කිසි හර හනුක් තුශ ඔවු න අේ අඩ ගුට 

 නනේ,  අ නතහදී වළඟීම් ඳතුරුන අඹට -තභොන ජහ වඹ 
වුණේ, තඵෞේධ තවෝ මුසලිම් තවෝ තභොන ආභ වුණේ- දඬුම් 

රඵහ තද නනේ, භහජ භහධය ජහර වයවහ විවිධ fake profiles 

වදහතන අ නතහදඹ පුයන තේල් ඳහරනඹ ය නනේ, එභ 
ඩලඩහඹම්රට දඬුම් රඵහ තද නනේ ටයුතු ය  වතඵනහද 
කිඹරහ භභ අව නන ළභළ වයි.  

 
ගු ානිල් වික්රමාතිංංහ මාතහතා  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

දළනට එක්තතනක් තනොතයි, ඊට ඩහ අේ අඩ ගුට 

අයතන  වතඵනහ. භවය අඹ සිේධි තුන-වතයට  කි 
යුතුයි. භවය තළ නර ඇේතලතඹ නභ ගිනි ළනීභක් තභයි සිදු 
තරහ  වතඵ නත න. ඒ වළභ එක් ළනභ තඳොසිසිතඹ න විබහ ය 

ඵළලුහ. තභොද, අපි ඒ වළභ එක් ළනභ ඇුභහ. ඒහ ළන 
හර්තහ  වතඵනහ. භභ ඉසතල්රහ කිඹපු විධිඹට තම්හට 
ම්ඵ නධ අඹට විරුේධ අපි නී වඹ අනු ක්රිඹහ ය නනයි 

ඉ නත න. 

 

ගු ු ජිබුර් ාහුමාතාන් මාතහතා  
(ரண்தைறகு தொேறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
රු ථහනහඹතුභනි, රු එස.එම්. භරික්හර් භ නත්රීතුභහතේ 

අය ඇ ව භභ තු නතනි අතුරු ප්රලසනඹ අවනහ. 

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තවොයි. 
 

ගු ු ජිබුර් ාහුමාතාන් මාතහතා  
(ரண்தைறகு தொேறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

රු අභළ වතුභනි, ඳුභ ගිඹ දහ ඉරිදහ පුේ ඳත ඳශ තරහ 
 වබුණහ ර හතේ ඇතභරිහනු තහනහඳ ව හර්ඹහරඹට ISIS 

 විධහනඹක් ඳවය තද නන සූදහනමි න ඉ නනහ කිඹරහ. 
ඇතභරිහනු තහනහඳ ව හර්ඹහරඹ ඒ ප්රීේ වඹ ප්ර වක්ත ඳ ශහ, 
එතවභ එක් නළවළ කිඹරහ. ඇේතටභ තම් ප්රීේ වඹ plant යපු 

ප්රීේ වඹක් තර තභයි වළඳි නත නත න. ඒ පිළිඵ 
ඳරීක්ණඹක් ඳේ නන කිඹරහ රු අභළ වතුභහත න ඉල්රහ 
සිටිනහ. 

 

ගු ානිල් වික්රමාතිංංහ මාතහතා  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඇේත ලතඹ නභ ඒ ම්ඵ නධ ප්රීේ වඹක්   වබුණහ. 
ඇතභරිහනු තහනහඳ ව හර්ඹහරඹ කිඹනහ ඒ අඹට එතවභ 
ප්රීේ වඹක් රළබිරහ නළවළ කිඹරහ. අපි ද නත න නළවළ, තම් පුේ 
ඳතට විතල  තතොයතුරු  වතඵනහද කිඹරහ. එභ නිහ අපි 

තඳොසිසිතඹ න ඉල්රහ  වතඵනහ ඒ අඹත න ඒ විතල   තතොයතුරු 
රඵහතන, එතවභ අනතුයක්  වතඵනහ නම් අදහශ පිඹය  නන 
කිඹරහ. 

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ආර්.එම්. ඳේභ උදඹලහ නත ගුණත ය භවතහ. 

 
ගු ආර්. එේ. ඳද්මාත උදයශාන්ත ගුණමසේකා මාතහතා 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குஜசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු ථහනහඹතුභනි, භභ රු අග්රහභහතයතුභහත න තභභ 

ප්රලසනඹ අවනහ. 
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ඳහර්ලිතම් නතු 

2017.01.20 දිනළ ව භවළලි  ර්ධන වහ ඳරිය 
අභහතයයඹහ තර ටයුතු යනු රඵන ශ්රී ර හ ජනයජතව 
ජනහධිඳ ව රු වභත්රීඳහර සිරිත න භළ වතුභහ විසි න අ.භ.ඳ. අ  

09/1819/329/011 අභහතය භඩලඩර  තේලඹ භඟි න මුදල් 
අභහතයතුභහතේ, ර්භහ නත වහ හණිජ ටයුතු අභහතයතුභහතේ, 
ළවිලි ර්භහ නත අභහතයතුභහතේ ව යහජය ඳරිඳහරන වහ 

ශභනහයණ අභහතයතුභහතේ නිරීක්ණද භඟි න ඔඵ යජඹ 
ප්ර වඳේ වභඹ ලතඹ න එතතහ දී  වතඵන බිබිර ීනනි ර්භහ නත 
යහඳී වඹ ම්ඵ නධ ඳවත ව න රුණු පිළිඵ තම් 

ඳහර්ලිතම් නතු දළනුේ යන තභ න හරුණි ඉල්රමි. 

ආයම්බ කිරීභට නිඹමිත තභභ  බිබිර ීනනි ර්භහ නත 
ආඹතනඹට තඹෝජනහ වී  වතඵන ප්රතේලඹ භහදුරු ඔඹ, යමළ න 

ඔඹ, නිල්ර, ර ඔඹ, ඇකිරිඹ නකුඹුය  ආදි ප්රතේල අයි ව,  
ඳහරිරි  තේදී රහඳඹ පිහිටහ ඇ ව ඵ රු අභළ වතුභහතේ 
අධහනඹට තඹොමු යමි. තභභ රහඳඹ ආතේණි ඳහරිරි 
ඳේධ ව ණනහක්  වතඵන හරි, ළේ, අමුණු,  හ, ඇශ තදොශ 

ජර මරහශ්ර හිත ශ්රී ර හතේ ටිනහතභ හරි ශිසටහචහයඹට 
නෆම් කිඹන ප්රතේලඹක් තයි. උක් ර්භහ නතඹ වහ තඹෝජනහ 
යන ප්රතේලර වී තොවිතළන ඇතුළු කුයක් න, තදහි, තදොඩම්, 

යඵර්, ඵඩ ඉරිඟු, තර, තභත නරි අවස දිතඹ න හ යනු රඵන 
අතය, විලහර තොවි ජනතහක් සිටින ප්රතේලඹකි. එතභ නභ තභභ 
උක් ර්භහ නතඹ ආයම්බ කිරීභට තඹෝජනහ යන ප්රතේලඹ විලහර 

අලි වනඹක් සිටින ප්රතේලඹක් න අතය, පුයහ අන්තතව ඳට න 
ුභවිතල ෂී අලිභ ඩක් න නිල්ර වහ භහතුය ඹහ තතයන 
ඇකිරිඹ නකුඹුයද එඹට අඹේ තේ. දළනට ශ්රී ර හතේ අලි මිනිස 

ළටුභ උග්ර වීභට එක් තව තුක් තර තම් ර්භහ නතඹ ව න ශ 
වළකිඹ. උක් ර්භහ නතඹ ආයම්බ ශ තණර, ඳළල්ේත, 
හිඟුයහන,  නතතල් ළනි ප්රතේලර ජනතහට අදටේ තම් 

ප්රලසනඹට සථිය පිළිතුයක් තනොභළ ව ඵ භහ ඔඵතුභහතේ අධහනඹට 
තඹොමු යමි.  

තභභ ප්රතේලඹ දුර්රබ ණතව ටු උණ, අයළු, බුළු, තනල්ලි, 
යකි, ම්භහලු ආදී ඖධ ර්ද, ජර මුරහශ්ර පිරිසිදු යන 

යක්කතඹද ඇ ව ඵළවි න තභභ උක් ර්භහ නතඹ ආයම්බ ශතවොේ 
ඒහ ම්පර්ණතඹ න විනහල න ඵ දළනටභේ අතේ යතේ 
ඳරියතේදි න ණනහක් ප්රහල ය ඇ ව ඵට ව න යමි. 

එඵළවි න තභභ යහඳී වඹ ම්ඵ නධ පුළුල් ඳරිය විදයහේභ 
අධයඹනඹක් ළඵෆ තරටභ සිදුවී  වතඵනහද ඹ නන ඵයඳතශ 
ළටලුක් ඵ භභ ඔඵතුභහට අධහයණඹ යමි. එඵළවි න ඳවත 

ව න ප්රලසනරට පිළිතුයක් තභභ ඳහර්ලිතම් නතුට රඵහ තදන 
තභ න ඔඵතුභහත න ඉල්රමි.  

 

(i) දළනට ශ්රී ර හතේ ීනනි ර්භහ නතඹ වහ ත න ය 
 වතඵන ඉඩම් ප්රභහණඹ සතණර, ඳළල්ේත, හිඟුයහන, 
 නතතල් ඇතුළු  මුළුභනි නභ තොඳභණද?  

(ii) දළනට තභභ ීනනි ර්භහ නතලහරහර හර්ක නිසඳහදනඹ 
තොඳභණද?  

 විතල තඹ නභ  තභඹ  -තණර ව ඳළල්ේත-   යහජය 
භහභක් ඵට ඳේ වහට ඳුභ හර්ක නිසඳහදනඹ 
තොඳභණද   කිඹ නන පුළු න නම් ඉතහ ළදේ ඹළයි භහ 
රනහ. 

(iii) එභ ීනනි ර්භහ නතලහරහ තනුත න ත න ය දී  වතඵන 
ඉඩම් ප්රභහණඹ පිළිඵ හර්තහක් තම් ඳහර්ලිතම් නතුට 
ඉදිරිඳේ ශ වළකිද? 

(iv) එභ ීනනි ර්භහ නතලහරහ දියුණු කිරීභ තනුත න ඔඵ යජඹ 
විසි න තන ඇ ව පිඹය පිළිඵ පුළුල් හර්තහක් තම් 
ඳහර්ලිතම් නතුට ඉදිරිඳේ යනහද? 

(v) ශ්රී ර හතේ උක් ර්භහ නතඹ තනුත න උක් ඳර්තවණ 
ආඹතනඹ විසි න -විතල තඹ න තණර පිහිටි- යන 
රද ඳර්තවණ  පිළිඵේ, එභ ඳර්තවණරට අනු 
වඳුනහතන ඇ ව, දියුණු ශ උක් ප්රතදද වයවහ ඳුභ ගිඹ 
ය කිහිඳඹ තුශ උක් ර්භහ නතඹ දියුණු කිරීභ 
තනුත න ඔඵ යජඹ ේ පිඹය පිළිඵ තම් 
ඳහර්ලිතම් නතු දළනුේ ශ වළකිද? 

(vi) තභභ ර්භහ නතඹ ආයම්බ යන ප්රතේලතව -බිබිර ීනනි 
ර්භහ නත ආඹතනඹ ආයම්බ යන ප්රතේලතව- උක් හ 
කිරීභට තඹෝජනහ යන ප්රතේලඹ පිළිඵ පුළුල් ඳහරිරි 
ඇයීභක් ය  වතඵ නත නද ඹ නන පිළිඵ තම් 
ඳහර්ලිතම් නතුට  තතොයතුරු ඉදිරිඳේ ශ වළකිද? 

(vii) තභභ ප්රතේලඹ ම්ඵ නධ පුයහවිදයහේභ මීක්ණඹක් -
archaeological assessment- ය  වතේද ඹ නනේ, ඊට 
අදහශ තතොයතුරු පිළිඵ තම් ඳහර්ලිතම් නතු දළනුේ 
ය නත නද? 

(viii) තභභ ර්භහ නත යහඳී වඹ පිළිඵ පුළුල් හර්තහක් 
ඳහර්ලිතම් නතුට ඉදිරිඳේ ශ වළකි ද? 

ඹ නන පිළිඵේ රු අභළ වතුභහත න පිළිතුරු 
ඵරහතඳොතයොේතු තනහ. 

 

ගු ලක්ෂෂ්මාතන් ිරරිඇල්ල  මාතහතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි, රු භ නත්රීතුභහ ප්රලසන අවනහ 
තනොතයි. ථහක් ත න ය නත න.  

 
ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භ නත්රීතුභහ ප්රලසනඹ අවරහ අ නද? 

 

ගු ආර්. එේ. ඳද්මාත උදයශාන්ත ගුණමසේකා මාතහතා 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குஜசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
අ න, රු ථහනහඹතුභනි. 

 
ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අග්රහභහතයතුභහ.  දීර්ක ප්රලසනඹක් එතුභහ ඉදිරිඳේ ය 
 වතඵ නත න. 

 

ගු ානිල් වික්රමාතිංංහ මාතහතා  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු ථහනහඹතුභනි, භවහ  ලඹ කිඹරහ එ නන තයි තම් 
ප්රලසනඹට පිළිතුරු තද නන.  රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රලසනඹට 
පිළිතුරු  තභත යි.  දළනට තනර ීනනි ර්භහ නතලහරහ තු 

හ ශ වළකි ඉඩම් තවක්ටඹහර් වඹදවස අසූතුනක්, ඳළල්ේත 
ීනනි ර්භහ නතලහරහ තු හ ශ වළකි ඉඩම් තවක්ටඹහර් 
නදවස එසිඹ  වසඳවක්, හිඟුයහන ීනනි ර්භහ නතලහරහ තු 

හ ශ වළකි ඉඩම් තවක්ටඹහර් වේදවස වහයසිඹ වළටවඹක් ව 
 නතතල් ීනනි ර්භහ නතලහරහ තු හ ශ වළකි ඉඩම් 
තවක්ටඹහර් ඳ නදවස අටසිඹ අසූවතයක් ඳ වනහ. එතුක් 

ලතඹ න ළරකුතොේ තම් ර්භහ නතලහරහ 04 තු ීනනි 
ර්භහ නතඹ වහ තඹොදහ ත වළකි ඉඩම් තවක්ටඹහර් විසිඅටදවස 
ඳ නසිඹ වළටඅටක්  වතඵනහ. තනර ර්භහ නතලහරහත න 

හර්ක ීනනි තභට්රික් තටො න දහවේදවස තදීනඹ  වසවතයක් ව 
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[රු ආර්. එම්. ඳේභ උදඹලහ නත ගුණත ය භවතහ] 
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ඳළල්ේත ර්භහ නතලහරහත න හර්ක ීනනි තභට්රික් තටො න 

 වසවතයදවස එසිඹ අසූඅටක් නිසඳහදනඹ යනු රඵනහ. 

2008 තර් දී එශඹි ගිවිුභභක් භගි න ීන/ හිඟුයහන ීනනි 
ර්භහ නතලහරහ ඇතුළු තවක්ටඹහර් තදීනඹ වළේතෆ වත ඉඩම් 
ප්රභහණඹ ල්ඔඹ ළවිලි භහභ තත රඵහ දී  වතඵනහ. හිඟුයහන 

ීනනි ර්භහ නතහඹතනඹ ඹටතේ ඳ වන හ ශ වළකි ඉඩම් 
තවක්ටඹහර් වහයදවස වහයසිඹ අන උක් හ ටයුතු සිදු න 
අතය, ගිවිුභභට අනු උක් හරු න විසි න උක් අසළ නන 

ල්ඔඹ ළවිලි භහභට ඳඹනු රඵනහ. තම් න විට හිඟුයහන 
ීනනි ර්භහ නතහඹතනතව ේම්/කීම් නියවුල් ය ආඹතනඹ 
ඈය කිරීභට අභහතය භඩලඩරඹ විසි න න්යණඹ ය  වතඵනහ. 

ීනනි ර්භහ නතඹ දියුණු කිරීභ තනුත න අඳ යජඹ විසි න පිඹය 
යහශිඹක් තන  වතඵනහ.  

ඒ අතුරි න කිහිඳඹක් භහ තම් බහට ඉදිරිඳේ ය නන 

ළභළ වයි.  

1. 2017 අඹ ළඹ තඹෝජනහ අනු උක් මිරදී ළනීභ වහ 
තටො න එ ළණුම් මිර රුපිඹල් 5,000ක් තර ප්රහලඹට 
ඳේ ශහ.  

2. තේශීඹ ීනනි තශ තඳොශ ඳේහතන ඹහභ වහ 
ආනඹනි යතු ීනනි ව ුභදු ීනනි කිතරෝ එක් වහ 
පිළිතළි න රුපිඹල් 25 ව රුපිඹල් 23 තර විතල  
බහඩලඩ ඵදු  ළ ව යනු රළබුහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, තභොණයහර, ඵදුල්ර, අම්ඳහය, 
භඩශපු, ත්රිකුණහභරඹ ව කිලිතනොචි ද දිසත්රික්ර න ීනනි 
ර්භහ නත යහඳී ව ආයම්බ කිරීභට ළරුභම් ය  වතඵනහ. ඒ 

අතුරි න ඳවත යහඳී ව වහ පුළුල් ඳහරිරි ඇයීම් හර්තහ න 
ස ය  වතඵනහ.  

තභොණයහර දිසත්රික්තව සිඹමරහඩලඩු ප්රතේලතව ඇ වභතල් 
ළවිලි භහභ විසි න ක්රිඹහේභ කිරීභට නිඹමිත ීනනි ර්භහ නත 

යහඳී වඹ. 

බිබිර, භහිඹ ණඹ, රිදීභහලිඹළේද, භළදභ, භඩුල්ර වහ භවඔඹ 
ඹන ප්රතේල ආයණඹ න ත  ක්රිඹහේභ කිරීභට තඹෝජිත  

බිබිතල් ීනනි යහඳී වඹ.  

එත භ  නතතල් ීනනි ර්භහ නතලහරහ ප්ර වයුවත කිරීභ 
පිළිඵ ඳහරිරි ඇයීභක් ද සිදු තතයමි න ඳ වනහ.  

ඌ තල්රස ීනනි  ර්ධන යහඳී වඹ ඹටතේ සිදු යන 
රද පුයහ විදයහ වහනි ඇයුම් මීක්ණඹ නට අනු අදහශ ප්රතේලඹ 
තුශ පුයහ විදයහේභ තතොයතුරු ඳ වන ඵ හර්තහ ය  වතඵනහ. 

එභ පුයහ විදයහ වහනි ඇයුම් මීක්ණතඹ න අනතුරු බිබිර ීනනි 
ර්භහ නතලහරහ වහ තො නතේසි හිත අනුභළ වඹ රඵහ දී  
 වතඵනහ.  

තභභ ීනනි ර්භහ නත යහඳී වඹ පිළිඵ ම්පර්ණ හර්තහක් 

ඉදිරිතව දී ඳහර්ලිතම් නතුට බහත කිරීභට ටයුතු යනහ. 

 
ගු ආර්. එේ. ඳද්මාත උදයශාන්ත ගුණමසේකා මාතහතා 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குஜசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු අභළ වතුභනි, භතේ ප්රලසනඹට පිළිතුරු රඵහදීභ ළන 

ඔඵතුභහට සතු ව නත නහ. ඒ හතේභ භට ඔඵතුභහත න අතුරු 

ප්රලසනඹක් අව නනට  වතඵනහ. භහ අන රද ප්රලසනතඹ නභ තභයි 
භතේ ඳශමු න අතුරු ප්රලසනඹ භතු  නත න. 

රු අභළ වතුභනි, දළනට බහවිත න ඉඩම් ප්රභහණඹ තභයි 

ඔඵතුභහ හර්තහතේ ඉදිරිඳේ තශ . වළඵළයි, තනර ව 
ඳළල්ේත ීනනි ර්භහ නතලහරහ බිහි වුතඩල 1986දි.  නතතල් ීනනි 
ර්භහ නතලහරහ බිහි වුතඩල, 1957දි. හිඟුයහන ීනනි 
ර්භහ නතලහරහ බිහි වුතඩල, 1991. භභ අවන අතුරු ප්රලසනඹ 

තභයි, ඒ හරතව ඉදිරිඳේ ශ ළබිනේ ඳත්රිහට අනු 
තනරටේ, ඳළල්ේතටේ,  නතතල්ටේ, හිඟුයහනටේ 
භසත තර ත න ය  වතඵන ඉඩම් ප්රභහණඹ වඳුනහත වළකිද? 

එභ ඉඩම්ර  යහේභ අඹක්  වතඵනහද? 

 

ගු ානිල් වික්රමාතිංංහ මාතහතා  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භට දළ න ඒ ළන කිඹ නන ඵළවළ. භභ හර්තහක් රඵහ  නනම්. 
එදහ ඉඩම් ත න ශහ හතේභ, ඳේ ව විවිධ ආඩලඩු විසි න තන 

තන තව තූ නරට ඉඩම් දීරහ  වතඵනහ. ඒහ  තල්නත තරහ 
 වතඵනහ නම්, අපි ඔඵතුභහට දළනුම් තද නනම්. 

 
ගු ආර්. එේ. ඳද්මාත උදයශාන්ත ගුණමසේකා මාතහතා 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குஜசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු ථහනහඹතුභනි, භතේ තදළනි අතුරු ප්රලසනඹ තභඹයි. 

රු අභළ වතුභහතේ විතල  අධහනඹට තම් හයණඹ භහ තඹොමු 
යනහ. 

ඒ හරතව හරිභහර් තදඳහර්තතම් නතුත න උඩරතේ 

ජරහලතව තුය තභයි තනර ර්භහ නතලහරහ බිහි කිරීභට 
ඳහද යතන  වතඵ නත න. ළු ත වයස යරහ තේල්රක් 
ඵළරහ,  ළු තේ  තුය තභයි  නතතල් ර්භහ නතලහරහට 

තඹෝජනහ ත නත න. ඒ හතේභ ත නහනහඹ මුද්රඹ මුල් 
යතන තභයි ල්ඔඹ යහඳහයඹ ව හිඟුයහන ර්භහ නතලහරහ 
තඹෝජනහ ත නත න. භභ ඔඵතුභහත න අවන ප්රලසනඹ තභයි, 

ඔඵතුභ නරහ න ීනනි ර්භහ නතලහරහ යහඳී වඹක් ආයම්බ 
කිරීභට එත තරහ  වතඵනහ. ල්ඔඹ ආයක්කත භමිතව තභයි 
එභ ීනනි ර්භහ නතලහරහ බිහි ත නත න. ල්ඔඹ යහඳහයතව 

තඳෝ ප්රතේලතව; ඒ හතේභ භහදුරු ඔඹ තඳෝ ප්රතේලතව; ඒ 
හතේභ භවළලි තේ අතු ලහහ නර තඳෝ  ප්රතේලතව. 

ප්ර වඳේ වභඹ ලතඹ න අක්ය 62,500 උක් හ යන 
යහඳී වඹක් බිහි වුතණොේ ත නහනහඹ මුද්රඹේ, ඒ හතේභ 

භවළලි  තේ අතු ලහහරට විහිදී ඹන අරීඹ ජර වන යටහ 
ඇතුතශ   වතඵන හරි ඳේධ වඹේ අර්බුදඹට රක්න ඵ 
තඵොතවෝ ඳරියතේදීහු ප්රහල යනහ. තම් ම්ඵ නධ 

ඔඵතුභ නතේ යජඹ වඳුනහතන  වතඵනහද, තම් පිළිඵ පුළුල් 
අධයඹනඹක් ය  වතඵනහද, අධයඹනඹක් ය  වතඵනහ නම් 
එඹ තභභ ඳහර්ලිතම් නතුට ඉදිරිඳේ ශ වළකිද? 

 
ගු ානිල් වික්රමාතිංංහ මාතහතා  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

යහඳී වඹ ආයම්බ යේදී එළනි අනතුයක්  වබුතඩල නළවළ. 
ඔඵතුභහ ඉදිරිඳේ ශ ප්රලසන භහ ටව න ය තනයි  වතඵ නත න. 
ඒ පිළිඵ හර්තහක් තම් බහට රඵහ තද නනම්. 

 
ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තවොයි. තඵො  තවොභ සතු වයි.  

ඊශතට, රු සවදය  නලි නද ජඹ වස භවතහ. 
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ඳහර්ලිතම් නතු 

ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිශස්ස මාතහතා 
(ரண்தைறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ேறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

රු ථහනහඹතුභනි, රු අග්රහභහතයතුභහත න අනු රඵන 
ප්රලසනඹ තභත යි. 

1. ප්රධහන යහජය ඵළ කු තුන අතුතය න ර හ ඵළ කු ව 
ජහ ව ඉ වරි කිරීතම් ඵළ කු යහජය ඳරිඳහරන ච්රතල් 
අනු ඹමි න විශ්රහමි ඹ අවුරුදු 55 තරේ, ඉ න ඳුභ 
අවුරුදු 60 දක්හ ත ඹ කිරීභට අදවස යන 
ත යි නවට විතල  අඹදුම් කිරීභකි න  තතොය 
නිර්ඵහධිත ත ඹ කිරීභට අසථහ දී  වබුණද, භවජන 
ඵළ කු තුශ ඳභණක් ඊට ඳටවළනි අවුරුදු 60 දක්හ 
ත ඹ කිරීභට අතේක්හ යන ත යි නවට යක් 
ඳහහ ත හ දිගු අඹදුම් කිරීභට සිදු  වතේ. එත  කිරීතම්දී 
ඳහ භහ තුන, වඹ ළනි තටි හර ීනභහ වහ ත හ දිගු 
රඵහ දී අවධර්ඹේ ය එභ ත යි න ඉේ කිරීභට 
ටයුතු යනු රඵ නත න ඇයි?  

2.   භවජන ඵළ කු තභ ත යි නවට ත හ දිගු රඵහදීතම්දී 
විනඹ විතයෝධී ක්රිඹහ නට ම්ඵ නධ තනොව භසත ර හ 
ඵළ කු ත   භතව බහඳ වයඹහටේ, භවජන ඵළ කු 
නිරධහරි නතේ  භතව හිටපු බහඳ වයඹහටේ, භවජන 
ඵළ කු විශ්රහමි බහය අයමුදතල් බහයරු නිරධහරිඹහටේ 
ත හ දිගු රඵහ තනොදී ඔවු න ඵළ කු ත තඹ න ඉේ 
කිරීභට ටයුතු ය ඇේද? 

3.   භවජන ඵළ කුතේ ත හ දිගු කිරීතම් ප්ර වඳේ වඹ යප්රහද 
දීතම්, ඳළිළනීතම් වහ ත යි න භිඹ ළේදීතම් තභරභක් 
තර උඳතඹෝගී තමි න ඇ ව ඵ පිළි නත නද? 

4. තභභ තේේඹ නතය කි රීභ වහ ආඩලඩු විසි න නු 
රඵන පිඹය තර්ද? 

 
ගු ානිල් වික්රමාතිංංහ මාතහතා  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු ථහනහඹතුභනි, භවජන ඵළ කු තුශ ක්රිඹහේභ 
 නත න ඵළ කු අධයක් භඩලඩරඹ විසි න අනුභත යන රද ත හ 

දිගු ප්ර වඳේ වඹක්. අතේ යජතව ප්ර වඳේ වඹක් තනොතයි ඒ අඹට 
බහය දීරහ  වතඵ නත න. භවහ බහඩලඩහහය ච්රතල්ඹක් භඟි න 
භවජන ඵළ කු යහජය ඳරිඳහරන වහ බහඩලඩහහය ච්රතල්ලි න 
නිදවස ය  වතඵනහ. යහජය යහඹ ච්රතල් 1/2013 භඟි නද 

තම් ම්ඵ නධතඹ න ළ වදුයටේ රුණු ඳළවළදිලි ය  වතඵනහ.  

භවජන ඵළ කු අධයක් භඩලඩරඹ විසි න අනුභත ය  වතඵන 
ත හ දිගු ප්ර වඳේ වඹ අනු ත ඹකුතේ විශ්රහභ ඹහතම් ඹ 

අවුරුදු 55 තනහ. එභ ඵළ කුතේ ත හ අලයතහ, ත ඹහතේ 
පරදහයීතහ, හර්ඹක්භතහ ව ඹවඳේ හර්ඹ හධනඹ පිළිඵ 
ශභනහහරිේඹ ෆහීභට ඳේ වීභ ළනි අතයලය හධ ඳදනම් 

යතන ඵළ කුතේ අධයක් භඩලඩරඹ විසි න ඔවු නතේ අභිභතඹ 
ඳරිදි ඹ අවුරුදු 55 සිට 60 දක්හ උඳරිභ ලතඹ න ය 
හරඹ ඵළගි න ත හ දීර්ක කිරීම් රඵහදීභට ටයුතු යනහ.  

ත හ දීර්ක කිරීම් රඵහදීතම් අයමුණ  නත න ඹ අවුරුදු 55 
ම්පර්ණ වුද තදුයටේ හර්ඹක්භ වහ පරදහයී ත ඹ ශ 
වළකි දක් නිරධහ රි නතේ ත ඹ තදුයටේ ඵළ කුට 

රඵහළනීභයි. තභහිදී ත ඹ න අවධර්ඹ ය ඔවු න ත තඹ න 
ඉේ කිරීභට ටයුතු කිරීභක් සිදු  නත න නළවළ.  

භසත ර හ ඵළ කු ත   භතව බහඳ ව තක්. ුභඵසි ව 
භවතහ වහ 2017.05.05 දින සිට 2018.05.04 දින දක්හ සිේන 
ත හ දිගුේ, භවජන ඵළ කුතේ නිරධහරි නතේ  භතව හිටපු 

බහඳ ව ආර්.ඩී. සිරහයේන භවතහ වහ 2016.12.08 දින සිට 

2017.12.07 දින දක්හ තදන ත හ දිගුේ රඵහදී  වතඵනහ. 

තභභ නිරධහරි න ඵළ කු ත තඹ න ඉේ ය නළවළ. 
 

ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිශස්ස මාතහතා 
(ரண்தைறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ேறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

රු අභළ වතුභනි, භතේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ අව නත න 
ඵළ කු ත ඹ නට අදහශ තනොතයි. ඵළ කු භත ටයුතු 

යන ජනතහට ම්ඵ නධ ප්රලසනඹක් භභ අව නත න. ඵළ කු ණඹ 
රඵහතන කුඩහ වහ භධය ඳරිභහණ ර්භහ නත, ීක ර්භහ නත, ඒ 
හතේභ තනේ තතශ යහඳහය යපු ජනතහ ඳුභ ගිඹ  තුය 

ආඳදහ නිහ වහනිඹට ඳේ දිසත්රික්ර ඉ නනහ. එභ ආඳදහට 
රක්ව ජනතහ රඵහේ ඵළ කු ණඹ ම්ඵ නධතඹ න ඹම් කිසි 
වනදහයී ්රභඹක් අනුභනඹ ය නනට ආඩලඩු ටයුතු 
යනහද? 

 

ගු ානිල් වික්රමාතිංංහ මාතහතා  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඔේ, ඒ අඹට ඹම් කිසි හර ීනභහක් තද නන කිඹරහ අපි කිඹරහ 
 වතඵනහ.  භභ යට ඹ නන ඉසතල්රහ, තනුභයහදහභ ඒ න්යණඹ 

ේතහ. අලය නම් ම්පර්ණ න්යණඹ  ඔඵතුභහට දළනුම් තද නන 
පුළු න. එඹ ඵළ කුටේ දළනුම් දී  වතඵනහ. 

 

ගු (වවද් ය) නලින්ද ජයතිශස්ස මාතහතා 
(ரண்தைறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ேறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඊශත අතුරු ප්රලසනඹ රු බිභල් 
යේනහඹ භ නත්රීතුභහ අවනහ. 

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු බිභල් යේනහඹ භ නත්රීතුභහ. 
 

ගු බිමාතල් ාත්නායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු අභළ වතුභනි, භවජන ඵළ කුටභ අදහශයි භභ තදළනි 

අතුරු ප්රලසනඹ අව නත න. ඔඵතුභහ ආර්ථි ටයුතු පිළිඵ 
අභහතයයඹහ ලතඹනුේ ටයුතු යන නිහ තම් පිළිඵ 

අතඵෝධඹක් ඇ ව කිඹහ විලසහ යමිනුයි භභ තම් ප්රලසනඹ 
අව නත න. රු අභළ වතුභනි, යජඹට අඹේ ප්රධහන ඵළ කුර 
සිටින ත  ත විහ න විශ්රහභ ගිඹහභ ඔවු නතේ විශ්රහභ ළටුඳට 

ජීන විඹදම් දීභනහ එතු යන ඵ ඔඵතුභහ ද නනහ. නමුේ, 
භවජන ඵළ කුත න විශ්රහභ ඹන ත  ත විහ නට ඔවු නතේ 
ජීන විඹදම් දීභනහ අදහශ ඳරිදි එතු ත නත න නළවළ. අවුරුදු 

ණනහක්  වසත  තම් ළටලු හචිඡහ තමි න, ල් ඹමි න 
 වතඵනහ. තභභ තේඹට ත  ත විහ න විලහර පිරික් 
මුහුණ දී සිටිනහ. 

රු ථහනහඹතුභනි උදහවයණඹක් විධිඹට, 1990 ර්තවදී 
ඳභණ විශ්රහභ ගිඹ තතනකුට අද  වතඵන ජීන තේේඹේ එක් 

ඔවු නතේ ළටුතඳ න ජීේ ත නන ඵළරි තේේඹට ඳේ තරහ 
 වතඵනහ. එභ නිහ භභ අභළ වතුභහත න තම් ම්ඵ නධතඹ න 
පිළිතුයක් හතේභ, තම් ළන තොඹහ ඵරහ තම් ළටලු 

නියහයණඹ ය තදන තරේ ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ගු ානිල් වික්රමාතිංංහ මාතහතා  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඒ ළන තොඹහ ඵරහ ක්රිඹහ ය නනම්.  
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ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තවොයි. 

රු බිභල් යේනහඹ භළ වතුභනි, ඔඵතුභහතේ අහන ප්රලසනඹ 
අ නන. 

 
ගු බිමාතල් ාත්නායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, රු අභළ වතුභහත න අන ප්රධහන 

ප්රලසනඹ තභඹයි.  

මීතතොටමුල්ර ශ  නද නහඹ ඹහභ ව ජීවිත විලහර 
ලතඹ න විනහලවීභේ භත ශ ශභනහයණඹ පිළිඵ විලහර 

හචිඡහක් ඇ ව විඹ. ඒ අසථහතේදී ආඩලඩු විසි න ශ 
ශභනහයණඹ වහ  වනම් වහ දිගු හසින විඳුම් රඵහ තදන 
ඵ ප්රහල යන රදී.  

එත  වුේ, තම් න තතක් එ න ළඩ පිළිතශක් දක්නට 

තනොරළතඵන අතය තොශම තදහිර ල්කිස ඇතුළු යතේ 
තඵොතවෝ ඳශහේර නහරි අඳද්රය ඵළවළය කිරීභ අදහශ ආඹතන 
භඟි න නිසිඹහහය තනොතතර්.  

එඵළවි න, 

1. නහරි ප්රතේලර ශ ඵළවළය කිරීභ අඩඳණ වී ඇ ව 
ඵළවි න ඒහ හර්ඹක්භ කිරීභට එතුභහ  නනහ පිඹය 
තභොනහද? 

2. තොශම, තදහිර, ල්කිස, තෝේතේ, තභොයටු, 
භවයභ, ළසඵෆ, තොතරො නනහ, නුය, ඹහඳනඹ, 
කුරුණෆර, හල්ර, ම්ඳව, ඳහනදුය ඹන නයර ළළි 
ශ ශභනහයණඹ වහ තන ඇ ව,තටි හසින 
 ක්රිඹහ භහර් දිගු හසින ක්රිඹහ භහර් ත න ත න එතුභහ 
ඉදිරිඳේ ය නත නද? 

3. භවහ ඳරිභහණ ශ ශභනහයණ යහඳී ව වහ දළනට 
යජඹ එශළම ඇ ව ගිවිුභම් තර්ද? 

4. ගිවිුභම්රට ත න ය ඇ ව මුදර තොඳභණද? 

5. ඒහ ආයම්බ යන ව අ න යන ර් තභොනහද? 

6. තනොඑත නම්, ඒ භ නද? 

 
ගු ානිල් වික්රමාතිංංහ මාතහතා  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ශ නිසිඹහහය ශභනහයණඹ කිරීතම් කීතභ න කිසි 
විතට අඳ යජඹ ඵළවළය  නත න නළවළ. නහරි ප්රතේලර ශ 

ඵළවළය කිරීභ වහ නිසි සථහනඹක් තනොභළ ව වීභ නිහ තම් න 
විට තොශම ඇතුළු ප්රතේල කිහිඳඹට ළටලු භතු වී  වතඵනහ.  

ඊට සථිය විඳුභක් තොඹහ ළනීභ වහ අපි තම් න විට 

ළරුභම් ස යමි න සිටිනහ.  

එත භ, තටි හසින එභ ළටලුරට  වනම් පිළිඹම් 
තඹදීභටේ, ශ ඵළවළය කිරීතම් ටයුතු අධීක්ණඹ කිරීභටේ, 

අදහශ ඳශහේ ඳහරන ආඹතනර නිරධහරි න, තඳොසිසිඹ, වමුදහ වහ 
තභොයටු විලසවිදයහරතව භවහචහර්ඹයතඹකුත න භ නවිත 
නිරධහරි මිටුක් ඳේ යනු රළබුහ.  

දියිත න ෆභ ඳශහතභ ඳශහේ ඳහරන තොභහරිස ඇතුළු 

යහජය නිරධහරි න, විලසවිදයහර ආචහර්ඹරු න වහ ශ 
ශභනහයණඹ වහ උන නදුක් දක්න ආඹතන ම්ඵ නධ 
යනිමි න, ඒ ඒ ඳශහතට ුභදුුභ අයුරි න ශ ශභනහයණ 
ළරළසභ ස කිරීභට උඳතදස රඵහ දී  වතඵනහ. එභ ළරළසභ 

ක්රිඹහේභ කිරීභ වහ අලය ම්ඳේ, ඳශහේ බහ වහ ඳශහේ 
ඳහරන අභහතයහ ල භඟි න ළඳයීභට නිඹමිතයි. දළනටභේ දියිත න 
ෆභ ඳශහතභ තම් ළඩටවන හර්ථ ය ළනීභ වහ, 

ඹ නත්රහනුහයතඹ න තොම්තඳෝසේ නිසඳහදනඹ කිරීභ තනුත න 
තොම්තඳෝසේ ඹ නත්ර 09ක් දියිත න ඳශහේ 09 සථහපිත ය නන 
ටයුතු තඹොදහ  වතඵනහ. තද, තනොදියන ශ වහ 

ප්ර වචක්රීඹයණ යහඳී ව 25ක් ආයම්බ කිරීභට ටයුතු තඹොදහ 
 වතඵනහ. ඒ හතේභ, ශ ප්රහවනඹ විධිභේ කිරීභ වහ 
තේශීඹ අයමුදල් භඟි න ශ ප්රහවන ඹ නත්ර සම්ඳළක්ටර්  100ක් 

ව තොරිඹහනු වනහධහය භඟි න ඹ නත්ර 150ක් මිරදී ළනීභට 
ටයුතු තඹොදහ  වතඵනහ.  

මීට අභතය ඒ නයර ශ ශභනහයණඹ වහ තටි 
හසින ව දිගු හසින ක්රිඹහ භහර් රැක් තන  වතඵනහ. 

විතල තඹ නභ, තොශම වහ තොතශො නනහ නය බහර දියන 
ශ තොම්තඳෝසේයණඹ කිරීභ වහ ශ්රී ර හ ඉඩම් 
තොඩකිරීතම් වහ  ර්ධනඹ කිරීතම්  සථහ විසි න මුතුයහජතර 

තොම්තඳෝසේ අ නඹක් සථහපිත ය, දිනට තටො න සිඹඹ 
ප්රභහණඹක් තොම්තඳෝසේයණඹ යනු රඵනහ.  

මිශ්ර ශ තනුත න නීඳහයක් බිම් පියවුභක් ඉදි කිරීභ 

වහ ූවහේභ ළරුභම් ස කිරීභ තේයහතදනිඹ 
විලසවිදයහරඹ භඟි න තම් දිනර සිදු යනු රඵනහ. තද, 
තදොම්තේ පිහිටි ශ යනඹට තනොදියන එතවේ 

ප්ර වචක්රීයණඹ ශ තනොවළකි ශ තටො න 50ක් දිනට 
තඹදවීභට ටයුතු ය ඇ ව අතය, ඉදිරිතවදී තභභ ප්රභහණඹ 
දිනට තටො න 90ක් දක්හ ළ ව කිරීභට ඵරහතඳොතයොේතු තනහ.  

තදහිර - ල්කිස, තෝේතේ, තභොයටු, භවයභ, ළසඵෆ 
නය බහර ශ  ඵළවළය කිරීභ ම්ඵ නධ ළටලුක් 
තනොභළ ව අතය, ඵසනහහිය ඳශහේ අඳද්රය ශභනහයණ 
අධිහරිඹ භඟි න යදිඹහන ශ අ නඹට ශ  ඵළවළය යනු 

රඵනහ. එත භ භවනුය නය බහතේ ශ  ඵළවළය යන 
තොවහතොඩ  ශ අ ණඹ උඳරිභ ීනභහට ශතහ වී ඇ ව ඵළවි න, 
ඒ වහ න නීඳහයක් ශ  අඳවයණ භමිඹක් ඉදි කිරීභට 

ටයුතු තඹොදහ  වතඵනහ.   

තද, භධයභ ඳරිය අධිහරිඹ විසි න උතුරු ඳශහතේ 
නීඳහයක් බිම් පියවුභක් ළීනභට ටයුතු යන රද අතය, 
ඹ නත්රහනුහයතඹ න තොම්තඳෝසේ අ නඹක් ඉදි කිරීභට ළරුභම් 
ය   වතඵනහ. එත භ තඳෞේලි අ ලතවද වබහගිේඹ ඇ ව 

තනොදියන ශ  ප්ර වචක්රීයණඹ  වහ ටයුතු තඹොදහ 
 වතඵනහ. කුරුණෆර ව හල්ර ප්රතේලර ද 
ඹ නත්රහනුහයතඹ න තොම්තඳෝසේ නිඳදවීතම් අ ණ ඉදි කිරීභට 

ටයුතු තඹොදහ  වතඵනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, එත භ දිගුහසින යහඳී ව 
ළරළුභභක් ලතඹ න තොශම භව නය බහ, තදහිර - 

ල්කිස භවනය බහ, තොතරො නනහ නය බහ, ශ්රී 
ජඹර්ධනපුය තෝේතේ භවනය බහ, තභොයටු භවනය 
බහ ඹන  ඳශහේ ඳහරන ආඹතන ව අලයතහඹ අනු 

පුේතරභ, නහතවිල්ලු ඇතුළු පුේතරම් දිසත්රික්තව වහ 
අතනකුේ ප්රතේලර වදනි ජනනඹ න නහරි 
ශලි න උඳරිභඹ දිනට තටො න 1,200ක් ඵළවළය කිරීභට 
ඳවුභම් ළරීනභට පුේතරභ අරුක්හලු ප්රතේලතව 

නීඳහයක් ශ  රැවුභක් ඉදි කිරීභට ටයුතු ළරුභම් ය 
 වතඵනහ.  
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ඳහර්ලිතම් නතු 

ය 20 ඳභණ හරඹක් තභභ භමිඹ බහවිත ශ වළකි තේ 
ඹළයි අතේක්හ යනහ. තභභ ළඩ බිතම් තඹෝජිත නීඳහයක් 
ශ යනඹ ව ළරණිඹ ප්රතේලතව ඉදි කිරීභට තඹෝජිත 

ශ හුභහරු සථහනඹ ද ඇතුශේ න රද මලි ඳහරිරි 
ඇයීම් හර්තහ තම් න විට භධයභ ඳරිය අධිහරිඹ ව ඹම 
භධයභ ඳරිය අධිහරිඹ තත ඉදිරිඳේ ය  වතඵනහ. තභභ 

යහඳී වඹට යජඹ විසි න 2017 ර්ඹ වහ රුපිඹල් බිලිඹන 
තදක් ත න ය ඇ ව අතය, 2018 ර්ඹ වහ රුපිඹල් බිලිඹන 
වතයක් ත න කිරීභට අතේක්හ යනහ. එත භ ඉදිරිතවදී අලය 

මරයභඹ වහ තහක්ණි ආධහය රඵහ දීභට තරෝ ඵළ කු ද 
ළභළේත ඳශ තොට  වතඵනහ.  

දීර්ක හසින ලතඹ න ඵසනහහිය ඳශහතේ තභොයටු, යදිඹහන 
වහ මුතුයහජතර ඹන ප්රතේලර ශ භඟි න විදුලිඹ නිඳදවීතම් 
යහඳී ව 3ක් ඇ ව කිරීභට තඹෝජනහ වී  වතඵනහ.  

තම් න විට අඳ යජඹ තෂඹහර්තේ තවෝල් ව ස පුේලි 
භහභ, තසට න ඳර් පුේලි භහභ ව තක්.ීන.එචි.ටී. 
ර හ ජෆ නේ පුේලි භහභ භත භවහ ඳරිභහණ ශ 
ශභනහයණ යහඳී ව වහ ගිවිුභම් ඇ ව යතන  වතඵනහ. 
එභ ගිවිුභම් වහ යජඹ භඟි න මුදල් ත න කිරීභක් සිදු ය 
තනොභළ ව අතය, ආතඹෝජන වයවහ එභ යහඳී වඹ ක්රිඹහේභ 
කිරීභට නිඹමිතයි. දළනට තම් යහඳී වර මලි ටයුතු ආයම්බ 
ය ඇ ව අතය, ඳහරිරි අනුභළ ව න රඵහ ළනීතම් ටයුතු 
යමි න ඳ වනහ. ර් තදක් තුශ තම් ටයුතු අ න කිරීභට 
ළරුභම් ය  වතඵනහ.  

ඳුභ ගිඹ ය 10 යහජඳක් ඳහරනතඹ න ඹව ඳහරනඹට 
උරුභ වුතඩල ණඹ  නදක් වහ කුණු  නදක්. යහජඳක්රහ බතව 
ඳළන ගිඹහ හතේ අපි ඳළන ඹ නත න නළවළ. අපි තම් ණඹ ප්රලසනඹට 
හතේභ කුණු ප්රලසනඹටේ තටි හසින, භළදි හසින වහ දිගු 
හසින විඳුම් රඵහ තදනහ. අතේ අනහත ඳයපුයට අඳ උරුභ ය 
තද නත න, ණඹ ඵය නළ ව, කුණු නළ ව ශ්රී ර හක්  කිඹහ භභ 
අහන ලතඹ න කිඹ නන ළභළ වයි. 

 
ගු බිමාතල් ාත්නායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, භතේ ඳශමුන අතුරු ප්රලසනඹ 

තභත යි. ඉසය අතේ යතේ තල් ඉසයවහ  වබුතඩල පු න 
රයි. අද එඹ "ෆුල් ශ" තරහයි  වතඵ නත න. රු 
අග්රහභහතයතුභනි, ඔඵතුභහ තම් ළන ද නනහ. අද ර හතේ 

landmark එ හතේ තරහ  වතඵ නත න තභොක්ද? ඒ, දළ න වළභ 
තඹක් ඉසයවහභ  වතඵන කුණු ඵෆේ  එයි.  

රු අග්රහභහතයතුභනි, ඔඵතුභහ ඉදිරිඳේ ශ හර්තහට 

සතු ව නත න භ න භභ අවනහ, ඳශහේ ඳහරන භළ වයණඹ 
ඳේහ, ඳශහේ ඳහරන ආඹතන ක්රිඹ න තහක් තවෝ 
තල්ලි න ඵළවළය යන ශ අඩුභ ණත න දින තදතුනට 

ළයඹක් තවෝ තන ඹ නන නිතඹෝ ය නන, නිතඹෝ යරහ 
මිනිුභ න විඳින පීඩහ අභ ය නන ඔඵතුභහ ක්රිඹහ භහර්  නනහද 
කිඹහ.  

 

ගු ානිල් වික්රමාතිංංහ මාතහතා  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

අපි දළනටභේ ක්රිඹහ භහර් තන  වතඵනහ. ප්රධහන ලතඹ න, 
ජනහධිඳ වතුභහතේ ප්රධහනේතඹ න එක් මිටුක්  වතඵනහ. එඹ 
 ව තදට ළයඹක් රැස තනහ. භභ විටි න විට අදහශ 

ඳර්ලසඹ න මුණ ළතනහ, තොශම දිසත්රික්ඹ ළන හචිඡහ 
ය නන.     

සිඹලුභ ශ ඉේ කිරීභ ම්ඵ නධතඹ න කීභ ඊතව අතේ 

භවහනය වහ ඵසනහහිය  ර්ධන අභහතය රු ඳහලසි චම්පි 
යණ ඇභ වතුභහට බහය දු නනහ. රු ෂයිර් මුසතහඳහ  
ඇභ වතුභහට බහය දු නනහ, ඳශහේ ඳහරන ආඹතන භඟි න  ශ 
ඉේ කිරීභ ම්ඵ නධතඹ න කීභ. දළනට තොශම නම් 

තඳොසිසිඹේ, යුද වමුදහේ, භව නය බහේ ඒ ටයුතු 
ක්රිඹහේභ ය තන ඹනහ. අපි ඵළලුතේ තම් ප්රලසනඹට අහන 
විඳුභක් තොඹ නනයි. නළේනම් තේ කුණු  නදක්, තේ 

මීතතොටමුල්රක් තභයි ඇ ව  නත න.   

එදහ කුණු ඉේ ශහ. ඒ කුණු මීතතොටමුල්රට තනළවිේ 
දළම්භහ. කුණු ළ ව ත නන ළ ව ත නන, අපි තනේ සථහන 

තොඹහ තන ක්රිඹහ ය නන ඹේදී නඩු දළම්භහ. දළ න අපි 
ඳශමුත නභ ඵර නත න සථිය ලතඹ න  නන පුළු න විඳුභ 
තභොක්ද කිඹන එයි. දළනට පුේතරභ ප්රතේලතව ශ දළමීභට 

ක්රිඹහ යතන ඹනහ. භහ වඹකි න විතය ඳුභ කුණු දභ නන  
තේ සථහන තදක් තොඹහ තන ඒහ ස ය නන  වතඵනහ.  

දළනට  වතඵන ප්රලසනඹ, අද සිට ඊශත භහ කිහිඳඹට ශ 
ඵළවළය කිරීභ ළනයි. දළනට කුණු තදොම්තේ ප්රතේලඹට ඹනහ; 

මුතුයහජතරට ඹනහ. මුතුයහජතරට  කුණු දළමීතම්දී තේ 
ප්රලසනඹක්  වතඵනහ. මුතුයහජතර භවය තළ නරට දළම්තභොේ ඒ 
තළ නරට වහනිඹක් ත නන පුළු න. ඒ ළනේ තොඹ නන 

 වතඵනහ. තු නළනි සථහනඹ වළටිඹට  වතඵ නත න යදිඹහනයි. 
යදිඹහනට තොශම කුණු දභ නන එඳහ කිඹරහ ඵසනහහිය ඳශහේ 
කන අඳද්රය අධිහරිඹ  න් නදුක් අයතන  වබුණහ. ඊට ඳසත  ඒ 

ළන අතේ රු ෂයිර් මුසතහඳහ ඇභ වතුභහ, ඵසනහහිය ඳශහතේ 
භව ඇභ වතුභහ එක් ථහ ශහභ එතුභහ ඒට එත වුණහ. ඒ 
උහවිඹට ඉදිරිඳේ ශහභ භතවසත්රහේතුභහ කිේහ, ඒට එත 

ත නන ඵළවළයි කිඹරහ. දළ න දස තුන වතයක් නඩු අවතන 
ඹනහ. නඩු අවරහ ඉක්භනි න න් නදුක් තදයි කිඹරහ අපි 
ඵරහතඳොතයොේතු තනහ. ඒ න්යණඹ  අහසි නම් අඳට 

භවහධියණඹට ඹ නන තනහ. නමුේ ඒ න් නදු තභ දීරහ 
නළවළ. ඒ  නඩු දළ න ුභභහන තුනක්  වසත  ඇද තන ඹනහ. 
ඇේත ලතඹ නභ අඳට යදිඹහන තම් ටයුේත වහ රඵහ 
 නන පුළු න නම් මුතුයහජතරටේ වහනිඹක් තනොවී තටි 

හසින තම් ප්රලසනඹ වි නන  වබුණහ. දළ න භහ වඹකි න ත 
සථහන තද තුනක් රඵහ තන ඊශත අවුරුදු තද දක්හ ඒ 
තළ නරට ශ දභ නන පුළු න. දළ න අඳට  වතඵන තරොකුභ 

ප්රලසනඹ කුණු එතු කිරීභ තනොතයි.  කුණු එතු ය නන 
පුළු න. කුණු දභන ප්රතේල පිළිඵ ප්රලසනඹ  ඳශමුත න විහ 
 නන ඕනෆ.  

 

ගු බිමාතල් ාත්නායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, භතේ තදළනි අතුරු ප්රලසනඹ තභඹයි. 

රු අභළ වතුභනි, අපි ඉතහභ ප්රහතඹෝගි ප්රලසනඹට ගිතඹොේ 
තොශම නයතවේ, තදහිර, ල්කිස ප්රතේලතවේ කුණු එතු 

කිරීම් සිේධ  නත න ඉතහභ අඩුත න. භට  කීතභ නභ කිඹ නන 
පුළු න, ඳුභ ගිඹ දස 10 තුශ අතේ තදය ඇතුළු ඒ ප්රතේලතව 
කුණු තනිඹ නන ඇවිල්රහ නළවළයි කිඹන එ. තම් යටටභ 
ඵරඳහන තඳොදු ප්රලසනඹක් ඵ භභ පිළි නනහ. භභ ඔඵතුභහත න 

අව නත න තම්යි. ඔඵතුභහ ඇභ වරු තදතදනකුතේ නම් ව න 
ශහ. එයි න චම්පි යණ ඇභ වයඹහ  පුේඳතට කිඹහ 
 වතඵනහ භභ  දළක්හ,  කුණු තන ඹහභ පිළිඵ එතුභහට කිසිභ 

කීභක් නළවළයි කිඹරහ. 

ඳශහේ බහ වහ ඳශහේ ඳහරන ඇභ වතුභහතේ වළකිඹහ අපි තම් 
බහතේදී දළරහ  වතඵනහ. ඳශහේ ඳහරන ආඹතන ක්රිඹ තරහ, 
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ඒ ආඹතන ලක් වභේ න තහක් ල් තවෝ එක්තෝ 

ජනහධිඳ වයඹහ ඹටතේ නළේනම් අභළ වතුභහ ඹටතේ ඹම් කිසි 
අධිහරිඹක් පිහිටුහ තම් ප්රලසනඹට ප්රහතඹෝගි විධහඹ හර්ඹ 
බහයඹක් ඉටු කිරීභ වහ ටයුතු යනහද කිඹන එයි භහ 
අව නත න. නළේනම් ඳහලසි චම්පි යණ අභහතයයඹහට වහ 

ෂයිර් මුසතහඳහ අභහතයයඹහට තම් හර්ඹඹ ඳළරුහට තභොකුේ 
ත නත න නළවළ. තම් වදනි මිනිුභ න මුහුණ තදන ප්රලසනඹක්.  
වරිඹට හුසභ හතේ තම් මිනිුභ නට නිතයභ ඵරඳහනහ. 

 

ගු ානිල් වික්රමාතිංංහ මාතහතා  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භභ ඊතව අතේ ඳහලසි චම්පි යණ ඇභ වතුභහ භත ථහ 
ශහ. තොශම නයඹ තුශ ශ ඵළවළය කිරීභ ම්ඵ නධ ප්රලසනඹ 

 වබුණහ. අපි ළරුභම් ය  වතඵන ක්රිඹහලිඹ සිකුයහදහ නතොට 
ක්රිඹහේභ ය නන පුළු න කිඹරහ ඵරහතඳොතයොේතුක් 
 වතඵනහ. අඳේ ඒ ළන ඵරහතන ඉ නත න. විතල තඹ න භභේ 
තම් ම්ඵ නධතඹ න ඵරනහ. තඩ ගු ප්රලසනඹ ළනි තොශම  වතඵන 

එ එ ප්රලසන නිහ විතල තඹ නභ අතේ අධහනඹ තඹොමු තරහ 
 වතඵ නත න තොතවොභ තවෝ තොශම ුභේද ය  නනයි. ශ 
ඵළවළය කිරීභ ම්ඵ නධ ප්රලසනඹක් තදහිර ප්රතේලතව  වතඵ නන 

විධිඹක් නළවළ. තභොද, තදහිර ප්රතේලතව කුණු යදිඹහනට 
ඹ නන පුළු න. එතවභ නම්, භභ ඒ පිළිඵ අවරහ ඵර නනම්, 
භ නත්රීතුභනි. ශ තන ඹන එතක් ප්රලසනඹ  වතඵ නත න තොශම, 

තොතශො නනහ, ඩුතර, බිඹභ ව ළරණිඹ ප්රතේලර. 
අනික් ප්රතේලර ශ තන ඹ නන පුළු න. අනික් ප්රතේලර 
ශ තන ඹ නත න නළේනම් භභ ඒ පිළිඵ තොඹහ ඵර නනම්. 

ඔඵතුභහ කිඹන විධිඹට තදහිර ප්රතේලඹ ම්ඵ නධතඹ න භභ 
තොඹහ ඵර නනම්. විතල තඹ නභ අපි තභහිදී අධහනඹ තඹොමු 
තශ  තම් ප්රලසන  වතඵන ප්රතේල ම්ඵ නධතඹ න. 

 

ගු බිමාතල් ාත්නායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, භතේ අහන අතුරු ප්රලසනඹ තභඹයි. 

රු අභළ වතුභනි, ඔඵතුභහේ ද නනහ ඇ ව, මුතුයහජතරට කුණු 
දළමීභ නතය ය නන කිඹරහ අද තශ්ර සලහධියණ නිතඹෝඹක් දීරහ 
 වතඵන ඵ. යදිඹහන ම්ඵ නධතඹ න නඩුක්  වතඵනහ. 
ඵසනහහිය ඳශහේ කන අඳද්රය අධිහරිතඹ නභ ප්රහල යරහ 
 වතඵනහ, උඳරිභ ලතඹ න දළම්භේ, යදිඹහනට කුණු දභ නන 
පුළු න  නත න ත අවු රුදු තදයි කිඹරහ. තභොද, ඒ තුළි න 
ඳරියඹට ුභවිලහර වහනිඹක් න නිහ. රු අභළ වතුභනි, ඳුභ 
අසථහ තවෝ භක් නළවළ, නිළයදි ළරළුභම් භත, ඊශත 
අවුරුදු තදතක් තභොක්ද ත නත න කිඹරහ නිළයදි තම් බහට 
රුණු ඉදිරිඳේ ය නන කිඹරහ භභ ඔඵතුභහත න ඉල්රහ 
සිටිනහ. රු අභළ වතුභනි, මිනිුභ න උේතකෝණඹ ය නත න 
ශ ශභනහයණ යහඳී වරට එතයහි තනොතයි. යදිඹහන 
ඇතුළු මිනිුභ න උේතකෝණඹ යන වළභ තළනභ  වතඵන 
ළටලු  නත න, එභ සථහනරට නිම්භ ශ තනළල්රහ 
දළමීභයි. දළ න ඔඵතුභහ කිඹපු උදහවයණරේ ළ ව ලතඹ න 
 වතඵ නත න තොම්තඳෝසේ තඳොතවොය වදන එ ම්ඵ නධයි. 
දළනටේ භවහ ඳරිභහණතඹ න එතු න තනොදියන කුණු 
ශභනහයණඹ වහ -ඵරලක් වඹ වළදීභ  තවෝ, තභොනහ තවෝ- 
ඉතහභ ුභළු උදහවයණ  යහක් තභයි ඔඵතුභහ කිේතේ. තනොදියන 
කුණු ශභනහයණඹ කිරීතම්දී භවහ ඳරිභහණ තවෝ, ුභළු ඳරිභහණ 
තවෝ ක්රිඹහදහභඹට තනොගිතඹොේ තම් ප්රලසනඹ ඵයඳතශ ළටලුක් 
ඵට ඳේනහ. එභ නිහ තනොදියන කුණු ශභනහයණඹ කිරීභ 
පිළිඵ විසතය හර්තහක් පුළු න නම්, ත  ව තදක් 
ඇතුශත තම් බහට ඉදිරිඳේ ය නන කිඹරහ ඉල්සිභක් යනහ. 
එතතොට අඳට දළන නන පුළු න, ආඩලඩු තම් ප්රලසනඹ 
ම්ඵ නධතඹ න ය නන හිතරහ  වතඵ නත න තභොනහද කිඹරහ 
තවෝ.  

ගු ානිල් වික්රමාතිංංහ මාතහතා  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඊශත හර්තහතේදී භභ ඒ රුණු ඉදිරිඳේ ය නනම්. තභතළන 
තරහ  වතඵ නත න තම්යි. එතවභ නම්, යදිඹහනට තොශම 
ශ තන තොස දළමීභට ඉඩ තදනහද, නළේද කිඹන එ 

පිළිඵ ළසඵෆ උහවිතඹ න ඉක්භනි න න් නදුක් තද නන ඕනෆ. 
යදිඹහනට තොශම ශ තන තොස දළමීභට විරුේධ 
ළසඵෆ උහවිතඹ න න් නදුක් දු නතනොේ, භවහධියණඹට 

ගිහිල්රහ නඩුක් දභ නන අඳට පුළු න.  

තම් හයණඹ ඇදතන ගිඹහභ විලහර ප්රලසනඹක් ඇ ව නහ. ඒ 
කිඹ නත න, කුණු තොතව  තවෝ තොඩ ළතවනහ. මුතුයහජතර 
ප්රතේලතවේ තම් ප්රලසනඹ  වතඵනහ. අදහශ ආඹතනඹ ළරහ 
රුණු අව නන උහවිඹටේ යුතුභක්  වතඵනහ. වළභ 
තළනටභ උහවි නිතඹෝ රඵහ තදනහ නම් විතල තඹ නභ 
තොශම  වතඵන කුණු ප්රභහණඹ ළ ව ත නන ඕනෆ; කුණු අඩු 
ත නත න නළවළ. තම් ත හ, අතයලය ත හක්. අතයලය 
ත හ  වතඵන තොට උහවිඹ නිතඹෝ රඵහ තද නත න 
තොතවොභද කිඹරහ කිඹ නන භභ ද නත න නළවළ. තභඹට ඳක් 
නිතඹෝ රඵහ තද නන කිඹරහ භභ කිඹ නත න නළවළ. අඩු ණත න 
තභතවභ විලහර අර්බුදඹක්  වතඵන හරඹදීේ ඊට අදහශ 
නිරධහරි න ළරහ රුණු අව නන ඕනෆ. තම් ටයුේතට  
ළභ ව ඳරියතේදී න ඇ ව. භවය ඳරියතේදී න ඹනහ තම් 
ටයුේත නේ නන කිඹරහ. රුණු තවොඹරහ න්යණඹක් රඵහ 
තද නන උහවිරට කීභක්  වතඵන ඵ භභ තළි නභ කිඹ නන 
ළභ වයි. තම් ටයුේත හරඹක්  වසත  යතන ගිඹහත න. 
[ඵහධහ කිරීභක්] එතවභ නම් 20ළනි දහ න තුරු හරඹ රඵහ 
තද නන ඇ ව. [ඵහධහ කිරීභක්] ඊශත දත  තද නන ඕනෆ. අඳට 
ගිහිල්රහ ඒ ළන කිඹ නන තේවි. අධියණඹටේ තම් ටයුේත 
විලහර ප්රලසනඹක් ඵ භහ තම් රු බහතේදී කිඹ නන ළභළ වයි. 
තඩ ගු තයෝඹ ඳළ වතයනහ; මිනිසුභ භළතයනහ. එතවනම් ඒ 
අදහශ ඩලඩහඹම් ළරහ, ඒ ඩලඩහඹම් එක් හචිඡහ යරහ, 
ඊට ඳසත  ඕනෆභ න් නදුක් රඵහ තද නන. තභොද, තභතළන 
රුණු ණනහක්  වතඵනහ. 20ළනි දහ න තුරු ල් රඵහ දීරහ 
 වතඵනහ නම් තම් නයර කුණු තනිඹ නන ඵළවළ.  කුණු එතු 
කිරීභ තනොතයි ප්රලසනඹ තරහ  වතඵ නත න. එතළන සිට කුණු 
තනි ඹන එ තභයි ප්රලසනඹ තරහ  වතඵ නත න. තම් රු 
බහේ ඒ හයණඹ තතයහි අධහනඹ තඹොමු ය නන ඕනෆඹ 
කිඹහ භහ හිතනහ. උහවි තභතවභ තවනම් නිතඹෝ රඵහ තද නන 
ගිතඹොේ යතේ තරඩ ඳළ වතයනහ;  තම් ප්රලසන තේ ළ ව තනහ.  
සිඹලුභ කුණු ඉේ ය නන වමුදහ රළවළස වයි; තඳොසිසිඹ 
රළවළස වයි; තොශම නය බහ රළවළස වයි. උහවිේ ඒ හතේභ 
තම් ටයුේත තනුත න ක්රිඹහ ය නන අලයයි. 

 

්රශ්නවල  වාිකක ිළිතතුු 
றணரக்களுக்கு ரய்தோன றலடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ශ්රී ලංකා දුේරිය මදඳාර්තමේන්තුව   දුේරිය එංජින් 

මිලදී ගැනීමාත 
இனங்லகப் தைலகற றலக்கபம் : தைலகற 

இந்றங்கள் தகரள்ணவு 
DEPARTMENT OF SRI LANKA RAILWAYS: PURCHASE OF 

TRAIN ENGINES 
1066/’16 

1. ගු උදය ්රභ්ාත් ගේමාතන්ිළල මාතහතා 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ප්රහවන  වහ සිවිල් ගු න ත හ අභහතයතුභහත න ඇසූ 
ප්රලසනඹ- ස2 : 
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ඳහර්ලිතම් නතු 

(අ   සi) ශ්රී ර හ දුම්රිඹ තදඳහර්තතම් නතු විසි න න 
රද 2015 - 2020 ක්රිඹහහරි  ළරළසතභහි දුම්රිඹ 
එ ජි න මිරදී ළනීභට විධිවිධහන රහ තනොභළ ව 
වීභට තව තු තර්ද; 

 (ii) එකී ළරළසභ ක්රිඹහේභ තනොය නත න නම්  
විල්ඳ ළරළසභක් හ  වතේද; 

 ඹ නන එතුභහ තභභ බහට ද න නත නද? 

(ආ  සi) ජහතය නතය තයහරි මිර ළවීභකි න තතොය 
ඉ නදිඹහත න දුම්රිඹ එ ජි න මිරදී ළනීභට 
ළරුභභක්  වතේද; 

 (ii) එත  නම්  එඹට තව තු තර්ද; 

 (iii) ඉ නදිඹහතේ දුම්රිඹ එ ජි න නිසඳහදනඹ යන 
භහම්ර නම් තර්ද; 

 (iv) ජහතය නතය තයහරි මිර ණ න තනොළවීභ 
ඹව ඳහරන මරධර්භඹට එතද; 

 ඹ නනේ එතුභහ තභභ බහට ද න නත නද? 

(ඇ   තනො එත  නම්  ඒ භ නද? 

 

ஜதரக்குத்து ற்தம் சறறல் றரண ஜசலகள் 

அலச்சலக் ஜகட்ட றணர: 

(அ  සi) இனங்லகப் தைலகறத் றலக்கபத்றணரல் 

ரரறக்கப்தட்ட 2015 - 2020 தசற்தரட்டுத் 

றட்டத்றல் தைலகற இந்றங்கலபக் 

தகரள்ணவு தசய்ற்கரண ற்தரடுகள் 

ஜற்தகரள்பப்தடரலக்கரண கரம் 

ரதன்தலத்ம்; 

 (ii) ஜற்தடி றட்டம் தசற்தடுத்ப்தடரதணறல், 

ரற்தத் றட்டதரன்த ரரறக்கப்தட்டுள்பர 

ன்தலத்ம்; 

 அர் இச்சலதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ  සi )  சர்ஜச ஜதரட்டி ரலறறனரண றலனதக் 

ஜகரலின்நற இந்றரறலிதந்து தைலகற 

இந்றங்கலபக் தகரள்ணவு தசய்ற்கரண 

றட்டதரன்த உள்பர ன்தலத்ம்; 

 (ii) ஆதணறல், அற்கரண கரங்கள் ரல 

தன்தலத்ம்; 

 (iii) இந்றரறல் தைலகற இந்றங்கலப 

உற்தத்ற தசய்கறன்ந கம்தணறகபறன் ததர்கள் 

ரலதன்தலத்ம்; 

 (iv) சர்ஜச ஜதரட்டி ரலறறனரண றலனதக் 

ஜகரல் ஜற்தகரள்பப்தடரல ல்னரட்சறக் 

ஜகரட்தரட்டுக்கு  அலரணர ன்தலத்ம்; 

 அர் இச்சலதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ  இன்ஜநல், ன்? 
 

 

asked the Minister of Transport and Civil Aviation: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the reason for non-availability of provisions 

for the purchase of train engines in the 2015

-2020 Action Plan prepared by the 

Department of Sri Lanka Railways; and 

 (ii) whether an optional plan has been prepared, 

if the said plan would not be implemented; 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether there is a plan to purchase train 

engines from India without calling for 

international competitive bids; 

 (ii) if so, the reason for that; 

 (iii) the names of the companies that produce 

train engines in India; and 

 (iv) whether not calling for international 

competitive bids is in line with the 

principles of good governance? 

(c) If not, why? 
 

 

ගු අමශෝක්ෂ අමේිංංහ මාතහතා (්රවාහන හා ිංවිල් ගුවන් 

මසේවා නිමයෝජය අමාතාතයතුමාතා) 
(ரண்தைறகு அஜசரக் அஜதசறங்க - ஜதரக்குத்து ற்தம் 

சறறல் றரணச் ஜசலகள் தறற அலச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 

රු ථහනහඹතුභනි  ප්රහවන වහ සිවිල් ගු න ත හ 
ඇභ වතුභහ තනුත න භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය රඵහ තදනහ. 

 

(අ  සi) ර් 1965 ඳභණ නවිට දුම්රිඹ එ ජි න 300ක් 

ඳභණ ඳළ ව අතය දළනට ධහන තේේතව 
ඳ ව නත න එ ජි න 180ක් ඳභණඹ. ඒ අනු 2015 - 
2020 ක්රිඹහහරී ළරළසතභහි දුම්රිඹ එ ජි න මිරදී 

ළනීභ ම්ඵ නධ ව න ය තනොභළ ව වුේ 
දුම්රිඹ භළදිරි වහ ළල් මිරදී ළනීභ අලයතහක් 
තර ව න ය ඇ ව අතය දුම්රිඹ භළදිරි වහ ළල් 

ධහනඹ ළ ව කිරීභ වහ එ ජි න මිරදී ළනීතම් 
අලයතහද ඳන්. 

 (ii) 2015 - 2020 ළරළසභ අනු ටයුතු යමි න 
ඳන්. 

(ආ  සi) ඔේ. 

 (ii) ඉ නදීඹ ණඹ ආධහය ඹටතේ රඵහ දී ඇ ව 
ප්ර වඳහදනර ඉ වරි මුදල් බහවිතහ කිරීභක් ඵළවි න 
ඉ නදිඹහ තුශ ඇ ව ආඹතනලි න ඳභණක් මිර 
ළවීම් ය ඇත. 

(iii) දුම්රිඹ එ ජි න නිසඳහදනඹ යනු රඵ නත න ඉ නදීඹ 
යජතව ආඹතනඹ න න Diesel Locomotive 
Works (DLW), Varanasi ව Chittaranjan 
Locomotive Works (CLW) ඹන ආඹතනයි. 

සiv) රළබී ඇ ව ප්ර වඳහදන ඉ නදීඹ ණඹ ආධහය ඹටතේ 
ඵළවි න එභ ණඹ තො නතේසිඹ අනු ටයුතු ශ 
යුතු ඇත. 

(ඇ  ඳළන තනොනඟී. 
 

 

ගු උදය ්රභ්ාත් ගේමාතන්ිළල මාතහතා 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

තඵොතවොභ පි න  රු නිතඹෝජය අභහතයතුභනි. 
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[රු උදඹ ප්රබහේ ම්භ නපිර භවතහ] 
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දිස්ත්රික්ෂ හා ්රාමද්ශීය සේබන්කරකාණ කමිටු   
සභ්ාඳතිශ/සමාත සභ්ාඳතිශ ධුා 

ரட்ட ற்தம் தறஜச எதங்கறலப்தைக் குளக்கள்: 

றசரபர்/இலத் றசரபர் தற 
DISTRICT AND DIVISIONAL COORDINATING COMMITTEES: 

POSITIONS OF CHAIRMAN/ CO-CHAIRMAN 
1137/’16 

2. ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිශස්ස මාතහතා 
(ரண்தைறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ேறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

අග්රහභහතයතුභහ ව ජහ ව ප්ර වඳේ ව වහ ආර්ථි ටයුතු 
අභහතයතුභහත න ඇසූ ප්රලසනඹ ස1 : 

(අ  සi) යට පුයහ ක්රිඹහේභ දිසත්රික් වහ ප්රහතේශීඹ 
ම්ඵ නධීයණ මිටු  යහ තොඳභණද; 

 (ii) ඒහතව බහඳ ව තවෝ භ බහඳ ව ධුය දයන 
පුේරඹ නතේ නම් වහ තනතුරු තර්ද; 

 (iii) එභ පුේරඹ න අතරි න ඳහර්ලිතම් නතු තවෝ ඳශහේ 
බහ භ නත්රීයඹ න තනොන පුේරඹ න  යහ 
තොඳභණද; 

 ඹ නන එතුභහ තභභ බහට ද න නත නද? 

(ආ  තනොඑත  නම්  ඒ භ නද? 

 

தற அலச்சதம், ஜசற தகரள்லககள் ற்தம் 

ததரதபரர அலுல்கள் அலச்சதரணலக் ஜகட்ட 

றணர: 

සஅ) සi) ரடு தொளறலும் இங்கறதகறன்ந ரட்ட 

ற்தம் தறஜச எதங்கறலப்தைக் குளக்கபறன் 

ண்றக்லக ரது ன்தலத்ம்; 

 (ii) அற்நறன் றசரபர் அல்னது இலத்றசரபர் 

தறகலப கறக்கறன்ந ஆட்கபறன் ததர்கள் 

ற்தம் தறகள் ரல ன்தலத்ம்; 

 (iii) ஜற்தடி ஆட்கபறல் தரரளுன்ந அல்னது 

ரகர சலத உதப்தறணர்கள் அல்னர 

ஆட்கபறன் ண்றக்லக ரது ன்தலத்ம்; 

 அர் இச்சலதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ  இன்ஜநல், ன்? 
 

asked the Prime Minister and the Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a  Will he inform this House- 

 (i) the number of  District and Divisional 

Coordinating Committees that are 
functioning throughout the country; 

 (ii) the names and the designations of the 
persons who are holding the positions of 

Chairman or Co-chairman of those 

Committees; 

 (iii) out of the aforesaid persons, the number of 

persons who do not come under the 

category of Members of Parliament or 
Provincial Councilors? 

(b) If not, why? 

ගු (ආ ාර්ය) හර්ෂ ද ිංල්වා මාතහතා (ජාතිශක ්රතිශඳත්තිශ හා 
ආර්ිකක ක ුතතු නිමයෝජය අමාතාතයතුමාතා) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர - தேசி 

தகரள்லககள் ற்தம் ததரதபரர அலுல்கள் தறற 

அலச்சர்) 

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
National Policies and Economic Affairs) 

රු ථහනහඹතුභනි  අග්රහභහතයතුභහ ව ජහ ව ප්ර වඳේ ව 

වහ ආර්ථි ටයුතු අභහතයතුභහ තනුත න භහ එභ ප්රලසනඹට 
පිළිතුය තදනහ. 

(අ  සi) දිසත්රික් ම්ඵ නධීයණ මිටු  යහ - 25 

  ප්රහතේශීඹ ම්ඵ නධීයණ මිටු  යහ - 331 

 (ii) පිළිතුය ඇමුණුභ 01  02  03 ව 04හි දක්හ ඇත. 

ඇමුණුම් සභ්ාගත* යමි. 
 

ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිශස්ස මාතහතා 
(ரண்தைறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ேறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

එයි න කිහිඳඹක් කිඹ නන පුළු නද? 
 

ගු (ආ ාර්ය) හර්ෂ ද ිංල්වා මාතහතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භභ ඉ න කිහිඳඹක් කිඹ නනම්.  

ම්ඳව දිසත්රික්ඹ - රු සවදය  ුභදර්ශිනී ප්රනහ නදුපුල්තල් 
භවේමිඹ  රු අජිේ භහ නනේතඳරුභ භවතහ. 

ළුතය දිසත්රික්ඹ - රු භහි නද භයසි ව භවතහ  රු 
රක්සභ න ආන නද විතේභහ නන භවතහ. 

භහතතල් දිසත්රික්ඹ - රු ජන ඵඩලඩහය තත නනතෝ න 
භවතහ  රු ය ජිේ අලුවිවහතර් භවතහ. ඒ ආදී ලතඹ න නම් 
ඔක්තෝභ  වතඵනහ. 

 (iii) 82යි.   

(ආ  අදහශ තනොතේ.  
 

ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිශස්ස මාතහතා 
(ரண்தைறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ேறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු ථහනහඹතුභනි  භභ ඳශමුන අතුරු ප්රලසනඹ අව නන 

ළභළ වයි. රු නිතඹෝජය අභහතයතුභනි  සඅ සii) ප්රලසනඹ ඹටතේ 
භහ තම් ව න යන දිසත්රික්රට අදහශ පිළිතුරු රඵහ තද නන 
පුළු න නම් තවොයි. ළුතය දිසත්රික්තව  තවොයණ ප්රහතේශීඹ 

ම්ඵ නධීයණ මිටුතේ බහඳ ව ව භ බහඳ ව ධුය දය නත න 
වුද? 

 
ගු (ආ ාර්ය) හර්ෂ ද ිංල්වා මාතහතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භහි නද භයසි ව භවතහ ව තව භ නත වි්රභආයචි ද භවතහ. 
 

ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිශස්ස මාතහතා 
(ரண்தைறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ேறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ළුතය දිසත්රික්තව  ඳහනදුය ප්රහතේශීඹ ම්ඵ නධීයණ 

මිටුතේ බහඳ ව ව භ බහඳ ව ධුය දය නත න වුද? 
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————————— 
*  පුස්තකාලමේ තබා ඇත. 
*  தணறலனத்றல் லக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිතම් නතු 

ගු (ආ ාර්ය) හර්ෂ ද ිංල්වා මාතහතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භහි නද භයසි ව භවතහ  අනික් ඳළේතත න න නදන ගුණ වර 
භවතහ. 

 

ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිශස්ස මාතහතා 
(ரண்தைறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ேறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

තොශම දිසත්රික්තව  ළසඵෆ ප්රහතේශීඹ ම්ඵ නධීයණ 
මිටුතේ බහඳ ව ව භ බහඳ ව ධුය දය නත න වුද? 

 

ගු (ආ ාර්ය) හර්ෂ ද ිංල්වා මාතහතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ච නදන ත්රිආයචි ද භවතහ  තම් ඳළේතත න අජ නත නිතයෝ න 
ඳහදුක් භවතහ. 

 

ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිශස්ස මාතහතා 
(ரண்தைறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ேறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

වම්ඵ නතතොට දිසත්රික්තව  ටුන ප්රහතේශීඹ 
ම්ඵ නධීයණ මිටුතේ බහඳ ව ව භ බහඳ ව ධුය දය නත න 

වුද? 
 

ගු (ආ ාර්ය) හර්ෂ ද ිංල්වා මාතහතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

නිරඳභහ යහජඳක් භවේමිඹ  ශ්රී ර හ නිදවස ඳක්තඹ න. 
ඊශතට  අතේ ඳළේතත න- 

 

ගු නිහාල් ගල් ඳත්තිශ  මාතහතා 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

අතේ ඳළේතත න  ඒ ඳළේතත න කිඹ නත න -[ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගු (ආ ාර්ය) හර්ෂ ද ිංල්වා මාතහතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ටුන ප්රහ තේශීඹ ම්ඵ නධීයණ මිටුතේ ඉ නත න ආන නද 
කුරයේන භවතහ. 

 

ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිශස්ස මාතහතා 
(ரண்தைறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ேறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

භහතය දිසත්රික්තව  තදවිනුය ප්රහතේශීඹ ම්ඵ නධීයණ 
මිටුතේ ඉ නත න වුද? 

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අඳට හරඹ ළනේ අධහනඹ තඹොමු ය නන තයි  රු 
භ නත්රීතුභනි. 

 

ගු (ආ ාර්ය) හර්ෂ ද ිංල්වා මාතහතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

තදවිනුයට එ ඳළේතකි න ඉ නත න එචි.ආර්. විභරසිරි භවතහ.  
 

ගු නිහාල් ගල් ඳත්තිශ  මාතහතා 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

අතනක් ඳළේතත න ඉ නත න වුද? 

ගු (ආ ාර්ය) හර්ෂ ද ිංල්වා මාතහතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

අතනක් ඳළේතත න තදවිනුය ප්රහතේශීඹ ම්ඵ නධීයණ 
මිටුතේ ඉ නත න වුද කිඹරහ භට තභභ තල්නතඹ න තොඹහ 

 නන ඵළවළ. 

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතවභ නම් අපි අතනක් ප්රලසනරට ඹමු.  

 
ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිශස්ස මාතහතා 
(ரண்தைறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ேறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු ථහනහඹතුභනි  භතේ තදළනි අතුරු ප්රලසනඹ තභඹයි. 

රු නිතඹෝජය ඇභ වතුභනි  ඔඵතුභහ කිඹපු ඳහනදුතර් න නදන 
ගුණ වර  යඇ නපී  විධහඹ; භ නත්රීභක් නළවළ. තවොයණ 
තව භ නත වි්රභආයචි ද  යඇ නපී  විධහඹ; භ නත්රීභක් නළවළ. 

ළසඵෆතේ ච නදන ත්රිආයචි ද ශ්රී ර හ නිදවස ඳක්තව 
 විධහඹ; භ නත්රීභක් නළවළ. ටුන  නිරඳභහ යහජඳක් 
භවේමිඹ; භ නත්රීභක් නළවළ. ටුන  ආන නද කුරයේන  

භ නත්රීභක් නළවළ. එචි.ආර්. විභරසිරි  තදවිනුය යඇ නපී 
 විධහඹ; භ නත්රීභක් නළවළ. තම්  කිහිඳඹක් විතයයි. තම් 
ප්රහතේශීඹ ම්ඵ නධීයණ මිටු  යජතව නිරධහරි න තනළල්රහ 

ජනතහතේ ඕනෆ එඳහම්  අලයතහ පිළිඵ හචිඡහ යන 
තළ න. එභ මිටුරට ඳශහේ බහ තවෝ ඳහර්ලිතම් නතු භ නත්රීරු න 
තනොතන -ඔඵතුභහ දළ න කිඹපු- ඔඵතුභ නරහතේ ඳළේතේ 

 විධහඹඹ න ව අතනක් ඳළේතේ  විධහඹඹ න ඳේ යතන 
ඉ නනහ. තභොක්ද  තම් ඹව ඳහරනඹ? ත තම් හතේ තොඩක් 
 වතඵනහ.  

 
ගු (ආ ාර්ය) හර්ෂ ද ිංල්වා මාතහතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භ නත්රීභ නළ ව භවය අඹ ඉ නනහ. නමුේ යජඹ තනුත න 
ක්රිඹහේභ වීභට ඒජ නතරු න වළටිඹට ඔවු න ඳේ යරහ 
 වතඵනහ.  

 

ගු වජිා අමේවර්ධන මාතහතා (ස්වමද්ශ ක ුතතු 
අමාතාතයතුමාතා) 
(ரண்தைறகு  ேற அஜதர்ண - உள்ரட்டலுல்கள் 

அலச்சர்) 

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
එතවභ ඳේ ය නන ඵළවළ කිඹහ නී වඹක් - 

 

ගු (ආ ාර්ය) හර්ෂ ද ිංල්වා මාතහතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

එතවභ ඳේ ය නන ඵළවළ කිඹරහ තොතව ේ - 
 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තු නළනි අතුරු ප්රලසනඹ අව නන. 

 
ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි  -  
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ගු (ආ ාර්ය) හර්ෂ ද ිංල්වා මාතහතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

තඳොඩ්ඩක් ඉ නන. එභ අතුරු ප්රලසනඹට උේතයඹ දීරහ ඉය 
ය නන ඉඩ තද නන  රු ථහනහඹතුභනි. එතවභ ප්රහතේශීඹ 

බහ භ නත්රීරු න  ඳශහේ බහ භ නත්රීරු න තවෝ ඳහර්ලිතම් නතු 
භ නත්රීරු න ඳේ ය නන ඕනෆඹ කිඹරහ තොතව ේ නී වඹක් 
නළවළ. යජඹ තනුත න ඳේ ශ - 

 

ගු වජිා අමේවර්ධන මාතහතා 
(ரண்தைறகு  ேற அஜதர்ண) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
රු ථහනහඹතුභනි  - 

 

ගු (ආ ාර්ය) හර්ෂ ද ිංල්වා මාතහතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භහත නන  රු ඇභ වතුභනි. ඔඵතුභහ උේතය තද නන. 

 
ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි  - 
 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි රු අනුය දිහනහඹ භළ වතුභහට මුලි න අසථහ තදමු. 
ඊට ඳුභ රු ඇභ වතුභහ පිළිතුරු තද නන. තු නළනි අතුරු ප්රලසනඹ 
අව නන  රු අනුය දිහනහඹ භ නත්රීතුභහ. 

 

ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි  තම් තොඩනත නත න එක්ේ ජහ ව 
ඳක්තවේ  ශ්රී ර හ නිදවස ඳක්තවේ ඒ ඒ ආනර ඒහඵේධ 
මිටු නම්  ඳක් මිටු නම් අඳට ප්රලසනඹක් නළවළ. තම් 

තොඩනතහ  වතඵ නත න ප්රහතේශීඹ ම්ඵ නධීයණ මිටු. ඒ 
කිඹ නත න යහජය මරය ඳරිඳහරනඹ පිළිඵ ඒ ඳශහේරට එන 
 ර්ධන ළඩ ටයුතු අධීක්ණඹ කිරීභ  තභතවඹවීභ න් නදු 

කිරීතම් හර්ඹ බහයඹ ඉටු යන මිටු. එභ න් නදු-න්යණ ළනීතම් 
හර්ඹ බහයඹට "අතේ ඳළේතත න  ඒ ඳළේතත න" කිඹ කිඹහ 
තභොක්ද  තම් ය නත න? භ නත්රී ධුයඹක්ේ නළ ව  ජනතහට  

කිඹ නත න නළ ව තභ නතේ ඳක්ර තව චයිඹ න ඒට දභහ  නන 
අයි වඹක්  වතඵනහද? ච නදන ත්රිආයචි ද ළසඵෆට දභ නන  ත 
තොතව ට වරි ත තතනක් දභ නන අයි වඹක්  වතඵනහද? තම් 

තභොක්ද ය නත න  රු ථහනහඹතුභනි? 

රු ථහනහඹතුභනි  තම් මිටු තොඩ නළඟුණු වළභ 
තරහතේභ ඒ ඳශහේ නිතඹෝජනඹ යන භ නත්රීරු නතේ 
වබහගිේඹ රඵහ  නනහ   ර්ධන ළඩ ටයුතු වහ. 

තමු නනහ නත රහ ඒ තනුට යමි න  වතඵන තේ තභයි 
තමු නනහ නත රහතේ ඳක්  විධහඹරු න තම් මිටුර 
බහඳ වරු න තර ඳේ ය ළනීභ. රු ථහනහඹතුභනි  

එතතොට ඳහර්ලිතම් නතු භ නත්රීයඹහ ඒ මිටුතේ ඳළේත හ ව 
තරහ ඉ නනහ. භවය ඳශහේර භ නත්රීයතඹක් සිටිඹදී 
තමු නනහ නත රහ තනේ තතනකු ප්රහතේශීඹ ම්ඵ නධීයණ 

මිටු බහඳ ව තර ඳේ යනහ. තමු නනහ නත රහ ඒ අඹට 
නභක් තදනහ  'ආන  විධහඹ' කිඹරහ  තමු නනහ නත රහ ඒ 
අඹට නභක් තදනහ  'ප්රහතේශීඹ ම්ඵ නධීහය' කිඹරහ. රු 

ථහනහඹතුභනි  තම් මුළුභනි නභ යහජය මුදල් අබහවිතහතේ 

තඹදවීභ වහ  තභ නතේ ඳක් ලක් වභේ කිරීභ වහ ඹන ළඩ 

පිළිතශක්. ඳක් ලක් වභේ ය ළනීතම් ඹහ නත්රණඹටයි තම් 
ඹ නත න. [ඵහධහ කිරීභක්]  

 

ගු වජිා අමේවර්ධන මාතහතා  
(ரண்தைறகு  ேற அஜதர்ண ) 

(The Hon. Wajira Abeywardana ) 
තේවීපී අඹටේ තදනහ. 
 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සතේල ටයුතු අභහතයතුභහ පිළිතුරු තද නන. 
 

ගු වජිා අමේවර්ධන මාතහතා 
(ரண்தைறகு  ேற அஜதர்ண) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
රු ථහනහඹතුභනි  භභ පිළිතුය දු නනහට ඳුභ විඳක්තව 

 විධහඹතුභහ ඳළවළදිලි කිරීභක් ශහට භක් නළවළ. [ඵහධහ 

කිරීභක්]  
 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තවොයි  ඇභ වතුභහ ඳළවළදිලි ය නන. 
 

ගු වජිා අමේවර්ධන මාතහතා 
(ரண்தைறகு  ேற அஜதர்ண) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
රු ථහනහඹතුභනි  තන දහ තම් ච්රතල්නතව ව න 

වුතඩල "භවජන නිතඹෝජිතඹ න" කිඹන චනඹ. අපි තම් 
ච්රතල්නඹ  තලෝධනඹ යරහ "අ වරු ජනහධිඳ වතුභහතේ 
ව අග්රහභහතයතුභහතේ නිතඹෝජිත" කිඹන චන තද ඇතුශේ 
ශහ. අපි එතවභ තශ  හයණහ කීඳඹක් උඩ. රු 
ථහනහඹතුභනි  ආඩලඩු්රභ යසථහ  තලෝධනඹට රක් 
ය නනට න්යණඹ තශ   ඒ ඒ දිසත්රික්ර ව ඒ ඒ භළ වයණ 
තොේලහර භවජන නිතඹෝජිතේේඹ වරිඹහහය දළනට 
ඳ වන භළ වයණ ්රභඹ තුශ සිදු  නත න නළවළයි කිඹන හයණඹ 
මුල් යතනයි. [ඵහධහ කිරීභක්] භභ කිේහට ඳුභ ඔඵතුභහ 
ඳළවළදිලි ය නන. භවය මිටුරට ඳේ යරහ සිටින 
නිතඹෝජිතඹ න භවය තරහට තභ නතේ භළ වයණ 
තොේලහඹ ජඹග්රවණඹ යපු අඹ; භවය තරහට ඡ නද 
කිහිඳඹක් අඩුවීභ නිහ ඳහර්ලිතම් නතු තවෝ ඳශහේ බහ 
නිතඹෝජනඹ කිරීතම් අසථහ අහිමි ව අඹ. තභොවු න භවජන 
නිතඹෝජිතඹ න තර ළරකීභ ුභදුුභ ඹළයි කිඹන ඳදනතම් ඉතන 
-ඒකියන්නන්දැනටතිනෙනආණ්ඩුක්රම ලයල්ථා ්ශන නනය්,,
ඳශහේ ඳහරන ආඹතන ඡ නද විභීනම්  තලෝධනඹේ මුල් 
යතන- තභයි තම් නිතඹෝජනඹ වහ  ච්රතල්නඹ 
 තලෝධනඹ ය  වතඵ නත න. විවිධ භත දයන අඹ තම් ප්රහතේශීඹ 
ම්ඵ නධීයණ මිටු නිතඹෝජනඹ යනහ. ඒ වහ ඵහධහක් 
නළවළ. 

 ඇේත ලතඹ නභ විඳක්තව ප්රධහන  විධහඹතුභහ විසි න 
ලිඛිත දළ නවුතවොේ ප්රහතේශීඹ ම්ඵ නධීයණ මිටු වහ 
ජනතහ විමුක් ව තඳයමුතඩල තවෝ තනේ තේලඳහරන ඳක්ර 
නිතඹෝජිතේඹක් අලයයි කිඹරහ  අඳට පුළු න භ බහඳ වරු 

වළටිඹට ඒ අඹේ ඳේ යරහ ක්රිඹහ ය නන.  

 
ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි  තභතුභහ ව න ශ ඳශමුතනි 
හයණඹ ළයදියි. තම් පිළිඵ කිසිදු ආඩලඩු්රභ යසථහ 
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ඳහර්ලිතම් නතු 

 තලෝධනඹක් සිදු වී නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] තඳොඩ්ඩක් ඉ නන.  
ඔඵතුභහ දළ න කිේහ ත න  ආඩලඩු්රභ යසථහ  තලෝධනඹක් 
ළන. ඒ වයවහ තම් යටට  දත්රඹක් භ නන වදනහ  ආඩලඩු්රභ 

යසථහටේ තම් තේ ඇතුශේ යරහ  වතඵන ඵළවි න  ආඩලඩු්රභ 
යසථහට අනු ය නන පුළු න කිඹරහ. නමුේ එළනි 
 තලෝධන කිසික් ආඩලඩු්රභ යසථහට ඇතුශේ වී නළවළ. තම් 

සතේල ටයුතු අභහතයයඹහද? ආඩලඩු්රභ යසථහයි  ළේ 
එයි ද නත න නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඇභළ වතුභහට පිළිතුරු තද නන අසථහ තද නන.  
 

ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔඵතුභහ තභොක්ද කිේතේ කිඹරහ වළ නහඩ් 

තදඳහර්තතම් නතුට ගිහි න recordings rewind යරහ ඵර නන. 

රු ථහනහඹතුභනි  දිසත්රික් ම්ඵ නධීයණ මිටුර බහඳ ව 
ධුයඹ පිළිඵ තවෝ ප්රහතේශීඹ  ර්ධන මිටුර බහඳ ව ධුයඹ 
පිළිඵ ආඩලඩු්රභ  යසථහතේ කිසිදු   තලෝධනඹක් ඇ ව වී 

නළවළ. එභ නිහ  තභතුභහ කිඹන රුණ ම්පර්ණතඹ න ළරැදියි.  

රු ථහනහඹතුභනි  තදනු  තභතුභහ කිඹන ඳරිදි ඡ නදඹ 
ඉල්රහ ඳළයදුණ නිහ ඒ අඹ ප්රහතේශීඹ ම්ඵ නධීයණ මිටුට 

දභනහ. වළඵළයි  එතවභ දභ නන ඒ අඹ තභොක්ද යරහ 
 වතඵ නත න? තභතතක්  වබුණු ප්රහතේශීඹ ම්ඵ නධීයණ 
මිටුරට ඳේ කිරීතම් ්රභතේදඹ තමු නනහ නත රහ භහරු ශහ. 

තමු නනහ නත රහ එභ ්රභතේදඹ භහරු තශ  තභොටද? තභතතක් 
 වබුණ ්රභතේදඹ තභයි  ඒ ඳශහත නිතඹෝජනඹ යන භ නත්රීරු 
දිසත්රික් ම්ඵ නධීයණ මිටුතේ ව ප්රහතේශීඹ ම්ඵ නධීයණ 
මිටුතේ හ වවීභ. අද තමු නනහ නත රහ යරහ  වතඵ නත න එතළන 

ඳක් නිතඹෝජිතඹ න හ ව යවීභයි. රු ථහනහඹතුභනි  
තභතළන  වතඵ නත න ඳක් හර්ඹ බහයඹක් තනොතයි. එක්ේ 
ජහ ව ඳක්ඹට හභහජියි න ඵහ  නත න තොතවොභද  ශ්රී 

ර හ නිදවස ඳක්තව වභත්රීඳහර  ඳහර්ලසඹේ එක් ළටුම් ඇ ව 
ය තනොතන ඉ නත න තොතවොභද කිඹන ඒහ ථහ ය නන 
තමු නනහ නත රහ -  

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker)  
රු සතේල ටයුතු ඇභළ වතුභහට ථහ ය නන අසථහ 

තද නන.  
 

ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
භතේ ප්රලසනඹ අ න නළවළ  රු ථහනහඹතුභනි.   
 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
තටිතඹ න ප්රලසනඹ අව නන රු භ නත්රීතුභහ.  
 

ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
රු ථහනහඹතුභනි  ශ්රී ර හ නිදවස ඳක්  එක්ේ ජහ ව 

ඳක් hybrid ආඩලඩුතේ තදය ප්රලසන විහ  නන තනේ 

්රභඹක් වදහ  නන කිඹ නන. ඒට ප්රහතේශීඹ ම්ඵ නධීයණ 

මිටු උඳතඹෝගි ය  නන එඳහ.  රු ථහනහඹතුභනි   දළ න 
ඳළවළදිලි තර ඡ නදඹ ඉල්රපු නළ ව භවය අඹ - භව ඡ නදඹට  
ඳශහේ බහ ඡ නදඹට ඉල්රපු නළ ව අඹ- ඇවිේ තම් මිටුර 
හ ව තනහ කිඹරහ භභ කීතභ න කිඹනහ. නමුේ 

ඳහර්ලිතම් නතු භ නත්රීරු? ඳහර්ලිතම් නතු භ නත්රීරු එහි  
හභහජිඹ න වළටිඹට හ ව තනහ. තභොක්ද ඒ? තම් 
ඳහර්ලිතම් නතු නිතඹෝජනඹ යන භ නත්රීරු හභහජිඹ න 

තේදී  තම් අඹතේ නිතඹෝජිතඹ න ඒ මිටුර බහඳ වරු ඵට 
ඳේ යනහ. තම් කිසිත ේභ හධහයණ නළවළ. එඹ  මුළුභනි නභ 
තේලඳහරන ඹටේ කිරීභක්.  

 

ගු වජිා අමේවර්ධන මාතහතා 
(ரண்தைறகு  ேற அஜதர்ண) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
රු ථහනහඹතුභනි  අතේ භ නත්රීතුභහ එතුභහතේ ථහතේදී 

ආඩලඩු්රභ යසථහ පිළිඵ ථහ ශහ. භභ හිතන වළටිඹට 
එතුභහ ඒ  ළරැදි විධිඹටයි අතඵෝධ ය ේතේ. ඇේත 

ලතඹ නභ අපි ඒ ළන ව න තශ   සිඹලු භ නත්රීරු නතේ  
වබහගිේතඹ න ඳහර්ලිතම් නතු තුශ  තලෝධන කිහිඳඹක් සිදු 
තමි න  වතඵන අසථහයි. එභ නිහ තභයි අපි ඵළලුතේ තම් 
මිටුරට  ග්රහමීඹ භේටතම් සිඹලු ඳක්ර ව සිඹලු අඹතේ 

නිතඹෝජිතේඹ සිදු විඹ යුතුයි කිඹරහ.  ඔඵතුභ නරහතේ ඳක්තව 
අඹේ දළනට ඒ මිටුරට වබහගි තනහ. ඔඵතුභ නරහට අලය 
නම්  අග්රහභහතය හර්ඹහරඹට තල්නඹක් එ නන. එතතොට අඳට 

පුළු න  ඒ අඹේ ඳේ ය නන.  

 

ගු අනුා ිංඩ්නි ජයාත්න මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத சறட்ணற ேத்ண) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
රු සිඩ්නි ජඹයේන භ නත්රීතුභහ. 

 
ගු අනුා ිංඩ්නි ජයාත්න මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத சறட்ணற ேத்ண) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

රු ථහනහඹතුභනි  තභභ ප්රලසනඹට අදහශයි භභ 
කිඹ නත න. භභ ජනතහ විමුක් ව තඳයමුතණ න තම් හයණඹ 
අවනහ. ඡ නදඹට ඉදිරිඳේ තරහ භනහඳ රළයිසතුතේ 

ඉදිරිතඹ නභ හිටපු අඹ අයි න යරහ  කිසිභ ඡ නදඹට ඉදිරිඳේ 
තනොවුණ තොතව ේ හිටපු මිනිසුභේ තභචිචය හරඹක් ජනතහ 
විමුක් ව තඳයමුතණ න ඳහර්ලිතම් නතු නිතඹෝජනඹ යනහ. ඒ 

නිහ ඒ තොල්ර නට තම්හ අව නන අයි වඹක් නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] 
භනහඳ ේතු අඹ අයි න යරහ තොතව ේ හිටපු මිනිසුභ තභයි 
තභතළන හ ව තරහ ඉ නත න. [ඵහධහ කිරීම්] ඡ නදඹ ඉල්රහ භනහඳ 
ේත අඹ ඳළේතට දභරහ තභයි තම් තොල්ර න හ වතරහ 

ඉ නත න. [ඵහධහ කිරීම්] තම් තොල්ර නට ඒ ප්රලසනඹ අව නන 
හධහයණ අයි වඹක් නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] හ ව ත නන. ඡ නදඹ 
ඉල්රපු මිනිසුභ අයි න යරහ  ඒ අඹ ඳළේතට දභරහ තභයි තම් 

තොල්ර න හ ව තරහ ඉ නත න.  

 
ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහ හ ව ත නන. ඔඵතුභහට දු නනු අසථහ ඉයයි. 
ඔඵතුභහට මීට ඩහ අසථහ තද නන ඵළවළ.  
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[රු අනුය දිහනහඹ භවතහ] 



2017 ජලි  05  

ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි  අදහශ අභහතයයඹහ තනුට උේතය 
තද නන නිතඹෝජය ඇභ වතුභහට අසථහ දු නනහ. [ඵහධහ කිරීම්] 
තභොන point of Order එක් අනුද ඒ භ නත්රීතුභහ උේතය 

දු නත න? 
 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුභහ භතු තශ  point of Order එක් තනොතයි.  
 

ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි  භභ ඔඵතුභහත න තම් හයණඹ 
දළන නන ළභළ වයි. අතේ ප්රලසනඹ අවරහ  වබුතඩල අදහශ 
අභහතයයඹහත න. අදහශ අභහතයයඹහතේ නිතඹෝජය 
අභහතයයඹහ විධිඹට වර් ද සිල්හ නිතඹෝජය ඇභ වයඹහ පිළිතුරු 
රඵහ දු නනහ. ඒ පිළිතුයට ම්ඵ නධ නිහ සතේල ටයුතු 
අභහතයයඹහේ පිළිතුරු රඵහ දු නනහ. භභ ඔඵතුභහත න තම් 
හයණඹ අව නන ළභළ වයි. ළේ එතක් ගිහිල්රහ  වළේතඳන 
තොට හ නතහ න  

 

[මූලාසනමේ අණ ඳරිදි ඉවත් කාන ලදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டலபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

හිටිතව තොතවොභද  කිඹ නන අපි ද නනහ. [ඵහධහ කිරීම්] ඒ අඹ 

උේතය දු නත න  තොතවොභද? ඒ අඹ තභතළනදී උේතය දු නත න 
තොතවොභද? [ඵහධහ කිරීම්] අපි භ නත්රීයතඹකුත න ප්රලසනඹ 
ඇහුහද? [ඵහධහ කිරීම්] රු ථහනහඹතුභනි  අපි 

භ නත්රීයතඹකුත න ඒ ප්රලසනඹ ඇහුහද? භ නත්රීයතඹක් උේතය 
තද නත න තොතවොභද? [ඵහධහ කිරීම්] භභ අව නත න එ 
හයණඹයි. ඔඵතුභහ උේතය තද නන ඇයි භ නත්රීයතඹකුට 
අසථහ දු නත න?  

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අ  4. රු ඳේභ උදඹලහ නන ගුණත ය භවතහ  
ීකර්භ අභහතයතුභහත න ඇීනභට. [ඵහධහ කිරීම්]  

 

ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි  ඔඵතුභහ ඒ ප්රලසනඹට පිළිතුරු තද නන . 
 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තභොන ප්රලසනඹටද? 
 

ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ භ නත්රීතුභහ උේතය දු නත න තොතවොභද? 
 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Point of Order එක් ඉල්ලුහභ අය තදනහ. ඒ ප්රහලඹ 
යන අතයතුය භභ ඒ නළළේවහ. එතුභහ point of Order එක් 
ඉල්ලුහ. ඒ point of Order එක් තනොන නිහ ඒ ථහ 

නළළේවහ. [ඵහධහ කිරීම්] තන අයි වඹක් නළවළ. 

ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තභොක්ද point of Order  එ? [ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භභ ඔඵතුභහත න තම් හයණඹ දළන නන ළභළ වයි. එතුභහ 
තනහතේ point of Order එක් තනොතයි. [ඵහධහ කිරීම්] 
කිසිත ේභ එතුභහ තනහතේ point of Order එක් තනොතයි. 
එතුභහ පිළිතුරු තද නනයි අසථහ ඉල්ලුතේ.  

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ තභයි භභ ඒ නළළේවතේ.  
 

ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භ නත්රීයතඹකුට තොතවොභද පිළිතුරු තද නන අසථහක් 
තද නත න?   

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පිළිතුරු තද නන තනොතයි. Point of Order එක් දු නත න. 
 

ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

පිළිතුරු තද නන ඕනෆ අභහතයයතඹක් තවෝ නිතඹෝජය 
අභහතයයතඹක්. වළඵළයි  ඔඵතුභහ පිළිතුරු තද නන අසථහ 
දු නනහ  භ නත්රීයතඹකුට. තොතවොභද භ නත්රීයතඹකුට උේතය 
තද නන  අසථහ දුන සත න? [ඵහධහ කිරීම්] 

 

ගු ලක්ෂෂ්මාතන් ිරරිඇල්ල  මාතහතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි  දළනට ප්රලසනරට ඳළඹ හරඹක් ත 
තරහ. 

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ තභයි.  
 

ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ප්රලසනඹක් ඇහුහභ උේතය තද නන ඕනෆ ඇභ වයතඹක්. 

භ නත්රීයතඹකුට ඵළවළ ඒට උේතය තද නන. 
 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඳේභ උදඹලහ නත භ නත්රීතුභහ. [ඵහධහ කිරීම්] Order, 
please!  රුණහයරහ හ ව ත නන. [ඵහධහ කිරීම්] Order, 

please!  

185 186 



ඳහර්ලිතම් නතු 

ිරලිමන ච්ිකය දිස්ත්රික්ෂක මේ මග වි බිේ  විස්තා 
கறபறதரச்சற ரட்ட றசர றனங்கள்: றதம் 

 AGRICULTURAL LANDS IN KILINOCHCHI DISTRICT: DETAILS  
 

1185/’16 

3. ගු ආර්. එේ. ඳද්මාත උදයශාන්ත ගුණමසේකා මාතහතා 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குஜசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ීකර්භ අභහතයතුභහත න ඇසූ ප්රලසනඹ - ස1 : 

(අ  කිලිතනොචි දඹ දිසත්රික්ඹ තුශ   

 (i) 1983 ර්ඹ නවිට හ යන රද මුළු තොවිබිම් 
ප්රභහණඹ තොඳභණද; 

 (ii) 1982 වහ 1983 ර්ර හ යන රද හබිම් 
ප්රභහණඹ  එක් එක් තඵෝඹ අනු ත න ත න 
ලතඹ න තොඳභණද; 

 (iii) ර් 1983 න ඳුභ 2009 ර්තව යුදභඹ තේේඹ 
නිභන තතක් හ යන රද මුළු බිම් ප්රභහණඹ  
එක් එක් ර්ඹ අනු ත න ත න ලතඹ න 
තොඳභණද; 

 (iv)  යුදභඹ තේේඹ නිභවීතභ න ඳුභ තම් දක්හ හ 
යන රද තොවිබිම් ප්රභහණඹ එක් එක් ර්ඹ 
අනු ත න ත න ලතඹ න තොඳභණද; 

 (v) ඉවත සිඹල්තරහිභ ම්පර්ණ හර්තහක් ඉදිරිඳේ 
ය නත නද; 

 ඹ නන එතුභහ තභභ බහ ට ද න නතනහිද? 

(ආ  තනො එත  නම්  ඒ භ නද? 
 

கத்தரறல் அலச்சலக் ஜகட்ட றணர: 

(அ  கறபறதரச்சற ரட்டத்றல், 

 (i )  1983ஆம் ஆண்டபறல் தசய்லகதண்ப்தட்ட 

தரத் றசர றனங்கபறன் அபவு ரது; 

 (ii) 1982 ற்தம் 1983ஆம் ஆண்டுகபறல் தசய்லக 

தண்ப்தட்ட றசர றனங்கபறன் அபவு 

எவ்தரத தறதக்கறங்கவும் தவ்ஜநரக 

வ்பவு; 

 (iii )  1983ஆம் ஆண்டின் தறன்ணர் 2009ஆம் ஆண்டில் 

த்த்றலனல தொற்தப்தததம்ல தசய்லக 

தண்ப்தட்ட தரத் றனங்கபறன் அபவு 

எவ்ஜரரண்டுக்கறங்கவும் தவ்ஜநரக 

வ்பவு; 

 (iv )  த்த்றலனல தொற்தப்ததற்ந தறன்ணர் 

இற்லநல தசய்லகதண்ப்தட்ட றசர 

றனங்கபறன் அபவு எவ்ஜரரண்டுக் 

கறங்கவும் தவ்ஜநரக வ்பவு; 

 (v )  ஜற்தடி அலணத்றணதும் தொளலரண 

அநறக்லகதரன்லந சர்ப்தறப்தரர; 

 ன்தல அர் இச்சலதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ  இன்ஜநல், ன்? 

 

asked the Minister of Agriculture: 

(a) Will he inform this House, in respect of the 

Kilinochchi 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?  

 
ගු වසන්ත අලුවිහාමර් මාතහතා (කෘෂිකර්මාත ාාජය 

අමාතාතයතුමාතා) 
(ரண்தைறகு சந் அலுறயரஜ - கத்தரறல் இரேரங்க  

அலச்சர்) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture)  

රු ථහනහඹතුභනි  ීකර්භ අභහතයතුභහ තනුත න භහ 
එභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු තදනහ.  

(අ  සi) 1983 ර්තව කිලිතනොචි දඹ  දිසත්රික්ඹක් තර 
ත න වී තනො වබ අතය එඹ ඹහඳනඹ දිසත්රික්ඹ 
ඹටතේ ඳළ වනි. එඵළවි න 1983 ර්තව 
කිලිතනොචි ද දිසත්රික්ඹට අදහශ දේත හර්තහ වී 
තනොභළත. 

           (ii)    ඉවත සi) පිළිතුයභ අදහශ තේ. 

 (iii)  

187 188 

ර්ඹ ර්ඹ තුශ හ ශ මුළු බිම් ප්රභහණඹ සතවක්ටඹහර්  

1984     9 168 

1985   27 077 

1986   28 512 

1987   20 485 

1988   23 483 

1989   23 606 

1990   20 674 

1991     5 912 

1992   17 593 

1993   20 147 

1994   25 459 

1995   22 020 

1996   15 531 

1997     4 452 

1998     3 305 

1999     4 400 

2000     2 333 

2001   12 150 

2002   16 867 

2003   16 791 

2004   27 377 

2005   28 495 

2006   25 481 

2007   23 832 

2008   21 876 

2009     - 

එතු 447 026 
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 (iv)   

 (v)  ඔේ. 

(ආ    අදහශ තනොතේ. 

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හ ද පිළිතුරු අතේක්හ යන ප්රලසන තනුත න අපි 
දළනටභේ ඳළඹට ඩහ ළ ව හරඹක් අයතන  වතඵනහ. 

 
ගු ආර්. එේ. ඳද්මාත උදයශාන්ත ගුණමසේකා මාතහතා 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குஜசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු ථහනහඹතුභනි  භභ තම් පිළිඵ ඊතවේ 

ඳහර්ලිතම් නතුතේ අධහනඹ තඹොමු ශහ.  

රු යහජය ඇභ වතුභනි  ඔඵතුභහට අද වරි තම් ප්රලසනඹට 
පිළිතුයක් දිඹ වළකි ද කිඹරහයි භභ අව නත න.  ඊතව අවපු ප්රලසනඹට 

භහ නතය ප්රලසනඹක් තභයි තම් අහ  වතඵ නත න. තොවී නට 
තන හ  නදි ප්රභහදඹ පිළිඵ භභ ඊතව  ඳහර්ලිතම් නතුතේදී 
ඔඵතුභහත න අතුරු ප්රලසනඹක් විභුභහ. තොවී නට තන හ 

 නදි ප්රභහදඹ පිළිඵ කිලිතනොචි දඹ දිසත්රික්තවේ හර්තහ 
තනහ ද?  තභොනයහර දිසත්රික්තව තොවී නට හ  නදි 
තවීතම් ප්රභහදඹ ව තඳොතවොය වනහධහය නිසි රට 
තනොරළබීතම් ප්රභහදඹ පිළිඵ භභ ඔඵතුභහට ඊතව තඳ නහ දු නනහ. 

තම් පිළිඵ ඉතහ  වනමි න ඳහර්ලිතම් නතු දළනුේ ශ යුතුයි. 
තම් පිළිඵ ඔඵතුභහට දළ නේ තම් ඳහර්ලිතම් නතු දළනුේ ශ 
වළකිද? 

 
ගු වසන්ත අලුවිහාමර් මාතහතා  
(ரண்தைறகு சந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

රු භ නත්රීතුභනි  තම් ප්රලසනඹ තනභ ප්රලසනඹක් විධිඹට 
ඇහුතොේ ඒ  යහතල්න අයතන භට පිළිතුරු ඳඹ නන 

පුළු න. දළනට තම් ප්රලසනඹට පිළිතුය ඉදිරිඳේ ය නන වළකිඹහක් 
නළවළ  ඒ  යහතල්න තම් පිළිතුයට ඇතුශේ යරහ නළ ව නිහ.  

 
ගු ආර්. එේ. ඳද්මාත උදයශාන්ත ගුණමසේකා මාතහතා 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குஜசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු යහජය ඇභ වතුභනි  එතවභ නම් තවට වරි ඒ පිළිතුය 

ඉදිරිඳේ ය නන පුළු නද? තවටේ තභළනිභ ප්රලසනඹක් අව නන 

 වතඵනහ ත න.  

 
ගු වසන්ත අලුවිහාමර් මාතහතා  
(ரண்தைறகு சந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ඔඵතුභහ තවට ඒ ප්රලසනඹ අව නන. භභ ඒ  යහතල්න 
රඵහතන හ  නදි පිළිඵ උේතයඹක් තද නනම්.    

ගු ආර්. එේ. ඳද්මාත උදයශාන්ත ගුණමසේකා මාතහතා 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குஜசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඔඵතුභහට පුළු නද තභොනයහර ඇතුළු ඒ අදහශ දිසත්රික්ර 

හ  නදි - [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගු වසන්ත අලුවිහාමර් මාතහතා  
(ரண்தைறகு சந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

අභහතයහ ලතඹ න ඒ අලය විසතය භභ  නනම්.  
 

ගු ආර්. එේ. ඳද්මාත උදයශාන්ත ගුණමසේකා මාතහතා 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குஜசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු යහජය අභහතයතුභනි  තඳොතවොය වනහධහයඹ නිසි රට 

තනොරළබීභ පිළිඵ ළටලු  වතඵනහ. භභ අව නත න  නිසි රට 

හ  නදි දු නනහ ද  දු නනහ නම්  තොයි තයම් ප්රභහණඹට දීරහ 
 වතඵනහද කිඹරහයි. 

 

ගු වසන්ත අලුවිහාමර් මාතහතා  
(ரண்தைறகு சந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ඒ ප්රලසනඹට ඳුභ උේතයඹක් තද නනම්. 
 

ගු ආර්. එේ. ඳද්මාත උදයශාන්ත ගුණමසේකා මාතහතා 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குஜசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
තම් ප්රලසනඹට අදහශ තනොවුණේ  තදළනි අතුරු ප්රලසනඹ විධිඹට 

භභ ඔඵතුභහත න තම් ළන අව නන ඕනෆ. තම් ඳහර්ලිතම් නතුතේදී 
අන ප්රලසනරට පිළිතුරු තද නන ඔඵතුභ නරහතේ ීකර්භ 

අභහතයතුභහ ඳුභ ගිඹ හරතව ඳහර්ලිතම් නතුට ආතේ නළවළ. 
 

ගු වසන්ත අලුවිහාමර් මාතහතා  
(ரண்தைறகு சந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ීකර්භ ඇභ වතුභහ තම් න විට විතේලත තරහ ඉ නත න. 
 

ගු ආර්. එේ. ඳද්මාත උදයශාන්ත ගුණමසේකා මාතහතා 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குஜசக) 

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

[මූලාසනමේ අණ ඳරිදි ඉවත් කාන ලදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டலபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

අතය තරොකු තප වවහසි ම්ඵ නධඹක්  වතඵනහ ත න. තම් න 
විට ීකර්භ අභහතයහ ලඹ වහ කුලිඹට තන  වතඵන 
තොඩනළඟිල්රට තෝටි ණනක් තමි න  වතඵනහ.  
ඔඵතුභ නරහ ඇයි ඒ තොඩනළඟිල්රට  ඹ නත න නළේතේ? 

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භ නත්රීතුභහ  අදහශ තනොන තොටස අපි වළ නහඩ් 
හර්තහත න ඉේ යනහ. රු භ නත්රීතුභහ ප්රලසනඹ අවරහ 
අ නද? 

 

ගු ආර්. එේ. ඳද්මාත උදයශාන්ත ගුණමසේකා මාතහතා 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குஜசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු ථහනහඹතුභනි  භභ අව නත න තෝටි ණනක් තන 

ඒ තොඩනළඟිල්රට තභ ඹ නත න නළේතේ ඇයි කිඹරහයි. 

189 190 

ර්ඹ ර්ඹ තුශ හ ශ මුළු බිම් ප්රභහණඹ සතවක්ටඹහර්  

2010     2 004 

2011   33 417 

2012   35 555 

2013   32 734 

2014   26 547 

2015   34 119 

2016   29 665 

එතු 194 042 



ඳහර්ලිතම් නතු 

ගු වසන්ත අලුවිහාමර් මාතහතා  
(ரண்தைறகு சந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

රු ථහනහඹතුභනි  එතුභහ අවරහ  වතඹන ප්රලසනඹට තම් 
අතුරු ප්රලසනඹ අදහශ නළවළ. 

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි හ ද පිළිතුරු අතේක්හ යන ප්රලසන වහ ත න ය 

 වතඵන හරඹ දළනටභේ අ න තරහ  වතඵනහ. ඳළඹටේ 
ඩහ ළ ව හරඹක් දළ න ඒ තනුත න අ යතන  වතඵනහ. අපි 
ඳක් නහඹ රැසවීතම්දී ඒ ම්ඵ නධතඹ න න් නදුක් අයතන 

 වතඵනහ  "හ ද පිළිතුරු අතේක්හ යන ප්රලසන වහ ඳළඹට 
ඩහ හරඹ  නත න නළවළ." කිඹරහ. අනලය තර අපි හරඹ 
නහස ව තශොේ  ළදේ ප්රලසන ඉදිරිඳේ ය නන  වතඵන 

තේරහයි නළ ව ත නත න.  
 

ගු ආර්. එේ. ඳද්මාත උදයශාන්ත ගුණමසේකා මාතහතා 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குஜசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු ථහනහඹතුභනි  භභ ඇහුතේ ඉතහ කීම් වත 

ප්රලසනඹක්. 
 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහ අන රද අතුරු ප්රලසනඹ  තභභ  ප්රලසනඹට අදහශ න 
රුණක් තනොතයි. එභ නිහ එභ හයණහ පිළිතුතර් ඇතුශේ 
තරහ නළවළ රු භ නත්රීතුභහ. 

 

ගු ආර්. එේ. ඳද්මාත උදයශාන්ත ගුණමසේකා මාතහතා 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குஜசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු ථහනහඹතුභනි  භභ අතුරු ප්රලසනඹක් අව නත න. 
 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ.  අතුරු ප්රලසන අව නනට ඕනෆ තම් ප්රලසනඹට අදහශ ත න.  
එතුභහ පිළිතුරු තද නතන නළේනම්  භට ඵර ය නන ඵළවළ. 
 

ගු ආර්. එේ. ඳද්මාත උදයශාන්ත ගුණමසේකා මාතහතා 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குஜசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු ථහනහඹතුභනි  භහ එඹ පිළි නනහ. නමුේ භභ 

ඇහුතේ - 
 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුභහ එඹට පිළිතුරු තද නන ඵළවළ කිඹනහ නම් භභ තභොනහ 

ය නනද? 
 

ගු ආර්. එේ. ඳද්මාත උදයශාන්ත ගුණමසේකා මාතහතා 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குஜசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු ථහනහඹතුභනි  භභ තඳොතවොය වනහධහයඹ ළන 

ඇහුහ. හ  නදි ළන ඇහුහ. ඒ හතේභ දිටභ තම් හයණඹ 

අවනහ   නමුේ ඒ ම්ඵ නධ උේතයඹක් නළවළ. උේතය නළ ව 
නිහේ  ඒ ඇභ වයඹහ තම් ඳහර්ලිතම් නතුට එ නතනේ නළ ව නිහ 
තභයි භභ තම් අව නත න.  

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තවොයි. අහනයි. 

 
ගු වසන්ත අලුවිහාමර් මාතහතා  
(ரண்தைறகு சந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

එතුභහ අව නත න බීතහතේ building එ ළන. 
 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ තභතළනට අලය නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්]   Order, please!    
හ ද පිළිතුරු අතේක්හ යන ප්රලසන වහ ත න ව   ඳළඹ 

හරඹ අ න වී  වතඵන නිහ ඉ වරි ප්රලසන වතය බහත 
ය නනට බහ එතද?  විඳක්තඹනුේ එඹට එතේඹ 
රළතඵනහද? රු බහනහඹතුභහ. 

 

ගු මාතන්ත්රීවු  
(ரண்தைறகு உதப்தறணர்கள்) 

 (Hon. Members) 

Aye.  
 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ත ප්රලසන වඹක් අ නනට  වතඵනහ.  එඹට බහතේ 
එතේඹ තද නන. එචිචයයි.  

 
ගු ලක්ෂෂ්මාතන් ිරරිඇල්ල  මාතහතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි  අපි ඳහර්ලිතම් නතු ටයුතු පිළිඵ 
හය බහ රැසවීතම්දී න්යණඹක් ේතහ. අපි ඒ න්යණඹ අනු 

ටයුතු යමු.  
 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
එඹ බහ න්යණඹ ය නන ඕනෆ. එචිචයයි. [ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගු ගයන්ත කුණාතිශලක මාතහතා (ඉඩේ සහ 
ඳාර්ලිමේන්තු ්රතිශසංස්කාණ  අමාතාතය හා ආණ්ු  ඳක්ෂෂමේ  

්රධාන සංවිධායකතුමාතා)  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க - கரற ற்தம் 

தரரளுன்ந தசலலப்தை அலச்சதம் அசரங்கக் 

கட்சறறன்  தொற்ஜகரனரசரதம்) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 
රු ථහනහඹතුභනි  ප්රලසන තුනටභ ල් ඉල්රහ 

 වතඵනහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන තුනට ල් ඉල්රනහ? 
 

ගු ගයන්ත කුණාතිශලක මාතහතා  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ප්රලසන අ  6ට පිළිතුය  බහත ශ වළකියි. 
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ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අ  4  5  6  7  8  වතඵනහ.  [ඵහධහ කිරීම්] භට තම් 
හයණඹ ඳවදහ තද නන අසථහ තද නන. අපි ඳුභගිඹ දින  
ඳහර්ලිතම් නතු ටයුතු පිළිඵ හය බහ රැසවීතම්දී අසථහ 

තදදීභ න්යණඹ ශහ හ ද පිළිතුරු අතේක්හ යන ප්රලසන 
ඇීනභ ඳළඹක් ඇතුශත ය නන ඕනෆ එතවභ නළේනම් ඒ ප්රලසන ව 
පිළිතුරු බහත ය නන ඕනෆ කිඹරහ. එහි ඹම් තනක් යනහ 

නම් ඒ බහ න්යණඹ ය නන ඕනෆ. ඒ පිළිඵ භට න්යණඹ 
ය නන ඵළවළ.  

 

ගු ඩලස් අලහ් මඳුමාත මාතහතා 
සரண்தைறகு டனஸ் அயப்ததத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඩරස අරවේතඳරුභහ භ නත්රීතුභහ  ඔඵතුභහතේ රී ව ප්රලසනඹ 

තභොක්ද? 
 

ගු ඩලස් අලහ් මඳුමාත මාතහතා 
සரண்தைறகு டனஸ் அயப்ததத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

රු ථහනහඹතුභනි  ඒ න්යණඹ බහතේ නිතයෝගීබහඹට 
ඉතහභ අහිතය විධිඹට ඵරඳහනහ. ඊතව දිනතව හ ද පිළිතුරු 

අතේක්හ යන ප්රලසන 15ක්  වබුණහ. එතතොට ඳශමුන 
හයණඹ   ඳළඹදී ප්රලසන 15ක් වහ උේතය රඵහ දු නතනොේ   
එ ප්රලසනඹට විනහ ව 5ටේ ඩහ අඩු හරඹක් රළතඵ නත න.  

තදන හයණඹ තභයි  රු අභළ වතුභහත න ප්රලසන ඇීනභ 
ඇතුශේ වුණු අද හතේ ද - 

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද  හ ද පිළිතුරු අතේක්හ යන ප්රලසන ණන අඩු යරහයි 

 වතඵ නත න. 
 

ගු ඩලස් අලහ් මඳුමාත මාතහතා 
සரண்தைறகு டனஸ் அயப்ததத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

අද හ ද පිළිතුරු අතේක්හ යන ප්රලසන 8ක්   වතඵනහ. 
 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තනදහට ප්රලසන 14ක් තවෝ 15  වතඵනහ.  
 

ගු ඩලස් අලහ් මඳුමාත මාතහතා 
සரண்தைறகு டனஸ் அயப்ததத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

නමුේ රු අභළ වතුභහත න අන ප්රලසන පිළිඵ දීර්ක 
හචිඡහට බහජනඹ නහ. ඒ නිහ ඒ හධහයණ නළවළ  රු 

ථහනහඹතුභනි. 
 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතවභ නම්  අපි ඳහර්ලිතම් නතු ටයුතු පිළිඵ හය බහ 

රැසවීභ ඳේහ න්යණඹක්  නන ඕනෆ. ඒ ඔඵතුභ නරහ න්යණඹ 
ය නන ඕනෆ. එචිචයයි.  [ඵහධහ කිරීම්] 

ගු ලක්ෂෂ්මාතන් ිරරිඇල්ල  මාතහතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි  විඳක්තව භ නත්රීරු ප්රලසන අව නත න 
නළවළ  ථහ ඳේනහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 

ගු විමාතල් වීාවංශ මාතහතා   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු විභල් වීය ල භළ වතුභහ  ඔඵතුභහතේ රී ව ප්රලසනඹ 
තභොක්ද? [ඵහධහ කිරීම්] 

 

ගු විමාතල් වීාවංශ මාතහතා   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ථහනහඹතුභනි  තම් ඳහර්ලිතම් නතුතේ රු 
අභහතයයතඹකුත න ප්රලසනඹක් අ නනට  වතඵන අයි වඹ  
භ නත්රීරු නතේ අයි වඹක්.  

දළ න ඔඵතුභ නරහ න්යණඹ ය  වතඵන විධිඹට  ඳළඹ 
හරඹ තුශ අහ නිභ ය නන ඵළරි හ ද පිළිතුරු අතේක්හ 
යන ප්රලසන ටිට අදහශ පිළිතුරු බහත යනහ. එතවභ 
ය නන ඵළවළ. එතවභ නම්  අඩු ණත න ඊශත දිනතවදීේ 
එභ ප්රලසන ටි අව නන අයි වඹ තද නන ඕනෆ. නළේනම් අඳට 
අතුරු ප්රලසන අව නන අසථහ රළතඵ නත න නළවළ.   

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ඳක් නහඹ රැසවීතම්දී ේ න්යණඹක්. රු දිත නස 
ගුණර්ධන භ නත්රීතුභහේ එදහ සිටිඹහ. 

 

ගු විමාතල් වීාවංශ මාතහතා   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

එභ න්යණඹ නිහ අඳට අතුරු ප්රලසන අව නන අසථහ 

රළතඵ නත න නළවළ. 
 

ගු ටී. ාංජිත් ද මස යිසා මාතහතා 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ேறத்  தசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

රු භ නත්රීරු න 225ක්  ඳහර්ලිතම් නතුතේ ඉ නනහ. 
 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒහඵේධ විඳක්ඹ නිතඹෝජනඹ යමි න  එදහ රු දිත නස 
ගුණර්ධන භ නත්රීතුභහේ හිටිඹහ. එතුභහේ  විඳක් නහඹතුභහේ 
ඇතුළු සිඹලුභ ඳක් නහඹතඹෝ එක් තභයි එභ න්යණඹ ේතේ.  

 

ගු විමාතල් වීාවංශ මාතහතා   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඳක් නහඹ රැසවීභට රු භ නත්රීරු- [ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගු ානිල් වික්රමාතිංංහ මාතහතා  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු ථහනහඹතුභනි  තම් රු බහ විතල තඹ නභ රැස 
ත නත න නී ව ම්භත ය නන  මුදල් ත න ය ළනීම් ම්භත 
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ඳහර්ලිතම් නතු 

ය නන. ඊට අභතය  අඳට තලෝ ප්රහල තඹෝජනහ ඉදිරිඳේ 
ය නන පුළු න  ප්රලසනරට පිළිතුරු තද නන පුළු න. වළභ 
යටභ ඳහර්ලිතම් නතුර ප්රලසන ඇීනභ වහ ඹම් හර ීනභහක් 

ත න යරහ  වතඵනහ. ප්රලසන සිඹල්රභ ඉදිරිඳේ ය නත න 
නළවළ. අතේ ඳහර්ලිතම් නතුතේ භවය තරහට ඳළඹ තුනක් ඳභණ 
ත යනහ   ප්රලසන අව නන. ළදේ ඳනේ තටුම්ඳතක් 

ඉදිරිඳේ ශහභ ඒ පිළිඵ හචිඡහ ය නන තරහ නළවළ. 
එ ර නත ඳහර්ලිතම් නතුතේ නම් ප්රලසන ඉදිරිඳේ ශහභ පිළිතුරු 
තද නන පුළු න ප්රලසන තරොතරැයි ්රභඹකි න තතෝයහ  නනහ.  

[ඵහධහ කිරීම්] අතනක් ප්රලසන - [ඵහධහ කිරීම්] තභතළන ඇවිල්රහ ෆ 
වරහ වරිඹ නත න නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගු ලක්ෂෂ්මාතන් ිරරිඇල්ල  මාතහතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒහ ඉතන  නන. 

 

ගු ානිල් වික්රමාතිංංහ මාතහතා  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු ථහනහඹතුභනි  ඳහර්ලිතම් නතු භ නත්රීරු නතේ 

අයි වහසිම් ළන ථහ යන අඹ ඒහ ළන ද නත න නළවළ. ඒ 
නිහ ෆ වනහ. භභ කිේතේ  එ ර නතඹ හතේභ හුතක් යටර 
ඳහර්ලිතම් නතුතේ ටයුතු තතයන ්රභඹයි. ප්රලසන ඉදිරිඳේ ශහභ 

තරොතරැයි ්රභඹකි න තභයි පිළිතුරු තදන ප්රලසන න්යණඹ 
ය නත න. අතනක් ප්රලසනරට තනභ පිළිතුරු තදනහ. රු 
ථහනහඹතුභනි  ඔඵතුභහ ේත න්යණඹ නිළයදියි. අපි ඒ අනු 
ක්රිඹහ යමු. 

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද අනලය විධිඹට තරහ නහස ව ශහ. ආදර්ලේ විඹ යුතු 
තළන අනලය විධිඹට තරහ නහස ව යරහ  ථහ ය නන 
 වබුණු අසථහ නළ ව වුණහ. 

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධන මාතහතා 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹතුභනි  රී ව ප්රලසනඹක්  වතඵනහ. 

 
ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඵ නදුර ගුණර්ධන භ නත්රීතුභනි  ඔඵතුභහතේ  point of 
Order එ තභොක්ද?  

 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධන මාතහතා 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹතුභනි  හ ද පිළිතුරු අතේක්හ යන ප්රලසන 

ටිට උේතය තද නන ඳළඹක් ඇතුශත ඵළරි නම්  ඊශත දත  
නයහඹ ඳත්රඹට ඇතුශේ ය නන.  

 
ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ළන අපි තවට ථහ ය නනම්. 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධන මාතහතා 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු භ නත්රීරු නතේ අයි වහසිභ නළ ව ය නන එඳහ.  ඉ වරි 
ප්රලසන ඊශත දත  නයහඹ ඳත්රඹට ඇතුශේ ය නන.  

 
ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි - 

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අනුය දිහනහඹ භ නත්රීතුභහ. 

 

ගු ලක්ෂෂ්මාතන් ිරරිඇල්ල  මාතහතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 

නැඟී ිංටිමේය. 
ளந்ரர். 

rose. 

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තභතුභහට අසථහ දීරහ භභ ඔඵතුභහට අසථහ තද නනම්. 

 
ගු ලක්ෂෂ්මාතන් ිරරිඇල්ල  මාතහතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි  එ හයණඹක් ඳභණයි. 
 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ  තභොක්ද හයණඹ බහනහඹතුභහ? 
 

ගු ලක්ෂෂ්මාතන් ිරරිඇල්ල  මාතහතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අද රු ඳේභ උදඹලහ නත ගුණත ය භ නත්රීතුභහ රු 

අභළ වතුභහත න අවපු ප්රලසනඹ  පිටු වතයක්. [ඵහධහ කිරීම්] පිටු 
වතයක්. ඒ විහිළුක්.  

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ළරැදියි. භභ ඒ ද නනහ. අපි ඒ වද නන ඕනෆ.  
 

ගු ලක්ෂෂ්මාතන් ිරරිඇල්ල  මාතහතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අභළ වතුභහත න අවපු ප්රලසනඹ  පිටු වතයක්. එතවභ ප්රලසන 

අව නන පුළු නද?  

 
ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තම් දළ න අහන ය නන. රු අනුය දිහනහඹ 
භ නත්රීතුභහ. 

195 196 

[රු යනිල් වි්රභසි ව භවතහ] 
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ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි  මීට තඳය අපි අග්රහභහතයයඹහත න 
දීර්ක තර ප්රලසන ඇහුහට ඳසත  බහනහඹ හර්ඹහරතඹ නභ 
අඳට ප්රහල යරහ  වබුණහ  ප්රලසන තටි ය නන කිඹරහ. රු 

බහනහඹතුභනි  ඒ ඔඵතුභහ යරහ නළවළ. ඒ තභයි 
ඳශමුළනි ප්රලසනඹ. දීර්ක ප්රලසනඹක් නම් බහනහඹ හර්ඹහරතඹ න 
ප්රලසනඹ තටි යරහ එ නන  වබුණහ.  ලි න ඒ විධිඹට ශහ.   

රු ථහනහඹතුභනි   ඊශතට - [ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගු ලක්ෂෂ්මාතන් ිරරිඇල්ල  මාතහතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි  - [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

තඳොඩ්ඩක් ඉ නන. භට අසථහ තද නත න නළවළ ත න  රු 
ථහනහඹතුභනි. තභතුභහ නළඟිටිනහ ත න. තම් යිටම් එ 
තනොතයි. [ඵහධහ කිරීභක්] රු ථහනහඹතුභනි  - [ඵහධහ 

කිරීභක්]  එ ර නතතව එතවභයි කිඹරහ දළ න අභළ වතුභහ 
කිේහට  තම් ර හ. ඒේ අපි තේරුම්  නන ඕනෆ. 

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ වරි. නමුේ ඳහර්ලිතම් නතු ම්ප්රදහඹ න  වතඵනහ. 
 

ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
අපි එතතහට ඳළමිණිඹහ. ප්රලසන 15ක් අව නන  වතඵන විට 

හරඹ ශභනහයණඹ ය නන ඔඵතුභහට  කීභක්  වබුණහ. 
නමුේ ප්රලසන ඳළේතට දභන එ හධහයණ නළවළ. නයහඹ ඳත්රඹට 
ඇතුශේ ශහභ ඒ භ නත්රීරු න ප්රලසන අව නන සූදහනම්තරහ 
එනහ. අද ප්රලසන අවනතොට කිඹනහ  "තවට දභ නන  අනිේදහ 
දභ නන"යි කිඹරහ. ඒ හධහයණ නළවළ. නයහඹ ඳත්රඹට ඇතුශේ 
යන රද ප්රලසන ඇීනතම් අයි වඹ භ නත්රීරු නට  වතඵනහ. ඒ 
අයි වඹ තවවුරු ත නන ඕනෆ  රු ථහනහඹතුභනි. ඒ තභයි 
විඳක්තව - 

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ න්යණඹ  නන දත  ඔඵතුභහේ සිටිඹහ ත න.  
 

ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ න්යණඹ ේ දත  සිේධ වුණු තේ තභයි  - 
 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ න්යණඹ ේ දත  ඔඵතුභහේ සිටිඹහ. 
 

ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එදහ භහ සිටිඹහ. වළඵළයි ඔඵතුභහ මුර ඉරහභ හරඹ ඳහරනඹ 
යනහඹ කිේහ. ඔඵතුභහ මුර ඉරහ වළභ ප්රලසනඹක් දිවහභ 
ඵරමි න හරඹ ඳහරනඹ යනහඹ කිේහ. භහ දළක්හ  උදඹ 

ම්භ නපිර භ නත්රීතුභහ එභ අතුරු ප්රලසනඹක්ේ ඇහුතේ නළවළ. 

අග්රහභහතයයඹහට තඹොමු ශ ප්රලසනඹ ම්ඵ නධතඹ න නලි නද 
ජඹ වස භ නත්රීතුභහ අතුරු ප්රලසන තදයි ඇහුතේ. තු නන අතුරු 
ප්රලසනඹ ඇහුතේ නළවළ. එතවභ අසථහ දීරහ  වතඵනහ. එභ නිහ 
ඔඵතුභහ ඉතුරු ටිේ ඳහරනඹ යමි න ඇවිල්රහ තභයි අ න වභට 

න්යණඹක්  නන ඕනෆ. එතවභ නළතු - 
 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහ තේ ප්රලසනඹට තඵොතවෝ තේරහක් තවුණහ ත න  
භ නත්රීතුභහ. 

 

ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ තේරහ තවුතඩල නිම් තනොතයි ත න. ඒ තේරහ 
තවුතඩල  ඒ ප්රලසනඹට උේතය තද නන ඔඵතුභහ භ නත්රීයඹකුට 
අසථහ දු න නිහයි. ඒ ප්රලසනඹට ඇභ වයඹහ උේතය තද නන 

 වබිඹදී  ඔඵතුභහ භ නත්රීරු නට අසථහ දු නත න තභොටද?  
 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හටේ අයි වඹක්  වතඵනහ ත න ප්රලසනඹක් අව නන. 

 
ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ප්රලසනඹක් අව නන අයි වඹ  වතඵනහ. භභයි ප්රලසනඹ ඇහුතේ. 

 
ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ තභයි භහ ඉක්භනට එතුභහ නළළේවතේ.  

 
ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ ප්රලසනඹට උේතය තද නන ඔඵතුභහ භ නත්රීයඹකුට අසථහ 
දු නනහ ත න. 

 
ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

උේතය තද නන තනොතයි ත න දු නත න. ඕනෆභ භ නත්රීයඹකුට 

ඳළවළදිලි කිරීභක් - 

 
ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඇභ වරු න තදතදනකු උේතය තද නන සිටිඹහ. ඔඵතුභහ ත 

භ නත්රීරු - 

 
ගු ානිල් වික්රමාතිංංහ මාතහතා  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 

නැඟී ිංටිමේය. 
ளந்ரர். 

rose. 
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ඳහර්ලිතම් නතු 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අභළ වතුභහ. 
 

ගු ානිල් වික්රමාතිංංහ මාතහතා  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු ථහනහඹතුභනි  කුඩහ ඳහර්ලිතම් නතුර තවෝ වළභ 

ඳහර්ලිතම් නතුභ ඳහර්ලිතම් නතු ම්ප්රදහඹ  නත න  ඹම්කිසි 
තේරහක් තුශ පිළිතුරු තද නන පුළු න ප්රභහණඹට ප්රලසන ඇතුශේ 
කිරීභයි. හරඹ ප්රභහණේ තනොන අසථහර භවය ප්රලසන 
තතෝයහ  නනහ  පිළිතුරු තද නන. අතනක් ප්රලසනරට පිළිතුරු 

තද නත න නළවළ. 

අතනක් හයණඹ තභඹයි. අභළ වතුභහ තත ප්රලසන තඹොමු 
කිරීභ අපි ආයම්බ ශහ. ඕනෆභ යට අභළ වතුභහත න ප්රලසන 
අවනහ. ඒහ ඉතහ තටි ප්රලසන. ඊට ඳසත  අභළ වතුභහයි  ඒ 
භ නත්රීයඹහයි අතය ඹම්කිසි  හදඹක්  වතඵනහ. තභහිදී පිටු 3  
පිටු 4 ප්රලසනඹක් අවනහ. ඒ නිහ භහ කිඹ නත න  ඹම්කිසි චන 
 යහට ීනභහ යරහ තම් ප්රලසන තටි ය නන අපි රෆස වයි 
කිඹරහයි. එතළනදී  හදඹක් තනඹ නන පුළු න. එතවභ 
නළේනම් හරඹ තනහ. තම් විධිඹට ගිතඹොේ ප්රලසන 4ක් ඳළඹ 
බහඹකි න අ න ය නන ඵළවළ. යජ හරතව ඉරහ ීනනි 
ර්භහ නතලහරහරට රඵහදු න ඉඩම් පිළිඵ භත න ප්රලසනඹක් 
අවරහ  වබුණහ. ඊශත තහතේ භහ එළනි ප්රලසන ප්ර වක්ත ඳ යනහ. 
බිභල් යේනහඹ භ නත්රීතුභහ කුණු ප්රලසනඹ පිළිඵ  ඇහුහ. ඒ 
වරි. ඒ හසින ප්රලසනඹක්. අතනක් ප්රලසන පිළිඵ රු 
ථහනහඹතුභහේ වමුතරහ අපි ඹම්කිසි විඳුභට එමු. 

ඒ හතේභ හ ද පිළිතුරු අතේක්හ යන ප්රලසනේ ළ ව 
වුතණොේ අඳට  ඒහටේ එතවභ කිඹ නන තනහ. නළේනම් ප්රලසන 
15ක්  වතඵනහ නම් ඔඵතුභහ කිඹ නන lots දභරහ  නන කිඹරහ. 
එචිචයයි.  

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අභළ වතුභනි  භභේ පර්ණ ලතඹ න එත තනහ. 
ඳහර්ලිතම් නතු භ නත්රීතුභ නරහතේ ප්රලසන ඇීනතම් අයි වඹට කිසිභ 
විධිඹකි න  වහනි ය නන අලය  නත න නළවළ. තභතළනදී තභයි 
භභ ෆභ විටභ භ නත්රීතුභ නරහතේ වතඹෝඹ ඉල්රහ සිටි නත න. 
භවය විට ප්රලසනඹක් අවරහ ඒට උේතය තදන තොට ඒහ ළන 
වහය වහයහ අවන තොට තරහ ඹනහ. අද අනලය විධිඹට 
හරඹ නහස ව ශහ. තම් හයණඹ ළන අපි තවට හචිඡහ යමු. 
අද ඉ වරි ප්රලසන ටි අව නන භභ අසථහ තද නනම්. රු 
බහනහඹතුභනි  අද අපි තම් ප්රලසන ටි අවරහ අ න යමු.  

 
ගු වාසුමද්ව නානායක්ෂකාා මාතහතා 
(ரண்தைறகு ரசுஜ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු හුභතේ නහනහඹක්හය භ නත්රීතුභනි  ඔඵතුභහතේ point 
of Order එ තභොක්ද?  

 

ගු වාසුමද්ව නානායක්ෂකාා මාතහතා 
(ரண்தைறகு ரசுஜ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

තම් හයණඹ පිළිඵ අඳ ඹම් නභයතහකි න ටයුතු 

තශොේ තවොයි ත නද  රු ථහනහඹතුභනි? තත ද  අඳට 

එදහ දට  වතඵ නනහ ව බහතේ ටයුතු ඒ තයම්භ ළදේ 

තනොන විට අඳට පුළු න බහතේ එතේතඹ න ප්රලසන වහ 
හරඹ දීර්ක ය නන. එතවභ නළ ව බහතේ ටයුතු ඉතහ 
ළදේ නම් එවිට ප්රලසන නේ නන කිඹහ අඳට න්යණඹක්  නන 
පුළු න.   

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ  භභ ඒ අදවස ළන තවට හචිඡහ ය නනම්  රු 
භ නත්රීතුභනි.  

 

ගු නලින් බණ්ඩාා ජයමාතහ මාතහතා 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ேய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Point of Order එක් තනොතයි නම් තන විහිළු ප්රලසන 

අව නන එඳහ.  

රු නලි න ඵඩලඩහය ජඹභව භ නත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ කිඹන 
හයණඹ තභොක්ද?  

      
ගු නලින් බණ්ඩාා ජයමාතහ මාතහතා 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ேய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු ථහනහඹතුභනි  සථහය නිතඹෝ 31. ස1 හි තභත  

ව න තනහ: 

"ය තවෝ එක් ප්රලසනඹ එක් විඹඹට ළ වතඹ න ව න තනොවිඹ 
යුතු ඹ. ප්රලසනඹක් චන එසිඹ ඳනවට ඩහ දික් තනොවිඹ යුතු ඹ." 

 
ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ වරි  රු භ නත්රීතුභනි  very good. භභ එඹ පිළි නනහ. 

      
ගු නලින් බණ්ඩාා ජයමාතහ මාතහතා 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ேய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඉ ව න දළ න ඉසය තරහ චන 500ක් විතය  - [ඵහධහ කිරීම්] 
 

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද භභ ඔඵතුභ නරහට ප්රලසන අව නන අසථහ තදනහ. එභ 

නිහ දළ න රුණහය ඉ නන. ඊශතට ප්රලසන අ  4 ට පිළිතුරු 
තද නන. ප්රලසනඹ අව නන  රු ඩරස අරවේතඳරුභ භළ වතුභනි.  

 
ගු ඩලස් අලහ් මඳුමාත මාතහතා 
සரண்தைறகு டனஸ் அயப்ததத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

රු ථහනහඹතුභනි  භභ ඔඵතුභහට සතු ව නත තනහ. 
අද  නන නිඹමිත  වබ ඳනේ තටුම්ඳතක් විහදඹට  නතනේ 

නළවළ. එභ නිහ අද හරඹ පිළිඵ ළටලුක් නළ ව දක්. තම් 
හයණඹ භභ අවන ප්රලසනඹට අදහශ නළවළ. නමුේ  ලි න නලි නද 
ජඹ වස භ නත්රීතුභහ භතු ශ ප්රලසනඹ ඳහර්ලිතම් නතුතේ 

උේතරීතයබහඹට අදහශ ප්රලසනඹක්.   
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ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ භතේ න්යණඹක් තනොතයි  රු භ නත්රීතුභනි. එඹ ආඩලඩු 
ඳක්තව ව විඳක්තව ඔක්තොභ එත තරහ ේත න්යණඹක්. 
දළ න ඔඵතුභහතේ ප්රලසනඹ අව නන.  

 
ගු ඩලස් අලහ් මඳුමාත මාතහතා 
සரண்தைறகு டனஸ் அயப்ததத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

නළවළ  රු ථහනහඹතුභනි  භභ තම් රු අභළ වතුභහට 

තඹෝජනහක් ය නත න. ආඩලඩු ඳක්තව භ නත්රීරු නට ආඩලඩු 
ඳක් ඩලඩහඹම් රැසවීම්රදී එළනි ප්රලසන අභළ වතුභහට ඉදිරිඳේ 
ය නන පුළු න.  එතවභ ඉ වරි ය නන පුළු න හරඹ -ඒ 

අසථහ- විඳක්ඹට තද නන. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ  එතවභ ඉ වරි 
ය නන පුළු න ත න.  

 
ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඩරස අරවේතඳරුභ භ නත්රීතුභනි  දළ න ඔඵතුභහතේ 
ප්රලසනඹ අව නන.  

 
ජාතිශක හා ඳළාත් ඳාසල්   මාතාතා දිස්ත්රික්ෂකය 

ஜசற ற்தம் ரகரப் தரடசரலனகள்: ரத்லந 

ரட்டம் 

NATIONAL AND PROVINCIAL SCHOOLS: MATARA DISTRICT  

1299/’16 

4.  ගු ඩලස් අලහ් මඳුමාත මාතහතා 
සரண்தைறகு டனஸ் அயப்ததத) 

      (The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

අධයහඳන අභහතයතුභහත න ඇසූ ප්රලසනඹ - ස2 : 

(අ  භහතය දිසත්රික්තව පිහිටි ජහ ව වහ ඳශහේ   

 (i) ඳහල්  යහ ත න ත න ලතඹ න 
තොඳභණද; 

 (ii) ඳහල්ර ත ඹ යන ගුරුරු  යහ එක් එක් 
ඳහර අනු; 

 (iii) ඳහල්ර ත ඹ යන ගුරුරු  යහ එක් එක් 
විඹ අනු; 

 (iv) ඳහල්ර ත ඹ යන ගුරුරු  යහ  එක් 
එක් අධයහඳන රහඳඹ අනු;  

 ත න ත න ලතඹ න තර්ද ඹ නන එතුභහ තභභ බහට 
ද න නත නද? 

(ආ  සi) භහතය දිසත්රික්තව ජහ ව වහ ඳශහේ ඳහල් තුශ 
ඉතනුභ රඵන ශියඹ න  යහ තොඳභණද; 

 (ii) එභ  යහ  ජහ ව වහ ඳශහේ ඳහල් අනු ත න 
ත න ලතඹ න තොඳභණද;  

 (iii) ශියඹ න ව ගුරුරු න අතය අනුඳහතඹ  එක් එක් 
විඹ අනු ත න ත න ලතඹ න තොඳභණද; 

 (iv) ඉවත සiii) හි ව න අනුඳහතඹ අධයහඳන රහඳඹ 
අනු ත න ත න ලතඹ න තර්ද; 

 ඹ නනේ එතුභහ තභභ බහට ද න නත නද?  

(ඇ  තනො එත  නම්  ඒ භ නද? 

கல்ற அலச்சலக் ஜகட்ட றணர: 

(அ) ரத்லந ரட்டத்றல் அலந்துள்ப ஜசற ற்தம் 

ரகர, 

 ( i )  தரடசரலனகபறன் ண்றக்லக ணறத்ணறரக 

த்லணதன்தலத்ம்; 

 ( i i )  தரடசரலனகபறல் தறரற்தம் ஆசறரறர்கபறன் 

ண்றக்லக எவ்தரத தரடசரலனறன் 

தறகரம் த்லணதன்தலத்ம்; 

 ( i ii )  தரடசரலனகபறல் தறரற்தம் ஆசறரறர்கபறன் 

ண்றக்லக எவ்தரத தரடத்றன் தறகரம் 

த்லணதன்தலத்ம்; 

 ( iv )  தரடசரலனகபறல் தறரற்தம் ஆசறரறர்கபறன் 

ண்றக்லக எவ்தரத னத்றற்ஜகற்த 

த்லணதன்தலத்ம்; 

 அர் இச்சலதக்கு அநறறப்தரர? 

( ஆ) (i )  ரத்லந ரட்டத்றன் ஜசற ற்தம் 

ரகர தரடசரலனகபறல் கல்ற தறலும் 

ரர்கபறன் ண்றக்லக த்லண 

தன்தலத்ம்; 

 ( i i )  அந் ண்றக்லகரணது ஜசற ற்தம் 

ரகர தரடசரலனகபறன் தறகரம் ணறத்ணற 

ரக த்லணதன்தலத்ம்; 

 ( i ii )  ரர்கள் ற்தம் ஆசறரறர்களுக்கறலட 

றனரண றகறம் எவ்தரத தரடத்றன் தறகரம் 

ணறத்ணறரக த்லணதன்தலத்ம்; 

 ( iv )  ஜற்தடி (iii )  இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப றகற 

ரணது கல்ற னத்றற்ஜகற்த ணறத்ணறரக 

ரதன்தலத்ம்; 

 அர் இச்சலதக்கு அநறறப்தரர? 

( இ) இன்ஜநல், ன்? 

 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House separately in relation to 

the Matara District; 

 (i) the number of national and provincial 
schools;  

 (ii) the number of teachers serving in each 

school;  

 (iii) the number of teachers serving in schools in 
respect of each subject; and 

 (iv) the number of teachers serving in schools in 

respect of each education zone?  

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the number of students studying in national 

and provincial schools in the Matara 
District;  

 (ii) that number separately as national and 

provincial schools;  

 (iii) the student-teacher ratio, separately in 
respect of each subject; and 

 (iii) the ratio in (iii) above separately in respect 

of each education zone?  

(c)  If not, why?   
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ඳහර්ලිතම් නතු 

ගු අිරල විාාජ් කාරියවසේ මාතහතා (අධයාඳන 
අමාතාතයතුමාතා) 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறசம் - கல்வி அமச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 

රු ථහනහඹතුභනි  එභ ප්රලසනඹට උේතය තද නන ලි න 
භභ තම් හයණඹ කිඹ නන ඕනෆ. ඉසය නම් තභතවභ 

අග්රහභහතයයඹහත න ප්රලසනඹක් අව නන පුළු නභක්  වබුතණේ 
නළවළ. තම් ආඩලඩු තභයි ඳුභ තඳශ භ නත්රීරු නට ඒ අසථහේ 
රඵහදු නත න.  

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඇභ වතුභනි  ප්රලසනඹට පිළිතුය බහත ය නන.  
 

ගු අිරල විාාජ් කාරියවසේ මාතහතා 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

පිළිතුය බහත ය නනද  රු ඩරස අරවේතඳරුභ 
භ නත්රීතුභනි? 

 

ගු ඩලස් අලහ් මඳුමාත මාතහතා 
සரண்தைறகு டனஸ் அயப்ததத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

රු ඇභ වතුභනි  එභ ප්රලසනතව සආ  සiv) තොට ට විතයක් 
පිළිතුය කිඹ නන. අනික් පිළිතුරු බහත ය නන. 

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතවභ නම් බහත ය නන  රු ඇභ වතුභනි. 
 

ගු අිරල විාාජ් කාරියවසේ මාතහතා 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

(ආ  සiv) ප්රලසනඹට උේතයඹ  කිඹ නන ඕනෆ කිේහ ත නද? 
 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

උේතයඹ බහත ය නන. 
 

ගු අිරල විාාජ් කාරියවසේ මාතහතා 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

රු ථහනහඹතුභනි  එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය භහ සභ්ාගත* 
යනහ. 

 

* සභ්ාමේසය මාතත තබන ලද ිළිතතුා  
* சதரதேடத்றல் லக்கப்தட்ட றலட : 

* Answer tabled: 
 

(අ  සi) ජහ ව ඳහල් - 22 

  ඳශහේ ඳහල් - 341 

  එතු    - 363 

 (ii) ඇු ුමමාතහි* දළක්තේ.   

 (iii) ඇමුණුතභහි දළක්තේ.  

 (iv) අකුරැස  -1,588 

  භහතය  -3,792 

  තභොය  -1,798 

  වක්භන / මුරටිඹන -2,140 

(ආ  සi) 1 66 941කි. 

 (ii) ජහ ව -52,556 

  ඳශහේ -114,385 

  එතු -166,941 

 (iii) ඇමුණුතභහි දළක්තේ.  සඳහල් අනු  

 (iv) 

   

(ඇ  අදහශ තනොතේ. 
 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අ  5 -1332/'16- ස1   රු බුේධි ඳ වයණ භවතහ. 
ඒට අදහශ පිළිතුයේ බහත යනහද  රු ඇභ වතුභනි. 

 

ගු බුද්ධික ඳතිශාණ මාතහතා 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි  එභ ප්රලසනඹ භභ අවනහ.  ල් 

ඉල්රනහද  උේතයඹ  වතඵනහද කිඹරහ අවරහ ඵර නන. 
 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

උේතයඹ  වතඵනහද? 
 

ගු බුද්ධික ඳතිශාණ මාතහතා 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

5ළනි ප්රලසනඹට උේතයඹ  වතඵනහද? 
 

ගු ගයන්ත කුණාතිශලක මාතහතා  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක් ව 

අභහතයතුභහ තනුත න භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ 

 වඹ හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 
 

්රශ්නය මාතතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමාත  නිමයෝග කාන ලදී. 
றணரல ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டலபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

  

 සුළු හා මාතධය ඳරිමාතාණ වයවසායකයන්  සුිළරි 
මවළසැල්වල අමළවි ්රවර්ධන ඳහසුකේ 
சறநற ட்டும் டுத் அபறனரண தரறல் 

தொற்சறரபர்கள்: சறநப்தைச் சந்லகபறல் 

சந்லப்தடுத்ல் ஜம்தரட்டு சறகள் 

SMALL AND MEDIUM SCALE ENTREPRENEURS:  SALES 

PROMOTIONAL FACILITIES IN SUPERMARKETS  
 

1373/’16 

6.ගු බන්දුල ගුණවර්ධන මාතහතා 
    (ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

    (The Hon. Bandula Gunawardane) 

ර්භහ නත  වහ  හණිජ  ටයුතු  අභහතයතුභහත න ඇසූ 
ප්රලසනඹ - ස3 : 

අධයාඳන කලාඳය ිංසු   ගුු 

අකුරැස 17 : 1 

භහතය 18 : 1 

තභොය 17 : 1 

වක්භන / මුරටිඹන 13 : 1 
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(අ  සi) 2016 අඹළතඹහි අ  126 තඹෝජනහට අනු  
ුභළු වහ භධය ඳරිභහණ යහඹඹ නතේ අතශවි 
ප්රර්ධනඹ වහ තඳෞේලි අ ලතව ුභපිරි 
තශළල්ර යහක් ඉඩඩ හධහයණ මිරට 
රඵහ තදනු රළබුතේද; 

 (ii) තඳෞේලි අ ලතව ුභපිරි තශළල්ලි න එකී 
යහක් ඉඩඩ ත න ය තදන තරට කිසිඹම් 
අභහතයහ ලඹක් විසි න ඉල්සිභක් යනු රළබුතේද; 

 (iii) එත  ඉල්සිභක් තවෝ නිතඹෝඹක් යනු රළබුතේ 
නම්  එහි පිටඳතක් ඉදිරිඳේ ය නත නද; 

 (iv) ශ්රී ර හ තුශ පිහිටි ඵදු අඹ යනු රඵන 
තඳෞේලි අ ලතඹහි ුභපිරි තශළල්  යහ 
ව ඒහ පිහිටහ ඇ ව නය/ග්රහභඹ න පිළිඵ 
රළයිසතුක් ඉදිරිඳේ ය නත නද; 

 ඹ නන එතුභහ තභභ බහට ද න නතනහිද? 

(ආ  තනො එත  නම්  ඒ භ නද?  
 

லகத்தரறல் ற்தம் ரறத அலுல்கள் அலச்சலக் 

ஜகட்ட றணர: 
 

(அ  සi )  2016 வு தசனவு றட்டத்றன் 126து இனக்க 

தொன்தரறறன் தறகரம், சறநற ட்டும் டுத் 

அபறனரண தரறல் தொற்சறரபர்கபறன் 

சந்லப்தடுத்ல் ஜம்தரட்டுக்கரக ணறரர் 

துலநறணரறன் சறநப்தைச் சந்லகபறல் அலுரரறத் 

ட்டுகபறல் இடசறகள் றரரண றலனக்கு 

ததற்தக்தகரடுக்கப்தட்டுள்பர ன்தலத்ம்; 

 ( i i )  ணறரர் துலநறணரறன் சறநப்தைச் சந்லகபறல் 

ஜற்தடி அலுரரறத் ட்டுகபறல் இடசறகலப 

எதுக்கறத் தம்தடி ஜதம் அலச்சறணரல் 

ஜகரப்தட்டுள்பர ன்தலத்ம்; 

 ( i ii )  அத்லக ஜகரரறக்லகஜர அல்னது 

கட்டலபஜர றடுக்கப்தட்டிதப்தறன், அன் 

தறறதரன்லநச் சர்ப்தறப்தரர ன்தலத்ம்; 

 ( iv )  இனங்லகறல் அலந்துள்ப ரற அநறடப் 

தடுகறன்ந ணறரர்துலந சறநப்தைச் சந்லகபறன் 

ண்றக்லகலத்ம் அல அலந்துள்ப 

கங்கபறன்/ கறரங்கபறன் தட்டி 

தனரன்லநத்ம் சர்ப்தறப்தரர ன்தலத்ம்; 

 அர் இச்சலதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ  இன்ஜநல், ன்? 

 

asked the Minister of Industry and Commerce:  

(a) Will he inform this House -  

 (i) whether rack space in the private sector 

supermarkets were given at a reasonable 

rate as per proposal No. 126 of the Budget 

2016 in order to promote sales of small and 
medium scale entrepreneurs; 

 (ii) whether a request was made by a Ministry 
to make such rack space available from the 

supermarkets of the private sector;   

 (iii) if such a request or order was made, will he 

present a copy of it; and 

 (iv) whether he will present a list of number of 

supermarkets of the private sector in Sri 
Lanka which are liable to pay taxes and the 

cities/villages in which they are situated? 

(b) If not, why? 
 

ගු රිසාඩ් බදිුතදීන් මාතහතා (කර්මාතාන්ත හා වාණිජ ක ුතතු 
අමාතාතයතුමාතා) 
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன் - லகத்தரறல் ற்தம் ரறத 

அலுல்கள் அலச்சர்) 

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

පිළිතුය බහත ය නනද? 
 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධන මාතහතා 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

තටිතඹ න පිළිතුරු තද නන. 
 

ගු රිසාඩ් බදිුතදීන් මාතහතා  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

රු ථහනහඹතුභනි  භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය බහත 

යනහ. 
 

ගු ගයන්ත කුණාතිශලක මාතහතා  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
බහත ශහභ ඵරහ නන පුළු න ත න. 
 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධන මාතහතා 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

තටිතඹ න උේතයඹ තද නන. 
 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භ නත්රීතුභහ උේතයඹ කිඹ නන කිඹනහ. 
 

ගු රිසාඩ් බදිුතදීන් මාතහතා  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

ථහනහඹතුභහ කිේහ ත න පිළිතුය බහත ය නන කිඹරහ. 
 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භ නත්රීතුභහ ප්රලසනඹ අවනහ නම් පිළිතුය තද නන. නමුේ  

අපි තම් පිළිඵ තවට න්යණඹක්  නනහ. 
 

ගු රිසාඩ් බදිුතදීන් මාතහතා  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

තභොනහ වරි ප්රලසනඹක්  ව බුතණොේ භත න අව නන. භභ 
උේතය තද නනම්. 

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තම් ම්ඵ නධතඹ න අද ඳහර්ලිතම් නතු තුශ ඇ ව තනල් 

හද විහද ශහ. අපි තවට න්යණඹක්  නනල් අද ප්රලසන 
තටිතඹ න අව නන  තටිතඹ න උේතය තද නන. 
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ඳහර්ලිතම් නතු 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධන මාතහතා 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹතුභනි  භභ අවන ප්රලසනඹට තටිතඹ න 
උේතය තද නන. භභ වයස ප්රලසන අව නත න නළතු ඉ නනම්. ඒ 
භ නත්රීයතඹකුට වළභදහභ  වබුණු අයි වඹක් ත න. 

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වරි  වරි  තභතුභහට අසථහ තද නන. රු ඇභ වතුභහ  

තටිතඹ න පිළිතුරු තද නන. 
 

ගු රිසාඩ් බදිුතදීන් මාතහතා  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

තටිතඹ න උේතය තද නන අභහරුයි. දි උේතයඹක් 
 වතඵ නත න. 

 

ගු ගයන්ත කුණාතිශලක මාතහතා  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එතවභ නම් බහත ය නන. 
 

ගු රිසාඩ් බදිුතදීන් මාතහතා  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

තම් උේතයඹ  වතඵ නත න තභතවභයි. Keells and Sathosa 
හතේ ආඹතනරට අපි ලියුභක් ඹරහ  වතඵනහ. 

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Minister, you may read the reply. 
 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධන මාතහතා 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
භට තටිතඹ න උේතය තද නන. 

 

ගු ගයන්ත කුණාතිශලක මාතහතා  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ඇභ වතුභහ  උේතයඹ බහත ය නන. 
 

ගු රිසාඩ් බදිුතදීන් මාතහතා  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

බහත යරහ  වතඵ නත න. අතුරු ප්රලසන  වබුතණොේ ඔඵතුභහ 
තවට අව නන. භභ උේතය තද නනම්. 

 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධන මාතහතා 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔඵතුභහට දළ න තටිතඹ න පිළිතුයක් තද නන පුළු නත න. 
 

ගු ලක්ෂෂ්මාතන් ිරරිඇල්ල  මාතහතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 

නැඟී ිංටිමේය. 
ளந்ரர். 

rose. 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු බහනහඹතුභහ. 
 

ගු ලක්ෂෂ්මාතන් ිරරිඇල්ල  මාතහතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි ඊශත ටයුේතට ඹමු. 
 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ කිේහත න  අපි තවට තම් ළන න්යණඹක්  නනල් දළ න 
තම් ඉය යමු කිඹරහ. ඔඵතුභ නරහේ තම්ට වතඹෝඹ 

තද නන. Hon. Minister, you may read it out. It is a short 
reply. 

 

ගු රිසාඩ් බදිුතදීන් මාතහතා  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

Hon. Speaker, the Answer is as follows: 
 

(a)  (i)   On the instruction of my Ministry, National 

Enterprise Development Authority made 
request to Cargills, Keells, Arpico and 

Sathosa Supermarkets to provide rack 

space in their supermarkets to micro, small 

and medium entrepreneurs at concessionary 
rates to market their products. Instead of 

providing shelf space to them, they agreed 

to market their products in the 

supermarkets. NEDA officials arranged 
meetings with supermarket officials and 

prospective micro, small and medium 

entrepreneurs at regional level to carry out 

this project. However, it was found that 
only a few products had standard 

packaging acceptable for sale in the 

supermarkets. NEDA is now taking 

measures to educate the entrepreneurs how 
to improve the packaging of products 

acceptable for sale in the supermarkets. 

 (ii)  Does not arise in view of the answer to (i) 

above. 

 (iii)  I am tabling* the copies of the letters sent 

by NEDA to Keells, Arpico and Sathosa 

Supermarkets. 

 (iv)  This subject matter does not come under 
the purview of my Ministry. 

(b) Does not arise. 

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අ  7-1473/'16-ස1   රු චමි නද විතේසිරි භවතහ. 
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————————— 
*  පුස්තකාලමේ තබා ඇත. 
*  தணறலனத்றல் லக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



2017 ජලි  05  

ගු  මින්ද වි මජ්ිංරි මාතහතා 
(ரண்தைறகு சறந் றஜேசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ථහනහඹතුභනි  භභ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගු ගයන්ත කුණාතිශලක මාතහතා  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  මුදල් වහ ජනභහධය අභහතයතුභහ 

තනුත න භභ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු දීභ වහ  ව තද 

හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 
 
්රශ්නය මාතතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමාත  නිමයෝග කාන ලදී. 
றணரல ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டலபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අ  8-1499/'16-ස1   රු එම්.එචි.එම්. ල්භහ න භවතහ. 

 
ගු එේ. එච්. එේ. සල්මාතාන් මාතහතා 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

රු ථහනහඹතුභනි  භභ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගු ගයන්ත කුණාතිශලක මාතහතා  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  අධියණ අභහතයතුභහ තනුත න භභ 

එභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු දීභ වහ භහඹක් ල් ඉල්රනහ.  

 
්රශ්නය මාතතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමාත  නිමයෝග කාන ලදී. 
றணரல ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டலபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශතට  සථහය නිතඹෝ 23ස2  ඹටතේ ප්රලසනඹ  රු ඩේරස 
තේහන නදහ භළ වතුභහ. 

 

මඳෞද්ගලිකව  දැනුේ දීමමාතන් ඇසූ ්රශ්නය 
ணற அநறறத்ல் தோன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
උතුු ඳළාමත් මග ඩබිමාත  ු හුදු ජලය ඇතු        ළුවීමාත 

වැළැක්ෂවීමාත 
ட ரகர றனங்கபறல் உர் லர் உட்தைகுலனத் 

டுத்ல்   
PREVENTION OF SEAWATER INTRUSION INTO LANDS IN 

NORTHERN PROVINCE  
 

ගු ඩ ලස් මද්වානන්දා මාතහතා 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் ஜரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
ன்நற, தகப சதரரகர் அர்கஜப!  

டக்கு ரகரத்லப் ததரதத்லறல் அங்கு 

தல்ஜத தகுறகபறல் றனங்களுக்குள் தடிப்தடிரக உர் லர் 

உட்தைகுணரல் அப்தகுறகபறல் குடிலதக்கரண தரரற 

அச்சுதத்ல் ற்தட்டு ததுடன், றசரச் தசய்லககள் 

ற்தம் றனங்கறணங்களுக்கும் தததம் தரறப்தைக்கள் ற்தட்டு 

தகறன்நண. இச்சூழ்றலனறல், அப்தகுறகபறன் ததரதபரர 

பங்கள் அறக்கப்தட்டும் குடிறதப்தைக்கள் லகறடப்தட்டும் 

து க்கபறல் கறசரண தரலகறணர் தல்ஜத 

இன்ணல்களுக்கு உட்தட்டு தகறன்நணர் . 

குநறப்தரக, கறபறதரச்சற ரட்டத்லப் 

ததரதத்லறல், தகரறப் தகுறறல் தன கறரங்கள் 

உர்லர்த் ரக்கத்றற்கு உட்தட்டுள்ப றலனறல், ற்ஜதரது 

ன்ஜணரறக்குபம், ஆலணறளந்ரன்குபம் ஜதரன்ந 

கறரங்கள் தொளலரகஜ உலடத்ம் ஆதத்ல 

றர்ஜரக்கறத்ள்பண. இஜ றலன 2000ஆம் ஆண்டு 

கரனகட்டத்றல் தகரற, தல்னரன்கட்டுக் கறரத்றல் 

ற்தட்டஜதரது, அது க்கபரல் உர்த்ப்தட்டும் உரற 

தசற்தரடுகள் ஜற்தகரள்பப்தடர கரத்றணரல் இன்த 

தல்னரன்கட்டுக் கறரரணது தொளலரக 

உலடந்துள்ப றலனக்குத் ள்பப்தட்டுள்பது . 

1953ஆம் ஆண்டு உதரக்கப்தட்ட ன்ஜணரறக்குபம் 

கறரத்றல் ற்ஜதரது சுரர் 500 குடும்தங்கள் ரழ்ந்துதம் 

றலனறல், ண்லடக்கல்னரத றரகக் கடல் லர் உட்தைகுந்து , 

அங்குள்ப குஞ்சுக்குபம் கறரம் ற்ஜதரது தொளலரகஜ 

உலடந்துள்பரல், அங்கறதந்து சுரர்  50 குடும்தங்கள் 

தபறஜநறத்ள்பதுடன், அங்கு தசற்தட்டு ந்துள்ப கஜசர 

றத்றரனதொம் தோடப்தட்டுள்பரகத் தரறதகறன்நது .  

1983ஆம் ஆண்டில் ரட்டின் தன்தகுறறல் ற்தட்டிதந் 

இணக் கனங்கள் கரரக இடம்ததர்ந் க்கலபக் 

குடிஜற்தற்கரக உதரக்கப்தட்ட ஆலணறளந்ரன் 

கறரத்றல் 500க்கும் ஜற்தட்ட குடும்தங்கள் ரழ்ந்து 

தகறன்ந றலனறல், ற்ஜதரது குஞ்சுக்குபம் றரக 

ஆலணறளந்ரன் ஜற்குல உர் லர் தறத்ள்பரகவும் 

இன் கரரக அப்தகுறக் கறதகள் ரவும் உர் லரக 

ரநறத்ள்பரகவும் தறர்கள் ரவும் அறலடந்து 

தரகவும் தரறதகறன்நது. இந் றலனறல், 

ண்லடக்கல்னரத றரகப் தவுகறன்ந உர் லலத் 

டுப்தற்கு உடணடி ற்தரடுகள் 

ஜற்தகரள்பப்தடரறட்டரல், ஜற்தடி இத கறரங்களும் 

அறந்துறடுலத் டுக்க தொடிரல் ஜதரய்றடும் ன்தல 

இங்கு லித்தத் றதம்தைகறன்ஜநன்.  

இவ்ரத உர் லர் உட்தைகுலத் டுப்தற்கு ற்ந 

டடிக்லககலப உரற கரனகட்டங்கபறல் 

ஜற்தகரள்பரதுறட்டரல், டக்கு ரகரத்றல் தன 

கறரங்கள் அறந்துறடும் அதரம் ற்தட்டுறடும் 

ன்தலத்ம் இங்கு அரணத்றற்குக் தகரண்டு 

றதம்தைகறன்ஜநன்.  

ணஜ, ண்லடக்கல்னரத றரகப் தவுகறன்ந உர் 

லலத் டுப்தற்கு உடணடிரகத் டுப்தை அலதரன்லந 

அலப்தற்கரண டடிக்லககலப ஜற்தகரள்ப தொடித்ர?  

ஜலும், இத்லக உர் லர் உட்தைகும் அதரங்கள் உள்ப 

தகுறகலப உரற ஆய்வுகள் தோனரக இணங்கண்டு, 

அப்தகுறகலபத்ம் உர் லர் உட்தைகுறலிதந்து 

தரதுகரப்தற்கு டடிக்லக டுக்க தொடித்ர?  

அத்துடன், ரழ்ப்தரத்றல் லகப் தகுறகள் 

அடங்கனரகக் கறபறதரச்சற, ற்தம் ஆலணறநவு 

209 210 



ඳහර්ලිතම් නතු 

தறஜசங்கபறலும் உர்ப் தம்தல் ற்தட்டுள்பன் 

கரரக ன்ணலர் றலனகலபக் தகரண்ட இக்கச்சறக் 

கறரதொம் உலடக்கூடி அதரம் கரப்தடுரகவும் 

கடந்கரன த்த்ம் கரரக ஆலணறநவு, 

ட்டுன்தகரட்டி, ஊரறரன் ஆகற தகுறகபறலும் தகரறப் 

தறஜசத்றலும் அலக்கப்தட்டிதந் உர் லர்த் 

டுப்தலகள் அறலடந்தும் ஜசலடந்தும் 

கரப்தடுரல், றனங்களுக்குள் கடல் லர் தைகுந்து 

தததபறனரண தறர்ச் தசய்லக றனங்கள் உர் றனங்கபரக 

ரநறத்ள்பண ன்தம் தரறதகறன்நது .   

ணஜ, ஆலணறநறலண லப்தடுத்ற உர் லர்த் 

டுப்தல என்நறலண அலப்தற்கும் லண உர் லர்த் 

டுப்தலகலபப் தைணலப்தற்கும் டடிக்லக டுக்க 

தொடித்ர? 

ணது ஜகள்றகளுக்கரண தறலனப் ததரதப்தரண 

அலச்சர் அர்கள் ங்குரர் ண ரன் 

றர்தரர்க்கறன்ஜநன்.  

 

ගු ලක්ෂෂ්මාතන් ිරරිඇල්ල  මාතහතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

We will give an answer to this Question tomorrow.  

       

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඳනේ තටුම්ඳේ පිළිළ නවීභ පිළිඵ දළනුම්දීභ. 

 

ඳනත් මකටුේඳත් ිළිතගැන්වීමාත 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட சட்டதோனங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

 මද්ශීය ආදායේ  ඳනත් මකටුේඳත 
உண்ரட்டசறலநச் சட்டதோனம் 

INLAND REVENUE BILL 

       
"2017 අතප්ර ල් භ 1 න දින තවෝ එදිනට ඳුභ  ආයම්බ න ඹම් 

තක්ත රු ර්ඹක් වහ ආදහඹම් ඵේද ඳළනවීභ වහ විධිවිධහන 

ළරළසවීභ පිණි ව ඳනේ තටුම්ඳතකි. 
 

(අභහතය භඩලඩරතව අනුභ වඹ ද නහ  වතේ. " 

 
"ිළිතගන්වන ලද්මද්  ු දල් හා ජනමාතාධය අමාතාතයතුමාතා මවනුව  

ගු ගයන්ත කුණාතිශලක මාතහතා විිංනි. 
2017 ජූලි 18 වන අඟහුවාදා මද වන වා ිරයවිය ුතතුයයි ද, එය 

ු ද්රණය කළ ුතතුයයි ද, අදාළ ආංිකක අකරක්ෂෂණ කාාක සභ්ාව  
මය ු  කළ ුතතුයයි ද නිමයෝග කාන ලදී.  

 

றற ற்தம் தகுசண ஊடக அலச்சரறன் சரர்தறல் ரண்தைறகு 

கந்  கதரறனக்க அர்கபரல் சர்ப்தறக்கப்தட்டது. 

2017 தலன 18, தசவ்ரய்க்கறல இண்டரம் தொலந 

றப்தறடப்தட ஜண்டுதணவும் அச்சறடப்தட ஜண்டுதணவும் 

உரற துலநசரர் ஜற்தரர்லக் குளவுக்கு ஆற்தப்தடுத்ப்தட 

ஜண்டுதணவும் கட்டலபறடப்தட்டது. 
 

Presented by the Hon. Gayantha Karunatileka, on behalf of the 

Minister of Finance and Mass Media ; to be read a Second time upon  

Tuesday, 18th July, 2017 and to be printed; and to be referred  to the 

relevant Sectoral Oversight Committee.  

ලංකා ජර්මාතානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනය ඳනත් 
මකටුේඳත 

இனங்லக ஜேரோ்ன் தரறல்தட்தப் தறற்சற றதகம் 

சட்டதோனம் 
CEYLON GERMAN TECHNICAL TRAINING INSTITUTE BILL 

 
"ර හ ජර්භහනු හර්මි අබයහ ආඹතනඹ පිහිටුවීභ වහ ද; ඒ 

ආඹතනතව ඵරතර  හර්ඹ ව ර්තය නිලස දත දළක්වීභ වහ ද; ඊට 

ම්ඵ නධ ව ආනු ගි රුණු වහ විධිවිධහන ළරළසවීභ පිණි ද ව 

ඳනේ තටුම්ඳතකි. 
  

(අභහතය භඩලඩරතව අනුභ වඹ ද නහ  වතේ. " 

 
"ිළිතගන්වන ලද්මද්  නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහු  ු

අමාතාතයතුමාතා මවනුව  ගු ගයන්ත කුණාතිශලක මාතහතා විිංනි. 
2017 ජූලි 18 වන අඟහුවාදා මද වන වා ිරයවිය ුතතුයයි ද, එය 

ු ද්රණය කළ ුතතුයයි ද, අදාළ ආංිකක අකරක්ෂෂණ කාාක සභ්ාව  
මය ු  කළ ුතතුයයි ද නිමයෝග කාන ලදී.  

றநன்கள் அதறறதத்ற ற்தம் தரறற்தறற்சற அலச்சரறன் 

சரர்தறல் ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க அர்கபரல் 

சர்ப்தறக்கப்தட்டது. 

2017 தலன 18, தசவ்ரய்க்கறல இண்டரம் தொலந 

றப்தறடப்தட ஜண்டுதணவும் அச்சறடப்தட ஜண்டுதணவும் 

உரற துலநசரர் ஜற்தரர்லக் குளவுக்கு ஆற்தப்தடுத்ப்தட 

ஜண்டுதணவும் கட்டலபறடப்தட்டது. 
 

Presented by the Hon. Gayantha Karunatileka on behalf of the 

Minister of Skills Development and Vocational Training ; to be read a 

Second time upon  Tuesday, 18th July, 2017 and to be printed; and to 

be referred  to the relevant Sectoral Oversight Committee.  
 

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තඹෝජනහ පිළිඵ දළනුම්දීභ. 
 
 

ඳාර්ලිමේන්තුමේ ක ුතතු 
தரரளுன்ந அலுல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගු ලක්ෂෂ්මාතන් ිරරිඇල්ල  මාතහතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි  භභ ඳවත ව න තඹෝජනහ ඉදිරිඳේ 
යනහ: 
 

"ඳහර්ලිතම් නතුතේ සථහය නිතඹෝ අ  42  43 ව 44හි විධිවිධහනරට 

ඹටේ ඳහර්ලිතම් නතුතේ තභභ බහ හයඹ තුශ දී විදයුේ ඡ නද ්රභඹ බහවිත 
යමි න ද ඳහර්ලිතම් නතුතේ ඡ නදඹක් ඳළළේවිඹ වළකි ඵ තභභ 

ඳහර්ලිතම් නතු න්යණඹ යනු රඵයි." 

 

්රශ්නය විමාතසන ලදින්, සභ්ා සේමාතත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී ිංටිමේය. 
ளந்ரர். 

rose. 
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[රු ඩේරස තේහන නදහ භවතහ] 
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ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු  භ නත්රීතුභහ   අද හරතේරහ ම්ඵ නධ  භට නළතේ  
ඔඵතුභහතේ අධහනඹ තඹමු ය නනට සිදු තනහ. රු අනුය  
දිහනහඹ භළ වතුභහ. 

 

ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
රු ථහනහඹතුභනි  රු අභහතයතුභහ තේශීඹ ආදහඹම් 

ඳනේ තටුම්ඳත නමි න අලුේ ඳනේ තටුම්ඳතක් ඉදිරිඳේ ය 
 වතඵනහ.  ඳනේ තටුම්ඳත ඳහර්ලිතම් නතුතේ හචිඡහ කිරීභට 

තඳය විලහර ආ නතදෝරනඹට තුඩු දී  වතඵනහ  ළටලු භතු වී 
 වතඵනහ.  තම් ඳනේ තටුම්ඳත ප්රලසනත තරහ  වතඵන නිහ 
ීේන්ඹ මි ව ව අතනකුේ තම් වහ  ම්ඵ නධ ආඹතනඹ න  

එක් ඔඵතුභ නරහ තම් ළන හචිඡහක් රඵහ තද නනට සූදහනම්ද 
කිඹහ භභ දළන  නනට ළභ වයි.   

 

ගු ලක්ෂෂ්මාතන් ිරරිඇල්ල  මාතහතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඇේත ලතඹ නභ රු ථහනහඹතුභනි  ඳනේ තටුම්ඳේ 

ඉදිරිඳේ කිරීතම්දී ීේන්ඹ මි වේ එක් හචිඡහ ය නනට  
ඕනෆඹ කිඹහ නී වඹක් ඳහර්ලිතම් නතුතේ  නම් නළවළ. [ ඵහධහ 
කිරීභක්] භභ කිඹ නත න  මුදල් ඇභ වතුභහේ  එක් තම් 
හචිඡහ ය නන- [ ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අනුය දිහනහඹ භ නත්රීතුභහ. 
 

ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි  තභඹ  ඉතහ තවොඳි න ය ළනීභ 

තනුත න යන රද තඹෝජනහක්. භභ ද නත න නළවළ  ර්තභහන 
මුදල් අභහතයයඹහ තත ද කිඹහ. හිටපු මුදල් අභහතයයඹහේ  
එක් ශ කිසිදු හචිඡහක්  පරදහයි තර අ න වුතඩල නළවළ. 

කිසිදු හචිඡහක් පරදහයි තර අ න ය  නන ඵළරි වුණහ. 
ඒයි භභ කිඹ නත න. 

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර්තභහනඹ ළන ථහ ය නන  රු භ නත්රීතුභහ.   
 

ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි  ඔඵතුභහට ඒ ඳනේ තටුම්ඳත 
දළක්හභ තඳතනනහ  ආඩලඩු්රභ යසථහට ඩහ ටික් කුඩහයි 
කිඹරහ. රු ථහනහඹතුභනි  අතේ යතේ ආර්ථිඹ පිළිඵ 

ඉතහභේ ළදේ ඳනේ තටුම්ඳතක් තම් ඉදිරිඳේ ය නත න. 
එළනි ඳනේ තටුම්ඳතක් පිළිඵ ඊට අදහශ ආඹතනඹ න  එක්  
ඹම් හචිඡහක් තවෝ - [ඵහධහ කිරීභක්]  

 

ගු ලක්ෂෂ්මාතන් ිරරිඇල්ල  මාතහතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

තභළනි අසථහ හචිඡහක් ඉල්රන එ ළයදියි.  

ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෆ තවන හරඹක් ඉල්ලුහ. මුදල් අභහතයයඹහ දු නත නේ 

නළවළ. දීරහ ළඩකුේ නළවළ.  
 

ගු ානිල් වික්රමාතිංංහ මාතහතා  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු ථහනහඹතුභනි  තම් තටුම්ඳත ස තශ  
අභහතයහ ලතව නිරධහරි න. ඊට අභතය අතනක් අඹේ සිටිඹහ. 
අභහතයහ ලතව නිරධහරි න වබහගි වුණු ඵ භභ ද නනහ. කීඳ 

තහක්භ තම් ප්රභහද වුණහභ ඇයි  කිඹහ ඇහුහ. තම් ළන 
අභහතයහ ලතව නිරධහරි න  දළනතන සිටිඹහ.  ඵදු තන  එත න 
රි රහ ඹ නන පුළු න භවය තළ න තම් ඳනේ තටුම්ඳතේ 

තනස ය  වතඵනහ.   

ඇේත ලතඹ නභ දළ න එ ර නතතවේ  ත හුතක් යටරේ 
අලුේ  චන තභයි ඳහවිචි ද  ය නත න. තම් ඳනේ තටුම්ඳත 
අලුේ විධිඹටයි ස ය නත න. It is new drafting.    භභ නම් 
කිේතේ  " Draft එට simple language ඳහවිචි ද ය නන." කිඹහ. 
නළේනම් මිනිුභ නට තේ තය නත න නළවළ. තම් ළන ීේන්ඹ 
මි වර විතයක් තනොතයි  ඵදු අ ලතව භවය අඹේ ප්රහල ය 
 වතඵනහ.  තත  තවෝ තම් ඳනේ තටුම්ඳත ඉදිරිඳේ ය 
 වතඵනහ. උහවිඹට ඹ නන  ඕනෆ අඹට දළ න උහවිඹට ඹ නන 
හරඹ  වතඵනහ. ඒ හතේභ අතේ හය බහරටේ තභභ 
ඳනේ තටුම්ඳත ඹ නනට පුළු න. ඊ  ට  අභතය  අපි 
ඇභ වතුභහට කිඹ නනම්  වුරු වුරු එක්ද හචිඡහ ය නත න 
කිඹහ. තභොද  යහඳහරිඹ න  එක්ේ හචිඡහ ය නන 
 වතඵනහ. තභතුභහ කිේතේේ  ඇභ වතුභහට හචිඡහ ය නන 
තද නන කිඹරහයි. එතවභ හචිඡහ තනොතරුහඹ කිඹහ කිඹ නනට 
ඵළවළ. තම්  නිරධහරි න පිරික් තභයි ස තශ . ඒ අඹ භට වමු 
වී  වතඵනහ. තභොද  තම් අතයතුය  තභඹට  තලෝධන කිහිඳඹක් 
ය නන සිදු වුණහ. ඇභ වතුභහත න අව නන හ භතද ථහ 
ය නන රළවළස ව කිඹහ. බහනහඹතුභහට  ඒ ය නන පුළු න. 
එචිචයයි  වතඵ නත න.  

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
රු භ නත්රීතුභහ  තඹෝජනහක් ය නන. ඊශත  ටයුතුරට 

ඹ නන  වතඵනහ  රු අනුය කුභහය දිහනහඹ භළ වතුභහ. 
 

ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි   ඔඵතුභහ ද නනහත න හිටපු මුදල් 
අභහතයයඹහතේ හර්ඹ බහයඹ ව එතුභහ තම් හචිඡහ පිළිඵ 

දළක් ව ප්ර වචහයඹේ.  එභ නිහභ ත නනට ඇ ව  ඔඵතුභ නරහට  
එතුභහ භහරු ය නනට සිේධ වුතඩල.  

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහ තඹෝජනහ ය නන. නම් ටි රළවළස වයි. දළ න රු 

අභළ වතුභහේ කිේහ ත න.  
 

ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මුදල් අභහතයතුභහ ඉ නනහ නම්  තරතවසියි රු 
ථහනහඹතුභනි. රු බහනහඹතුභහ භළදිවේ තරහ  ඒ 

අසථහ රඵහ තද නනඹ කිඹහ භභ ඉල්රනහ.   
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ඳහර්ලිතම් නතු 

ගු ලක්ෂෂ්මාතන් ිරරිඇල්ල  මාතහතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභ ඔඵතුභහතේ ඉල්සිභ දළනුම් තද නනම්.  
 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තඵොතවොභ සතු වයි.   

තඹෝජනහ පිළිඵ දළනුම්දීභ ව දිනට නිඹමිත  ටයුතු.  

අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහතේ අධයක් 
ජනයහල්යඹහතේ ළටුේ  වහ දීභනහ  ප්ර වතලෝධනඹ කිරීභ.  

 
අල්ලස් මහෝ දෂණ  ම ෝදනා විමාතර්ශන මක මිෂන් 
සභ්ාමේ අධයක්ෂෂ ජනාාල්වායාම  වැටු්  හා 

දීමාතනා ්රතිශමශෝධනය ිරීමාත 
இனஞ்சம் ற்தம் ஊல் தற்நற றசரல 

ஆலக்குளறன் தறப்தரபர் ரகத்றன் சம்தபம் 

ற்தம் தடிகபறல்  றதத்ம் ஜற்தகரள்பல்  
REVISION OF SALARY AND ALLOWANCES OF THE 

DIRECTOR GENERAL OF THE COMMISSION TO 

INVESTIGATE ALLEGATIONS OF BRIBERY OR 

CORRUPTION 

[අ.බහ. 2.31] 

 

ගු ානිල් වික්රමාතිංංහ මාතහතා  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු ථහනහඹතුභනි  භහ ඳවත ව න තඹෝජනහ ඉදිරිඳේ 
යනහ:  

"1994 අ  19 දයන අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන  තොමි න 
බහ ඳනතේ 16ස1   න වඹ භඟි න තොමි න බහට ඳළරී ඇ ව හර්ඹඹ න 

ඉටු යසිභ පිණි එභ තොමි න බහට වහඹ වීභට අධයක්ෂ 

ජනයහල්යතඹකු ඳේකිරීභට ව එභ තනතුය දයන තළනළේතහට 
ඳහර්ලිතම් නතු විසි න නිලසචඹ යනු රඵන ළටුඳක් තවීභට විධිවිධහන 

රසහ දී ඇ ව තවයි නද; 

අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහතේ අධයක්ෂ ජනයහල් 
තනතුයට 2016.11.24 දින සිට නී වඳ ව  තදඳහර්තතම් නතුතේ අ වතර් 

තොලිසිටර් ජනයහල් ධයතව යහජහරි ශ ජනහධිඳ ව නීන්ඥ යේ ජඹභහ නන 

භවතහ ඳේ ය ඇ ව තවයි නද; 

අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහතේ අධයක්ෂ ජනයහල් 
ජනහධිඳ ව නීන්ඥ යේ ජඹභහ නන භවතහට තඳෞේලි න ත  අ වතර් 

තොලිසිටර් ජනයහල් තනතුයට හිමි භහසි ළටුඳ වහ යජතව නිර නිහඹක් 

රඵහ දී තනොභළ ව නම්  නිහ කුසි දීභනහ ඇතුළු සිඹලු දීභනහ සදුයථන 

දීභනහ ව ඉ නධන දීභනහ වළය  රඵහදීභටේ  අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ 

විභර්ලන  තොමි න බහතේ අධයක්ෂ ජනයහල් ධයඹට හිමි අභහතයහ ල තල්ම් 

දීභනහ  දුයථන දීභනහ ව ඉ නධන දීභනහ 2016.11.24 දින සිට තවීභට 
අභහතය භඩලඩර අනුභ වඹ රඵහ දී ඇ ව තවයි නද; 

ඊට අනුකර  1994 අ  19 දයන අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන 

තොමි න බහ ඳනතේ 16ස2   න වඹ ප්රහය  අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ 
විභර්ලන  තොමි න බහතේ අධයක්ෂ ජනයහල්  ජනහධිඳ ව නීන්ඥ යේ 

ජඹභහ නන භවතහ තත යජතව ඒහඵේධ අයමුදරට ළඹ ඵයක් න ඳරිදි ඉවත 

ව න භහසි ළටුඳ වහ දීභනහ තවීභට තභභ ඳහර්ලිතම් නතු තඹෝජනහ 

ම්භත යයි. 

(අභහතය භඩලඩරතව අනුභ වඹ ද නහ  වතේ. " 

රු ථහනහඹතුභනි  අ වතර් තොලිසිටර් ජනයහල් 
ජනහධිඳ ව නී වඥ යේ ජඹභහ නන භවතහ අල්රස තවෝ දණ 

තචෝදනහ විභර්ලන  තොමි න බහතේ අධයක්ෂ ජනයහල් වළටිඹට 

ඳේ වුණහ. අඳට වුභනහ තරහ  වතඵ නත න එතුභහට නී වඳ ව 
තදඳහර්තතම් නතුතේ රළබුණු තේතනඹේ රඵහ තද නන. තම් 
තඹෝජනහ තන එ නත න අ වතර් තොලිසිටර්  
ජනයහල්යතඹකුට රළතඵන තේතනඹ එතුභහට රඵහ තද නන. ඒ 

අඩු ළ ව ත නත න නළවළ. තම් ඳේවීභ රඵ නනට ඉසතල්රහ 
එතුභහ තභතතක් ල් රළබුතේ අ වතර් තොලිසිටර් 
ජනයහල්යතඹකුතේ තේතනඹ. ඒ අනු තම් තඹෝජනහ තම් රු 

බහට ඉදිරිඳේ ය නත න  අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන 
 තොමි න බහතේ  ළඩ ටයුතු ය තන ඹ නන. තභඹට 
විරුේධ තනොවී  තභභ තඹෝජනහ ම්භත ය තද නනඹ කිඹහ භභ 

තම් රු බහට තඹෝජනහ  යනහ.  
 
්රශ්නය සභ්ාිමු ඛ කාන ලදී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 

ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊශතට  තඹෝජනහ අ  2. ඵරවේහයතඹ න   අතුරුදව න  
කිරීම්ලි න සිඹලු තළනළේත න  ආයක්හ කිරීභ  වහ ව 
ජහතය නතය  ම්මු ව ඳනත තටුම්ඳත. - තදළනි ය කිඹවීභ.  

 

ගු ලක්ෂෂ්මාතන් ිරරිඇල්ල  මාතහතා  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

We are not moving it today, Sir.   

 
ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Okay.  
 

ගු ානිල් වික්රමාතිංංහ මාතහතා  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
රු ථහනහඹතුභනි  තඳතර්දහ අතේ භ නත්රීරු  ඩලඩහඹභ   

රැසතේදී  භ නත්රීතුභ නරහ  කිේහ  "ඳශමුන තඹෝජනහට ඉඩ 
තද නන."  කිඹහ. එභ නිහ දළනට ඳශමුන තඹෝජනහ 
හචිඡහට අයතන ශතදීභ ද  තදළනි තඹෝජනහ ඉදිරිඳේ 

යනහ.  

 

[தற.த. 2.32] 

 

ගු ඥානු ත්තු ශ්රීමන්සන් මාතහතා 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீஜசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தகௌ சதரரகர் அர்கஜப, இன்லந றணம் 

இனஞ்சம் ற்தம் ஊல் தற்நற றசரல 

ஆலக்குளறன் தறப்தரபர் ரகத்றன் சம்தபம் ற்தம் 

தடிகபறல்  றதத்ம் ஜற்தகரள்பல் தரடர்தரண 

றரத்றஜன சறன கதத்துக்கலப தொன்லப்தறல் ரன் 

கறழ்ச்சறலடகறன்ஜநன்.  
 
ගු කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair. 
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අනතුුව ගු කථානායකතුමාතා මූලාසනමයන් ඉවත් වුමයන්, 
නිමයෝජය කථානායකතුමාතා ගගු තිශලංග සුමාතතිශඳාල මාතහතා] 
මූලාසනාඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனஜ, தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

[ரண்தைறகு றனங்க சுறதரன] லனல கறத்ரர்கள். 

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA]  took the 

Chair. 

 

ගු ඥානු ත්තු ශ්රීමන්සන් මාතහතා 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீஜசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
இன்லந கரனகட்டத்றல் து ரட்டில் 

தறரற்தகறன்ந அச ஊறர்கலப டுத்துக்தகரண்டரல், 

இண்டு லகரணர்கலபப் தரர்க்கக்கூடிரக 

இதக்கறன்நது. கடல, கண்றம், கட்டுப்தரட்டுடன் 

தசற்தடுகறன்ந அச ஊறர்கள், அச அறகரரறகள் எத 

லகறணர். கடல, கண்றம் ன்ந றடத்றல் 

ட்டுப்தரட்டுடன் தசற்தடுகறன்ந ஊறர்கள், அறகரரறகள் 

இன்தணரத லகறணர். கடல, கண்றம், 

கட்டுப்தரட்டுடன் தசற்தடுகறன்ந அச ஊறர்கள், அச 

அறகரரறகள் து ரட்டின் அதறறதத்றக்கும் ல்னரட்சறக்கும் 

றகவும் ஜண்டப்தடுகறன்நர்கபரக இதக்கறநரர்கள். ஆணரல், 

அசறல் ரற்நம் ற்தட்டிதக்கறன்ந இன்லந கரனகட்டத்றல் 

- ல்னரட்சற அசரங்கத்றல் ஆட்சறறல் இந்றரகக் 

கரப்தடுகறன்ந றதரகத்றலும் ரற்நம் ற்தட ஜண்டும். 

கடந் கரனத்றல் -  

 

ගු උදය ්රභ්ාත් ගේමාතන්ිළල මාතහතා 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  රී ව ප්රලසනඹක් භතු ය නන 

 වතඵනහ. 
 

ගු නිමයෝජය කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු උදඹ ප්රබහේ ම්භ නපිර භ නත්රීතුභනි  තභොක්ද රී ව 

ප්රලසනඹ? 
 

ගු උදය ්රභ්ාත් ගේමාතන්ිළල මාතහතා 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අද දින නයහඹ ඳත්රතව අ  
2 ඹටතේ ව න තන ඵරවේහයතඹ න අතුරුදව න කිරීම්ලි න 

සිඹලු තළනළේත න ආයක්හ කිරීභ වහ ව ජහතය නතය ම්මු ව 
ඳනේ තටුම්ඳත අද දින විහදඹට  නනහද  නළේද කිඹහ 
මරහනතඹ න දළන ළනීභට ළභළ වයි. තභොද  එඹ අද දින 

විහදඹට ළනීභට නිඹමිත  වබුණහ.  
 

ගු නිමයෝජය කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

එඹ අද move  ය නත න නළවළ කිඹරහ කිේහ.   
 

Hon. Srineshan, you may proceed. 
 

ගු ඥානු ත්තු ශ්රීමන්සන් මාතහතා 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீஜசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
அசறல் இந்றம் ரநறணரல் ட்டும் ஜதரரது; 

ஆட்சறறல் இந்றத்றலும் அரது றர்ரக 

இந்றத்றலும் ரற்நம் ற்தட ஜண்டும். கடந் 

கரனங்கலபப் ஜதரன்த, ல்னரட்சற ற்தட்டிதக்கறன்ந 

இன்லந கரனத்றல்கூட தனறரண ஊல், ஜரசடிகளும் 

இனஞ்சங்களும் இடம்ததற்நரக ரங்கள் அநறகறன்ஜநரம். 

குநறப்தரக, ஊல் ஜரசடிகபறல் ஈடுதடுகறன்நர்கலப 

உடணடிரக அந் இடத்றலிதந்து அகற்நற, ல்ன 

றர்ரகறகலபத்ம் ல்ன தொகரலரபர்கலபத்ம் றறத்ரல், 

றச்சரக ல்னரட்சறக்குப் ததரதத்ரண ல்ன றர்ரகத்ல - 

ல்ன தொகரலத்துத்ல ற்தடுத் தொடித்ம். இங்கு தகௌ 

அலச்சர் அர்கள் இதக்கறன்நரர். அர் ங்களுலட 

கதத்துக்கலபச் தசறடுத்து, அந் றடத்துக்கு 

ற்நறத்றல் ததரதத்ரண றர்ரகறகலபத்ம் 

தொகரலரபர்கலபத்ம் றறத்து, ல்னரட்சற அசறல் ல்ன 

றர்ரகத்ல ற்தடுத் ஜண்டுதன்த ரங்கள் 

றதம்தைகறன்ஜநரம். தகப அலச்சர் அர்கஜப, லங்கள் 

ங்களுலட கதத்துக்கலபச் தசறடுத்துச் சறநப்தரணதரத 

றர்ரகக் கட்டலப்தறலண ரடு தரவும் ற்தடுத் 

ஜண்டும். குநறப்தரக, டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் 

ரழ்கறன்ந க்கள் ல்னரட்சறறல் ல்ன றர்ரகத்ல 

றர்தரர்த்து றற்கறன்நரர்கள். அண்லக்கரனத்றல் தன 

ரற்நங்கள் தசய்ப்தட்டிதக்கறன்நண; அற்நறலண 

ஜற்கறன்ஜநரம். அஜஜதரன்த தரடர்ச்சறரக ல்ன 

றர்ரகத்ல ற்தடுத்க்கூடி றத்றல் உங்களுலட 

தசற்தரடுகள் அலத்தண ரங்கள் ம்தைகறன்ஜநரம்.  

இன்லந கரனகட்டத்றல் எத ரடு அதறறதத்றலட 

ஜண்டுரணரல், அந் ரட்டில் அதறறதத்றக்கரண 

றறரணது துஷ்தறஜரகம் தசய்ப்தடரல் தொளலரகப் 

தன்தடுத்ப்தட ஜண்டும். ணறதம், சறனஜலபகபறல் அந் 

றறறல் குப் தம் ரங்குகறன்ந தசற்தரடுகள் 

கரப்தடுகறன்நண. இவ்ரத குப் தம் ரங்குஜரடு 

ட்டுல்னரல், இனஞ்சம் ரங்குகறன்ந தசற்தரடுகளும் 

இடம்ததற்நல ரங்கள் கடந் கரனங்கபறல் அறகரகப் 

தரர்க்கக்கூடிரக இதந்து. இன்லந அசரங்கத்றல் 

அவ்ரநரண தசற்தரடுகள் கட்டுப்தடுத்ப்தட்ட றலனறல் 

இதந்ரலும்கூட, அங்தகரன்தம் இங்தகரன்தரகச் சறன 

தசற்தரடுகள் லடததற்ததலக் கரக்கூடிரக 

இதக்கறன்நது.  

குநறப்தரக, ட்டக்கபப்தை ரட்டத்ல டுத்துக் 

தகரண்டரல், அங்கு ல் றரதரம் ன்தது றக 

தொக்கறரண எத தரறனரக லடததற்த தகறன்நது. இந் 

லனப் ததரதத்ட்டில், அந்ப் தறஜசத்றல் 3 கறதப் 

லன 12,000 தௐதரய்க்குப் ததற்தக்தகரள்கறன்ந க்களும் 

இதக்கறன்நரர்கள். சறததூ றத்றரசத்துக்குள் அஜபவு 

லன 25,000 தௐதரய் தகரடுத்துப் ததற்தக்தகரள் 

கறன்நர்களும் இதக்கறன்நரர்கள். இர்கள் நத்ர இண்டு 

டங்கு தத்லக் தகரடுத்து லனப் ததற்தக்தகரள்கறன்ந 

றலனல கரப்தடுகறன்நது. இற்குள் குப் தம் ற்தம் 

இனஞ்சம் அடங்கறறதப்தணரல்ரன் இவ்ரத றகழ் 

கறன்நதண க்கள் சந்ஜகறக்கறன்நரர்கள். ணஜ, இவ்ரத 

குப் தம் அல்னது இனஞ்சம் ததற்தக்தகரண்டு க்கலப 

லக்கறன்ந அல்னது க்களுக்குச் சரதக்ஜகடரக இதக்கறன்ந 

றர்ரகக் கட்டலப்தைகபறல் ரற்நங்கலப ற்தடுத் 

ஜண்டுதன்த ரன் உங்கலப றரகக் ஜகட்டுக் 

தகரள்கறன்ஜநன். தணன்நரல், இனஞ்சம் ற்தம் ஊல் 

தைரறகறன்ந றர்ரகறகபறடம் சட்டத்றலிதந்து ப்தறப்தறலக் 

கக்கூடி எத சரர்த்றரண  ஜதரக்கும் கரப்தடுகறன்நது. 

அசுகள் ரதகறன்நஜதரது, அர்கள் இட்லட ஜடம் 

ஜதரடுகறன்நர்கபரக ரநறறடுகறன்நரர்கள். இர்கள் ரங்கள் 

கடந் கரனத்றல் தசய் ஊல் ஜரசடிகலப லநக்கக்கூடி 

றத்றல், சுத்ரக டக்கறன்நர்கள் ஜதரன்த தொகத்லக் 
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கரட்டிணரலும், ஆங்கரங்ஜக சறன இனஞ்ச ஊல்கள்  

டடிக்லககபறல்  ஈடுதடுல ரங்கள் 

அரணறக்கக்கூடிரக இதக்கறன்நது. 

தகௌ அலச்சர் அர்கஜப, லங்கள் 

உள்ரட்டலுல்கள் அலச்லசப் ததரதப்ஜதற்நன் தறன்ணர் 

அறல் தன சலர்றதத்ங்கலபச் தசய்றதக்கறன்நலர்கள், 

ரற்நங்கலபச் தசய்றதக்கறன்நலர்கள். இந் ரற்நங்கலபப் 

ததரதத்ட்டில் ரங்கள் இணர ரலறரக, ர 

ரலறரகச் சறந்றக்கறல்லன. ரநரக, டுறலனரகச் தசற் 

தடுகறன்நர்கலப, தக்கச் சரர்தறல்னரல் தசற்தடுகறன்நர் 

கலப, ஊல் ஜரசடிகள் இல்னரல் தசற்தடுகறன்நர்கலப  

ஊக்குறக்கஜண்டிர்கபரக இதக்கறன்ஜநரம். ந் 

இணத்துக்குச் சரர்தரகவும் தசற்தடரர்கபரக, ததரதுரக 

க்கள் சரர்தரகச் தசற்தடக்கூடி ல்ன றர்ரகறகலப, ல்ன 

தொகரலரபர்கலப, ல்ன அச ஊறர்கலப ரங்கள் 

ட்டிக்தகரடுக்கஜண்டிர்கபரக, தரரட்டஜண்டிர் 

கபரக இதக்கறன்ஜநரம். அதுரன் உண்லறல் ல்னரட்சற 

அசுக்கு இனக்கரக அலக்கூடி எத றடரகும்.  

கடந் கரனத்றல் அச தத்றலண ஜரோ்ல் 

தறசரங்களுக்குப் தன்தடுத்ற, அன்தோனரக தற்நறலத் 

ட்டிக்தகரள்ற்கரண சறன தசற்தரடுகள் தொன்தணடுக்கப் 

தட்டண. அந் றடங்கள் சறன சந்ர்ப்தங்கபறல் உங்களுக்கு 

அக்கு ஜத ஆற ஜநரக தொலநப்தரடு தசய்ப்தட்டஜதரது 

லங்களும் அலண உள்ளூ ஜற்நறதந்லர்கள்; உரற 

டடிக்லககலப ஜற்தகரள்ற்கும் தொலணந்றதக் 

கறன்நலர்கள். இன்தம் அவ்ரநரண எத தொலணப்தரண தசலன 

லங்கள் தசய்லறட்டு உங்கலப ரங்கள் 

தரரட்டுகறன்ஜநரம். ங்களுக்கு உவுகறன்நரக அல்னது 

ங்களுக்குச் சரர்தரணரக இதக்கஜண்டும் ன்த ரங்கள் 

ந்தரத றர்ரகறலத்ம் றர்தரர்க்கறல்லன. ஊல் 

ஜரசடிகபறல் ஈடுதடரது, இனஞ்சம் ததற்தக்தகரள்பரது 

சறநப்தரகச் தசற்தடக்கூடி, சகனலத்ம் சத்துரண 

தொலநறல் அலத்துச் தசல்னக்கூடி றர்ரகறகலபஜ 

ரங்கள் றர்தரர்க்கறன்ஜநரம். அர்கலபப் தற்நற 

கதத்துக்கள் ந்ஜரர் இடத்றலும் தபறப்தலடத் 

ன்லரகச் தசரல்னக்கூடிரக, அரது எத ல்ன 

றர்ரகற, ல்ன தொகரலரபர் ன்த தசரல்னக்கூடி 

றத்றல் இதக்கஜண்டும்.   

தகப அலச்சர் அர்கஜப, ஊல் ஜரசடிகள் தசய்து, 

இனஞ்சங்கள் தகரடுத்து றர்ரகறகபரக  இதப்தர்கலப 

லங்கள் டுக்கக்கூடிர் ; டுக்கக்கூடி ஆளுல 

உங்கபறடறதக்கறன்நது. அப்தடிப்தட்டர்களுக்கு ந் 

றத்றலும் தறத்ர்வுகள் தகரடுக்கக்கூடரது ன்ந 

அடிப்தலடறல் லங்கள் தறடிரரக இதப்தலறட்டும் 

இவ்ரநரண ஏர் அலச்சர் இந் உள்ரட்டலுல்கள் 

அலச்சறற்குக் கறலடத்லலறட்டும் ரங்கள் 

கறழ்ச்சறலடதுடன் தரரட்டும் தரறறக்கறன்ஜநரம். 

ததரதுரக க்களுக்குப் தன றங்கபறல் ‘தரக்கு’க் 

கரட்டுகறன்ந அல்னது க்கலப ரற்தகறன்ந அல்னது 

ர்த்கர்கலபத் ங்கபது லககளுக்குள் லத்துக்தகரண்டு 

தரடர்ந்தும் ஜகரஜனரச்ச றலணக்கறன்ந ஜரசடித் ன்லரண 

றர்ரகறகலபத் வுதசய்து இணங்கண்டு, அர்கள் 

றடத்றல் கக்கரய்வுகள் ஜற்தகரண்டு, அந்க் 

கக்கரய்வுதோனரகக் கறலடக்கறன்ந குற்நச்சரட்டுக்களுக்குப் 

தரறகரரக அர்கலப ரற்தற்கரண தசற்தரடுகலப 

லங்கள் தசய்ஜண்டுதன்த றர்தரர்க்கறன்ஜநரம். 

ததரதுரக ஊல் ஜரசடிகள் தசய்ரது, இனஞ்சம் ததநரது 

தறரற்தகறன்நர்கலப க்கள் அலடரபம் 

கண்டிதக்கறன்நரர்கள். அவ்ரத 

தறரற்தகறன்நர்கள்ரன் ங்களுக்குத் ஜலஜ எற, 

கடந் கரனத்றலும் இக்கரனத்றலும் க்கலபச் சரர்த்றரக 

ரற்நறக்தகரண்டு தசற்தடுகறன்நர்கள் ங்களுக்குத் 

ஜலறல்லன.  ரடு அதறறதத்றலடற்கு ஊல் 

ஜரசடிகள் இதக்கக்கூடரது, தத் துஷ்தறஜரகங்கள் 

இதக்கக்கூடரது, பத் துஷ்தறஜரகங்கள் இதக்கக்கூடரது.   

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்லப் ததரதத்ட்டில் அங்கு 

துதரண றற்தலண றலனத்றற்கரண அதறப் 

தத்றங்கலபக் தகரடுப்தது சறனதலட உலப்தைக்கரண எத 

றடரகக் கரப்தடுகறன்நது. அஜஜதரன்த, சட்ட 

றஜரரண தொலநறல் றரதரங்கள் தசய்லக் கண்டுங் 

கரரல் றடுகறன்ந எத ஜதரக்கும் கரப்தடுகறன்நது. 

இப்தடி கண்டுங்கரரல் தசற்தடுகறன்ந ஜதரக்லகக் 

கட்டுப்தடுத்க்கூடி றத்றல் ரண றர்ரகறகலப லங்கள் 

றறக்கஜண்டும். அண்லறல், சறன றர்ரகறகளுக்கு லங்கள் 

இடரற்நம் தகரடுத்றதந்லர்கள். அந் ரற்நங்கலபப் 

தரர்க்கறன்நஜதரது, உண்லறல் ல்னரட்சற அசறதெடரக 

ல்ன றர்ரகதரன்லந க்கள் ததநஜண்டும் ன்ந 

அடிப்தலடறல் லங்கள் தசற்தட்டிதப்தல ரங்கள் 

உர்ந்துதகரள்பக் கூடிரக இதக்கறன்நது. அற்கரக 

உங்கலபப் தரரட்டுகறன்ஜநரம். ப்ஜதரதும் ஊல் ஜரசடி, 

இனஞ்சம் இல்னர ல்ன றடங்கலபத் றழ்த் ஜசறக் 

கூட்டலப்தை ஆரறத்து றற்கறன்நது. ஊல் ஜரசடிகபறல் 

ஈடுதடுதர்கள், இனஞ்சம் ததததர்கள் சறனஜலபகபறல் 

அசறல்ரறகலபத் ங்களுலட கரப்தண்கபரக 

லத்துக்தகரண்டு க்கலப ரற்தகறன்நணர் அல்னது 

க்களுக்குக் கக்குறடுகறன்நணர். ணஜரன், இந் 

றடத்றல் கூடுனரண அக்கலந தசலுத்ஜண்டுதன்த 

ஜகட்டுக்தகரள்கறன்ஜநன்.   

அதறறதத்றலடந் ரடுகபறல் அஜகரக ஊல் 

ஜரசடிகள், இனஞ்சம் ன்தண கட்டுப்தடுத்ப்தட்டிதக் 

கறன்நண; ட்டுப்தடுத்ப்தட்டிதக்கறன்நண. அலத்ம்றட, 

துதரணக் கலடகலப அலத்து அந் க்கலப 

தலக்ஜகரட்டுக்குள் ள்ளுகறன்ந தசற்தரடும்கூட 

குலநக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. ஆணரல், கடந் கரனங்கபறல் 

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் துதரண றற்தலண 

றலனத்றற்கரண அதறப்தத்றங்கள் றலநரகக் 

தகரடுக்கப்தட்டிதக்கறன்நண ண ரன் றலணக்கறன்ஜநன். 

அங்கு 58க்கு ஜற்தட்ட துதரணக்கலடகள் றநக்கப் 

தட்டிதக்கறன்நண. ற்ஜதரது ஊல், இனஞ்சம் ஜதரன்ந 

றடங்கபரலும் துதரண றற்தலண றலனங்கபறணரலும் 

ட்டக்கபப்தை ரட்டம் தலறல் சறக்குண்டு 

றக்குதொக்கரடிக்தகரண்டிதக்கறன்ந எத றலனலல 

அரணறக்கக்கூடிரக இதக்கறன்நது. ங்கலபப் ததரதத் 

ட்டில், இணர ரலறரகச் சறந்றப்தலறட, சத்து 

ரலறரக, டுறலனரகச் தசற்தடக்கூடிர்கலப 

ஊக்குறக்கக்கூடி றத்றல் உங்களுலட தசற்தரடுகள் 

அலகறன்நஜதரது, அற்நறலண ரங்கள்  ணர ஜற்கத் 

ரரக இதக்கறன்ஜநரம். ணஜ, இந் ஊல்ரறகள், 

இனஞ்சரறகள் அல்னது ஜரசடிரறகள் ரர் ன்தல 

அநறக்கூடி றத்றல் கட்டங்கட்டரகச் சரறரண தொலநறல் 

கக்கரய்வுகலபச் தசய்து, அற்நறன்தோனரக 

அகப்தடுகறன்ந அந்க் குற்நரபறகலப இணங்கண்டு, 

எவ்தரத ரட்டத்றலும் ல்னரட்சறக்குரற ல்ன றர்ரகம் 

லடதததற்கு லங்கள் உங்கபரனரண தறகலப 

ஜற்தகரள்ப ஜண்டும். அற்கரக உங்களுக்கு ரங்கள் 
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ப்ததரளதும் தக்கதனரக இதப்ஜதரம் ன்தல இந் 

இடத்றல் தரறறத்துக் தகரள்கறன்ஜநன்.  

"தம் தரரபம் ட்டும் தரத்ம்!" ன்த தசரல்ரர்கள். 

இந்ப் தத்லப் தன்தடுத்ற அஜகரண குற்நரபறகள் 

அல்னது இனஞ்சரறகள் ப்தறத்துக்தகரள்கறன்ந எத றலனல 

கரப்தடுகறன்நது. ணஜ, தத்றன் தோனரகத் 

ப்தறத்துக்தகரள்கறன்ந எத ரர்க்கத்ல ரங்கள் 

கட்டரரகக் கட்டுப்தடுத்றக்தகரள்ப ஜண்டும். 

தணன்நரல் எத ரடு, எத ரட்டம் தலறல் 

ரடுற்கும் அஜஜலபறல் க்கள் தலறல் 

றலபப்தற்கும் இப்தடிரண தசற்தரடுகள் தொக்கற 

கரரக இதக்கறன்நண. ணஜ, commission தததகறன்ந 

தொலந, corruption தசய்கறன்ந தொலந, conflict ன்ந 

தொண்தரடுகலப ற்தடுத்துகறன்ந தொலந ஜதரன்நல இல்னர 

எத ல்ன றர்ரகம் ற்தடுகறன்நஜதரது அஜகரக க்கள் 

தசறப்தரக ரழ்ற்குரற எத சந்ர்ப்தம் கறலடக்கும் 

ன்தல இந் இடத்றல் லண்டும் ரன் சுட்டிக்கரட்ட 

றதம்தைகறன்ஜநன்.  

அஜஜலப, கக்கரய்வு ன்கறன்ந றடம் றகவும் 

றலணத்றநதலடரக இதக்கறன்நஜதரது , க்கலப 

ரற்நறப் தறலக்கறன்ந அந் ஜரசடிக்கரர்கலபக் 

கண்டுதறடிப்தற்கு அறக ரய்ப்தை இதக்கறன்நது . ணஜ, 

றலணத்றநன்றக்க அந்ச் தசற்தரடுகலப ற்தடுத் 

துன்தோனம் ல்ன றர்ரகறகலப உதரக்குற்கு ரங்கள் 

தரடுதட ஜண்டும். ற்தகணஜ ல்ன றர்ரகம் 

தசய்துதகரண்டிதக்கறன்ந அறகரரறகள், றர்ரகறகள், அச 

ஊறர்கலப ரங்கள் ஜற்கறன்ஜநரம்; 

தரரட்டுகறன்ஜநரம். அஜஜலபறல் ல்னர்கள் ஜதரன்த 

ஜறட்டுக்தகரண்டு க்கலபத்ம்  அசறல்ரறகலபத்ம் 

ரற்ததர்கலபக் கண்டநறற்கு ற்ந றத்றல் 

உங்களுலட ததரநறதொலநகள் அல்னது அந் தசற்தரடுகள் 

உக்கறரணரக அல்னது லறரணரக அல 

ஜண்டுதன்த ஜகட்டுக்தகரள்கறன்ஜநன்.  

இன்லந கரனகட்டத்றல் ங்களுலட க்கள் தல்ஜத 

இப்தைகலபச் சந்றத்து அறலிதந்து ப்தறக்தகரள்ப தொடிர 

எத றலனறல், லள்ளச்சற ததந தொடிர எத றலனறல் 

ரடிக்தகரண்டிதக்கறநரர்கள். அப்தடிப்தட்ட க்களுக்குச் 

சறநந் றர்ரகறகள் கறலடக்கறன்நஜதரதுரன் சறநந் 

தனரதனன்கள் கறலடக்கும். ஆணரல், தத்றன் தக்கரகச் 

சரய்ந்துதகரள்கறன்ந றர்ரகறகள் - தத்றற்கு 

அடிலரகறன்ந றர்ரகறகலபப் ததரதத்ட்டில் அர்கள் 

தோனரக ந்தரத க்கள் லட்தை தசற்தரடுகலபஜர, 

க்கள் ளச்சற தசற்தரடுகலபஜர, க்களுக்கு 

றரபறக்கறன்ந தசற்தரடுகலபஜர  தசய்தொடிரது. 

உங்கலபப் ஜதரன்ந  ல்னஜரர் அலச்சரறடம் இந் 

றர்ரகக் கட்டலப்தைகலப தசலலக்கறன்ந அல்னது 

தைணதத்ரம் தசய்கறன்ந தசற்தரடு எப்தலடக்கப் 

தட்டிதக்கறன்நது. ணஜ, உங்களுலட கரனத்றஜன சறநந் 

றர்ரகறகள் ரதடங்கறலும் தசற்தடுற்கு ற்ந றத்றல் 

உங்களுலட ல்னரட்சற தொலநறன்கலழ் ல்ன தசற்தரடுகலப 

தொன்தகரண்டு தசல்னஜண்டுதன்த இந் ஜலபறஜன 

ரன் றரகக் ஜகட்டுக்தகரள்கறன்ஜநன்.  

அஜஜலப, உங்கபறடம் ரன் இன்ததரத 

றடத்லச் சுட்டிக்கரட்ட றதம்தைகறன்ஜநன். லண்டகரனரகச் 

சறன தறஜச தசனகங்கள் குநறப்தரக சறநற தறஜச 

தசனகங்கள் தப்தபவு கூடி றலனறல் கரப்தடுகறன்நண. 

அஜஜலபறல் 3 தறஜச தகுறகலப உள்படக்கக்கூடி  

ததரற தறஜச தசனகங்களும் கரப்தடுகறன்நண. குநறப்தரக 

ட்டக்கபப்லத டுத்துக்தகரண்டரல், நரவூர்ப்தற்த ன்ந 

தறஜச தசனகரணது றகவும் றஸ்லரண எத தறஜச 

தசனகப் தறரறரகக் கரப்தடுகறன்நது. அந்ப் தறஜசத்றல் 

த்த்த்ரல் தரறக்கப்தட்ட கடிணரதப் தகுறக்கு உட்தட்ட 

தறஜசங்களுக்கு றலணத்றநன்றக்க றர்ரகத்ல ற்தடுத்ற , 

த்த்த்ரல் தரறக்கப்தட்ட க்கலப லட்டுக்தகரள்ற்கு ற்ந 

றத்றல் அந் இடத்றல் தைறதரத றர்ரக அனலக - 

தறஜச தசனகத்ல அலக்க ஜண்டி எத 

ஜலறதக்கறன்நது.  

அஜஜதரன்த, களுரஞ்சறக்குடி, தல்னரதபற, கறரன் 

ஜதரன்ந தறஜசங்களும் இவ்ரத தரரற றனப்தப்லதத்ம் 

அறகபவு க்கள் ண்றக்லகலத்ம் தகரண்ட 

தறஜசங்கபரகக் கரப்தடுகறன்நண. அஜஜலபறல் 

குலநந் றனப்தப்லதத்லட தறஜசங்களும் குலநந் 

ண்றக்லகரண க்கலபக் தகரண்ட தறஜச தசனகப் 

தறரறவுகளும் கரப்தடுகறன்நண. ஆணரல், க்கபறன் 

அதறறதத்ற றடத்றல் சறநற தறஜச தசனகப் 

தறரறவுகளுக்கும் தரரற தறஜச தசனகப் தறரறவுகளுக்கும் 

ங்கப்தடுகறன்ந றற தோனங்கள் எஜபரகஜ 

இதக்கறன்நண. குநறப்தரக 24 கறர உத்றஜரகத்ர் 

தறரறவுகலபக் தகரண்ட தறஜச தசனகப் தறரறவுகளும் 

கரப்தடுகறன்நண; 43 கறர உத்றஜரகத்ர் தறரறவுகலபக் 

தகரண்ட தறஜச தசனகப் தறரறவுகளும் கரப்தடுகறன்நண. 

இந் இண்டு தறஜச தசனகப் தறரறவுகளுக்கும் ச அபரண 

றறகலப எதக்குகறன்நஜதரது சறன தறஜசங்கள் 

பர்ச்சறலடந்துதகரண்டு ஜதரகும், சறன தறஜசங்கள் 

பர்ச்சறறல் ந்ரண ன்லல றர்தகரள்ளும். ணஜ, 

இந்க் கரனத்றல் ரற்நங்கலப றர்தரர்த்துக் 

தகரண்டிதக்கறன்ந க்களுக்கு ரற்நங்கலப ற்தடுத்றக் 

தகரடுக்கக்கூடி றத்றல் உங்களுலட றலணத்றநன் றக்க 

ஜசலரணது றகவும் துரறரக தொன்தணடுக்கப்தட 

ஜண்டும். அன்தோனரக ங்களுலட க்களுக்கு  லட்சறல 

ற்தடுத்ற சறநந் அலச்சரக, க்கள் ணங்கலபக் கர்ந் 

ஏர் அலச்சரக லங்கள் றபறஜண்டுதன்த ரங்கள் 

றர்தரர்க்கறன்ஜநரம்.  

 

ගු නිමයෝජය කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Member, please wind up. 
 

 

ගු ඥානු ත්තු ශ්රීමන්සන් මාතහතා 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீஜசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 

Okay.  

அஜஜதரன்த, சறன கறர ஜசலரபர் தறரறவுகள்  ததரற 

றனப்தப்லதக் தகரண்டரகக் கரப்தடுகறன்நண. 

உரரக கரஞ்சறங்குடர கறர ஜசகர் தறரறலக் 

குநறப்தறடனரம். ணஜ, இந்ப் தறஜச தசனகப் தறரறவுகலப 

அபஜரடு குத்து, அந்ப் தறஜசத்றலுள்ப க்களுக்கு எத 

சறநந் ஜசல கறலடப்தற்கு ஆண தசய்ஜண்டுதன்த 

கூநற, ணது உலறலண றலநவுதசய்கறன்ஜநன். ன்நற.  
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ඳහර්ලිතම් නතු 

[අ.බහ. 2.51] 

 
ගු අජිත් මාතාන්න් මඳුමාත මාතහතා 
සரண்தைறகு அேறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ර්තභහනතව අල්රස තවෝ 

දණ විතයෝධී වඬ තරෝතව ප්රධහන රැල්රක් විධිඹට විසිය ඹමි න 
ඳ වනහ. ර්තභහනතව තඵොතවෝ යටර ජනතහ යහජය ඵරඹ 
තනස තශ   ඵඩු මිර අඩු ය නන කිඹරහේ  රැකිඹහ රඵහ 

තද නන කිඹරහේ තනොතයි. මිනිුභ නතේ එළනි තඳෞේලි 
අභිභතහර්ථ ඉටු ය ළනීභට තනොතයි  දණඹ ව අල්ර යටි න 
තුය න ය නන කිඹරහ තභයි ආඩලඩු තනස තශ . තම් නිහභ 

තේලඳහරන ඵර තුරනතවදී අල්රස තවෝ දණ විතයෝධී වඬ ප්රධහන 
ඵරතේඹක් විධිඹටයි ඳළන නළඟුතඩල. 

2015 ජනහරි 08ළනි දහ වුණේ තම් යතේ ජනතහ විේරඹ 
ඇ ව වුතඩල අල්ර ව දණඹ පිළිඵ විතයෝධතහ භතයි. ඳුභ ගිඹ 

යජතව ජනහධිඳ වයඹහ තඵොතවොභ ප්රඵර ජනහධිඳ වයඹකු වුණහ; 
ජනතහතේ ජහ වහදඹ අවුසහතන විතල තඹ නභ ජිනීහර 
විදුලි පුටු ළන හතේභ එල්ලුම්ව ළන ථහ ශහ; ජනතහතේ 

ජහතයහරඹ ඇවිසුභහ. අතනක් ඳළේතත න තනොතඳතනන 
 ර්ධනඹක් ළන ථහ යරහ හුමස  ර්ධනඹක් භහ ඳහරහ 
තඳ නනුහ. නමුේ  ජනතහ ඒ කිසිභ තදඹට රැතට නත න නළ ව 

ඒ ජනහධිඳ වයඹහ ඉේ තශ  විතල තඹ නභ අල්ර ව දණඹ 
යජ යපු නිහයි. ර්තභහන යජඹ තභඹ තේරුම් අයතන ටයුතු 
ශහ. අල්රස වහ දණ භළඬසිතම් ඹ නත්රණඹ ර්තභහන යජඹ 

ලක් වභේ ශහ. අර්භනය වී  වබ ර හතේ අල්රස තවෝ දණ 
තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහ ක්රීඹ ශහ. ඒ වහ න 
ඳණක් රඵහ දු නනහ. එඹ තේලඳහරන අතතොළුක් තනොවී 

සහධීන ටයුතු යන ආඹතනඹක් ඵට ඳේ ශහ. උේතරීතය 
ඳහර්ලිතම් නතුතේ අද දින හචිඡහට ඵඳු න  නත නේ ර්තභහන 
යජඹ ලක් වභේ ශ අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන 
තොමි න බහතේ අධයක් ජනයහල් ජනහධිඳ ව නී වඥ යේ 

ජඹභහ නන භවතහවට යජතව ඒහඵේධ අයමුදලි න භහසි ළටුේ 
දීභනහ තවීභට අනුභළ වඹ රඵහ ළනීභටයි. රු නිතඹෝජය 
ථහනහඹතුභනි  1994  අ  19 දයන අල්රස තවෝ දණ 

තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහ ඳනතේ අ  16.ස2   න වඹ 
අනු ටයුතු කිරීභක් තභයි අද තම් ඳහර්ලිතම් නතුතේ සිදු 
ය නත න.   

රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අල්ර තවෝ දණඹ තම් 
යතේ භසත ජනතහතේ ආර්ථිඹට ්ර තවෝ ීජු ඵරඳහන 
හයණඹක්. විතල තඹ නභ අපි ද නනහ ඳුභ ගිඹ යහජය ඳහරන 

හරතවදී රඵහ ේ මුදල්  ණඹ තවීභටේ භදි වුණහ කිඹරහ. ඒ 
කිඹ නත න යහජය ඳහරනඹ කිරීභ වහ අඹ ය ේ මුදර විතේල 
ණඹ තවීභටේ ප්රභහණේ වුතඩල නළවළ. ණඹ අයතන තභයි 
විතේල ණඹේ තේතේ. තම්හට මලි වුතඩල විතල තඹ නභ 

අල්ර  ව දණඹ එදහ යජ කිරීභයි. 

ඒ හතේභ අපි ද නනහ  එදහ යට යපු ආදහඹතභ න සිඹඹට 
90ක් භ ඵදු මුදල් ඵ. සිඹඹට 90ක් ව ඵදු මුදල්ලි න තභයි යට 

තශ . එදහ යහජය ආඹතන අහර්ඹක්භ තරහයි  වබුතඩල. යට 
යන ආදහඹතභ න සිඹඹට 90ක් ව ඵදු මුදල්ලි න සිඹඹට 80ක් 
අඹ යේතේ දුේඳේ ජනතහත න. දුේඳේ ජනතහට 

තනොද නහ පික්තඳොළේ වපු ඵදුලි න තභයි -්ර ඵේද භඟි න 
තභයි- එභ ප්රභහණඹ අඹ යේතේ. ධනේ අඹ -තඵොතවෝ මුදල් 
උඳඹ නන න- ඵදු වළටිඹට තේතේ සිඹඹට 20යි. අල්ර වහ 

දණතව ඵය  අනිහර්ඹතඹ නභ තනොදළනුේභ යතේ හභහනය 
ජනතහතේ ය පිටට ළතටන තදඹක්.  

ඒ විතයක් තනොතයි  ඳුභ ගිඹ හරතව ඇයමූ උභහ ඔඹ 

යහඳී වඹ දිවහ ඵළලුේ එතවභයි. ඒ ම්ඵ නධතඹ න විලහර ජන 
විතයෝධතහක්  වතඵනහ. "යිටම්" එ දිවහ ඵළලුේ එතවභයි.   
ඒ ම්ඵ නධතඹනුේ ජන විතයෝධතහක්  වදයරු නතේ 
වි තයෝධතහක් ඳළන නළඟී  වතඵනහ. ඒ විතයක් තනොතයි. 

මීතතොටමුල්ර කුණු  නද දිවහ ඵළලුේ එතවභයි. ඒ 
ම්ඵ නධතඹනුේ ජනතහතේ විලහර විතයෝධතහක්  වතඵනහ.  

ඒ විතයක් තනොතයි. තඩ ගු  තඹ තන ඵළලුේ 

එතවභයි. අද කුණු අදින ටයුේත ය නත න නළවළ. ඒ ආදි 
තනොතඹකුේ ප්රලසන  වතඵනහ. ඳුභ ගිඹ යජඹ හරතව ඳළළ ව 
අල්ර ව දණඹ නිහ  විවිධ ළරැදි න් නදු ළනීභ නිහ ඇ ව ව ඒ 

ඔක්තෝභ ප්රලසන ර්තභහනතව තම් යජතව ව විතල තඹ න යතේ 
ජනතහතේ ය පිට ඳළටවුණු ඵයක්  ලහඳඹක් තර අපි දකිනහ.  

රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අපි ඳුභ ගිඹ හරඹ තන 

ඵළලුතොේ  ර හ විදුලිඵර භඩලඩරතව ර්ඹ ඳහඩු රුපිඹල් 
තෝටි 1 330යි. නිජ තතල් නී වත  සථහතේ ඳහඩු ර්ඹට 
රුපිඹල් තෝටි 777යි. ශ්රී ර හ භනහභන භඩලඩරතව ඳහඩු 
ර්ඹට රුපිඹල් තෝටි 1 064යි. ශ්රීර න න ගු න භහතම් 

ය ඳහඩු රුපිඹල් තෝටි 3 235යි. මිහි න ර හ ගු න 
භහතම් ය ඳහඩු රුපිඹල් තෝටි 256යි. යහජය ළවිලි 
 සථහතේ ය ඳහඩු රුපිඹල් තෝටි 22යි. ශ්රී ර හ 

ගු නවිදුලි  සථහතේ ය ඳහඩු රුපිඹල් තෝටි 13යි. ීනනි 
භහතම් ය ඳහඩු රුපිඹල් තෝටි 3යි. ශ්රී ර හ රඳහහිනී 
 සථහතේ ය ඳහඩු රුපිඹල් තෝටි 18යි. ර හ ධීය 

 සථහතේ ය ඳහඩු රුපිඹල් තෝටි 8යි. ශ්රී ර හ ධීය 
නිසඳහදන ආඹතනතව ය ඳහඩු රුපිඹල් තෝටි 4යි. 
ීකහර්මි වහ තොවි ජන යක්ණ භඩලඩරතව  ය ඳහඩු 

රුපිඹල් තෝටි 194යි. ඒ ම්පර්ණ ඳහඩු විඳි නන සිේධ වුතඩල තම් 
යතේ අහි  ජනතහටයි. තම් සිඹල්ර -රහබ රඵ නන පුළු න 
ආඹතන සිඹල්ර- ඳහඩු රළබීභ නිහ ජනතහ පිට ඵය ඳළටවුතඩල 

විතල තඹ න අල්ර ව දණඹ නිහඹ කිඹන හයණඹ 
ජනතහට අලු ව න කිඹ නන තදඹක් තනොතයි කිඹහ භභ හිතනහ. 
ඒ නිහභ තභයි ඳළළ ව යජඹ තනස වුතඩල.  

රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  තම් ආඩලඩු ඇවිේ 

තතොයතුරු දළනළනීතම් ඳනේ තටුම්ඳත ම්භත ශහ. අපි 
ද නනහ  ඒ ම්ඵ නධතඹ න ඹ නත්රණඹක් නිර්භහණඹ ය නන 
ඕනෆ ඵ. අල්ර වහ දණඹ නළ ව ය නන නම්  අල්ර ව 

දණඹ යන අඹට නඩු දභරහ  ඒ ළරැදිරු නට දඬුම් දීභ 
විතයක් තනොතයි  එතළනි න ඔේඵට ගිඹ ඹ නත්රණඹක් තම් යට තුශ 
ක්රිඹහේභ ය නන ඕනෆ. ඒ හි නදහභ තභයි තතොයතුරු 

දළනළනීතම් ඳනේ තටුම්ඳත තම් ඳහර්ලිතම් නතු ම්භත තශ . 
විතල තඹ නභ තතොයතුරු දළනළනීතම් අයි වඹ රඵහ දු නනහභ  තම් 
යතේ සිඹලු මුදල් ඳරිවයණඹ පිළිඵ  මරය බහවිතඹ පිළිඵ  

යහජය මුදල්රට තභොද ත නත න කිඹන එ පිළිඵ දළන 
 නන පුළු න. ඒ නී වභඹ අයි වඹ  ජනතහට රඵහ තද නන 
ඳහර්ලිතම් නතු ටයුතු ශහ.  

ඒ විතයක් තනොතයි. අල්රස දීභක් තවෝ දණඹක් ළන 

දළනේතහභ එඹ ළරැදියි කිඹරහ එඹට විරුේධ වඬ නළඟීතම් 
නිදව අපි මිනිුභ නට රඵහ දු නනහ. ඇ ව තයම් වඬ නත නන  
විතයෝධතහ ඉදිරිඳේ ය නන  නඩු දභ නන  උේතකෝණඹ ය නන 

අලය නිදව අපි රඵහ දු නනහ. නමුේ අපි දළක්හ එදහ තම් විධිඹට 
වඬ නළඟුහ නම් තභොද වුතඩල කිඹරහ. එදහ තතොයතුරු 
දළනළනීතම් අයි වඹක් ජනතහට  වබුතඩල නළවළ. තොතව න තවෝ 

තතොයතුරු දළනතන ජනතහ වඬ නළඟුහ නම්  ඔවු න භයහ දළමුහ. 
භහධය හර්තහරු න 44 තදතනකු ඳුභ ගිඹ ආඩලඩු හරතව 
භයරහ දළම්භහ.  
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ඒ විතයක් තනොතයි. එදහ අතුරුදව න ව ණන කිඹහ නිභ 

ය නන ඵළවළ; ඳවය ෆ ණන කිඹහ නිභ ය නන ඵළවළ. ඒ හතේ 
තේේඹක් තුශ තභයි ඳුභ ගිඹ හරතව ටයුතු තශ . නමුේ අපි 
ජනතහට අලය නිදව රඵහ දී  වතඵනහ. අල්රස  නන නට ව 
දණ ය නන නට දඬුම් දීභ විතයක් තනො එළනි 

හතහයණඹක් ඇ ව තනොවීභට ටයුතු ය නන අලය නිදව  
ඹ නත්රණඹ ඳහ නිර්භහණඹ ය  වතඵනහ. තභහිදී අඳ දකින 
විතල  තදඹක්  වතඵනහ. ඒ වදපු අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ 

විභර්ලන තොමි න බහතහි හභහජිඹ න ඳේ ය නන 
ජනහධිඳ වයඹහට ඵළවළ. එහි හභහජිඹ න ඳේ ය නන 
අග්රහභහතයයඹහට ඵළවළ. එහි හභහජිඹ න ඳේ ය නන විඹඹ 

බහය අභහතයයඹහට ඵළවළ. එඹේ ය නන ඕනෆ ආඩලඩු්රභ 
යසථහ බහ විසි න. ඒ සහධීන බහක්; සහධීන මිටුක්. 
අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහතේ 

හභහජිඹ න ඳහ එභ බහ භඟි න ඳේ යන ඹ නත්රණඹ 
නිර්භහණඹ යරහයි  වතඵ නත න.  

රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අපි අධියණ ත හ 
තොමි න බහ නිර්භහණඹ ශහ. තභොද  එදහ ජනතහට 
විලසහඹක්  වබුතඩල නළවළ  අධියණඹ ළන.                     

ඒ විතයක් තනොතයි  අපි ජහ ව තඳොලිස තොමි න බහ 
නිර්භහණඹ  ශහ. තභොද  එදහ තඳොසිසි තේලඳහරන හර්ඹහර 

ඵට ඳේතරහයි  වබුතඩල. තඳොසිසිඹ යන තේ වරියි කිඹරහ එදහ 
යතේ ජනතහට විලසහඹක්  වබුතඩල නළවළ. නමුේ අද එභ 
නිරධහරි නට සහධීන  තභ නතේ වීද හක්කඹ අනු ටයුතු 

ය නන පුළු න හතහයණඹ අපි රඵහ දු නනහ. ඒ හතේභ  
විණන ත හ  තොමි න බහ අපි ඇ ව ශහ. ඒ අනු නිදවත  
යහජය මරය විඹදම් සිඹල්රභ අධීක්ණඹ කිරීභට  නිඹහභනඹ 

කිරීභට අසථහ රඵහ දු නනහ. ශ්රී ර හ භහන හිමිම් තොමි න 
බහ ඇ ව ශහ. ඒ තුළි න ජනතහට නිදවත  තභ නතේ ආම් 
ඇදහීභට  ජනතහට නිදවත  ථහ කිරීභට  ජනතහට නිදවත  

අදවස ප්රහල කිරීභට අහලඹ රඵහ දු නනහ. ඒ හතේභ 
ප්රම්ඳහදන තොමි න බහ අපි ඇ ව ශහ. ඒ අනු තම් යතේ 
විවිධ තො නත්රහේ ටයුතු කිරීතම්දී තට නඩර් ්රභඹ අනුභනඹ 
යමි න තේලඳහරන අතතොළු තනොවී ටයුතු ය නන අසථහ 

ජනතහට හිමි ය දු නනහ. අපි තභළනි ඹ නත්රණඹක් නිර්භහණඹ 
ය දු නනහ.  

ඳුභ ගිඹ හරතව අපි ජනතහට කිේහ රුපිඹල් 10 000කි න 
ඳ ව ළ ව යනහඹ කිඹරහ. රු නිතඹොජය ථහනහඹතුභනි   

ය 2020 න විට යහජය ත ඹහතේ ඳ වඹ රුපිඹල් 10 000කි න 
තනොතයි  දළ න රඵන ඳ වඹ හතේ තදගුණඹකි න ළ ව න විධිඹට 
ඒ ඹ නත්රණඹ නිර්භහණඹ ය  වතඵනහ. එතතොට ඒ අඹතේ 
විශ්රහභ ඳහරිතතෝකඹ  වබුණහ හතේ තදගුණඹක් තනහ; විශ්රහභ 

ළටුඳ  වබුණහ හතේ තදගුණඹක් තනහ. ඒ විතයක් තනොතයි  
අපි භීේධිරහභිඹහතේ වනහධහයඹ තදගුණ ශහ.  

විතල තඹ නභ ඳුභ ගිඹ  හරතව වුණු දණඹ   චහ  අල්ර 
නිහ තම් යතේ ඹ නත්රණඹ ඩහතන ළටීභ තුළි න අහි  දුේඳේ 
ජනතහ භත ඵය ඳළටවුණ නිහ තභයි අපි ඒහ ය නන තව තු 

වුතඩල.  ඒ නිහභ තභයි තම් ආඩලඩු ආහට ඳුභ තභළනි ක්රිඹහ 
භහර් ේතේ. ඩීල්  තඳට්රල්  භමිතතල්  ෆස හතේ තේල්ර  
කිරිපිටි හතේ අතයලය ආවහය ද්රයර මිර අඩු ශහ. 

භීේධිරහභිඹහට තදන දීභනහ තදගුණ ශහ. ඒ හරතව ර භ 
ත ඹහට ඳ ව තේතේ නළවළ. අපි ඒ අඹතේ ඳ ව තේහ; 
ඳහරිතතෝක දීභනහ තේහ. අපි තම් සිඹලු ටයුතු ශහ.  

රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අල්ර  දඩලඩ නී ව  ග්රවඹ 
ඹටතේ දඬුම් රළබිඹ යුතු යදක් තර නී වත තශ  බ්රිතහනය 

ඹටේ විජිත භතවයි. 1833දී තභයි අල්රස ළනීභ  දඬුම් රළබිඹ 

යුතු යදක් විධිඹට තම් යතේ නී වත තශ . 1954දී අල්රස ඳනත 

ශ්රී ර හතේ නී වත වීභ භඟි න 1958 අ  40 දයන ඳනත ඹටතේ 
අල්රස තදඳහර්තතම් නතු ශ්රී ර හ තුශ සථහපිත කිරීභට 
වළකිඹහ රළබුණහ. 1974 අ  19 දයන ඳන තේ විධිවිධහන අනු 
අල්රස ළරැදි ම්ඵ නධතඹ න නඩු ඳයන තර විධහනඹ කිරීභ 

වහ තභභ තොමි න බහ පිහිතටේහ.  තභභ තොමි න බහ 
පිහිතටේහට ඳුභ ගිඹ හරඹ තුශ එඹ අර්භණය තරහ  වබුණු 
නිහ  එඹට වරිවළටි හභහජිඹ න ඳේ ය  නන ඵළරිවීභ නිහ 

යතේ දණඹ   චහ ඉවවහ ගිහිල්රහ  වබුණහ. ඒ නිහ තභයි අද 
අඳට ඒ ඳේ ත නන සිේධ තරහ  වතඵ නත න.  භවය අඹතේ 
ල්ලි  වතඵ නත න පිටයටර. ණඹ ේතහඹ කිේහට  ඒ ණඹ 

ර හට ඇවිල්රහ නළවළ. ඒහ පිටයටර ඵළ කුර 
තළ නඳේතරහ  වතඵනහ. තම්හ තොඹ නන ගිඹහභ පිටයටරට 
ඇඟිලි ළීනතම් වළකිඹහ තභොක්ද කිඹන ප්රලසනඹ අඳට 

 වතඵනහ. ඒ නිහ තම්හ ළන ටයුතු ය නන විතල  තඳොලිස 
ඒ පිහිටු නන අඳට සිේධ වුණහ. තභළනි ප්රලසන විහ 
 නනහ හතේභ ර්තභහනතව එළනි ප්රලසන නළත ඇ වවීභ 
ළශළක්වීභ වහ ඒහ ළන තොඹ නන ඵර නන  ප්රලසන ය නන  

“තෝේ” මිටු හතේ  මිටුර ඵරඹ අපි විඳක්ඹට බහය 
දු නනහ. ඳුභ ගිඹ හරතව  ඒහ  වබුතඩල යජතව හිවතෂී 
ඇභ වයඹකු ඹටතේයි. නමුේ ඒහතව බහඳ වභ විඳක්ඹට 

බහය දීරහ යජතඹ න ප්රලසන කිරීතම් වළකිඹහ ඇ ව ශහ. 
ඳහර්ලිතම් නතු භ නත්රීරු නට රු අභළ වතුභහත න ඍජු ප්රලසන 
කිරීතම් වළකිඹහ අපි රඵහ දු නනහ.  ඒ හතේභ 1975 අ  1 දයන 

ේම් ඵළයම් ප්රහල කිරීතම් ඳනත ඹටතේ අල්රස තවෝ දණ 
 තචෝදනහ විභර්ලනඹ කිරීතම් තොමි න බහ ඇ ව වුණහ.  

 
ගු නිමයෝජය කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහට ත න ශ හරඹ නම් අහනයි. 

 

ගු අජිත් මාතාන්න් මඳුමාත මාතහතා 
සரண்தைறகு அேறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අහන ලතඹ න භභ 
කිඹනහ  අල්රසි න  වහ දණතඹ න  තතොය යටක් නිර්භහණඹ කිරීභ 
වහ නී වතඹ න දඬුම් ඳමුණුනහ හතේභ  ඒ වහ අලය 

ඹ නත්රණඹ තම් යට තුශ සථහපිත කිරීභ භඟි න  අනහතතව ඹවඳේ 
යටක් බිහිවීභට අහලඹ නිර්භහණඹ කිරීභ නඳ න ඳයම්ඳයහට 
ඳහ ළනසිල්රක් නු ඇතළයි විලසහ යමි න භභ නිවඩ තනහ.  

 
ගු නිමයෝජය කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීශතට  රු අනුය දිහනහඹ භළ වතුභහ. 

 
[අ.බහ. 3.03] 
 

ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  තම් අසථහ රඵහ දීභ 
පිළිඵ ඔඵතුභහට තඵතවවි නභ සතු ව නත තනහ. භභ දළ න 

ප්රලසන කිහිඳඹක් ඉදිරිඳේ ය නනට රෆස වයි. අතේ යතේ නිජ 
තතල් විකුණන ආඹතන තදක්  වතඵනහ.  ඒ Lanka IOC ව 
තතල්  සථහ. එයි න Lanka IOC එ රහබ රඵනහ; තතල් 
 සථහේ රහබ රඵනහ. අතේ යතේ ප්රහවනඹට තඳෞේලි 

අ ලඹ ම්ඵ නධ තනහ. තඳෞේලි ඵස යථ හිමිඹ න රහබ 
රඵනහ. නමුේ SLTB එ ඳහඩු රඵනහ. අතේ යතේ 
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ඳහර්ලිතම් නතු 

තතශතඳොශට තඳෞේලි අ ලතව supermarkets ම්ඵ නධ 
තනහ. ඔවු න රහබ රඵනහ; තතො ඳහඩු රඵනහ. අතේ යතේ 
භහධය ක්ත ත්රතව රඳහහිනී නහලිහ  වතඵනහ. ඒ රඳහහිනී 

නහලිහලි න තඳෞේලි රඳහහිනී නහලිහ රහබ රඵනහ. 
නමුේ  ආඩලඩුතේ රඳහහිනී නහලිහ ඳහඩු රඵනහ. අතේ යතේ 
යහඹ ටයුතුර තඳෞේලි ජළටි  වතඵනහ. ඒ තඳෞේලි 

ජළටිඹ රහබ රඵනහ. නමුේ  භසත තර ේතතොේ ආඩලඩුතේ 
යහඹ ඳහඩු රඵනහ. රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  එභ නිහ 
තභතළන සිදු තරහ  වතඵන ප්රධහනභ තේ තභයි  අහර්ඹක්භතහ  

න් නදු ළනීතම් දුඵරතහ  අල්ර ව දණඹ. තම් අල්ර ව 
දණඹ භළඩ ඳළළේවීභ තනුත න ප්රධහනභ ආඹතනඹක් තර 
තභයි 'අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහ' 

පිහිටුහ  වතඵ නත න. දවන න ආඩලඩු්රභ යසථහ 
 තලෝධනතවදී අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න 
බහ ම්ඵ නධතඹ න ඉතහ ළදේ  තලෝධනඹක් ඇතුළු ශහ.  

ඒ අනු දවන න ආඩලඩු්රභ යසථහ  තලෝධතව "VIIඅ 

ඳරිචිතේදතව 41ආ.ස6  ඹටතේ තභත  ව න නහ: 

"භළ වයණ තොමි න බහ වළය තම් යසථහතේ උඳතල්නතව 

ව න අ න සිඹලු තොමි න බහ ඳහර්ලිතම් නතුට කි යුේතේ ඹ. 

පිළිතුරු දීභට ඵළඳී සිටිඹ යුේතේ ඹ."  

ඒ කිඹ නත න අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න 

බහේ ඳහර්ලිතම් නතුට කි යුතුයි  ඒ හතේභ එභ තොමි න 
බහ ඳහර්ලිතම් නතුට පිළිතුරු දීභට ඵළඳී සිටිනහ. රු 
නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ඳුභ ගිඹ 2016 අවුරුේතේ 

තනොළම්ඵර් භහතව 24තනි දහ තභයි  අල්රස තවෝ දණ 
තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහතේ එතතක් සිටි අධයක් 
ජනයහල්තුමිඹ ව දිල්රුක්ක ඩඹස භවේමිඹ ඉේ තොට තම් න 

අධයක් ජනයහල්තුභහ ඳේ යනු රළබුතේඹ.  

රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  හිටපු අධයක් 
ජනයහල්තුමිඹ ඹටතේ ආඩලඩු ර්තභහනතව නිතඹෝජනඹ යන 

අභහතයයතඹකුට විරුේධ නඩුක් ඳළර ඵ භහ ඉතහ  
කීතභ න කිඹනහ. ෂවුසි යහජය ඇභ වතුභහේ ද නනහ ඇ ව  අල්රස 
තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහ විසි න එක් 

අභහතයයතඹකුට විරුේධ නඩුක් ඳළරුහ  ත අභහතයරු 
 වතදතනකු පිළිඵ ඳරීක්ණ ටයුතු සිදු යමි න  වබුණු ඵ.  ඒ 
හතේභ අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහ 

භඟි න අතේ යතේ ඵරතු නිරධහරි න ණනහක් පිළිඵේ 
ඳරීක්ණ සිදු යමි න  වබුණහ. ඒ හතේභ ඹම් භ නත්රීරු 
ණනහක් පිළිඵේ ඳරීක්ණ සිදු යමි න  වබුණහ. ර හතේ 

අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහ ඳශමු 
තහට අභහතයරු  භ නත්රීරු ව නිරධහරි න ණනහට 
එතයහි ඳරීක්ණ සිදු යමි න  වබුණහ. ඒ භවය ඳරීක්ණ 
අ න අදිඹයට ඇවිල්රහ  වබුණහ. නමුේ  ජනහධිඳ වයඹහ ීජු 

භළදිවේ වී අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න 
බහතේ හිටපු අධයක් ජනයහල්තුමිඹ භහරු ශහ. දළ න න 
අධයක් ජනයහල්යතඹකු ඳේ යරහ භහ වතට ආ නන 

හරඹක් ත තමි න  වතඵනහ. දවන න ආඩලඩු්රභ යසථහ 
 තලෝධනඹ අනුභ අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන 
තොමි න බහ තම් ඳහර්ලිතම් නතුට පිළිතුරු රඵහ දීභට ඵළඳී 

සිටිනහ. දළ න අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න 
බහ විසි න තම් ඳහර්ලිතම් නතුට කිඹ නන ඕනෆ  2016 
තනොළම්ඵර් භ 24න දහ සිට අද දක්හ නඩු කීඹක් තොනු යරහ 

 වතඵනහද  සිදු යමි න  වබුණු ඳරීක්ණර තේේඹ කුභක්ද 
කිඹරහ.  

රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ඳළවළදිලි තරභ තභතළන 

සිදු වී  වතඵන තේ තභයි  හිටපු අධයක් ජනයහල්තුමිඹ ඉේ 
තොට න අධයක් ජනයහල්යතඹකු ඳේ කිරීභ නිහ අල්රස 
තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහතේ හර්ඹක්භතහ 
මුළුභනි නභ බි ළටීභට තමු නනහ නත රහ ටයුතු කිරීභ.  

රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ජනහධිඳ වයඹහ විසි න 
ප්රහල ශහ ඹළයි කිඹහ අද පුේ ඳේර හර්තහ තරහ  වතඵන 
ලිපිඹක් භහ දළක්හ. එතුභහ එත  ප්රහල ශහද කිඹහ භහ ද නත න 
නළවළ. නමුේ  පුේ ඳත එත  හර්තහ ය  වතඵනහ. නී වඳ ව 
තදඳහර්තතම් නතුේ  තඳොලිස තදඳහර්තතම් නතුේ භහ තුනට 

එතුභහ ඹටතට ඳේ ය නත න නම්  තම්  චනිඹ නට ව 
දකතඹ නට දඬුම් තද නන භහ තුනක් ප්රභහණේ කිඹරහ 
ජනහධිඳ වයඹහ කිේහ කිඹරහ එහි ව න නහ. ජනහධිඳ වයඹහ 

තම් කිඹ නත න කුභක්ද? ජනහධිඳ වයඹහ තම් කිඹ නත න  
ර්තභහනතව නී වඳ ව තදඳහර්තතම් නතුතේ කීභ  දයන 
අභහතයයඹහේ  ර්තභහනතව තඳොලිස තදඳහර්තතම් නතුතේ 

කීභ  දයන අභහතයයඹහේ තම් ටයුතුරට ඵහධහ යන ඵ 
තනොතයිද? එතවභ නම්  ඳශමුතොටභ ජනහධිඳ වයඹහට නිසි 
තෞයඹ ව කීභ  වතඵනහ නම්  ඒ අභහතයරු 

රුණහයරහ ඒ ආඹතන ජනහධිඳ වයඹහට ඳළරිඹ යුතු 
 වතඵනහ.  

භහ ද නත න නළවළ  දවන න ආඩලඩු්රභ යසථහ 
 තලෝධනඹ අනු ජනහධිඳ වයඹහට ඒ ඔක්තෝභ බහය  නන 
පුළු නද කිඹරහ.  රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  තත  වුේ 

තම් ආඹතන බහය සිටින ඇභ වරු  කීභක් හිත  ඹම් 
තෞයඹක් හිත ඇභ වරු නම් තම් ම්ඵ නධතඹ න අධහනඹ 
තඹොමු ශ යුතුයි. ජනහධිඳ වයඹහ විසි න තම් කිඹහ  වතඵ නත න 

කුභක්ද? ජනහධිඳ වයඹහ තඳොසිසිඹ බහය අභහතයයඹහට දී  වතඵන 
ඳණිවුඩඹ  නත න  "තම්  චනිඹ නට ව දකතඹ නට එතයහි 
ඔඵ තඳොලිස තදඳහර්තතම් නතු තභතවඹ  නත න නළවළ" කිඹන 

එයි. නී වඳ ව තදඳහර්තතම් නතු නිතඹෝජනඹ යන 
අභහතයයඹහට රඵහ දී  වතඵන ඳණිවුඩඹ  නත න "ඔඵ 
  චනිඹ නට ව දකතඹ නට දඬුම් රඵහ දීභ තනුත න නී වඳ ව 
තදඳහර්තතම් නතු නිසි ඳරිදි තභතවඹ  නත න නළවළ " කිඹන 

එයි.  එභ ඳණිවුඩඹ අද ජනහධිඳ වයඹහ විසි න රඵහ දීරහ 
 වතඵනහ. එභ නිහ ජනහධිඳ වයඹහභ තඳ නනුම් තොට 
 වතඵනහ  තම් ආඹතන අද දුර්ර යරහ  වතඵනහ කිඹරහ. ඒ 

ආඹතන ඳභණක් තනොතයි  රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි. 
තභභ  චහ දණ පිළිඵ ටයුතු ය නන දණ භර්දන මිටු 
තල්ම් හර්ඹහරඹකුේ පිහිතටේහ. එභ තල්ම් හර්ඹහරඹට 

රඵහ දී  වබුණු හරඹ තම් ජුනි භහතව 30තනි දහයි න අ න 
වුණහ. ජුනි භහතව 30තනි දහයි න ඳුභ ඒ අඹ ය නන ඕනෆ 
තභොක්ද? අග්රහභහතය තල්ම්යඹහ ඹටතේ තභයි තම් ආඹතනඹ 

 වබුතඩල.  

"ජුනි භහතව 30 ළනිදහයි න තම් හරඹ අ න වහට ඳුභ 
ය නත න කුභක්ද?" කිඹරහ අසථහ ණනහදී අග්රහභහතය 
තල්ම්යඹහත න ලිඛිත විභහ සිටිඹේ එතුභහ තභොක්ේ 

කිඹ නත න නළවළ. නමුේ ජුනි භහතව 30 ළනිදහයි න ඳසත  එභ 
ආඹතනඹට ළඩ ටයුතු කිරීභට ඵරඹක් නළවළ. එභ ආඹතනතව  
සිඹලුභ නිරධහරි න  එභ  ආඹතනඹ තු තේඳශ  ලිපි තොනු ව 

එභ ආඹතනතව  වබුණු හර්ඹ බහයඹ මුළුභනි නභ ඉේ යරහ 
තදොයල්රට ඹතුරු දභහ  වතඵනහ. දළ න ඒ ඹතුරු ඵහය තද නත න 
හටද? තම් ආඹතනඹට ත නත න තභොක්ද කිඹරහ ද නත න 

නළවළ. ආඹතනතව ඹතුරු තඳොසිසිඹට ගිහිල්රහ ඵහය දීරහ  එළිඹට 
ඵළවළරහ එනහ.  චහ  දණ පිළිඵ තොඹ නන 
තමු නනහ නත රහට  වතඵන වුභනහද තභයි න තඳ නනුම් 

ය නත න? අඩු තයමි න එභ දණ භර්දන මිටු තල්ම් 
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හර්ඹහරතව නිරධහරි නට කිඹ නන ඕනෆ  "ජුනි භහතව 30 

ළනිදහයි න ඔඵතුභ නරහතේ හරඹ අ න. නිඹමිත ඳරිදි ලිපි 
තොනු ඵහය තද නන. ඔඵතුභ නරහ තු  වතඵන තේඳශ ඵහය 
තද නන. ඔඵතුභ නරහ ලි න ළඩ යපු ආඹතනරට ඹ නන" 
කිඹරහ. අඩු තයමි න ඒ ටි කිඹ නත නේ නළවළත න  රු නිතඹෝජය 

ථහනහඹතුභනි. ඒ තනුට  යමි න සිටි නත න තභොක්ද? ඒ 
ටයුතු අඩහර ත නන  ඔතව  ඩහ ළතට නන ඉඩ වළයරහ 
 වතඵනහ. ජුනි භහතව 30 ළනිදහයි න ඳසත  ඒ නිරධහරි න 

ය නත න තභොක්ද කිඹරහ ඇහුහට කිඹ නත නේ නළවළ. 
තඳොසිසිඹට ඹතුරු ඵහය දීරහ එ නන ඔවු නට අද සිදුතරහ 
 වතඵනහ. ජනහධිඳ වයඹහ විසි න තඳ නනුම් යරහ  වතඵ නත නේ  

දණ භර්දන මිටු තල්ම් හර්ඹහරඹට තම් අේ යරහ  වතඵන 
ඉයණභ විසි න තඳ නනුම් යරහ  වතඵ නත නේ  අල්රස තවෝ දණ 
තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහ අර්භණය කිරීභ වයවහ 

තඳ නනුම් යරහ  වතඵ නත නේ තභොක්ද?  තමු නනහ නත රහට 
 වතඵ නත න  චනිඹ නට  දකතඹ නට දඬුම් රඵහ දීතම් 
වුභනහක් තනොතයි    චනිඹ න ව දකතඹ න ආයක්හ 
කිරීතම් වුභනහක් ඵයි. ඒ තභයි තම් ආඩලඩු විසි න සිදු 

ය නත න. 

රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  තම් ආඩලඩු තඳොලිස 
තදඳහර්තතම් නතු තභතවඹ  නත නේ  නී වඳ ව තදඳහර්තතම් නතු 
තභතවඹ  නත නේ  අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන 

තොමි න බහතේ නිරධහරි න භහරු ය නත නේ  දණ භර්දන 
මිටු තල්ම් හර්ඹහරඹ හ දභ නත නේ තභොක් තනුත නද? 
දකතඹ නට දඬුම් රඵහ දීභ තනුත නද? නළවළ. තමු නනහ නත රහ 

දකතඹ න ආයක්හ යනහ ඳභණක් තනොතයි  දකත  ඳහරනඹක් 
ඵට ඳේතරහ  වතඵනහ.  චහ නට වවුල් තචිච තම් ඉදිරි 
තඳශ අුභ නර සිටින ඇභ වරු නතේ නම් ම් හිත භට  

කිඹ නන පුළු න. [ඵහධහ කිරීභක්] ය නජ න යහභනහඹ නිතඹෝජය 
ඇභ වයඹහ භත න අවනහ  "ඒ වුද?" කිඹරහ. භභ ඔඵතුභහට 
තම් හයණහ ළන කිඹ නනම්. භවහභහර් අභහතයයඹහතේ 

යහඳී ව දිවහ ඵර නන. ඒහ තඳතන නත න නළේද? භත න ය නජ න 
යහභනහඹ නිතඹෝජය ඇභ වයඹහ අවනහ  "වුද?" කිඹරහ. යවි 
රුණහනහඹතේ ප්රහතඩෝ නු-තදනු පිළිඵ අව නන කිඹහ භහ 

කිඹනහ. භත න ය නජ න යහභනහඹ අවනහ  "ඒ වුද?"  
කිඹරහ. ග්රහමීඹ ආර්ථිඹ පිළිඵ අභහතයයඹහ විසි න සිදු ශ 
වයක් තඵදීභ ළන අව නන. තමු නනහ නත  ඔතළන හ ව තරහ 
ඉ නත න තොතවොභද කිඹරහ කිඹ නන භභ ද නත න නළවළ  ය නජ න 

යහභනහඹ නිතඹෝජය ඇභ වතුභනි. තවොරු න එක් හ ව වීභේ 
තවොරු න ආයක්හ කිරීභක් ඵ ඔඵතුභහ භත තඵහ  නන. 
ය නජ න යහභනහඹ නිතඹෝජය අභහතයයඹහ තම් ළන භත න 

අවපු නිහයි භභ තම්හ කිඹ නත න.  

රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ඵළඳුම්ය නු-තදනු 
ආයක්හ ශ තනහ වුද? අග්රහභහතයයඹහ. තන වුද? රු 
නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  තම් ආඩලඩු දකතඹ නට දඬුම් දීභ 

තනො  දකතඹ නත න වන තචිච ඳහරනඹක් ඵට ඳේ වී 
 වතඵනහ. දකතඹ නත න වන තචිච ඳහරනඹක් විසි න තභයි 
අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහ 

අර්භණය ය නත න; දකතඹ නත න වන තචිච ඳහරනඹක් 
විසි න තභයි තඳොලිස තදඳහර්තතම් නතු අර්භණය ය නත න; 
දකතඹ නත න වන තචිච ඳහරනඹක් විසි න තභයි නී වඳ ව 

තදඳහර්තතම් නතු අර්භණය ය නත න; දකතඹ නත න වන 
තචිච ඳහරනඹක් විසි න තභයි දණ භර්දන මිටු තල්ම් 
හර්ඹහරඹ අතවෝසි ය දභ නත න. ඒ නිහ තදුයටේ තම් යතේ 
 චනිඹ නට  දකතඹ නට දඬුම් රඵහ දීතම් දහචහයහේභ 

අයි වඹ තමු නනහ නත රහට නළවළ.  

රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  තවොතයකුට දඬුම් රඵහ 
තද නන පුළු නභ  වතඵ නත න තවොතයක් තනොතන 

තතනකුටයි. තවොතයක් තොතවොභද තේ තවොතයකුට දඬුම් 

රඵහ තද නත න? රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  තවොතයකුට 
දඬුම් දීභට නම් ළදේභ හධඹ තභයි තවොයම් තනොය 
සිටීභ. තභ න තවොයම් යමි න ත තවොතයකුට දඬුම් රඵහ දීභ 
වහ තම් ආඩලඩුත න අපි  ඳහරනඹක් ඵරහතඳොතයොේතු විඹ 

යුතුද?  

රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  මුළුභනි නභ 
 චනිඹ නත න  තවොරු නත න වන තචිච ඳහරනඹක් තම් 

යතේ තොඩ නළඟිරහ  වතඵනහ. ඊට අදහශ  වතඵන ආඹතන 
මුළුභනි නභ අර්භණය යමි න  වතඵනහ. අල්රස තවෝ දණ 
තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහ තම් හයණහ තනුත න  

කිඹ නන   පිළිතුරු රඵහ තද නන ඳහර්ලිතම් නතුට ඵළඳී සිටිනහ. 
2016 තනොළම්ඵර් භහතව 24 ළනිදහ නතොට අ න වී  වබුණු 
ඳළමිණිලි ප්රභහණඹ තොචිචයද? ඳරීක්ණ ය ආහයඹකි න 

 වබුණහද   ඉ න ඳුභ නඩු කීඹක් තොනු ශහද කිඹරහ භභ 
දළන නන ළභළ වයි. තම් සිඹල්ර අේ වරිමි න  තම් සිඹලු ආඹතන 
දුර්ර යමි න  වතඵන ඳහරනඹක්  වතඵනහ. එළනි ඳහරනඹක් 
තඵහතන අඳට ඇවිල්රහ කිඹනහ  "අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ 

විභර්ලන තොමි න බහතේ අධයක් ජනයහල්යඹහතේ ළටුේ 
ළ ව යරහ තද නන" කිඹරහ. ළටුේ ළ ව ය නන අලය නම් ඒ 
ළටුඳට අනු ළඩ ය නන. එත  නළ ව තම් ඳහර්ලිතම් නතු 

විසි න  ළටුේ ළ ව කිරීතභ න ඇ ව පරඹ කුභක්ද කිඹරහ විභමි න 
භභ භතේ ථහ අ න යනහ  රු නිතඹෝජය 
ථහනහඹතුභනි. තඵොතවොභ සතු වයි. 

 

ගු නිමයෝජය කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඊශතට  සආචහර්ඹ  වර් ද සිල්හ නිතඹෝජය ඇභ වතුභහට තභයි 
ථහ ය නන අසථහ  වතඵ නත න. නමුේ හුභතේ 
නහනහඹක්හය භළ වතුභහ එතුභහත න ඉල්සිභක් යරහ  වතඵනහ.  

ඒ අනු හුභතේ නහනහඹක්හය භ නත්රීතුභහට ථහ කිරීභ වහ 
අසථහ රඵහ දීභට එතුභහ එත තරහ  වතඵනහ. 

 

[අ.බහ. 3.13] 
 

ගු වාසුමද්ව නානායක්ෂකාා මාතහතා 
(ரண்தைறகு ரசுஜ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

තඵොතවොභ සතු වයි.  

රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ඳශමුත නභ අල්රස තවෝ 
දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහතේ අධයක් 
ජනයහල්යඹහතේ ළටුේ ළ ව කිරීභට අඳතේ එතතහ ඳශ 
කිරීභට අපි ළභළ වයි.  එඹට තව තු  රු අනුය කුභහය දිහනහඹ 

භ නත්රීතුභහතේ ඵරේ ර්ණනහට ඳහත්ර ව දිල්රුක්ක ඩඹස 
වි්රභසි ව භවේමිඹතේ දඩඹක්හය යුතඹ න ඳුභ ර්තභහන 
අධයක් ජනයහල්තුභහ නළතේ එභ තොමිතම්  තෞයඹ ඇ ව 

ය  වබීභයි. 

"දඩඹක්හය යුඹ" කිඹන එතක් තේරුභ තභ නතේ 
තේලඳහරන විරුේධහදී න දඩඹම් කිරීභයි. ළයදිහයඹහද  
නිළයදිහයඹහද  ළරුහද  නළේද කිඹන ඔක්තෝභ 
ඳළේතකි න  වඹරහ "තේලඳහරන විරුේධහදිඹහ" කිඹන එ මුල් 

යතනයි - ඒ තභයි ප්රධහන හයණඹ - ටයුතු ආයම්බ තශ . 
අ නන ඒට තභයි තේලඳහරන විරුේධහදී න දඩඹභ -witch-hunt 
- කිඹහ කිඹ නත න. ඒ දඩඹභ පිළිඵ එතුමිඹ ඉතහ තරොකු 

දක්තහක් දළරුහ. ඒ නිහ එතුමිඹට විරුේධ වළභ ඳළේතත නභ 
විතයෝධතහ ආහ. ඒ විතයෝධතහ නිහ එතුමිඹ එභ ධුයතඹ න ඉේ 
ය නනට තඹදුණහ. ඒ සිදු වුණු තවො තදඹක්.  
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ඳහර්ලිතම් නතු 

අද අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහ 
තේලඳහරන විරුේධහදී න දඩඹම් යනහඹ කිඹරහ තචෝදනහක් 
නළවළ. හටවරි විරුේධ ඹම් කිසි තචෝදනහක්  වතඵනහ නම්  

නළේනම් ඹම් කිසි ළඹක්  තතොයතුයක්  වතඵනහ නම්  ඒ භත ඒ 
පුේරඹහට විරුේධ ක්රිඹහ යතන ඹහභ ළන වුරුේ විරුේධ 
 නත න නළවළ. නමුේ තේලඳහරන විරුේධහදීභක් මුල් යතන 

එඹ ශහභ  ඒ දඩඹභක් ඵට ඳේ තනහ. ර්තභහන අධයක් 
ජනයහල්තුභහ එභ ආඹතනඹට නළතේ තෞයනීඹ නහභඹක් රඵහ 
දීභ නිහ එතුභහතේ ළටුේ ළ ව කිරීභ වහ අපි අතේ වතඹෝඹ 

රඵහ තදනහ.  

තදන හයණඹ තම්යි. රු අනුය කුභහය දිහනහඹ 
භ නත්රීතුභහ දිගි න දිටභ කිඹහ තන ගිඹහ  දඬුම් රඵහ දීභ ළන. 
දඬුම් රඵහ දීභ උහවිතව ටයුේතක්. අධයක්රු නට  එතවභ 
නළේනම් නිරධහරි නට  තඳොලිසඳ වට ඵළවළ  දඬුම් රඵහ තද නන. 

දඬුම් රඵහ තද නන පුළු න උහවිඹට විතයයි. දණ භර්දන 
මිටු වළදුතේභ දඬුම් රඵහ තද නනලු. ඒත නභ තේතයනහ  
අනුය කුභහය දිහනහඹ භ නත්රීතුභහේ එතු තරහ වදපු දණ 

භර්දන මිටුතේ අබය නතය ඳයභහර්ථඹ  අබය නතය අභිභතහර්ථඹ 
තභොක්ද කිඹරහ. යදරු න ඹයි ළ යන පුේරඹ න 
අධියණඹට ඳළමිණවීභ කිඹහ කිේහ නම් වරි. එතවභ නළතු 

දණ භර්දන මිටු  වතඵ නත න දඬුම් රඵහ දීභට නම්  ඒට 
උහවිඹ ඵටේ ඳේ ත නන පුළු න. තම් හතේ ට ඳටරහ 
ළනීම්ලි න ළශත නන තයම් තජයසලේඹක් එතුභහට දළනට 
තම් ඳහර්ලිතම් නතුතේ  වතඵන ඵ භහ කිඹ නන ළභළ වයි.  

ඊශතට  භභ අභළ වතුභහට විරුේධ අල්රස තවෝ දණ 
තචෝදනහ විභර්ලන තොමිභට ඳළමිණිල්රක් ශහ  දළනට වඹ 
භහඹට නුදුරු හරඹදී. රු අනුය කුභහය දිහනහඹ 
භ නත්රීතුභහ තඵොතවොභ ඵරේ ප්රහලඹක් ශහ  අභළ වතුභහ තම් 

ඵළඳුම්ය  චහතේ වවුල්රුතක්ඹ කිඹරහ. අභළ වතුභහ ඒ 
ඵළඳුම්ය  චහතේ වවුල්හයතඹක්ඹ කිඹරහ එතුභහ ද නනහ නම්  
එතුභහ ඳළමිණිල්රක් ය නන ඕනෆ. භභ ඳළමිණිල්රක් ශහ  
අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමිභට. ඒ ඳළමිණිල්ර 

තශ   දළනට වඹ භහඹට ඳභණ තඳය. ඒ ඳළමිණිල්ර යරහ දිගු 
හරඹට ඳුභ -දළනට තදභහඹට ඳභණ තඳය- භත න 
ප්රහලඹක් රඵහ ේතහ. ඒ ප්රහලඹ රඵහ  නනහ අසථහතේදී 

භත න ඇහුතේ  භභ භතේ ඳළමිණිල්තල් ටව න ය  වබුණු 
රුණු ළනභයි. භභ ඒ ප්රහලඹ රඵහ දු නනහ. භත න අලුේ 
ප්රලසනඹක් ඇහුතේ නළවළ. දළ න භභ අවන ප්රලසනඹ තභයි ඒ 

ඳළමිණිල්රට රළබිඹ යුතු ප්රමුේඹ කුභක්ද කිඹන එ. ඒ 
ඳළමිණිල්ර  තම් යතේ අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන 
තොමි න බහ ඉ වවහතව ප්රඵරභ ඳළමිණිල්ර  ඵ භහ එ වින න 

කිඹනහ. ඇයි? ර හතේ ආඩලඩුට  චනි තර තභතයම් 
විලහර අරහබඹක් සිදු යපු තනේ අල්රස නු තදනුක් නළවළ. 
 චනි තර තම් තයම් අරහබඹක් සිදු යපු තනේ නු 
තදනුක් නළවළ. ඵළඳුම්ය - Bonds - තදයි  අරහබඹ රුපිඹල් 

බිලිඹන වතයකුේ ණනක්; ක්ණි අරහබඹක්. එඹ  දිට ණ න 
වළදුහභ තඳතනන අරහබඹ තනොතයි. තම් තඳොසි භ  
තොල්රඹක්. තම් තඳොසි භ  තොල්රතව වවුල්රුතක් වළටිඹට 

භභ අභළ වතුභහ නම් ශහ. නිම්භ නිම් තභතළන කිඹපු 
චනඹක් වළටිඹට  ප්රහලඹක් වළටිඹට තනොතයි  භහ එඹ සිදු 
තශ . භභ එතුභහ නම් තශ  ඳළවළදිලි හක්ක ඇතුයි. ඳළවළදිලි 

හක්ක ඇතු තල්න තදොශවට ළ ව  යහක් අල්රස තවෝ 
දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහට  භභ බහය දු නනහ. දළ න 
එහි සිටින අධයක් ජනයහල්තුභහට භභ සතු ව නත තනහ. භභ 

ඳභණක් තනොතයි  තම් හතේ අල්රස තවෝ දණ ඳළමිණිලි 
ණනහක් අතේ ඒහඵේධ විඳක්තඹ න සිදු ශහ. ඒ 

වළතභෝත නභ මලි ප්රහලන රඵහ තන  වතඵනහ. වහභ 

ඳරීක්ණ සිදු කිරීභ වහ තභභ ඳළමිණිල්රට අද ප්රමුේඹක් 
රළතඵ නනට ඕනෆ. ඇයි? තම් තභයි ආඩලඩුට තරොකුභ  චනි 
අරහබඹක් යපු භවහ තඳොසි භ  තොල්රඹ; භව ඵළ කු තුශ සිේධ 
යපු භ  තොල්රඹ. එතවභ නම් තම්ට තභ ප්රමුේඹක් 

රළතඵ නත න නළේතේ ඇයි? තභභ ඳරීක්ණතව අතනක් ටයුතු 
ළන අපි ද නත න නළවළ. භත න ප්රහලඹක් ේ ඵ භභ ද නනහ. 
අභළ වතුභහත න ප්රහලඹක් ේතහද  නළේද කිඹරහ භභ ද නත න 

නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] භභ ද නත න නළවළත න. භට ඒ ළන දළන 
ළනීභට  වතඵන තතොයතුරු දළන ළනීතම් අයි වඹ අනුයි භභ තම් 
අව නත න. අභළ වතුභහත න ප්රහලඹක් ේතහද? 

අභළ වතුභහත න ප්රහලඹක් ේතහට ඳුභ  නනහ ඊශත පිඹය 
කුභක්ද?  

තම් තතොයතුරු දළන  නන අඳට අයි වඹක්  වතඵනහ; 
ඳහර්ලිතම් නතුට අයි වඹක්  වතඵනහ. තතොයතුරු දළන ළනීතම් 
ඳනත ඹටතේ තනොතයි  අණඳනේ ඹටතේ තම් ඳහර්ලිතම් නතු 
දළන ත යුතුයි ආඩලඩු්රභ යසථහ බහ තභොද ය නත න 
කිඹරහ. ආඩලඩු්රභ යසථහ බහ විසි න ඳේ යන සහධීන 
තොමි න බහ තභොද ය නත න කිඹරහ තම් ඳහර්ලිතම් නතු 
දළනත යුතුයි. එඹ දළන ළනීභට අයි වඹක්  වතඵනහ. භභ තම් 

ආඩලඩු්රභ යසථහ බහතේ ඹම් ඳේ කිරීභක් අනු ඳ ව නනහ ව 
එක්තයහ තොමිභක් ළන රු ථහනහඹතුභහ වයවහ විභීනභක් 
ය ේතහ.  එභ තොමිභ විසි න ඹම් සථහන භහරුක් ශහ. භභ 
ඇහුහ  "තම් සථහන භහරු තශ  ඇයි?" කිඹරහ. භභ 
භ නත්රීයතඹක් වළටිඹට එඹ දළන  නන ඕනෆ. භට කිඹරහ එහ 
 වබුණහ  "එභ තොමිතම් සහධීනේඹට රු කිරීභක් වළටිඹට 
තභඵඳු රුණුරට තව තු විභ නනට ඵළවළ" කිඹරහ. එතතොට 
තොතවොභද  ඳහර්ලිතම් නතුතේ අයි වඹ රැත නත න? 
ඳහර්ලිතම් නතු තොතවොභද දළන  නත න ඇයි  ඹම් සථහන 
භහරුක් තශ  කිඹරහ? එභ සථහන භහරු දළනුේභ  
තඳනුභටභ ඹම් කිසි ඳළි ළනීභක් නම්  ඹම් කිසි තේලඳහරන 
තව තුක් උඩ යපු ඳළි ළනීභක් නම්  ඒ ළන භහ තුශ 
තචෝදනහක්  වතඵනහ නම්  "තම් සථහන භහරු තශ  තභ නන 
තම් හධහයණ තව තු උඩයි" කිඹරහ භට තඳ නනුම් ය නනට එභ 
තොමිභට කීභක්  වතඵනහ. ඒ භතේ දළක්භ අනු 
හධහයණද  නළේද කිඹන එ ළඩක් නළවළ. එභ තොමිභ භට 
කිඹ නනට ඕනෆ  "අපි තම් තශ  තභ නන තම් තව තු නිහයි" 
කිඹරහ. තොමිභට කිඹ නන ඵළවළ  "ඒ අතඳ න අව නන ඔඵට 
අයි වඹක් නළවළ" කිඹරහ. භට රළබුණු උේතයඹ ඒයි. 
තො මිතභ න භට කිඹරහ එහ  වබුණහ  "ඔඵට තම් දළන  නන 
අයි වඹක් ඇේතේේ නළවළ; අඳට තම් කිඹ නන යුතුභක් 
ඇේතේේ නළවළ" කිඹරහ. භභ ඒ ම්ඵ නධ ආඩලඩු්රභ යසථහ 
බහට ඳළමිණිලි ශහ. භභ එභ තොමිතම් නම්  ම් ළන තම් 
තේරහතේ කිඹ නන ඹ නත න නළවළ. ඉදිරි හරතවදී භභ ඒ 

තතොයතුරු ඉදිරිඳේ යනහ. භට  එහ  වබුණු උේතයතව "ඔඵට 
තම් දළන  නන අයි වඹක් නළවළ; ඒ අතේ අභිභතඹ" කිඹරහ 
ව න වී  වබුණහ. ඒද  අඳට රළතඵ නන ඕනෆ පිළිතුය? අපිට ඒ 
ළන දළන  නන අයි වඹක් නළේද? කිසිඹම් ව හධහයණ තව තු උඩ 
-ක ලීන්ථා නම  රුඅනුල,තිනෙන්න වූ් ම  නයලැ ිළිවනල 
අනු- තම් භහරු ශහ; එතවභ නළේනම් තභ නන තම් විතල  
තව තු උඩ එඹ ශහ කිඹරහ අඳට කිඹ නන ඵළරිද? ඒ භභ 
පිළි නනහද  නළේද කිඹන එ තනභ හයණඹක්. නමුේ එඹ 
කීභට එභ තොමිභට යුතුභක් නළේද?  

භභ තම් කිඹ නත න අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන 
තොමි න බහ ළන තනොතයි. අතේ අල්රස තවෝ දණ 
තචෝදනහ විභර්ලන තොමිතම් නිරධහරි භවේරු නට තනොතයි  
භභ තම් තචෝදනහ ය නත න. එහි බහඳ වතුභහ ඇතුළු අතනක් 
අඹට තනොතයි  තම් තචෝදනහ ය නත න. තනේ තොමිභක් 
ළනයි භභ තම් කිඹ නත න. නමුේ තම් ඳහර්ලිතම් නතුට  වතඵන 

231 232 

[රු හුභතේ නහනහඹක්හය භවතහ] 



2017 ජලි  05  

අයි වඹ  ඳහර්ලිතම් නතුතේ භ නත්රීරු නට  වතඵන අයි වඹ ළනයි 
භභ තම් ථහ ය නත න.  

තම් ඳහර්ලිතම් නතුතේ ආ ශි අධීක්ණ මිටු  වතඵනහ. රු 

නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ 
විභර්ලන තොමිතම් ටයුතු ළන විඳයම් ය නන අපිට ආ ශි 
අධීක්ණ මිටුක් අලය නළේද? 

අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහතේ 
ප්ර වඹ ළන දළන නනට ඳහර්ලිතම් නතුට  අඳට ආ ශි 
අධීක්ණ හය බහක් අලය නළේද? එතවභ ආ ශි 
අධීක්ණ හය බහක් නළවළ කිඹරහයි භභ තේරුම් තන 

 වතඵ නත න. අදහශ අභහතයහ ලතව ආ ශි අධීක්ණ හය බහ 
 වතඵනහ. ඒ හතේභ විවිධ තොමි න බහ  වතඵනහ. ඒ 
තොමි න බහ සහධීන  තොමි න බහ. එභ නිහ තම් සහධීන 

තොමි න බහ ළන අඳට විඳයම් ය නනට- 

 
ගු නිමයෝජය කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දළනට  වතඵ නත න භහ වඹට ළයඹක් ඳහර්ලිතම් නතුට 
හර්තහක් දීභ ඳභණයි ත නද  රු භ නත්රීතුභහ? 

 

ගු වාසුමද්ව නානායක්ෂකාා මාතහතා 
(ரண்தைறகு ரசுஜ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

එචිචයයි  වතඵ නත න. ඒ තොමි න බහ හර්තහක් තදනහ. ඒ 
හර්තහ අපි හචිඡහ යනහ; එචිචයයි. එතවභ නළ ව අඳට 

විඳයම් කිරීභ වහ ආ ශි අධීක්ණ හය බහක් නළවළ. 
එතවභ  වබිඹ යුතුයි කිඹරහයි භභ කිඹ නත න. එතතොට අපි 
වුරුේ තම් බහට ආහභ තනොද නනහ තේේඹට ඳේ ත නත න 
නළවළ. ඒ මිටුරට ම්ඵ නධ භ නත්රීරු න අතේ ඳක්තවේ 

ඉ නනහ. ඒ අඹ ඒ මිටුරට ගිහිල්රහ ඒ ළන විඳයම් යරහ 
දළනතන අඳට කිඹනහ. එභ නිහ භභ හිතනහ එළනි පිඹයක් 
ළනීභ තවොයි කිඹරහ.  

විතල තඹ නභ සහධීන තොමි න බහ තම් න විට දක්හ 
 වතඵන ආල්ඳඹ තම් ඳහර්ලිතම් නතුතේ  සවරීබහඹට ව 
උේතරීතයබහඹට එතයම් ළශතඳ නත න නළවළ. ඒ අනු 
ඳහර්ලිතම් නතුට ඩහ ඒ තොමි න බහ උේතරීතයයි කිඹරහ 
භතඹක් භවය විට ඒ අඹ අතතර්  වතඵ නනට පුළු න. භභ තම් 
ම්ඵ නධතඹ න නිලස දත රුණු දළක්වීභක් ඳුභ යනහ. 

රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  භභ ච නද්රිහ 
ඵඩලඩහයනහඹ කුභහයතු  භවේමිඹට විරුේධ අල්රස තවෝ 
දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහට ව මරය අඳයහධ 
විභර්ලන අ ලඹට ඳළමිණිල්රක් ශහ.  

 

ගු නිමයෝජය කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහ ඳහර්ලිතම් නතුටද ඳළමිණිල්ර ය නන ඹ නත න? 
 

ගු වාසුමද්ව නානායක්ෂකාා මාතහතා 
(ரண்தைறகு ரசுஜ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඇහුතඩල නළවළ රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි. තම් දසර 

භභ භවලු ඹත   නළත භතේ- 
 

ගු නිමයෝජය කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

තවොයි  ථහ යතන ඹ නන. 

ගු වාසුමද්ව නානායක්ෂකාා මාතහතා 
(ரண்தைறகு ரசுஜ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

යහතව ඉඩම් ර හ භළයයි න ර්විස භහභට තනොමිරතව 

රඵහ දීභ ළනේ  ඉතහභ අඩු මුදරට තතල්  ටළ කි විකිණීතම් 

ජහහයභ ළනේ භභ ච නද්රිහ ඵඩලඩහයනහඹ කුභහයතු  

භවේමිඹට විරුේධ ුභප්රිම් උහවිතව නඩුක් දළම්භහ. ඒ නඩුතේදී 
ුභප්රිම් උහවිඹ තළි නභ න් නදු ශහ ඒ  චනි නු - තදනුක් 

කිඹරහ. ඒතක් උේතයහරිඹ වුතඩල  විේ වහරිඹ වුතඩල 

ච නද්රිහ ඵඩලඩහයනහඹ කුභහයතු  භවේමිඹ. ඉ න ඳුභ ඒ නු - 

තදනු අර ගු ශහ. අර ගු යරහ ුභප්රිම් උහවිඹ කිේහ  "තම් 

උේතයරු න ම්ඵ නධතඹ න ළ වදුය ඳරීක්ණ ශ යුතුයි. 

අල්රස තවෝ දණ ටයුතු සිදු වී  වතේ දළයි කිඹහ තොඹහ 
ඵර නන." කිඹරහ. අඳයහධ ඳරීක්ණ තදඳහර්තතම් නතුට කිේහ  

"තම් ඳුභ ඳ  චනි ක්රිඹහහරීේඹක්  වතේ දළයි කිඹහ තොඹහ 

ඵළසිභට ඳරීක්හ ය නන." කිඹරහ. තභොද  අතේ ඳළමිණිල්ර 

වුතඩල තම්  චනි නු - තදනුක් කිඹන එයි. ුභප්රිම් 

උහවිඹට මලි අයි වහසිම් නඩුක් ඹටතේ පුළු න  නත න 

තම්  චනි නු  - තදනුක්  තම් නිහ ආඩලඩුට තරොකු 

අරහබඹක් සිදුතරහ  වතඵනහ  එභ නිහ ඒ නු - තදනු 
අර ගුයි කිඹ නනට ඳභණයි. ඉ න ඳුභ අල්රස තවෝ දණ 

තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහටේ ඒ නිතඹෝඹභ ශහ. නඩු 

න් නදුත න ඳුභ ඊශත දිනඹ තශ්ර සලහධියණතව නඩු ළන 

දිනඹ අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහේ  

අඳයහධ ඳරීක්ණ තදඳහර්තතම් නතුේ තශ්ර සලහධියණඹට හර්තහ 

ශහ දළ න අපි ඳරීක්ණ යතන ඹනහ කිඹරහ. ඉ න ඳුභ 

අවුරුදු ඳවක් තතරහේ ඒ ළන තභොකුේ වුතඩල නළ ව තළන 
තභයි භභ තම් ඳළමිණිල්ර අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන 

තොමි න බහට ගිහි න තද නත න. ඉ න ඳුභ ුභප්රිම් උහවිඹට 

ළ වදුය හර්තහක් දු නතනේ නළවළ. භභ තම් ඳළමිණිල්ර ගිහි න 

දු නනහට ඳුභ භට පිළිතුයක් එනහ තම් අල්රස තවෝ දණ 

තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහට අදහශ විඹක් තනොතයි 

කිඹරහ. දළ න භට තම් තේතය නත න නළවළ. අල්රස තවෝ දණ 
තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහට එ නන කිඹරහ ුභප්රිම් උහවිඹ 

නිඹභ යනහ  තම් ළන ළ වදුය විබහඹක් ඳේ නන. 

"තම්  චනි නු-තදනුක්. ආඩලඩුට අරහබඹක් සිදු 

තරහ  වතඵනහ. එභ නිහ භභ තම් නුතදනු අර ගු යනහ." 
කිඹරහ තම් නඩුතේ න් නදුක් රඵහ දීරහ  වතඵනහ. තම් නුතදනු 
ඳුභඳ  වබුණු අල්ර  දණඹ තවෝ  චහ පිළිඵ විබහ 

ය නනඹ කිඹරහ තභයි නිතඹෝ තශ . එභ නිතඹෝඹ අනු ඒ 
විනිලසචඹහයතුභහ ඉ නනතුරු හර්තහ කිරීම් යරහ  ඉ න ඳුභ ඒ 
භත වළරිඹහ.  තම් ළන අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන 

තොමි න බහ  නනහ පිඹය තභොක්ද කිඹරහ අද භභ 
අවනහ. භෆතදීේ භභ ලිපිඹක් ඹළේහ. අඳයහධ ඳරීක්ණ 
තදඳහර්තතම් නතුට නළත භතක් කිරීභක් ශහ . ඒ තශ  ළ ව 

තවොට. අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමිභටේ එභ 
ලිපිතව පිටඳතක් ඹළේහ කිඹරහ භට භතයි. තභඳභණ දීර්ක 
හරඹක් -අවුරුදු 6ක්  7ක්- ත තරහ  වතඵනහ.  හිටපු 
ජනහධිඳ වරිඹ උේතයහරිඹ ව නඩු  චනි නු-

තදනුක්  වබුණහ කිඹරහ තම් න විට ුභප්රිම් උහවිඹ න් නදුක් රඵහ 
දීරහ  වතඵනහ. එතුමිඹට තෝටර්ස එේ නඩුතේදී තවීභක් 
ය නනේ නිඹභ වුණහ. තම් තේ නඩුක්. භට එතුමිඹ භත 

තඳෞේලි විරුේධේඹක් නළවළ. භභ අව නත න ඉවශ තළ නරට 
ඹනතොට අල්රස තවෝ දණ විභර්ලන තචෝදනහ තොමිභ එ නන 
එ නන කුඩහ තනහද කිඹරහයි. තනතුය  පුේරඹහ ඉවශ 

 ඹනතොට අල්රස තවෝ දණ විභර්ලන   තචෝදනහ තොමිතම් 
ඵරඹ එ නන එ නන අඩු තනහද? තභ නන තම්  ප්රධහන 
ප්රලසනඹක් වළටිඹට අපි අද භතු ශ යුතු  වතඵනහ. තභළනි 

ඳළමිණිලි ණනහක් අද භහ තු  වතඵනහ. එක්තෝ තම් 
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ඳහර්ලිතම් නතු 

ඳළමිණිලි ළන ළඩ ය නත න නළවළ. එතවභ නළේනම් තම් 
ඳළමිණිලි ළරැදියි  තඵොරුයි කිඹරහ ඳළමිණිලිරු නට විරුේධයි 
ළඩ ය නත න. තම් තදත න ඕනෆ එක් ය නන පුළු න. 

තේරහ නළ ව නිහ ඳළමිණිලි රළයිසතු දිටභ කිඹ නන භභ 
ළභළ ව නළවළ. නමුේ  භභ දශ ලතඹ න කිඹහතන ඹ නනම්. තම් 
වළභ එභ මලි ප්රහලඹ ේතහ. මලි ප්රහලඹ ළනීභ ළන 

අලුේ අධයක් ජනයහල්යඹහට සතු වයි. නමුේ  ඊට ඳුභ තම් 
නඩුරට තභොද වුතඩල කිඹරහ අපි දළන  නන ළභළ වයි. තම් 
අල්රස තවෝ දණ විභර්ලන තචෝදනහ තොමි න බහට අයි ව 

යහජහරිඹක්. ඒ හතේභ ඳළමිණිලිරුට  උන නදුක්  වතඵනහ.   
තභ නතේ ඳළමිණිල්රට තභොනහද වුතඩල කිඹරහ දළන  නන 
ඳළමිණිලිරු උන නදුයි. එභ නිහ එහි ප්ර වඹ පිළිඵ දළනුේ 

වීභට තම් ඳහර්ලිතම් නතුට  ඒ හතේභ ඳළමිණිලිරු  
ඳහර්ලිතම් නතු භ නත්රීයතඹක් නම්  ඔහුට අයි වඹක්  වබිඹ යුතුයි 
කිඹරහ භභ විලසහ යනහ. ඵළඳුම්යඹ වයවහ සිදු වුණු භව 
ඵළ කු තඳොලි භ තොල්රඹ භභ භතක් යනහ. ප්රහතඩෝ ව 

තඵ නස යථ ණනහක්  නිඹමිත ඵදු මුදර අර ගු යරහ  අඩු ඵදු 
මුදරට තර්ගුත න පිට ශහ. එඹට තව තු ව ඳුභ බිභ අනු 
තරුණු ඳළමිණිල්ර. 

 

ගු නිමයෝජය කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔඵතුභහතේ හරඹ අ න තේතන එනහ.  

Hon. Member, you are running out of time.  
 

ගු වාසුමද්ව නානායක්ෂකාා මාතහතා 
(ரண்தைறகு ரசுஜ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
I will finish quickly.    

ඊශතට  භවතඳොශ අයමුදර පිළිඵ ඳළමිණිල්ර; විතේල රැකිඹහ 
නියුක් ව හර්ඹහ ලතව යක්ණඹට තව මුදර ළන යපු 
ඳළමිණිල්ර;  අභළ ව  චරිත  බීර් වහෂීම් ආදී න ම්ඵ නධ ය 
තන ගු න ඹහනහ පිළිඵ අතේ භ නත්රීරු යපු ඳළමිණිල්ර  පී. 
වළරි න ඇභළ වතුභහතේ වී භ වඹ පිළිඵ ඳළමිණිල්ර  යජඹට 
රුපිඹල් මිලිඹන 6 500ක් ඳහඩු යමි න හවන ළඵලි ය ත නහ 
නළත එරස කිරීතම් ජහහයභ පිළිඵ ඳළමිණිල්ර  යහජිත තෞය 
ඇභළ වතුභහතේ ම්ඵ නධීයණ තල්ම්තේ නහභතඹ න නළේ අටක් 
මිරදී ළනීභ පිළිඵ ඳළමිණිල්ර  යහජිත ඇභළ වතුභහ ඖධ 
 සථහට ඳේ යපු ක්රිඹහහරි අධයක්යඹහතේ භසසිනහ විසි න  
ඇ ව යපු ඖධ භහභක් භඟි න යහජය ඖධ නී වත 
 සථහට පිළිහ තයෝ නහල ඖධ ත නහ ඒහතව දුඵරතහ 
පිළිඵ  වදයරු නත න ඳළමිණිලි රළබීභ.  

තනොතයොචිතචෝතල් ල් අඟුරු ඵරහහයඹට ත නන රද ල් 
අඟුරු තතොඹ පිළිඵ උහවිඹට යන රද ඳළමිණිල්රේ භත 
තවළි ව රුණු යහශිඹක්  වතඵනහ. තම් හයණඹේ ප්රහල 
යමි න භතේ ථහ දළ න භහ අ න ය නන ළභළ වයි.  

 

ගු නිමයෝජය කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ දළ න අ න. 
 

ගු වාසුමද්ව නානායක්ෂකාා මාතහතා 
(ரண்தைறகு ரசுஜ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අධියණඹ කිේහ  "තම් 
දළක්හභ අධියණතව වීදඹ හක්කඹ ම්ඳනඹ තනහ   අඳට 

න් නදුක් තද නන ඵළවළ. නමුේ තම් ඵයඳතශ හයණඹක්. අඩු 

ර ුභට තනොදී ළ ව ර ුභට තම් ල් අඟුරු මිරදී ළනීතභ න 
තචිච අරහබඹ බිලිඹන ණනක් තනහ" කිඹරහ. නමුේ ඒ ළන 
අහනඹ දක්හ කිසිභ තොඹහ ඵළසිභක් සිදු තරහ නළවළ. තම් 
ළනේ රුණු දක්මි න  අද දින තම් ළටුේ ළ ව කිරීතම් 

තඹෝජනහට අපි ඳක් න අතය   අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ 
විභර්ලන තොමිතම් ප්ර වඹ දළන ළනීභට ඳළමිණිලිරු නට වහ 
භ නත්රීරු නට ඉඩක් රඵහ තද නනඹ කිඹරහ ඉල්රමි න භහ නිවඬ 

තනහ. 
 

ගු නිමයෝජය කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු සආචහර්ඹ  වර් ද සිල්හ භළ වතුභහ. 
 

[අ.බහ. 3.35] 
 

ගු (ආ ාර්ය) හර්ෂ ද ිංල්වා මාතහතා (ජාතිශක ්රතිශඳත්තිශ හා 

ආර්ිකක ක ුතතු නිමයෝජය අමාතාතයතුමාතා) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர - தேசி 

தகரள்லககள் ற்தம் ததரதபரர அலுல்கள் தறற 

அலச்சர்) 

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
National Policies and Economic Affairs) 

රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  භට ථහ කිරීභට අසථහ 
රඵහ දීභ ළන ඔඵතුභහට තඵොතවොභ සතු වයි.  

රු හුභතේ නහනහඹක්හය භළ වතුභහ තඵොතවෝ තරහක් 

තචෝදනහ ඉදිරිඳේ ශහ. එතුභහ තනොතයොචිතචෝතර න තභයි ථහ 
නළළේවතේ. ඕනෆ නම් භටේ තනොතයොචිතචෝතර නභ ථහ ඳට න 
 නන පුළු න. තනොතයොචිතචෝරඹ පිළිඵ ඳළමිණිලි එක් 

තනොතයි  ඵය ණනක් ඉදිරිඳේ තරහ  වතඵනහ. නමුේ අවුරුදු 
ණනක්  වසත  සිදු වුණු ඒ තේ ළන අඳට  නතතෝ ත නන 
ඵළවළ. භභ ඒ පිළිඵ තභතළනදී ථහ ය නන දළ න 

ඵරහතඳොතයොේතු ත නත න නළවළ.  

තම් තනවිේ  වතඵන තඹෝජනහ හසිනයි. අල්රස තවෝ 
දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහතේ අධයක් ජනයහල් 

ඇතුළු එභ නිරධහරි නතේ ළටුේ ළ ව කිරීභ සිදු ශ යුතුයි. ඒ 
වහ භ නත්රීරු නතේ කිසි විරුේධේඹක් නළ ව ඵ අඳට තඳනී 
ඹනහ.  

අතේ යට දුේඳේ යටක් වළටිඹට තභ  වතඵ නත න අතේ යට 

දකත යටක් නිහයි. We are poor because we are corrupt. ඒ 
තභයි ඇේත. දණඹ වළභ තළනභ  වතඵනහ. භභ එ හයණඹක් 
ළන කිඹ නන ළභළ වයි. එඹ භභ තම් දළ න මුහුණ තදන ප්රලසනඹක්. 

කුණු ප්රලසනඹක් ළන ථහ යනහ. රු නිතඹෝජය 
ථහනහඹතුභනි  ඳක් තදදඹක් ඳටරහ  නන නයයි  තම් 
දණඹ ළන ථහ යන තොට. තවොරු වළභ ඳහතට නභ ඉ නනහ. 

වළභ ඳහතට නභ -rainbow colours ලි නභ - තවොරු ඉ නනහ. ඒ 
නිහ- 

 

ගු මල හාන් ාත්වත්මත් මාතහතා 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ஜ) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

ඔඵතුභ නරහ ආඩලඩු ේතේ තවොයභ නේනහ කිඹරහ 

ත න? 
 

ගු (ආ ාර්ය) හර්ෂ ද ිංල්වා මාතහතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

 රු තරොවහ න යේේතේ භ නත්රීතුභනි  ඒ ළන තභයි භභ තම් 
ථහ ය නත න. ඒයි භභ කිඹ නත න ඳක් තදදඹකි න තතොය 
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අපි තවොරු අල්ර නන ඕනෆඹ කිඹරහ. භභ තම් කිඹ නත න දළ න 

සිදුතන තදඹක් ළන ථහක්.  

 

ගු මල හාන් ාත්වත්මත් මාතහතා 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ஜ) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

දළ න තවොරු ළ ව තරහ. 

 
ගු (ආ ාර්ය) හර්ෂ ද ිංල්වා මාතහතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

තම් දසර කුණු ප්රලසනඹක්  වතඵනහ. කුණු ප්රලසනඹ ළන 

තඵොතවෝ විතේචන එල්ර තනහ. කුණු තන ඹ නත න නළවළ  
කුණු දහ නන තළ න නළවළ. භභ නිතඹෝජනඹ ය නත න තම් 
ඳහර්ලිතම් නතු පිහිටරහ  වතඵන තෝේතේ ප්රතේලඹ. ඒ තභයි 

භභ නිතඹෝජනඹ යන ඡ නද තොේලහඹ. තෝේතේ ඳළේතේ 
කුණු ප්රලසනඹ ළන ථහ යන තොට 2015 
විණහධිඳ වයඹහතේ හර්තහ ළන ව න ය නන ඕනෆ. රු 

නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  භභ ළභළ වයි   එභ හර්තහතේ  
ම්ඳළක්ටර් 06ක් මිරදී ළනීභ ම්ඵ නධතඹ න ව න න තභභ 

පිටු සභ්ාගත* ය නන.  

තම් කුණු තන ඹ නත න ම්ඳළක්ටර් ඹ නත්රලි න. ම්ඳළක්ටර් 
ඹ නත්ර කිඹ නත න කුණු තරොරිරට. තම් කුණු තරොරි  නන 2014 
තදළම්ඵර් භහතව 20ළනි දහ රුපිඹල් 52 920ක් විඹදම් යරහ 

ඳේතයර දළ නවීභක් ඳශ යරහ  වතඵනහ. එහි තභ නන තභතවභ 
කිඹහ  වතඵන ඵ තභභ  විණන හර්තහතේ ව න නහ:  

"පිළිේ ළඳයුම්රු නත න තවෝ නිතඹෝජිත භහම් භඟි න සBrand 

New) හවන/ඹ නත්ර මිරදී ළනීභ වහ මිර ණ න ළනු රළතේ." 

නමුේ විණහධිඳ වයඹහ තභතළන කිඹනහ  " 'ම්ඳළක්ටර් 
යථ මිරදී ළනීභ' ඹ නන තොතව ේ ව න යරහ නළවළ" 
කිඹරහ. ඒ කිඹ නත න  ම්ඳළක්ටර් යථ  නනයි advertisement 

එ දළම්තම්; වළඵළයි  ඒතක්  වතඵ නත න  හවන වහ 
ඹ නතත්රෝඳයණ  නන කිඹරහයි. 

2015 අතප්ර ල් ඳශමුළනි දහ රුපිඹල් මිලිඹන 63ක් විඹදම් 

යරහ එ ආඹතනඹකි න තම් ඹ නත්ර වඹ අයතන  වතඵනහ. 
2015 ජනහධිඳ වයණතවදී  හිටපු ජනහධිඳ වයඹහ භහරු තරහ 
සිඹලු තේ සිේධ වුණහ. රු තරොවහ න යේේතේ භ නත්රීතුභහ කිේහ 

හතේ ආඩලඩුේ භහරු වුණහ. භභ තම් ථහ කිඹ නත න තභ නන 
තම් නිහයි. 2015 ආඩලඩු භහරු ත නන ලි න තභයි තම් 
advertisement එ දහ නත න. නමුේ  තම් ඹ නත්ර මිරදී  නත න තම් 

ආඩලඩු හරතවදීයි. තම් ථහතේදී භභ තඳ න නන උේහව 
ය නත න ඒයි. තභොද වුතඩල? ළඳයුම්රු න  වතදතනකු 
විසි න මිර ණ න ඉදිරිඳේ ය  වබුණහ. අතලෝක් තල්ර නඩ්  ඉුභුභ 

ව හීතනෝ  ර්තව ම්ඳළක්ටර් තඹෝජනහ තරහ  වබුණහ. නමුේ  
තභභ හවන ර හට තන එන තේශීඹ නිතඹෝජිතඹ න ත නත න  
ර හ අතලෝක් තල්ර නඩ් භහභ  තටොතඹෝටහ ර හ භහභ වහ 
තතො තභෝටර්ස ආඹතනඹයි. නමුේ  තභොවු නත න තභභ ඹ නත්ර 

මිරදී ළනීභට කිසි විධිඹට මිර ණ න ළරහ නළවළ. තභොද  
ඔවු න ද නත න නළවළ  තම් මිර ණ න ළරහ  වතඵ නත න 
"ම්ඳළක්ටර්රට" කිඹරහ. අ න වභට තභොද තශ ? Third party 

එකි න තම් ම්ඳළක්ටර් ඹ නත්ර ේතහ. කීඹදට ේතේ? එ 
ම්ඳළක්ටර් ඹ නත්රඹක් රුපිඹල් මිලිඹන 10.5 ණත නයි අයතන 

 වතඵ නත න. නමුේ  විණහධිඳ වයඹහ තම් හර්තහත න 

කිඹනහ  "අවුරුදු එවභහයට ඳසත  එතුභහ quotation call  
ශහ; එතතොට එ ම්ඳළක්ටයඹ මිර රුපිඹල් මිලිඹන 6.7යි." 
කිඹරහ. එ ම්ඳළක්ටර් ඹ නත්රඹක් රුපිඹල් මිලිඹන 6.7යි  නමුේ  
ේතේ රුපිඹල් මිලිඹන 10.5ටයි. එතතොට තම් ම්ඳළක්ටර් 6 

වයවහ ඳභණක් රුපිඹල් මිලිඹන 23.25 ඳහඩුක් තෝේතේ 
මිනිුභ නට තරහ  වතඵනහ කිඹරහ විණහධිඳ වයඹහ කිඹනහ. 
ආඩලඩු භහරු ත නන ලි න advertisement දහ නත න. ආඩලඩු 

භහරු වුණහට ඳසත  තභයි තම්හ  නත න. ඒ විධිඹට ඵරන තොට 
තභතළන  වතඵ නත න ආඩලඩුතේ ප්රලසනඹක් තනොතයි. තභතළන 
 වතඵ නත න ්රභතේදතව ප්රලසනඹක්. වුද තම් පිටුඳ ඉ නත න? 

තම් හතේ ප්රලසනඹදී තේලඳහරනඥඹ නට ඇඟිල්ර දිගු ය නන 
වරි තල්සියි. තොඩහක් තරහට වළතභෝභ කිඹ නත න  "අය 
තේලඳහරනඥඹහ  තවොයහ  තම් තේලඳහරනඥඹහ තවොයහ" කිඹරහයි. 

භවය තේලඳහරනඥඹ න තවොරු තභයි. නමුේ  ඇේතටභ ඵරනහ 
නම් භවය නිරධහරිනුේ තවොරු. තේලඳහරනඥඹහට විතයක් 
කිඹ නන ඵළවළ  "තභ නන තම් ය නන" කිඹරහ. භවය 
නිරධහරිනුේ තේලඳහරනඥඹ න එක් එතු තරහ තභයි තම් 

ය නත න. ඒ නිහ අපි තේලඳහරනඥඹ න ළන හතේභ භවය 
නිරධහරි න පිළිඵේ තොඹහ ඵළසිභක් සිේධ ය නන තනහ. 
භතේ ශත ත රුණු යහශිඹක්  වතඵනහ කිඹ නන. ඒහ  කිඹ නන 

දළ න තරහක් නළවළ. 
 

ගු වාසුමද්ව නානායක්ෂකාා මාතහතා 
(ரண்தைறகு ரசுஜ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

විණහධිඳ වයඹහ ඔඹ තඳ නහදීභ ශහට ඳසත  තභොද 

වුතඩල? 
 

ගු (ආ ාර්ය) හර්ෂ ද ිංල්වා මාතහතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

තම් හයණඹ ළන භභ දළනතන හිටිතව නළවළ. තම් 

තොශම කුණු ප්රලසනඹේ එක් ඇදිරහ ආපු තදඹක්. තභොද  කුණු 
එතු යන ම්ඳළක්ටර්  නන  වතඵන ල්ලි වුරු වරි තම් 
විධිඹට එ ම්ඳළක්ටර් එකි න  මිලිඹන 4 ණත න හක්කුතේ 

දහතන  වතඵනහ නම්  -[ඵහධහ කිරීභක්] තඳොඩ්ඩක් ඉ නන රු 
භ නත්රීතුභහ.  

 

ගු මශහාන්  මසේමාතිංංහ මාතහතා 
(ரண்தைறகு தசயரன் ஜசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

විණහධිඳ වතුභහතේ හර්තහ අනු තම් නු-තදනු ය 

 වතඵ නත න තේලඳහරනඥඹ න ද  නිරධහරි න ද? 
 

ගු (ආ ාර්ය) හර්ෂ ද ිංල්වා මාතහතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රු තලවහ න ත භසි ව භ නත්රීතුභනි  තම් තචෝදනහ එල්ර 

ය නත න හටද කිඹරහ විණහධිඳ ව හර්තහතේ නළවළ. එතුභහ 
කිඹරහ  වතඵ නත න  "තභ නන තම් හතේ  චහක් සිේධ තරහ 
 වතඵනහ" කිඹරහයි. තම් විණහධිඳ ව හර්තහ 

ඳහර්ලිතම් නතුතේ යජතව ගිණුම් පිළිඵ හය බහට එනහ. 
තභතළනි න ඒ අයතන ඉදිරිඹට විභර්ලනඹ යතන ඹ නන 
ඕනෆ. 

 

ගු වාසුමද්ව නානායක්ෂකාා මාතහතා 
(ரண்தைறகு ரசுஜ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

එතවභ නම්  තම් හයණඹ අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ 
විභර්ලන තොමි න බහට තනිඹ නන පුළු න ත න.  
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————————— 
*  පුස්තකාලමේ තබා ඇත. 
*  தணறலனத்றல் லக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිතම් නතු 

ගු (ආ ාර්ය) හර්ෂ ද ිංල්වා මාතහතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහට තම් 

හයණඹ භභ තනිඹනහ. ඒ තභයි භභ තම් කිඹ නත න. භභ තම් 
සිඹල්රභ අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න 

බහට  ඳුදහ දිනතවදී ඉදිරිඳේ යනහ. අල්රස තවෝ දණ 
තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහතේ අධයක් ජනයහල් භවය 

විට අද ඳහර්ලිතම් නතුට ඇවිල්රහ ඇ ව. එතුභහතේ දළන ළනීභටයි 
භභ තම් කිඹ නත න. භභ ඳුදහට තම් සිඹලු හර්තහ අයතන එනහ. 

තභොද  කුණු ප්රලසන නිහ මිනිසුභ අඳට ඵණිනහ නම්  කුණු 

වයවහ මිනිසුභ තේලඳහරනඹ යනහ නම්  කුණු තනිඹන හවන 
මිරදී ළනීතම්දී ළ වපුය තරහ ඒ මුදල් හක්කුර දහ  නනහ 

නම්  ඒ මිනිසුභයි තම්හට  කිඹ නන ඕනෆ. අල්රස තවෝ දණ 
තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහතේ බහඳ වතුභනි  අධයක් 

ජනයහල්තුභනි  ඔඵතුභ නරහ තම් ළන තොඹහ ඵර නන. තම් ළන 

තවොඹරහ ඵරරහ විතයක් භදි. භභ මුළු යටටභ කිඹ නත න තභළනි 
තේල් රුණහයරහ අඳට තඳ න නන කිඹරහයි. භභ තම් යජතව 

ඉ නන නිතඹෝජය ඇභ වයතඹක්. 

තභඹ  තම් අසථහතේ සිේධ න තදඹක්. එතවභ නම්  

ඔඵතුභ නරහ ඳක් තදදඹකි න තතොය  ඳක්ග්රහහී තනොවී අඳට 

තඳ න නන තම් ප්රලසන වි නන පුළු න කිඹරහ. ඒයි අපි ඵඹ 

නළතු කිඹ නත න. අනික් හයණඹ රු හුභතේ නහනහඹක්හය 

භ නත්රීතුභනි  COPE එ ළන ඵර නන. COPE එතක් බහඳ ව 

රු ුභනිල් වඳු නතනේ ව භ නත්රීතුභහ. එතුභහ විඳක්තව 
භ නත්රීයතඹක්. ඔඵතුභහ  ඵළඳුම්ය නු - තදනු ම්ඵ නධතඹ න 

තනොතඹකුේ තචෝදනහ ශහ. නමුේ ඳුභගිඹ අවුරුදු දවඹ තුශ කිසි 

ද තභතවභ තොඹහ ඵළසිභක් සිේධ වුතඩල නළවළ රු 

භ නත්රීතුභහ. ඔඵතුභහ එඹ පිළි නන. භභ එදහ තඳෞේලි  PAC 

එට තොචිචය තතොයතුරු තනහහද? භභ එදහ COPE එතක් 

හිටිතව නළවළ. "තභතළන තවොයභ තනහ; අතළන තවොයභ 
තනහ." කිේහ. නමුේ එදහ තවොඹරහ ඵළලුහද? නළවළ. තවොඹරහ 

ඵළලුතේ නළවළ. නමුේ  ඔඵතුභහ ඳළමිණිල්රක් ඉදිරිඳේ ශහ. ඒ 

ඳළමිණිල්ර පිළිඵ ඔඵතුභහට ථහ යරහ අල්රස තවෝ දණ 

තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහ ට උේතය ේතහ. ඒ 

තවොයි. ඒ තභයි ඹව ඳහරනඹ කිඹ නත න. Presidential 

Commission එට භටේ එ නන කිේහ  ඵළඳුම්ය නු තදනු 

ම්ඵ නධතඹ න ප්රලසන ය නන. භභ ගිඹහ. අතඳනුේ ප්රලසන ඇුභහ. 
ුභනිල් වඳු නතනේ ව භ නත්රීතුභහටේ ථහ ශහ. COPE එතක් 

භ නත්රීරු වළටිඹට ුභනිල් වඳු නතනේ ව භ නත්රීතුභහටේ භටේ ථහ 

ශහ. ඒ තභයි ත නන ඕනෆ. එතතොට තභයි ඇේත තවොඹහ 

 නන පුළු න ත නත න. වරිතේට වරි කිඹ නන අඳට පුළු න 

ත නන ඕනෆ. රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  එදහ COPE එ  

PAC එ  වබුතඩල යජතව ඇභ වරු ඹටතේ. අද එතවභ නළවළ. 
ුභනිල් වඳු නතනේ ව භ නත්රීතුභහට භට කිඹ නන ඵළවළ  "ුභනිල්  

තම් තභතවභ ය නන එඳහ; අයතවභ ය නන එඳහ." කිඹරහ. 

එතවභ නළවළ. රු හුභතේ නහනහඹක්හය භ නත්රීතුභනි  PAC 

එතක් ඔඵතුභහේ ඉ නනහ. ඔඵතුභහයි  භභයි  පිටයටටේ ගිහි න 

ඵළලුහ   ඒ යටර හර්ඹක්භ තම් ටයුතු ත නත න 

තොතවොභද කිඹරහ. තභතවභ තභයි ත නන ඕනෆ. තම් තභයි 

ඹව ඳහරනඹ. මිනිසුභ කිඹනහ තභයි "ඔ නන අතන තවොයම් 
ශහ; තභ නන තභතළන තවොයම් ශහ; අ නන අතන තවොඹනහ." 

කිඹරහ. තවොඹ නන ඕනෆ. නමුේ තවොඹ නන තභචිචය ල් 

අසථහක් රඵහ දු නත න නළවළ. රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  

ඒ අසථහ තභයි ඹව ඳහරන ආඩලඩුත න රඵහ දීරහ  වතඵ නත න. 

භභ මීට ඩහ තම් ම්ඵ නධතඹ න ථහ ය නන ඵරහතඳොතයොේතු 

 නත න නළවළ. භට තම් අසථහ රඵහදීභ පිළිඵ ඔඵතුභහට 

සතු ව නත නහ.  

ගු නිමයෝජය කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීශතට  රු ය නජ න යහභනහඹ භළ වතුභහ. 

 
ගු ාන්ජන් ාාමාතනායක මාතහතා (සමාතාජ සවිබල ගැන්වීේ, 

සුබසාධන සහ කන්ද උඩා  උුමාතය ිළිතබ නිමයෝජය 
අමාතාතයතුමාතා) 
(ரண்தைறகு ஞ்ேன் ரரக்க - சதோக லுவூட்டல், 

னன்தைரற ற்தம் கண்டி தைரறலகள் தற்நற தறற 

அலச்சர்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment, Welfare and  Kandyan Heritage) 

විඳක්ඹ ඳළේතට අසථහ තදනහ කිේතේ.  

 

ගු නිමයෝජය කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

හුභතේ නහනහඹක්හය භළ වතුභහට දු නත න ආඩලඩු ඳක්තව 
අසථහ. 

 
ගු (ආ ාර්ය) හර්ෂ ද ිංල්වා මාතහතා  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

හුභතේ නහනහඹක්හය භ නත්රීතුභනි   ඔඵතුභහට භතේ 
තේරහ දු නත න. 

 
ගු නිමයෝජය කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

තවොයි. රු ය නජ න යහභනහඹ භළ වතුභහ. 

 
[අ.බහ. 3.45] 
 

ගු ාන්ජන් ාාමාතනායක මාතහතා  
(ரண்தைறகு ஞ்ேன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ 
විභර්ලන තොමි න බහතේ අධයක් ජනයහල් යේ ජඹභහ නන 

භවතහතේ ළටුේ වහ  දීභනහ ප්ර වතලෝධනඹ කිරීභ පිළිඵ 
ඳළළේතන විහදතවදී  සිඹලු තදනහභ ඒට ඳක් ථහ ශහ. 
හුභතේ නහනහඹක්හය භළ වතුභහේ එතුභහට තඵොතවොභ ඳක් 
ථහ ශහ. ඉසය හිටිතව දඩඹක්හරිඹක් කිඹරහ එතුභහ කිේහ. 

දළ න ඉ නත න තවො භවේභතඹක් කිඹරහ එතුභහ ළන තවො 
recommendation එක් දු නනහ. ඒ ළන  නතතෝ නහ.  

රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ඳශමුත නභ අනුය කුභහය 

දිහනහඹ භළ වතුභහ යන රද තචෝදනහට පිළිතුයක් රඵහ 
තද නන භභ ළභළ වයි.  අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන 
තොමි න බහ භඟි න භතවසත්රහේ අධියණතව ඳයන රද  

මුළු නඩු  යහ 39යි. ළටසිම් නඩු 14යි. විීත විභර්ලන නඩු 
06යි. ේම් විභර්ලන නඩු 02යි.  

නඩු ඳයන රද  චූදිත යහජය නිරධහරි න - හිටපු ඇභ වරු න 
තදතදනහයි. ඒ තභයි  ප්රහවන වහ ගු න ත හ හිටපු අභහතයයඹහ 
ව  ජනභහධය වහ ප්රීේ ව  හිටපු අභහතයයඹහ. ඊශතට  ශ්රී ර හ 

රඳහහිනී  සථහතේ බහඳ වතුභහ  ශ්රී ර හ රඳහහිනී  සථහතේ 
අධයක් ජනයහල්තුභහ  ගු න ත හ අභහතයයඹහතේ හිටපු 
ම්ඵ නධීයණ තල්ම්. ඒ හතේභ  භවහධියණතව නඩු ඳයන 

රද චූදිත යහජය නිරධහරි න ලතඹ න දිහ විනිුභරුරු  ුභයහඵදු 
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තොභහරිස  ම්රු තදඳහර්තතම් නතුතේ නිරධහරි න  තඳොලිස 

නිරධහරි න  ීක ඳරීක්ණ නිරධහරි න  ප්රහතේශීඹ තොවි ජන 
නිරධහරි න  භහර්සථ භගී ප්රහවන අධිහරිතව ශභනහරු  
තහක්ණ නිරධහරි න  ඹටිඹ නතතොට ප්රහතේශීඹ බහතේ  හිටපු 
බහඳ ව  ජහ ව තඹොවු න ත නහ තව භධයසථහන බහඳ ව  ධීය 

ඳරීක් ඇතුළු තඵොතවෝ තදතනක් ඉ නනහ. 

 
ගු මල හාන් ාත්වත්මත් මාතහතා 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ஜ) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

ඔඵතුභහටේ නඩුක්  වතඵනහ ත නද? 
 

ගු ාන්ජන් ාාමාතනායක මාතහතා  
(ரண்தைறகு ஞ்ேன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

නඩුක්  වතඵනහද? තභොක්ද?  ඔඵතුභහට මිනී භළරුම් 

නඩුක්  වතඵනහ ත නද? නී වඥ රිඹ නසි අර්කුරයේන 
භවේභඹහ දහරහ ඒත න තේරුණහ ත න.  

 

ගු මල හාන් ාත්වත්මත් මාතහතා 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ஜ) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

ඔඵතුභහට ළවළනු නඩුක්  වතඵනහ ත න. 

 

ගු ාන්ජන් ාාමාතනායක මාතහතා  
(ரண்தைறகு ஞ்ேன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඔේ. ඔේපු ය  නන ඵළරි වුණ නඩුක්  වතඵනහ. ඒ නඩු 
අවුරුදු වඹක්  වසත  ඇතදනහ. 

රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි   අල්රස වහ දණ ළන ථහ 

යේදී 2015 ජනහරි 08ළනි දහ භළ වයණඹ තනුත න 
තේදිහතේදී අපි දු න තඳොතයො නදු භතඹට එනහ. ේභ න 
ජනහධිඳ ව වභත්රීඳහර සිරිත න භළ වතුභහ වහ අභළ වතුභහ ඇතුළු 
සිඹලුතදනහ කිේහ  "ජනහරි 08ළනි දහ රෑ 12ට airport එ වරහ 

තවොරු න අල්රනහ" කිඹරහ. එළනි තඳොතයො නදුක් දු නනහ. ඒ 
තඳොතයො නදු ඉසට වුණහද? ර හතේ ජනතහත න ඵහුතයඹක් 
අවනහ  "එභ තඳොතයො නදු වරිඹට ඉසට ශහද?" කිඹරහ. 

භළ වයණ තඳොතයො නදු ඉසට කිරීභ ළන ථහ යේදී  තරෝතව 
අතනකුේ යටල් ළන අපි ඵරමු. 

භළ වයණ තේදිහතේදී දු න තඳොතයො නදු සිඹඹට සිඹඹක්භ 

ඉසට තශ   පිලිපීනතව ජනහධිඳ ව තයොඩ්රිතෝ ඩුටර්තේ. එභ ජන 
නහඹඹහ කිේහ  "දකත ඇභ වරු වමු වුතණොේ  භභ ඔවු න 
තවලිතොේටර් එත න උඩට තනිඹරහ ඳවශට තල්ලු යනහ" 

කිඹරහ. තභ අ ව නභ 36තදතනක් ත ව තඵහ භළරුහ කිඹරහ  
එතුභහභ පිළිේතහ. UN එත න ප්රලසන ඇ ව වුණේ  එතුභහභ එඹ 
පිළිේතහ. ඒ හතේභ පිලිපීනතව කුඩු විකුණපු  අල්රස ේත 

7 000ක් භයහ දළමුහඹ කිඹරහේ එතුභහ පිළිේතහ. ඒ විධිඹට තභයි 
තනේ යටර ජන නහඹඹ න භළ වයණ තේදිහතේ දු නනු 
තඳොතයො නදු ඉසට තශ . වරිඹටභ -ටක්තටභ- තඳොතයො නදු ඉසට 
ශහ. වුරු තොචිචය ප්රලසන ඇ ව ශේ  United Nations 

එත න තභොනහ කිේේ  භහන හිමිම් ඩ කිරීම් ළන 
තභොනහ කිේේ  එතුභහ තභ duty එ ශහ. භළ වයණ 
තඳොතයො නදු ඉසට යපු අතේ භතතව ඉ නන ඊශත ජන 

නහඹඹ න වුද? ෆිතදල් ළසතත්රෝ  යහවුල් ළසතත්රෝ වහ තචි 
ගුතේයහ.  භභ හිතනහ  හුභතේ නහනහඹක්හය රු භ නත්රීතුභහ 
තම් ද නනහ කිඹරහ. ඒ තු නතදනහ එක් එභ නිදවස ටත න 

වීතයෝදහය වමුදහ නිරධහරියතඹක් හිටිඹහ  General Arnaldo 
Ochoa කිඹරහ. ඒ පුේරඹහ භර්ජුහනහ ළවීභ ව ඳළවළය 
ළනීම්රට - human smugglingරට - වුභ වුණහ. ෆිතදල් 

ළසතත්රෝ  යහවුල් ළසතත්රෝ වහ තචි ගුතේයහ භත යට තේයහ ේත 

ඒ යණ විරුහට අ න වභට තභොද වුතඩල? ඒ තොල්තරෝ ඵළලුතේ 
නළවළ  තභොහු යණ විරුතක්ඹ; අතේ යට තේයහ ේත 
පුේරතඹක්ඹ කිඹරහ. ඔහුට ත ව තඵහ භයහ දළමුහ. ඒ order එ 
දු නත න  ෆිතදල් ළසතත්රෝ  යහවුල් ළසතත්රෝ වහ තචි ගුතේයහ. එභ 

ජන නහඹඹ න එතවභයි ටයුතු තශ . යණ විරුහතේ බිරි ව 
දරුහ ඵරහ  නනට- 

 

ගු වාසුමද්ව නානායක්ෂකාා මාතහතා 
(ரண்தைறகு ரசுஜ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අධියණ නිතඹෝඹකි න භයහ දළමුහ. 
 

ගු ාන්ජන් ාාමාතනායක මාතහතා  
(ரண்தைறகு ஞ்ேன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඔඵතුභහ නිළයදියි. රු භ නත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට සතු වයි.  

අධියණ නිතඹෝඹකි න එභ යණ විරුහ ත ව තඵහ භළරුහ. 
එභ යණ විරුහේ එත  - තභත  තතනක් තනොතයි. ඔහු ත ව 

තළබීභට තඳය තමු නතේ මුහුණට දහපු ළසභ රහ  "භභ 
තළි නභ භයණඹට මුහුණ තදනහ" කිේහ. එතවභයි ඒ යටර 
නහඹඹ න ළඩ තශ . 

ඊශතට  වුද? සි ක්හ න ය. තමු නතේ නිහ ඇභ වට 
විරුේධ තචෝදනහක් ආහභ  ඔහුට දඬුම් දු නනහ. ඊශතට  වුද? 

ඉ නදිඹහතේ අ නනහ වහතර්  තේරිහල්. තම් සිඹලුතදනහ දණ 

විතයෝධි ටත නදී ඹහළුම්  මිත්රම් නළතු ළයදිරු නට දඬුම් 

දු නනහ. නමුේ  අතේ තතනකුට එතවභ දඬුම් දු නතනොේ තභොද 

ත නත න? තළි නභ තඳශඳහළි ඹයි. යණ විරු නට දඬුම් දු නනහ  

නළේනම් චීයධහරි නට දඬුම් දු නනහ  නළේනම් ආර්ඹහට 

දඬුම් දු නනහ  ප්රලසන අව නන ආර්ඹහක් FCID එට ත නනුහ 

කිඹරහ ෆ වයි. නමුේ  ඒ යටර එළනි තේල් තශ  නළවළ. ඒ 

යටර ඳ න ව තදදඹක්  වබුතඩල නළවළ.  

1958දී අතේ යතේ එස.ඩේලිේ.ආර්.ඩී. ඵඩලඩහයනහඹ 
භළ වතුභහ තභයි දඬුම් දීභ වරිඹටභ තශ . රු හුභතේ 
භළ වතුභනි  භභ ළයදි නම් නිළයදි ය නන. ඵඩලඩහයනහඹ 

භළ වතුභහ ඵරඹට ආහට ඳසත  ළබිනේ ඇභ වරු 
ඳසතදතනකුතේ ප්රජහ අයි වඹ අතවෝසි ශහ. ර හ ඉ වවහතව 
ප්රථභ තහට ළබිනේ ඇභ වරු ඳසතදතනකුතේ ප්රජහ අයි වඹ 

අතවෝසි ශහ. ීන.ඒ.එස. භරික්හර්  ඇම්.පී. ද තොයිහ  විභරහ 
විතේර්ධන ඇතුළු ඳසතදතනකුතේ ප්රජහ අයි වඹ අතවෝසි ශහ. 
අතවෝසි තශ  වුද? එස.ඩේලිේ.ආර්.ඩී. ඵඩලඩහයනහඹ 

භළ වතුභහ. [ඵහධහ කිරීභක්] අතේ භරික්හර් රු භ නත්රීතුභහ 
තනොතයි. ප්රජහ අයි වඹ අතවෝසි ය නන ගිහිල්රහ තභොක්ද 
වුතඩල  රු හුභතේ නහනහඹක්හය භවේතතඹෝ? ඒ ය නන 
ගිහි න එතුභහට ත ව  නන සිේධ වුණහ. තම් තවොරු ඇල්සිභ එත  

-නම න්ේක ර්යයක්නනොනලයි.න ොරුඇල්ලීම ටයෑනේදී,න ොරුන්
තඵොතවොභ තේදනහට  දුට  ආත වඹට වහ තෝඳඹට ඳේනහ. 
ඒ නිහ තවොරු අනිහර්ඹතඹ නභ තචෝදනහට රක් යන 

පුේරඹහ භයහ දභනහ. එහි ප්ර වපරඹක් ලතඹ න රු 
එස.ඩේලිේ.ආර්.ඩී. ඵඩලඩහයනහඹ භළ වතුභහේ භයණඹට තොදුරු 
වුණහ. එභ සිේධිඹට අදහශ තෝභහයහභ ව බුේධයක්ඛිත භික්ෂූ න 

ව නත රහතේ නම් කිඹවුණහ; විභරහ විතේර්ධනරහතේ නළේ නු
-නදනුලක්ගැනකියවුණ .ලැරදික පුද්ගයන්ටදඬුලේකරන්න
ගිහි න තභයි එස.ඩේලිේ.ආර්.ඩී. ඵඩලඩහයනහඹ භළ වතුභහට ඒ තේ 

වුතඩල. ඒ තභයි ඉ වවහඹ. 

දඬුම් රඵහ දීභ ම්ඵ නධ ථහ යේදී භතේ භහභහ න විජඹ 
කුභහයණතු  භවේතඹහ වළභ දහභ කිේතේ  "යදරතඹෝ විසි න 
යදරඹ න යකිනහ. රේ විසි න රේ යකිනහ" කිඹරහයි. 
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ඳහර්ලිතම් නතු 

එතුභහතේ බිරි තේදිහතේ තඵහතන එතුභහ කිේහ  යදරඹ න 
විසි න යදරඹ න යකිනහඹ කිඹරහ. "අය රේත න තම් රේ 
යකිනහ. තම් රේත න අය රේ යකිනහ. භළදමුරන 

රේත න අය රේ යකිනහ. අය රේත න තම් රේ 
යකිනහ. අපි ේටිඹ එට ඉතන ේතේ. අපි classmatesරහ. 
අපි ේටිඹ රෑට ''තේ'' තනහ කිඹරහ ඳුභ ගිඹ හරතව 

 වහක් ඳළ වරුණහ. තම් නී වඹ  වතඵ නත න පී වත ඳ න වතව 
අඹට විතයයි. නමුේ අද ග්රහභ  නිරධහරි තතනක් ඵරඹට 
ඳේතරහ ඉ නනහ. එතුභහට තයෝඹල් ගිඹ ඉ වවහඹකුේ නළවළ; 

රේකුේ නළවළ. ඒ නිහ තම් දණ ම්ඵ නධතඹ න නිසි පිඹය 
 නනට එතුභහට පුළු න.  අලුේ ආඩලඩුක් ඳේ වුණහට ඳසත ේ 
ුභදුළල්ර branch එතක්  වබුණු මුදල් ළන ක්රිඹහේභ වුතඩල 

නළවළ. තභොද  එවහට call එක් තදනහ. එට නටපු ේටිඹ 
එතළන හිටිතව. එට dance යපු ඹහළුතෝ ''තේ''තරහ සිටිතව. 
ඒ සිඹලුතදනහභ තමු නතේ රිඹ  තමු නතේ ඳ න වඹ රැක්හ. 

 
ගු මල හාන් ාත්වත්මත් මාතහතා 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ஜ) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

ආඩලඩු ඳක්තව ඉසයව තේළිතව හිටිතව වුද?  

 
ගු ාන්ජන් ාාමාතනායක මාතහතා  
(ரண்தைறகு ஞ்ேன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

තරහ න ඵළ කුතේ රුපිඹල් වහයතෝටිඹ ම්ඵ නධතඹ න 

ඔඵතුභහතේ පිඹහට විරුේධ තචෝදනහක් එල්ර වුණහ. 
අර්කුරයේන නී වඥ භවේභඹහ තභයි ඒ නඩු තනුත න තඳනී 
සිටිතව. ඒ නඩු ළන භහ ද නනහ. ඒ නී වඥ භවේභඹහ භතේ 

ඹහළුතක්. [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ  නළවළ. ඔඵතුභහතේ පිඹහට 
විරුේධ නඩුක්  වබුණහ. අලය නම් ඒ නඩු හර්තහ භහ 
තඳ න නනම්. ඔඵතුභහතේ පිඹහට විරුේධ නඩුක්  වබුණහ. 

 
ගු මල හාන් ාත්වත්මත් මාතහතා 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ஜ) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  point of Order එක් 

 වතඵනහ. භට විනහ වඹක් තද නන. 

 
ගු නිමයෝජය කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහතේ නභ කිේතේ නළවළ ත න. 
 

ගු ාන්ජන් ාාමාතනායක මාතහතා  
(ரண்தைறகு ஞ்ேன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

අත න! රුණහය භතේ ථහ ය නන ඉඩ තද නන.  
 

ගු මල හාන් ාත්වත්මත් මාතහතා 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ஜ) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

භවනුය ළවළනු තනකුත න රුපිඹල් රක් 20ක් අයතන  

ඒ මුදර දු නත න නළවළයි කිඹරහ ඔඵතුභහට නඩුක්  වබුණහ ත න.  
 

ගු ාන්ජන් ාාමාතනායක මාතහතා  
(ரண்தைறகு ஞ்ேன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

නළවළ  නළවළ. එතවභ නඩුක්  වතඵනහ නම් ඔඵතුභ නරහ ඒ 
විභර්ලනඹ ය නන. භහ නඩුක් ළන කිඹනතොට එතුභහ තන 

එක් කිඹනහ. ඒ තනොතයි ප්රලසනඹ. උඩතරවි නත න 

10තදනකු භළරුහඹ කිඹරහ ඔඵතුභහට විරුේධ නඩුක්  වබුණහ.  

 
ගු මල හාන් ාත්වත්මත් මාතහතා 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ஜ) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

ඵඳිනහඹ කිඹරහ භවනුය ළවළනු තනකුත න රුපිඹල් 
රක් 20ක් අයතන  ඒ මුදර දු නත න නළවළයි කිඹරහ නඩුක් 
 වබුණහ ත න.  

 
ගු ාන්ජන් ාාමාතනායක මාතහතා  
(ரண்தைறகு ஞ்ேன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

නළවළ  නළවළ. ඒ අතයඹක්. ඒ අතයඹක් තනොතයි නම් 

අවුරුදු ණනක්  වසත  ඔේපු ය නන ඵළරි ඉ නත න තභොද? 

ඇඹ භහනසි තයෝගී හ නතහක්. [ඵහධහ කිරීභක්] තමු නනහ නත  

තමු නනහ නත රහතේ ආඩලඩු  වබුණු හරතව 10තදනකු 
 
[මූලාසනමේ අණ ඳරිදි ඉවත් කාන ලදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டலபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

තතනක්ත න. ඒහ ත යභ ඹට ගිඹහ. අපි ඒ ළන තනභ ථහ 

යමු.  විජඹ කුභහයණතු  භවේභඹහ -භතේ භහභහ- කිඹපු විධිඹට  

ඒ ේටිඹ ඒ විධිඹට රැක්හ. ඒ තභයි  වේත ඇේත.  

දළ න තම් ඳරීක්ණ හියත නත න තොතව ද? තම් ඳරීක්ණ  

ගිහිල්රහ හියත නත න  තොතව ද?  

 

ගු මල හාන් ාත්වත්මත් මාතහතා 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ஜ) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

රේජහ නළේද  ඵඳිනහඹ කිඹරහ ළවළනු නත න ල්ලි  නන?  

 
ගු ාන්ජන් ාාමාතනායක මාතහතා  
(ரண்தைறகு ஞ்ேன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

තම් ඳරීක්ණ හියතන තළනක්  වතඵනහ.  තරොකු 

ආර්ඹහ නට කිඹනහ  ථහනහඹ නිර නිට ගිහිල්රහ FCID 

එට උේතය තද නන කිඹරහ. උස ඳ න වතව අඹට තනභ 

්රභඹක් අනුභනඹ යනහ. වළඵළයි  පී වත ඳ න වතව අහි  

මිනිුභ න FCID එට තන ගිහි න  හිය යතන ප්රලසන අවනහ. 

ඒ ්රභ තද නළ ව ත නන ඕනෆ.  

රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ර හ ළන ථහ යේදී  

ඉ වවහතව ඉරහ ඵරනතොට උඳතේ සිට භයණඹ දක්හ -

උේඳළ නන ව වතව සිට භයණ ව වඹ දක්හ- තවොයමි න 

පිරුණු යටක් තභයි ර හ. ඒ තභයි  වේත ඇේත. අම්භහ 

තතනක්  තහේතහ තතනක් තභ නතේ දු  පුතහ ජනප්රිඹ 

ඳහරට ඇතුශේ ය නනට අතය ප්රහල යනහ. පුතහට 

කිඹනහ  " තයෝඹල් විදයහරඹ ශත ඉ නත න  ආන නද විදයහරඹට 

කිතරෝමීටයඹක් ශත ඉ නත න" කිඹරහ කිඹ නන කිඹරහ. 

ඳහල්රට ශභයි න ඇතුශේ ය  නන ලි ගි අල්රස ඳහ 

තදනහ. තභළනි තඵොරු   චහ පිරුණු යට  විභහනඹ යජ 

ත නන ඕනෆ වුද? අ නන ඒ තභයි ප්රලසනඹ. ර හතේ  තඵොරු 

කිඹන යතේ  ඵහුතයඹක් තවොරු න පිරුණු යතේ යජ ත නන ඕනෆ 

තවොතයක්භ තභයි. ජනප්රිඹ  හිතතවො තවොයම් ය නත න නළ ව 

නහඹඹකුට දහේ ර හතේ යජ ත නනට ඵළවළ.  ඒට 

ළශතඳන නහඹතඹක් යජ ත නන ඕනෆ. ඒ තභයි  වේත 

ඇේත. 
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ඒ විතයක් තනොතයි. තවොරු න ආයක්හ යන නහඹතඹක් 

ඳුභ ගිඹ හරතව කිේ ථහක් අපි ඇහුහ. තවොරු ආයක්හ 

යන නහඹඹහ කිේතේ තභොක්ද? "අත න වහමුදුරුත න! අතේ 

හරතව ළරැදි යපු  දණ  චහ යපු තවොරු න ආයක්හ ශහ. 

භහ ඒ තොල්ර න රැක්හ. ඒ තොල්ර නතේ files වළ ගුහ. භහ 
එතවභ ශහ. ඒ භතේ යදක්" කිඹරහ ඒ නහඹඹහ කිේහ. ඒ 

නහඹඹහ වරි ජනප්රිඹයි. තභොද  ර හතේ ඵහුතයඹක් තවොරු න 

නිහ.  වේත ඇේත ඒයි. අතේ ජනතහ shortcutsරට 

ළභළ වයි. Shortcuts කිඹ නත න  helmet එක් තනොදභහ ගිහි න 

තඳොසිසිඹට අහුවුණහභ උහවි ඹ නත න නළතු ඒ තඳොලිස 

නිරධහරිඹහට කීඹක් තවෝ දීරහ තේතය නන ළභළ වයි. හර් එක් 

ධහනඹ යේදී telephone call එක්  නනතොට  ඒ 
තඳොසිසිඹට අහුවුණහභ  එතවභ නළේනම් driving licence එ 

නළතු ඹනතොට තඳොසිසිඹට අහුවුණහභ තඳො ව තදඹක් දීරහ  

අල්රක් දීරහ තේතය නනට ළභළ වයි. ඒට පුරුදු වුණු ඵහුතය 

ජනතහක් ඉ නන යට අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන 

තොමි න බහ තොඳභණ ළ ව ශේ  ඒ තොමි න බහතේ 

අධයක් ජනයහල්යඹහතේ ළටුඳ ළ ව ශේ  දීභනහ ළ ව ශේ 
ඒ ප්රලසනඹ දහේ වි ත නත න නළවළයි කිඹන එයි භතේ 

භතඹ.  

අනික් හයණඹ තභයි භහ කිඹන තම් ප්රහලඹ. තම් තවොට 

අව නන. රු නි තඹෝජය ථහනහඹතුභනි  තම් භතේ භතඹ. 

අතේ ර හතේ ඉ නනහ  "අපි ළපුේ තොශ ඳහටයි  අපි ළපුේ 

නිල් ඳහටයි" කිඹහ කිඹන අ නධ ජනතහක්.  

තම් ජනතහ ඉ නන තුරු තම් යට වද නන ඵළවළ.  රක් 
ඳනසඅටට කිේටු ජනතහක් කිේහ  භහි නද යහජඳක් භවේතඹහ 

තවොයි කිඹරහ. රක් වළටතදවභහයක් ජනතහ කිේහ  

වභත්රීඳහර සිරිත න ජනහධිඳ වතුභහ තවොයි කිඹරහ. නමුේ තම් 

තදතොල්තරෝභ තනොතයි  යතේ අනහතඹ න්යණඹ ය නත න. 

අපි කිේතොේ  භහි නද යහජඳක් භවේතඹහ ුභනහමි ආධහය 

තවොයම් ශහ   තඩ්සි ආචි දතේ භළණික් භල්ර වයවහ තඹෝකත 

තවොයම් ශහ  ක්රිස නු-තදනු වයවහ තවලිතෝේ වයවහ නහභල් 
යහජඳක් භවේතඹහ තවොයම් ශහ කිඹරහ  - facts and figures 

ලි න තවෝ B Reportsලි න ඔේපු යරහ කිේේ-  ඒ රක් 

ඳනසඅ ට ජනතහ දහේ ඒ පිළි නත න නළවළ. ඒ තභයි 

 වේත ඇේත. ඒ හතේභ     ඵළඳුම්ය  චහක් අහු වුණේ  හවන 

 චහක්  අහු වුණේ  වයක් තවොයභක් අහු වුණේ  නළේනම් 

තනේ කුභන තවෝ තවොයභක් අහු වුණේ යඑ නපී  එතක් ඒ 
රක් වළටතදවභහය ජනතහ ඒහ ජීවිතේට පිළි නත න නළවළ. 

තභොද  තමු නතේ එහ යකිනහ. ඒ තභයි ඇේත. ඒ තභයි 

 වේත ඇේත.  

 
ගු මාතන්ත්රීවාමයක්ෂ 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
ඔඵතුභ නරහ තභයි යකි නත න. 

 
ගු ාන්ජන් ාාමාතනායක මාතහතා  
(ரண்தைறகு ஞ்ேன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
නළවළ. නළවළ. ඒ කිඹ නත න ඔඵතුභහ ත න. තම් අ නධ 

බක් වතඹෝ තදතොල්ර නභ දහේ න්යණඹ ය නත න නළවළ  
තම් යතේ දණ   චහ  තවොයම් න ව නන ඕනෆ කිඹරහ.  

තවොයම් යපු  දණතව තඹදුණු  මිනීභළරුම් යපු  තමු නතේ ඒ 
නහඹඹහ ඒ අඹ යකිනහ.  "බී" හර්තහලි න තොඳභණ ඔේපු 
වුණේ ර හතේ ජනතහ අ නධ බක් වතඹෝ වළටිඹට පුරුදු තරහ 

 වතඵ නත න  තමු නතේ නහඹඹහ ආයක්හ ය නනයි. ඒ නිහ 

තභළනි අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහ 
තොතයම් පිහිතටවුේ ඒහ නේහ  නන පුළු න කිඹරහ භභ 
දහේ හිත නත න නළවළ. භභ හිත නත න වුරු තත  කීේ- 

 
ගු වාසුමද්ව නානායක්ෂකාා මාතහතා 
(ரண்தைறகு ரசுஜ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
"B" හර්තහත න  ඔේපු ත නත න  නළවළ  උහවිතඹ න  ඔේපු 

ත නන  ඕනෆ. උහවිතඹ න ළයදිහයතඹක් ත නන  ඕනෆ.  
උහවිතඹ න ළයදිහයතඹෝ තචිච වුරුේ නළත ඳේතරහ 

නළවළ ත න  ර හතේ.  

 

ගු ාන්ජන් ාාමාතනායක මාතහතා  
(ரண்தைறகு ஞ்ேன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඉදිරිතවදී ළයදිහයතඹෝ තයි. දළ න සහධීන තොමිභක් 
පිහිටුහ  වතඵනහ රු භ නත්රිතුභහ.  

රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ඇේත ලතඹ නභ භභ 
හිත නත න තභළනි  යටට  තභළනි දුණතඹ න තඵොරුත න  
 චහත න පිරුණු ය ටට ළශතඳනභ නහඹඹහ තභයි  

 

[මූලාසනමේ අණ ඳරිදි ඉවත් කාන ලදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டலபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

භළ වතුභහ. ඒ තභයි  වේත ඇේත. එතුභහ වරි ජනප්රිඹයි.  එතුභහ 
තවොරු ආයක්හ යනහ. එතුභහ කිඹනහ " භභ files ව නහ. 
භභ නුමරහ ආයක්හ  යනහ" කිඹරහ.  ඒ නිහ තම් යතේ තවො 

මිනිතවකුට  තවොයම් අල්රන මිනිතවකුට දහේ වරි 
නහඹතඹක් තරහ වරි භනක් ඹ නන ඵළවළ. ඒ නිහ තභයි අද 
උද සතකෝණ ළ ව තරහ   වතඵ නත න. ඒ නිහ තභයි තවොරු ටි 
අද ෆ ව නත න. ඒ නිහ තභයි තවොරු ටි කිඹ නත න "තඳොලිස 

ේටහතේ ඉරහ DIG දක්හ  ල් හ භයනහ"කිඹරහ. එතවභ 
කිඹ නත න ඇයි?  ඒ අඹතේ ආදහඹභ එතවභ පිටි නභ නළතුණ 
නිහ. ඒ අඹට තම් දයහතන ඉ නන ඵළවළ. ඒ නිහ භභ හිතන 

විධිඹට තම් ර හට බිහිවුණු  තම් ර හට ළ ශතඳන තවොභ 
නහඹඹහ තභයි   

 

[මූලාසනමේ අණ ඳරිදි ඉවත් කාන ලදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டலபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

 භළ වතුභහ. තභොද   එතුභහ ප්රසිේධිතව කිේහ  "භභ තවොරු 
ආයක්හ යනහ  භභ තවොරු නතේ  files වළ ගුහ.  අතේ 
වහමුදුරු ත න භට භහත නන භත න තම් ළයදි  සිේධ වුණහ" 

කිඹරහ. එතුභහ ආතඹේ ඇවිේ ඒ තනොයයි කිඹරහ කිඹ නත න 
තොතවොභද?  ජ නභඹට ඩහ පුරුේද තරොකුයි. ඒ නිහ දහේ 
ඒ නේ නත න නළවළ. ඒ නිහ තම් ථහ අවතන ඉ නන 

ර හතේ ජනතහට භභ කිඹනහ  තභතවභ තභයි තවොරු ආයක්හ 
තශ  කිඹරහ.  

රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  දළ න ඉ නන අඹ තභොනහද  
ය නත න? ඵළඳුම්ය පිළිඵ ඳළමිණිල්රක් ආහභ ඒ තොඹ නන 
ජනහධිඳ ව තොමිභක් ඳේ ශහ. රු වර් ද සිල්හ ඇභ වතුභහ 

ථහතේදී- [ඵහධහ කිරීම්] තෝේ මිටුට  එ දිට ආහ.  [ඵහධහ 
කිරීම්] තභොක්ද?  

 

ගු මාතන්ත්රීවාමයක්ෂ 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
ඒ අඹතේ නම්  එළිඹට දහ නන. [ඵහධහ කිරීම්] 
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ඳහර්ලිතම් නතු 

ගු ාන්ජන් ාාමාතනායක මාතහතා  
(ரண்தைறகு ஞ்ேன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඇේත ලතඹ නභ Greek Bonds, තවජි න ගිවිුභභ ඹනහදිතඹ න 
බිලිඹන ණනක් ළහුහ. COPE මිටුතේදී දහේ  ඒහ 

විභර්ලනඹට රක් වුතඩල නළවළ. එතවභ තේල් එදහ වුතඩල නළවළ. 
අතේ ආඩලඩු ආහට ඳසත  සහධීන තොමි න පිහිතටේහ.  
විඳක්තව  -JVP එතක්- භ නත්රීයතඹකුට  COPE මිටුතේ 

බහඳ වභ දු නනහ. තොචිචය  හධහයණද  කිඹරහ ඵර නන. 
තොචිචය හධහයණද? ඳුභ ගිඹ ටිතක් දිගු භනක් ගිඹහ  ඵයඳතශ 
මුදල්  චහ පිළිඵ ජනහධිඳ ව විභර්ලන  මිටුතේ හිටපු රළසිල් ද 
සිල්හ භවේභඹහ. ඔහුට අයි න ත නන සිේධ වුණහ. දළ න තභොක්ද 

තරහ  වතඵ නත න? 

රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  වළභ දහභ භභ තම් ජහ ව 
ආඩලඩු ර්ණනහ ශහ. භභ  ජහ ව ආඩලඩු ර්ණනහ ශ 
තව තු තභොක්ද? යක්හ දවඹක් ආතොේ  එයි න ඳවක් වම්ඵ 

තනහ එක්ේ ජහ ව  ඳක්ඹට; ඳවක්  වම්ඵ තනහ  ශ්රී ර හ 
නිදවස ඳක්ඹට. තම් විධිඹට ඒහ තඵදිරහ ගිඹහ. නමුේ තවොරුේ ඒ 
විධිඹට තඵදුණහ. තවොරු නටේ ඒ  ඳවුභභ වම්ඵ වුණහ. අ වරු 
ජනහධිඳ ව වභත්රීඳහර සිරිත න භළ වතුභහ ඳක්තව බහඳ ව 

වුණහට ඳසත    ශ්රී ර හ නිදවස ඳක්තව තවොරු ටි ආයක්හ 
වුණහ. එක්ේ ජහ ව ඳක්තව රු යනිල් වි්රභසි ව භළ වතුභහට 
අභළ ව ධුයඹ වම්ඵ වුණහට ඳසත    එක්ේ ජහ ව ඳක්තව 

තවොරු ටි ආයක්හ වුණහ. ජනතහට? ජනතහට තභොද වුතඩල? 
[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගු මල හාන් ාත්වත්මත් මාතහතා 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ஜ) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

තශ වුණහ! 
 

ගු ාන්ජන් ාාමාතනායක මාතහතා  
(ரண்தைறகு ஞ்ேன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ජනතහට තශ වුණහ! ඔඵතුභහතේ ඒ ප්රහලඹට භභ එතයි. 
තම් අ නධ බක් ව රක් වළටතදවභහයයි  තම් අ නධ බක් ව 
රක් ඳණසවතයි  තභ නතේ අඹ යකිනහ   යටට තභොනහ  වුණේ 

භක් නළවළ කිඹරහ.  ඒ තභයි අද තරහ  වතඵ නත න. තම් 
හයණතවදී අතේ නහඹතඹෝ භහ භත එතයහි ත නන පුළු න. 
නමුේ තම් තභයි ජනතහ භතඹ. ජනතහ භතඹ තභයි  නහඹඹ න 

තභ නතේ අඹ යකිනහඹ කිඹන එ.  ඒ තභයි ජනතහතේ 
භතඹ; ජනතහතේ පිළිළනීභ. අද තම්  වතඵන ප්රලසන ඇතදනහ.  
ඇතදනහ  ඇතදනහ.  - drag තනහ  delay තනහ.  භභ 

හිතනහ   [ඵහධහ කිරීම්] ඔේ. කිඹ නන.   

 

ගු වාසුමද්ව නානායක්ෂකාා මාතහතා 
(ரண்தைறகு ரசுஜ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
 

[මූලාසනමේ අණ ඳරිදි ඉවත් කාන ලදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டலபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

අතේ තවොයහ අඳට තවොයි.  
 

ගු ාන්ජන් ාාමාතනායක මාතහතා  
(ரண்தைறகு ஞ்ேன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

රු හුභතේ නහනහඹක්හය භ නත්රීතුභනි  ඔඵතුභහතේ භතඹට 
භභ රු යනහ. අඳට අලය ත නත න ඇේතටභ තයොඩ්රිතෝ 
ගුතහර්තේ හතේ පුේරතඹක්; පිලිපීනතව ජනහධිඳ ව  තයොඩ්රිතෝ 

ගුතහර්තේ හතේ පුේරතඹක්. නළේනම් සි ක්හ න ය හතේ 

නහඹතඹක්.  නළේනම් අ නන වහතර් හතේ නහඹතඹක්. 
ඇතභරිහ හ තේ යටර ජනහධිඳ වරු දහේ තභ නතේ 
ඇභ වරු ආයක්හ තශ  නළවළ. ඒ හතේභ පිතදල් ්රසතතෝ  
යහහුල් ්රසතතෝ  තචි ගුතේයහ - [ඵහධහ කිරීභක්]  ඒ හරතව හිටපු 

නහයිහ ඔඵතුභහතේ පිඹහ ආයක්හ ශහ.  ඒ හරතව ඒ හතේ 
තේල් වුණහ. වහයතෝටි වළ ටඳ න රක්ඹක් තරහ න ඵළ කුත 
දභහ තන ඉ නදළේදී ඒ ආයක්හ ශහ; ඒ නඩුලි න තේරුණහ. 

ඒ තභයි ඇේත.  වේත ඇේත ඒයි.  ඒ හතේ තේල් ඳහු ගිඹ 
හරතව පුදුභ විධිඹට සිේධ වුණහ. වළභ දහභ තශ  ඒ නහඹතඹෝ 
ටි  නහයිහතෝ ටි තභන සතේ  තභ නතේ රිඹ රැපු  එයි. 

තභ නතේ රිඹ රැක්හ. ''නුමරහ ආතොේ අතේ  ඒහ අල්ර නන  
එඳහ. අපි ආතොේ  නුමරහතේ ඒහ අල්ර නත න නළවළ.''   

"උමරහ අතේ පිට ඳල්රහ  අපි උමරහතේ පිට  නනම්" 

කිඹරහ තභයි කිඹ නත න. තම් නිහ තභයි අද ර හ ට තම් තේ 
සිදුතරහ  වතඵ නත න. ශ්රී ර හතේ ඳුභ ගිඹ හරතව  විණනඹ න 
නළ ව තේල් තොචිචය  වබුණහද? අපි අද කිඹනහ  තරෝතව 
ධනේභ පුේරඹහ බිල්තේේස කිඹරහ.  රු නිතඹෝජය 

ථහනහඹතුභනි  නමුේ භභ ද නනහ විධිඹට නම් තරෝතව 
ධනේභ පුේරඹහ ආමි නහඹතඹක්. කිඹ නන දුයි  භභ 
ද නනහ විධිඹට ඒ තභයි  ඳහේ ව නත . භට  වතඵන තතොයතුරු 

අනු  සිසිලිතව  වතඵන ල්ලි තම් තරෝතව තොතව ේ නළවළ 
කිඹන එ තභයි භතේ භතඹ.  

එතතොට ර හතේ ළ වපුයභ මුදල්  වතඵ නත න තොතව ද? 

ආමි නහඹඹ න ශත. භභ ත තවො ථහක් කිඹ නනම්. ඳුභ 
ගිඹ ටිතක් The Finance ආඹතනඹ bankrupt වුණහ. ඒ bankrupt 
වුණු අසථහතේ එහි එතක් සිට දහවතය දක්හ සථහය තළ නඳතු - 

fixed deposits -  වබුතඩල හටද? රුතය භවහ  කයේනතව 
සහමී න ව නත රහට.  ඊශතට   දහවතතර් සිට දහවත දක්හ 
සථහය තළ නඳතු   වබුතඩල හටද? තේලඳහරන නහඹඹ නට . 

එතළන සිට විසි අට දක්හ සථහය තළ නඳතු  වබුතඩල හටද? 
තනොතඹකුේ යජතව නිරධහරි නට.  

 

[මූලාසනමේ අණ ඳරිදි ඉවත් කාන ලදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டலபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

තවොයම් යරහ තභයි තම් යට විනහල තශ . අද භභ අධයක් 
ජනයහල් යේ ජඹභහ නන භවේභඹහට ථහ ශහ. එතුභහ කිේහ  
අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහ තොචිචය 

ප්රඵර වුණේ  තොචිචය නී ව  වබුණේ  තම් Act එතක් වළටිඹට 
යහජය නිරධහරි නට ඳභණයි නඩු දභ නන පුළු න  නත න කිඹරහ. 
ඒ නිහ අපි  එභ තේේඹ තනස ය නන නම් ඳනේ 

තටුම්ඳතක් තනළවිේ  ම්භත යත යුතුභයි. ඇේත 
ලතඹ නභ අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න 
බහතේ loopholes තොඩහක්  වතඵනහ.  

රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  තම් යතේ තවොරු 
අල්ර නනට වදන අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන 
තොමි න බහතේ ඉදිරි ක්රිඹහ භහර් නේ නත න වුද? යතේ 

ඉ නන ප්රඵර ජනහධිඳ ව නී වඥරු; යතේ ඉ නන විනිුභරුරු. අද 
ඳහර්ලිතම් නතුතේ භට ඒ කිඹ නන ඵරඹ  වතඵනහ. ඒ තභයි 
 වේත ඇේත. විජඹදහ යහජඳක් භවේභඹහතේ පුතහතේ ත ව න 
එතක්දී තම් යතේ  ඉ නන ජනප්රිඹභ highest paid lawyer තතනක් 

භට වමු වුණහ. භභ ඇහුහ  "ඇයි ර් තම් ය නත න. ර් 
තවොටභ ද නනහ  ර් තඳනී ඉ නන තම් මිනිවහ තරෝ තවොතයක් 
ඵ. තම් භනුසඹහ ඒ භනුසඹහතේ තනෝනහේ එක් එතු 

තරහ වපු ළහිලි   වතඵන ඉඩම් ළන ඔඵතුභහ ද නනහ. භභ 
ළරහ කිඹ නනම්  තම් දකතඹහ ආයක්හ ය නන එඳහ" කිඹරහ 
භභ කිේහ. එතතොට එතුභහ භතේ අත අල්රහ තන භට කිේහ  
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"Ranjan, how can I refuse him? He is my client. I have to 

protect him. I know he is a thief. I know he is a rogue, but  
my profession is to protect him." තභ නන තම් තභයි  වේත 
ඇේත. අද  අග්ර ණතව බුේධිභේ නී වඥතඹෝ ඉ නනහ. වුද? ඒ 
අඹ තභයි රිතඹ නසි අර්කුරයේන භවේභඹහ  තයොතම්ස ද සිල්හ 

භවේභඹහ  හලි  ඉ නද්ර වස භවේභඹහ  අනිල් ද සිල්හ 
භවේභඹහ. තම් භවේරු නට භභ ළරහ කිඹ නනම්   
තමු නනහ නත රහ තම් ආයක්හ යන ත හ දහඹඹ න තම් යතේ 

අහි  මිනිුභ නතේ මුදල් තොල්ර හපු දළළ නත ණතව තවොරු  
කිඹරහ තමු නනහ නත රහ තවොටභ ද නනහ. දළ න තම් තවොරු 
තභොද ය නත න? තවොරු TV programmesරට ගිහිල්රහ අඳට 

හිනහ තනහ. භභ තම් ශතදී දළක්හ  ක්රිස නුතදනුත න රුපිඹල් 
තෝටි 7ක් තවොයම් යපු තවොතයක් ආතේ තොතවොභද කිඹරහ. 
හවනතව sunroof  එ ඇයරහ "ජඹතේහ!" කිඹහතනයි ආතේ. 

තවොයහ ආතේ "ජඹතේහ!" කිඹහතන. මිනිසුභේ "ජඹතේහ!" 
කිේහ. තභොක්ද  ඔහුට  වතඵන තචෝදනහ? රුපිඹල් තෝටි 7ක් 
තවොයම් යරහ. රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ඉ ව න 
තභළනි භහජඹක්  වද නත න තොතවොභද? 

රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  භට ත විනහ වඹ හරඹක් 
තද නන.  භළ වයණඹ දිනරහ තම්  ආඩලඩු ඳේවුණහට ඳුභ   
ජනහරි 10තනිදහ නළේනම් 11තනිදහ නතොට ඵළසිල් 
යහජඳක් භවේභඹහ  තම් යටි න ඳළනරහ ගිඹහ.  මුළු ර හ තේභ 
ජනතහ කිේහ; තඳොදු විඳක්ඹේ කිේහ  "තවොයහ ඳළනරහ ගිඹහ" 
කිඹරහ.  ඵළසිල් භවේභඹහ "තවොයහ" කිඹරහ විභල් වීය ල 
භවේභඹහේ කිේහ.  භල්හත න ඉඩභ දළක්ේ  භහතය  බ්රවු නසහිල් 
හී ඉඩභ දළක්ේ තම් සිඹලුභ තේල්රට ඵළසිල් යහජඳක් 
භවේතඹහ ම්ඵ නධයි කිඹරහ මුළු ර හතේ ඵහුතය ජනතහ 
ද නනහ. වළඵළයි  ඵළසිල් යහජඳක් භවේභඹහ ටුනහඹකි න එේදී 
අතේ ර හතේ ජනතහ ගිහිල්රහ "ජඹතේහ! ජඹතේහ!" කිඹරහ 
එතුභහ පිළිේතහ. ඒ කිඹ නත න  ර හතේ ජනතහ ඵහුතයඹක් 
තවොරු නට ළභළ වයි. ර හතේ ජනතහ ඵහුතයඹක් තවොරු නට 
ඡ නදඹ තදනහ. ර හතේ ජනතහ ඵහුතයඹක් තවොරු නට තප්ර භ 
යනහ. රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  අතේ ජනතහ තුශ 
ආල්ඳභඹ තනක් ඇ ව නතතක් දහේ අතේ නහඹ-
නහයිහ න  අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න 
බහතේ බහඳ වරහ  මිනර්සරහ  අධයක් ජනයහල්රු තම් අඹ 
තභොන තයම් උේහව ශේ දහේ තම් යට වද නන ඵළවළ.  

තම් යට වද නන නම්  භභ ජනතහත න ඉල්රහ සිටි නත න 
එභ තදඹයි.  තම් තවොයම් යරහ  වතඵන තභ නතේ තම් 
අතේක්ඹහ එදහ  push bicycle එත න   ඳහර්ලිතම් නතුට ආපු 
වළටි; push bicycle එත න නය බහට ආපු වළටි; push 
bicycle එත න ප්රහතේශීඹ බහට ආපු වළටි තම් ජනතහ 
ද නනහ. තම් අඹතේ ේම් ඵළයම් ව ඉ වවහඹ එභ 
ප්රතේලහීන න ද නනහ. එතතොට ඒ අඹට පුළු න  අල්රස තවෝ 
දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහට ගිහි න කිඹ නන  "තම් 
මිනිවහ තභතවභ ඉරහ තභයි අද තෝටිඳ වතඹක් තරහ 
 වතඵ නත න" කිඹහ. අද භවය අඹට ගු න ඹහනහ පුහුණු ඳහල් 
 වතඵනහ  රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි. භවය අඹට 
තවලිතොේටර්  වතඵනහ; භවය අඹට නළේ  වතඵනහ. ශතදි අහු 
වුණහ  භවය අඹට එ ර නතතව තල්  වතඵනහ කිඹරහ.  ශතදි 
තල් 16ක්  වතඵන එක්තතනක් අහු වුණහ. අල්රස තවෝ දණ 
තචෝදනහ විභර්ලන තොමිතභ න තම් අඹ අල්ර නන ගිඹහභ   "භට 
නතඹක් ළහුහ" කිඹරහ එක්තතනක් කිේහ.  ඳක් තදදතඹ න 
තතොය අපි තම්හට විරුේධ ත නන ඕනෆ. තම් ඳහර්ලිතම් නතුතේ 
භභ ඳළවළදිලි කිඹනහ  භතේ ඳක්ඹ - [ඵහධහ කිරීභක්] තඳොඩ්ඩක් 
ඉ නන  භභ කිඹන තේ අව නන. අතේ ඳක්තව ඇභ වරු නතේ 
files ඳහ භභ ගිහි න තදනහ. අම්භහඳල්ර! භභ ගිහි න දීරහ 
 වතඵනහ. ඒ තභයි භතේ ්රභඹ.  [ඵහධහ කිරීභක්] රු ප්ර නන 
යණවීය භ නත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට  වතඵන තචෝදනහ ළන භභ ථහ 
ය නත න නළවළ.  [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහ ළන භභ ථහ 
ය නත න නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ගු නිමයෝජය කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! දළ න ථහ අ න ය නන  රු නිතඹෝජය 

ඇභ වතුභනි. 

 
ගු ාන්ජන් ාාමාතනායක මාතහතා  
(ரண்தைறகு ஞ்ேன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

 එතුභහ ළරණිතව ඳට න ේත ත යභ තේල් ළන අපි 
ද නනහ. ඒ ළන භභ ථහ ය නත න නළවළ.  

භභ කිඹ නත න තභඳභණයි  රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි. 

අපි තම් යටට ආදතයයි නම් තම් ඳහට ඩලණහ ව අයි න යරහ  
ඳක්  ඳහට තදදතඹ න තතොය අපි සිඹලුතදනහභ එතු තරහ 
ටයුතු යමු. අතේ ඳක්තව  අඳ ඡ නදඹ දු නන නහඹඹහ  වුණේ 
තවොතයක් නම් තවොතය න තවෝ ගිහි න ඒ file එ තද නන  ඒ 

complaint එ දභ නන. ඒ ඉල්සිභයි භභ ය නත න. ආදයණීඹ 
ජනතහතනුේ භභ ඉල්රහ ීනටිනහ  රුණහයරහ 
තේලඳහරනතඹ න අ නධ  නත න නළ ව  ඳක්  ඳහට තදදතඹ න 

තතොය තභ නතේ ප්රතේලතව   තභ නතේ ඳක්තව -තභ නතේ 
අම්භහ තහේතහ වුණේ භක් නළවළ - තම් ඉ නත න තවොතයක් නම් 
අල්රරහ තද නන කිඹහ. ඒ එශහය යේජුරුතෝ ශහ. ඒ හරතව 

යජරු ඒ තේල් ශහ.  තම්  විධහන   තදඳහර්තතම් නතු  
තොමිම් තභොනහ පිහිතටේේ ළඩක් නළවළ  තම් යට දියුණු 
ත නන නම්  දණඹ නේ නන නම් අතේ ජනතහතේ 

ආල්ඳභඹ තනක් ඇ ව විඹ යුතුයි කිඹන හයණඹ ව න 
යමි න භතේ ථහ අ න යනහ. සතු වයි.  

 
ගු නිමයෝජය කථානායකතුමාතා 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
 The next speaker is Hon.  Charles Nirmalanathan. You 

have ten minutes.   ඊ ට තඳය  වුරු න තවෝ රු භ නත්රීයඹකු 

මරහනඹ වහ රු තේ.එම්. ආන නද කුභහයසිරි භ නත්රීතුභහතේ 
නභ තඹෝජනහ ය නන.  

 
ගු මාතහින්ද අමාතාවීා මාතහතා (කරවා හා ජලජ සේඳත් 

සංවර්ධන අමාතාතය සහ මාතහවැලි සංවර්ධන ාාජය 
අමාතාතයතුමාතා) 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ - கடற்தநரறல் ற்தம் லக 

பதோன அதறறதத்ற அலச்சதம் கரலி அதறறதத்ற 

இரேரங்க    அலச்சதம்) 

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

රු නිතඹෝජය ථහනහඹතුභනි  "රු තේ.එම්. ආන නද 
කුභහයසිරි භ නත්රීතුභහ දළ න මරහනඹ ත යුතුඹ" යි භහ තඹෝජනහ 

යනහ. 
 

්රශ්නය විමාතසන ලදින්, සභ්ා සේමාතත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

අනතුුව ගු නිමයෝජය කථානායකතුමාතා මූලාසනමයන් ඉවත් 
වමයන්, ගු  මජ්.එේ. ආනන්ද කුමාතාාිංරි මාතහතා ු ලාසනාඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனஜ, ரண்தைறகு ஜே.ம். ஆணந் 

குரசறநற  அர்கள்  லனல கறத்ரர்கள். 
 

      Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI  took the Chair. 
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ඳහර්ලිතම් නතු 

[தற.த. 4.13] 

 

ගු ඉ.  ාල්ස් නිර්මාතලනාදන් මාතහතා 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகௌ லனலரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஜப, 

இனஞ்சம் ற்தம் ஊல் தற்நற றசரல ஆலக்குளறன் 

தறப்தரபர் ரகத்றன் சம்தபம் ற்தம் தடிகபறல் றதத்ம் 

ஜற்தகரள்பல் தரடர்தரண இன்லந றரத்றல் ஜதச 

அதறத்லக்கரக ன்நற.  இன்த இந் ரட்டிஜன ந் 

அசரங்கம் ஆட்சறக்கு ந்ரலும், அந் 

அசரங்கத்றலிதக்கறன்ந அலச்சர்கபறணரல் இனஞ்சம் ற்தம் 

ஊல் தசற்தரடுகள் ஜற்தகரள்பப்தடுது தரடர்ந்தும் 

லடததற்த தகறன்நது ன்தலத்ம் ங்களுலட கட்சற 

சரர்ந் உதப்தறணர்கலப அந்ந்க் கட்சறறன் லனர்கள் 

கரப்தரற்தரகவும், அரது ஸ்ரீனங்கர சுந்றக் 

கட்சறறலிதக்கறன்ந உதப்தறணர்கலப ேணரறதற அர்களும் 

க்கற ஜசறக் கட்சறறலிதக்கறன்ந உதப்தறணர்கலபப் 

தறர் அர்களும் இனஞ்சம் ற்தம் ஊல் 

றசரலகபறலிதந்து கரப்தரற்நற தரகவும் தகௌ 

உதப்தறணர் ஞ்சன் ரரக்க அர்கள் 

சுட்டிக்கரட்டிறதந்ரர். அது உண்லரண றடம்.   

இன்த இந் ரட்டில் இனஞ்சம் ற்தம் ஊல் தற்நற 

றசரல ஆலக்குள என்த இங்கறதகறன்நது. அன் 

தறப்தரபர் ரகத்றன் குறக்ஜகற்த அதக்குச் சம்தபம் 

அறகரறக்கப்தட ஜண்டும்.  ஆணரல், அந்ப் தறப்தரபர் 

ரகம் அசறல் ரலறரண அணுகுதொலநறல்னரது , குற்நம் 

இலத்தக்கு றரக தொலநப்தரடு தொன்லக்கப்தட்டரல் 

அலச் சரறரண தொலநறல் றசரரறப்தற்கு டடிக்லக 

டுக்கஜண்டும். தணன்நரல், இந் அசரங்கத்றலிதக்கறன்ந 

சறன அலச்சர்களுக்தகறரக தொலநப்தரடுகள் தசய்ப் 

தட்டிதக்கறன்நண. அந் தொலநப்தரடுகபறன் அடிப்தலடறல் 

எத சறன றசரலகளும் இடம்ததற்நறதக்கறன்நண. ஆணரல், 

றசரலகள் தொடிவுதத்ப்தடரல், லறன்நத்றற்குச் 

சர்ப்தறக்கப்தடரல், கரனரம் தசய்ப்தட்டு தகறன்நது.  

அத்துடன், ஆத ரங்களுக்கு தொன்ணர் இனஞ்சம் ற்தம் 

ஊல் தற்நற றசரல ஆலக்குளறன் தறப்தரபர் 

ரகத்றலண ரற்நறலரணது இந் ஆலக்குளறல் 

அசறல் ரலறரண லனதௌடு இதக்கறன்நது ன்தல இந் 

ரட்டின் க்களுக்கும் தைரறலத்து.  ணஜ, இனஞ்சம் 

ற்தம் ஊல் தற்நற றசரல ஆலக்குளறற்கு 

அசறல் ரலறரண அளத்ம் இதக்கறன்நது.  

அணப்தலடறல்ரன் ஆத ர கரனத்றற்கு தொன்ணர் இதந் 

தறப்தரபர் ரகம் தசற்தடுலத் டுத்து 

றதத்துற்கரக அல்னது எத சறன அலச்சர்கள் சம்தந்ரக 

ஜற்தகரள்பப்தட்ட டடிக்லககலப றதத்துற்கரக 

அரறன் ரற்நம் லடததற்நது.  அந்லகறல், எத சறன 

அலச்சர்கள் ப்தறத்துக்தகரள்கறன்நரர்கள். உண்லறல், 

இந்ப் தரரளுன்நத்றற்கு ரடலகக் கரரறல் ந் 

தரரளுன்ந உதப்தறணர் எதர் , ற்ஜதரது 

அதறறதத்றக்குளக் கூட்டத்றற்கு தயலிதகரப்டரறல் தகறன்ந 

எத சூழ்றலன இதக்கறன்நது. இனஞ்சம், ஊல் ன்தண 

இடம்ததநரறட்டரல் இத்லக அலச்சர்களுலட 

டடிக்லககள் இப்தடி இதக்கரது. தகௌ 

லனலரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஜப, இந் றலனறல் 

ரட்லட ப்தடிக் கட்டிதளப்த தொடித்தன்தல லங்கள்  

அநறந்துதகரள்ப ஜண்டும்.  

லுக்கட்டரரகக் கரரனரக்கப்தடுறலிதந்து 

ல்னர ஆட்கலபத்ம் தரதுகரத்ல் தற்நற சர்ஜசச் சர 

சட்டதோனம் தரரளுன்நத்றதலட எளங்குப் தத்றத்றல் 

இதக்கறன்நது. ததௌத் கரரக்க ஜர்கபறன் ரன்கு 

‘றக்கரர’க்கள் இன்லந இந்ச் சட்டதோனத்லப் 

தரரளுன்நத்றல் றலநஜற்ந ஜண்டரதன்த றர்ப்தைத் 

தரறறத்வுடன் உடணடிரக அதொலுக்கு தம்லகறல் 

கரரனரக்கப்தட்டர்கள் சம்தந்ரண இந்ச் சட்டதோன 

றலநஜற்நத்ல அசரங்கம் தறற்ஜதரட்டிதக்கறநது. ஜலும், 

அசறல் ரப்தை ரற்நம் இந் ரட்டுக்கு 

அசறறல்லனதன்ந கதத்லத்ம் அர்கள் 

தரறறத்றதக்கறன்நணர். 2009ஆம் ஆண்டில் ஜடிரக 

இரணுத்றடம் லகபறக்கப்தட்ட உநவுகள் ங்ஜக ன்த 

கறட்டத்ட்ட 4,000 ததற்ஜநரர் தரடர்ச்சறரகத் ங்களுலட 

உநவுகலபத் ஜடிக்தகரண்டிதக்கறநரர்கள். குநறப்தரக 

கறபறதரச்சறறல் 125 ரட்களுக்கும் ஜனரக அர்கள் 

அற்கரகப் ஜதரரட்டம் டத்றக்தகரண்டிதக்கறநரர்கள். 

அதுஜதரல், தொல்லனத்லறல், வுணறரறல் ற்தம் டக்கு, 

கறக்கறன் தன ரட்டங்கபறல் ங்களுலட உநவுகலபத் 

ஜடித் தம்தடி அப்ததற்ஜநரர் ஜதரரட்டம் 

டத்றக்தகரண்டிதக்கறநரர்கள். கரரனரக்கப்தட்டர்கள் 

தரடர்தரண சட்டதோனம் றலநஜற்நப்தட்டு, அதெடரக 

டுக்கப்தடக்கூடி டடிக்லககலப அர்கள் 

றர்தரர்த்றதக்கறநரர்கள்.  

கடந் ரம் ரழ்ப்தரம் தசன்ந ேணரறதற அர்கள், 

இரணுத்றணரறடம் சலடந் ஜதரரபறகளுலட ததர் 

றதங்கலப தபறறடுரக ஆளுதலட அலுனகத்றல் 

லத்து கரரனரக்கப்தட்டர்களுலட உநவுகளுக்கு 

உதறபறத்றதந்ரர். ஆணரல், இன்தல அதலட 

ரக்கு ததரய்ரகறறதக்கறநது. இல றலணக்கும்ஜதரது 

உண்லறல் ணஜலணரக இதக்கறன்நது. ங்களுலட 

க்கள் ங்களுலட உநவுகலபக் கண்டநறற்கரக 

டுக்கறன்ந எவ்தரத தொற்சறறன்ஜதரதும் அசரங்கம் 

தகரடுக்கறன்ந ரக்குதறகள் றலநஜற்நப்தடுறல்லன. 

றசரலகள் லடததநரறட்டரலும் ண்டலணகள் ங்க 

தொடிரறட்டரலும் கரரனரக்கப்தட்டர்கள் தரடர்தரண 

அலுனகரது றநக்கப்தடுதன்த ம்தற ங்களுலட 

தறவுகலப ஜற்தகரள்ற்கரக உநறணர்கள்  

கரத்றதந்ஜதரது, அலக்கூட இன்த இந் அசரங்கம் 

தறற்ஜதரட்டிதக்கறநது. உண்லறல் இந் க்கள் 4,000 ஜததம் 

இனங்லகறன் தறலேகள் அல்னர? ன், அர்களுலட 

இந்க் ஜகரரறக்லகல அசரங்கம் றரகரறக்கறநது? கரரல் 

ஆக்கப்தட்டர்கள் தரடர்தறல் உண்லலக் கண்டநற 

றசரல டத்ஜண்டும் ன்ந ஜகரரறக்லகரணது, 

ததஜண இந் 4,000 ஜததலடது ட்டுல்ன. ரநரக அது 

டக்கு, கறக்கறல் ரழ்கறன்ந ங்களுலட எட்டுதரத்த் 

றழ் இணத்றணதும் ஜகரரறக்லகரகும். அர்களுக்கு ன்ண 

டந்து ன்தலத் தபறவுதடுத்துற்கு ன், இந் 

அசரங்கம் தறன்ணறற்கறன்நது? 225 தரரளுன்ந 

உதப்தறணர்கள் அங்கம் கறக்கறன்ந இந்ப் 

தரரளுன்நத்றல், எளங்குப் தத்றத்றல் இடம்ததற்ந எத 

றடம் தரடர்தறல் உடணடிரக அதொலுக்கு தம்லகறல் 

ரற்நம் தசய்ரக இதந்ரல், அலணத்துக் கட்சறத் 

லனர்கலபத்ம் அலத்து அவ்றடம் தரடர்தறல் 

கனந்ரஜனரசறத்ன் தறன்ணஜ குநறத் ரற்நம் இடம்ததந 

ஜண்டும் ன்த ரன் றலணக்கறன்ஜநன். ஆணரல், இன்த 

றரத்துக்கு டுத்துக்தகரள்பப்தடறதந் லுக் 

கட்டரரகக் கரரற்ஜதரக்கப்தடுலிலிதந்து ல்னர 

ஆட்கலபத்ம் தரதுகரத்ல் தற்நற சர்ஜசச் சர 

சட்டதோனத்லப் தறற்ஜதரடுரத ரன்கு ததௌத் ஜர்கள் 

ஜகரரறக்லக றடுத்றதக்கறநரர்கள். ததௌத் குதரரறன் 

ஜகரரறக்லகக்கு இந் ரட்டின்  ேணரறதறத்ம் தறதம் 

ன்ண தறல் தசரல்னப்ஜதரகறன்நரர்கள்? ன்தல ரன் இந் 

அசரங்கத்றடம் ஜகட்க றதம்தைகறன்ஜநன்.  
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ரங்கள் அந்ப் ததௌத்  குதரலத்ம் 

றக்கறன்ஜநரம். ரன் இந் குதரரறடத்றல் அன்தரகக் 

ஜகட்டுக்தகரள்து ன்ணதணறல், அர்களுலட இந்க் 

ஜகரரறக்லகல அர்கள் லள்தரறசலனலண தசய்ஜண்டும் 

ன்த. இந் ரட்டில் இதக்கறன்ந என்தது ரகரங்களுக்கும் 

ச அபறல் அறகரங்கள் தகறப்தட ஜண்டுதன்தற்கரக 

கடந் என்நல தடங்களுக்கும் ஜனரகப் 

தரரளுன்நத்றல் எத றடத்ல் குளறன்தோனம் ல்னரக் 

கட்சறகபறன் தறறறறகபறணதும் இக்கப்தரட்டுடன் 

டடிக்லககள் தொன்தணடுத்துச் தசல்னப்தடுகறன்நண. இந் 

டடிக்லகல றத்து, ததௌத் குதரர் ங்களுலட 

ஜகரரறக்லகல லள்தரறசலனலண தசய்ஜண்டும் ணக் 

ஜகட்டுக்தகரள்கறன்ஜநன். கடந் கரனத்றல் இந் ரட்டில் 

லடததற்ந த்த்த்றணரல் இண்டு ப்தறலும் க்கள் 

அறவுகலபச் சந்றத்ரர்கள். ணஜ, இணறதம் கரனத்றலும் 

த்த்ம் ற்தடரண்ம், இந் ரட்டிலுள்ப க்கள் 

அலணதம் அசறல் ரலறரக ச உரறலத்டதம் 

அறகரங்களுடதம்  உரறலத்டதம் தரற 

உரறலத்டதம் ரழ்ற்கு ற்நலகறல், ஏர் அசறல் 

ரலறரண ரற்நதரன்த - அசறல் ரப்தை ரற்நதரன்த 

இடம்ததநஜண்டும். இந் ரட்டில் அசறல் ரப்தை 

ரற்நதரன்த இடம்ததநரறட்டரல் லண்டும் றகப்ததரற 

குப்தங்கள் ற்தடுற்கு ரய்ப்தைக்கள் இதக்கறன்நண. 

ஆம்த கரனத்றல் ங்களுலட தறஜசங்கபறல் இதந் 

இலபஞர்கள் ஆத் ரலறரகப் ஜதரரட தொற்தட்டற்குக் 

கரம், அர்களுலட உரறலகள் தக்கப்தட்டல 

ரகும். றழ் இணம் ன்ந லகறல், அர்களுக்கு கல்ற 

ற்தம் ஜலனரய்ப்தைக்கள் தக்கப்தட்டண. இவ்ரத 

எவ்தரத றடத்றலும் ங்களுலட க்கள் 

தைநந்ள்பப்தட்டன் கரத்றணரல்ரன் அன்த 

ங்களுலட இலபஞர்கள் ஆத்ஜந்றப் ஜதரரடிணரர்கள். 

அப்தடிரண எத சூழ்றலன இந் ரட்டில் லண்டும் 

ற்தடக்கூடரது. இந் ரடு ததரதபரரத்றல் 

தொன்ஜணநஜண்டுரக இதந்ரல், இந் ரட்டில் எத றந் 

சரரணம் ற்தடஜண்டுரக இதந்ரல், அசறல் ரப்தை 

ரற்நம் ன்தது றகவும் அசறரணது . அது இந் 

ரட்டிலுள்ப அலணத்து க்களும் ற்தக்தகரள்பக்கூடி 

லகறல் அலஜண்டும். அப்தடி அலந்ரல்ரன், 

ங்களுலட ரட்லடப் ததரதபரர ரலறறல் 

தொன்ஜணற்தற்குரற தொற்சறகலப ரங்கள் 

தொன்தணடுக்கனரம்.  

கரரல் ஆக்கப்தட்டர்களுலட உநவுகள் கடந் 09 
தடங்களுக்கு ஜனரக டத்றந் ஜதரரட்டத்றன் 

றலபரக - அர்களுலட தொற்சறறணரல் தகரண்டு 

ப்தட்ட சட்டதோனத்ல அசரங்கரணது இன்த 

றரத்துக்கு டுக்கரல் தறற்ஜதரட்டிதக்கறநது. இந் 

ரட்டின் ேணரறதற அர்கள் ரழ்ப்தரத்றல் ரக்குதற 

அபறத்துஜதரன்த, இதற த்த்த்றன்ஜதரது 

இரணுத்றணரறடம் சலடந்ர்களுலட ததர்ப் 

தட்டிலன றக றலறல் தபறறடஜண்டும். ணஜ, 

இந்ச் சட்டதோனம் றக றலறல் தரரளுன்நத்துக்குக் 

தகரண்டுப்தட்டு, றலநஜற்நப்தட ஜண்டும். அற்கு 

ங்களுலட ேணரறதற அர்களும் தறர் அர்களும் 

எதறத்துச் தசற்தட்டு, து க்கபறன் லிலப் 

ஜதரக்குகறன்ந லகறல் உரற டடிக்லககலப றக 

றலறல் டுக்கஜண்டும். தணன்நரல் கரரல் ஜதரண 

உநவுகளுலட - ஜடிரக எப்தலடக்கப்தட்ட  

இலபஞர்களுலட ததற்ஜநரர் து தொறர்ச்சறலடந்து 

தசல்கறன்நரர்கள்.  

ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now.  

 
ගු ඉ.  ාල්ස් නිර්මාතලනාදන් මාතහතා 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

භට විනහ වඹ හරඹක් තද නන මරහනහරඪ රු 
භ නත්රීතුභනි. 
 

இந் றடம் சம்தந்ரக அர்கள் ஜடிரகச் 

சரட்சறபறக்கறன்நஜதரது து தொறர்ச்சற கரரக 

அர்களுக்குப் தன குப்தங்கள் ற்தடனரம். அஜஜம் 

கரரல் ஆக்கப்தட்டர்களுலட றடம் சம்தந்ரகப் 

தன அலச்சர்களும் ங்களுலட கதத்துக்கலபச் தசரல்லிக் 

தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். ஆகஜ, கரரல் ஆக்கப்தட்ஜடரர் 

சம்தந்ரண சட்டம் றக றலறல் லடதொலநக்கு 

ஜண்டும்; அர்களுக்கு ன்ண டந்து ன்தது தற்நற 

உண்லல இந் அசரங்கம் ங்களுலட க்களுக்கும் 

இந் உனகத்றற்கும் தரறப்தடுத் ஜண்டும் ன்த ஜகட்டு , 

றலடதததகறன்ஜநன். ன்நற.  

 
ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Thank you.  

මීශතට  රු ඳහලිත ය ත ඵඩලඩහය යහජය අභහතයතුභහ. 
ඔඵතුභහට විනහ ව 10 හරඹක්  වතඵනහ. 

 
[අ.බහ. 4.25] 

 

ගු ඳාලිත ාංමග බණ්ඩාා මාතහතා (වාරිමාතාර්ග ාාජය 
අමාතාතයතුමාතා) 
(ரண்தைறகு தரலி ங்ஜக தண்டர - லர்ப்தரசண இரேரங்க 

அலச்சர்) 

The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of 
Irrigation) 

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  විතල තඹ නභ රු චහල්ස 

නිර්භරනහද න භ නත්රීතුභහ ව න ශ රුණුේ රහ ඵරහ  

ඒහට පිළිතුයකුේ රඵහ තදමි න භතේ ථහ ආයම්බ ය නන භභ 

ඵරහතඳොතයොේතු තනහ. 

අද ඉදිරිඳේ ය නන  වබුණු ඳනේ තටුම්ඳත පිළිඵේ  

ආඩලඩු්රභ යසථහ  තලෝධනඹ පිළිඵේ   ඒ හතේභ රුතය 

භවහ  කයේනඹට යජඹ ඇහුම්  න දීභ පිළිඵේ රු 

භ නත්රීතුභහ ථහ ශහ. මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  තම් 

ආඩලඩු වළතභෝටභ ඇහුම්  න තදන ආඩලඩුක්. යට තුශ විවිධ 

ප්රලසන ඇ ව යරහ  වතඵනහ. විවිධ ප්රලසන නිහ අද යතේ ජනතහ 

වීථි ඵළවළරහ  වතඵනහ. ඒ ප්රලසනර නිර්භහතීරු  ඒ ප්රලසන ඇ ව 

යන උදවිඹේ එක් එක්හුභ තරහ  ඒ අඹට උඩ ත ව තදමි න 

පිටුඳසි න ඉරහ අවුසමි න ඉ නනහ. අපි ඒ වළභ තතනකුතේභ 

ප්රලසනරට ඇහුම්  න දීරහ  වතඵනහ. ඒ වළතභෝටභ ඇහුම්  න 

දීරහ තභයි ප්රලසනරට විඳුම් තොඹ නත න. තම් යතේ මලි ආභ 

වුණු තඵෞේධහතම් නහඹ සහමි නව නත රහ -රුතය භවහ 

 කයේනඹ- ඹම් හයණඹක් කිේහ නම්  ඉල්සිභක් ශහ නම්  

ඒට ඇහුම්  න දීභ තම් යජතව  කීභක් තනහ; යුතුභක් 

තනහ. ඒ අනු යජඹ  රුතය භවහ  කයේනඹට ඇහුම්  න 

253 254 



ඳහර්ලිතම් නතු 

දීරහ  උ නව නත රහතේ අදවස පිළිඵේ රහ ඵරහ අලය 

විධිඹට ක්රිඹහ යයි. වළඵළයි  එත  ටයුතු යනතොට "ඒ තව තු 

යතන නළත යුේධඹක් ඇ ව තනහ. නළත අයශඹක් ඇ ව 

යනහ." කිඹන ථහ කීභ ඒ තයම් ුභදුුභ තදඹක් තනොතයි. 

තභොද  අපි වළභ තදනහභ ඉසිලි නත ව  හිඳිඹහත න 

ටයුතු ය නන ඕනෆ. 

 
ගු ඉ.  ාල්ස් නිර්මාතලනාදන් මාතහතා 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, what is your point of Order? තඳොඩ්ඩක් 

ඉ නන රු යහජය අභහතයතුභනි. 
 

ගු ඉ.  ාල්ස් නිර්මාතලනාදන් මාතහතා 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

රු යහජය ඇභ වතුභනි  භභ කිේතේ තම්යි. භවහනහඹ 

සහමි නව නත රහතේ ථහ ආඩලඩු අවපු එ වරි. අතේ 
මිනිසුභ අවුරුදු 9ක්  වසත  කිඹන එේ අව නන කිඹන එ තභයි 
අපි කිඹ නත න. භවහනහඹ සහමි නව නත රහ කිඹන තේල් 

අව නන එඳහ කිඹරහ භභ කිේතේ නළවළ. 
 

ගු ඳාලිත ාංමග බණ්ඩාා මාතහතා  
(ரண்தைறகு தரலி  ங்ஜக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
රු භ නත්රීතුභනි  භභ කිේතේ ඒ තභයි. රුතය භවහ 

 කයේනඹටේ ඇහුම්  න තදනහ - [ඵහධහ කිරීභක්] දළ න ඇ ව 

රු භ නත්රීතුභහ. භට ත විනහ ව 8ක් විතයයි ඉතුරුතරහ 
 වතඵ නත න. [ඵහධහ කිරීභක්] තවොයි  දළ න භට භතේ ථහ 
ය නන තද නන. ඔඵතුභහ ඵහධහ යේදි භතේ භහතීහ ළන ථහ 

ය  නන විධිඹක් නළවළ ත න  රු භ නත්රීතුභහ. 
 

ගු ඉ.  ාල්ස් නිර්මාතලනාදන් මාතහතා 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

තවොයි. 
 

ගු ඳාලිත ාංමග බණ්ඩාා මාතහතා  
(ரண்தைறகு தரலி  ங்ஜக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
තඵොතවොභ සතු වයි. අපි කිේතේ ඒභ තභයි. අපි සිඹලුභ 

තදනහට ඇහුම්  න තදනහ. ඇහුම්  න දීරහ තභයි ම්මු වතඹ න 
තම් ප්රලසන තේරුම් ය නන  වතඵ නත න. තම්හ අවුරුදු ණනක් 
 වසත  ඇ ව වුණු ආයවුල්. අපි ඇහුම්  න තදනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඔේ  ථහ ඵව යනහ; ම්මු වඹක් ඇතු ඹනහ. ඒයි රු 
භ නත්රීතුභනි භභ කිේතේ  ම්මු වතඹ න ටයුතු යන නිහ ඳුභ 
තේරුම් ය නන පුළු න කිඹහ. 

යේ ජඹභහ නන භළ වතුභහ තභයි අද අල්රස තවෝ දණ 
තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහතේ අධයක් ජනයහල් ලතඹ න 
ටයුතු ය නත න. අඳට භතයි මීට ප්රථභ දිල්රුක්ක ඩඹස 

භළ වනිඹ එභ තනතුතර් සිටිඹදී තඳො ව ආ නතදෝරනහේභ 
තේේඹකුේ ඇ ව ශහ. දිල්රුක්ක ඩඹස භළ වනිඹ පුේරඹහතේ 
ඳහට ඵළලුතේ නළවළ  ඳක් ඵළලුතේ නළවළ  වුද කිඹරහ ඵළලුතේ 

නළවළ  තයහ වයභ ඵළලුතේ නළවළ. ඇඹ තත රළබුණු ඳළමිණිලි අනු 

ඇඹ යහජහරි ශහ. ඇඹ යහජහරි යනතොට ඹම් ඹම් උදවිඹ 
අේ අඩ ගුට  නන වුණහ  ඹම් ඹම් උදවිඹ අධියණඹට ඉදිරිඳේ 
ය නන වුණහ  නඩු ඳය නන සිේධ වුණහ. ඒ ඇතේ යහජහරිඹ. 
ඇඹ හ නතහක් ලතඹනුේ  ඒ හතේභ අධයක් ජනයහල් 

තනතුතර් කීභ අනුේ ඇඹ  නිළයදි වහ ලක් වභේ ළඩ 
ශහ. ලිහිල් විධිඹට තනො  ලක් වභේ ළඩ ශහ. නිරධහරිතඹක් 
වුණහභ  තභළනි ආඹතනඹ ප්රධහනිතඹක් වුණහභ ඒ  විධිඹට 

ලක් වභේ ළඩ ටයුතු ය නන ඕනෆ. එතවභ ටයුතු 
යනතොට විවිධ උදවිඹ විවිධ ඵරඳෆම් ඇ ව ශහ. අහනතවදී 
එතුමිඹට තනතුරි න ඉේ ත නනට සිදුවුණහ. තොතවොභ වරි 

අ වරු ජනහධිඳ වතුභහ විසි න යේ ජඹභහ නන භළ වතුභහ නළත 
එභ තනතුයට ඳේය  වතඵනහ. යේ ජඹභහ නන භළ වතුභහ 
නී වඳ ව තදඳහර්තතම් නතුතේ තජයසල නිරධහරිතඹක්. අේ දළකීම් 

ඵහුර  දළනුතභ න අනන දක් නිරධහරිතඹක්. අධියණඹ තුශදී 
දක්ම් තඳ නනපු  ඒ හතේභ නී වඳ ව තදඳහර්තතම් නතු තුශ 
දක්ම් තඳ නනපු  අධියණඹ තුශේ  නී වඳ ව 
තදඳහර්තතම් නතු තුශේ  ඒ හතේභ යට තුශේ තවො නභක්  

තනොළරළල් නභක් ඳේහේ නිරධහරිතඹක් කිඹන එ භභ 
තඳෞේලිභ ව න ය නනට ළභළ වයි මරහනහරඪ රු 
භ නත්රීතුභනි. එභ නිහ දිල්රුක්ක ඩඹස භළ වනිඹටේ ඩහ ත 

තේ ලක් වභේ එතුභහට තභභ හර්ඹ බහයඹ යතන ඹෆභට 
ලක් වඹ  වධර්ඹ රළතේහ කිඹහ භභ ප්රහර්ථනහ යනහ. 

නිරධහරි න ළඩ යේදී ඔවු නට ළටුේ දිඹ යුතුයි  දීභනහ දිඹ 
යුතුයි  නිර නිහ දිඹ යුතුයි  හවන රඵහදිඹ යුතුයි  ඒ හතේභ 
අතනකුේ ඳවුභම් රඵහදිඹ යුතුයි. එළනි ඳවුභම් රඵහ 

තනොතදනතොට තභයි එ ඳළේතකි න අල්රට වහ දණඹට 
තඹොමුත නත න. ඒ හතේභ දුසය තළන ඉතන  දුසය ක්රිඹහතේ 
සිටිමි න තභ නතේ හර්ඹ බහයඹ ය නන පුළු න ත නත න නළවළ. 

එභ නිහ සිේ නනහුභළු ළටුඳක්  එඹට අලය දීභනහ ව 
ඳවුභම් රහ දීභ යජඹ  කීභක්. ඒ අනු ළබිනේ 
භඩලඩරඹ ඒ න් නදු අයතන  ඒ පිළිඵ තඹෝජනහ තභයි අද 

ඳහර්ලිතම් නතුට ඉදිරිඳේ ය  වතඵ නත න. එඹ සිදු ශ යුතු 
හයණඹක් විධිඹට අඳ දකිනහ.  

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  තම් යතේ ඳ වන අල්රට  
දණඹට විරුේධ අඳ වළභ  වසත භ ථහ යනහ. වළඵළයි  
ඵහුතයඹක් තළ නර සිේධ  නත න අල්ර  දණඹභයි. ගිඹ තළන; 

අසථහක් රළබුණු තළන අතනහ ඳළේතට දභරහ තත  තවෝ 
වම්ඵ ය ළනීභට උඳ්රභඹක් තභයි තඵොතවෝ විට ඵර නත න. 
අතේ යතේ භවහ ඳරිභහණ යහඳී ව සිදු තනතොට ඒ යහඳී වරදී 

තඵොතවෝ විට සිේධ න තදඹක් තභයි   චහ වහ දණඹ.  

භෆත බහතව යතේභ ආ නතදෝරනඹට රක් තරහ  වතඵන 
හයණඹක් තභයි ඵඩලඩහයතර සිේධිඹ. විතේඹක්  නන  
ටික් නිදවත  ජීේ ත නන  තුටි න ත ය නන  ළඳක් 
 නන තතනකුට අඳ ඹ නන කිඹ නත න ඵඩලඩහයතරට  

නුයඑළිඹටයි. වළඵළයි  එතවභ ළඳක්  නන ඵඩලඩහයතර 
ඹ නන කිේේ අද එහි ජීේ න මිනිුභ න දුක් විඳින ප්රතේලඹක් 
ඵට ඳේ තරහ  වතඵනහ. ඇයි  ඒ ප්රතේලඹ තම් තේේඹට ඳේ 

වුතඩල? භභ ඒ පිළිඵ තටිතඹ න ව න ය නනම්  
මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි.  

උභහ ඔඹ යහඳී වඹ 1989 අවුරුේතේ සිට ළරුභම් ශ 

හර්ඹඹක්. එදහ කිරිඳි ඔඹ යහඳී වඹ යේදි  -මරහනහරඪ රු 
භ නත්රීතුභනි  ඔඵතුභ නරහතේ ඳළේතේ- එඹ සිදුකිරීභට ඇවිේ 
හිටිතව ජඳ න ජහ වඹ න. මිර ණ න තනොතහ තම් යහඳී වඹ 
සිේධ ය නන  උභහ ඔඹ යහඳී වඹ අ න යරහ තභොනයහරට  
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[රු ඳහලිත ය ත ඵඩලඩහය භවතහ] 
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වම්ඵ නතතොටට ජරඹ අයතන ඹ නන  ඒතක් මිර ණ නරට 

ඩහ ජනතහට රළතඵ නනහ ව ප්ර වරහබඹ ටිනහ කිඹන උඳතේලඹ 
තම් ජඳ න විතල ඥඹ න එදහ අතේ යජඹට; ර හ ආඩලඩුට දීරහ 
 වබුණහ. ඒ අනු තම් යහඳී වඹ පිළිඵ ටයුතු ය නන පිඹය 
ේතහ.  

2001 ර්ඹ න විට එහි යහඳී ව හර්තහ ඉදිරිඳේ වුණහ. 

තම් යහඳී වඹ පිළිඵ අධයඹනඹක් ය නන බහය දු නත න 

ළත න වඹහනු යජඹට අඹේ Canadian International 

Development Agency එටයි. එභ ආඹතනඹ තම් පිළිඵ 

ලයතහ අධයඹනඹක් සිදු ශහ. එභ අධයඹනඹ සිදු යරහ 2001 

ජනහරි භහතව 28 ළනි දහ විදුලිඵර වහ ඵරලක් ව අභහතයහ ලතව 

තල්ම්යඹහ තත  එභ හර්තහ පිළිළ නවහ. එට හරිභහර් 

ටයුේත බහය  වබුතඩල විදුලිඵර වහ ඵරලක් ව අභහතයහ ලඹටයි. 

ඒ නිහ තභයි විදුලිඵර වහ ඵරලක් ව අභහතයහ ලතව තල්ම්යඹහ 

තත තම් හර්තහ ඉදිරිඳේ තශ . තම් හර්තහට අේ න තශ  

යහඳී ව ශභනහහයතුභහයි.  ීන.තේ. වළ න න භවේභඹහ. එතුභහ 

ඉ ජිත නරු භවේභතඹක්. මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  තම් 

හර්තහ අනු  භසත යහඳී වඹ වහ විඹදභ තඩොරර් මිලිඹන 

160යි; තභඹ ඵහු හර්ඹ යහඳී වඹක්.  

මරහනහරඪ  රු භ නත්රීතුභනි  ඔඵතුභ නරහ ජීේ න 

තභොණයහර දිසත්රික්තව ළල්රහඹට ජරඹ තන ඹහභ  ඒ 

හතේභ වම්ඵ නතතොට දිසත්රික්ඹට ජරඹ තන ඹහභ  විදුලිඹ 

උේඳහදනඹ ආදී තම් සිඹලු හයණහ සිදු කිරීභ වහයි තම් හර්තහ 

ඉදිරිඳේ යරහ  වතඵ නත න. තම් හර්තහ අනු  එභ යහඳී වඹ 

නිභ කිරීභ වහ තඩොරර් මිලිඹන 160ක් ඇසතතම් නතු ය ඇ ව 

ඵ භභ කිේහ. එභ මිර ණ න දළක්තන ගුක් ඇතුශේ තභභ 

තල්නඹ අතනක් අඹතේේ දළනළනීභ වහ භභ තම් අසථහතේදී 

සභ්ාගත* යනහ.  

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  තඩොරර් මිලිඹන 160ට 

ස ය නන සූදහනම් ශ උභහ ඔඹ යහඳී වඹ තනුත න 

ඇසතතම් නතු ශ මුදර  ඳුභහසින -2008 විතය තන තොට- 

තඩොරර් මිලිඹන 300 දක්හ ඉවශට නළේගුහ. එට රුපිඹතල් 

අඹේ  හරිභහර් තදඳහර්තතම් නතු ව ශ්රී ර හ ආඩලඩු 

ම්ඵ නධ තරහ තම් යහඳී වඹ කිරීභ වහ අහන යුතවදී 

හරිභහර් තදඳහර්තතම් නතුතේ නිරධහරි න තඩොරර් මිලිඹන 

300ට එතතහට ඇවිල්රහ  වබුණහ. වළඵළයි  ත ටික් 

ඉදිරිඹට ඹන තොට තම් වහ ඳුභ ගිඹ යජඹේ  ඒ හතේභ ඉයහන 

යජඹේ ඒට එක්හුභ තනහ. ඉයහනතව හිටපු ජනහධිඳ ව 

අවභදිතනජහේ භවේභඹහේ  ශ්රී ර හ ජනහධිඳ ව වළටිඹට ඒ 

අසථහතේ හිටපු භහි නද යහජඳක් භළ වතුභහේ තද නනහ එක්හුභ 

තරහ තම් යහඳී වඹ තනුත න ගිවිුභභට ඇතුශේ වුණහ. එළනි 

ආහයඹට ගිවිුභභට ඇතුශේ තන තොට උභහ ඔඹ යහඳී වඹ 

තනුත න ස ශ ඇසතතම් නතු මුදර තඩොරර් මිලිඹන 160 

ඉරහ  තඩොරර් මිලිඹන 548 දක්හ ඉවශ ගිඹහ. ඒ විධිඹට තඩොරර් 

මිලිඹන 548 දක්හ ඉවශ න න තොට හරිභහර් 

තදඳහර්තතම් නතුතේ නිරධහරි න ඒට එත වුතඩල නළවළ; විරුේධ 

වුණහ. ඒ තරහතේ අභහතයහ ලතව තල්ම් වළටිඹට හිටිතව 

ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන කිඹරහ භවේභතඹක්. ඔඵතුභ නරහතේ 

ප්රතේලතව  වතඵන භේ ආය  ඒ හතේභ කිරිඳි ඔඹ යහඳී වතව 

ටයුතු සිදු තශ  තම් ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන කිඹන ඉ ජිත නරු 

භවේභඹහ; එතවභ නළේනම්  අභහතයහ ලතව තල්ම්තුභහ. එතුභහ 

දක් තතනක්. තඳොතශො නනරුතේ ඳයහ්රභ මුද්රඹ ඩහ තන 

ඹන තරහතේ  දළළ නත විනහලඹක් සිදු ත නන ගිඹ තරහතේ  

ඉදිරිඹට ගිහිල්රහ ඒ විනහලතඹ න තඳොතශො නනරු තේයහ  නන; 

ප්රතේලඹ තේයහ  නන; ඳයහ්රභ මුද්රඹ තේයහ  නන ළඩ ටයුතු 

තශ  තම් ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන කිඹන අභහතයහ ල තල්ම්තුභහයි  

එතවභ නළේනම් ඉ ජිත නරු භවේභඹහයි. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ 

තභයි. ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවේභඹහ දක් නිරධහරිතඹක්; 

දළනුභ  වතඵන නිරධහරිතඹක්; හර්ඹක්භ නිරධහරිතඹක්; තභ න 

යන හර්ඹ වහ ළඳ තරහ ළඩ ශහ. භභ ව න ශ භේ 

ආය යහඳී වඹ  කිරිඳි ඔඹ යහඳී ව යේදී  ඒ යහඳී ව වහ 

යජතව ඇසතතම් නතු මුදලි න තුතන න එයි විඹදම් යරහ 

 වබුතඩල  අනුය දිහනහඹ භ නත්රීතුභනි  ඇසතතම් නතුත මුදලි න 

තුතන න තද මුදරක් ඉ වරි යරහ  වබුණහ. ඒ අනු  එදහ උභහ 

ඔඹ යහඳී වතව ඇසතතම් නතු මුදර තඩොරර් මිලිඹන 548 දක්හ 

ළ ව යන තොට ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවේභඹරහ ඒට එත 

වුතඩල නළවළ; විරුේධ වුණහ. එතවභ විරුේධ තරහ අහනතව  

අභහතයහ ලඹේ  ආඩලඩුේ අතය භත ළටුභක් ඇ ව වුණහ. නමුේ  

අවභදිතනජහේ හිටපු ඉයහන ජනහධිඳ වයඹහ එන තොට එතුභහ 

එක් ගිවිුභභ අේ න ය නන තඹොදහ තන  වබුණහ. ඒ අනු  

ඇසතතම් නතු යහිත හිස ගිවිුභභක් අේ න තශ . වළඵළයි  ඒ 

තරහතේ තම් අභහතයහ ල තල්ම්යඹහ ටවනක් තළබුහ  

''ඇසතතම් නතු හධහයණ ඇසතතම් නතුක් නම් තභයි ඒට 

එත ත නත න'' කිඹහ. තම් තේේඹ භත අහනතවදී 

ගුණර්ධන භවේභඹහ අභහතයහ ල තල්ම් ධුයතඹ න ඉල්රහ අස 

තරහ ගිඹහ. ඊට ඳසත  අයි න කිඹරහ භවේභතඹක් හරිභහර් 

අභහතයහ ලතව තල්ම් විධිඹට ඳේ ය ේතහ. එතතොට 

හරිභහර් ඇභ වයඹහ විධිඹට හිටිතව චභල් යහජඳක් භවේභඹහ  

යතේ ජනහධිඳ වයඹහ විධිඹට භහි නද යහජඳක් භවේභඹහ හිටිඹහ.  

අයිඹයි  භල්ලියි තද නනහභ හිටිඹහ  අවභදිතනජහේ අයිඹේ එක් 

එතු තරහ උභහ ඔඹ යහඳී වඹ වහ තඩොරර්  මිලිඹන 548ට 

ගිවිුභභ අේ න ශහ. 

 

ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රු යහජය ඇභ වතුභනි  ඔඵතුභහට ත විනහ වඹ හරඹක් 

 වතඵනහ. 

 
ගු ඳාලිත ාංමග බණ්ඩාා මාතහතා  
(ரண்தைறகு தரலி  ங்ஜக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
තම් හයණඹ ළන ථහ ය නන ළ වපුය තරහ දු නනේ 

භක් නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  ඒ ආහයඹට ටයුතු යරහ 
තභයි තම් ගිවිුභභ අේ න තශ . තම් යහඳී වඹ වහ තඩොරර් 

මිලිඹන 248ක් ළ වපුය තභයි ඒ ගිවිුභභ අේ න තශ .  

ඒ අනු දළ න ඇ ව තරහ  වතඵන තේේඹ ඵර නන? එතවභ 
ගිවිුභම් වරහ අද මුළු ඵඩලඩහයතරටභ විනහලඹක් යරහ 

 වතඵනහ. තම් තන තොට ඵඩලඩහයතරට  නිහ 1 900ක්  
හ  නදි ලතඹ න රුපිඹල් මිලිඹන 367ක්  ජර යහඳී ව 
තුනට රුපිඹල් මිලිඹන 351ක්  තේ ඳවුල් 2 400ට ජර 

ම්ඵ නධතහ තනොමිතල් රඵහදීභටේ  ඒ හතේභ විඹළි රහ ආදී  
විවිධ තේල්  ජනතහට  රඵහ තද නනේ  සිේධ රහ  වතඵනහ   
තම් යහඳී වතව  වතඵන අ්රමිතහ නිහ.                   

තම් යහඳී වඹ වහ ම්ඵ නධ ඳහරිරි ඇයීම් හර්තහ -පිටු 

වහයසිඹ ණනකි න භ නවිත හර්තහ- භහ තු  වතඵනහ. 
එට භධයභ ඳරිය අධිහරිතව බහඳ ව තර සිටි චරිත තව යේ 
භවතහ තම් හර්තහට අේ න තශ   2012 අතප්ර ල් භහතව 12න 
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————————— 
*  පුස්තකාලමේ තබා ඇත. 
*  தணறலனத்றல் லக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිතම් නතු 

දහයි. එනම්  සි වර අවුරුේදට තඳය දත යි; යජතව නිහඩු 
දත යි. තභභ හර්තහ ස ය නන ලි න භධයභ ඳරිය 
අධිහරිතව උදවිඹ ගිඹහ  උභහඔඹ ප්රතේලඹට; ඵඩලඩහයතර 

ප්රතේලඹට. ගිහි න ඳරීක්ණ ඳළළේවහ. රුණු 24ක් අනු එභ 
යහඳී වතව  වතඵන නුුභදුුභම් පිළිඵ ඔවු න තවළිදයවු ශහ; ඒ 
තනුත න ඇ ව විල්ඳ ළන කිේහ.  

 

ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
 

නැඟී ිංටිමේය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු අනුය දිහනහඹ භ නත්රීතුභහ. 
 

ගු අනුා දිසානායක මාතහතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු යහජය අභහතයතුභනි  එභ යහඳී වඹට අදහශ ඳරිය 

අධයඹන හර්තහ ස කිරීභ වහ ශ්රී ජඹර්ධනපුය 
විලසවිදයහරඹට ඵහය තදනු රළබුතේ වුරු න විසි න ද? භහ ද නනහ 
විධිඹට ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරතව ඳරියඹ පිළිඵ විඹඹක් 
ඉළ නත නත න නළවළ. භ ර්බ විදයහ පිළිඵ subject එක් ශ්රී 

ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරතව විඹඹ නරට ඇතුශේ ත නත න 
නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  මීට තඳය නම් තේයහතදණිඹ 

විලසවිදයහරඹ  තභොයටු විලසවිදයහරඹ ආදිඹ තභයි එකී 
ටයුතුරට ළ වපුය ම්ඵ නධ තරහ  වබුතඩල. නමුේ තභභ 
යහඳී වතඹහි ලයතහ අධයඹන හර්තහ ස තශ  ශ්රී 

ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරඹයි. එත  නම්  එඹ ඳදනම් යේතේ 
ඇයි- [ඵහධහ කිරීභක්]   

 
ගු ඳාලිත ාංමග බණ්ඩාා මාතහතා  
(ரண்தைறகு தரலி  ங்ஜக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
එභ ටයුේත තඵෞේධ වහ ඳහලි විලසවිදයහරඹට බහය දු නනහ 

හතේ ළඩක් තභයි ය  වතඵ නත න. රු භ නත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ 
කිේහ හතේ තභොයටු විලසවිදයහරඹ  තේයහතදණිඹ විලසවිදයහරඹ 
ආදිඹයි තභළනි ලයතහ අධයඹන සිදු ය නත න. නමුේ තභකී 

ලයතහ අධයඹනඹ සිදු තශ  භවහචහර්ඹ සර්ණහ පිඹසිරි  
භවහචහර්ඹ න නදරහල්  උභ  විතල ඥ අතුතෝයර කිඹන උදවිඹයි. 
දිඹ යුතු තළනට තනොතයි  ඒ ම්ඵ නධ දළනුභක්  වතඵන උදවිඹට 
තනොතයි  නිපුණතහක්  වතඵන උදවිඹට තනොතයි ඒ ළතඩ් 

ය නන ඵහය දී  වබුතඩල. ඇේත ලතඹ නභ තභොයටු 
විලසවිදයහරඹ ශ යුතු හර්ඹඹක් ය නන දී  වතඵ නත න  ශ්රී 
ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරඹටයි. තම් අ නදභට තභයි තභකී 

ලයතහ අධයඹනඹ සිදු තශ . එළනි ලයතහ අධයඹන 
හර්තහක් තභයි චරිත තව යේ භවේභඹහ සි වර වහ හි නදු අලුේ 
අවුරුේදට ඉසතල්රහ දත  -නිහඩු දත - උතේ ගිහි න 

හර්ඹහරඹ ඇයරහ තම් හර්තහ දු නත න. ඵරඳෆම් භතයි  තර්ජන 
භතයි  එඹ තශ . තඩොරර් මිලිඹන 248ක් හ ෆභ වහ  තවොයහ 
ෆභ වහ ශ උඳ්රභඹක් තභයි  තම් උභහඔඹ යහඳී වඹ. ඒ 

නිහ ඵඩලඩහයතර මිනිසුභ අඳහ දුක් විඳින මිනිුභ න ඵට  භය 
බිතඹ න ජීේ න මිනිුභ න ඵට අද ඳේ තරහ ඉ නනහ.  

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  තම් හයණඹේ කිඹහ භභ 

ථහ අ න ය නනම්. ශ්රී ඳහද සථහනතව දිහගුවහතේ 

 වතඵනහ  තල් ලිපිඹක්. එඹ නිලසල භල්ර යජ දත  ස 

යන රද තල් ලිපිඹක්. එභ තල් ලිපිතඹ න කිඹළත නත න  

"යජතව තේඳශ  ජනතහ තේඳශ හ න උ න ඊශත ආේභතව 

ඵල්ර න  ඵශලු න ලතඹ න උඳදිනහ" කිඹන එයි. එතවභ නම්  

ඵඩලඩහයතර මිනිුභ නට දළ න ය නන සිේධ තරහ  වතඵ නත න  ඒ 

තඩොරර් මිලිඹන 248 හ හපු උ න ඵල්ර න  ඵශලු න වී ඊශත 

ආේභතව ඉඳතදන එ දිවහ ඵරහතන සිටීභයි කිඹමි න භභ නිවඬ 

තනහ. තඵොතවොභ සතු වයි.  

 
ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තඵොතවොභ සතු වයි  රු භ නත්රීතුභහ. 

 මීශතට  රු පිඹල් නිලහ නත ද සිල්හ භ නත්රීතුභහ. රු 

භ නත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ විනහ ව 10යි. 

 
[අ.බහ. 4.42] 
 

ගු ිළයල් නිශාන්ත ද ිංල්වා මාතහතා 
(ரண்தைறகு தறல் றசரந்  சறல்ர) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

මුරුභන තවොඵන රු භ නත්රීතුභනි  අද දින තම් විහදඹට 

ම්ඵ නධ  නන රළබීභ පිළිඵ තුටු තනහ හතේභ භට තම් 

අසථහ රඵහ දීභ ම්ඵ නධතඹ න භභ මුලි නභ ඔඵතුභහට 

සතු ව නත තනහ.  

අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහතේ න 

අධයක් ජනයහල් යේ ජඹභහ නන භළ වතුභහතේ ළටුඳ ව 

අතනකුේ සිඹලු දීභනහ ළ ව කිරීභ ම්ඵ නධ අද තතයන 

හචිඡහතේදී අපි කිඹනහ  එතුභහට අලය යන එළනි ම්ඳේ 

රඵහ දීභ පිළිඵ ඒහඵේධ විඳක්ඹ වළටිඹට අඳ විරුේධ  නත න 

නළ ව ඵ. එඹට තව තු  තභළනි ආඹතනඹ නිරධහරිතඹකුට 

තල රුහ  වඹහතන  ඳහට ඳක් තදදඹකි න තතොය ළඩ 

ය නන නම් එතුභහට අලය යන ලක් වඹ යජඹ විසි න ඳළවළදිලි 

රඵහ දිඹ යුතු වීභයි. ඒ නිහ එතුභහට තම් තේල් රඵහ දීභ පිළිඵ 

අපි විරුේධ  නත න නළවළ. අපි ඒ ළන තුටු තනහ.  

ඒ හතේභ භභ එතුභහට කිඹ නන ළභළ වයි  මීට තඳය හිටපු 

අධයක් ජනයහල්තුමිඹට තදය ඹ නන වුතඩල යහජිත ත නහයේන 

අභහතයතුභහට විරුේධ ඳළමිණිලි යරහ එතුභහ ම්ඵ නධතඹ න 

ඇ ව වුණු සිේධීනුේ එක්යි කිඹන එ. ඒ සිේධී න විතයක් 

තනොතයි  විතල තඹ නභ එතුමිඹ තුශ  වබුණු ඳක්ඳහන්බහඹේ 

එක් තභයි එළනි තේේඹක් ඇ ව වුතඩල. ඒ නිහ අතේ න 

අධයක් ජනයහල්තුභහට එළනි සිේධිඹක් සිදු තනොතේහ කිඹහ භහ 

මුලි නභ ප්රහර්ථනහ යනහ.  

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  අපි ඳළවළදිලිභ ද නනහ  

2015 ජනහරි 08ළනි දහ තම් ඹව ඳහරන ආඩලඩු ආතේ අල්ර  

දණඹ නළ ව යනහඹ කිඹරහයි කිඹන එ. ඒ විධිඹට තම් යතේ 

ජනතහට නළවුම් ඵරහතඳොතයොේතු දීරහ ආපු යජඹට අද න විට 

අේතරහ  වතඵන ඉයණභ පිළිඵ රහ ඵළසිතම්දී ඉතහභේභ 

නහටුදහඹ තේේඹක්  වතඵ නත න. 2015 ජනහරි 08 තම් 

යජඹ ඵරඹට ඳේ තරහ භහඹක් ඹ නන ඉසයතරහ  
 

[මූලාසනමේ අණ ඳරිදි ඉවත් කාන ලදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டலபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

259 260 

[රු ඳහලිත ය ත ඵඩලඩහය භවතහ] 
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ඳට න ේතහ  තම් යතේ අහි  ජනතහතේ මුදල්රට විදි නන.  

අග්රහභහතය හර්ඹහරඹ වයවහ ම්ඵ නධ තමි න ක්රිඹහේභ වුණු ඒ 
මුදර තඳො ව නළවළ.  ඒ මුදර රුපිඹල් බිලිඹන 26යි -රුපිඹල් 
මිලිඹන 26 000යි-. භහඹක් ඇතුශත අ නන එළනි තේේඹක් 
ඇ වවීභ නිහ  තම් යට තුශ තඵොතවොභ තේදනීඹ තේේඹක් ඇ ව 

වුණහ.  
 

[මූලාසනමේ අණ ඳරිදි ඉවත් කාන ලදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டலபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ම්ඵහ තවොතයක් තන තොට ඊට පිටිඳසත  ඉ නන අතනක් තවොය 

රෑන කුභන ආහයතඹ න තවොයම් යයිද  මරහනහරඪ රු 

භ නත්රීතුභනි? අද ඇ ව තරහ  වතඵ නත න එළනි තේේඹක්. 

තවොයභ  දණඹ   චහ පිටුදකි නන ආපු ආඩලඩු අද තවොරුේ 

එක් නිදළල්තල් නිදිඹන භේටභක් උදහ තරහ  වතඵනහ. තම් යට 

තුශ තවොරුේ එක් නිදිඹන නහඹඹ න බිහිතරහ  වතඵනහ. ඒ 

නිහ තභයි අද තම් යතේ ජනතහට "හ" කිඹහ  නන ඵළරි 

තේේඹක් උදහතරහ  වතඵ නත න. ඒහඵේධ විඳක්තව 

භ නත්රීරු වළටිඹට අපි ඳළවළදිලිභ කිඹනහ  අතේ ආඩලඩු 

ඹ ටතේ ඹම් කිසි තතනක් තවොයම් ය  වතඵනහ නම් භහි නද 

යහජඳක්ට තනොතයි  ඕනෆභ තතනකුට දඬුම් දු නනහට කිසිදු 

ළටලුක් නළවළ; ප්රලසනඹක් නළවළ කිඹරහ. "තවොයහ"  "තවොයහ"  

"තවොයහ"  "තවොයහ"  "යහජඳක්රු තවොරු" කිඹ කිඹහ ගිහිල්රහ 

අහනතව අද තභොක්ද තරහ  වතඵ නත න? අද තම් ආඩලඩුතේ 

තවොරු ටි නිදළල්තල් ඉ නනහ. අපි ඳළවළදිලිභ කිඹනහ  තම් 

ආඩලඩුතේ තවොරු ටි පිළිඵ තම් යතේ භසත ජනතහභ 

ද නනහඹ කිඹරහ. අතේ  අධයක් ජනයහල්තුභනි  අතේ "Top 

Ten" ළඩටවන ඹටතේ  ඒහඵේධ විඳක්ඹ වළටිඹට අපි  

අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමිභට ඳළමිණිලි 10ක් 

ඉදිරිඳේ ශහ. යනිල් වි්රභසි ව අභළ වතුභහට  හිටපු මුදල් ඇභ ව 

යවි රුණහනහඹට  භලික් භයවි්රභට  තරතහ අතුතෝයරට  

බීර් වෂීම්ට  පී. වළරි න භවේතඹහට  ඒ හතේභ අතේ 

දිසත්රික්ඹ නිතඹෝජනඹ යන යහජිත ත නහයේන කිඹන තම් 

සිඹලු තදනහටභ විරුේධ අපි ඳළමිණිලි ඉදිරිඳේ ශහ. අහනතව 

සිේධ තරහ  වතඵ නත න තභොක්ද? තම් ඳළමිණිලි පිළිඵ වරි 

ඳරීක්ණඹක් කිරීභ වහ තභ ළඩ ටයුේතක් ආයම්බ ය 

නළවළ. ඒඳහර්ලසවි ඹන ළඩ පිළිතශක් විතයයි  වතඵ නත න.  

විරුේධ ඳක්තව අඹ දඩඹම් යන ළඩ පිළිතශක් විතයයි  තම් 

ඹව ඳහරන ආඩලඩු තුශ ක්රිඹහේභ  නත න. ඒ ළන අපි ද නනහ 

ත න. තම් ම්ඵ තවොරු රෑන දිවහ ඵළලුහභ  අපි උදහවයණඹක් 

වළටිඹට  යහජිත ත නහයේන භළ වතුභහ පිළිඵ ේතතොේ  අතේ 

භහි නද අභයවීය ඇභ වතුභහ එතුභහට විරුේධ නළේ ම්ඵ නධ 

තචෝදනහ යරහ අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමිභට 

ඳළමිණිලි ශහ.  ඒ ඳළමිණිල්රට තභොද වුතඩල? ඒ ඳළමිණිල්ර 

එතවභභයි. අහනතව නිම් files තොඩ ළතවන භේටභක් 

ඳභණයි ඇ ව  නත න.  
 

ගු ු ජිබුර් ාහුමාතාන් මාතහතා  
(ரண்தைறகு தொேறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ඒ ඳළමිණිල්ර දළම්තම් තොයි හරතවද? 

 

ගු ිළයල් නිශාන්ත ද ිංල්වා මාතහතා 
(ரண்தைறகு தறல் றசரந்  சறல்ர) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

ඳළමිණිල්ර තොයි හරතව දළම්භේ  ඒ ම්ඵ නධතඹ න 

ටයුතු ය නන ඕනෆ ත න  රු භ නත්රීතුභනි. ඒ නිහ අඳට 
හරඹ ප්රලසනඹක් නළවළ. තවොරු අල්ර නන ආහ නම්  අල්ර නන 
ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  අතේ යතේ සිටින පිළිහ 

තයෝගී නට  වතඵන තඵතවේ පිළිඵ ඵර නන. ශ්රී ර හ පිළිහ 

තයෝ විතල ඥ වදයරු නතේ  භතව බහඳ වතුමිඹ ප්රමු 

විතල ඥ වදයරු 25තදතනකු එතු තරහ "Hycet" කිඹන 

තඵතවත තම් යටට ත න නන එඳහ කිඹරහ කිේහ. ඒට 

විතයෝධතහ දළක්වහ. අහනතව  යහජිත ත නහයේන 

ඇභ වතුභහතේ තඵොතවොභ ුභච කීරු තෝර ඵහරතඹකු අධයක් 

ධුයඹ දයන තොම්ඳළනිඹ ම්ඵ නධතහත න ඒ තඵතවත -පිළිහ 

තයෝගී නට ුභදුුභ නළ ව  ප්රමි වතඹ න තතොය තඵතවත- තනහහ.  
 

ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ නත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට ත විනහ ව තද හරඹක් 
 වතඵනහ. 

 

ගු ිළයල් නිශාන්ත ද ිංල්වා මාතහතා 
(ரண்தைறகு தறல் றசரந்  சறல்ர) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

ඒ සිේධී නරට විරුේධ අපි ඳළමිණිලි ශහ. ය ජිේ ද තොයිහ 

භ නත්රීතුභහ තම් පිළිඵ ඳළමිණිලි ශහ. තෝ  ඒ ඳළමිණිලිරට 

තභොද වුතඩල? අහනතව යහජිත ඉ නනහ; අල්රස තවෝ දණ 

තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහතේ අධයක් ජනයහල්තුමිඹ 

තදය. තභ නන තේේඹ. එභ නිහ තභ නන තභළනි තේේඹ 

තභයි තම් ටයුතු තම් යජඹ තුළි න සිදු ත නත න කිඹන හයණඹ 

අපි විතල තඹ නභ කිඹනහ. එභ නිහ තම් ආඩලඩු දහේ 

දණඹට   චහට ළට ඵඳි නත න නළවළයි කිඹරහ අපි ඳළවළදිලිභ 

කිඹනහ. තභොද  දණ වහ  චහ යන අඹ තභයි තම් ආඩලඩු 

තුශ ඉ නත න. තඵොතවොභ රු යතඳෆභක් යන අතේ ' නතොේ' 

තවෝදයඹහ එ එක්තනහට තචෝදනහ යනහ කිඹරහ අපි 

ද නනහ. ඇයි  තදවිඹත න! එතුභහ පිළිඵ  වතඵන තචෝදනහ තඳො ව 

නළවළ. දළ න එතුභහට  වතඵන එ තචෝදනහක් තභයි  භවනුය  

තතල්තදනිතව ඉ නද්රහ තවෝටරතව දස 10 ෆභ බිර ත නත න 

නළ ව තොභර්ල් ඵළ කුතේ cheque එක් දීරහ ඇ ව වුණු 

ප්රලසනඹ. ඒ  එ සිේධිඹක්. ඊ ශතට  ලි ගි අල්රස ම්ඵ නධ 

තම් ඳහර්ලිතම් නතුතේ තචෝදනහ ළ ව ලතඹ නභ  වතඵන 

භ නත්රීයඹහ වුද? ඔඹ ' නතොේ' කිඹන රු භ නත්රීතුභහ. ඒ 

නිහ එතුභහ තම් ඳහර්ලිතම් නතුතේ රු යතඳෆභක් යරහ ළඩක් 

නළවළ. එතුභහ ළඵෆ තරභ ඇඟිල්ර දිගු යනහ නම්  දිගු 

ය නන ඕනෆ තභ නතේ ඹව ඳහරන ඩලඩහඹතම් සිටින ම්ඵ 

තවොරු රෑනටයි. තම් තවොරු ටි හතේ වුණේ භක් නළවළ; 

තොයි ඳක්තව වුණේ භක් නළවළ; තභොන ඳහට වුණේ භක් 

නළවළ; ජනතහතේ මුදල් තොල්ර හරහ  වතඵනහ නම්  ඒ අඹට 

දඬුම් දිඹ යුතුයි කිඹරහ තම් ආඩලඩු ට අපි කිඹනහ. ඒ අඹට 

විරුේධ ටයුතු ශ යුතුයි කිඹන තචෝදනහ අපි යනහ. 

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  තම් තේේඹ තුශ අහි  

ජනතහ එ නන එ නන ඵතර න ළිඳට ළතටනහඹ කිඹන 

හයණඹ අපි ඳළවළදිලිභ කිඹනහ. එතව න තම් ආඩලඩු භ  

තොල්ර නහ.  

ළුතය දිසත්රික්තව අරේත ආනතව රල්රහවිට 

ප්රහතේශීඹ තල්ම් තොේලහතව වීය නද නහඹ ගිඹහ. ඒ  නද 

අර ඳවුල් 26 හභහජියි න 106ක් ඉ නනහ. ඔවු නට විඹළි 

රහ භල්රක් තද නන අද න තතක් තම් යජඹට ඵළරි වුණහ. භභ 

තම් රුණ  කීතභ න කිඹ නත න. අහි  ජනතහ විඳතට ඳේ 

වුණු තරහට ඒ විඳතට මුහුණ දු න ජනතහ තේයහ  නන කිසිදු 

ළඩ පිළිතශක් නළ ව  මුදල් තොල්ර න ආඩලඩුක් වළටිඹටයි 

අපි තම් ඹව ඳහරන ආඩලඩු දකි නත න. තම් තේේඹ තනස 

ය නන අතේ යතේ ජනතහ දළ න තඳශ ළතමි න ඉ නනහඹ 
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ඳහර්ලිතම් නතු 

කිඹරහ භහ හිතනහ. එත  තඳශ ළතමි න සිටින අසථහතේදී තම් 

ම්ඵ තවොරු ටිට තද නන  වතඵන ඳහඩභ ජනතහේ එක් එතු 

තරහ රඵහ තද නන අපි කිසිදු ඵඹක් නළවළයි කිඹන ඳණිවුඩඹ රඵහ 

තදමි න භහ නිවඬ නහ. තඵොතවොභ සතු වයි.  
 

ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The Hon. Douglas Devananda. You have 15 minutes.  

 

[தற.த. 4.54] 

 

ගු ඩ ලස් මද්වානන්දා මාතහතා 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் ஜரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகப லனலரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஜப, ன்நற! 

இனஞ்சம் ற்தம் ஊல் தற்நற றசரல ஆலக்குளறன் 

தறப்தரபர் ரகத்றன் சம்தபம் ற்தம் தடிகபறல் றதத்ம் 

ஜற்தகரள்பல் தரடர்தரக ன்தலட சறன கதத்துக் 

கலபத்ம் இங்கு தறவுதசய் றதம்தைகறன்ஜநன். உனகபரற 

ரலறறல் ஆண்டுஜரதம் சுரர்  1,000 தறல்லின் தடரனர் 

இனஞ்சரகக் தகரடுக்கப்தடுரக உனக ங்கற 

அநறறத்துள்ப றலனறல், இனஞ்சரணது எத ரட்டிணது 

தரத் உற்தத்றறல் 17 சவீத்ல அதகரறத்து றடுரக 

ஆசற அதறறதத்ற ங்கற தரறறத்துள்ப றலனறல், ல 

க்களும் ததண்களும் சறததரன்ல இண க்களும் ச 

உரறலகலபத்ம் ஜலனரய்ப்தைக்கலபத்ம் தததல 

இனஞ்சதொம் ஊலும் டுத்து தரக க்கற ரடுகள் 

அலப்தைக் கூதகறன்ந றலனறல், ரம் இன்லந றணம் அது 

குநறத் ர றரங்கலப டத்றக்தகரண்டிதக்கறன்ஜநரம். 

அண்லறல் சர்ஜச அச சரர்தற்ந றதணதரன்த 

உனகறன் 107 ரடுகபறல் சுரர் 1,14,000 ஜதரறடம் டத்றத்ள்ப 

ஆய்தரன்நறன் தறகரம், உனகறல் ரன்கு ஜதரறல் எதர் 

இனஞ்சம் தகரடுக்க ஜண்டி றலனக்குத் ள்பப்தட்டுள்ப 

ரகவும் தசல்ந் ரடுகபறல் எதர் இனஞ்சம் தகரடுக்க 

ஜண்டி ற்தடுகறன்ந சூழ்றலனலப் ஜதரன்த , நற 

ரடுகபறல் எதர் அலறட இண்டு டங்கு அறகரண 

சூழ்றலனகபறல் இனஞ்சம் தகரடுக்க ஜண்டி அசறம் 

ற்தடுரகவும் அந் ஆய்வு தரறறக்கறன்நது . அந் 

லகறல் 2008ஆம் ஆண்டில் உனகப் ததரதபரர ததக்கடி 

ற்தட்டன் தறன்ணர் உனக அபறல் இனஞ்சம் ற்தம் ஊல் 

அறகரறத்துள்பரகஜ தரறதகறன்நது . ஆணரல், 

இற்தகறரக உரற அறகரரறகபரல் ஜற்தகரள்பப்தட்டு 

தகறன்ந டடிக்லககள் அறகரறக்கப்தட்டுள்பரண எத 

ஜரற்நப்தரடு க்கள் த்றறல் கரட்டப்தடுகறன்நஜதரறலும் 

உண்லறஜன அவ்ரநரண டடிக்லககள் ஜற்தகரள்பப் 

தடுகறன்நணர ன்ந சந்ஜகம் து க்கள் த்றறல் 

இல்னரல் இல்லன.  

ஜற்தடி ஆய்றலணப் ததரதத்லறல் அறகபறல் 

இனஞ்சம் ற்தம் ஊலில் ஈடுதடுகறன்நர்கள் தட்டிலில் 

தொனரறடத்றல் அசறல்துலந சரர்ந்ர்களும் இண்டர 

றடத்றல் ததரலிமரதம் தோன்நரரக லறத்துலந 

சரர்ந்ர்களும் இதப்தரகக் கூநப்தட்டுள்பது . து 

ரட்லடப் ததரதத்லறல் கல்றத்துலநஜ இனஞ்சம் 

அறகரறத்துள்ப துலநரக இதப்தரக ஊல் ற்தம் இனஞ்ச 

ஆலக்குள தபறறட்டுள்ப எத கல் குநறப்தறடுகறன்நது . 

ணஜ, இனஞ்சம் ற்தம் ஊல் தரடர்தறனரண 

தரடத்றட்டதரன்லநப் தரடசரலனப் தரட தல்கபறல் 

உள்படக்குற்கும் றட்டறடப்தட்டுள்பரகத் தரற 

தகறன்நது.   

தொலநப்தரடுகள் தசய்ப்தட்டரல் ரத்றஜ இனஞ்சம் 

ற்தம் ஊல் தற்நற றசரல ஆலக்குளரல் 

றசரலகலப ஜற்தகரள்ப தொடித்ம் ன்ந லகறஜனஜ 

ற்ஜதரல சட்ட ற்தரடுகள் து ரட்டிஜன 

லடதொலநறல் இதக்கறன்நண. இது இனஞ்சம் ற்தம் 

ஊலன இந் ரட்டிலிதந்து தொற்நரக எறப்தற்குப் 

ஜதரதுரண சட்ட ற்தரடரக இல்லன. தணணறல், து 

ரட்டில்  3,000 க்கும் அறகரஜணரர் றடீர் தசல்ந்ர் 

கபரகறத்ள்பணர் ன்ந கலனத்ம் இஜ இனஞ்சம் ற்தம் 

ஊல் தற்நற றசரல ஆலக்குளஜ தரறறக்கறன்நது . 

இந் றலனறல் தொலநப்தரடுகள் தசய்ப்தட்டரல் ரத்ற 

ன்நற, சந்ஜகத்றற்குரற றடங்கள் குநறத்து ஜடிரக 

ஆரய்ந்து, அல தரடர்தறல் றசரலகலப 

ஜற்தகரள்பக்கூடி லகறனரண அறகரங்கள் ஜற்தடி 

ஆலக்குளவுக்கு ங்கப்தட ஜண்டும் ன்தலஜ இது 

டுத்துக் கரட்டுரக அலகறன்நது ன்தலத்ம் ரன் 

இந்ச் சந்ர்ப்தத்றஜன லித்தத்றக் கூந றதம்தைகறன்ஜநன்.  

து ரட்டில் கல்றத்துலந சரர்ந்ஜ அறகபறல் 

இனஞ்சம் ற்தம் ஊல் குற்நச்சரட்டுகள் றனவுரக 

ஜற்தடி ஆலக்குள தரறறத்றதக்கும் றலனறல், 

ததற்ஜநரர்கபறடறதந்து ன்தகரலடகலபக் ஜகரதகறன்ந 

தரடசரலனகள் குநறத்து கல்ற அலச்சுக்குத் தரறரது ணக் 

கூதற்கு இடறல்லன. தன தரடசரலனகபறல் ஜற்தடி 

தசற்தரடுகள் இடம்ததற்த தரகத் க்கு அநறக் 

கறலடத்துள்பது ண கல்ற அலச்சர்கள் அடிக்கடிக் 

கூதகறன்ந றலனலகளும் இல்னரல் இல்லன. இத்லக 

றலனறல், கல்ற அலச்சு ஜற்தடி தரடசரலனகள் குநறத்து 

க்களுக்கு அநறவுதத்ல்கலப ஜற்தகரள்பரதும் சட்ட 

டடிக்லககலப ஜற்தகரள்பரதும் ன்? ன்ந ஜகள்ற 

து க்கள் த்றறல் ளது றரரணரகும்.  

டக்கறஜன தல்ஜத தகுறகபறல் இற்லக பங்கள் 

சட்டறஜரரண தொலநறல் சூலநரடப்தட்டு, தன 

றல்லின் தௐதரய் றறதௌட்டல்கள் தரடர்கறன்நண. குநறப்தரக, 

ரழ்ப்தரம் தங்ஜகற, குடரப்தை டக்கு தறஜசங் 

கபறஜன அசறல்ரறகள் சறனரறன் தறன்ணறறல் அச 

அறகரரறகஜப ல் தகரள்லபகபறல் ஈடுதட்டு  இனஞ்சம் 

ற்தம் ஊல் ஜரசடிகளுக்கரண றகலபத் றநந்து 

றட்டிதக்கறன்நணர். ணஜரன் இவ்ரநரண சந்ஜகத்றற் 

கறடரண தசற்தரடுகள் தரடர்தறல் ஜடி ஆய்வுகலப 

ஜற்தகரண்டு அற்லந றசரரறக்கறன்ந அறகரங்கள் 

ஜற்தடி ஆலக்குளவுக்கு ங்கப்தட ஜண்டுதன்ந 

ஜகரரறக்லகல இங்கு தொன்லக்க றதம்தைகறன்ஜநன். அந் 

லகறல், ற்ஜதரது து ரட்டில் லடதொலநறலுள்ப 

இனஞ்ச ஊல் எறப்தைச் சட்டத்றல் றதத்ங்கள் 

ஜற்தகரள்பப்தட ஜண்டும். இனஞ்சம் ற்தம் ஊல் அற்ந 

சதோகத்ல உதரக்குது தரடர்தறனரண க்கற ரடுகள் 

அலப்தறன் எப்தந்த்றல் 2004ஆம் ஆண்டு ரர்ச் ரம் 

இனங்லக லகச்சரத்றட்டுள்பது. அந் எப்தந்த்றல் 

லகச்சரத்றட்ட இண்டரது ரடரக து ரடு இதக்கறன்ந 

றலனறல் அந் எப்தந்த்ல லடதொலநப்தடுத் அசு 

தொன் ஜண்டும்.  
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இனஞ்சம் ற்தம் ஊனரல் ற்தடுகறன்ந ததரதபரரச் 

சறலவுகபரல் குநறப்தரக நற க்கஜப றக அறகரகப் 

தரறக்கப்தடுகறன்நணர். நற க்கலப எடுக்குற்கரண எத 

றதொலநரக இனஞ்சம் இதந்து தகறன்நது. தரறல் 

ரய்ப்தைகலபப் ததநஜர அன்நற ங்களுக்கரண ரழ்ரரங் 

கலபப் ததற்தக்தகரள்ற்ஜகர , து தறள்லபகளுக்கரண 

கல்ற சறகலபப் ததநஜர இனஞ்சம் தொன்லப் 

தடுத்ப்தடுரணரல், நறர்கபரல் இனஞ்சம் தகரடுக்க 

தொடிர றலனறல் அர்கள் தரரறபறல் தரறக்கப் 

தடுதுடன், அர்களுக்கரண ரய்ப்தைகளும் றலச ரநறப் 

ஜதரய்றடுகறன்நண. இந் றலனறல் கடந்கரன த்த்ம் 

கரரக அலணத்லத்ம் இந்துறற்கறன்ந து க்கபறன் 

றலன ந்பவுக்குப் தரறரதகரணது ன்தலச் சறந்றத்துப் 

தரர்க்க ஜண்டும். 

து க்கள்லது தல ன்தது த்த்ம் கரரகவும் 

இற்லகப் ஜதறவுகள் கரரகவும் றறக்கப்தட்டது. 

த்த்த்றன் தறன்ணரண கரனப்தகுறறஜன து க்கபறல் 

தனதக்கு தல றலனறலிதந்து லபக்கூடி ரய்ப்தைகள் 

இதந்தும் அல சறனரல் டுக்கப்தட்டும் தைநக்கறக்கப்தட்டும் 

அர்கபது அத்துலநற தசற்தரடுகள் கரரகப் 

தநறக்கப்தட்டும் ந்றதக்கறன்நண. இன் கரரக தல 

ரணது து க்கள்லது தனந்ரகத் றறக்கப்தட்டுள்ப 

றலனலஜ கரப்தடுகறன்நது. இவ்ரநரண றலனறல் 

ரழ்ந்து தகறன்ந து க்கபறலடஜ இனஞ்சம் ற்தம் 

ஊல்கள் லனறரறத்றதக்கும் றலனறல், து க்கள் 

ங்கபது ரழ்க்லகறல் லனறற தொடிர றலனலஜ 

தரடர்ந்றதக்கும் ன்தறல் சந்ஜகறல்லன.  

இனஞ்சம் ற்தம் ஊல் தற்நற றசரல ஆலக்குள 

தரடர்தறல் அரணத்லச் தசலுத்துகறன்நஜதரது , தறரண 

ரகக் கூநப்தடுகறன்ந எத றடம் ஆபறப் தற்நரக் 

குலநரகும். தரடர்ந்தும் இந் றடம் தொன்லக்கப்தட்டு 

தகறன்நது. ணறதம், இற்கு இதுலறல் லர்வுகள் 

ட்டப்தடரல் இதப்தது ன்? ன்ந ஜகள்ற ளகறன்நது. 

குநறப்தரக, ஜற்தடி ஆலக்குளறல் கக்கரய்வு ற்தம் 

ங்கற லடதொலநகள் தரடர்தறனரண தட்டரரறகள் 100 

ஜததக்கரண தற்நறடங்கள் றனவுரகத் தரறதகறன்நது. 

ஜலும், தகரள்ணவுகள், தத்ல தபறரட்டு ங்கறக் 

கக்குகபறல் லப்தேடு தசய்ல் ஜதரன்ந றடங்கலப 

றசரரறப்தற்கரண அததம் ரய்ந் அறகரரறகளுக்கரண 

ஜல இதப்தரகவும் தரறதகறன்நது. ணஜ, 

இத்லக தற்நறடங்கலப றப்தைற்கு ஜலும் 

ரறக்கரது உடணடி டடிக்லககள் ஜற்தகரள்பப்தட 

ஜண்டும் ண லண்டும் லித்தத் றதம்தைகறன்ஜநன்.  

கடந் 2012ஆம் ஆண்டிலிதந்து 2016ஆம் ஆண்டு 

லறனரண கரனப்தகுறக்குள் 392 க்குகள் ஜற்தடி 

ஆலக்குளரல் லரன் லறன்நங்கபறலும் ஜல் 

லறன்நங்கபறலும் ரக்கல் தசய்ப்தட்டுள்பரகவும் 106 

ஜதர் குற்நரபறகபரக அலடரபங் கரப்தட்டுள்பணர் 

ன்தம் தரறதகறன்நது. ணறதம், கடந் கரனங்கபறல் 

தனரலும் கூநப்தட்ட றலனறல் ஊடகங்கபறல் தபற 

ந்றதந் கல்கலப லத்துப் தரர்க்கறன்நததரளது இந் 

ண்றக்லகரணது தன டங்கரக அறகரறத்றதக்க ஜண்டு 

தன்ந கதத்ஜ க்கள் த்றறல் றனவுகறன்நது. அஜ 

ஜதரன்த, ஜற்தடி ஆலக்குளவுக்குக் கறலடத்ரகக் 

கூநப்தட்ட தொலநப்தரடுகபறன் ண்றக்லககளும் ரபம் 

ன்ஜந ஊடகங்கள் தரறறத்றதந்ண. இந் றலனல 

அரணறக்கறன்நஜதரது, ததரய்ரண தொலநப்தரடுகலப 

தொன்லத்றதக்கக்கூடி சந்ர்ப்தங்களும் அஜகம் ன்தது 

தைனணரகறன்நது. ற்ஜதரது து ரட்டில் லடதொலநறலுள்ப 

சட்டத்றன் தறகரம், உண்லக்கு ரநரண தொலநப்தரட்டிலண 

எதர் தசய்கறன்நரதணறல், அதக்கு 10 தடகரன 

ண்டலண றறக்கப்தட தொடித்ம். ஆணரல், அத்லக 

ண்டலணகள் ங்கப்தடக்கூடி றலனலகள் 

ற்தட்டுள்பணர? ன்ந ஜகள்றத்ம் து க்கள் த்றறல் 

ரல் இல்லன. தணணறல், உண்லக்கு ரநரண குற்நச் 

சரட்டுகள் தனவும் கடந் கரனங்கபறல் தொன்லக்கப் 

தட்டுள்பரகவும் இஜ ஊடகங்கள் தரறறத்றதந்ல 

குநறப்தறடத்க்கது. ணஜ, அத்லக தசற்தரடுகள் 

குநறத்தும் ஆரய்ந்து டடிக்லககள் டுக்கப்தட ஜண்டும். 

அத்துடன், ரன் இங்ஜக சுட்டிக்கரட்டிற்கறங்க ஜற்தடி 

ஆலக்குளவுக்கு ஜனறக அறகரங்களுடன் ஜதரற 

ஆபறகள் இலக்கப்தட்டு, அன் தறல ஜலும் 

தசற்றநன் றக்கரக தொன்தணடுப்தற்கு டடிக்லக 

டுக்குரத லண்டும் லித்தத் றதம்தைகறன்ஜநன். 

அஜஜம், லுக்கட்டரரகக் கரரனரக்கப் 

தடுலிலிதந்து ல்னர ஆட்கலபத்ம் தரதுகரத்ல் தற்நற 

சர்ஜசச் சரச் சட்டதோனத்றன் இண்டரம் றப்தேடு 

இன்த றரத்றற்கு டுத்துக்தகரள்பப்தடறதந் 

றலனறல், ததபத் குதரரறன் ஜண்டுஜகரளுக்கறங்க 

அது எத்றலக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. ன்நரலும், அது 

தரடர்தரகச் சறன கதத்துக்கள் இங்கு 

தசரல்னப்தட்டதடிறணரல் ணது கதத்துக்கலபத்ம் ரன் 

இங்கு தற றதம்தைகறன்ஜநன். கடந் கரனங்கபறஜன ஆட்கள் 

கரரற்ஜதரல் தரடர்தறல் ற்தகணஜ இந்ச் சலதறஜன 

கதத்துக்கலபத் தரறறத்துள்ப இண்தடரத றழ் 

ரடரளுன்ந உதப்தறணர்கள், கரரற் ஜதரஜணரர் 

தரடர்தறல் து கட்சற லதும் குற்நஞ் சரட்டிறதந்ணர். இது 

உண்லக்குப் தைநம்தரண குற்நச்சரட்டு ன்தல ரன் 

தரடர்ந்தும் லித்தத்ற தகறன்ஜநன். இவ்ரநரண 

குற்நச்சரட்டுக்கலப தொன்லக்கறன்ந சறன அசறல்ரறகபரல் 

தூண்டப்தட்ட றலனறல், கரரற் ஜதரஜணரர் தரடர்தறல் 

ஏரறதர் ம்லப்தற்நற உண்லக்குப் தைநம்தரண 

கல்கலப தொன்லத்றதந்ல தரடர்தறல் 

டடிக்லககலப டுக்குரத உரற அச ப்தறணதக்கு ரம் 

ற்தகணஜ அநறறத்துள்ஜபரம். து கட்சறலது ஜசத 

தசுகறன்ந டடிக்லககபரகஜ இவ்ரநரண 

குற்நச்சரட்டுகள் தொன்லக்கப்தட்டு தகறன்நணஜன்நற , 

இற்நறல் வ்றரண உண்லத்ம் இல்லன. ணஜ, 

ம்லது இது தரடர்தறல் தொன்லக்கப்தடுகறன்ந 

குற்நச்சரட்டுக்கள் உடணடி றசரலகளுக்கு 

உட்தடுத்ப்தட்டு, உண்லகள் தபறக்தகரண்டுப்தட 

ஜண்டுதன்தல ரன் இங்கு தரறறத்துக்தகரள்ப 

றதம்தைகறன்ஜநன்.  

ம்லது இத்லக குற்நச்சரட்டிலண கடந் 

ரடரளுன்நக் கூட்டத்தரடரறன்ஜதரது தொன்லத்றதந் 

றழ் ரடரளுன்ந உதப்தறணர் எதர், தைலிகபறன் 

தனந்ரண ஆட்ஜசர்ப்தைக்கள் குநறத்தும் றசரல 

தசய்ப்தட ஜண்டுதணத் தரறறத்றதந்ரர். அத்லக 

றசரலகளும் ஜற்தகரள்பப்தட ஜண்டும். ற்ஜதரது 

தைலிகள் இக்கத் லனலகள் இல்னர றலனறல், தைலிகபரல் 

அர்கபது தகரள்லககபறன் தறகரம் உதரக்கப்தட்ட 

கட்சறறணர் இதக்கறன்நணர். தைலிகள் இக்கத்றன் றத் 

ஜரன்நல் ன்ஜந இர்கள் ம்ல து க்கபறலடஜ 

இணங்கரட்டி தகறன்நணர். கடந்கரன த்த் அறவுகளுக்கும் 

து க்கபது அறவுகளுக்கும் ஆட்கள் கரரற்ஜதரண தன 

சம்தங்களுக்கும் இர்கள் தௌணரக இதந்தும் தைலிகபது 

தசற்தரடுகலப ஊக்குறத்தும் தூண்டித்ம் அற்கு 
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தொளலரண ஆவு தரறறத்துப் தங்கரற்நறர்கள் 

ன்தரல், அது தரடர்தறல் இர்கலபத்ம் றசரலகளுக்கு 

உட்தடுத் ஜண்டுதன்தம் ஜகட்டுக்தகரள்கறன்ஜநன். அந் 

லகறல், ஜற்தடி சட்டதோனம் தசற்தரட்டுக்கு தகரண்டு 

ப்தடுரணரல், ரற்தக் கதத்துக்கலபக் தகரண்ஜடரலத் 

துஜரகறகதபணக் கூநற, தல்ஜத தனந்ரண 

கரரற்ஜதரல்களுக்கு உததுலரக இதந்துள்பர் 

கலபத்ம், இந் ரடரளுன்நத்றலுள்பர் கலபத்ம் 

றசரலகளுக்கு உட்தடுத்ப்தட ஜண்டுதணக்  ஜகரரற, 

ணக்கு இந்ச் சந்ர்ப்தத்லக் தகரடுத்லக்கு லண்டும் 

ன்நற கூநற, றலடதததகறன்ஜநன்.  

 
ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශතට  රු රුණහයේන ඳයණවිතහන භවතහ. ඔඵතුභහට 
විනහ ව දවඹ හරඹක්  වතඵනහ.  

 

[අ.බහ. 5.07] 

 
ගු කුණාාත්න ඳාණවිතාන මාතහතා (නිපුණතා  

සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුු නිමයෝජය අමාතාතයතුමාතා) 
සரண்தைறகு கதரத்ண தறரண -  றநன்கள் 

அதறறதத்ற ற்தம் தரறற்தறற்சற தறற அலச்சர்) 

The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of 
Skills Development and  Vocational Training) 

මරහනහරුඪ රු භ නත්රීතුභනි  අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ 
විභර්ලන තොමි න බහතේ අධයක් ජනයහල්යඹහතේ ළටුේ 

ළ ව කිරීභ ම්ඵ නධතඹ න අද දින ඉදිරිඳේ යන රද තඹෝජනහ 
ඉතහභ හසින තඹෝජනහක්. ඒ හතේභ ඒත න තඳ නනුම් 
ය නත න  අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන ක්රිඹහලිඹ -
ඹ නත්රණඹ- ලක් වභේ කිරීභ වහ යජඹ දයන ළඳවීභයි. ඒ 

හතේභ අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහ 
ඇතුළු අක්රිඹ තරහ  වබුණු සහධීන තොමි න බහ ක්රිඹහේභ 
තශ  තම් යජඹයි. ඒතනුේ තඳතන නත න  යුක් වඹ  හධහයණඹ 

ව ප්රජහත නත්රහදී ආඩලඩුයණඹ ඉදිරිඹට තන ඹහභට යජඹ 
දක්න ළඳවීභයි. අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන 
තොමි න බහ ළන ථහ යනහට ඩහ තම් යතේ අල්ර  

දණඹ පිටු දළකීභ වහ භසතඹක් වළටිඹට අඳ  නනහ ෆඹභ 
ලක් වභේ තරහ  වතඵනහද  නළේද කිඹන හයණඹ 
ම්ඵ නධතඹ න අධහනඹ තඹොමු ය නනට භහ තභඹ අසථහක් 

ය  නනහ.  

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  2015 ජනහරි 08 නදහ තම් 
යතේ තනක් සිදු වුණහ. ඒ තනට තව තු ව ප්රධහන ධහයණහ 

වුතඩල; මලි හයණහ වුතඩල  අ නත දකතබහඹට ඳේ තරහ 
 වබුණු අතේ යහජයඹ  භවහ ධන භ තොල්රඹට රක් තරහ  වබුණු 
අතේ යහජයඹ එයි න රහ ළනීභයි. ඒ තභයි නයහඹ ඳත්රතව අ  
01 ඵට ඳේ වුතඩල. නමුේ අවුරුදු තදවභහයක් විතය ත වුණහට 

ඳුභ අද න විට භවය අඹ ල්ඳනහ යමි න සිටිනහ  2015 
ජනහරි 08 විේරඹට මුල් ව ප්රධහන අ ඹ අද අතේ භහජ 
තේලඳහරන නයහඹ ඳත්රතව අ ඹක් තනොතයිද කිඹරහ.  

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි   වුරු එභ විේරඹ ඳහහ 
දු නනේ   එභ විේරඹට මරහයම්බඹ දීපු අපි ඒ තො වඹ අයතන 
ඉදිරිඹට ඹනහඹ කිඹන හයණඹ භහ තම් තරහතේ ව න 

ය නන ළභළ වයි.  තම් යතේ තේලඳහරන තරතව  නිරධහරි 
තරතව භවහ තවොරු රැශක් ඉතුරු තරහ සිටිඹහ. තභොන ආඩලඩුට  

තභොන ඳක්ඹට  තභොන ල්ලිඹට ම්ඵ නධ වුණේ  යහජයඹක් 

වළටිඹට අපි ඒ තවොරු නට එතයහි ට න තශ  නළේනම්  අපි 
භහජඹක් වළටිඹට අ නත ඳුභහමී තේේඹට ඳේ තනහ  අතේ 
ශ්රී ර හ යහජයඹ ළදළම්භට නළ ව යහජයඹක් ඵට ඳේ තනහ.  

විතල තඹ නභ වභත්රීඳහර සිරිත න ජනහධිඳ වතුභහතේ ව 

යනිල් වි්රභසි ව අග්රහභහතයතුභහතේ ආඩලඩුතේ අ  01 කීභ 
තභයි එදහ ජන යතභ න ජනතහ අඳට ය නන කිඹරහ බහය දීපු 

ළතඩ් ඉසට සිේධ යන එ. භහ කිඹ නන ළභළ වයි  අපි ඒ වහ 
ඹම් ඹම් පිඹය අයතන  වතඵන ඵ; ඹම් ඹම් ඳළමිණිලි විබහ 
යරහ  වතඵන ඵ; ඹම් ඹම් අඹට එතයහි නඩු ඳයහ  වතඵන 

ඵ. නමුේ භහජඹක් වළටිඹට තම් ජන යභ ඉදිරිඹට තන ආපු 
ජනතහ ඒ හයණඹ ම්ඵ නධතඹ න තුතට න තනොතයි 
සිටි නත න. ඒ ම්ඵ නධතඹ න විලහර ප්රභහදවීම්  වතඵනහ.  භවය 
අඹ ළතඩ් අේ වළයරහ දභරහ  වතඵනහ; තනොරහ වළයරහ 

 වතඵනහ කිඹන එ යවක් තනොතයි. ඒ නිහ   නළත තහක් 
ඒ දණ විතයෝධී ධජඹ තම් භහජතව තේලඳහරන නයහඹ ඳත්රතව 
අ  01 ලතඹ න රහ ටයුතු යනහඹ කිඹන හයණඹ 

අධහයණඹ ය නනට  අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන 
තොමි න බහතේ අධයක් ජනයහල්යඹහතේ ළටුේ ළ ව කිරීභ 
පිළිඵ අද ඳළළේතන තභභ විහදඹ අපි ප්රතඹෝජනඹට  නනහ. 

ඒ වහ අපි තභඹ  අසථහක් ය  නනහ.  

 රු ජනහධිඳ වතුභහ ළබිනේ භඩලඩරතවදීේ තම් හයණඹ 

අධහයණඹ යරහ  වතඵන ඵ අපි භහධයලි න දළක්හ.  ණඹ 
ඵරි න  ඵදු ඵරි න  ජීන ඵරි න තවම්ඵේ වුණු භහජඹක් තභයි එදහ 
 වබුතඩල. අපි භතක් ය  නන ඕනෆ  එදහ භහජඹ  වබුතඩල 
තොතවොභද කිඹරහ. ණඹ ඵරි න  ඵදු ඵරි න  ජීන ඵරි න තවම්ඵේ 

තරහයි තම් භහජඹ  වබුතඩල. ජහ වහදඹ  ආම්හදඹ  ඳවුල්හදඹ 
කිඹන තේලඳහරන ඵය ඒ භහජඹට දය නන සිදු වුණහ. ජනහධිඳ ව 
ධුයතව ඉරහ තම් ප්රහතේශීඹ බහ භ නත්රීයඹහ දක්හ තේලඳහරන 

ත නත්රඹ දණඹ නභළ ව පිළිහ ළර ේතහ. ජනහධිඳ ව 
තල්ම්යඹහතේ ඉරහ ග්රහභ නිරධහරියඹහ දක්හ යහජය නිරධහරි 
ත නත්රඹට දණඹ  අල්ර තඵෝ වුණහ. ආධයහේමි ලතඹ න 

කුණු ව භහජඹක් ඵට අතේ භහජඹ ඳේ වුණහ. අ නන ඒත න 
තම් භහජඹ රහ ළනීභට තභයි 2015 ජනහරි 08 නදහ 
විේරඹ සිදු වුතඩල.  අද  තම් තචෝදනහ වළතභෝටභ එල්ර තරහ 

 වතඵනහ. ඒ තඵොරුක් තනොතයි. තම් ආඩලඩුට ඒ තචෝදනහ 
එල්ර තරහ  වතඵනහ.  

අද තම් යජඹට කිසිඹම් තචෝදනහක් එල්ර තරහ  වතඵනහ 

නම් ඳහර්ලිතම් නතුතේ ආඩලඩු ඳක්තව අපි න් නදු ය  වතඵනහ  
"ඉසතල්රහ යජතව තචෝදනහ අපි නිළරැදි ය  නන ඕනෆ"ඹ 
කිඹරහ. ඒ තභයි එදහ තභදහ තුය ඳළ ව ආඩලඩු ව අද ඳ වන 

ආඩලඩු අතය  වතඵන තන. ඒ නිහ තභයි ඔඹ ඵළඳුම්ය 
තචෝදනහ ම්ඵ නධතඹ න විභර්ලනඹ ය නන දළ න තොමිභක් 
ඳේ යරහ  වතඵ නත න. අපි ඒ එක්භ කිඹනහ  "ග්රී 

ඵළඳුම්යඹ ළන තවොඹ නන. තවජි න ගිවිුභභ ළන තවොඹ නන. 
එතළන ඉරහභ ළතඩ් ඳට න  නන" කිඹරහ.  

අද භවය අඹ අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන 

තොමි න බහට භවය තරහට යහජ ප්රල හ ඉදිරිඳේ 
යනහ. භවය තජයසල භ නත්රීරු න තභතළන ඉරහ යහජ 
ප්රල හ ඉදිරිඳේ ශහ  "තේලඳහරන දඩඹභක් ය නත න නළවළ. 

තඵොතවොභ තවොයි. මුකුේ ප්රලසනඹක් නළවළ. දළ න තේේඹ ඉතහභ 
තවොයි" කිඹරහ. අපි තොභහරිසතුභ නරහට මුකුේ කිඹ නත න 
නළවළ. එතුභ නරහ තවො ළදේ භවේරු. නමුේ තම් භහජඹ 

විසි න ප්රලසන යන හයණඹක් පිළිඵ අඳට භතු යරහ කිඹ නන 
සිදුතරහ  වතඵනහ. ඒ හයණඹ තභයි  "ළඩ ප්රභහදයි" කිඹන 
එ. ඒ තචෝදනහ අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන 

තොමි න බහට ඳභණක් එල්ර වී  වතඵන තචෝදනහක් 
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තනොතයි. ඒ තචෝදනහ තඳොසිසිඹට  මරය අඳයහධ විභර්ලන 

අ ලඹට -FCID එට-  තඳොලිස මරය අඳයහධ විභර්ලන 
තොේලහඹට ව තඳොදුතේ අධියණඹට එල්ර වී  වතඵන 
තචෝදනහක්. යුක් වඹ ඉසට වුණහට ළඩක් නළවළ  යුක් වඹ ප්රභහද 
තරහ ඉසට වුතණොේ. එතතොට යුක් වඹ ඉසට වුතඩල නළවළ හතේ 

තභයි. වළඵළයි  තම් තේලඳහරන පිළිහත න  ආධයහේමි 
භහජඹ කුණු යන තම් තයෝතඹ න භහජඹ රහ ළනීභට අපි 
යහජයඹක් වළටිඹට අතඳොතවොේ තරහ  වතඵනහඹ කිඹන 

හයණඹ ඹව ඳහරන ආඩලඩුතේ අවුරුදු තද හරඹ  ව 
ජනහධිඳ වතුභහතේ අවුරුදු තද වභහය ඳහරන හරඹ  ත තන 
තභොතවොතේ අපි සඹ  විතේචනහේභ පිළිත යුතු  වතඵනහ. 

ඒ නිහ භභ නම් ය නජ න යහභනහඹ භළ වතුභහතේ ථහතේ ව 
භට ලි න ථහ යපු පිඹල් නිලහ නත ද සිල්හ භ නත්රීතුභහතේ 
ථහතේ තරොකු තනක් දකි නත න නළවළ. එතුභ නරහ තදතදනහ 

එභ හයණඹක් පිළිඵ තභයි අධහයණඹ තශ . ඒ තභයි  
ඕනෆභ දකතතඹකුට  ඕනෆභ භ තොල්රහයතඹකුට තයහ වයභ 
තනොඵරහ  තොයි හටද  තොයි ඳළේතටද අයි ව කිඹන එ 
තනොඵරහ -තනොතොඹහ- දඬුම් රඵහ තදන ඹ නත්රණඹක් ක්රිඹහේභ 

ය නන කිඹන එ. එතවභ නළ ව තම් භහජඹ තම් විධිඹට ඹ නන 
ගිතඹොේ එතවභ තතභ න-තතභ න යතේ අයහජිේඹක් ඇ ව 
නහ  මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි. දණඹ යපු අඹට  ජහ ව 

ධනඹ භ තොල්ර හපු අඹට  අමු-අමුතේ භව දල් ජනතහ තේඳශ 
තවොයම් යපු අඹට ඡ නද දිනහතන ඳහර්ලිතම් නතුට එ නන 
පුළු න තරහ  වතඵනහ නම්; ඳ නරට ගිහිල්රහ "අත න! 

වහමුදුරුත න" කිඹරහ ථහ ය නන; භවජන තෞයඹක් දිනහ 
 නන පුළු න නම් එතතොට යතේ ආඩලඩුක්  ඇ ව ත නත න 
නළවළ. එතතොට යතේ ඇ ව  නත න අයහජිේඹයි. ඒ දකතඹ න 

නම් යතේ ජඹ තතවලි න  නත න  ඒ ජනතහ තොල්රරු න 
නම් යතේ තේල් න්යණඹ ය නත න  ඔවු න නම් යතේ පජිත 
බහඹට ඳේ  නත න එතතොට යතේ  අයහජි තේේඹක් ඇ ව 

නහ. ඒ අයහජි තේේඹට යට භ න  නනහ තරහතේ අපි 
නිතේදනඹ යනහ  "අපි ජනහරි 08 නයහඹ ඳත්රඹ අලුේ 
යනහ"ඹ කිඹරහ. ඒ තනුත න අඳට ඳහර්ලිතම් නතුතේ ටනක් 
 වතඵනහ. එදහ හතේභ අඳට භව ඳහතර් ආඳුභ ටනක්  වතඵනහ 

කිඹන හයණඹේ අපි තම් අසථහතේදී භතක් ය නන ළභ වයි. 
ඹළිේ යහජහඩලඩු තතන නන වුරු තවෝ හිතහතන ඉ නනහ 
නම්  ඹළිේ ඒ ඳවුල් ඳහරනඹ තතන නන වුරු තවෝ හිතහතන 

ඉ නනහ නම්  ඒ ප්රභ ඳළශළ න වඹටභ එතුතරහ තේ අඹ ඒභ 
ව නන වදනහ නම් අපි ඒ අඹට කිඹනහ  "භවේරුනි  ළතඩ් 
ළරැදිරහ. ඉ වවහතව ආඳසට භනක් නළවළ. තම් භන 

ඉසයවටයි ඹ නත න" කිඹරහ.  

තම් යට ළදේ යටක් ය නන එදහ තම් යටට ආදයඹ යන 
පිරික් අධිසලහන ය ේතේ ආඳුභ වළතය නන තනොතයි. 

ප්රජහත නත්රහදී නිදව ව ජනභහධය නිදව නිහ වළතභෝටභ ථහ 
ය නන අයි වඹ  රළබීභ තව තුත න අද වළතභෝභ කිඹනහ  "ඔේ  
අඳටේ හයණඹක් කිඹ නන  වතඵනහ"ඹ කිඹරහ. ඕනෆභ 
තඵොරුට අද ඳළළේභක්  වතඵනහඹ කිඹහ අපි කිඹනහ. 

"මිනිසුභ එතු ය  නන පුළු න. ඳහතර් picket ය නන 
පුළු න" කිඹරහ අද  දකත ඵරතේර වඬ ජනභහධයතඹ න වහ 
භහජ භහධයතඹ න ඇතවනහ. නමුේ එදහේ ඔතවොභ වඬක් 

ඇහුණහ. එදහ ඵළලූ-ඵළලූ අත වළභ රයිේ ණුභ  වළභ රක් 
වක් ණත නභ තරොකුට තඳතන නන තේල්  වබුණහ. නමුේ ඒ 
සිඹල්රට එතයහි ඹටි න ජන රැල්රක් ආහ.  

අද භහජඹ තතභ න-තතභ න අතඵෝධ ය නිමි න 
ඉ නනහ  තම් ජනයභට යුක් වඹ ඉසට ශ යුතුයි කිඹරහ. එභ 
යුක් වඹ ඉසට යන තේලඳහරන ඵරතේඹ ලක් වභේ ශ යුතුයි 

කිඹන අතඵෝධඹට භහජඹ ඳළමිතණමි න  වතඵනහ. ඒ 
තඳතන නත න නළවළ; ඒ ප්රීේ වරට වුභ ත නත න නළවළ; ඒ 
භහජහදඹට තඳතන නත න නළවළ. නමුේ ඒ තේලඳහරන 

 විධහනඹ  ඒ ඵරතේඹ තභයි තම් යතේ ජඹග්රවණඹ ය නත න; 

ප්ර වඹ යහ ඹ නත න. අ නන ඒ නිහ තභයි අපි කිඹ නත න  2015 
ජනහරි අට ළනි දහ සිදු වුණු විේරඹ ආඳුභ වළතයන එක් 
තනොතයි කිඹරහ. එභ නිහ අද වුරු වරි  දණඹට විරුේධ  භ  
තොල්රඹට විරුේධ  ජනතහ තේඳශ හ ෆභට විරුේධ තඳනී 

සිටිනහ නම්  වභත්රීඳහර සිරිත න ජනහධිඳ වතුභහ භත අේළල් 
ඵළ  නන ඕනෆඹ කිඹරහ අපි කිඹනහ. එතුභහ තභයි එභ ධජඹ 
ඳශමුළනි තහට ර හතේ  ප්රධහන තේලඳහරන ට න ඳහලඹ 

ඵට ඳේ තශ . එතුභහටේ ඒ අත වරි නන ඵළවළ. තම් 
ඳහර්ලිතම් නතුතේ තම් ආඩලඩුට ඒ අත වරි නන ඵළවළ. අත 
වරිනහ කිඹරහ කිඹ නත න ආඩලඩු සිඹ ව න තඵල්ර ඳහ 

 නනහ කිඹන එයි.  

අපි අද ථහ යන භහතීහ භවහ ඵයඳතශ භහතීහක්. එභ 
නිහ අතේ ආඹතන ඳේධ වතව වළභ අ ලඹක්භ අපි උඳරිභ 
ආහයඹට ලක් වභේ ය නන ඕනෆ. එත  ලක් වභේ ය නත න 

තන සහධීන දඳේ වදහ තන ඒහතව ය විඳි නන තනොතයි  
තම් ටයුේත ඉසට සිේධ ය නනයි. භවහ දණ තොඩහක් ළන 
ථහ වුණහ; භවහ භ  තොල්ර යහශිඹක් ළන ථහ වුණහ. ඒහ 

එක්ේ අද ප්රධහන භහතීහ තනොය නන භවය අඹ උේහව 
යනහ. ඒහ ප්රධහන තේල් තනොතයි කිඹරහ හිත නන භවය 
අඹ උේහව  නනහ. "දණඹ ඕනෆ තයම්  වතඵනහ; 
තොල්රෆම් ඕනෆ තයම්  වතඵනහ  තම් තම් යටර 

තේේඹක්  ඔතවොභ තභයි තු නන තරෝතව සබහඹ" ඹනහදී 
ලතඹ න හිතතන  වඹක් තඳතන නන  වතඵනහ.  

ය නජ න යහභනහඹ නිතඹෝජය අභහතයතුභහ ථහ යමි න 
කිේතේ  "තම් තම් ජනතහතේ වළටි; ජනතහ ළයදියි" කිඹරහයි. 

ඔේ  හභහනයතඹ න අඳට ඉ නත න ඡ නද දහඹතඹෝ මික්  
පුයළසිතඹෝ තනොතයි. එභ නිහ භවය තේරහට "අතේ ඳක්ඹ  
අතේ ඩලඩහඹභ" කිඹරහ හිතන පිරික් එතවභ ඉ නනහ ත නන 

පුළු න. නමුේ තේලඳහරනඹ  වතඵ නත න එතළන තනොතයි. 
එතළන  වතඵ නත න අතේලඳහරනඹ. තේලඳහරනඹ තුශ තභඹ 
 විධහනඹ යන තොට  අපි ඹළිේ කිඹ නත න ඹවඳේ යහජයඹක්  

ප්රජහත නත්රහදී යහජයඹක්  තොල්ර නත න නළ ව යහජයඹක්  නිඹභ 
පුයළසි ජනයජඹක් වළදීතම් ටන ඳට න ේතහ විතයයි කිඹන 
එයි. එභ ටනට අනහතඹක්  වතඵනහ; එභ ටන ජඹග්රවණඹ 

යනහ. එභ නිහ විවිධ උේතකෝණ භළේතේ වළ ත නන වදන  
ඳ නල් ඇතුතශ  වළ ත නන වදන  ජනභහධය ඇතුතශ  වළ ත නන 
වදන  යහජ pickets ඇතුතශ  වළ ත නන වදන ඕනෆභ 

තයහ වයභ දකතතඹකුට  භ  තොල්රහයතඹකුට  "අපි ටනට 
සූදහනම්" කිඹරහ අනතුරු අත නන අපි සූදහනම්. එතවභ නළතු 
තම් ය නන ඵළවළ. අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන 
තොමිතම් සිටින නිරධහරි නතේ ළටුේ ළ ව ශහඹ කිඹරහ  

ඔවු නට  ඹහන-හවන දු නනහඹ කිඹරහ -ඒහේ  තතය නන ඕනෆ;-  
එතළනි න ප්රලසනඹ වි ත නත න නළවළ.  

ඊශතට  තේ හයණඹක් ළන අධහයණඹ ය නන 

ළභළ වයි. නඩු තොඩක්  වතඵනහ; ඳළමිණිලි තොඩක් විබහ 
ය නන  වතඵනහ; ත නඩු එ නන  වතඵනහ; අලු ව න ඳහ එයි. 
තම් ජන ම්භතහදී ්රභඹට තම් විරුේධයි කිඹරහ භවය විට 

හට වරි තඳත නවි. නමුේ අපිට තම් ළන කිඹ නන තනහ. තම් 
අධියණ ඳේධ වඹ ප්රභහණේ භදි නම්  තේරහ භදි නම්  
ඳවුභම් භදි නම් තම් ම්ඵ නධතඹ න විතල  අධියණඹක් 

පිහිටු නන කිඹරහ අපි කිඹ නන ළභළ වයි. විතල  අධියණඹක් 
පිහිටු නන. තම් සිඹලුභ ඳළමිණිලි  -රළයිසතු තොඩහක් කිේහ. 
හුභතේ නහනහඹහක්හය භ නත්රීතුභහ රළයිසතුක් කිේහ; ය නජ න 
යහභනහඹ නිතඹෝජය ඇභ වතුභහ රළයිසතුක් කිේහ; ත 

භ නත්රීරු න රළයිසතු කිේහ.- ඔක්තෝභ ටි අයතන එභ 
ක්රිඹහදහභඹ තේේ ය නන. කිසිභ තතනක් ඒ කිඹ නත න 
නළවළ. කිසිභ තතනක් කිඹ නත න නළවළ  තම් ප්රජහත නත්රහඹට 
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ඳහර්ලිතම් නතු 

විරුේධයි; විධිභේ ක්රිඹහදහභඹට -due process එට-  විරුේධයි 
කිඹරහ. තභොද  භහජතව තරොකු ඉල්සිභක්  වතඵනහ  "තවොයහ 
තවළිදයේ ය නන" කිඹරහ 

 

ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු නිතඹෝජය ඇභ වතුභනි  ඔඵතුභහට රඵහ දී  වතඵන හරඹ 
අහනයි. 

 

ගු කුණාාත්න ඳාණවිතාන මාතහතා  
(ரண்தைறகு கதரத்ண தறரண) 

(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 

"තොල්රහපු භනුසඹහ තවළිදයේ ය නන" කිඹරහ 
භහජතව තරොකු ඉල්සිභක්  වතඵනහ. ඒ ළනේ ප්රහල යමි න 
භතේ චන සල්ඳඹ  අ න යනහ. තඵොතවොභ සතු වයි. 

 

ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තඵොතවොභ සතු වයි.  

The next speaker is the Hon. S. Viyalanderan. You 

have 11 minutes. Before that, will an Hon. Member 

propose the Hon. Edward Gunasekara to the Chair?  
 

ගු කුණාාත්න ඳාණවිතාන මාතහතා  
(ரண்தைறகு கதரத்ண தறரண) 

(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  "රු එඩ්ඩ් ගුණත ය 
භ නත්රීතුභහ දළ න මරහනඹ ත යුතුඹ"යි භහ තඹෝජනහ යනහ. 

 

ගු එස්. වියාමල්න්දිාන් මාතහතා 
(ரண்தைறகு ச. றரஜந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
 

විිංන් ස්ිකා කාන ලදී. 
ஆஜரறத்ரர். 

Seconded. 
 

්රශ්නය විමාතසන ලදින්, සභ්ා සේමාතත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුුව ගු මජ්. එේ. ආනන්ද කුමාතාාිංරි මාතහතා මූලාසනමයන් 
ඉවත් වුමයන්, ගු එඩ්වඩ් ගුණමසේකා මාතහතා ු ලාසනාඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு ஜே.ம். ஆணந் குரசறநற அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனஜ, ரண்தைறகு ட்ட் குஜசக 

அர்கள் லனல கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI  left the 

Chair, and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
[தற.த. 5.22] 

 

ගු එස්. වියාමල්න්දිාන් මාතහතා 
(ரண்தைறகு ச. றரஜந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
தகௌ லனலரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஜப, 

இன்லந றணம் இனஞ்சம் ற்தம் ஊல் தற்நற றசரல 

ஆலக்குளறன் தறப்தரபர் ரகத்றன் சம்தபம் ற்தம் 

தடிகபறல் றதத்ம் ஜற்தகரள்பல் தரடர்தரண றரத்றஜன 

ஜதச ரய்ப்தைக் தகரடுத்லக்கு ன்நறலத் 

தரறறத்துக்தகரள்கறன்ஜநன்.  

இந் ரட்டிஜன இணரத்ல, ரத்ல றதம்தர 

ல்னரட்சறல றதம்தைகறன்ந சறங்கப க்களும் அதுஜதரன்த 

றழ், தொஸ்லிம் க்களும் இலந்து 2015 ேணரற 08ஆம் 

றகற ஊனற்ந, ஜர்லரண, லறரண எத ல்னரட்சறல 

றர்தரர்த்து ஏர் ஆட்சற ரற்நத்ல ற்தடுத்றணரர்கள். 

ஆணரல்,  இந் ல்னரட்சற ற்தட்டு இண்டு தடங்கள் 

கடந்து தோன்நரது தடத்ல ஜரக்கறச் தசல்கறன்ந இந்ச் 

சூலில் ஆட்சறரபர்கள் லச் தசரல்லிக்தகரண்டு ஆட்சறக்கு 

ந்ரர்கஜபர அல அர்கள் லடதொலநப்தடுத்றணரர்கபர? 

ன்தது இங்ஜக  சந்ஜகத்றற்கறடரண றகப்ததரறதரத 

ஜகள்றரகஜ இதக்கறன்நது.  

ஊனற்ந ஆட்சறல ற்தடுத்துறல் அல்னது ஊல் 

தைரறந்ர்கலபச் சட்டத்றன் தொன் றதத்துகறன்ந 

டடிக்லகறஜன இந் அசு ந்பவுக்கு தற்நற 

கண்டிதக்கறன்நதன்த தரர்த்ரல், றச்சரக அறஜன 

அர்கள் தொளலரண தற்நறலப் 

ததநறல்லனதன்தரன் கூநஜண்டும். தணன்நரல், 

கடந் அசு ஊல் தசய்ர்கலப வ்ரத தரதுகரத்ஜர, 

அஜஜதரன்த இந் அசும் ஊல் தசய்ர்கலபப் 

தரதுகரக்கறன்ந எத தசற்தரட்லடத்ரன் ரங்கள் 

தரர்க்கறன்ஜநரம். உண்லறஜன கடந் கரனத்றஜன 'டக்கறன் 

சந்ம்’, ‘கறக்கறன் உம்’ ன்ந அதறறதத்றத் 

றட்டங்கலபக் கடந் அசு தொன்தணடுத்து. ஆணரல், 

அற்நறன்தோனம் அங்கு டந்து ன்ண? ன்தல ரம் 

சறந்றக்க ஜண்டும். அசறல்ரறகளும் அர்களுக்கு 

டுதறடிகபரக இதந்து தசற்தட்ட அச உறகரரறகள் 

சறனதம் ஜசர்ந்து க்களுக்குரற றறறஜன தசய் தரரற 

ஜரசடிரன் இற்நறன்தோனரக டந் றடம். தோன்த 

சரப்கரன த்த்த்றஜன றகவும் ஜரசரகப் தரறக்கப்தட்ட, 

அறக்கப்தட்ட, கரரற்ஜதரகச் தசய்ப்தட்ட ங்களுலட 

டக்கு, கறக்கு உநவுகள் ‘டக்கறன் சந்ம்’, ‘கறக்கறன் 

உம்’ ன்தற்நறன்தோனம் ந்தரத ன்லலத்ஜ 

ததநறல்லன.   

இச்சந்ர்ப்தத்றஜன றழ் சறணறரப் தடதரன்நறன் 

லகச்சுலப் தகுறதரன்த ணது ஞரதகத்றற்கு 

தகறன்நது. அரது, லகச்சுல டிகர் எதர் கறத 

கட்டுற்தகண எத றற றதணத்றஜன கடன் டுப்தரர். 

ஆணரல், கறத கட்டரட்டரர். அந் றற றதணத்றணர் 

கடலணக் ஜகட்டு தம்ஜதரது அர் ததரலிஸ் றலனத்துக்குச் 

தசன்த கறற்லநக் கரறல்லனதன்த தொலநப்தரடு 

தசய்ரர். அதுஜதரன்தரன் கடந் அசறன் ஆட்சறக் 

கரனத்றஜன ‘டக்கறன் சந்ம்’, ‘கறக்கறன் உம்’ ன்தண 

இதந்ண. தணன்நரல், அங்ஜக தன இடங்கபறஜன தரனங்கள் 

கட்டப்தட்டரக, வீறகள் ஜதரடப்தட்டரகக் கரட்சறப் 

தடுத்ப்தட்ட அந் ஜலனத்றட்டத்றற்குரற றபம்தப் 

தனலககள் இதக்கறன்நண. ஆணரல், அங்ஜக தரனங்களும் 

இல்லன, வீறகளும் இல்லன. இன்தோனரக த்லண ஜகரடி 

தௐதரய் றற கபரடப்தட்டிதக்கறன்நது! அவ்ரநரண ஊல் 

தைரறந்ர்கள் இதுல லகது தசய்ப்தடவுறல்லன; அர்கள் 

தரடர்தரண ந்தரத றசரலத்ம் தொன்தணடுக்கப் 

தடவுறல்லன. இவ்ரநரண றடங்கலப 

தொன்தணடுப்தரகவும், ஊல் தைரறந்ர்கலபச் சட்டத்றன் 

தொன் றதத்துரகவும் கூநறக்தகரண்டுந் இந் அசுகூட 

இதுசம்தந்ரக  ந்றரண டடிக்லககலபத்ம் 

டுத்ரகத் தரறறல்லன.  

இன்த இந் ரட்டிஜன ந் அசரங்கம் ரநறரநற 

ஆட்சறக்கு ந்ரலும், சரரரக, தரனர் குப்தறலிதந்து 

தல்கலனக்ககம் ல - ன், எதர் தறநப்தைச் சரன்நறழ் 

தததறலிதந்து அது இநப்தைச் சரன்நறழ் ததததுல 
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ஊல் றலநந்து கரப்தடுகறன்நது ன்த கூநறணரல் அது 

றலகல்ன. இணரல் அறகம் தரறக்கப்தடுதர்கள் இந் 

ரட்டில் தததம்தரன்லரக ரழ்கறன்ந சரர க்கஜப! 

இற்கு உரங்கபரக “ரழ்றன் ளச்சற”, “சதொர்த்ற” 

ஜதரன்நற்லநக் குநறப்தறட தொடித்ம்.  அன்த ட்டக்கபப்தை 

ரட்டத்றஜன தல வீரணது 10ஆக இதந்து. து 

தகுறக்கு ரழ்றன் ளச்சறத் றட்டம் ந்ததரளது, இந் 

ரட்டத்றதலட தல வீம் குலநத்ம் ன்த ரம் 

றர்தரர்த்ஜரம். ஆணரல், இன்த இந் ரட்டத்றதலட 

தல வீரணது 19.2த்ம் ரண்டிச் தசன்நறதக்கறன்நது. 

கறட்டத்ட்ட 2,100 தறல்லின் தௐதரய் ணறரர் ங்கறகபறஜன 

fixed deposit - நிமைான மவப்பிலிடப்பட்டு அேிலிருந்து 

ட்டி ததநப்தடுகறன்நது. சரர க்களுக்குப் 

தகறர்ந்பறக்கப்தட ஜண்டி றறலத் ணறரர் ங்கறகபறஜன 

லப்தைச்தசய்து, அன்தோனம் ட்டிலப் தததகறன்ந 

றலனல இன்தம் தரடர்லப் தரர்க்கறன்ஜநரம். இணரல் 

சரர அடிட்ட ல க்கள் microcredit - தண்கடன் றற 

றதணங்கபறஜன கூடுனரண ட்டிக்கு குநறப்தரக 25 - 30வீ 

ட்டிக்குக் கடலண டுத்து, அந்க் கடலணத் றதப்தறச் 

தசலுத்தொடிரல் ற்தகரலன தசய்துதகரள்ளுகறன்ந 

றலனல ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றஜன ரளுக்குரள் 

அறகரறத்துச் தசல்கறன்நது. இற்குக் கரம், இன்த சதொர்த்ற 

ங்கறகபறஜன ஜங்கறக் கறடக்கறன்ந தம் க்களுக்கு உரற  

தொலநறஜன தகறர்ந்பறக்கப்தடரலரகும்.  

அவ்ரஜந, லத்றசரலனகள், தரடசரலனகள் உட்தட 

ல்னரத் துலநகபறலும் இன்த ஊல் லிந்து கறடக்கறன்நது. 

இணரல், உண்லறஜன தரறக்கப்தடுது தலக் 

ஜகரட்டிற்குக்கலழ் ரளகறன்ந சரர அடிட்ட 

லகள்ரன். ணந்ர்களும் சறதலடத்ர்களும் உர் 

அறகரரறகளும் ன், அசறல்ரறகளும் ஜர எத றத்றஜன 

ப்தறப் தறலத்துக்தகரள்கறன்நரர்கள். அதுரத்றல்ன, 

ன்தலட தரர்லறஜன அசறல்ரறகலபறட றகப் 

ததரற கர றதடர்கள் ரர் ன்நரல், ந் அசரங்கம் 

ஆட்சறக்கு ந்ரலும், அந் அசரங்கத்துக்கு ற்தத் ங்கலப 

ரற்நறக்தகரண்டு ரடகரடுகறன்ந எத சறன அச உர் 

அறகரரறகஜப! வ்ரத அசறல்ரறகளுலட தசரத்துக்கள் 

தரடர்தரண றடங்கள் ஜசகரறக்கப்தடுகறன்நஜர, 

அதுஜதரன்த இந் அச உர் அறகரரறகளுலட 

தசரத்துக்கள் தரடர்தரண றடங்களும் றட்டப்தட 

ஜண்டும். தணணறல், ந் அசரங்கம் ந்ரலும் அந் 

அசரங்கத்துக்கு ற்நரத சறன அச உர் அறகரரறகள் 

ங்கலப ரற்நறக்தகரண்டு, ஊல் ஜரசடிகபறஜன 

ஈடுதடுலப் தரர்க்கறன்ஜநரம்.  

ரன் தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந ட்டக்கபப்தை 

ரட்டத்றஜன த்லணஜர ஜதர் கரறகபறன்நற, 

ரழ்ற்கு 20 ஜதரோ்ச்சஸ் கரற இல்னரல் அல்னலுதகறன்ந 

றலனறஜன, 2009இலிதந்து இன்தல அந் ரட்டத்றல் 

இதக்கறன்ந அச கரறகலபத் ணந்ர்களுக்கும் றகவும் 

சறதலடத்ர்களுக்கும் தன்ணறனங்லகறலுள்ப 

தக்கரர்களுக்கும் தகறர்ந்பறக்கறன்ந றலனல 

கரப்தடுகறன்நது. 10 க்கர், 20 க்கர் ன்த தகறர்ந்பறத்து 

அன்தோனம் தன இனட்சம் தௐதரய் இனஞ்சம் ரங்குகறன்ந 

றலனல இன்தம் தரடர்கறன்நது. அந் ரட்டத்றலுள்ப 

இற்லக பரண ண் பத்லச் சூலநரடி, ல் 

அகழ்கறன்நர்கஜபரடு கூட்டுச்ஜசரோ்ந்துதகரண்டு, தன இனட்சம் 

தௐதரய் உலக்கறன்ந உர் அச அறகரரறகள் சறனர் அங்ஜக 

இதக்கறன்நரர்கள். இணறதம் கரனங்கபறஜன அர்கள் 

ங்களுலட டடிக்லககலபத் றதத்றக்தகரள்பரறட்டரல், 

ரங்கள் அர்களுலட ததர்கலபச் தசரல்ற்கும் 

ங்கரட்ஜடரம். அர்களுக்தகறரண டடிக்லககள் 

டுக்கப்தட ஜண்டும்.  ததரதுரக ஏர் அச அறகரரற 5 

தடங்கள் எத ஜசல றலனத்றல் தறதைரறந்ரல், அர் 

ஜத இடத்றற்கு ரற்நப்தட ஜண்டும், அல்னது 6 

தடங்களுக்குப் தறன்ணரது ரற்நப்தடஜண்டும். ஆணரல், 

சறன அச உறகரரறகள் 10 -12 தடங்கபரக எஜ 

இடத்றலிதந்துதகரண்டு தல்ஜதறரண ஊல்கபறல் 

ஈடுதடுகறன்நணர்.   

 

ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, your time is over. 
 

ගු එස්. වියාමල්න්දිාන් මාතහතා 
(ரண்தைறகு ச. றரஜந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 

Sir, please give me one more minute.  

இன்த ட்டக்கபப்தறலுள்ப லத்றசரலனரன் கறக்கு 

ரகரத்றலிதக்கறன்ந எஜதரத ஜதரணர 

லத்றசரலனரகும். அந்ப் ஜதரணர 

லத்றசரலனறஜன ஊல்கள் இடம்தததரகப் தல்ஜத 

தசய்றகள் தபறதகறன்நண. ஆகஜ, இந் ல்னரட்சறறஜன 

அது தரடர்தரண றசரலகள் ஜற்தகரள்பப்தட 

ஜண்டும். ட்டக்கபப்தைப் ஜதரணர லத்றசரலன 

2,000க்கு ஜற்தட்ட ஆபறறணலத்ம் தல்ஜத 

தறரறவுகலபத்ம் தன றடுறகலபத்ம் தகரண்ட றகப்ததரற 

ஜதரணர லத்றசரலனரகும்.  2006ஆம் ஆண்டு ம்தர் 

ரம் இந் லத்றசரலன ஜதரணர லத்றசரலனரகத் 

தொர்த்ப்தட்டது.  அங்ஜக 2016ஆம் ஆண்டு இண்டு 

கக்கரபர்கள் றறக்கப்தட்டரர்கள். அறஜன எதர் Class-I 

accountant ஆரர். அர் றறக்கப்தட்டு எத தடம் 

தர்த்றரகறன்ந றலனறஜன, இன்த அல 

இடரற்தற்கரண டடிக்லககள் லத்றசரலனக்கு 

தபறறலும் அலச்சு ட்டத்றலும் லடதததரக ரங்கள் 

அநறகறன்ஜநரம். ரங்கள் ந்றத்றலும் அற்கு 

அதறக்கரட்ஜடரம்.  அது எத ஜதரணர லத்றசரலன. 

ஆகஜ, அற்குத் ம் 1 இல் உள்ப கக்கரபர் எதஜ 

றறக்கப்தட ஜண்டும். அற்குரற டடிக்லகலச் 

சுகரர அலச்சு ஜற்தகரள்ப ஜண்டும். க்கரத்லக் 

தகரண்டும் அங்கறதக்கறன்ந இண்டு கக்கரபர்கலபத்ம் 

இடம் ரற்ந தொற்சறக்கரல், அங்கறதக்கறன்ந ம் 1 

கக்கரபதக்குரற cadre creation உதரக்கப்தட்டு, அர் 

அங்கு தரடர்ந்து ஜசலரற்ந அதறக்கப்தட ஜண்டும். 

ம் 1இல் உள்ப கக்கரபல இடரற்நம் தசய்ற்குரற 

டடிக்லககலப ஜற்தகரண்டரல், றச்சரக இந் அசு 

ஊலுக்குத் துலஜதரரகத்ரன் ரங்கள் தரர்ப்ஜதரம். 

அவ்ரத ரற்நம் தசய்ற்கு ரங்கள் எதஜதரதும் 

அதறக்கரட்ஜடரம். அற்கரக ரங்கள் ந் ட்டத்றலும் 

இநங்கறப் ஜதரரடத் ரரக இதக்கறன்ஜநரம் ன்தலண 

இந் உரற சலதறஜன ரன் தறவுதசய்துதகரள்கறன்ஜநன். 

ரய்ப்தைக்கு லண்டும் ன்நற கூநற றலடதததகறன்ஜநன்.  

 
[අ.බහ. 5.33] 
 

ගු මහේෂාන් විතානම  මාතහතා 
(ரண்தைறகு ஜயசரன் றரணஜக) 

(The Hon. Heshan Withanage) 

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ 
විභර්ලන තොමි න බහතේ අධයක් ජනයහල්යඹහතේ ළටුේ වහ 
දීභනහ ප්ර වතලෝධනඹ කිරීභ පිළිඵ විහදතවදී ථහ ය නනට 

අසථහ රළබීභ ළන භභ  නතතෝ තනහ.  
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ඳහර්ලිතම් නතු 

විතල තඹ නභ තම් විහදඹ තුශ භතු වුණු අදවස අපි අවතන 
හිටිඹහ. 2015 ජනහරි 08තනි දහ රඵහ ේත ජනතහ ජඹග්රවණඹ 
වෆල්ලුට රක් යමි න  ඒ රඵහ ේ ජනතහ ජඹග්රවණඹ ජඹග්රහහී 

භහතට ඹන එ ඵරහතන ඉ නන ඵළරි විවිධ ව පුයහයම් 
තදොඩන ඹම් ඩලඩහඹභක් තම් විහදඹට ම්ඵ නධ වුණහ. ඒ අතයභ  
තම් අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන  තොමි න බහතේ 

අධයක් ජනයහල් තනතුය තුළි න තම් යතේ අනහතඹ ශුබදහයී 
විධිඹට නිර්භහණඹ තන ඹවඳේ තේලඳහරන හතහයණඹක් 
අතේක්හ යන ආහයතව අදවුභේ තම් විහදඹ තුශ ඉදිරිඳේ 

වුණහ.  

ඳශහේ ඳහරන ආඹතනඹ සිටි බහඳ වයතඹක් විධිඹට භභ 

තම් තරහතේ විතල තඹ න කිඹ නනට ළභළ වයි  අතේ යතේ 

තේලඳහරනඥඹ න තඵොතවෝ විට  තභ තේලඳහරන භන ආයම්බ 

ය නත න ඳශහේ ඳහරන ආඹතනඹකි න ඵ. අද අපි 

ඳහර්ලිතම් නතුට ඇවිල්රහ  ඳහර්ලිතම් නතුතේ ඇභ වරු නතේ 

දණ ළන  ඳහර්ලිතම් නතුතේ භ නත්රීරු නතේ දණ ළන  ඉවශ 

යහජය නිරධහරි නතේ දණ ළන ථහ යනහ. මරහනහරඪ රු 

භ නත්රීතුභනි  නමුේ භභ විලසහ යනහ  ජනතහේ භත 

ශඟි නභ ඉ නත න ඳශහේ ඳහරන ආඹතනඹ නිතඹෝජිතඹ න ඵ. 

ජනතහතේ අලයතහ න තනුත න ඉසතල්රහභ  ඉක්භනි නභ 

ඉදිරිඳේ තන තේලඳහරනඥඹහ තභයි ඳශහේ ඳහරන ආඹතනර 

ඉ නත න. ඳශහේ ඳහරන ආඹතනර තේලඳහරනඥඹ නට 

නීතයනුකර අල්රස දීරහ  "උමරහ තම් මුදර හක්කුතේ දහතන 

තේලඳහරන යහඳහයඹ හර්ථ ය නිල්රහ" කිඹරහ ඳුභ ගිඹ 

හරතව ඳළ ව ආඩලඩුත න පර්හදර්ලඹක් දු නනහ. ඒ තුළි න තම් 

යතේ අල්ර වහ දණඹ ඳට න අයතන ඉවශට එනම් ඇවිල්රහ  

ප්රහතේශීඹ බහ  ඳශහේ බහ තුළි න විේ  අද ඒ ළන 

ඳහර්ලිතම් නතුතේ ථහ යන තේේඹට ඳේ තරහ  වතඵනහ. 

අඳට භතයි  ඳුභ ගිඹ හර තව ඵළසිල් යහජඳක් භවේභඹහ 
"එ භට - එ ළඩක්" කිඹරහ යහඳී වඹක් තනහ ඵ. තම් 

යහඳී වඹ තනළල්රහ ල්ලි ටි එේහ  ප්රහතේශීඹ බහරට. අපි 
හිටපු ප්රහතේශීඹ බහඳ වරු න විධිඹට ද නනහ  එදහ ඒ ල්ලි ටි 
දු නත න තම් මිනිුභ නට ළඩ ය නන; තම් යහඳී ව ටි 

ක්රිඹහේභ ය නනට ඵ. බහඳ වරු නට ඒ නිදව දීරහ ඒ 
යහඳී ව ටි ක්රිඹහේභ වුණහ නම් අපිේ තුටු තනහ. එතවභ 
වුණහ නම් ඒ ප්රතේලතව ඹම් කීභක් දයන භ නත්රීරු න භත ඒ 

ළතඩ් යතන ඹ නන  වබුණහ. නමුේ එතවභ තනොතයි සිදු 
වුතඩල  බහඳ වරු නට නම් යරහභ එේහ  "තභ නන යහඳී වඹ 
තම් ප්රහතේශීඹ බහ භ නත්රීතුභහට" කිඹරහ. ඒ තුළි න සිදු වුතඩල තම් 
ළතඩ් හර්ථ ක්රිඹහේභ කිරීභක් තනොතයි  ඒ ප්රහතේශීඹ බහ 

භ නත්රීතුභහ ඳහයට තඵොයලු ටික් අඩු මුදරට දහරහ ඉ වරි ල්ලි 
ටි හක්කුතේ දහ ේතහ. එළනි තචෝදනහ එල්ර වුණු හිටපු 
බහඳ වරු න පිළිඵ අපි අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන 

තොමි න බහට ඳළමිණිලි යරහ  වතඵනහ. ඒ හතේභ  තම් 
අතය ළඩ යන  හර්ඹශය  දක්  යටට ආදයඹ යන 
බහඳ වරු න ව ප්රහතේශීඹ බහ භ නත්රීරුනුේ හිටිඹහ. භභ තම් 

කිඹ නත න ඵහුතයඹක් ළන. ත ල්තල්  අකුරැසත  නිර්භහණඹ 
වුණු සිේධි ළන තොඹරහ ඵළලුහභ අඳට ඒ බහඳ වරු න ළන 
දළන නනට පුළු න. රුපිඹල් රක් තද තඵොයලු දහරහ රුපිඹල් 

රක් 8ක් හක්කුතේ දහ නනහ. අත න ඉ ව න  යජතව 
නිරධහරි නටේ තම්හට අේ න ය නනට තනහ. එදහ  වබුණු 
තේලඳහරන හතහයණතව අදට ඩහ භවහ තනසභක්  වබුණහ. 

එදහ යජතව නිරධහරි නට ථහ ය නනට පුළු න නිදවක්  වබුතඩල 
නළවළ. අපි විලසහ යනහ  අද නිර්භහණඹ තරහ  වතඵ නත න 
තවොයභ   චහ  දණඹ පිටු දළරහ  තේලඳහරනඥඹහට නිඹභ 
ටිනහභක් තදන යුඹක් කිඹරහ. 

භභ එ උදහවයණඹක් තද නනට ළභළ වයි  මරහනහරඪ රු 

භ නත්රීතුභනි. තම් න විට විණහධිඳ වයඹහ ඳුභ ගිඹ අවුරුේතේ 

ඵයමු ඳශහේ බහතේ  -භභේ ඒ ඳශහේ බහ නිතඹෝජනඹ ශ 

භ නත්රීයතඹක්- විණන හර්තහ නිකුේ යරහ දින කිහිඳඹක් 

තනහ. එහි ඵයමු ඳශහේ බහතේ භහර්සථ භගී ප්රහවන 

අධිහරිඹ ළන ටවනක්  වතඵනහ.  

එහි  වතඵනහ  "ඵයමු ඳශහේ භහර්සථ භගී ප්රහවන 
අධිහරිතව හිටපු බහඳ වයඹහ තභ නට අයි ව ඵස යථ 5ක් 
ප්රහවන ඵරඳත්ර  භහසි තරොේ ටව න කිසික් නළ ව  ඳශහේ 
බහතේ ප්රධහන අභහතයයඹහතේ අයඹ භත  2015 තර් සිට 

2016 ය දක්හ  රුපිඹල් දරක් 1 600 මුදරක් අහිමි 
යමි න ධහනඹ යතන ඹනහ" කිඹරහ. ඒ හතේභ එතුභහභ  -
ඔඹ කිඹන බහඳ වයඹහභ - ඵස යථ 19ක් කිසිභ ඵරඳත්රඹක් 

නළ ව ධහනඹ යනහ. තම්  අපි කිඹන ථහක්ේ  
තේලඳහරන ලතඹ න හතේේ චරිතඹ කහතනඹ කිරීභක්ේ 
තනොතයි;  ඳුභ ගිඹ තර් විණහධිඳ ව හර්තහතේ ඇතුශේ 

රුණුයි.  

දළ න ඹව ඳහරන ආඩලඩුකුයි ක්රිඹහේභ ත නත න. ඒ ඳශහේ 
බහතේ ප්රධහන අභහතයයඹහේ ආඩලඩු ඳක්තව තතනක්.  දළ න 

විණහධිඳ ව හර්තහ ඇවිේ  වතඵනහ. එයි න  පිරිසිදු  
ඳළවළදිලි ඔේපු තරහ  වතඵනහ  තම් ඳශහේ බහතේ ප්රධහන 
අභහතයයඹහ  එහි ප්රහවන අභහතයයඹහ විධිඹට ටයුතු යේදී  

ඵයමු භහර්සථ භගී ප්රහවන අධිහරිතව විලහර  චහක් සිදු 
තරහ  වතඵනහ කිඹරහ. තම් පිටු තු නසිඹ ණනක් න විලහර 
විණන හර්තහක්. ඵයමු ඳශහේ බහතේ වළභ අ ලඹක්භ  
තවොය ගුරක් කිඹන එ තම් හර්තහත න එළිඹට ඇවිේ 

 වතඵනහ. එදහ තභතවභ එළිඹට ආතේ නළවළ. එදහ විණහධිඳ ව 
හර්තහේ එතවභභ වභස තඳේටිඹට ඹනහ. වුද තශ   
තභොක්ද වුතඩල කිඹරහ තවොඹරහ ඵර නත න නළවළ.  

අද  අතේ අනුය දිහනහඹ භ නත්රීතුභහ තභ නතේ අදවස 
දළක්වීතම්දී ව න ශහ  තම් යතේ දණ භර්දන මිටු තල්ම් 

හර්ඹහරතව හර්ඹ බහයඹ ඉදිරිඹට යතන ඹෆතම් අඩු ඳහඩුක් 
පිළිඵ. භභ එතුභහටේ  අතේ හුභතේ නහනහඹක්හය 
භළ වතුභහටේ භතක් යරහ තද නන ළභළ වයි  2015.02.11ළනි 

දින අපි ආඩලඩු අයතන භහඹක් ගිඹ තළන ළබිනේ භඩලඩරඹ 
විසි න තඹෝජනහක් තනළේ තභයි තම් දණ භර්දන මිටු 
තල්ම් හර්ඹහරඹ ආයම්බ තශ  කිඹරහ. තම් නිම් ආයම්බ 

යරහ නභට ඳේහ තන ඹන ආඹතනඹක් තනොතයි. තම් 
ආඹතනඹ සථහපිත යරහ හර්ඹ භඩලඩරඹ විධිඹට උඳතේලරු 
ඳසතදතනක්  අධයක්යතඹක්  වහය අධයක්රු 

වඹතදතනක් ඇතුළු 42 හභහජි  යහක් භත හර්ථ 
යතන ගිඹහ. අද තභභ ආඹතනඹ විසි න තම් යතේ ඳුභ ගිඹ හර 
ීනභහ තුශ සිදුව දණ   චහරට ම්ඵ නධ වුණු  

තේලඳහරනඥඹ න  යහජය නිරධහරි න ඇතුළු විලහර පිරිට තොනු 
ශ යුතු නඩු වහ නිර්තේල රඵහ දීරහ  වතඵනහ. එභ නිහ 
රඵර ත නන එඳහ. තම් ආඹතන එදහ හතේ  එක් එක් අඹට 
අලය විධිඹට ක්රිඹහේභ ය නත න නළවළ. ඒ අඹට අලය න් නදු 

 නන පුළු න විධිඹට තම් ආඹතන තභතවඹ  නත න නළවළ.  තම් 
ආඹතන අද තභතවඹ  නත න සහධීනයි. තම් ආඹතනඹ අදහශ 
න් නදු තද නන තඳොඩ්ඩක් ප්රභහද වුණහභ  තම්හට ම්ඵ නධ වුණු 

තවොරු ඩලඩහඹභක්  ඉසයවට  ඇවිේ කිඹනහ "තෝ අපි 
ඇල්ලුහද? පුළු න නම් අල්රඳල්රහ. උඔරහ ජනහරි 08ළනි දින 
කිේතේ අඳ අල්ර නන එනහ කිඹර ත නද? තෝ  දළ න 

ඇල්ලුහද?" කිඹරහ. තම් යතේ මිනිුභ නට තම් විඩභ තඳතනනහ. 
තම් යතේ මිනිුභ න ද නනහ  තම් ෆ ව නත න තවොරු කිඹරහ. 
"Top 10" කිඹරහ  හර්තහක්  එතවභ නළේනම් තඵොරු ඊනිඹහ 

ලිඹවිල්ර අයතන  අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන 
තොමිභට ගිතව  ඒ අඹ 'තවොරු'  කිඹහ තම් යතේ මිනිුභ න 2015 

275 276 

[රු තව හ න විතහනතේ භවතහ] 



2017 ජලි  05  

ජනහරි 8ළනි දින තම් න් නදු තද නන තව තු වුණු ඩලඩහඹභයි. 

එභ නිහ අපි කිඹනහ  ආඩලඩුතේ වුරු  තවෝ තවොයම් යරහ 
 වතඵනහ නම්   චහ යරහ  වතඵනහ නම් ඒ තනුත න 
ඉක්භනි නභ ක්රිඹහේභ ත නන ඕනෆ කිඹරහ. රු රුණහයේන 
ඳයණවිතහන නිතඹෝජය ඇභළ වතුභහ කිේහ හතේ  අපි ඵළඳුම්ය 

සිේධිඹ තනුත න අලය ක්රිඹහ භහර් ඕනෆටේ ළ වඹ ඉක්භනි න 
අයතන  වතඵනහ. එභ නිහ එදහ ඒ අඹ ශහ හතේ  අතේ 
නහඹතුභහ file එ ශ  වඹහතන කිඹ නත න නළවළ  "උඔ තම් 

යරහ  වතඵන තවොයම් ටිට උඔට තද නන ඕනෆ දඬුභ භහ හ 
 වතඵ නත න. උඔ රුණහයරහ නිලසලේදතරහ හිටඳ න. උම 
නිලසලේදතරහ තනොහිටිතඹොේ උඔට  ත නත න තභ නන තම්යි"  

කිඹරහ. ඒ විධිඹට අභළ වතුභහ තවෝ  ජනහධිඳ වතුභහ තවෝ නඩු 
න් නදු ය නත න නළවළ. එතවභ  වබුණු ඳරියඹක්  එතවභ  වබුණු 
 සී වඹක් තභයි අද තනස තරහ ඹව ඳහරනඹ ඵට 

ඳරිතර්තනඹ තරහ  වතඵ නත න. එභ නිහ තම් යතේ මිනිුභ නට  
ඇයරහ ඵරපු භල්ර ඔඵරහ ඵර නන අලය  නත න නළවළ. තම් 
යතේ මිනිුභ න අලය තේලඳහරන න් නදු අයතන  නිළරැදි 
භනක් ඹ නන කිඹරහ අඳට යට බහය දීරහ  වතඵනහ. භහධය 

ඉදිරිඹට ගිහි න තභ න ුභදු චරිත ඵ තඳ නනුහට  ඇතුශත ළේ 
තරහ  වතඵන ළු චරිත ඉදිරි අනහතඹ තුශ එළිඹට එනහ. 
එතතොට තභ න රඵපු තහහලි වි නදනඹ අ න තනහ 

කිඹන එ විතල තඹ න භතක් යනහ.  

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ 
විභර්ලන තොමි න බහතේ අධයක් ජනයහල්තුභහට  අපි 
ලක් වඹක්  වයිඹක් රඵහ දීරහ ඵරහතඳොතයොේතු ත නත න තම් යතේ 
තේලඳහරනඥඹ න විතයක් තනොතයි  දකත යහජය නිරධහරි නේ 

නී වතව රැවළනට වුභ ය භ තොල්ර න  තවොයම් යන 
තේලඳහනඥඹ න තම් උේතරීතය ආඹතනඹට       -තම් 
ඳහර්ලිතම් නතුට- ඳළමිණීභට  වතඵන ඉඩ ඇහිරීභයි. ඒ තුළි න 

යජ තව නිරධහරි න අහි  මිනිුභ නතේ මුදල් හක්කුට දභහ 
ළනීභට  වතඵන ඉඩ අහුයරහ තම් යට ඉදිරිඹට තන ඹන 
ළඩටවනට එතුභහතේ ලක් වඹ  විඹ රඵහ තද නන කිඹරහ අපි 

ඉල්රහ සිටිනහ. අ නන ඒයි තම් යතේ ජනතහ ඵරහතඳො තයොේතු 
ත නත න. ඒ තභයි තම් උේතරීතය ආඹතනඹ නිතඹෝජනඹ 
යන ඵහුතයඹක් රු ඳහර්ලිතම් නතු භ නත්රීරුේ ඵරහතඳොතයොේතු 

ත නත න කිඹන එ ප්රහල යමි න භතේ චන කිහිඳඹ අ න 
යනහ.  

 

ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තඵොතවොභ සතු වයි.  

මීශතට රු ඉ නදි අනුරුේධ භ නත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහ ව 
11 හරඹක්  වතඵනහ. 

 
[අ.බහ. 5.44] 

 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධ මහේාත් මාතහතා 
(ரண்தைறகு இந்றக அததத் ஜயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
තඵොතවොභේභ සතු වයි  මරහනතව සිටින රු භ නත්රීතුභනි.  

අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහතේ 

අධයක් ජනයහල්යඹහට ළටුේ වහ දීභනහ ළ ව කිරීභ 
ම්ඵ නධතඹ න  අදවස වහ තඹෝජනහ ඉදිරිඳේ යන අසථහතේදී 
අඳතේ තඳෞේලි අදව ප්රහල කිරීභට අසථහක් රඵහ දීභ 
ම්ඵ නධතඹ න ඔඵතුභහට සතු ව නත තනහ. අතේ තව හ න 

විතහනතේ භ නත්රීතුභහ ඳශහේ ඳහරන ආඹතන ළන ථහ ශහ. අපි 
ඳශහේ ඳහරන ආඹතන නිතඹෝජනඹ යපු තඹෝ. අපි ඳශහේ 

ඳහරන ආඹතන නිතඹෝජනඹ යපු බහඳ වරු; භ නත්රීරු. 

වළඵළයි  භ නත්රීතුභනි  ඔඹ එ එක්තනහතේ රළයිසතුරට ළඩ 
යපු හරඹක්  වබුණහ කිඹන ඔඹ තචෝදනහ වළභ දහභ යනහ. 
නමුේ එතවභ ළඩ පිළිතශක්  වබුතඩල නළවළ. ඒ අපි ඳළවළදිලි 
කිඹ නන ඕනෆ. ඔඵතුභහ ත ටි තරහකි න තභතළනි න පිටේ 

තනහ. ඊට ලි න තම් ළන කිඹ නන ඕනෆ. අපි අතේ 
අභිභතඹටයි ළඩ තශ .  

ප්ර නන යණවීය භ නත්රීතුභහ -තභතුභහ- ළරණිඹ ප්රහතේශීඹ 

බහතේ හිටපු බහඳ වතුභහ. භභ දිවුරපිටිඹ ප්රහතේශීඹ බහතේ හිටපු 

බහඳ වතුභහ. ඔඵතුභහ ඇඹිලිපිටිඹ ප්රහතේශීඹ බහතේ හිටපු 

බහඳ වයඹහ. අපි අතේ අභිභතඹටයි ළඩ තශ . ඒ තරහතේ 

තට නඩර් එ වළදුහ. නිරධහරි න ඇසතතම් නතු ශහ. 

ඇසතතම් නතු යරහ අලය යන විධිඹට අඳට අලය මුදර 

රළබුණහ. අපි ඒ ළඩ ටයුතු ශහ. වළඵළයි  අපි ඒ ළඩ ටයුේත 

යපු ක්රිඹහලිඹ තොචිචය හර්ඹක්භද  තොචිචය නිර්භරද 

කිඹරහ කිඹනහ නම් අපි සිඹලු තදනහභ ඳහර්ලිතම් නතුට එ නන 

තයම් ජනතහ අඳ පිළිේතහ. ඳශහේ ඳහරන ආඹතනර 

බහඳ වරු නත න ඒ හ රතව ආඩලඩු එතවභයි ළඩ ේතේ 

කිඹරහ වුරු වරි කිඹනහ නම්  ඒ ජනතහ අඳ ඹ නත න 

ඳහර්ලිතම් නතුට තනොතයි  හියතල්රටයි; තඳොසිසිරටයි. 

ඒ නිහ එතවභ තේේඹක් යතේ ඒ හරතව  වබුතඩල නළවළ. 

තම් භන  දත්රතව තභේ ඳහට හනහ. තභේ තම්  දත්රඹ අඳිනහ. 

තභේ ඒ  දත්රඹ එක් ජීේ ත නන උේහව යනහ. 

එක්තයහ නිතඹෝජය අභහතයයතඹක් එතුභහතේ තවොයණෆ 
ේතද න භවහ ඉවළි න ථහ යරහ කිේහ  "දණඹ   චහ  
අල්ර ළන තන යටර ක්රිඹහ ය නත න තභතවභ තනොතයි. 

තවලිතොේ ටයතඹ න උඩට තනහි න බිභට තල්ලු යනහ. තන 
යටර 38තදතනකුතේ ඔළුට ත ව  වඹරහ  වතඵනහ. තන 
යටර නහඹඹ න එතවභයි." කිඹරහ. එතුභහතේ නහඹඹහ 
මුතුයහජතර සිේධිඹ තරහතේ ථහ යරහ  "මුතුයහ ජතරට 

ඹ නන එඳහ. මුතුයහජතරට ගිතඹොේ තමු නනහ නත  ඒ ආමි 
නහඹඹ නත න නහභ තඹෝජනහ අය නනහ" කිඹේදී නළ ේට 
ඳසත  වතන ආඳසට වළතයනහ. තභතවභ 

තේලඳහරනඥඹ නද තම් යතඳෆභ ය නත න? තම් තේලඳහරන 
චරිතද? එතුභහ  භවනුය ප්රතේලතව ගුරුරිඹක් ම්ඵ නධතඹ න 
අල්රස නඩුක්  වතඵන තතනක්. ඒ ගුරුරිඹත න රුපිඹල් 

රක් 10ක් රඵහ ේතහ කිඹරහ එතුභහට තචෝදනහක්  වතඵනහ. 
අල්රස නඩු  වතඵන උදවිඹ තම් ඳහර්ලිතම් නතුට ඇවිල්රහ 
නිර්භර ථහ යන එ ළන අඳට භව පිළිකුරක්  වතඵනහ. 

අපි හත න වරි අල්රස අයතන  වතඵනහ කිඹරහ පුළු න නම් 
අඳට තචෝදනහ ය නන කිඹරහ අපි බඹ නළතු කිඹනහ. අපි 
තදතදනහ එභ භළ වයණ තොේලහතව නු - තදනු ය නත න. 
ය නජ න යහභනහඹ භළ වතුභහේ  භභේ -අපි තද නනහභ- එභ 

භළ වයණ තොේලහතව. භභ තනොබිඹ කිඹනහ  ඉ නදි 
අනුරුේධට අල්රස තචෝදනහ  වතඵනහ නම් ථහ ය නන කිඹරහ. 
එතුභහට  වතඵනහ  ලි ගි අල්රස තචෝදනහ. එතුභහට  වතඵනහ  

මරයභඹ අල්රස තචෝදනහක්. එතුභහට  වතඵනහ  හවන 
අබහවිත යපු තචෝදනහක්. තම් තචෝදනහ සිඹල්ර එතුභහට 
 වතඵනහ. එතුභහට එතවභ තචෝදනහ  වතඵේදී එතුභහ ඇවිල්රහ 

අනික් අඹට තචෝදනහ යනහ. ඒ වරිඹට ජනතහ විමුක් ව 
තඳයමුණ නිර්භර විධිඹට ථහ යනහ හතයි. ජනතහ විමුක් ව 
තඳයමුණේ එතවභයි ත න. ජනතහ විමුක් ව තඳයමුණ තඵොතවොභ 

නිර්භරයි. අද යතේ ප්රලසන ළන ථහ ය නන තනේ ඳක්ඹක් 
නළ ව විධිඹටයි ඔවු න ථහ ය නත න. වරිභ නිර්භරයි. අපි ඳයණ 
තේල් ළන ථහ ය නන ඹ නත න නළවළ. ඇයි  

තදයිවහමුදුරුත න! ඊතව-තඳතර්දහ ළසිකිළිඹ ඉ න ල්ලි ේතු 
එක් ළන තම් ඳහර්ලිතම් නතුතේ ථහ ශහ ත න. ළසිකිළිඹට 
ගිහිල්රහ ල්ලි ේතු සිේධිඹක් ළන ජනතහ විමුක් ව තඳයමුණට 
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ඳහර්ලිතම් නතු 

විරුේධ තම් ඳහර්ලිතම් නතුතේදී ථහ ශහ. වුද උේතය දු නත න? 
ඉසයව තේළිතව ඉතන ඉ නන වඹතදනහභ "මීඹහට පිම්ඵහ" 
හතේ ඔළු බිභට වයහතන හිටිඹහ මික් කිසිභ ද  "නළවළ  

අපි ේතේ නළවළ." කිඹරහ කිේතේ නළවළ. ප්රසිේධ භහධය ඉසයවට 
ඇවිල්රහ ථහ යරහ කිේතේ නළවළ  "අපි ේතේ නළවළ" කිඹරහ. 
ප්රසිේධ භහධ යතඹනුේ ඒ පුේරඹහ තම් ඵ ප්රහල ශහ. එතවභ 

කිේතේ  ඒ පුේරඹහතේ තනොදළනුේභ හි නදහද කිඹරහ කිඹ නන 
භහ ද නත නේ නළවළ. එතවභ නළේනම් තක්තටභ වරි ත නන 
ඇ ව. ප්රසිේධ භහධයඹට ඇවිල්රහ ඒ පුේරඹහ කිේහ  "ඔේ  ජනතහ 

විමුක් ව තඳයමුණට තළ න තළ නරදී මිලිඹන ණ න අපි ල්ලි 
දු නනහ." කිඹරහ. වුද ථහ තශ ? වුද නඩු දළම්තම්? තොතව ද 
නඩුක් තොනු යරහ  වතඵ නත න?  ජනතහ විමුක් ව තඳයමුතඩල 

කිසිභ පුේරතඹකු නඩුක් තොනු යරහ නළවළ.  

ය නජ න යහභනහඹ භළ වතුභහ ථහ යරහ කිඹනහ  
තරෝතව ඉ නන ඵහුතයඹක් ජනතහ අදවන තතෝලි ආතම් 
තෞයඹට ඳහත්ර තචිච ඳහේ ව නත  ශත තභයි ළ වභ මුදල් 

 වතඵ නත න කිඹරහ. එතවභ කිඹන එ ආමි නහඹඹ නට 
යන තරොකු අඳවහඹක්. ඒ හතේභ ර හතේ භවහ  කයේනතව 
නහඹ සහමී න වන සත රහ ශත තභයිලු ළ වභ ල්ලි 

 වතඵ නත න. ඒ නිහ ත නන ඇ ව  තම් ආඩලඩු පි  
තඳේටිරටේ තළි නත න.  

ළ වභ මුදරක්  වතඵ නත න භවහ  කයේනඹ ශතයි කිඹරහ 

එතුභහ කිඹනහ. එතුභහට ආභක් නළවළ. ය නජ න යහභනහඹ 

භළ වතුභනි  ඔඵතුභහ යේනපුයඹට ඹේදී තඵෞේධඹහ. ම්ඳවට එේදී 

ඔඵතුභහ තතෝලිඹහ. ඔඵතුභහ උේඳේ වතඹ න තඵෞේධඹහ; 

ම්ඳවට එේදී තතෝලිඹහ. ඔඵතුභහ උේඳේ වතඹ න 

තතෝලිඹහද  තඵෞේධඹහද කිඹරහ දළ න තොඹහ  නන ඵළවළ. 

එතුභහ කිඹනහ  ඳහල්රට දරු න ඇතුශේ යේදී නම් තනස 

යනහලු. දරුහට තඵොරු කිඹ නන කිඹරහ කිඹනහලු. එතුභහතේ 

අම්භහ  තහේතහ දු නනු නභ එතුභහ තනස යේතහ. එතුභහතේ 

නභ තභයි  ේද විේද ඳශ ඳ වය අම කුභහය තදො න අල්තඳො නුභ 

සිල්තසටර් ය නජ න සිල්තසටර් යහභනහඹ. තභොක්ද දළ න 

නභ? ය නජ න යහභනහඹ. තම් හතේ තඵොශ තේල් අපි 

තනොද නනහ කිඹරහ හිතහතන යතඳහ නන ේතහභ අපිට තම් තස 

මුහුණු ර නන තනහ. අපි එතුභහතේ තස මුහුණ දිවුරපිටිතවදී 

ළතරේහ. ඒ හතේභ  ජනතහ විමුක් ව තඳයමුතඩල තස මුහුණේ 

ඒහඵේධ විඳක්ඹ තවට-අනිේදහ තේදී රනහ කිඹන එේ 

අපි කිඹනහ.  

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  අපි තවොඹහ ේතු තතොයතුරු 

අනු ජනතහ විමුක් ව තඳයමුණ තභයි ඳක්ඹක් විධිඹට මරයභඹ 

ලතඹ න ළ වභ ේම්  වතඵන ඳක්ඹ ඵට අද ඳේ තරහ 

 වතඵ නත න. තොතවොභද එතවභ ඳේ වුතඩල? ඒ අල්ර ේතේ 

ේද? 2015 ජනහරි 08ළනි දහ ආඩලඩු තනස යන 

තො නත්රහේ එතක් තරොකුභ අල්ර ේතේ ජනතහ විමුක් ව 

තඳයමුණයි. ඔවු න අද එ එ තවොයම් ළන ථහ යනහ; එ 

එ  චහ න ළන ථහ යනහ; ම්ර  වතඵන ඳරිය ළටලු 

ළන ථහ යනහ. තභොනහ ථහ ශේ ඹටි න කුේටිඹ ආහට 

ඳසත  ඳක්ඹක් විධිඹට ඒහ ඔක්තෝභ අයතන  වතඵනහ. ඒ 

ඳුභ ගිඹ දසර අපි ඳහර්ලිතම් නතුතේ දළක්හ. අපි කිඹ නත න 

තම්යි. තමු න නිර්භර නම් ඒ තචෝදනහලි න මිතද නන. අපි ථහ 

යනහ අපි නිර්භරයි කිඹරහ. අඳට තචෝදනහ ය නන. ඵඹ නළ ව 

අපි ථහ යනහ. ඒහඵේධ විඳක්තව ඉ නන භ නත්රීරු විධිඹට 

තචෝදනහ යන සිඹලුතදනහ ෆවරහ කිඹනහ. අපි "තටොේ තට න" 

එ තනළල්රහ අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න 

බහට ඉදිරිඳේ ශහ. අධයක් ජනයහල්තුභනි  ඔඵතුභහට පිට 

තො නදක්  වතඵනහ නම් අපි ඔඵතුභහට තම් වහ සිඹලු 

අනුග්රවඹ රඵහ තදනහ. තම්තක් ඳශමුළනි විේ වහයඹහ 

අභළ වතුභහයි. පුළු න නම් අභළ වතුභහ තවටභ අල්රස 

තොමිභ වමුට ළ නන. ඔඵතුභහට ළටුේ වහ දීභනහ 

තදගුණඹක් ළ ව යරහ දු නනේ අපි දහේ කිසිභ ද 

තවශහ දකි නත න නළවළ. තම් ඳශමුළනි ඵළඳුම්යතඹ න වපු 

ළහිල්රට පුළු න නම් අග්රහභහතයයඹහ අල්රස තොමිභ 

ඉදිරිඹට තන එ නන. ඔඵතුභහට එතවභ වළකිඹහක් නළවළ. 

පුළු න නම්  යවි රුණහනහඹ භළ වතුභහ අල්රස තොමිභට 

ත න නන. ඔඵතුභහට වළකිඹහක් නළවළ. භලික් භයවි්රභ 

භළ වතුභහ ත න නන ඔඵතුභහට වළකිඹහ නළවළ. මරහනහරඪ 

රු භ නත්රීතුභනි  අපි දු නන ෂයිල් දවතව ව න රුණුලි න 

විතයක්  
 

[මූලාසනමේ අණ ඳරිදි ඉවත් කාන ලදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டலபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 තොල්රහ  වතඵන මුදතල් ටිනහභ රුපිඹල් මිලිඹන 

131 500ක් තනහ.  
 

[මූලාසනමේ අණ ඳරිදි ඉවත් කාන ලදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டலபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 තම් භහ ණනට තොල්ර හරහ  වතඵන මුදර රුපිඹල් මිලිඹන 
131 500ක් තනහ. භව ඵළ කු ඵළඳුම්යතඹ න හපු 
තොල්රෆභ තොයි ඳක්රට තඵදුණහද කිඹරහ අපි ද නත න 

නළවළ. අද තේදී යතේ ආදහඹභක් නළවළ තවොයම් ය නන; යතේ 
ේභක් නළවළ තවොයම් ය නන. යතේ ේම් නළ ව නිහ 
අඳට දළ න තේනහ  ඇභ වයතඹක් වයතක්  තද නතනක්  වරි 

උසරහ ඹම්කිසි තභනහක්  නන තේේඹට ආඩලඩු ඳේ 
තරහ ඉ නනහ කිඹරහ. ජනතහ විමුක් ව තඳයමුතඩල ඉ නන 
භ නත්රීතුභ නරහටේ අපි කිඹනහ  "ුභපිරිසිදු චරිත ත නන එඳහ." 

කිඹරහ. රුණහයරහ චතුය ත නහයේන භ නත්රීයඹහ කිඹපු ඒ 
තචෝදනහත න ළරත නන. රුණහයරහ ඔඵතුභ නරහතේ 
ේබහඹ යටට තරෝඹට තඳ න නන. එතවභ නළ ව තන තන 

ඒහට ගිහිල්රහ තම් ජනතහ මුරහතේ දහ නන එඳහ. තම් ජනතහ 
මුරහතේ දළම්තම් ඳශමුළනි තහට. ඔඵ තමු නනහ නත රහ එදහ 
ඳක්ඹක් විධිඹට ජනහධිඳ ව අතේක්තඹක් ඉදිරිඳේ ශහ නම් 
අද යටට තම්  නතෆසිඹ ත නත න නළවළ. ඔඵතුභ නරහ ඒ 

අතේක්ඹහ ඉදිරිඳේ තනොය  වඹහතන ඉරහ ඒ ඡ නද 
ප්රභහණඹ අතනක් අතේක්ඹහට රඵහ තද නන තෝටි හණක්  
බිලිඹන හණක් අල්රස අයේත ඳක්ඹක්. ඒ අපි කිඹනහ. 

ඒ ේතතේ තවො තළනදී තනොතයි. ළසිකිළිඹ ඉතනයි 
ඒ ේතේ. ඒයි  වතඵන රේජහ.  

 
ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ නත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට ත විනහ වඹ හරඹක් 

 වතඵ නත න. 
 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධ මහේාත් මාතහතා 
(ரண்தைறகு இந்றக அததத் ஜயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඒ නිහ තම්හයි න මිතද නන. ඒ හතේභ භට ලි න ථහ යපු 

නිතඹෝජය ඇභ වයඹහ ඳළවළදිලිභ කිේහ  "සිඹලු තදනහ අල්රස 
 නනහ." කිඹරහ. එතුභහ රු අධියණඹටේ අභිතඹෝ ශහ. 

නී වඹ වරිඹට ඉසට තනහ කිඹරහ අපි විලසහ යන 
අධියණඹටේ එතුභහ අභිතඹෝ ශහ. තභොක්ද අභිතඹෝඹ? 
එතුභහ මීට භහ ණනහට ලි න කිේහ  "යතේ ඉ නන 

279 280 

[රු ඉ නදි අනුරුේධ තව යේ භවතහ] 
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කුඩුහයතඹෝ නී වඥඹ න වයවහ අධියණ විනිුභරු නට මුදල් රඵහ 

තදනහ; අල්රස රඵහ තදනහ." කිඹරහ. ඒ නිහ අපි 
තශ්ර සලහධියණතඹ න ඉල්රහ සිටිනහ තම්හ විබහඹට  නන 
කිඹරහ. තම් ඳළමිණිල්ර තශ්ර සලහධියණතව තම් තේදී තොනු 
යරහ  වතඵනහ. රුණහයරහ අධියණඹ කිලිටි ය නන ඉඩ 

තද නන එඳහ. ඒ නිහ අපි අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන 
තොමි න බහතේ අධයක් ජනයහල්තුභහට කිඹනහ - [ඵහධහ 
කිරීභක්] 

 

ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළ න ථහ අ න ය නන රු භ නත්රීතුභහ. 
 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධ මහේාත් මාතහතා 
(ரண்தைறகு இந்றக அததத் ஜயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  ථහ අ න ය නන භට 

ත ුභළු තේරහක් තද නන.  

තභොන තයම් තොමි න බහ ඳේ ශේ ළඩක් නළවළ. 

ආඩලඩු තම් තේදී සහධීන තොමි න බහ ණනහක් ඳේ ය 
 වතඵනහ. නමුේ තම් භළ වයණ තොමිභ භළ වයණඹක් 
ඳේ නන ඵළරි තොමිභක් ඵට ඳේ වී  වතඵනහ.  අපි ව න 

යපු  'Top 10' දළ න 'Top 25' තේතනයි එ නත න.  ත තචෝදනහ 
15  20ක් ඒට එතු තරහ  වතඵනහ. ඒහේ අයතන තවට 
අනිේදහ අපි නළතේ අල්රස තොමිභට එනහ. ඊට ලි න අපි 
අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහතේ අධයක් 

ජනයහල්යඹහට කිඹනහ  පිට තො නද  වඹහතන තම් කිඹපු 
රුණු ළන තවොඹරහ ඳරීක්ණ ඳේ නන කිඹරහ. අපි කිසිභ 
ද තමු නනහ නත ට ළ ව යන දීභනහ ව යප්රහද 

තනුත න කිඹ නත න නළවළ. තමු නනහ නත  ආඩලඩුතේ 
අල්රසරට අුභ ත නන එඳහ කිඹන ඒ ප්රහලඹ යමි න භහ නිවඬ 
නහ. තඵොතවොභ  සතු වයි. 

 
[අ.බහ. 5.54] 

 
ගු සන්දිත් සමාතාිංංහ මාතහතා  
(ரண்தைறகு சந்றத் சசறங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  භට චන කීඳඹක් ථහ 
ය නන ඉඩ රඵහ දීභ ළන ඔඵතුභහට සතු ව නත නහ. අද අපි 

තම් විහදතවදී ඳක් විඳක් භළ ව ඇභ වරු ඒ අඹතේ අදවස 
උදවස හුභහරු ය ේත වළටි අවතන හිටිඹහ.  මරහනහරඪ 
රු භ නත්රීතුභනි  හරඹක් තම් යතේ නී වඹක් කිඹන එ  වබුතඩල 

නළවළ. ඒ හරතව ෆභ තදඹක්භ තේලඳහරනීයණඹ යරහ 
 වබුතඩල. ෆභ ආඹතනඹක්භ එනම්  ප්රහතේශීඹ බහ සිට 
ප්රහතේශීඹ තල්ම් හර්ඹහර  දිසත්රික් තල්ම් හර්ඹහර  ආඩලඩුතේ 

 වතඵන අතනක් ආඹතන ඹන ෆභ තළනක්භ තේලඳහරනීයණඹ 
තරහ  වබුණහ. නිරධහරි නට තළි න ළඩ ය නන ඵළරි 
තේේඹක්  වබුණහ.   එදහ 2015 ජනහරි 08 තනි දහ ඒ තන 

වුණහට ඳුභ අද නිරධහරි නට ළඩ ය නන පුළු න  සහධීන 
ටයුතු ය නන පුළු න අසථහක් ඇ ව තරහ  වතඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  තම් තොමි න බහතේ 
අධයක් ජනයහල්තුභහට රඵහ තදන ළටුඳ ඉතහ ළදේ.   ඳුභ ගිඹ 

හනුතේ  2016 තනතොට අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ 
විභර්ලන තොමි න බහට ඳළමිණිලි 10 634ක් ඳභණ රළබිරහ 
 වතඵනහ. ඒ හතේභ 2015 ර්තව ඳළමිණිලි 3 021ක් ව  2014 

ර්තව ඳළමිණිලි 9 752ක් රළබිරහ  වතඵනහ. වළඵළයි  2014 

අවුරුේතේ රළබුණු ඳළමිණිලි එක්ේ වරිඹට විබහ යරහ නළවළ. 

ඒට තව තු  වතඵනහ. එදහ හිටපු තේලඳහරනඥඹ න ඇඟිලි වරහ 
ඒ විබහ නතය යරහ  වතඵනහ. එතවභ නළේනම් ඳළේතට දභහ 
 වතඵනහ. වළඵළයි  අපි ද නනහ  අද තම් නිරධහරි න  තම් ඳළමිණිලි 
විබහ යතන ඹ නන තතව භව නසි වී ටයුතු යනහ 

කිඹරහ.  නමුේ ඳළමිණිලි විලහර ප්රභහණඹක්  වතඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  අපි තම් ආඩලඩු රඵහ 
 නනතොට  ආඩලඩු වදනතොට  ඒ තන ඇ ව යනතොට ඒ 
තනුත න විලහර ර්තයඹක් ශහ.  අපි එදහ ජඹග්රවණඹ තශ  
නළේනම් අද අපි තභතළන නළවළ. ඒ තභයි ඇේත ථහ. 
තභොද  එදහ අපි තම් යතේ ප්රජහත නත්රහදඹ ඇ ව ය නන යපු 
ටත නදී  අඳට ඳවය තද නන විලහර ඵරතේ ආහ. අඳට විරුේධ 
ය නන  වතඵන වළභතේභ ශහ.  වළඵළයි  අපි ප්රජහත නත්රහදඹ 
සථහපිත ය නන ටයුතු ශහ.  මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  
ඳශහේ බහ ේතහභ අද විතල තඹ නභ ඵයමු ඳශහේ බහ 
විලහර ලතඹ න දකත ආඹතනඹක් ඵට ඳේතරහ  වතඵනහ. 
විණන හර්තහර  වතඵනහ  එහි ප්රධහන අභහතයයඹහට ඳහවිචි ද 
ය නන පුළු න නිර හවන තදක් ව ආයක්කත හවනඹක් 
ඳභණයි කිඹරහ. නමුේ  2015 ර්ඹ තනතොට හවන 14ක් 
අබහවිත යරහ  වතඵනහ. මිලිඹන 9ට ඩහ මුදරක් ඒ හවන 
වහ ළඹ තරහ  වතඵනහ. තම් රුණු 2016 විණන 
හර්තහතේ ව න තරහ  වතඵනහ. අපි ඉල්රහ සිටි නත න තම්හ 
ළන විබහ යරහ ටයුතු ය නන කිඹරහයි. 

ඊශතට  අපි නිමු මුඳහය. තම් තභයි අතනක් දකතභ 
ක්ත ත්රඹ. විතල තඹ නභ යඹුක්න මුඳහය තව දණ  ළ ව 
ලතඹ න සිදු නහ. ඊශතට  ඉ නධනවල් නිමු. 
ඉ නධනවල්රේ විලහර තර මුදල් අ්රමිතහ සිදු තරහ 
 වතඵනහ. එදහ තේලඳහරනඥතඹෝ ඡ නදඹ ය නන තභොක්ද 
තශ ? තභ අභිභතඹ ඳරිදි ඒ ඉ නධනවල්ලි න හවනරට ඩීල්  
තඳට්රල් ඳඹහ ේතහ. එළනි අ්රමිතහ විලහර ලතඹ න සිදු 
තරහ  වතඵනහ. මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  එභ සිඹලු 
අ්රමිතහ පිළිඵ ඳරීක්ණ ඳේරහ අලය ටයුතු ය නන 
නහ.  

අද ඒහඵේධ විඳක්තව රු භ නත්රීරු ථහ ශහ; 
ආඩලඩුට තචෝදනහ එල්ර ශහ. නමුේ  දුණඹ කිඹන තේ 
තේලඳහරන ලතඹ න තභ නභ තම් යතේ ෆභ තළනභ  වතඵනහ. 
දණඹ නළ ව ය තම් යට ඉදිරිඹට තන ඹ නන අඳ සිඹලුතදනහභ 
එතු තරහ ටයුතු ය නන ඕනෆ. ඒට ඳක්  ඳහට තදදඹක් 
ඵර නන එඳහ. තේලඳහරනඥඹ න වළටිඹට අපි  සිඹලුතදනහභ එතු 
තරහ තම් යතේ දණඹ  භීණඹ නළ ව යන එ තභයි ය නන 
ඕනෆ.  

අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහතේ 
අධයක් ජනයහල්යඹහතේ ළටුේ වහ දීභනහ ළ ව ය නන ටයුතු 
කිරීභ ළන අපි  නතතෝ නහ. තම් තඹෝජනහට අතේ වහඹ 
රඵහ තදන ඵ ප්රහල යමි න  භට තම් අසථහ රඵහ දීභ ළන 
මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  ඔඵතුභහටේ සතු ව නත තමි න 
භතේ ථහ අ න යනහ. 

 

[අ.බහ. 6.00] 

 
ගු ඩී. වී.  ානක මාතහතා 
(ரண்தைறகு டி.வீ. சரணக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ 
විභර්ලන තොමි න බහතේ අධයක් ජනයහල්යඹහතේ ළටුේ වහ 

දීභනහ ප්ර වතලෝධනඹ කිරීභට අද  තනහ තඹෝජනහ පිළිඵ ථහ 
ය නන අසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ භහ ඳශමුත නභ ඔඵතුභහට 
සතු ව යනහ. මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  භට විනහ ව කීඹක් 

ත න වී  වතඵනහද? 

281 282 



ඳහර්ලිතම් නතු 

ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විනහ ව 9යි. 
 

ගු ඩී. වී.  ානක මාතහතා 
(ரண்தைறகு டி.வீ. சரணக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  තභඹ අල්රස තවෝ දණ 

තචෝදනහ විභර්ලන තොමි න බහතේ අධයක් ජනයහල්යඹහතේ 
ළටුේ වහ දීභනහ ප්ර වතලෝධනඹ කිරීභට අදහශ විහද තතයන 
අසථහ වුණේ  අද යතේ සිදු න ඵයඳතශ හයණඹක් පිළිඵ 

භභ ඳශමුත නභ රු බහතේ අධහනඹ තඹොමු ය නන 
ඵරහතඳොතයොේතු නහ.  

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  අද අඳට අයි ව මුහුදු න්යඹ 

විතේල යටලි න ආ්රභණඹ ය නන ඳට නතන  වතඵනහ. අද 
තේදී ඒ ආ්රභණ එ නන එ නනභ ළ ව තරහ  වතඵනහ. පිට 
යටර නළේ අද අතේ මුහුදු ීනභහ තුශට ඇතුළු තරහ අතේ මුහුදු 

ීනභහ තුශ භ න යනහ. ඒ හතේභ අතේ භේය ම්ඳත අල්රහ 
තන ඹනහ. මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  දකුණු ඳශහතේ 
භතේ තම්   කුඩහළල්ර ප්රතේලතව ඩේලිේ.එචි. භහි නද භවතහතේ 
" වරහ න පුතහ" තඵෝේටු වම්ඵ නතතොට නයතව සිට මුහුදු ළතපුම් 

13ක් එවහ ධීය ර්භහ නතතව තඹතදනහ. ඒ හතේභ 
වම්ඵ නතතොට එල්.එචි. සිරහන නද මුදරහලිට අයි ව "තුහ න පුතහ" 
තඵෝේටුේ වම්ඵ නතතොට නයතව සිට මුහුදු ළතපුම් 13ක් එවහ 

මුහුදු න්යතව ධීය ර්භහ නතතව තඹතදනහ. ඊතව එ ඳහයටභ 
අළු ඳහට නළක් ඇවිල්රහ එභ තඵෝේටු තදභ ඹට යතන ගිහි න 
 වතඵනහ. කුඩහළල්ර ප්රතේලඹට අයි ව තඵෝේටුතේ හිටපු ධීයඹ න 

තු නතදනහත න තදතදතනක් අද තේදි අතුරුදව න තරහ 
 වතඵනහ. එ ධීයතඹක් තම් තේදී ඉ නනහ  වම්ඵ නතතොට 
ඉසපිරිතහතල්. අද ඒ තඵෝේටු තදභ මුහුදුඵේ තරහ. මරහනහරඪ 

රු භ නත්රීතුභනි  අඳට  වතඵන ප්රලසනඹ තභයි  තභේ ඒ නළ 
අල්රහ තන නළ ව එ. අතේ රු ධීය වහ ජරජ ම්ඳේ 
 ර්ධන අභහතයතුභහේ තභතළන ඉ නනහ. රු අභහතයතුභනි  
අඳට  වතඵන ප්රලසනඹ තම්යි. පිට යට නළේරට අතේ මුහුදු 

න්යතව භ න ය නන අය දු නත න වුද? හතේ අනුදළනුභ 
ඇ වද ඒ නළේ අතේ මුහුදු න්යඹට ඇතුළු වුතඩල?  ඒහ සිදු  නත න 
වුරු න තවෝ  දළනුේද?  තරෝතව තවොභ නහවි වමුදහක් 

තභයි අතේ ර හතේ ඉ නත න.   වුරු තවෝ ඒ අඹට අනුඵර තදන 
නිහ තභයි  ඒ අඹ අද අතේ මුහුදු න්යඹට ඇතුළු තරහ ඒ හතේ 
වහනි සිදු ය නත න. මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  තම් ඳශමුළනි 

අසථහ තනතයි. අද අතේ තම්  කුඩහළල්තල්   ධීයතඹෝ 
තදතදතනක් අතුරුදව න තරහ  වතඵනහ. ඒ හතේභ මීට භහ 
වඹට ලි න හල්තල්දීේ තභළනිභ සිදු වීභක් වුණහ. අතේ මුහුදු 

න්යඹට ඵරවේහයතඹ න නළේ ඇතුළු වීභ නිහ  හල්තල්ේ 
ධීයතඹෝ ඳසතදතනක් ජීවිතක්ඹට ඳේ වුණහ. යතේ නහඹතඹෝ 
දළනුේ තභයි තම්හ සිේධ ත නත න.  

එතවභ නළේනම් තම් මුහුදු න්යතව ඕනෆ ඕනෆ විධිඹට තභතවභ 
වළසිතය නත න තොතවොභද? වළඵළයි අද අතේ තඵෝේටුක් 
ළරැදිරහේ අතේ මුහුදු න්යතඹ න එළිඹට ගිතඹොේ දඩ වනහ. අද 
ලුතය  දේ භවතහතේ  ුභය  භවතහතේ  ය  භවතහතේ තඵෝේටු 

තුනට රුපිඹල් රක් 5ට අධි ඵදු මුදරක් අඹ යනහ. ඒට 
තව තු තභොක්ද? තභ නතේ මුහුදු න්යතඹ න එළිඹට ගිහි න භහළු 
ඇල්ලුහ කිඹරහයි. මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  තම් නී ව 

ක්රිඹහේභ  නත න අතේ යටට විතයයි. වළඵළයි පිට යටර නළේ 
ඇවිේ  ඔවු නට ඕනෆ විධිඹට අතේ මුහුදු න්යතව භහළු අල්ර නන  
ඒ හතේභ අතේ තඵෝේටු තඳයශහතන ඹ නන තම් යජඹ අය දීරහ 

 වතඵනහ. ඒ විතයක් තනොතයි.  මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  
අද තේදී - 

ගු මාතහින්ද අමාතාවීා මාතහතා (කරවා හා ජලජ සේඳත් 
සංවර්ධන අමාතාතය සහ මාතහවැලි සංවර්ධන ාාජය 

අමාතාතයතුමාතා) 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ - கடற்தநரறல் ற்தம் லக 

பதோன அதறறதத்ற அலச்சதம் கரலி அதறறதத்ற 

இரேரங்க    அலச்சதம்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development and State Minister  of 
Mahaweli Development) 
 
නැඟී ිංටිමේය. 
ளந்ரர். 

rose. 

 

ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ධීය වහ ජරජ ම්ඳේ  ර්ධන ඇභ වතුභහ. 
 

ගු මාතහින්ද අමාතාවීා මාතහතා 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මරනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  භට විනහ වඹයි අලය  නත න. 
අතේ මුහුතේ භහළු අල්ර නන කිසිභ ඹහත්රහට අය දීරහ නළවළ. 
එතවභ යුඹ න  වතඵ නන ඇ ව. භහ තභභ අභහතයහ ලතව අභහතය 

ධුයඹ බහය ේතහට ඳසත  අතේ මුහුදු න්යතව තම් ආහයතඹ න 
භහළු අල්ර නන අය දීරහ නළවළයි කිඹරහ භහ ඉතහභේ  
කීතභ න කිඹනහ.  

 

ගු ඩී. වී.  ානක මාතහතා 
(ரண்தைறகு டி.வீ. சரணக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

එතවනම් අල්රස  නන ඇ ව. 

 
ගු මාතහින්ද අමාතාවීා මාතහතා 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

තම් ඹහත්රහ තතව නද ගිතව කිඹන එ පිළිඵේ අපි දළනට 
තොඹහතන ඹනහ. ඒ හතේභ අතේ මුහුදු න්යතව තනේ නළේ 

ඹනහ; බහඩලඩ ප්රහවන නළේ ඹනහ. 

 
ගු ඩී. වී.  ානක මාතහතා 
(ரண்தைறகு டி.வீ. சரணக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

එතතොට ඒ තඵෝේටු තද වේඳහතන ගිතව හර්ද? 
 

ගු මාතහින්ද අමාතාවීා මාතහතා 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

තභොක්ද? 
 

ගු ඩී. වී.  ානක මාතහතා 
(ரண்தைறகு டி.வீ. சரணக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

ඒ තඵෝේටු තද වේඳහතන ගිතව හර් එක්ද? 

 
ගු මාතහින්ද අමාතාවීා මාතහතා 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

නළවළ. ඔඵතුභහතේ හයණහ පිළිඵ භට තනභ කිඹ නන 

 වතඵනහ. ඒට අපි තනභ විහදඹක් නිමු. [ඵහධහ කිරීභක්] 
නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] භහ ත නන. නළවළ  නළවළ. දළනට අඳට 
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හර්තහ  නත න බහඩලඩ ප්රහවන - [ඵහධහ කිරීභක්]  නළවළ. බහඩලඩ 

ප්රහවන ඹහත්රහ භ න යනහඹ කිඹන එ තභයි අඳට දළනට 
හර්තහ  නත න. භහ ඉතහභේ  කීතභ න කිඹනහ  අපි කිසිදු 
ඹහත්රහට අය දීරහ නළවළයි කිඹරහ. ඕනෆ නම් අය දීපු ඒහ 
ළන ඔඵතුභහතේ පිටුඳසි න ඉ නන භ නත්රීරු නත න අව නන 

පුළු න. එතවභ අය දීපු හරඹක්  වබුණහ.  
 

ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තවොයි. තඵොතවොභ සතු වයි. 
 

ගු මාතන්ත්රීවාමයක්ෂ 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

ඒ හරඹ ළන කිඹ නන. [ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගු ඩී. වී.  ානක මාතහතා 
(ரண்தைறகு டி.வீ. சரணக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  දළ න භට  වතඵන ප්රලසනඹ  
ඇභ වතුභහතේ තම් ඵඩු තන ඹන නළේ නහවි ළතපුම් 13ක් 

ඇතුතශ ද  ඹ නත න කිඹන එයි. ඒ නළේ අතේ මුහුදු න්යතවද 
ඹ නත න ඇභ වතුභනි? මුහුදු ළතපුම් 13 තුශ නළේ ඹ නත න 
තොතවොභද? මුහුදු ළතපුම් 60ක් ඇතුශත කිසිභ නළට ඹ නන 

ඵළවළ. එභ ීනභහ තුශ නළේ ඹ නත න තොතවොභද කිඹ නන තෝ 
ඇභ වතුභනි. ඔඵතුභ නරහතේ අනුදළනුභ ඇ වද තම්හ සිේධ 
ත නත න? තම් ජීවිතරට  කිඹ නත න ඔඵතුභහද  

ජනහධිඳ වතුභහද  අභළ වතුභහද? එතවභ නළේනම් ඔඵතුභ නරහ 
අල්රස අය තනද තම්හ ය නත න?  

 

ගු මාතහින්ද අමාතාවීා මාතහතා 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  එ ඹහත්රහටේ අය 
දීරහ නළවළ. ඒ ීනභහ තුශ නළේ ඹනහ නම් ඒතක් කීභ බහය 
 නන ඕනෆ ශ්රී ර හ නහවි වමුදහයි. ඔවු නට ම්පර්ණ අයි වඹ 
රඵහදීරහ  වතඵනහ  ඒ නළේ අේ අඩ ගුට  නන. අතේ රහඳඹ 
තුශට තභොන යටකි න විතේල ඹහත්රහ ආේ  ඒ කිසිදු ඹහත්රහට 
ධීය අභහතයහ ලඹ විධිඹට අයඹක් දීරහේ නළවළ  ඒ 
ම්ඵ නධතඹ න අනුදළනුභකුේ නළවළ. එතවභ තදඹක් සිේධ තරහ 
 වතඵනහ නම් ශ්රී ර හ නහවි වමුදහ තභයි එහි කීම් බහය 
 නන ඕනෆ. තභඹ බහඩලඩ තනෞහක්ද  අනයතඹ න ආපු 
තනෞහක්ද කිඹන එ පිළිඵ අපි තොඹහතන ඹනහ. 

 

ගු ඩී. වී.  ානක මාතහතා 
(ரண்தைறகு டி.வீ. சரணக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  දළ න ප්රලසනඹ තම්යි. යතේ 
ජනහධිඳ වතුභහ තම්හ දකිනහ  ඳත්රතඹ න. අභළ වතුභහේ ඳත්රතඹ න 
දකිනහ. වළඵළයි ධීය ඇභ වතුභහ තඵෝරඹ ඳහස යනහ  ශ්රී ර හ 
නහවි වමුදහට. ඇභ වරු  ජනහධිඳ වරු  අභළ වරු වළභ දහභ 
තඵෝර ඳහස යනහ. වළඵළයි අතේ තම් ජනතහට  කිඹ නත න 
වුද? අතේ ධීයඹහට  කිඹ නත න වුද? එභ ජීවිතරට 
ඔඵතුභ නරහ  කිඹ නන ඕනෆ. තඵෝර ඳහස ය-ය ඉ නන එඳහ. 
ඔඵතුභහ ධීය ඇභ වයඹහ විධිඹට කීභ  නන.  

 

ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ නත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ ථහ ය නත න තම් විහදතව 
භතීහට අදහශ තනොතයි.  දළ න තභඹ තනේ විහදඹට 

ඹනහ.  

ගු ඩී. වී.  ානක මාතහතා 
(ரண்தைறகு டி.வீ. சரணக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  භට ථහ ය නන ඉඩ 
තද නන. තභතළන  වතඵන ප්රලසනඹ තභයි  තම්හ ය නත න අල්රස 

අයතන. තම් සිේධ  නත න තවොයභ.  ඒ ළන තභයි තොඹ නන 
ඕනෆ. 

 
ගු මාතහින්ද අමාතාවීා මාතහතා 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භහි නද අභයවීය ඇභ වතුභනි  තභොක්ද ඔඵතුභහතේ  
point of Order එ? 
 

ගු මාතහින්ද අමාතාවීා මාතහතා 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  තම් ඹහත්රහ භුභ න අල්ර නන 
තවෝ තනේ ටයුේතට ඇවිල්රහ  වතඵනහ නම්  අපි 
දළනටභේ ඒ ළන තතොරුතුරු තොඹහතන ඹනහ. යජඹ විධිඹට 

අපි ඒ ඹහත්රහරට එතයහි ටයුතු කිරීභට  බහය  නනහඹ කිඹන 
එ භහ ඉතහභේ  කීතභ න කිඹනහ.  

 

ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ නත්රීතුභනි  ඔඵතුභහතේ ථහ යතන ඹ නන. 

ඔඵතුභහට ත විනහ වඹයි  වතඵ නත න. 
 

ගු ඩී. වී.  ානක මාතහතා 
(ரண்தைறகு டி.வீ. சரணக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  ප්රලසනඹ  වතඵ නත න තභඹ 
ඳශමුන එේ  අ න වභ එේ තනොන නිහයි.  භහ 6ට 

ලි න ජීවිත 5ක් නළ ව වුණහ.  අද තදතදතනක් අතුරුදව න තරහ 
 වතඵනහ. ඒ හතේභ ඉ නදිඹහතේ තඵෝේටු ඇවිේ ල්මුත නදී අතේ 
තඵෝේටුරට වනහ. වළඵළයි තම් ඇභ වරු නිවඬයි  

ජනහධිඳ වතුභහ නිවඬයි  අභළ වතුභහ නිවඬයි. තම් තභයි ඇේත 
තේේඹ.  

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  අතේ ධීයඹහට එ නන-

එ නනභ නී ව ළ ව තනහ. අතේ ධීයඹහට භහළු අල්ර නන නළවළ. 
2015 තම් ආඩලඩු බහයේ දත  ඉරහ භේය නිසඳහදනඹ 
එ නන-එ නන අඩුතරහ  වතඵනහ.  

වළඵළයි තරොකුට කිඹනහ  දළ න ම්ඵහධ නළවළ කිඹරහ.  
භේය ම්ඳත පිට යටරට  යුතයෝඳහ  භතව යටරට දළ න  
ඕනෆ විධිඹට ඹ නන පුළු න කිඹරහ කිඹනහ.  රු 
අභහතයතුභනි  නමුේ 2015 සිට 2017 දක්හ අද  නතොට එ නන 

එ නනභ භේය අඳනඹනඹ  අඩු තරහ  වතඵනහ. තම් ම්ඵහධ 
නළේනම්  භේය අඳනඹනඹ අඩු ත නත නතොතවොභද?  

 
ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ නත්රීතුභහ  දළ න ථහ අ න ය නන.  
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ඳහර්ලිතම් නතු 

ගු ඩී. වී.  ානක මාතහතා 
(ரண்தைறகு டி.வீ. சரணக) 

(The Hon. D. V. Chanaka)            

භට කිඹ නන  වතඹ නත න  තභඹයි.  අ වරු  ජනහධිඳ වතුභහට  
රු අභළ වතුභහට  රු ඇභ වතුභහට  නහවි වමුදහට තම් සිඹලු 

තදනහටභ භභ කිඹ නත න    අතේ මුහුදු න්යඹ ආ්රභණඹ යන එ  
නේ නන කිඹරහයි. අතේ භේය ම්ඳේ රැතන ඹහභ 
නේ නන. අතේ ධීයඹ නතේ ජීවිතරට  කිඹ නන කිඹහ 

ආඩලඩුට ඵර ය සිටි නන ළභළ වයි.  ඔඵතුභහට සතු ව නත 
තමි න භතේ ථහ අ න යනහ.  

 
ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතු වයි.  

මීශතට  රු සවදය  නලි නද ජඹ වස භ නත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 6.10] 

 
ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිශස්ස මාතහතා 
(ரண்தைறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ேறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  අල්රස  තවෝ දණ විභර්ලන 
තොමි න බහතේ අධයක් ජනයහල්යඹහ වහ ළටුේ වහ දීභනහ 
තවීභ පිළිඵ හචිඡහ යන තම් තරහතේ චන සල්ඳඹක් 
ථහ කිරීභට රළබීභ ළන තුටු තනහ. හභහනයතඹ න අල්රස 

තවෝ දණඹ පිළිඵ ථහ යේදී  වළභ දහභ භමිතතල් ෆවුණු 
ළයින හතේ දතරන පිරික් ඉ නනහ. තවොරු නට    චනිඹ නට  
දකතඹ නට තම් භහතීහ ථහ කිරීභ තයම් අපුරක් තේ නළවළ.  

2015 ජනහධිඳ වයණතව ජනයභ  ුභවිතල ක  එක්. ඒ 
ජනයභ රළබීතම් ප්රධහන හයණහ තභයි තොරු නට  
 චනිඹ නට   දුකතඹ නට  දඬුම් ඳළමිණ වීභ. ඒ වහ තභයි 

රක්  වළට තද ජනතහක් එතුතරහ භහි නද  යහජඳක් 
භවේභඹහ ජනහධිඳ ව පුටුත න ඵසරහ  වභත්රීඳහර සිරිත න 
භවේභඹහ  ඒ පුටුතේ හ ව යවතව.  ඒ වහ ආඹතන 

ඳේධ වඹක් ඳශමු දින සිඹඹ තුශ වළදුහ  ලක් වභේ ශහ. ඒ අනු 
තභයි  FCID  එ   වළදුතේ. ඒ අනු තභයි  FCID  එට ඳළමිණිලි 
තොනු කිරීභ වහ  දුණ භර්ධන මිටු තල්ම් හර්ඹහරඹ 
වළදුතේ.  ඒ අනු තභයි අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන 

තොමි න බහ  ලක් වභේ තශ .  ඒ අනු  තභයි තනදහ  
තඳොලිස නිරධහරිතඹක්  ග්රහභ  නිරධහරි භවේභතඹක්  
විදුවල්ඳ වයතඹක් අල්රස  නනතොට අල්රනහ තනුට  

භවය තේලඳහරනඥඹ න  යජතව නිරධහරි න  අල්රස තොමිභ 
වමුට ඳළමිතණේතේ. ඒ දසර  යහජඳක් ල්ලිතව අඹ 
ළ වපුයභ හිටිතව අල්රස තොමිභ ඉසයව  FCID  එ  

ඉසයව. අල්රස තොමිභට  ඒ අඹත න වුරු තවෝ අයතන  
ඹනතොට  භවය තරහට ජහ ව තො වඹේ විී ව ය 
අයතන ගිහි න  උද  සතකෝණ යන තළන තභයි   සි ටිතව. එභ නිහ 

වළභ දහභේ තම් අල්රස තවෝ දුණ ළන ථහ යනතොට  ඒ 
උදවිඹට  තම් ප්රලසනඹ  වතඵනහ. 

 මුරහනහරඪ රු භ නත්රිතුභනි  අද   ජනහධිඳ වයඹහ ඳේ වී 

අවුරුදු තදවභහයක් තතන තොට  තම් ආඩලඩු ඳේ වී  අවුරුදු 
තදක් තතන තොට  ඒ තවොරු නට උඩ ඳළන ඳළන  ෆ ව නන 
අසථහක්  රහ දී  වතඵ නත නේ  තම් ආඩලඩුභ තභයි.   වබුණු 
අල්රස තොමිභ අර්භණය යරහ   ඒ  වබුණු  FCID  එ 

අර්භණය යරහ  දුණ භර්දන මිටු තල්ම්  හර්ඹහරඹ   ජනි 
30තනිදහ ඉරහ අතවෝසි යරහ  ඒ   වබුණු  files  ටි 
තඳොලිසඳ වට බහය තද නන කිඹහ නිතඹෝ යරහ  ඒ තවොරු නට 

නිදළල්තල් ළරිය නන ඉඩ දීරහ  වතඵ නත න තම් ආඩලඩුයි.  ඳුභ 

ගිඹ ය තදවභහය හරඹ තුශ  දුණ භර්දන මිටු 
හර්ඹහරඹට ඳළමිණිලි දවට ඩහ රළබී  වබුණහ. ඔවු න  ඒ 
පිළිඵ විධිභේ ඳරීක්ණ යරහ  ඳළමිණිලි තොනු ය   FCID  
එට ඳළමිණිලි  288ට ආ නන ප්රභහණඹක් රඵහ දී  වතඵනහ. 

එයි න ඳළමිණිලි  82ක් පර්ණ විභර්ලනඹට රක් ය   නී වඳ ව 
තදඳහර්තතම් නතුට බහය දු නනහ. නමුේ නී වඳ ව 
තදඳහර්තතම් නතුත න  ත වුණු අවුරුදු තදවභහය හරඹ තුශ 

නඩු ඳයහ  වතඵ නත න  ඳළමිණිලි  15ක් ම්ඵ නධතඹ න  විතයයි. 
එයි න නඩු ඇීනභ  ආයම්බ ය   වතඵ නත න එ ඳළමිණිල්රක් 
ම්ඵ නධතඹ න  විතයයි.  එභ නිහ  නඩු ඇීනතම් ප්රභහදඹක් 

 වතඵනහ.  රු රුණහයේන ඳයණවිතහන නිතඹෝජය ඇභ වතුභහ   
කිඹනහ භට ඇුභණහ  "විතල  අධියණඹක් තවෝ ඇ ව යරහ 
තවොරු ඉක්භනට අල්ර නන ඕනෆ; දඬුම් ය නන  ඕනෆ" කිඹරහ. 

හටද කිඹ නත න?  ඔඵතුභහ ආඩලඩු  ඳක්තව  රැසවීතම්දී   
කිඹ නන; ඔඵතුභහ අභහතය භඩලඩරඹට කිඹ නන; ජනහධිඳ වතුභහට  
අභළ වතුභහට කිඹ නන. අපි කිඹ නත නේ ඒ තභයි.  අධියණ 
ඳේධ වතව  වතඵන අධියණ තදක් තවෝ තුනක් ත න යරහ 

තම් තවොරු නට දඬුම් දීතම් ක්රිඹහලිඹ  ඉක්භ න ය නන  ඕනෆ.   
තභොද  තම්  තවොරු පිනුම්  ව නන ඳට නතනයි  වතඵ නත න.  

මරහහනරුඪ  රු භ නත්රීතුභනි අපි කිඹ නත න   ඳුභ ගිඹ ළු 

දලතව යහජඳක්රහ තවොයම් යපු  තේල් තභ යටට තවළිදයවු 

ශහට විතයක් භදි කිඹරහයි. ඒ අඹ අල්රහ නී වඹ වමුට 
තතන නන  ඕනෆ.  නිම්භ නිම් Montessori teacher 

තතනක් තරහ සිටි  ශිය න ව තනෝනහ තභ නතේ නළ නදහේ  එක් 

ඳළරිසිතව භවහ තවෝටල්රට ගිහිල්රහ  තරෝතව මිර අධිභ  

විසකි ඳහනඹ තශ  තොතවොභද කිඹරහ තම් යට දළන  නන ඕනෆ.  

එහි  බිර තොතවොභද කිඹරහ විතේල අභහතයතුභහ කිේහ. එතළනට 

ඹ නන  පුළු න වුතඩල තොතවොභද කිඹරහ තම්  යට දළන නන  

ඕනෆ.  

නිම්භ නිම් තවොය ඳහ තය න නහවි වමුදහට ගිඹ තඹෝකත 
යහජඳක් තදහිර ඉඩම් අක්ය  ණ න මිරදී ේතේ  තොතවොභද 

කිඹහ යට දළන නන ඕනෆ විතයක් තනොතයි  ඒහට  එතයහි 
නී වඹ ක්රිඹහේභ ත නනේ ඕනෆ. ඒහ අවතන ඹන තොට 
ඔ නන කිඹනහ  "තඩ්සි ආචි දත න ල්ලි වම්ඵ වුණහ" කිඹරහ. 
තඩ්සි ආචි දත න ප්රලසන යන තොට කිඹනහ  තඩ්සි ආචි ද 

නිදහතන ඉ නන තොට වුතදෝ ඇවිේ භළණික් භල්රක් දු නනහ ලු. 
තම්තොල්තරෝ ල්ලි වම්ඵ ශ විධිඹ ළන ඇහුතොේ කිඹ නන 
 නත න ඔඹ හතේ උේතය -තඩ්සි ආචි දතේ භළණික් භල්ර හතේ 

ථහ- තභයි. එතවභ යහජඳක්රහට  තඩ් ඹන අඹ ජනතහ විමුක් ව 
තඳයමුණට ඇඟිල්ර දිගු ය නන ඳට නතන  වතඵනහ. භත 
 වඹහ නන  තමු නනහ නත රහ ජනතහ විමුක් ව තඳයමුණට  චහ  

දණ තචෝදනහ ඔතවොභ තනොතයි තභොන ආහයඹට එල්ර ශේ  
තම් යතේ ජනතහ ඒහ පිළි නත න නළවළ. අඳ අභහතයහ ලර භහ 
14ක් ඉරහ එළිඹට ඵළසහට ඳසත   තමු නනහ නත රහ එ එ 

විභර්ලන මිටු ඳේ යරහ ඵළලුහ  අතේ අබහවිතහක්   චහක් 
 වතඵනහද කිඹහ. නමුේ  අතේ එ ත ඳව  චහක් 
තොඹහ නන ඵළරි වුණහ.  අඳ නිළයදි ආහයඹට ඒ මුදල් 
ඳරිවයණඹ ය  වතඵනහ; බහවිත ය  වතඵනහ. අඳ 

 වසභවහයහභ ප්රහතේශීඹ බහතේ අවුරුදු 8ක් හිටිඹහ. අඳ එභ 
ප්රහතේශීඹ බහත න ගිඹහට ඳුභ ඔඹ එ එ ඳරීක්ණ මිටු 
ඳේ යරහ  තවොඹහ ඵළලුහ. නමුේ  අල්රහ ේතහද? අතේ එ 

 චහ දණඹක් තොඹහ  නන ඵළවළ.  

දළ න කිඹනහ  ජනතහ විමුක් ව තඳයමුතඩල ඳක් අයමුදර 
ළන. ඔේ  අඳ භළ වයණ තොභහරිසයඹහට අතේ ේම් 
නිළයදි එළිදයවු ය  වතඵනහ. ඳුභ ගිඹ 2015 අවුරුේතේ අතේ 
ගිණුතම් තෝටි 8ක්  වතඵන ඵ අඳ කිේහ. අතේ සිඹලු 

භ නත්රීරු නතේ -ඳහර්ලිතම් නතුතේ සිට ප්රහ තේශීඹ බහ දක්හ-  
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ළටුේ ඒ ගිණුභට ඵළය තනහ. අඳ ඳහවි ද ද යන හවන ඹම් 

හරඹක් ඳහවිචි ද ශහට ඳුභ විකුණුහභ ඒ මුදර අ ඳ ගිණුභට 
ඵළය ය  වතඵනහ. අඳ ඒ සිඹලු ටයුතු ඳහයදීලය ය 
 වතඵනහ. වළඵළයි  ජනහධිඳ වයණඹක්  භව භළ වයණඹක් ශ ශ්රී 
ර හ නිදවස ඳක්තව භහි නද යහජඳක් භවේභඹහතේ ඔඹ 

ල්ලිඹ භළ වයණ තොභහරිසයඹහට ඉදිරිඳේ ශ ේම් 
තල්නඹ කීඹද? රක් 190යි -එක්තෝටි අනරක්ඹයි-. අඳටේ 
කිඹ නනතෝ  එචිචය මුදරකි න ඡ නද තදක් තශ  තොතවොභද 

කිඹරහ. ඒතොල්ර නට තභ නතේ ආදහඹම් තඳ න නන ඵළවළ. ඇයි? 
ළු ල්ලි. ළු ල්ලි තොතවොභද තඳ න නත න? ළු 
ල්ලිලි න තේලඳහරනඹ  ඡ නදඹ ශ අඹ; ඒ ල්ලිලි න 

ඳහර්ලිතම් නතුට ආපු අඹ දළ න ජනතහ විමුක් ව තඳයමුණට ඇඟිල්ර 
දිගු ය නන ඳට න තන  වතඵනහ. ඒ විතයක් නම් භදෆ! ඒ හරඹ 
ඇතුශතදී ප්රහතේශීඹ බහ බහඳ වම් දයහතන  අයිඹරහ  භල්ලිරහ 

එතු තරහ තඵොයළු ළප වළටි තම් ඳහර්ලිතම් නතු විතයක් 
තනොතයි  තම් යතේ භහධය වයවහ ප්රසිේධ වුණහ ත න. තෝ  ඒහට 
උේතය?  තඵොයළු ඳරහ ඳවුල් තඳොතවොේ ශ අඹ  
යහජඳක්රහතේ ලිතව එල්ලිරහ ඳහර්ලිතම් නතුට ආපු අඹ  දළ න 

අය වුද තතනක් අල්රහතන ඉ නත න; ම්ඳහි න ආපු 
භ නත්රීයඹහ. තභොක්ද ළසිකිළි ථහක් කිඹනහ. තොතවොභේ 
ඔහුතේ ළසිකිළි ට ළන තම් ඳහර්ලිතම් නතුත න එපිට ේටිඹ 

ද නනහ. අල්ර  නන පුළු න වුතඩල එඹහතේ චන ටියි. තම් 
යතේ වුරුේ පිළි නනහද? එඹහ කිඹපු තේල් පිළි නනහ 
නම් රු ඹ නත රුණහ වර ඇභ වතුභනි  - තෝටි 40 000ක් 

ණ න යනහ ඇස තදත න දළක්හ කිේහ ත න. යහජඳක්රහ 
වම්ඵ ශ ල්ලි තෝටි ණනක් ණ න යනහ ඇස තදකි න 
දළක්හ කිය තනහ ඒ කිඹපු ට ළ වචිච ථහක් අල්රහතන 

තභ නන ජනතහ විමුක් ව තඳයමුණට ඇඟිල්ර දිඟු ය නන වදනහ; 
තචෝදනහ එල්ර ය නන වදනහ. තමු නනහ නත රහ භත 
 වඹහ නන  ඔතවොභ තනොතයි  ඔඹ යහජඳක් ඳවුතල් තරොක්තෝ 

ඇවිේ කිේේ  තම් යතේ ජනතහ ජනතහ විමුක් ව තඳයමුතඩල ඒ 
ගුණඹ පිළිඵ ළ ය නත න නළ ව ඵ.  

තම් යටට තනොතඹක් ආඳදහරට මුහුණ තද නන සිේධ වුණහ. 
 තුය ආහ; නහඹ ඹෆම් ආහ; ුභනහමි ආහ. ඒහතවදී අඳ වුරුේ 

ළඩ ශහ. වළඵළයි  ුභනහමිඹට ආපු මුදල් තවොයම් ශහ කිඹහ 
තචෝදනහ එල්ර වුතඩල හටද? "ුභනහමි තවොයහ" කිේතේ හටද? 
ුභනහමි මුදල්ලි න තභ නතේ ගිණුභට තෝටි ණ න දභහේතේ 

වුද? ඒහට  එතයහි අධියණතව නඩු තොනු වුතඩල හටද? 
අපිටද? තමු නනහ නත රහ තර්  වඹහතන ඉ නන අේඳචි දට ත න. 
ඔඹ අේඳචි ද ුභනහමි ල්ලි තවොයම් ශහ හතේ  අේඳචි දතේ 

පුතහරහ ගිතඹේ ඒ ඳහතර්භ තභයි. එතවභ අඹ තම් අල්රස  දණ  
 චහ ළන ථහ යන තොට භමිතතල් ෆවුණු ළයින හතේ 
දතරන එ ළන අඳට හිතහ නන පුළු න. ජනතහ විමුක් ව 

තඳයමුණ ඒ ළන ථහ යන තොට තමු නනහ නත රහට ව දුරු 
හතේ තභයි. ඇයි? අඳ ඇඟිල්ර දිගු ය නත න අඳට ඇඟිල්ර දිගු 
ය නන වයිඹක් ලක් වඹක්  වතඵන නිහයි. අපි දණ භර්දන 
මිටු තල්ම් හර්ඹහරඹ තනුත න ථහ ය නත න; FCID එ 

තනුත න ථහ ය නත න; අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන 
තොමිතම් දිල්රුක්ක ඩඹස වි්රභසි ව භළ වනිඹ තනුත න ථහ 
ය නත න අඳට ඒ තනුත න ථහ ය නන ශුේධ ව අයි වඹක් 

 වතඵන නිහයි; හටේ අඳට ඇඟිල්ර දිගු ය නන ඵළරි නිහයි; 
ඳහර්ලිතම් නතුතේ  ඳශහේ බහතේ  ප්රහ තේශීඹ බහතේ ඇභ වම් 
දයපු හරතව අඳ මුදල්  චහ ශහ කිඹහ කිසිතකුට අඳට තචෝදනහ 

ය නන ඵළරි නිහයි. එතවභ ය නන පුළු නභ  වබුණහ නම් 
අඳේ තොශඹ වරහ ඉ නනහ. වළඵළයි  අඳ තළි න ථහ 
ය නත න තම් යතේ ජනතහ තේ ඵදු මුදල් ළනයි. තම් තවොයම් 

ළන තවොඹ නන ඕනෆ කිඹහයි  කිඹ නත න. ඒ අඹට දඬුම් ය නන 
කිඹහ අඳ කිඹ නත න එළනි  තචෝදනහ ජනතහ විමුක් ව තඳයමුණට 
එල්ර ය නන ඵළරි නිහයි.  

අය හතේ  ට ළඩුණු ථහ කිඹරහ ජනතහ විමුක් ව 

තඳයමුණට තචෝදනහ ය නන දයන අඵහර උේහවඹ ළන අපි 

නහටු තනහ. ඊට ලි න තභ නතේ තේලඳහරනඹ පිරිසිදු 

යතන එ නන. තම්හට  කිඹ නන ඕනෆ තම් ඳළේතේ ඉ නන 

තම් අඹ තනොතයි  තම් ආඩලඩුතේ තමු නනහ නත රහයි. තවොරු නට 

තම් හතේ නිදළල්තල් ළරිය නන ඉඩදීරහ  වතඵ නත න 

තමු නනහ නත රහයි. නී වඹ ක්රිඹහේභ තනොයන නිහ ව 

අධියණඹට ඉදිරිඳේ යරහ තම් තවොරු හියතට ඹ නත න නළ ව 

නියි එතවභ තරහ  වතඵ නත න. ඒ තවොයම් යපු ල්ලි විඹදම් 

යරහ දළ න යහජය අ ලතව භවය අඹ මිරදීතන  තවොයම් 

ඹටඳේ යතන "තෝ  තවොරු ඇල්ලුහද?" කිඹරහ අවනහ. 

හටද තම් ''තෝතචොක්'' ය නත න? භත  වඹහ නන  

තෝතචොක් ය නත න තම් ළබිනේ භඩලඩරඹට තනොතයි  තම් 

ඇභ ව භඩලඩරඹට තනොතයි  එක්ේ ජහ ව ඳක්තව තම් 

ඩලඩහඹභට තනොතයි. තභ නතේ රැකිඹහ  තභ නතේ ද දරු න  

තභ නතේ ජීවිතඹ අනතුතර් තවශහතන  ඒ පිළිඵ ත නත න 

නළතු යහජඳක් භවේභඹහ ඳයහජඹ ය නන ඡ නදඹ දීපු  ව 

ඡ නදඹ වදපු තම් යතේ රක් 62ක් න ජනතහටයි තම් 

''තෝතචොක්'' ය නත න. අතේ කීභ තභයි ඒ අඹ ආයක්හ 

යන එ  ඒ ජනයභ ආයක්හ යන එ. ඒ ජනතහ අ වවිලහර 

ළඳ කිරීභක් ශහ. ජනතහට ය නන පුළු න ඒ තේ තභයි. අපි 

2012  2013  2014 හරතව තේදිහක් හත න ගිහිල්රහ 

යහජඳක්රහතේ  චහ ළන කිේහ. ජනතහ ඒහ පිළිේතහ. 

ජනතහට ය නන පුළු න තේ තභයි භළ වයණතවදී තභ නතේ 

 වයතව ඵරතඹ න ඒ අඹ තදය ඹන එ. ජනතහ ඒ ළතඩ් 

ශහ. 

 
ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ නත්රීතුභහ  දළ න ථහ අ න ය නන. 

 
ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිශස්ස මාතහතා 
(ரண்தைறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ேறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ඊට ඳසත  න ආඩලඩුක් වළදුහ. ඒ ආඩලඩුත න ඒ ළතඩ් 

තශ  නළවළ ත න. ඒ නිහ ත න ජනහධිඳ වතුභහට කිඹ නන සිේධ 

වුතඩල  තඳොලිස තදඳහර්තතම් නතුයි  නී වඳ ව තදඳහර්තතම් නතුයි 

තභ න ඹටතට ඳයහ නන සූදහනම් කිඹරහ. ඒ  ඒ ආඹතන තදතක් 

ළඩ තතය නත න නළ ව නිහ. තම් යහජඳක්රහ ආයක්හ ය නන 

තමු නනහ නත රහතේ ඳළේතේ ඉ නන යහජඳක් තතනක් ටයුතු 

යන නිහ  තම් යහජඳක්රහ ආයක්හ ය නන ඒ යහජඳක් 

භවේභඹහතේ තනෝනහතේ ඥහ වතඹක් තම් ඳළේතේ ඉරහ ටයුතු 

ශ නිහ  තඳොසිසිඹ තභතවඹරහ  නී වඳ ව තදඳහර්තතම් නතු 

තභතවඹරහ  එතවභත න තම් තේ deals සිේධ ත නත න. එතවභ 

deals දභහේතු අඹ  එතවභ deals දභහතන තේලඳහරනඹ යන 

අඹ අඳට ඇඟිල්ර දිගු ය නන එනහ. ඕහට භව නසි ත නන 

එ නන එඳහ භවේතතඹෝ. තමු නනහ නත රහට තන තන 

තේලඳහරන ප්ර වඳේ ව භත ජනතහ විමුක් ව තඳයමුණ එක් විවිධ 

ළටුම් වදහ නන පුළු න. වළඵළයි   චහ දණ පිළිඵ නම් 

ජනතහ විමුක් ව තඳයමුණට ඇඟිල්ර දිගු යරහ තේලඳහරනඹ 

ය නන උේහව ය නන එඳහ කිඹමි න භහ නිවඬ තනහ. 

තඵොතවොභ සතු වයි. 

 
්රශ්නය විමාතසන ලදින්, සභ්ා සේමාතත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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ඳහර්ලිතම් නතු 

කල්තැබීමාත 
எத்றலப்தை 

ADJOURNMENT 

 
ගු ගයන්ත කුණාතිශලක මාතහතා  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  "ඳහර්ලිතම් නතු දළ න ල් 

තළබිඹ යුතුඹ" යි භහ තඹෝජනහ යනහ. 
 
්රශ්නය සභ්ාිමු ඛ කාන ලදී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 
 

ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

බහ ල් තඵන අසථහතේ තඹෝජනහ  රු  නදිේ 

භයසි ව භවතහ. 

 
උමාතා ඔය වැනි වයාඳෘතීන් නිසා ඇතිශ වී තිශමබන 

ඳාරිසරික අර්බුද තුිතන් මද්ශඳාලන වාිං ලබා ගැනීමාත 
உர ஏர ஜதரன்ந கதத்றட்டங்கபறணரல் 

ற்தட்டுள்ப சுற்நரடல் தறச்சறலணகபறதெடரக 

அசறல் இனரதலட்டல்  
GAINING POLITICAL ADVANTAGE THROUGH 

ENVIRONMENTAL HAZARDS CAUSED BY PROJECTS SUCH AS 

UMA OYA 

[අ.බහ. 6.21] 

 
ගු සන්දිත් සමාතාිංංහ මාතහතා  
(ரண்தைறகு சந்றத் சசறங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  බහ ල් තඵන අසථහතේ 

භහ ඳවත ව න තඹෝජනහ ඉදිරිඳේ යනහ. 
 

"විඹ රුණු පිළිඵ නිසි දළනුභකි න යුේ විතල ඥයි නත න වහ 

නිසි ආඹතනලි න උඳතදස රඵහ තනොතන ඉ ජිත නරු න විසි න තදන 
රද උඳතදස තනොතහ වරිමි න අේතතනෝභ ව තර ඉදිකිරීම් ආයම්බ 
යන රද උභහ ඔඹ යහඳී වඹ ළනි යහඳීන් නත න ඵදුල්ර දිසත්රික්ඹ 
ඇතුළු ප්රතේල කිහිඳඹ ඇ වවී  වතඵන දළළ නත ඳහරිරි ප්රලසන වහ 
උල්ඳේ සිඳීඹෆභ තව තුතොට තන නිර්භහණඹ වී  වතඵන භහජ 
අවනඹ න ත තේ ර්ධනඹ ය එභඟි න තේලඳහරන හසි රඵහ 
ළනීතම් කුභ නත්රණඹ නියත සිටින ඵළවි න එකී රුණු ම්ඵ නධතඹ න 
තභභ ඳහර්ලිතම් නතු භඟි න ඳරීක්හ යඵළසිභට ටයුතු ශ යුතු 
ඇතළයි තඹෝජනහ යමි." 

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  ඒ හතේ  තේ ඒහ 
 වතඵනහ. විතල තඹ නභ SAITM ආඹතනඹ  ඒ හතේභ 
මීතතොටමුල්ර කුණු  නද තේ සථහන. ඒහ ඳුභ ගිඹ යජඹ 

හරතව සිදු ශ ඒහ. නමුේ  ර්තභහන ආඩලඩුට තභයි ඒ ෆභ 
තේභ ඵළයතරහ  වතඵ නත න. විතල තඹ නභ උභහ ඔඹ යහඳී වඹ 
දිවහ ඵළලුහභ  එදහ නිළයදි ්රභතේදඹ න බහවිත තනොශ නිහ 

ඳරියඹට වහනිඹක් සිදුතරහ  වතඵන ඵ අපි ද නනහ. ඒහ අභ 
ය නන ටයුතු තශ  නළවළ. වළඵළයි  මුදල් තවොඹ නන තභයි එදහ 
ළඩ තශ . ඒ හතේභ SAITM ආඹතනඹ ේතහභ  එදහ හිටපු 

නහඹයි න තභොනහද තශ ? ඒ නහඹයි න තශ   ඒහට අනුඵර 
දීරහ  අලය ටයුතු යතන එභ ආඹතනඹ ඳට න අයතන 
ඉදිරිඹට තනඹ නන රුපිඹල් මිලිඹන 600ක් ඳභණ රඵහදීභයි. අද 

තභොනහද තරහ  වතඵ නත න? ඒ වහ අද තචෝදනහ එල්ර වී 
 වතඵ නත නේ ර්තභහන ආඩලඩුටයි. 

මීතතොටමුල්ර කුණු  නද දිවහ ඵරනතොටේ එතවභයි. එදහ 

ඳළළ ව ආඩලඩුතේ හිටපු තල්ම්යතඹක් යපු  ක්රිඹහලිඹ න නිහ 
තභළනි තේදහචඹ න ඇ ව වුණහ. එභ නිහයි අපි තම් තඹෝජනහ 
තනහතේ. තභොද   ඳුභ ගිඹ හරතවේ  ර්තභහනතවේ අතේ 
ආඩලඩුට ෆභ විටභ  ඳවය තදනහ අපි දළක්හ. තම් ආඹතනඹ 

වයවහ ඳ නන ඳ නනහ ඳවය තදනහ  එ එක්තනහතේ 
තේලඳහරන භ න ඹ නන. එභ නිහ තම් තේ භවජනතහ දළන ත 
යුතුයි. මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  භට තභභ ල්තළබීතම් 

තඹෝජනහ ඉදිරිඳේ ය නන අසථහ රඵහ දීභ ළන ඔඵතුභහට 
සතු ව නත තමි න භතේ චන සල්ඳඹ අ න යනහ.  

 
ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

බහ ල්තළබීතම් තඹෝජනහ සථිය කිරීභ  රු සභවහචහර්ඹ  

ආශු භහයසි ව භ නත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 6.24] 

 
ගු (මාතහා ාර්ය) ආශු මාතාාිංංහ මාතහතා 
(ரண்தைறகு (ஜதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  රු  නදිේ භයසි ව 

භ නත්රීතුභහ බහ ල්තළබීභ වහ ඉදිරිඳේ ශ හතරෝ දත 
තඹෝජනහ සථිය යමි න ථහ කිරීභට අසථහක් රඵහ දීභ ළන 
භභ ඔඵතුභහට සතු ව නත නහ.  

අද භහතීහ වී  වතඵ නත න  ඳුභ ගිඹ අවුරුදු ණනහක් තුශ 
තම් යතේ ඉ වරි යරහ ගිඹ කුණු ළන ථහ කිරීභයි. 2015 ජනහරි 
08 තනිදහ අ වරු ජනහධිඳ වතුභහ ඵරඹට ඳේ තනතොටේ  

2015 අතෝසතු භහතවදී අතේ තභභ අලුේ ආඩලඩු 
වදනතොටේ අඳට  වබුණු ප්රධහනභ ප්රලසනලි න එක් වුතඩල ණඹ 
 නදයි. තම් ණඹ  නද හතේභ  තම් යතේ විවිධ තළ නර කුණු 
ඳු ඉ වරි යරහ  වබුණහ. ඒ හතේභ නිසිඹහහය ප්රමි වඹකි න 

තතොය  වබුණු තනොතඹකුේ තේල් නිහ  අඳට ප්රලසන යහශිඹට 
මුහුණ තද නන තරහ  වබුණහ. අද SAITM ප්රලසනඹ තේ එක් 
ඳළ වඩක්. තභළනි ප්රලසන සිඹල්රභ ඳුභ ගිඹ හරතව ඳළළ ව 

යහජඳක් ආඩලඩු විසි න අඳ තත ඳටන රද තේල්.  අ වරු 
ජනහධිඳ වතුභහ ඵරඹට ඳේ තරහ දළනට අවුරුදු තදවභහයක් 
තනහ. ඒ හතේභ අතෝසතු තනතොට අලුේ ආඩලඩු 

පිහිටුරහ අවුරුදු තදක් ත තනහ. අවුරුදු තද හරඹක් 
තතරහේ තම්  වතඵන ප්රලසන  නදයහ විහ තන ඉදිරිඹට 
ඹහතම් ළඩ පිළිතශ දිඹේ කිරීභට තභේ අඳට සිදු තරහ 

 වතඵනහ.  

අද න විට ප්රධහනභ ප්රලසන තුනක්  වතඵනහ. එයි න  
මීතතොටමුල්තල් කුණු  නද නිහ ඇ වවී  වතඵන ප්රලසනඹ අපි 

ඳළවළදිලිභ ද නනහ හයණඹක්. කුණු  නද වහ ආශ්රිත  වතඵන 
ප්රලසනඹ ම්පර්ණතඹ නභ වි නන අවුරුදු තද හරඹක් ත 
තනහ. තභොද  ඒ ඹ නතත්රෝඳයණ අලුතත න නිසඳහදනඹ 
යරහයි විඳුභට ඹ නන ඕනෆ. ඳුභ ගිඹ හරතව -අවුරුදු 5ට 

ලි න- තම් ප්රලසනඹට විඳුම් තවොඹරහ  වබුණහ නම්  අද තභළනි 
ප්රලසනඹක් තම් යතේ ජනතහට ඇ ව ත නත න නළවළ. කුණු අර්බුදඹ 
නිහ තේ ප්රලසනඹක් ඇ ව වුණහ. ඒ තභයි තඩ ගු ප්රලසනඹ. තම් 

ප්රලසනරට නිසිඹහහය ශභනහහරිේඹක්  වබුතඩල නළ ව නිහ 
තභයි තභළනි ප්රලසන යහශිඹක් ඳළන නළඟුතඩල. ආඩලඩුක් වළටිඹට 
අඳට තම් ප්රලසනලි න ඳරහ ඹ නන ඵළවළ. තම් ප්රලසන ඳළේතකි න 

 වඹරහ අතේ අලුේ භන ඹ නන ඵළවළ. තම් ප්රලසන විරහ ඒහ 
ජඹග්රවණඹ යතන ඉදිරිඹට ඹ නන ඕනෆ. එභ නිහ ඹව ඳහරන 
ආඩලඩුතේ එක්ේ ජහ ව ඳක්තව සිඹලුභ භළ ව-ඇභ වරු 
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හතේභ  ශ්රී ර හ නිදවස ඳක්තව භළ ව-ඇභ වරු ඉ නනහ. රු 

භහි නද අභයවීය භළ වතුභහ ඉ නනහ. අපි සිඹලු තදනහභ එතු 
තරහ ඉදිරිඹට ඹන තම් භන කිසිභ තතනකුට තොර නන 
ඵළවළ.  2020 ය නතතක්  අනිහර්ඹතඹ නභ තභභ ඹව ඳහරන 
ආඩලඩු තභයි ඉදිරිඹට ඹ නත න. ඒ භන අපි දිටභ ඹනහ. ඳුභ 

ගිඹ හරතව කුණු ඉ වරි යරහ ගිඹ ල්ලි තභේ විවිධ තේල් 
කිඹනහ; ජහ වහදඹ ඳතුරුනහ; තනේ විල්ඳ  විවිධ හද 
ඳතුරුනහ. තභළනි සිඹලුභ තේල් යමි න ඔවු න ළයත නත න 

තම් යතේ දිනහ ේත ප්රජහත නත්රහදඹ  භහන නිදව ඳළේතට 
දහරහ නළත ඔවු න ඵරඹට ඒභ වහයි. එ ඳළේතකි න යජතව 
වදය නිරධහරි නතේ  භඹ  ඊශතට අ නතර් විලසවිදයහර ශිය 

ඵර භඩලඩරඹ එතු යතන ටයුතු ය නත න ඒටයි.  

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි   අපි ථහ යන උභහ ඔඹ 
ප්රලසනඹේ ඒ හතේභයි. අ වරු ජනහධිඳ වතුභහ උභහ ඔඹ ප්රලසනඹ 

විඳීභ වහ රු භහි නද අභයවීය යහජය අභහතයතුභහ ඇතුළු 
අභහතය මිටුක් ඳේ ය  වතඵනහ. අභහතය මිටුතේදී තම් 

ම්ඵ නධතඹ න ක්රිඹහ කිරීභට නිරධහරි නතේ ඳළේතත න භවහනය 
වහ ඵසනහහිය  ර්ධන අභහතයහ ලතව තල්ම් ඉ ජිත නරු නිවහල් 

රඳසි ව භවේතඹහ නහඹේඹ අයතන  වතඵනහ. අපි ද නනහ  
නිවහල් රඳසි ව භවේතඹහ කීර් වභේ ඉ ජිත නරුතක් කිඹරහ. 

එතුභහ CECB ආඹතතව හිටපු බහඳ වයඹහ. එතුභහ තම් ළන 

තවො දළනුම් තේරුම්  වතඵන තතනක් ඵ අපි ද නනහ.  
එතුභහතේ දළනුභේ එක් තම් විහ  නන පුළු න. උභහ ඔඹ 

ප්රලසනඹ ේතතොේ  ම්පර්ණතඹ නභ ඒ තො නත්රහේරුහ විසි න 
consultancy, management එ ළනි තම් සිඹලුභ තේල් EPC 

Contract   එක් විධිඹට තභයි බහය දීරහ  වබුතඩල. තය 

ලතඹ නභ  ඇතභරිහනු තඩොරර් මිලිඹන 375 විතය මුදරටයි 
තභඹ ඇසතතම් නතු යරහ  වබුතඩල. නමුේ  ඳුභ ගිඹ හරතව 

තභඹ ඇතභරිහනු තඩොරර් මිලිඹන 525 විතය මුදරට අත 
දිෆයරහ දු නනහ. උභතක් වහයරහ තම් ආහයඹට තුය තන 

ඹනතොට විවිධ ඳහරිරි ප්රලසන ඇ ව තනහ කිඹරහ අපි 
ද නනහ. ඒ හතේභ risks  වතඵනහ. තම් risks ඔක්තෝභ එතු 

යරහ තභයි ඇතභරිහනු තඩොරර් මිලිඹන 525ක් ඒ ආඹතනඹට 

දු නත න. නමුේ  ඒ තොල්තරෝ ඒ risk එ ේතේ නළවළ. ඒ 
තොල්තරෝ තඵොතවොභ ඳවුභ තේල් තභයි  තශ . උදහවයණඹක් 

ලතඹ න ේතහභ  තඵොතවොභ අඩුත න තභයි investigations 
තශ . තම් ආඹතනඹ -ඉයහනතව EPC Contractor - ජර්භනිතඹ න 

subcontractor තතනක් තනළල්රහ  වබුණහ. නමුේ  ඒ 

තොල්ර නට ළ වතඹ න රහබ රඵහ  නන අලය නිහ ඒ 
subcontractor ආඳුභ ඹළේහ. ඒ හතේභ  Sri Jayewardenepura 

University එත න තභයි ඳරිය අධයඹන හර්තහ -EIA එ-  
අයතන  වබුතඩල. තභළනි project එට ඉ ජිත නරු හර්තහක් 

 නන ඕනෆ තභොයටු විලසවිදයහරතඹ න  එතවභ නළේනම් 
තේයහතදණිඹ විලසවිදයහරතඹ න. ඒ තභයි පිළිේ ම්භතඹ 

 නත න. එතවභ නම්  තඵෞේධ වහ ඳහලි විලසවිදයහරතඹ න තවෝ 

තෞ නදර්ඹ විලසවිදයහරතඹ න  නන  වබුණහ. එළනි 
ළඩටවනක් තභයි ඳුභ ගිඹ හරතව යරහ  වබුතඩල. ඒ නිහ  ශ්රී 

ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරතඹ න එභ හර්තහ ේතේ ඇයි කිඹහ 
තොඹහ ඵරන තර අපි ඇභ වයඹහත න  ඉල්රහ සිටිනහ.  

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  අපි දළනේත ආහයඹට තම් 
ම්ඵ නධතඹ න එට හරිභහර් වහ ජර ම්ඳේ ශභනහයණ 

අභහතයහ ලතව තල්ම්  අයි න සිල්හ භවේභඹහ තම් හර්ඹතව 
ම්පර්ණ කීභ දය නන ඕනෆ. තභොද  තම් project එ 
implement යන තොට  තම් project එතක් employer වළටිඹට ශ්රී 
ර හ යජඹ ඳළේතත න management එට engineersරහ 

කිසිතකු ඉදිරිඳේ ය නන එතුභහ ඳළවළදිලිභ ඉඩ දු නත න නළවළ. 
අඳට දළන නන  වතඵන විධිඹට  CECB එ ඒ දභ නන කිඹන 
තඹෝජනහටේ එතුභහ ඉඩ දු නත න නළවළ. එතවභ ඉඩ තනොදීභ 

තුශ  engineering consultancy part එ වරිඹට ය නන ඵළරි 

වුණහ. තත  තවෝ තේහ  තම් සිදු වුණු ළරැේදට විඳුම් තවිඹ 
යුතු තනහ.  

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  අඳට ත කිතරෝමීටය 05 
දුයක් ඳභණයි ඹ නනට  වතඵ නත න. රු ඇභ වතුභනි  කිතරෝමීටය 

05 ඹනතොට ඳන නර ළ වම්ඵ තනහ. ඳන නර ළ ශතදී 
තභයි ඉතහභේ ඵයඳතශ ප්රලසනඹ ඇ ව ත නත න. ඒ ළන 
ඔඵතුභහේ දළනුේ ඇ ව. නමුේ  තම් machine එ මීටර් 150ක් 

ඳභණ දිවීභයි ප්රලසනඹ තරහ  වතඵ නත න. තම් යහඳී වඹ අපි 
ඳට න අයතන දළ න ෆතවන දුයට ගිහිල්රහ  වතඵනහ. තම් 
ආඩලඩු එන තොට සිඹඹට 50 විතය තොටක් ඉය තරහයි 

 වබුතඩල. තම් project එ තභතළනි න නේහ  මීටර් 150ක් දි 
machine එ ආඳහු ේතහ කිඹරහ තම් ප්රලසනඹ විත නත න 
නළවළ. තම් යහඳී වතව ඉදිරිඹටභ ගිහිල්රහ  -තම්තක් එළිඹට 

ගිහිල්රහ- තභයි තම් ප්රලසනඹ විහ  නන ත නත න.  

තම් න විට තේඳයඹට සිටර් 1 200 විතය තුය ප්රහවඹක් 
එනහ. තොතවොභද එඹ නේහ  නත න? තම්හට විතල  ්රභ 
 වතඵනහ; special grout machines  වතඵනහ. ඒ groutsරට 

අදහශ materials  වතඵනහ. තම් තේල් දළනට ජර්භනිඹ ළනි 
යුතයෝඳහ යටලි න අයතන තම් හර්ඹඹ අඳට ය  නන පුළු න. 
ඒ වහ අලය ළඩටවන ක්රිඹහේභ තනහ.  

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  තේ ප්රලසනඹක්  වතඵනහ. 
භවළලි  ර්ධන වහ ඳරිය අභහතයහ ලඹට ඳේ ය  වබුණු 
Project Director ුභනිල් සිල්හ භවේභඹහේ එ ඳළේතකි න තම් 

ප්රලසනඹට  කිඹ නන ඕනෆ. Project Director වළටිඹට එතුභහ තම් 
හයණඹ ශභනහයණඹ තශ  නළවළ; තභඹ ශක්හ  නන 
 වබුණු තේල් තශ  නළවළ. හභහනය ම්ප්රදහඹ අනු තභළනි 

ළඩක් යනතොට; උභතක් වහයනතොට අ ල 360ක් තේටභ  
ආයම්බ යන තළන ඉරහ මීටර් 20ක් වළභ තළනභ තුය 
 වතඵනහද කිඹරහ check  ය නන ඕනෆ. නමුේ රු ඇභ වතුභනි  

එතවභ තුය  වතඵනහද කිඹරහ check  ය නන ්රභතේදඹක් තම් 
machine එතක් නළවළ. එළනි තදඹක් ළන ඳරීක්ණ ය නන 
අලය විතල ඥ දළනුභ  වතඵන consultant තතනක් තම් project 
එතක් ඉ නන  වබුණහ. නමුේ  ඒ සිඹල්රභ ය නන ඵළරි වුණහ. 

Project Director වළටිඹට ුභනිල් සිල්හ භවේභඹරහ ඒ කීභ 
ඳළවළය වළරිඹහ. ඒ ආහයඹට කීභ ඳළවළය වළරිඹහට ඳසත  
එයි න ප්රධහන ලතඹ න ප්රතේලතව ජනතහයි ඵරඳෆභට රක් 

වුතඩල.  

ඇතභරිහනු තඩොරර් මිලිඹන 525ක් ඒ යහඳී වඹ යන 
භහභට දු නත න  ඉවත කී ප්රලසනරට පිළිඹම් තඹොද නනේ 

එක්යි. උදහවයණඹක් කිඹනහ නම්  ඹම් භට තුය නළ ව 
නහ නම්   ඉක්භනි නභ තුය ඵවුර් තනළල්රහ ඒ භට තුය 
ළඳයීභට  මුදල් ඒ භහභට දු න මුදර තුශ  වතඵනහ. නමුේ ඒ 

අඹ තභොක්ද තශ ? ළ වතඹ න රහබ  නන ඕනෆ නිහ ඒ කිසිභ 
තදඹක් ළරුභම් තශ  නළවළ. ඒ අඹ plan ය ය සිටිඹහ; 
estimate එ තොචිචය  නහද කිඹහ ණ න වද වදහ සිටිඹහ. 
එතවභ තදඹක් ය නන අලය නළවළ. EPC Contractor තතනකු 

නම් ශ යුේතේ  ඉක්භනි න ණන ඵරහ  "තභ නන තම් ණන 
වහභ ත නන" කිඹහ  අය කිඹපු ඇතභරිහනු තඩොරර් මිලිඹන 
525 න අඩු ය  නනහ ්රභඹක් වදන එ ත න. නමුේ එතවභ 

්රභතේදඹට ගිතව නළවළ. එතුභ නරහ තශ   එතුභ නරහතේ 
ණ න ඵරමි න සිටීභයි; තඵොතවොභ තවමි න ඒ ළතඩ් යතන 
ඹෆභයි. තම්හ  මි න ඉදිරිඹටේ විතල  යහඳී ව යන තොට තම් 

යතේ සිදු තනොවිඹ යුතු තේල්. රු අභහතයතුභනි  ඔඵතුභ නරහට 
පුළු න දළ න තම් ළටලුහරි තේේඹ න නේ නන. අපි 
ද නනහ  නිවහල් රඳසි ව භවේභඹහ ආදි අඹ ඉ වවහතව  

භවළලිතව සිටි හරතව ඉරහභ  තම් හතේ තේල් යපු අඹ 

293 294 



ඳහර්ලිතම් නතු 

ඵ. එතවභ නම් එදහ එතුභ නරහතේ CECB ආදි ආඹතනර 
උඳතදස  නන  වබුණහ. නමුේ එත  උඳතේල රඵහ ේතේ නළ ව 
ළරැේද නිහ තභයි දළ න තම් යටට තභළනි ළටලුරට මුහුණ 

තද නන සිදු තරහ  වතඵ නත න. ඒ ඇතභරිහනු තඩොරර් මිලිඹන 
ඳ නසිඹ විසිඳතව න තොමිස ගිතව හටද  ඒ තොචිචය 
ප්රභහණඹකි නද කිඹන ප්රලසනරට උේතය අපි ද නත න නළවළ. අපි 

දළක්හ  ඒ ගිවිුභම් අේ න යන තොට ඳළළ ව තේේඹ. 
ජනහධිඳ වරු න තදතදතනක් තම් project එ ළන වරිඹහහය 
ද නත නේ නළ ව තභයි  EIA ආදි කිසික් අහන  නත නේ 

නළ ව තභයි ඒ project එට sign තශ . Blind project එට 
sign යරහ තභයි අද අඳ තම් තේේඹට ඳේ තරහ ඉ නත න. ඒ 
නිහ තම් ළරැේද වදහතන එභ යහඳී වඹ ඹටතේ අ න ශ යුතු 

ඉ වරි කිතරෝමීටර් 5 6 ප්රභහණතව ටයුතු වරිඹහහය අ න 
ය නන ඕනෆ. සිවිලිතම් තුය leak න තළ නරට පිළිඹම් 
තඹොද නන ඕනෆ. එක් ඳළේතකි න කන අ ව 300 විතය 
ප්රභහණඹකි න ජර හ නදුක් නහ නම්  කන අ ව 600 විතය 

pressure එක් අතනක් ඳළේතට දීරහ  ඒ අලය leaks ටි 
වදහ නනහ ්රභතේද තම් තරෝතව  වතඵන ඵ අපි 
consultantsරහත න අහ  වතඵනහ. එළනි ්රභතේද වරිඹහහය 

අනුභනඹ යරහ තම් ප්රලසනඹ විඳිඹ යුතුයි. ඒ වහ අලය 
ටයුතු ය නන අතේ අභහතය මිටුට වළකිඹහක් රළතේවි කිඹහ 
භභ හිතනහ. නිවහල් රඳසි ව භවේභඹහ ආදි 

ඉ ජිත නරුරු නතේේ උඳතදස අයතන ඒ ටයුේත වරිඹහහය 
තශොේ  තෞ නදර්ඹඹ විලසවිදයහරඹ  තඵෞේධ වහ ඳහලි 
විලසවිදයහරඹ ආදිතඹ න උඳතදස  නත න නළ ව ඉ ජිත නරු දළනුභ 

වරිඹහහය  වතඵන විලසවිදයහරලි න උඳතදස අයතන ටයුතු 
තශොේ තම් ප්රලසනඹ විහ නන අඳට පුළු න. එඹට වළකිඹහ 
රළතේහ කිඹහ ප්රහර්ථනහ යමි න භභ නිවඬ තනහ.  

 

ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශතට  රු නලි න ද ජඹ වස භ නත්රීතුභහ.   

 
[අ.බහ. 6.36] 

 
    රු (වදය) නලි නද ජඹ වස භවතහ 

(ரண்தைறகு (லத்ற கனரறற) பறந் ேறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි   නදිේ භයසි ව භ නත්රීතුභහ 

තම් තරහතේ යතේ භවේ ආ නතදෝරනඹට තුඩු දී  වතඵන 
උභහඔඹ යහඳී වඹ ආශ්රඹ යතන බහ ල් තඵන අසථහතේ 
තඹෝජනහක් ඉදිරිඳේ ය  වතඵනහ. ඇේතටභ  උභහඔඹ 

යහඳී වඹ පිළිඵ ආඩලඩුතේ අධහනඹ තඹොමු  නනේ  
ජනහධිඳ වයඹහතේ අධහනඹ තඹොමු  නනේ  තම් 
ඳහර්ලිතම් නතුතේ ව යතේභ අධහනඹ තඹොමු  නනේ ඵරඳෆතේ 

භෆතදී එභ ප්රතේලර ජනතහ දවදවස ණනක් ඵඩලඩහයතර 
නයඹට එතු තරහ යපු දළළ නත වර්තහරඹයි. නමුේ උභහඔඹ 
විනහලඹ පිළිඵ ඒ ප්රතේලතව ජනතහ නහඹඹ න  ආමි 

නහඹඹ න රුණු දක් නන ඳට න ේතේ ගිඹ  වතව 
තනොතයි; ගිඹ භහතව තනොතයි; තම් අවුරුේතේ තනොතයි. 2007 
ර්තව තම් යහඳී වඹ තඹෝජනහ ව තළ න සිට විතල තඹ න එට 
ඳහර්ලිතම් නතු භ නත්රී සිටි භ නත විදයහයේන තවෝදයඹහ මලි 

යතන  ඒ ප්රතේලතව ඳ නල්ර නහඹ වහමුදුරු න 
ව නත රහ ප්රමුසථහනතව තඵහතන "උභහ ඔඹ ුභරැකීතම් ජනතහ 
යහඳහයඹ" නමි න වදහේ යහඳහයඹක්  වබුණහ. ඒ යහඳහයඹ 

භඟි න ඒ අඹතේ භතඹ තනොතයි ඉදිරිඳේ තශ . ඒ අඹ 
ඳරියතේදී න ත නහ  භ විදයහඥඹ න ත නහ -විතල තඹ න 

භවහචහර්ඹ ජිනදහ ටුතඳොත භවතහ ආදි විේතු න  නළීන ගිඹ 

ඳරියතේදී පිඹල් ඳයහ්රභ භවතහ  ඳරියතේදී ජී චහමිය 
භවතහ  ඳරියතේදී  වරක් හරිඹම් භවතහ ආදි අඹ ත නහ- 
එදහ ඉරහභ තම් අනතුය තඳ නහ දු නනහ. ආඩලඩු ඒ කිසික් තම 
තදොයිතුට තවෝ භහයිම් ය නත න නළ ව උභත වහයහතන ගිඹහ. 

ජනතහටේ තම් විනහලඹ තභ නතේ තදඳතුර ශතට එන ල් 
දළනුතඩල නළවළ. භ නත විදයහයේන තවෝදයඹහ ඇතුළු ඒ 
ඩලඩහඹභ විටි න විට ජනතහ දළනුේ කිරීම් ශේ  ජනතහේ 

තභ නතේ තේ තදොය ඉරි තශහ ඹන ල්  තභ නට තඵො නන තුය 
ටි නළ ව න ල් තම් විනහලඹ පිළිඵ එතයම් තළකීභක් තශ  
නළවළ. නමුේ උභත මීටයතඹ න මීටයඹ වහයහතන ඹන තොට  

එක් එක් ග්රහභ නිරධහරි තභ න භට තල් ඉරි තශහ ඹන 
තොට  දිඹ උල්ඳේ  ඇශ තදොශ  ළි  හිඳී ඹන තොට ජනතහට 
තභඹ දළතන නන ඳට න ේතහ.  

තල් 7 000ක් ඉරිතරහ  වතඵනහ  තතවය විවහය නටබු න 

වුණහ  ඳහල් තොඩනළඟිලි දරු නට ඉ නන ඵළරි තේේඹට ඳේ 

වුණහ   උල්ඳේ 3 000ට ඩහ හිඳිරහ ගිඹහ. එතවභ වුණහට ඳසත  

තභ නතේ ජීවිත හරඹ පුයහ පිරිසිදු  ජරඹ ඳහනඹ ශ භධය 

ඳුයතව නළ තතනහිය ඵෆවුතම් මිනිුභ නට තුය ටි නළ ව තන 

තොට තභ නට ඇ ව න පීඩනඹ නිහ  ඒ ජනතහතේ ආතේඹ  

තෝඳඹ බුය බුයහ නළ තතන එ හධහයණයි.  

තම් පිළිඵ තම් ජනහධිඳ වයඹහේ එක් හචිඡහ තශ  අද 

ඊතව තනොතයි. ර්තභහන ජනහධිඳ වයඹහ ඳේ වුණහට ඳසත ේ 
උභහ ඔඹ ඵහු විනහලහරී යහඳී වඹ ම්ඵ නධතඹ න උභහ ඔඹ 
නිම්නඹ තේයහ ළනීතම් ජනතහ යහඳහයඹ විසි න 2015 භහර්තු 

20ළනිදහ ඳරිය අභහතයහ ලතවදී හචිඡහ ශහ. එදහේ ඇභ ව අනු 
මිටුක් දළම්භහ. යවි රුණහනහඹ ඇභ වයඹහ එහි බහඳ ව 
ධුයඹ දළරුහ. ඒ හරතව ඌ ඳශහත නිතඹෝජනඹ ශ භළ ව 

ඇභ වරු එහි තොටසහයතඹෝ ඵට ඳේ වුණහ. විජිේ විජඹමුණි 
තොයිහ ඇභ වතුභහ  නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභ වතුභහ  ය ජිේ 
භේදුභඵඩලඩහය ඇභ වතුභහ  ඒ හරතව ඌ ඳශහේ බහතේ භව 
ඇභ ව තරහ හිටපු වරි න ප්රනහ නදු ඇභ වතුභහ  චම්පි යණ 

ඇභ වතුභහ ඹන අඹ එහි තොටසහයතඹෝ ඵට ඳේ වුණහ.  භහ 
3ක් යහඳී වඹ නතය ශහ. ඊට ඳුභ නළතේ ඒ යහඳී වඹ 
ඉසයවට තන ගිඹහ. ඳරිය අධයඹන හර්තහ ඳදනම් ය තන 

තභළනි විනහලහරී යහඳී ව නතය යනහඹ කිඹරහ 
තමු නනහ නත රහ ජනහධිඳ වයණතවදී තඳොතයො නදු වුණහට  ඳුභ 
ගිඹ ආඩලඩු ශ වළභ යහඳී වඹක්භ ඉසයවට  තන ගිඹහ. එහි 

ප්ර වපර අද ජනතහ භුක් ව විඳිනහ. ඒ නිහ දළ න වුභනහ 
ය නත න තභොක්ද? දළ න වුභනහ ය නත න තඳය ළරැදි 
තනොය ඉ නනයි. ඇේතටභ තේලඳහරනඥඹ නට  ආඩලඩුරට 

න් නදු  නන පුළු න  "ළල්රහඹ  තණභල්විර  තභොණයහර 
ජනතහට ඳහනීඹ ජරඹ නළවළ  ඒ තනුත න ජර යහඳී වඹක් 
වදමු" කිඹරහ. වළඵළයි  උභත ඳ නන ඕනෆ තොතවොභද  උභ තේ 

දි තොයි තයම්ද  අපි උභත වදන ඳු ශල්ර සථහයයිද ළනි 
තම්හ පිළිඵ තේලඳහරනඥඹ නට න් නදු  නන ඵළවළ. රු 
භහි නද අභයවීය ඇභ වතුභනි  තමු නනහ නත ේ ඇභ ව අනු 
මිටුට ඳේ යරහ ඉ නනහ ත න. තමු නනහ නත  ඒ ප්රතේලඹට   

ගිඹ එ තවොයි; නිරීක්ණඹ ය නන පුළු න. නමුේ තම් 
ම්ඵ නධතඹ න න් නදු ත යුේතේ තේ ඇභ ව ඩලඩහඹභක්  
නළේනම් තේලඳහරනඥඹ න ඩලඩහඹභක් විසි න තනොතයි. තභඹ 

විේතු නතේ හර්ඹ බහයඹක්; ඳරියතේදී නතේ  භ විදයහඥඹ නතේ 
හර්ඹ බහයඹක්. ඒ ප්රතේලතව උල්ඳේ හිඳිරහ  වතඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  අපි ද නත න නළවළ  භ 

අබය නතයඹට තරහ  වතඵන වහනිඹ තභොක්ද කිඹරහ. භහි නද 
අභයවීය ඇභ වතුභහ ගිඹහට ඒ ඵර නන ඵළවළ. එක්  එතුභ නරහ 
ගිඹ එ තවොයි  අඩු ණත න ඒ ජනතහට ක්ණි ඳවුභම් 
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රඵහ දීභ වහ ඹම් කිසි තේේ ළඩ පිළිතශක් ඇ ව ය නන.  

නමුේ එතළනි න එවහට ඹන  තම් ඳරියඹ  තම් බිභ ආයක්හ ය 
ළනීතම් ළඩ පිළිතශක් ඕනෆ. යට භළද තඵනඹක් වහයරහ  නිම් 
 වඹ නන ඵළවළ.  

ඒ විතයක් තනොතයි  මුර සිටභ  තභළනි විනහලහරී 

යහඳී වඹකි න අතේ ඳරියඹ  තම් භමිඹ විනහල ශ  ඒට 
උඩත ව දු නන - ආශු භහයසි ව භ නත්රීතුභහ කිේහ හතේ ඒට 
අදහශ  නත න ඒ අඹද කිඹරහ භභ ද නත න නළවළ. - න් නදු ේත 

තේලඳහරනඥඹ නතේ ඉරහ වළභ තදනහටභ දඬුම් ඳමුණු නන 
ඕනෆ  යටට තම් හතේ විඳේ වදහඹ තේරට අනහතතවදී දහඹ 
ත නන හිතහ තන ඉ නන අඹටේ උණ ළතනන ආහයඹට. 

එතවභ නළේනම් තභළනි තේලි න යට ආයක්හ ය නන වම්ඵ 
ත නත න නළවළ. දළ නේ අතේ යතේ තවෝ  ඕනෆ නම් 
ජහතය නතයතව තවෝ විේතු නත න උඳතදස රඵහ තන තම් 

වහනිඹ අභ ය නන - දළනටභේ වහනිතරහයි  වතඵ නත න.- 
ටයුතු යමුඹ කිඹන තඹෝජනහ භහ යනහ. ඒ හතේභ තම් 
ඇතුශට විවිධ තේලඳහරන ළටුම් දභරහ ජනතහ තදද භි නන 
ය නන එඳහඹ කිඹන එේ කිඹමි න භහ න වනහ. තඵොතවොභ 

සතු වයි.  
 

ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශතට  රු ච නදිභ භතේ භළ වතුභහ. ඔඵතුභහට විනහ ව ඳව 

හරඹක්  වතඵනහ.  

 
[අ.බහ. 6.43] 
 

ගු  න්දිමාත ගමාතම  මාතහතා 
(ரண்தைறகு சந்ற கஜக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  උභහ ඔඹ ඵහුහර්ඹ යහඳී වඹ 

ම්ඵ නධතඹ න ථහ ය නන අසථහ රඵහ දීභ ළන සතු ව නත 
තනහ.  1989දී ජර්භනිතව Lahmeyer International Company  
එතක් ලයතහ අධයඹන හර්තහ  1989 භධයභ ඉ ජිත නරු 

උඳතේල හර්ඹහ ලතව ලයතහ අධයඹන හර්තහ  1991  
භධයභ ඉ ජිත නරු උඳතේල හර්ඹහ ලතව ලයතහ අධයඹන 
හර්තහ  2002 ළත න වඹහනු SNC Lavalin Inc. ආඹතනතව 

ලයතහ අධයඹන හර්තහ  2004 හරිභහර් තදඳහර්තතම් නතු 
විසි න යන රද ලයතහ අධයඹන හර්තහ කිඹන තම් සිඹලුභ 
හර්තහ දීරහ නේරහ  වබුණු තම් යහඳී වඹ Mahab Ghodss 

Consulting Engineering Company එ විසි න ඉදිරිඳේ යන 
රද ලයතහ අධයඹනඹ හර්තහට අනු 2008 භළයි 24ළනි දහ 
නළත ඳට න  නනහ.       

තම්තක් වහයජනභ තේ තභයි  තම් Mahab Ghodss කිඹන 
භහතම් ලයතහ අධයඹන හර්තහ තඳය හර්තහ ඳදනම් ය 
තන ඉදිරිඳේ කිරීභ. තඳය හර්තහ එඳහ කිඹරහ කිඹනහ. නමුේ  
තම් භහභ කිඹනහ  තම් ලයතහ අධයඹන හර්තහ ඉදිරිඳේ 

ය නත න තඳය හර්තහ ඳදනම් ය තන කිඹරහ. ආශු භහයසි ව 
භ නත්රීතුභහේ කිේහ  ඇතභරිහනු තඩොරර් මිලිඹන 350ට  වබුණු 
ඇසතතම් නතු එ ඳහයටභ ඇතභරිහනු තඩොරර් 550ට ඳභණ 

නඟිනහ කිඹරහ. එතතොට තභොක්ද තම්ත න තන නුතදනු 
කිඹන එ ම්ඵ නධතඹ න තරොකු ප්රලසනඹක් භතුනහ. ඒ අතය 
එ ඳහයටභ ඉයහනතව ජනහධිඳ වතුභහ ර හට එනහ. එතුභහ 

ඇවිල්රහ තම් පිළිඵ හචිඡහ යනහ. ගිවිුභභට අේ න 
ය නත න නිජ තතල් නී වත  සථහයි  ඉයහනතව ඵරලක් ව 
අභහතයහ ලඹයි. තම් යහඳී වතව නිතඹෝජිතඹහ හරිභහර් වහ ජර 

ම්ඳේ ශභනහයණ අභහතයහ ලඹ. ඉයහනඹ තනුත න ඉයහන 
යජතඹ න තම් යහඳී වඹ ක්රිඹහේභ ය නන නම් යනහ  

"ෂයහේ" කිඹන භහභ. තම් ගිවිුභභ ඳයසඳය විතයෝධී අමුතුභ 

විධිතව ගිවිුභභක්. තම් "ෂයහේ" කිඹන භහභ පිළිඵ තොඹහ 
ඵළලුහභ අඳට දළන නන රළබුණහ  තම් භහභ තරෝතව තන 
තන යටරේ විනහලහරී යහඳී ව ක්රිඹහේභ යපු භහභක්ඹ 
කිඹරහ. තම් භහභ යහඳී වඹක් යේදි ඒ ම්ඵ නධතඹ න 

ඇ වන අතුරු ආඵහධ පිළිඵ කිසිභ ළරකිල්රක් දක් නත න 
නළවළ. තම් විධිඹට තභයි තම් ටයුතු සිේධ වුතඩල. එභ නිහ 
තම්තක් ප්ර වපර තම් විධිඹට එන එ පිළිඵ තදඳහයක් හිත නන 

ඕනෆ නළවළ. තම් යහඳී වඹ ක්රිඹහේභ යරහ  වතඵන විධිඹ අනු 
තම් යහඳී වතව ප්ර වපර තම් විධිඹට එන එ හභහනයයි. දළ න තම් 
යහඳී වතව  වතඵන නයභ තේේඹ තභයි  තම් ම්ඵ නධතඹ න 

ම්පර්ණ තදෝහතයෝඳණඹ ර්තභහන ආඩලඩුට එල්ර වීභ.  

දළ න තම් බහතේදී රුණු තවළි වුණහ හතේ කිතරෝමීටර් 
15 ඳභණ උභ  භහර්ඹ අ න ය නන ඉ වරි තරහ 
 වතඵ නත න ත කිතරෝමීටර් 5යි. තම් යහඳී වතව ඉ වරි ටි 
අ න ය නත න නළ ව තම් යහඳී වතව  වතඵන වහනිඹ අභ 

ය  නත න තොතවොභද? එතතොට තම්ත න ඉවශ සිට ඳවශට 
ජරඹ ඵහිනහ නම්  තම් tunnel එ වදහ pressure එ ළ ව 
යරහ backpressure එක් ඇ ව යරහ ජර භේටභ උසනහ 

වළතය නන තනේ ්රභතේදඹක් නළවළ. තම්ට ඳහවිචි ද ය නත න 
tunnel boring machine එ. Tunnel boring machine එ භෆත 
යුතව තභයි තභයටට වඳු නහ දු නත න. තම් ඹ නත්රතඹ න උභත 

වහයන භ න තො නක්රීේ ය තන ඹෆතම් වළකිඹහේ  වතඵනහ. 
වළඵළයි  තම් ඹ නත්රඹ ක්රිඹහේභ යේදි තේට  වතඵන ජර මරහශ්ර 
පිළිඵ තොඹහ ඵරහ ක්රිඹහේභ ය නන ඕනෆ. තම් භහභ තම් 
ඹ නත්රඹ ක්රිඹහේභ කිරීතම්දී තේට  වතඵන ජර උල්ඳේ ව ජර 

ධහයහ පිළිඵ කිසිභ තළකීභකි න තතොය තභයි ක්රිඹහේභ යරහ 
 වතඵ නත න. තම් තේේඹ ඇ ව තරහ  වතඵ නත න තම් ඹ නත්රඹ 
ම්පර්ණතඹ න ක්රිඹහේභ කිරීතම් ළටලු භතයි. එභ නිහ තම් 

තේේඹ නිළයදි ය ළනීභට සිේධ තරහ  වතඵ නත න 
ර්තභහන ආඩලඩුටයි. නවීන තහක්ණඹ අනු තම් ටයුේත 
කිරීතම් වළකිඹහ  වතඵනහ කිඹරහ අපි විලසහ යනහ.  

භහි නද යහජඳක් භවේතඹහ ජහත යපු SAITM එ අද 
ඹවඳහරන ආඩලඩු පිටි න තළබුහ හතේ තම් යහඳී වඹේ  භහි නද 

යහජඳක් භවේතඹහයි  චභල් යහජඳක් භවේතඹහයි තභයි ආයම්බ 
තශ . ගුණර්ධන භවේතඹහ නම් තම්ට විරුේධ තරහ 
අභහතයහ ල තල්ම් ධුයතඹ න ඉේ වුණහ. තම් උදවිඹ තම් 

යහඳී වඹ ආයම්බ යරහ දළ න අතේ ආඩලඩු පිටි න  වඹ නත න. 
යහජඳක්රහ ජහත යපු දරු නතේ ළයදි නිළයදි කිරීභ තභයි 
අද ඹව ඳහරන ආඩලඩුට ය නන සිේධ තරහ  වතඵ නත න. තභහි 

 වතඵන අහනහ නත තේේඹ තභයි  තම් යතේ ජනතහට තම් 
ඳණිවුඩඹ වරිඹට තනොඹෆභ. අනු න ජහත යපු විී ව දරු නට 
අඳට උේඳළ නන තද නන සිේධ නහඹ කිඹන එ තම් යතේ 

ජනතහ තේරුම් තනො නනහ එ තභයි  දළ න  වතඵන 
අහනහ නත තේේඹ කිඹරහ ප්රහල යමි න භහ නිවඬ නහ. 

 

ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තඵොතවොභ සතු වයි.  

මීශතට  රු මුජිබුර් යහුභහ න භ නත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 6.48] 

 
ගු ු ජිබුර් ාහුමාතාන් මාතහතා  
(ரண்தைறகு தொேறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

සතු වයි  මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි.  
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ඳහර්ලිතම් නතු 

අතේ  නදිේ භයසි ව භ නත්රීතුභහ  බහ ල් තළබීතම් 
තඹෝජනහ ඉදිරිඳේ යමි න ර්තභහනතව ඇ ව තරහ  වතඵන 
අර්බුද ණනහක් පිළිඵ ථහ ශහ. එහිදී එතුභහ තොශම 

නයඹ වහ ඒ අට  වතඵන ශ අර්බුදඹ පිළිඵ රුණුේ 
ඉදිරිඳේ ශ නිහ ඒ ම්ඵ නධතඹ න රුණු කීඳඹක් ඉදිරිඳේ 
ය නන ඕනෆඹ කිඹරහ භහ විලසහ යනහ.  

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  අද නතොට තොශම නයඹ 
තුශ වහ ඒ අට ප්රතේලර ඉතහභ ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් තර ශ 

ප්රලසනඹ භතු තරහ  වතඵනහ. තම් ශ ප්රලසනඹ අද භතු  නන 
ප්රධහනභ තව තුක් තභයි  තොශම නයඹ වහ ඒ අට ප්රතේලර 
 වබුණු ශ තොතශො නනහතේ මීතතොටමුල්ර ප්රතේලඹට ඵළවළය 
කිරීභ උඩ ඒ කුණු  නද ඩහ ළටීභ. එභ තව තු නිහ අද තොශම 

ව ඒ අට ප්රතේලර ශ ඵළවළය ය නන සථහනඹක් නළ ව 
තරහ  වතඵනහ. 

අද තොශම නයතව වළභ ප්රතේලඹභ ඳහයල්ර නළත 

කුණු ඳු ඇ ව ත නන ඳට නතන  වතඵනහ. මරහනහරඪ රු 
භ නත්රීතුභනි  තම් ක්රිඹහලිඹට තම් යතේ හිටපු වළභ ආඩලඩුක්භ 

අඩු-ළ ව ලතඹ න  කිඹ නන ඕනෆ; එහි කීභ ඵහය  නන 
ඕනෆ. තභොද  යටක් වළටිඹට තම් කුණු ශ ඉේ කිරීභ පිළිඵ 
අඳට ළඩටවනක්  වබුතඩල නළවළ; ්රභතේදඹක්  වබුතඩල නළවළ. ඒ 

වහ ්රභතේදඹක් ඳට න  නනහ වළභ තභොතවොතභ ඹම් ඹම් 
තේලඳහරන නහඹඹ නතේ විතයෝධතහ භත ඒ ටයුතු 
නේ නන සිදු වුණහ. ර්තභහන ථහනහඹතුභහ න රු 
ජඹසූරිඹ භළ වතුභහ තොශම නය බහතේ නයහධිඳ ව තරහ හිටපු 

හරතවදී -1998 අවුරුේතේදී- තරෝ ඵළ කු ආධහය ඹටතේ 
අවිසහතේල්ර මීතේ ප්රතේලතව කුණු ශ ඵළවළය කිරීතම් 
අ ණඹක් ඳට න  නන මුල් වී ටයුතු ශහ. නමුේ එතුභහ 1998 

අවුරුේතේදී ඒ ටයුේත ය නන වදනතොට අද තම් 
ඳහර්ලිතම් නතුභ නිතඹෝජනඹ යන ඒහඵේධ විඳක්තව ඉ නන 
භවය භ නත්රීරු අවිසහතේල්තල් ඉරහ තොශම නයඹ දක්හ 

ඳහ භ න ඇවිල්රහ  මීතේ ශ ඵළවළය කිරීතම් භධයසථහනඹ 
ඉදිකිරීභට විරුේධ විලහර ජන භතඹක් තොඩ නතරහ  ඒ 
ටයුේත ය නන දු නත න නළවළ.  

අතේ ර්තභහන ථහනහඹතුභහ තභයි  එදහ තොශම නයතව 
නයහධිඳ වයඹහ වළටිඹට ඒ ටයුේත ක්රිඹහේභ ය නන 
වළදුතේ. එදහ මීතේ ප්රතේලතව කුණු ශ ඵළවළය කිරීතම් අ ණඹ 

ක්රිඹහේභ ය නන පුළු න වුණහ නම් මීතතොටමුල්ර හතේ කුණු 
ඳු ඇ ව  නත න නළවළ. නමුේ අහනහට එදහ ඒ අඹ ආඩලඩු 
ඳක්තව ඉතනභ  -ච නද්රිහ කුභහයණතු  ජනහධිඳ වතුමිඹ 

ඵරතව සිටි හරතව- ඊට විරුේධ විලහර වඬක් නතරහ  "තම් 
එක්ේ ජහ ව ඳක්තව ළඩ පිළිතශක්" කිඹරහ ඒ ටයුේත 
ය නන තද නත න නළ ව ඳයහජඹ යරහ දළම්භහ. 2008 අවුරුේතේ 

ඉරහ තභයි තොශම  තොතශො නනහ  තෝේතේ  ඩුතර 
හතේ නය බහර කුණු ශ කිසිභ ප්රමි වඹකි න ව 
ප්ර වචක්රීඹයණඹකි න තතොය තළි නභ මීතතොටමුල්රට 

තනිහිල්රහ දළම්තම්. එදහ මීතතොටමුල්රට ඒ කුණු තනිහිල්රහ 
දභන තරහතේ ජනතහතේ විලහර විතයෝධඹක් භතු වුණහ. ඒ 
ප්රතේලතව ජනතහ ඊට විරුේධ ඳහයට ඵළවළරහ උේතකෝණඹ 
ශහ. එට හිටපු ආයක් තල්ම්තුභහ තභ නතේ ඵරතර 

ඳහවිචි ද යරහ  ඒ ටයුේත භළඬ ඳේරහ  තොශම නයතව 
විතයක් තනොතයි  තොශම නයඹ අට  වතඵන ප්රහතේශීඹ බහ 
ඵරප්රතේලර ව නය බහ ඵරප්රතේලර  වබුණු සිඹලුභ කුණු 

තොතශො නනහ මීතතොටමුල්ර ප්රතේලඹට තන තොස දළම්භහ.  

ඒ විතයක් තනොතයි   නහරි  ර්ධන අධිහරිඹ විසි න 

කුණු ශ ඵළවළය කිරීභ වහ අක්ය ණනහක් ඒ 

ප්රතේලතඹ නභ ත න යතන  කුණු ප්ර වචක්රීඹයණඹ ය නන 

අලය ඹ නත්ර සූත්ර ඳහ තනළල්රහ වි ශහ. නමුේ එට හිටපු 
ආයක් තල්ම්තුභහ ඒ කිසිභ තදඹක් ණ න  නත න නළ ව  ඒ 
ඹ නත්ර සූත්රලි න කිසිභ ප්රතඹෝජනඹක්  නත න නළ ව  ඒ ත න 
යපු අක්ය තදතක්ේ කුණු තනිහිල්රහ දළම්භහ. ඒ ඹ නත්ර ටිේ 

එතවභභ අද න තුරුභ  වතඵනහ. ඒහ ඳහවිචි ද තශ  නළවළ. 
එතවභ තොඩ වපු කුණු  නද තභයි මීට භහ තදට ලි න 
ඩහතන ළටුතඩල. ඒ කුණු  නද ඩහතන ළටුණහට ඳසත  

තොශම නයඹ වහ අට නය බහරට විලහර ප්රලසනඹක් 
ඇ වතරහ  වතඵනහ  "තම් කුණු ටි තනි ඹ නත න තොතව ටද?" 
කිඹරහ.  

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  විදයහනුකර කුණු ශ 
ඵළවළය ය නන 2016 අවුරුේතේ ජහඇර ඒර ප්රතේලතඹ න 
අක්ය ණනහ ඉඩභක් වඳුනහ ේතහ. නමුේ ඒ ප්රතේලඹට 

කුණු ශ තනිඹනතොට එභ ප්රතේලතව ආමි නහඹඹ න  
අතේ ඳහර්ලිතම් නතු නිතඹෝජනඹ යන භවය තේලඳහරන 
නහඹඹ න ජනතහේ එක් ඳහයට ඵළවළරහ  ඒ ටයුේතේ 
නේරහ දළම්භහ. 2016 අවුරුේතේදී තභයි ඒ ටයුේතේ 

නළළේවතේ.  

 
ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ නත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට ත විනහ වඹ හරඹක් 
 වතඵනහ. 

 
ගු ු ජිබුර් ාහුමාතාන් මාතහතා  
(ரண்தைறகு தொேறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

2016 අවුරුේතේදී ඒ ටයුේතේ නළළේවහට ඳසත  තන 

විල්ඳඹක් නළ ව නිහ තභයි ආඳුභ අඳට මීතතොටමුල්රට කුණු 
තනි ඹ නන සිදු වුතඩල. 2016 අවුරුේතේ අඳට ඒ ටයුේත 
යතන ඹ නන ඉඩ රළබුණහ නම් භවය විට තම් මීතතොටමුල්ර 
කුණු  නද ඩහතන ළතට නත නේ නළවළ; ඒ ජීවිතරට වහනි 

සිදු  නත නේ නළවළ. නමුේ ඹම් ඹම් තේලඳහරනඥඹ නතේ ළරැදි 
ක්රිඹහ රහඳ භත ව භවය අඹතේ උසි ළ නවීම් භත ඒ ටයුතු 
ඩහේඳල් වුණහ. දට තොශම නයතව ජීේ න 

ජනතහත න කුණු ශ ලතඹ න එතු ත නත න තටො න 
250ක් ඵ භහ භතක් ය නන ඕනෆ. නමුේ තොශම නයඹට 
දට මිලිඹනඹට ආ නන ජනතහක් එනහ. ඒ ජනතහතේ 

කුණු ශ දට තටො න 650  700 හතේ  ප්රභහණඹක් 
එතු නහ.  ඒ ප්රභහණඹේ එක් තභයි තොශම නයතව 
දට තටො න 1 000 හතේ ශ ප්රභහණඹක් එතු 

ත නත න. තම් සිඹලු තදනහත නභ එතු න කුණු පිළිඵ 
ප්රලසනඹ අද තම් යට වමුතේ  වතඵනහ.  

"තම්හ තොශම නයතව කුණු  තොශම නයතව කුණු අතේ 
ප්රතේලඹට තතන නන එඳහ" කිඹරහ තනොතඹකුේ ප්රතේලර 

ජනතහ උේතකෝණ යන ඵ අපි ද නනහ. ේතර ජනතහ 
උේතකෝණ යනහ; ජහ ඇර ජනතහ උේතකෝණ යනහ; 
පිළිඹ නදර ජනතහ උේතකෝණ යනහ; තදොම්තේ ජනතහ 

උේතකෝණ යනහ. ඒ සිඹලු තදනහභ කිඹනහ  "තොශම 
ජනතහතේ කුණු අතේ ප්රතේලඹට තතන නන එඳහ" කිඹරහ. 
"තොශම ජනතහතේ කුණු" කිඹරහ එක් නළවළ කිඹරහ අපි 

කිඹනහ. තොශම නයඹට දිනට රක් ණන ජනහඹක් 
ඳළමිතණනහ. ඒ සිඹලු තදනහභ ඵළවළය යන කුණුේ එක් තභයි 
තොශම නයතව තටො න දව ඳභණ කුණු එතු ත නත න. 

එතතොට ඒ එතු ත නත න  තම් යතේ ජනතහතේ කුණු. එතවභ 
නළතු "තොශම කුණු" කිඹරහ  තදඹක් නළවළ. තොශම නයතව 

299 300 

[රු මුජිබුර් යහුභහ න භවතහ] 
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ජීේ න ජනතහත න දට  එතු ත නත න කුණු තටො න 

250යි. තොශම නයතව පුයළසිතඹෝ තවට ඳහයට ඵළවළරහ 
උේතකෝණඹ ය නන ඳට න ේතතොේ  වුරුේ තොශමට 
එ නන එඳහ කිඹරහ තොශම නයඹට ඇතුළු තන ඳහයල් ටි 
ව නන තොශම නයතව ජනතහ තවට ඳහයට ඵළසතොේ  

තභොක්ද ත නත න? "එතවභ නම් තභ තභ නතේ ප්රතේලරභ 
ජීේ ත නන  වුරුේ තොශමට එ නන එඳහ" කිඹරහ තොශම 
නයතව ජීේ න රක් ඳව-වඹ ජනතහ තවට ඳහයට 

ඵළවළරහ  තොශම නයඹට ඇතුළු තන සිඹලු ඳහයල් ටි 
ව නන ඳට න ේතතොේ  තභොක්ද ත නත න?  එතවභ වුතණොේ 
තම් යතේ අනුය සිදු න සිඹලු ටයුතු ම්පර්ණතඹ නභ ඩහ 

තන ළතටනහ. 

 
ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහ කිඹන හයණඹ ඇේත. නමුේ  හරඹ අ න. 

 
ගු ු ජිබුර් ාහුමාතාන් මාතහතා  
(ரண்தைறகு தொேறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  භට ත විනහ වඹ හරඹක් 
තද නන.  

තම් ළදේ ප්රලසනඹක්. තභොද  ඔඵතුභහේ ම්ඳව ඉරහ 
තොශමට ඇවිල්රහ කුණු දභරහ ඹනහ. ඊට ඳසත  තදොම්තඳට 
ගිහිල්රහ කිඹනහ  "තභතව ට කුණු තතන නන එඳහ" කිඹරහ. ඒ 

නිහ තොශම නයතව පුයළසිඹ නට  වතඵනහ විලහර ප්රලසනඹක්. 
තොශම නයතව ජීේ න අඳට  වතඵනහ විලහර ප්රලසනඹක්. 
අතේ ජනතහත න එතු ත නත න දට කුණු තටො න 250යි. 
අතේ කුණුරට විඳුභක් තඹොදහ  නන අඳට පුළු න. තොශම 

නයඹට එන රක්  යහත ජනතහ වට ආඳුභ ඹනතොට ඒ 
තොල්ර න ඳහවිචි ද යපු තේල් ඔක්තෝභ අයතන ඹනහ නම්  
අතේ කුණු තටො න 250ට විඳුභක් තඹොදහ  නන අඳට පුළු න. 

නමුේ එතවභ ත නත න නළවළ. ඒ නිහ තම් ප්රලසනඹ අද තම් 
නයතව ජීේ න ජනතහට විලහර පීඩනඹක්. අද ඒ ජනතහතේ 
තල් ඉදිරිපිට කුණු ඳු තොඩ නළඟිරහයි  වතඵ නත න.  

 
ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඳළවළදිලියි. දළ න ථහ අ න ය නන. 

 
ගු ු ජිබුර් ාහුමාතාන් මාතහතා  
(ரண்தைறகு தொேறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  ඒ නිහ ඉතහ ඉක්භනි න තම් 
ප්රලසනඹ විඳුතේ නළේනම්  තම් ළන ආඩලඩුක් වළටිඹට තද 
තේලඳහරන න් නදු අයතන ඉදිරිඹට ගිතව නළේනම්  තොශම 

නයතව ජීේ න ජනතහ වළටිඹට තවට අනිේදහ න විට අඳටේ 
සිේධ තනහ  ඳහයට ඵළවළරහ  තොශම නයඹට ඇතුළු තන 
ඳහයල් ඔක්තෝභ වරහ ටයුතු ය නන.  

තඵොතවොභ සතු වයි. 

 
ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශතට  රු තවක්ටර් අේපුවහමි භ නත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට 
තඵොතවොභ තටි හරඹක් තභයි ත න වී  වතඵ නත න. 

[අ.බහ. 6.56] 
 

ගු මහක්ෂ ර් අ් පුහාමි මාතහතා 
(ரண்தைறகு தயக்டர் அப்தையரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මරහනඹ තවොඵන රු භ නත්රීතුභනි  භට තම් අසථහ රඵහ 
දීභ ම්ඵ නධ ඔඵතුභහට සතු ව නත තනහ. අතේ රු  නදිේ 
භයසි ව භ නත්රීතුභහ බහ ල් තඵන අසථහතේදී ඉතහභ තවො 

තඹෝජනහක් ඉදිරිඳේ යරහ  වතඵනහ  උභහ ඔඹ යහඳී වඹ නිහ 
ඇ ව වී  වතඵන ප්රලසනඹ ම්ඵ නධ. මරහනහරඪ රු 
භ නත්රීතුභනි  ඇේතටභ අඳට  වතඵ නත න උභහ ඔඹ යහඳී වඹ 

නිහ ඇ ව ව ප්රලසන ඳභණක් තනොතයි. ුභ නදය ඵඩලඩහයතර 
විනහල යපු උභහ ඔඹ යහඳී වඹ හතේභ ඳුභ ගිඹ යහජඳක් 
ආඩලඩු තේ කුණු  නදල් තොඩක් අඳට ඳයහ  වතඵනහ. ඒ 

අතය යිටම් ප්රලසනඹ  වතඵනහ; මීතතොටමුල්තල් කුණු ප්රලසනඹ 
 වතඵනහ; ඒ හතේභ පුේතරභ දිසත්රික්ඹට දීපු 
තනොතයොචිතචෝතල් ඵරහහයඹේ  වතඵනහ. අද ඒ ඵරහහයතඹ න 
ඵළවළය යන විලහර කුණු ප්රභහණඹකි න ඒ ප්රතේලතව ජීේ න 

ජනතහ පීඩහ විඳිනහ. ඒ විතයක් තනොතයි. මුහුද ඳහවිචි ද ය නන 
ඵළරි  විලහර ප්රලසනඹට මුහුණ දීරහ  වතඵනහ.  

මීට ටි තරහට තඳය තම් ඳහර්ලිතම් නතුතේ  වබුණු 
තේේඹ  එවහ ඳළේතේ භ නත්රීරු ථහ යපු විධිඹ භභ දළක්හ. 
තවොයම් යරහ  දණ යරහ   චහ යරහ විතයක් තනොතයි  

ඳරියඹට වහනි යරහ  තම් යතේ ම්ඳේරට වහනි යරහ - 
[ඵහධහ කිරීභක්] ඔඹ ප්රධහන යහඳී ව විතයක් තනොතයි  ප්රධහන 
යහඳී වරට අභතය භක් භක් හත න  වතඵන යහඳී ව ටි 

අයතන ඵර නන  ඒහ නිහ තොඳභණ ඳරිය වහනිඹක් සිදු 
තරහ  වතඵනහද කිඹරහ. ඒහ යි න තොඳභණ  චහ සිදු තරහ 
 වතඵනහද කිඹරහ ඵර නන. වළඵළයි ුභදු ඇ තන තභතළන ථහ 

තශ   නිම් ුභේතදෝ හතයි. එතවභ යනතොට භවය විට 
ජනතහ හිත නන පුළු න  "තම් අඹ නළත ඇවිල්රහ ථහ 
යනහ  එතතොට අතනක් මිනිුභ නද තවොරු?" කිඹරහ. භවය 

තරහට ඵස ඇතුතශ ේ ඒ සිේධ තනහ  පික්තඳොේහයඹ න 
අ ව න.  පික්තඳොේහයඹහ තඳොේ  එට වරහ ඳහයට ඵළවළරහ 
දුනහ. අතනක් අඹ ඔහු අල්ර නන දුතන ඹේදී කිඹනහ  

පික්තඳොේහයඹහේ කිඹනහ  "තවොතයක්-තවොතයක්  අල්ර නන" 
කිඹරහ. තම් අඹේ තවොයම් යරහ   චහ යරහ  ඒ කුණු ටි 
ඔක්තෝභ අතේ ආඩලඩු පිට දභරහ  වතඵනහ. අද ඒ ඳේ 
සිඹල්රභ යට අයතන ඔවු නතේ පිටු ඳසත න ඹ නන අඳට 

සිේධ තරහ  වතඵනහ. එතවභ ඹනතොට ඔවු න ෆ වතන 
ඹනහ  ''ඉසයහි න තවොතයක්'' ඹනහ කිඹරහ. එතවභ 
තේේඹට අද තම් යට ඳේ යරහ  වතඵනහ. අද තම් උභහ ඔඹ 

යහඳී වඹ නිහ ඇ ව වී  වතඵන ප්රලසනඹ හතේ තේ ප්රලසන 
යහශිඹක් ඉදිරිතවදී තම් යතේ ඇ ව ත නන පුළු න. 

භක්-භක් ඳහහ තම් ප්රලසන එ නන පුළු න ඉසයවට. 
ජනතහ තනුත න තම් සිඹලු ඳේ අඳට තභයි ය තඵහ තන 
ඹ නන ත නත න. තභොද  අපි තම් ජනතහ තනුත න ඳේ වුණු 

ආඩලඩුක් නිහ.  එතවභ නළතු තම් ඳහරතඹෝ තනුත න ඳේ 
යපු ආඩලඩුක් තනොතයි. ඒ නිහ ජනතහ තනුත න ඳේ 
යපු ආඩලඩුක් වළටිඹට අපි ඒ කීම් යහශිඹ යට  නන 

තොට  ළ ව ල් ඹ නන තඳය තම් තවොරු ටි දඬු   ත  වරහ 
ඔවු නට දඬුම්  දිඹ යුතු ළඩටවන ක්රිඹහේභ ය නන අඳට 
සිේධ තනහ. අපි සිඹලු තදනහටභ ඒ වහ තඳශ ළතව නන සිේධ 

තනහ. ඒ තනොතශොේ  තම් ජනතහ තනුත න අපිේ අතේ 
කීභ ඉසට තනොශහ තනහ.  

මරහනඹ තවොඵන රු භ නත්රීතුභනි  උභහ ඔඹ හතේ 
ුභ නදය තළ න  ඵඩලඩහයතර හතේ ුභ නදය ප්රතේල විනහල යමි න 
කිසිභ ඳරිය ඇළයීභක් සිදු ය නත න නළතු  තහක්ණි 

ලතඹ න ඉ ජිත නරු භවේරු නතේ උඳතදස නිළයදි ්රභඹට 
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ඳහර්ලිතම් නතු 

රඵහ  නත න නළතු ශ ඒ  යහඳී වඹ නිහ ඒ ප්රතේලඹ විනහල 
තනහ. ඒ විතයක් තනොතයි. තම් අඹ අ ව න තේ එළනි 
ළඩටව න ක්රිඹහේභ වුණහ නම්  භසත යටභ විනහල තනහ. 

තමු නනහ නත රහ ද නනහ  භේතර ගු න තතොටුඳ ශ වළදුතේේ ඔඹ 
හතේයි; වම්ඵ නතතොට යහඹ වළදුතේේ ඔඹ හතේයි.  

විතල තඹ නභ තොශම මුහුතේ ඉදින නයඹ ළරුභම් 
තශ ේ ඒ හතේ තභයි. තම් කිසි තේට තහක්ණ ඳළේත  ඳරිය 
ඳළේත කිඹන කිසිභ තදඹක් ඵළලුතේ නළවළ. තභෝඩතඹෝ රැශක් 
හතේ තම් අඹ තභළනි තේල් තශ   දර්ලන ඳේ නනයි  
තන තභොනභ හයණහටේ තනොතයි. ඒ  දර්ලනරට 
තෝටි-ප්රතෝටි ණ න මුදල් ළඹ යරහ  වතඵනහ. ඔඹ භව 
තරොකුට ථහ යන  

 

[මූලාසනමේ අණ ඳරිදි ඉවත් කාන ලදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டலபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

හිටපු ඇභ වයඹහ යපු  චහ දණ ප්රභහණඹක් අද තෝේ 
මිටුත න භතේ අතට රළබුණහ.  භභ තභතළනදී ඒ ළන ථහ 
ය නන ඵරහතඳොතයොේතු ත නත න නළවළ. ඒ ළන ථහ ය නන 
විතල  අසථහක්  නන භභ ඵරහතඳොතයොේතු තනහ.  

 

ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ නත්රීතුභනි  දළ න ඔඵතුභහතේ ථහ අ න ය නන. 
 

ගු මහක්ෂ ර් අ් පුහාමි මාතහතා 
(ரண்தைறகு தயக்டர் அப்தையரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

තම් සිඹල්රභ සිේධ යමි න තම් අඹ යතේ ඳරියඹ විනහල 

ශහ; යතේ තහක්ණ ඳළේත බහය සිටි ඉ ජිත න රු භවේරු නතේ 
තභොශඹ විනහල ශහ; යතේ ජනතහතේ අයි වහසිම් ටි විනහල 
ශහ; යතේ  වතඵන ුභ නදයේඹ විනහල ශහ. තම් සිඹල්ර විනහල 

ශහ ඳභණක් තනොතයි  අද තම් තවොරු සිඹලු තදනහ යහජඳක් 
උ නනළතව ේ ට යතන ළත නළතු  රේජහ නළතු ඳ නරක්-
ඳ නරක් ණත න ගිහිල්රහ අතනක් අඹට "තවොරු" කිඹරහ අත 

දිගු යමි න යට විනහල යමි න ඹන ළඩටවනක් ක්රිඹහේභ 
යනහ. ඒ නිහ අපිට කීභක්  වතඵනහ. තම් තවොරු ටි 
ඉක්භනි න අල්රහ දඬු  ත  වරහ අලය ටයුතු ය නන කිඹරහ  
අතේ නහඹඹ නටේ ඇඟිල්ර දිගු යරහ කිඹ නන විතල තඹ නභ 

ඳුභ තඳශ භ නත්රීරු වළටිඹට අඳට විලහර කීභක්  වතඵනහ. 
එතවභ යරහ තය තභොක්ද  වුද වරිඹහහය යට ඳහරනඹ 
ය නත න කිඹන එ අතේ යතේ ජනතහට තඳ න නන අඳට 

සිේධ තනහ. ඒ නිහ උභහ ඔඹ යහඳී වඹ වහ භහනභ යතේ 
සිේධ තන අතනක් සිඹලු ටයුතු ළන වරිඹහහය තොඹහ ඵරහ 
න් නදු-න්යණ  නනහ එ අතේ ආඩලඩුතේ කීභක් වළටිඹට භහ 

දකිනහ. ඒ ළනේ ප්රහල යමි න තම් ම්ඵ නධ ථහ කිරීභට 
භට අසථහ දීභ ළනේ තමු නනහ නත ට සතු ව නත තමි න භභ 
නිවඬ තනහ.  

 

ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පිළිතුරු ථහ  රු භහි නද අභයවීය ඇභ වතුභහ. 
 

ගු මාතහින්ද අමාතාවීා මාතහතා  
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  භට තොඳභණ තේරහක් 

 වතඵනහද? 

ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට විනහ ව විස හරඹක්  වතඵනහ. 

 
[අ.බහ. 7.01] 

 

ගු මාතහින්ද අමාතාවීා මාතහතා (කරවා හා ජලජ සේඳත් 
සංවර්ධන අමාතාතය සහ මාතහවැලි සංවර්ධන ාාජය 

අමාතාතයතුමාතා) 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ - கடற்தநரறல் ற்தம் லக 

பதோன அதறறதத்ற அலச்சதம் கரலி அதறறதத்ற 

இரேரங்க    அலச்சதம்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development and State Minister  of 
Mahaweli Development) 
මරහනහරඪ රු භ නත්රීතුභනි  අද දිනතව රු  නදිේ 

භයසි ව භ නත්රීතුභහ බහ ල් තඵන අසථහතේ තඹෝජනහ 
විධිඹට ඉතහභ ළදේ තඹෝජනහක් ඉදිරිඳේ ශහ. ඒ හතේභ ඒ 

ම්ඵ නධ සිඹලු භ නත්රීරු න විසි න ඉතහභ ඉවශ භේටතම් අදවස 
ඉදිරිඳේ කිරීභක් සිදු යනු රළබුහ. ඒ පිළිඵ ඒ වළතභෝටභ අපි 
අතේ ප්රල හ පුද ශ යුතුයි. ඔවු න සිඹලු  තදනහ අද ථහ තශ   
 තම් යතේ ප්රධහන ප්රලසනඹක් ඵට ඳේ තරහ  වතඵන උභහ ඔඹ 

යහඳී වඹ ළනයි. එහි ඇ ව වී  වතඵන අහර්ථ තේේඹේ  ඒ 
හතේභ එභ යහඳී වඹ ක්රිඹහේභ කිරීභ තුළි න ජනතහට සිදු 
වුණු හිරිවළය පිළිඵේ තභයි එතුභ නරහ විලහර ලතඹ න රුණු 

ඉදිරිඳේ තශ .  

තභභ ල් තළබීතම් තඹෝජනහ ඉදිරිඳේ යන භ නභ රු 

 නදිේ භයසි ව භ නත්රීතුභහ ව න ශහ  තම් වහ නිසි 

තහක්ණි ඇළයීභක් සිදු වුතඩල නළවළ  විතල ඥ දළනුභ රඵහ 

ේතේ නළවළ කිඹරහ. නමුේ  තම් ලිඹකිඹවිලිර තඳතනන 

වළටිඹට එතවභ අනුභළ වඹ අයතන  වතඵනහ. එත  නමුේ ඒ 

හතේ ප්රධහන යහඳී වඹක් ක්රිඹහේභ යන තොට  මීට ඩහ 

ළඹුරි න ඒ පිළිඵ ඳරිය අධයඹනඹක් ශ යුතු  වබුණහඹ 

කිඹරහ තම් යතේ පුයළසිඹකු විධිඹට හතේභ  භවජන 

නිතඹෝජිතඹකු විධිඹට  භහ තඳෞේලිභ විලසහ යනහ. 

තභළනි යහඳී වඹක් තම් යට තුශ ක්රිඹහේභ යන තොට  මීට 

ඩහ විතල ඥ දළනුභ  වතඵන ඩලඩහඹභතේ වතඹෝඹ තේශීඹ 

ව විතේශීඹ ලතඹ න අලය තනහ හතේභ  තභභ 

තො නත්රහේහය භහභ පිළිඵේ මීට ඩහ අධහනඹ තඹොමු 

ශ යුතු තනහ. FARAB භහභ තභයි තම් ටයුතු සිදු 

ය නත න. ඉයහන යජතඹ න මරය ප්ර වඳහදන රඵහ තදන එතතහ 

භත ඉයහන යජඹේ එක් ශ්රී ර හ යජඹ ඇ ව ය ේ ගිවිුභභක්  

එතතහක් භත තභයි තම් යහඳී වඹ ක්රිඹහේභ ත නත න. 

නමුේ  ඉයහන යජතඹ න අඳට රළබී  වතඵ නත න තඩොරර් මිලිඹන 

50 හතේ මුදරක්. තභොද  ඒ යතේ ඇ ව වුණු ළටලු නිහ  ඒ 

තරහතේ ඇ ව වුණු තේේඹ නිහ එභ මුදල් රඵහ දීභ සිේධ වුතඩල 

නළවළ. ඉයහනතඹ න රළබුණු මුදල්ර අඩු ඳහඩුක්  වබුණේ යජතව 

මුදල් තඹොදරහ තම් යහඳී වඹ ක්රිඹහේභ ශහ. තම් න විට රු 

ජනහධිඳ වතුභහතේ විතල  අධහනඹ තම් පිළිඵ තඹොමු තරහ 

 වතඵනහ.  

ඒ විතයක් තනොතයි  තම් න විට සවිසටර්ර නතතව 

උඳතේල ඩලඩහඹභක්  විතල ඥ ඩලඩහඹභක් තම් යටට 
ඇවිල්රහේ  වතඵනහ. ඒ පිළිඵ විතල ඥතඹකු ඳරීක්හ යරහ 
තම් විදුම්යණ ඹ නත්රඹ නවීයණඹ කිරීභ වහ අලය පිඹය 

 නන කිඹරහ රඵහ දු න උඳතදස අනු  තම් භ 18තනි දහට ප්රථභ 
තභඹ නවීයණඹ කිරීභට අලය උඳහ  විතල  ගු න ඹහනඹක් 
භඟි න තම් යටට ත නනහ.  තම් භහඹ අහන වීභට ප්රථභ 
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[රු තවක්ටර් අේපුවහමි භවතහ] 
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තනෝර්තේ යජතඹ න තම් පිළිඵ විතල ඥ ඩලඩහඹභක් තම් යටට 

එනහ. තම් භහතව 31තනි දහ කිඹරහයි අඳට දළනුම් දීරහ 
 වතඵ නත න.  ඒ අඹ ඇවිල්රහ තම් පිළිඵ ඳරීක්හ ශහට ඳුභ   
තම් යහඳී වඹ ඉදිරිඹට යතන ඹනහ නම් තොතවොභද 
යතන ඹ නත න  ඒ පිළිඵ ළටලු  වතඵනහ නම් තභොන හතේ 

ළටලුද ඇ ව තරහ  වතඵ නත න කිඹන එ ළනේ   ඒහ නිළයදි 
කිරීභට  නනහ පිඹය පිළිඵේ ඔවු නතේ වතඹෝඹ රඵහ 
 නනහ. 

රු නලි නද ජඹ වස භ නත්රීතුභහ කිඹපු හයණඹ භභ 
පිළි නනහ. තම් ම්ඵ නධ ඳේ යරහ  වතඵන මිටු තම් 
විතල ඥ ළතඩ් ය නනට ඹ නත න නළවළ. උභහ ඔඹ 
ම්ඵ නධතඹ න එභ මිටු ඳේ තල් ළබිනේ භඩලඩරතඹ න. 
භභේ  රු චම්පි යණ ඇභ වතුභහ  රු හමිණී විජිේ 
විජඹමුණි තොයිහ ඇභ වතුභහ ව තේ අඹ එභ මිටුතේ 
හභහජිඹ න වුණහ. රු ජනහධිඳ වතුභහේ  ළබිනේ භඩලඩරඹේ 
අනුභත කිරීතභ න ඳුභ  තභයි ඒ මිටු ඳේ තශ .  අපි ප්රධහන 
ලතඹ න ඵරහතඳොතයොේතු ත නත න  ක්ණි ඇ ව වුණු 
තේේතඹ න එභ ජනතහ මුදහ ළනීභයි.  ඒ වහ අලය වන 
රඵහ දීතම් ළඩ පිළිතශ  වනම් කිරීභටේ  ජනතහතේ ප්රලසන 
ඉදිරිඳේ යරහ  ප්රහතඹෝගි භේටතම්  වතඵන හයණහ පිළිඵ 
යජඹ දළනුේ ය නනටේ ඵරහතඳොතයොේතු තනහ. තම් පිළිඵ 
අධහනඹ තඹොමු ශ වළකි  දළනීභ  වතඵන විතල ඥඹ න අතේ 
යතේේ ඉ නනහ. අපි එභ විතල ඥඹ නතේ දළනුභේ තම් න විට 
රඵහ නිමි න සිටිනහ. ඒ හතේභ විතේශීඹ විතල ඥඹනුේ තම් 
යටට ත නහ  නනට අපි ටයුතු යනහ.  

තම් යහඳී වඹ ම්ඵ නධ ටයුතු යන FARAB  භහභ 
ම්ඵ නධ භභ කිේහ. භටේ තේරුණු තදඹක් තභයි තම් අඹට  
උභ  ඉදි කිරීභ පිළිඵ වරිඹහහය ඳශපුරුේදක්  වබු තඩල නළවළ 
කිඹන එ. දළ න ර හතේ තම් ටයුේත ශහට ඳුභ ඒ අඹ 
ඳශපුරුේද රඵහ නීවි. තභෝටර් ඹහ නත්රි හර්ඹ න පිළිඵ තභයි 
තම් තොල්ර නට ළ ව දළනීභක්  වතඵ නත න.  ඒ තරහතේ ඒ 
තොතවොභ සිේධ වුණහද කිඹරහ භභ ද නත න නළවළ.  ඒ යතට න 
අපිට තම් තො නත්රහේ භහභ දු නනහ කිඹරහේ කිඹනහ. තභොන 
තේේඹක් තුශ තවෝ මීට ළ වඹ තම් පිළිඵ ඳශපුරුේද  වතඵන 
ඩලඩහඹභක් තඹදවහ නම් අඳට තම් අනතුතය න  තම් 
යනතඹ න තේතය නනට  වබුණහ. ඒ හතේභ තම් යහඳී වඹ 
ආයම්බ යන තභොතවොතේේ ඹ නත්රතඹ න විදතන ඹන 
අසථහතේභ තො නක්රීේ ආතල්ඳනඹ භත ඹන තහක්ණඹ 
තරෝතව  වබුණහ. නමුේ එභ තහක්ණඹ  තනොතයි තඹොදහතන 
 වතඵ නත න.  දළ න තභයි එභ තහක්ණඹ තඹොදහ  නන ඹ නත න. 
එතළනේ ළටලුක්  වතඵනහ.  

තම් මුදර ම්ඵ නධේ ළටලුක්  වතඵන ඵට රු ආශු 
භහයසි ව භ නත්රීතුභහ ව න ශහ. එතුභහ  තඵොතවෝ රුණු 
ඉදිරිඳේ ශහ.  තත  තතේ තම් සිඹලු හයණහ පිළිඵ තොඹහ 
ඵළසිභට  රු ජනහධිඳ වතුභහ තම් න විට අදවස යතන 
සිටිනහ.  තමු නනහත නත රහතේ තම් අදවුභේ එක්භ එතුභහට 
එභ තඹෝජනහ ඉදිරිඳේ ය නනට අපි ඵරහතඳොතයොේතු තනහ. 
තම් පිළිඵ ඳහර්ලිතම් නතුතේ විතල  තේරීම් හය බහක් ඳේ 
ය  වතඵනහ.  එභ තේරීම් හය බහට විතල ඥ වතඹෝඹ 
රඵහ  නනහ. එභ හය බහ තුළි න තභභ යහඳී වඹභ ආයම්බ 
ශ විධිඹ පිළිඵ තොඹහ ඵළසිභටේ  ඒ හතේභ රු ආශු 
භහයසි ව භ නත්රීතුභහ ව න ශ ආහයඹට ණ නහිරේර 
ළටලුක්  වතඵනහ නම් ඒ පිළිඵ තොඹහ ඵළසිභටේ  දළනට 
ඇ ව වී  වතඵන තේේඹ ව නිළයදි කිරීම් පිළිඵ අලය 
පිඹය ළනීභටේ ඵරහතඳොතයොේතු තනහ. තභොද   
ඔඵතුභ නරහභ ව න ශ ආහයඹට ඒ තරහතේ 
එම්.තක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භළ වතුභහ තම් යහඳී වතව මලි 
ටයුතුරට ම්ඵ නධ තරහ  තම් යහඳී වඹ ම්ඵ නධතඹ න 
ලිපිඹකුේ ඉදිරිඳේ යරහ  වතඵනහ. ඒ හතේභ ණ නහිරේ 
පිළිඵ හයණහ ළනේ අපි ළරකිලිභේ ත නන ඕනෆ. තම් යතේ 
ජනතහතේ මුදල් තභයි තම් යහඳී වරට තඹොදරහ  වතඵ නත න. 

ඒ නිහ භභේ තඳෞේලි හිතනහ තම් සිඹලු හයණහ පිළිඵ 
තොඹහ ඵළසිභ ළදේ තනහ කිඹරහ.  

දළනට ඇ ව තරහ  වතඵන තේේතඹ න එභ ජනතහ මුදහ 
ළනීභ වහ අපි වහභ ටයුතු ශ යුතු තනහ. ඒ වහ අපි 
දළනටභේ රුපිඹල් මිලිඹන 550ට ආ නන ප්රභහණඹක් 
වනහධහය විධිඹට තම් අඹට රඵහදීරහ  වතඵනහ. 

නිහරට  නදි ව හ වහනිරට  නදි විධිඹට අපි මුදල් 
රඵහ දීරහ  වතඵනහ. ඊට අ වතර් තම් අඹ රඵහ ේ හ ණඹ 
ඳහ වළරීභට ටයුතු යරහ  වතඵනහ. ඒ හතේභ රඵහ ේ 
තනේ ණඹ මුදල් ආඳුභ තවීභට ඹම් හර හනුක් රඵහ 
දීභට අපි ඵරහතඳොයහේතු තනහ. තම් හයණඹ තොතවොභ 
ආයම්බ ශේ  තභොන විධිඹට ඳට න ේතේ  තභොන ළරැදි භත 
සිදු වුණේ තම් ජනතහතේ කීභ  යජඹ විධිඹට අපි බහය ත යුතු 
තනහ. තම් ජනතහට වන රඵහ දීභ අපි ප්රමුතභ හර්ඹක් 
ඵට ඳේ යත යුතු තනහ. ජනහධිඳ වතුභහ දළනටභේ උඳතදස 
රඵහ දීරහ  වතඵනහ  තම් ජනතහට වන රඵහ දීතම් ළඩ 
පිළිතශ තේ තේේ ය නන කිඹරහ. ඒ අනු ඵඩලඩහයතර 
ප්රහතේශීඹ තල්ම්යඹහට රුපිඹල් මිලිඹන 300ක්  වහභ නිදවස 
ය නන අපි ටයුතු යනහ. එභ රුපිඹල් මිලිඹන 300 න 
වනහධහය රඵහ දීතම් ළඩ පිශතශ  වනමි න ක්රිඹහේභ 
යනහ. භභ කිඹපු මුදරට අ වතර් තම් මුදරේ එඹට එතු 
තනහ.  

තම් න විට ජර ටළ කි 5 000ට ළ ව ප්රභහණඹක් තම් 
ජනතහ තත රඵහ දීරහ  වතඵනහ.  ඳහනීඹ ජර හිතඹ තම් 
ජනතහතේ ප්රධහන ප්රලසනඹක් තරහ  වතඵනහ. දළනට එභ 
ජනතහට ඵවුර් 44ක් භඟි න ඳහනීඹ ජරඹ ඳඹනු රඵනහ. 
රුපිඹල් මිලිඹන 325 මුදරක් තඹොදරහ තම් ටයුේත වහ 
තනභ ජර යහඳී වඹක් ක්රිඹහේභ ශහ. දළ න ඒ ජර 
යහඳී වතඹ න ජරඹ රඵහ තදනහ. භභ ඳුභ ගිඹ  වතව ඒ 
ප්රතේලඹට ගිඹ තේරහතේ වහභ ඒ ටයුේත ආයම්බ ය නන 
කිඹරහ කිේහ.  ඳශමුළනි තහට තනොමිතල් ජර ම්ඵ නධතහ  
රඵහ දීතම් ළඩ පිළිතශ තුශ තභයි  තම් අඹට  ජරඹ රඵහ 
තද නත න.  හභහනයතඹ න ජර ළඳයුභක් තනුත න රුපිඹල් 
17 500 මුදරක් අඹ යනහ. ඒ මුදර ජනතහත න අඹ 
ය නත න නළ ව අපි තරහ  තම් පීඩහට ඳේ ව ජනතහට ජරඹ 
රඵහ දීතම් ටයුේත සිදු යනහ. අඳට ත භහ තදක් විතය  තම් 
යදයඹ විඳි නන සිදු තයි. ජලි භහතව  අතොසතු භහතව 
තොතවොභටේ නිඹතඹ එනහ. දළනටභේ යට පුයහභ  නිඹතඹක් 
ඇ ව තරහ  වතඵනහ. දළනටේ තම් ෆභ ප්රතේලඹභ ජරඹ 
තඵද නන  ඵවුර් තඹොදරහ  වතඵනහ. නමුේ  ළේතළම්ඵර් 
භහතව සිට තම් ජනතහතේ ජර ප්රලසනතව කීභ බහය තන 
ටයුතු කිරීතම් වළකිඹහ අඳට  වතඵන ඵ භභ කිඹ නන 
ළභළ වයි. ඒ තේභ   තභොන ළටලු ආේ  තභොන ප්රලසන ආේ  
මිටු විධිඹට අපි ඒ ප්රතේලඹට ඹනහ. අපි ඒ ජනතහ මුණ 
ළතවනහ. අපි රඵන  වතව තම් ජනතහ තොශමදී මුණ 
ළතව නන ඵරහතඳොතයොේතු තනහ. ඊට ඳුභ අපි ඒ ප්රතේලරට 
ගිහි න එභ ටයුතුරට දහඹ තනහ.  

තම් ජනතහට වන රඵහ තදන ළඩ පිළිතශ  වනම් කිරීතම් 
දී  තක්ත රු හර්තහ රඵහ ළනීතම් ප්රභහදඹක්  වතඵනහ. තක්ත රු 
හර්තහ රඵහ ළනීභ වහ විතල  ඩලඩහඹභක් තඹොදරහ 
තක්ත රු හර්තහ  වනමි න රඵහ ළනීභට  අපි ඵරහතඳොතයොේතු 
තනහ. ඒ හතේභ තම් පිළිඵ හර්තහ රඵහ දීභ වහ NBRO 
ආඹතනතඹ න "උභහ ඔඹ වන හර්ඹහරඹ" කිඹරහ තනභ 
ඒඹක් දළනටභේ සථහපිත යරහ  වතඵනහ. ඒට තනභ 
නිරධහරි න තඹොද නන අපි ඵරහතඳොතයොේතු තනහ. අඳට දළනට  
හර්තහ තරහ  වතඵන විධිඹට ම්පර්ණතඹ න විනහල වුණු නිහ 
ප්රභහණඹ 52ක් තනහ. ඉරිතරහ ගිඹ නිහ ප්රභහණඹ 4 000ට 
ආ නන ප්රභහණඹක් කිඹරහ අඳට දළනට තතොයතුරු රළබිරහ 
 වතඵනහ. වළඵළයි  ඹම් භේටභට තම් ප්රභහණඹ ළ ව වීතම් 
වළකිඹහකුේ  වතඵනහ. වළඵළයි  ඒ සිඹලු තදනහ තත 
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ඳහර්ලිතම් නතු 

නිසිඹහහයතඹ න වන රඵහ දීතම් ළඩ පිළිතශක් යජඹ 
ක්රිඹහේභ යනහ. ඒ තේභ තම් යහඳී වඹ අතයභත නතය 
ශේ; තවට  තම් යහඳී වඹ නතය යරහ ඳළේතට දළම්භේ   
ළරකිඹ යුතු හරඹක් ඹනම් අඳට තම් ඳරිය විනහලඹ ශක්හ 
 නන පුළු න තයි කිඹරහ භභ හිත නත න නළවළ.  තම් යජඹ 
ඵරඹට ඳේ න විටේ තභභ යහඳී වඹ සිඹඹට 44 හතේ 
ප්ර වඹක් අේ යතන  වබුණහ. තම් න විට තම් ටයුේතේ 
මරය ප්ර වඹ ව තබෞ ව ප්ර වඹ සිඹඹට 77ට ළ ව ප්රභහණඹක් 
තනහ. එභ නිහ තහක්ණි වතඹෝඹ අයතන තම් ටයුේත 
අ න යරහ අවුරුදු තුනක් විතය ඹනතොට නළත තම් ප්රතේලඹ 
ඹථහතේේඹට ඳේ කිරීතම් වළකිඹහක්  වතඵනහ කිඹරහ භභ 
විලසහ යනහ. ඒ වහේ අපි ළඩ පිළිතශක් වදනහ. තභභ 
ටයුේත අ න වීතභ න ඳුභ විතල ඥ වතඹෝඹ රඵහතන 
ඳරියඹ ස කිරීභ වහ න හ යහඳී ව  ඳරිය යහඳී ව 
තන ඒභට ඵරහතඳොතයොේතු තනහ.  ජර භේටභ තඳය  වබු 
තේේඹට ඉවශ න මි න  තම් ප්රතේලඹ තඳය  වබ තේේඹට 
තන ඒභ තභයි අතේ ඵරහතඳොතයොේතු  නත න.  අවුරුදු තුනට 
ක්රිඹහේභ යන ළඩ පිළිතතශ  ප්ර වපරඹ විධිඹට ඵදුල්ර 
දිසත්රික්තව ඵඩලඩහයතර ප්රතේලතව  ජනතහ අද විඳින පීඩහ 
ළරකිල්රට අයතන  ඔවු න මීට තඳය ත ශ ජීවිතඹට ඩහ 
ඉවශ භේටතම් ජීවිතඹක් ත කිරීභට අලය වතඹෝඹ රඵහ 
තද නන ඕනෆ කිඹන භතතව ජනහධිඳ වතුභහ ඉ නනහ.  

ඒ වහ අලය න මරය ප්ර වඳහදන යජඹ රඵහ තද නන 
ටයුතු යනහ. අග්රහභහතයතුභහ  ළබිනේ භඩලඩරඹ ඇතුළු 
සිඹලුභ තදනහ එ වින න තම් යහඳී වඹට වන ළරීනතම් 
ටයුේතට දහඹ නහ කිඹන එේ භහ ව න ය නන 
ළභළ වයි. ඒ හතේභ භභ තම් හයණඹේ ව න ය නන 
ළභළ වයි. තම් ජනතහට වන රඵහ දීතම් ළඩ පිළිතතශ දී ඊශත 
ළබිනේ භඩලඩරඹට තඹොමු යරහ Super LARC භඟි න ළ ව 
 නදිඹක් රඵහ දීතම් ්රභතේදඹ අනුභනඹ ය නන  
ජනහධිඳ වතුභහ අදවස යනහ. ඒ හභහනයතඹ න සිදු තනොන 
හයණඹක්. නමුේ තම්තක්  වතඵන ඵයඳතශභ ටවහ තන  ඒ 
 කීභ යජඹ බහයතන ඒ ජනතහට  නදි රඵහ දීභ තතයහිේ 
ජනහධිඳ වතුභහතේ අධහනඹ තඹොමු තරහ  වතඵනහ හතේභ අපි 
අඩලඩ තම් ළඩටවත නදී ඒ ඳරියඹ ඹථහ තේේඹට ඳේ 
ය නන අලය පිඹය  නනහ. භභ කිඹ නත න නළවළ  තම් 
යහඳී වඹ තනොශ යුතු යහඳී වඹක් කිඹරහ. තභොනයහර 
දිසත්රික්තව  වතඵන ජර ප්රලසනඹට විඳුභක් ලතඹ න තම් ශ 
එ තවොයි. වළඵළයි  තම් යහඳී වඹ යන ්රභතේදතව සිදු තචිච 
අඩු ඳහඩුම්  ළටලු තභයි අඳට ඳළවළදිලි තඳතන නන 
 වතඵ නත න. තම් යහඳී වතව ම්පර්ණ නය නහභඹ වභත්රීඳහර 
සිරිත න ජනහධිඳ වතුභහටයි  තම් ආඩලඩුටයි එ නන ඳට න 
අයතන  වතඵනහ. ඒ වරි අහනහ නත තේේඹක්. 
භහධයර ඳශ නත නේ ඒ තම් ආඩලඩු ආයම්බ යරහ  තම් 
ආඩලඩු ක්රිඹහේභ යරහ තචිච ළරැේදක් හතයි. ඒ හතේභ 
භවය තේලඳහරනඥඹ නතේ ථහ ඇහුහභේ තේරුම් ඹ නත න 
තම් වරිඹට තම් ආඩලඩු යපු ළරැේදක් හතයි. ඉතහභේ 
ඳළවළදිලි තම් ආඩලඩු තශ  තම් යහඳී වඹ ඉසයවට තන ඹන 
ආහයතව ළඩ පිළිතශක් විතයයි. සිඹලුභ නය නහභ ටි  
සිඹලුභ තචෝදනහ ටි යජඹට එල්ර තරහ  වතඵනහ. ඔඵතුභ නරහ 
ව න ශ ආහයඹට SAITM යහඳී වතවදීේ එතවභයි. ඒ 
ළටලුේ අද තම් යජතව ය පිටට ඇවිල්රහ  වතඵනහ. කුණු 
 නතේ ප්රලසනඹේ ඇවිල්රහ  වතඵනහ. යජඹට තම්හ තභයි 
අභිතඹෝ.  

තම් යජතඹ න මිනිසුභ ඵරහතඳොතයොේතු ත නත න තභොක්ද? 
මිනිසුභ ඵඩු මිරටේ ළ වඹ අතඳ න අව නත න තම් ප්රලසන ළනයි. 
ඵඩු මිතල්ේ ප්රලසන ඇ ව. ඒ සිඹල්රටභ ළ වඹ අව නත න තම් ප්රලසන 
තද  තුන වි නන ඵළරිද කිඹරහයි. යජඹ විධිඹට අඳට  කීභක් 
 වතඵනහ. අඳට තභයි න භත වළය ඹ නන ඵළවළ. SAITM ළටලු 

වුණේ  කුණු ප්රලසනඹ වුණේ  උභහ ඔඹ ළටලු වුණේ තම් තුනභ 
අපි බහය  නන ඕනෆ. තභඹ වුරු ශේ  ඒ ළරැේද වුරු ශහද 
කිඹරහ අපි ඵළණ-ඵළණ ඉරහ ළඩක් නළවළ. ර්තභහනතව ඒ ප්රලසන 
විඳීතම්  කීභ අඳට ඳළරිරහ  වතඵනහ. තම් යහඳී වඹ ආයම්බ 
වුතඩල තොතවොභද  තම් යහඳී ව ක්රිඹහේභ වුතඩල තොතවොභද 
කිඹන එ යතේ ජනතහ දළනුේ කිරීභ ළදේ තනහ. භවය 
අඹට ඒහ අභත තරහ  වතඵනහ. වළඵළයි  දළ න අපි තම්  කීභ 
බහයතන තම් ප්රලසන තුනභ වි නන ඕනෆ. භභ ද නනහ විධිඹට ඒ 
වහ ප්රතේල තරහ  වතඵනහ. ඒ වහ ඹම් ්රභතේදඹක් ස 
තරහ  වතඵනහ.  

කුණු ප්රලසනඹ තේ හටේ බහය තද නත න නළතු වි නන 
ඕනෆ. කුණු ප්රලසනඹ ථහ වුතඩල අද-ඊතව තනොතයි. භභේ 
ළබිනේ භඩලඩරතව අවුරුදු ණනහක් හිටිඹහ. අවුරුදු ඳව  වඹ 
ඉරහ වළභ දහභ තම් කුණු ප්රලසනඹ ළන ථහ ශහ. වළභ දහභ කුණු 
ප්රලසනඹ  වබුණහ. නමුේ තම් තේ ආඩලඩුට බහයතද නත න 
නළතු  තම් ආඩලඩු ඉදිරි අවුරුදු තද-තුන ඇතුශත වි නන 
ළඩ පිළිතශක්  වතඵනහඹ කිඹන එ භට දළ න තඳතන නන 
 වතඵනහ. ඒ වහ යජඹ දළ න දළ ව සථහයඹට ඇවිල්රහ 
 වතඵනහ. ඒ හතේභ SAITM ළටලුේ මීට ළ වඹ ුභවදශීලි 
හචිඡහ යරහ තේයහ  නන  වබුණහ කිඹරහ භභ තඳෞේලි 
විලසහ යනහ. භවය හයණහ අඳට ඉසට ය නන ඵළරි තයි. 
නිදහ තන ඉ නන මිනිසුභ නළගිේටහ  නන පුළු න. වළඵළයි  
තවොයට නිදහ තන හිටිතඹොේ නළඟිේටහ  නන අභහරුයි. ඒ අපි 
ටවහ තන ටයුතු ය නන ඕනෆ. වළඵළයි  තම් ප්රලසනඹටේ අපි 
විඳුම් රඵහ තදනහ හතේභ භට ව ව ලතඹ න තම් 
හයණඹේ කිඹ නන පුළු න. උභහ ඔතව මිනිුභ නට යදයඹක් 
වුණහ; හිරිවළයඹක් වුණහ. නමුේ අපි තන ඹන ළඩ පිළිතතශ  
හර්ථේඹ භත තම් යහඳී වඹ අහන තන තොට 
ඵඩලඩහයතර ප්රතේලතව  ඵදුල්ර ප්රතේලතව ජීේ න ජනතහ 
අද ඉ නන තේේඹට ඩහ ළ වඹ තවො තේේඹට ඳේ 
ය නන පුළු න තයි කිඹරහ භට දළ ව විලසහඹක්  වතඵනහ. ඒ 
වහ ළඩ පිළිතශක්  වතඵනහ; යජතව අධහනඹ තඹොමු තරහ 
 වතඵනහ. ජනහධිඳ වතුභහ ඒ තනුත න ළඳ තරහ ටයුතු 
යනහ. ඒ නිහ අඳට අනිහර්ඹතඹ නභ තම් අභිතඹෝඹ ජඹ 
 නන ලක් වඹක්  වතඵනහ කිඹන එ භභ තම් අසථහතේ 
ව න යමි න අද තම් ඉතහභේ ළදේ තඹෝජනහ ඉදිරිඳේ ශ 
 නදිේ භයසි ව භ නත්රීතුභහටේ  ඒ හතේභ ළදේ ආහයතව 
අදවස ඉදිරිඳේ ශ සිඹලුභ රු භ නත්රීතුභ නරහටේ අතේ ප්රහදඹ  
සතු වඹ ඳශ යනහ. ඔඵතුභ නරහ ඵරහතඳොතයොේතු තන 
ආහයතඹ නභ තම් ළටලු විනහ හතේභ තම් ප්රලසනතව අර 
ගිඹ තළ න  මුල් ගිඹ තළ න සිඹල්ර තොඹ නන අපි ළඩ 
පිළිතශකුේ ස යනහ කිඹන එේ ව න යමි න භහ 
නිවඬ තනහ. සතු වයි. 

 

ගු මූලාසනාඪ මාතන්ත්රීතුමාතා 
(ரண்தைறகு லனலரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තඵොතවොභ සතු වයි.    

 
්රශ්නය විමාතසන ලදින්, සභ්ා සේමාතත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

ඳාර්ලිමේන්තුව ඊ  අනුකූලව අ. භ්ා. 7.18 , 2016 මාතාර්තු 08වන 
දින සභ්ා සේමාතතිශය අනුව, 2017 ජූලි 06 වන බ්රහස්ඳතිශන්දා ූ.. භ්ා. 
10.30  වන මතක්ෂ කල් ගිමේය. 

 

அன்தடி தற.த. 7.18க்கு தரரளுன்நம், அணது 2016 ரர்ச் 

08ஆந் றகற லர்ரணத்துக்கறங்க, 2017 தலன 06, றரக்கறல 

தொ.த. 10.30  றல எத்றலக்கப்தட்டது. 
 

Parliament adjourned accordingly at 7.18 p.m. until 10.30 a.m. on 
Thursday, 06th July, 2017 pursuant to the Resolution of Parliament of 

08th March, 2016. 
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[රු භහි නද අභයවීය භවතහ] 
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ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළ ලළර්තළ 

 
ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුු 

 
මඳෞද්ගලිකල  දෆනුේ දීමමන් ඇසූ ප්රහනය: 

ග්රහභි ලධරධහරිි පුයපාඳහ සි වහි තයගි භාබහගඹන් ි
ඵහිගළනීභ 

 

මඳෞද්ගලික මන්ත්රීන්මප ඳන ක මකටුේඳ ක: 
ලරයිරහිඋම්භහිදී ිඳදනභි(ංසථහගතින්රීලම්)-ි[ගරුි
ලය්යිඩ්ිඅලීිහහීර්ිභවුරහනහි ිභවතහ]- ඳශමුනි
යින්ඹනිරදී. 

අබ්දුල්ි භජිදිි ඇකඩමිි (ංසථහගති න්රීලම්)-  [ගරුි
ලේ.ි කහදර්ි භසතහ ි භවතහ]ි -ඳශමුනි යි
න්ඹනිරදී. 

අන්තර්ගත ප්රධළන කුු 

தறரண உள்படக்ம் 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

Filling of Vacancies of Grama Niladharis through 

Competitive Examination 
 
PRIVATE MEMBERS' BILLS: 

Laila Umma Deen Foundation (Incorporation)- [ The 
Hon. Seyed Ali Zahir Moulana]- Read the First 

time 

Abdul Majeed Academy (Incorporation) - [The Hon. 

K. Kader Masthan] -Read the First time 

PRINCIPAL  CONTENTS 

துகநசரர் மற்தரர்கக்குள அநறக்கள் 

 
றணரக்ளுக்கு ரய்தோன றகடள் 

 
ணற அநறறத்ல்தோன றணர: 

மதரட்டிப் தரலட்கசதோனம் றர மசர் 

தற்நறடங்கப றப்தைல் 
 
ணற உதப்தறணர் சட்டதோனங்ள்: 

கனனர உம்ர லன் ன்நம் (கூட்டிகத்ல்) – 

[ரண்தைறகு  தசறட் அலி மரயறர் தபனரணர] – 

தொன்தொகந றப்தறடப்தட்டது 

அப்துல் ஜலத் க்டற (கூட்டிகத்ல்) – 

[ரண்தைறகு  ர. ரர் ஸ்ரன்] – தொன்தொகந 

றப்தறடப்தட்டது 

මලෂ නෆව් ඳනත:  
ලධලඹෝග 

 

ධීලර වශ ජජ වේඳ ක (වංමෝධන) ඳන ක මකටුේඳත: 
ලදනි යි වි තු නි යි න්ඹහි
ංලලෝධිතහකහයලඹ ිම්භතිකයනිරදී. 

 

කල් තෆබීමේ මයෝජනළල: 
උතුරු-නළලිෙනහියි ප්රලදලර ි ුසුදදුුදි ලඳයභාි
ලධහ 

றக் ப்தற்தநரறல் சட்டம்: 

எளங்குறறள் 

 

டற்தநரறல் லர்ரழ் உறரறண பங்ள் (றதத்ம்) 

சட்டதோனம்: 

இண்டரம், தோன்நரம் தொகநள் றப்தறடப்தட்டு, 

றதத்ப்தட்டரத றகநமற்நப்தட்டது 

 
எத்றகப்தைப் தறமக: 

டக்கு, றக்குப் தறமசங்ளுக்கு எவ்ர 

ததரதத்துவீடுள் 

MERCHANT SHIPPING ACT: 

Regulations 
 
FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES 

(AMENDMENT) BILL: 
Read a Second and the Third Time, and passed as 

amended   
 
ADJOURNMENT MOTION: 

Prefabricated Houses Unsuitable for North and East 
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ප.භළ. 10.30  ඳළර්ලිමේන්තුල රැවහ විය.   

කථළනළයකතුමළ [ගු කු ජයසූරිය මශතළ] මළවනළරූඪ විය. 
தரரளுன்நம் தொ.த. 10.30 றக்குக் கூடிது.  

சதரரர்  அர்ள்  [ரண்தைறகு த ஜசூரற] கனக 

றத்ரர்ள். 

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

Chair. 
 

 

නිමව්දන 
அநறறப்தைக்ள் 

ANNOUNCEMENTS 

 

ඳළර්ලිමේන්තු ක යුතු ිළිතබ කළරක වභළ රැවහවීම 
தரரளுன்ந அலுல்ள் தற்நற குளக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

2017 ජූලිිභි06ිළලධිබ්රවසඳින දහිනනම් ිඅදිිනනිඅඳයිබහගි
3.45 ි ඳහර්ලිලම් තුි ක යුතුි පිළිඵි කහයකි බහලේි රැසවීභේි

භහලේිලධරිකහභයලය්දීි ඳළළත්වීභ ිලධඹමිතිඵළභා  ි ඊ ි ඳළමිණි
වබහගිිනිලරිගරුිභිකිභ ත්රීියලඹලුලදනහ භිලභයි ිදළුසම්ි
දීභ ිකළභළත්ලතමි. 
 

 

ලිිළ මල්ඛනළදිය ිළිතගෆන්වීම 
சர்ப்தறக்ப்தட்ட தத்றங்ள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ (උවවහ අධයළඳන ශළ 

මශළමළර්ග අමළතයතුමළ වශ ඳළර්ලිමේන්තුමව් 
වභළනළයකතුමළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன - உர்ல்ற ற்தம் 

தடுஞ்சரகனள் அகச்சதம் தரரளுன்நச் சகத 

தொல்தம்) 

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

ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි මුදල්ි වහි ජනභහධයි අභහතයතුභහි
ලුසල ි භභි 2016ි ර්ඹි වහි යහජයි මුදල්ි
ලදඳහර්තලම් තුලේිකහර්ඹිහධනිහර්තහිඉිනරිඳත්ිකයමි.ි 

නභිහර්තහියජලය්ිමුදල්ිපිළිඵිකහයකිබහිලතිලඹොමුි

කශියුතුිඹළයිිභභිලඹෝජනහිකයමි.ිි  ි
   

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගු ක්හමන් කිරිඇල් මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි සලදලි ක යුතුි අභහතයතුභහි
ලුසල ිභභිඳවතිව ිහර්තහිඉිනරිඳත්ිකයමි. 

(i) 2016 ර්ඹිවහි ලකොශමිිනසත්රිේිලල්කම්ිකහර්ඹහරලය්ි
හර්ෂිකිකහර්ඹිහධනිවහි ගිණුම්ිහර්තහ;ිව 

(ii) 2016 ර්ඹි වහි භඩකශපුි ිනසත්රිේි ලල්කම්ි
කහර්ඹහරලය්ිහර්ෂිකිකහර්ඹිහධනිවහි ගිණුම්ිහර්තහ. 

නභිහර්තහි අබය තයිඳරිඳහරනිවහි යහජයිකශභනහකයණඹි
පිළිඵිආංශිකිඅධීේණිකහයකිබහිලතිලඹොමුිකශියුතුඹළයිි

භභිලඹෝජනහිකයමි.ිි  ි
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළ ලළර්තළ 

 துகநசரர் மற்தரர்கக் குள அநறக்கள் 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 

ගු වන්දි ක වමරසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு சந்றத் சசறங்) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි ිනයයි ංර්ධනි වි ඳරියි වහි
සබහභාකි ම්ඳත්ි පිළිඵි ආංශිකි අධීේණි කහයකි බහලේි

බහඳිනතුභහි ලුසල ි භභි ිනයයි ංර්ධනි වි ඳරියි වහි
සහබහභාකිම්ඳත්ිපිළිඵිආංශිකිඅධීේණිකහයකිබහිලති
ලඹොමුිකයනිරද  

 (i) ධීයිවිජරජිම්ඳත්ි(ංලලෝධන)ිඳනත්ිලකටුම්ඳත; 

(ii) 2013 ර්ඹි වහි සී/ි සී-ලනෝර්ි ඳදනලම්ි හර්ෂිකි
හර්තහ; 

(iii) 2013 ර්ඹිවහි ජහිනකිජරජිම්ඳත්ිඳර්ලය්ණිවි
ංර්ධනි ලධලඹෝජිතහඹතනලය්ි හර්ෂිකි හර්තහි වි
ගිණුම්; 

(iv) 2014 ර්ඹිවහි ශ්රීිරංකහි ජහිනකිජරවීවීිගහි ංර්ධනි
අධිකහරිලය්ිහර්ෂිකිහර්තහ;ිව 

 (v) 2014 ර්ඹිවහි ජහිනකිජරජිම්ඳත්ිඳර්ලය්ණිවි
ංර්ධනි ලධලඹෝජිතහඹතනලය්ි හර්ෂිකි හර්තහි වි
ගිණුම් 

ම්ඵ ධලඹ ි වි නකීි කහයකි බහලේි හර්තහි ඉිනරිඳත්ි
කයමි. ිිිිිිි 

 

වභළමේවය මත ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
சதரதேடத்றல் இதக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගු ගළමිණී මොකුමප මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற தனரக்கும) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි අබය තයි ඳරිඳහරනඹි වහි යහජයි

කශභනහකයණඹි පිළිඵිආංශිකි අධීේණිකහයකිබහි ලති
ලඹොමුිකයනිරද  

(i)  2015ි ර්ඹි වහි ආගභනි වහි භාගභනි
ලදඳහර්තලම් තුලේිිකහර්ඹිහධනිි හර්තහ; 

(ii)  2013 ර්ඹි වහි ඳශහත්ි ඳහරනඹි පිළිඵි ශ්රීි රංකහි
ආඹතනලය්ිහර්ෂිකිහර්තහ; 
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ඳහර්ලිලම් තු 

(iii) 2015 ර්ඹි වහි ඳශහත්ි බහි වහි ඳශහත්ි ඳහරනි
අභහතයහංලලය්ිකහර්ඹිහධනිහර්තහ; 

(iv) 2015 ර්ඹි වහි සලදලි ක යුතුි අභහතයහංලලය්ි
හර්ෂිකිකහර්ඹිහධනිහර්තහිවිගිණුම්; 

(v)  2015ිර්ඹිවහි ඹහඳනඹිිනසත්රිේිලල්කම්ිකහර්ඹහරලය්ි
හර්ෂිකිකහර්ඹිහධනිවහි ගිණුම්ිහර්තහ; 

(vi) 2015 ර්ඹිවහි කළුතයිිනසත්රිේිලල්කම්ිකහර්ඹහරලය්ි
හර්ෂිකිකහර්ඹිහධනිහර්තහිවිගිණුම්; 

(vii) 2015 ර්ඹි වහි න්ලිලනොච්චිඹි ිනසත්රිේි ලල්කම්ි
කහර්ඹහරලය්ිකහර්ඹිහධනිවහි හර්ෂිකිගිණුම්ිහර්තහ; 

(viii) 2015 ර්ඹි වහි භ නහයභි ිනසත්රිේි ලල්කම්ි
කහර්ඹහරලය්ිකහර්ඹිහධනිහර්තහිවිහර්ෂිකිගිණුම්; 

(ix) 2015 ර්ඹි වහි ලභොණයහගරි ිනසත්රිේි ලල්කම්ි
කහර්ඹහරලය්ිකහර්ඹිහධනිහර්තහිවහි ගිණුම්;  ි

(x)   2015 ර්ඹිවහි මුරිනේිිනසත්රිේිලල්කම්ිකහර්ඹහරලය්ි
හර්ෂිකිකහර්ඹිහධනිහර්තහිවහි ගිණුම්;  ි

(xi) 2015 ර්ඹි වහි භඩකශපුි ිනසත්රිේි ලල්කම්ි
කහර්ඹහරලය්ිහර්ෂිකිකහර්ඹිහධනිවහි ගිණුම්ිහර්තහ; 

(xii) 2015 ර්ඹි වහි ත්රිකුණාණහභරඹි ිනසත්රිේි ලල්කම්ි
කහර්ඹහරලය්ිකහර්ඹිහධනිහර්තහිවහි ගිණුම්;  ි

(xiii) 2015 ර්ඹිවහි භවුසයිිනසත්රිේිලල්කම්ිකහර්ඹහරලය්ි
කහර්ඹිහධනිවිගිණුම්ිහර්තහ;  ි

(xiv) 2015 ර්ඹි වහි කුණාරුණෆගරි ිනසත්රිේි ලල්කම්ි
කහර්ඹහරලය්ිකහර්ඹිහධනිහර්තහිවහි ගිණුම්; 

(xv) 2015 ර්ඹිවහි ලකොශමිිනසත්රිේිලල්කම්ිකහර්ඹහරලය්ි
හර්ෂිකිකහර්ඹිහධනිවිගිණුම්ිහර්තහ;  ි

(xvi) 2015 ර්ඹිවහි භහතලල්ිිනසත්රිේිලල්කම්ිකහර්ඹහරලය්ි
හර්ෂිකිකහර්ඹිහධනිවහි ගිණුම්ිහර්තහ;ිව  ි

(xvii) 20 15  ර්ඹි වහි ලයජිසට්රහර්ි ජනයහල්ි
ලදඳහර්තලම් තුලේිකහර්ඹිහධනිහර්තහිවහි ගිණුම්  ි

ම්ඵ ධලඹ ිවිනකීිකහයකිබහලේිහර්තහි භභිඉිනරිඳත්ි
කයමි.ි 

 

වභළමේවය මත ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
சதரதேடத்றல் இதக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
මඳ කවේ 
தக்ள் 
PETITIONS 

 

ගු සුනිල් ශඳුන්මන කින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරුිකථහනහඹකතුභලධ ිභහතය ිල්ගභ ිභාලේිනරකහයහභිඳහය ි

අංකි 3/6ි දයනි සථහනලඹහිි ඳිනංචිි පී.නස.ි ලේනහයත්නි
ලභලනභාඹලග ිරළබුණුිලඳත්භිභභිපිළිග මි. 

 

ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමවීර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு டீ.ரல.டதறள்த். றனவீ றசரரக்)  

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

ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි අම්ඳහය ි හභපුය ි පී.නම්.බී.ි ලධහ ි

අංකි 06ි දයනි සථහනලඹහිි ඳිනංචිි ලේ.අයි.ි ලනොලඹල්ි පීරිසි
භවතහලග ිරළබුණුිලඳත්භිභභිලගෞයලඹ ිපිළිග මි. 

 

ඉදිරිඳ ක කරන ද මඳ කවේ  මශජන මඳ කවේ ිළිතබ කළරක 
වභළල  ඳෆලරිය යුතු යයි නිමයෝග කරන  දී. 

சர்ப்தறக்ப்தட்ட தக்கபப் ததரதுதக் குளவுக்குச் சரட்டக் 

ட்டகபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශෙ  ි හචිකි පිළිතුරුි අලපාේහි කයනි ප්රලසන.ි භභි
භාලලේලඹ භි ආණ් සි ඳේලඹ ි වි භාඳේලඹ ි ඉල්ලීභේි
කයනහ ිලේරහිගළනිඅධහනඹිලඹොමුිකය නින්ඹරහ. 

 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුු 
றணரக்ளுக்கு ரய்தோன றகடள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

ශ්රී ංකළ දුේරිය මදඳළර්තමේන්තුල : ඳවුවුඩකුලන් 
බලළ ගෆනීම 

இனங்க தைகற றகக்பம்: னரபர் 

ஆட்மசர்ப்தை  
DEPARTMENT OF SRI LANKA RAILWAYS: RECRUITMENT OF 

MESSENGERS 

 1068/’16 
1. ගු උදය ප්රභළ ක ගේමන්ිළ මශතළ 

(ரண்தைறகு உ தறதரத் ம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ප්රහවනිවහියලභාල්ිගු ිලේහිඅභහතයතුභහලග ිඇසූිප්රලසනඹි
- (2): 

(අ)  ි (i) ශ්රීිරංකහි දුම්රිඹිලදඳහර්තලම් තුලේිලේඹිකයනි
ඳණිවුඩකරු ිඒකහඵදධිලේඹ ිඅඹත්ිඵත්; 

 (ii) ඳණිවුඩකරු ි ෘජුි ඵහි ගළනීභ ි ශ්රීි රංකහි
දුම්රිඹි ලදඳහර්තලම් තු ි ඵරඹේි ලනොභළිනි
ඵත් 

 නතුභහි පිළිග ල ද?ි  

(ආ) (i) 2016ි ර්ලය්දීි ශ්රීි රංකහි දුම්රිඹි
ලදඳහර්තලම් තු ිඳණිවුඩකරු ිඵහි ගළනීභි
වහි ඒකහඵදධිලේහි අධයේිජනයහල්යඹහලේි
අයඹිරඵහි ලගනිිනලබ්ද; 

 (ii) නලේිනම් ි නභිඅයඹිරළබුණුිිනනඹිකලර්ද; 

 (iii) නකීිඅයඹිරඵහි දු ිලිපිලය්ිපි ඳතේිබහගති
කය ල ද 

 ඹ නිනතුභහි ලභභිබහ ිද  ල ද? 

(ඇ)ි (i) ඳණිවුඩකරු ි ඵහි ගළනීලම්ි ම්මුඛි
ඳරීේණඹි ඳළළත්වලය්ි අිනලර්කි දුම්රිඹි
හභහනයහධිකහරිි ි (ඳරිඳහරන)ි ලේි
ප්රධහනත්ලඹ ද; 

 (ii) නලේි නම් ි නකීි ම්මුඛි ඳරීේණි ඳත්නි
අසථහිනභා ත්ිනකීිලධරධහරිඹහි ළඩිතවනභ ි
රේියලටිිඵිපිළිග ල ද; 

 (iii) ළඩිතවනභ ිරේවිලධරධහරිලඹකුණාිලේලය්ිලඹදීි
යලටි ල ිලකලේද 

 ඹ නත්ිනතුභහිලභභිබහ ිද  ල ද? 

(ඈ) ලනොි නලේිනම් ි ඒිභ ද? 

 

மதரக்குத்து ற்தம் சறறல் றரண மசகள் 

அகச்சகக் மட்ட றணர:  

(அ) (i )  இனங்க தைகற றகக்பத்றல் 

தறரற்தம் னரபர்ள் என்நறகந் 

மசகக மசர்ந்ர்பரர் ன்தகத்ம்; 
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 ( i i )  னரபர்கப மடிர ஆட்மசர்ப்தைச் 

தசய்ற்கு இனங்க தைகற 

றகக்பத்றற்கு அறரம் இல்கனதன் 

தகத்ம்; 

 அர் ற்தக்தரள்ரர? 

(ஆ) (i )  2016ஆம் ஆண்டில் இனங்க தைகற 

றகக்பத்றற்கு னரபர்கப ஆட்மசர்ப்தை 

தசய்ற்கு என்நறகந் மசகள் 

தறப்தரபர் ரத்றன் அதற ததநப் 

தட்டுள்பர ன்தகத்ம்; 

 ( i i )  ஆதணறல், அவ்தற றகடத் றற 

ரதன்தகத்ம்; 

 ( i ii )  மற்தடி அதற ங்ப்தட்ட டித்றன் 

தறறதரன்கநச் சகதக்குச் சர்ப்தறப்தரர 

ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) (i )  னரபர்கப ஆட்மசர்ப்தைச் தசய்த்ம் மர்தொப் 

தரலட்கச மனற தைகற ததரது 

தொரகரபரறன் (றதரம்) கனகறல் 

டரத்ப்தட்டர ன்தகத்ம்; 

 ( i i )  ஆதணறல், மற்தடி மர்தொப் தரலட்கச 

டரத்ப்தட்ட சந்ர்ப்தத்றல் இந் 

உத்றமரத்ர் மசக இகடறதத்த்றற்கு 

உள்பரறறதந்ரர் ன்தக ற்தக்தரள்ரர 

ன்தகத்ம்; 

 ( i ii )  மசக இகடறதத்த்றற்கு உள்பரறத்ள்ப 

உத்றமரத்தரதர் மசகறல் ஈடுதடுது 

வ்ரத ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்மநல், ன்?  

 

asked the Minister of Transport and Civil Aviation: 

(a) Will he admit that - 

 (i) the messengers who work in the 

Department of Sri Lanka Railways belong 

to the Combined Service; and 

 (ii) the Department of Sri Lanka Railways has 

no power to recruit messengers directly? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether permission of the Director General 
of Combined Services was obtained to 

recruit messengers to the Department of Sri 

Lanka Railways in the year 2016; 
 (ii) if so, the date on which the aforesaid 

permission was obtained; and 

 (iii) whether a copy of the letter as per which the 

aforesaid permission was given will be 

tabled? 

(c) Will he also inform this House- 

 (i) whether the interview for the recruitment of 

messengers was conducted  under the 

patronage of the Additional General 

Manager of Railways (Administration); 

 (ii) if so, whether he admits the fact that the 

aforesaid officer had been under 
interdiction even on the occasion when the 

aforesaid  interview was conducted; and 

 (iii) how an officer who has been interdicted is 

able to stay in service? 

(d) If not, why? 
 

ගු අමෝක් අමබ්සංශ මශතළ (ප්රලළශන ශළ සවිල් ගුලන් 
මවේලළ නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அமசரக் அமதசறங் - மதரக்குத்து ற்தம் 

சறறல் றரணச் மசகள் தறற அகச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 

ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි ප්රහවනි වහි යලභාල්ි ගු ි ලේහි
අභහතයතුභහිලුසල ිභභිනභිප්රලසනඹ ිපිළිතුයිරඵහිලදනහ.ි 

(අ) (i) දුම්රිඹි ලදඳහර්තලම් තුලේ ි ඒකහඵදධි ලේඹ ි
අඹත්ි ඳණිවුඩකරුලෝි ලභ භි ඒකහඵදධි
ලේඹ ි අඹත්ි ලනොනි ලදඳහර්තලම් තුගති
ඳණිවුඩකරුලෝිදිලේඹිකයින. 

 (ii) ඳණිවුඩකරු ි ඵහි ගළනීභි වහි ඒකහඵදධි
ලේහි අධයේිජනයහල්ලේිඅුසභළිනඹිරඵහි ලගනි
ඇත. 

(ආ) (i) ඔේ. 

 (ii) 2016.08.10ිවි2016.09.30 

 (iii) ඔේ. 

(ඇ) (i) නළත. 

 (ii) අදහශිලනොලේ. 

 (iii) අදහශිලනොලේ. 

(ඈ) අදහශිලනොලේ. 

 
ගු උදය ප්රභළ ක ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் ம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරුිකථහනහඹකතුභලධ ිභලේිඳශමුනිඅතුරුිප්රලසනඹිලභඹයි. 

ලදඳහර්තලම් තුේිලලඹ ික යුතුිකයනිශ්රීිරංකහිදුම්රිඹි
ලදඳහර්තලම් තු ි තභ  ි අනනයි වි ඳණිවුඩකරු ි ඵහි

ගළනීභ ිඵරඹිිනලඵනිඵිඔඵතුභහිඳළුදහ.ිඒිඵරඹිඳළරුණුි
ලිපිඹිබහගතිකය නිඔඵතුභහික යුතුිකයනහද? 

 
ගු අමෝක් අමබ්සංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு அமசரக் அமதசறங்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ඔේ.ි ඒකහඵදධි ලේහි අධයේි ජනයහල්තුභහලග ි රළබුණුිි

ලිපිඹිභභිබහගතිකය නම්. 
 

ගු උදය ප්රභළ ක ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் ம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරුි අභහතයතුභලධ ි ි ඔඵතුභහි න්ේහ ි ි ඒකහඵදධි ලේලය්ි
ඉ නි අඹි ඳණිවුඩකරු ි ලලඹ ි ඵහි ග නි පුළු ;ි ඒි
හලේභිිඊ ිඅභතයිඒකහඵදධිලේලඹ ිඳරිඵහහියත්ිශ්රීිරංකහි

දුම්රිඹිලදඳහර්තලම් තු ිඳණිවුඩකරු ිඵහිග නිපුළු ි
න්ඹරහ. 

භහි ද නහි තයමි  ි ලදඳහර්තලම් තුර ි ඒකහඵදධි
ලේලඹ ි ඳරිඵහහියි ඵහි ග නි ඵළවළ.ි ගරුි ලධලඹෝජයි

ඇභිනතුභලධ ි ඔඵතුභ රහ ි නලේි ඵහි ගළනීභ ිඅයිරළබුණුි
ලිපිඹිබහගතිකය නින්ඹරහිභහිඉල්රහියලටිනහ. 
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ඳහර්ලිලම් තු 

ගු අමෝක් අමබ්සංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு அமசரக் அமதசறங்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ලදඳහර්තලම් තුලේි අුසභති කහර්ඹි භණ්ඩරි භාසතයි අුසි
2013ි ර්ලය්ි ඳළළිනි පුයපාඳහ සි වහි භාලලේලඹ භිඒකහඵදධි
ලේලඹුසත් ි ඒකහඵදධි ලේලඹ ි ඳරිඵහහියත්ි ඵහි ග නි

අුසභළිනඹි රළබීි ිනලඵනහ.ි නභි අුසභළිනඹි රඵහි දු ි ලිපිඹි භහි

වභළගත*ිකයනහ. 

 
ගු උදය ප්රභළ ක ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் ம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

සතුිනයි ිගරුිලධලඹෝජයිඇභිනතුභලධ. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසනි අංකි 2ි -ි 1153/'16ි -ි (1) ි ගරුි (වදය)ි නලි දි
ජඹිනසිභවතහ. 

 

ගු (වලදය) නලින්ද ජයිනවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற னரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරුිකථහනහඹකතුභලධ ිභහිනභිප්රලසනඹිඅවනහ. 

 
ගු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Speaker, on behalf of the Minister of Megapolis 

and Western Development, I ask for two weeks' time to 

answer that Question.  
 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳ ක කිීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

පු කතේ දිවහත්රික්කමග මගොවි බිේ: විවහතර 
தைத்பம் ரட்ட றசர றனங்ள்: றதம் 

 AGRICULTURAL LANDS IN PUTTALAM DISTRICT: DETAILS 
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3. ගු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குமச) 

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

කෘෂිකර්භිඅභහතයතුභහලග ිඇසූිප්රලසනඹි-ි(1)ි: 

(අ) පුත්තරභිිනසත්රිේකඹිතුශ ි  

 (i) 1983 ර්ඹිනභා ිගහි කයනිරදිමුළුිලගොභාබිම්ි
ප්රභහණඹිලකොඳභණද; 

 (ii) 1982ි වහි 1983ි ර්රිගහි කයනිරදි ගහබිම්ි
ප්රභහණඹ ි නේි නේි ලඵෝගඹි අුසි ල ි ල ි
ලලඹ ිලකොඳභණද; 

 (iii) ර්ි1983 ිඳුදි2009ිර්ලය්ියුදභඹිතත්ත්ඹි
ලධභනිලතේිගහි කයනිරදිමුළුිබිම්ිප්රභහණඹි
නේි නේි ර්ඹි අුසි ල ි ල ි ලලඹ ි
ලකොඳභණද; 

 (iv) යුදභඹිතත්ත්ඹිලධභවීලභ ිඳුදිලම්ිදේහි ගහි
කයනි රදි ලගොභාබිම්ි ප්රභහණඹ ි නේි නේි ර්ඹි
අුසිල ිල ිලලඹ ිලකොඳභණද; 

 (v) ඉවතියලඹල්ලරහිභිම්පර්ණිහර්තහේිඉිනරිඳත්ි
කය ල ද; 

 ඹ නිනතුභහි ලභභිබහ ිිද  ලනහිද? 

(ආ) ලනොි නලේිනම් ි ඒිභ ද? 
 

த்தரறல் அகச்சகக் மட்ட றணர:  

(அ) தைத்பம் ரட்டத்றல், 

 (i )  1983ஆம் ஆண்டபறல் தசய்கதண்ப்தட்ட 

தரத் றசர றனங்பறன் அபவு ரது; 

 (ii) 1982ි ற்தம்ි 1983ஆம் ஆண்டுபறல் 

தசய்கதண்ப்தட்ட றசர றனங்பறன் 

அபவு எவ்தரத தறதக்றங்வும் 

தவ்மநர வ்பவு; 

 (iii )  1983ஆம் ஆண்டின் தறன்ணர் 2009ஆம் ஆண்டில் 

த்த்றகனக தொற்தப்தததம்க தசய்க 

தண்ப்தட்ட தரத் றனங்பறன் அபவு 

எவ்மரரண்டுக்றங்வும் தவ்மநர 

வ்பவு; 

 (iv )  த்த்றகனக தொற்தப்ததற்ந தறன்ணர் 

இற்கநக தசய்கதண்ப்தட்ட றசர 

றனங்பறன் அபவு எவ்மரரண்டுக் 

றங்வும் தவ்மநர வ்பவு; 

 (v )  மற்தடி அகணத்றணதும் தொளகரண 

அநறக்கதரன்கந சர்ப்தறப்தரர; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 
 

asked the Minister of Agriculture: 

(a) Will he inform this House, in respect of the 

Puttalam  District-  

 (i) the extent of agricultural land that was 

under cultivation by the year 1983; 

 (ii) the extents of land cultivated in the years 

1982ි and 1983 ි separately in respect of each 

crop in each year; 

 (iii) the total extent of cultivated land in each 

year after 1983ි 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?  
 

ගු ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ (කෘෂිකර්ම රළජය 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு சந் அலுறயரம - த்தரறல் இரஜரங்  

அகச்சர்) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture) 

ගරුිකථහනහඹකතුභලධ ි කෘෂිකර්භිඅභහතයතුභහිලුසල ිභහි
නභිප්රලසනඹ ිපිළිතුයිලදනහ. 
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————————— 
*  පුවහතකළමග තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்ப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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(අ) (i)    
 

(මරහශ්රඹි:ිජනලල්ඛනිවහිංඛයහලල්ඛනිලදඳහර්තලම් තු) 

ගරුි භ ත්රීතුභලධ ි (අ)ි (ii) ප්රලසනලය්ි පිළිතුයි වහි ලරොකුණාි

රළයිසතුේිිනලඵනහ.ින්ඹ නද? 

 
ගු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குமச) 

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

1982ිවි1983ිර්ිලදලේිභසතිගහිබිම්ිප්රභහණඹිඔඵතුභහ ි
හයහංලිකයින්ඹ නිපුළු ද?ිලභොකද ිඒියුදධඹිආයම්බිවිමුල්ි

කහරඹයි.ි 

 
ගු ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ  
(ரண்தைறகு சந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ලවේ ඹහර්ිගණනිභහින්ඹ නම්.ි1982ිර්ලය්ිවීිගහිකයනි
රදි බිම්ි ප්රභහණඹි ලවේ ඹහයි 14 576යි.ි 1983ි ර්ලය්ි වීි ගහි
කයනිරදිබිම්ිප්රභහණඹිලවේ ඹහර්ි12 302යි.ිඒිම්ඵ ධලඹ ි

දීර්ඝිභාසතයඹේිිනලඵනහ ි ගරුිභ ත්රීතුභලධ.ි නභිලධහි (අ)ි (ii) 
පිළිතුලර්ියල ිඉිනරිිලකො ිභහිබහගතිකය නද? 

 
ගු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குமச) 

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

 
ගු ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ  
(ரண்தைறகு சந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ගරුිකථහනහඹකතුභලධ ි පිළිතුලර්ි (අ)ි (ii),  (iii) ලකො සි භහි

වභළගත* කයනහ. 

 (iv)   

(මරහශ්රඹ:ිජනලල්ඛනිවහිංඛයහලල්ඛනිලදඳහර්තලම් තු) 

 (v)  ඔේ.ි  

(ආ)  ි අදහශිලනොලේ.ි  

*වභළමේවය මත තබන ද  (අ) (ii) වශ (iii)හි ිළිතතුර: 
*சதரதேடத்றல் கக்ப்தட்ட (அ)(ii) ற்தம்  (iii) க்ரண  றகட : 

*Answer tabled for (a) (ii) and (iii): 

317 318 

1983 ර්ඹ 

         ගහ ගහිකශිමුළුිබිම්ිප්රභහණඹි(ලවේල ඹහය) 

වීිගහ                     12 302 

අිනලර්කිලඵෝගිගහ                     21 371 

නශලුිගහ                       2 590 

ඳරතුරුිගහ                       4 716 

නකතු                     40 979 

ර්ඹ ර්ඹිතුශිගහිකශිමුළුිබිම්ිප්රභහණඹි(ලවේ.) 

2010 47 365 

2011 59 904 

2012 41 988 

2013 54 767 

2014 48 294 

2015 57 532 

2016 54 294 

(iii) 

——————————— 
   * මමම ඇමුුම පුවහතකළමග ද තබළ ඇත.] 
   [இந் இகப்தை தல் றகனத்றலும் கக்ப்தட்டுள்பது] 

   [This annex is also placed in the Library.] 



ඳහර්ලිලම් තු 

ගු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குமச) 

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

ගරුි යහජයි ඇභිනතුභලධ ි ඔඵතුභහි නේි නේි ර්ඹ ි අදහශි
පුත්තරභි ිනසත්රිේකඹි පිළිඵි ඉිනරිඳත්ි කශි හර්තහි අුසි නකි
යේිඳභණේිගහිබිම්ිප්රභහණඹිඅ සිලරහිිනලඵනහ.ිඔඵතුභහි

කලිුසත්ි ලම්ි ප්රලසනර ි උත්තයි දු ි ලධහ ි නඹ ි ඵරඳෆලේි
ලධඹෙඹි ලවේතුල ි ඇිනවුණුි තත්ත්ඹයිි න්ඹහි භහි භාලසහි
කයනහ.ි නලවත්ි යුදධඹි ලධභවීලභ ි ඳුද ි උතුරුි නළිිලෙනහියි

ප්රලදලර ි රළබුණුි හභඹි තුශි ගහි බිම්ි ප්රභහණඹි ළි ි ලරහ ි
ලගොභාිඳවුල්ිංඛයහ ත්ිභාලහරිප්රිනරහබඹේිරළබීිිනලඵනහ.ි 

ලභඹ ිභභිඊලය්ත් ිලඳලර්දහි ිනනලය්ත්ිඅවපුිඅතුරුිප්රලසනඹේ.ි
ලම්ි ිනසත්රිේකඹි ඳුදි ගිඹිලධඹංිකහරලය්දීි භාලහරි ගහි වහලධඹක ි

රේි වුණහ.ි ඒි හලේභ ි ලඳොලවොයි වනහධහයඹි ම්ඵ ධි
කහයණඹකුණාත්ි භභි භාභුදහ.ි ඒකි තභයි ි ලගොවී  ි ඒි ක නි
ලදලේදීිලධඹමිතිකර ිලඳොලවොයිවනහධහයඹිරළබීභිපිළිඵිලම්ි

ඳහර්ලිලම් තුි දළුසත්ි කය නි න්ඹනි ඉල්ලීභ.ි ලම්ි ගහි
වහලධර ි ලගවීම්ි පිළිඵි -පුත්තරභි ිනසත්රිේකලය්ි ලකොයිතයම්ි
ඳවුල්ිංඛයහේිහර්තහිවුණහද ිඳුදිගිඹික නඹිලුසල ිලම්ි

නි භා ි ලකොයිි තයම්ි ගහි  ිනි ලගහි ිනලඵනහදි න්ඹහ-ි
හර්තහේිඉිනරිඳත්ිකය නිඔඵතුභහ ිපුළු ද?ිි 

 
ගු ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ  
(ரண்தைறகு சந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ගරුිභ ත්රීතුභලධ ිපුත්තරභි ිනසත්රිේකලය්ිලගොවී ි 4 654ක ි

ලම්ිගහිවහලධිම්ඵ ධලඹ ිඅඳිරුපිඹල්ි10 000ිගණල ිලගහි
ිනලඵනහ.ිි 

 
ගු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குமச) 

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

ලගහිඇිනිම්පර්ණිමුදරිකීඹද ිගරුියහජයිඇභිනතුභලධ? 

 
ගු ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ  
(ரண்தைறகு சந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

රුපිඹල්ිදවනලකෝටිිවතළිසරේිතු දවසිලදයලඹිනවයි.ි 

 
ගු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குமச) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඒින්ඹ ල  ිඳුදිගිඹික නලය්? 

 
ගු ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ  
(ரண்தைறகு சந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ඔේ ිඳුදිගිඹික නලය්ිලගරහිිනලඵනහ. 

 
ගු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குமச) 

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

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරුිභ ත්රීතුභහ ිඊශෙිප්රලසනඹිඅව න. 

ගු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குமச) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගණනි ලධළයින ි ලධලසචිති න්ඹ න.ි ලභොකේදි ඔඵතුභහි

න්ේලේ?ිනේලකෝටිද? 

 
ගු ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ  
(ரண்தைறகு சந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

දවනභලකෝටිිවතළිසරේිතු දවසිලදසීඹිනවයි. 

 

ගු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குமச) 

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

ගු ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ  
(ரண்தைறகு சந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ඔේ. 

 
ගු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குமச) 

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

 
ගු ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ  
(ரண்தைறகு சந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ඔේ.ිපුත්තරභිිනසත්රිේකලය්. 

 

ගු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குமச) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඒි හලේභි ලඳොලවොයි වනහධහයඹි රඵනි ලගොභාි ඳවුල්ි

ලකොඳභණිප්රභහණඹේි ඉ නහදින්ඹරහි දත්තිඉිනරිඳත්ිකය නි
ඔඵතුභහ ිපුළු ද? 

 

ගු ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ  
(ரண்தைறகு சந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ගරුිභ ත්රීතුභහ ිභභිඒිභාසතයිඉල්රහිිනලඵනහ.ිඊශෙිබහි
හයලය්දීිභ ිඒිලතොයතුරුිඉිනරිඳත්ිකය නිපුළු . 

 

ගු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குமச) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
භලේි ඊශෙි අතුරුි ප්රලසනඹි භභි අවනහ.ි ලම්කිභලේි මලිකි

ප්රලසනඹ ිඅදහශිලනොවුණත්ිඅව නිනනෆ.ිභභිඊලය්ත් ිලඳලර්දහත්ි
ඇහුහ ි කෘෂිකර්භි අභහතයතුභහි ලම්ි ඳහර්ලිලම් තු ි න ල ි

නළත්ලත්ිඇයිදින්ඹනිකහයණඹ. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊලය්ිපිළිතුරුිදු නහ ිනතුභහිභාලදලගතලරහින්ඹරහ. 

 
ගු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குமச) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඒිළයිනිඋත්තයඹේිදු ල  ිගරුිකථහනහඹකතුභලධ. 
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ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

නතුභහිභාලදලගතලරහිල ද? 

 
ගු ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ  
(ரண்தைறகு சந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ඔේ ිනතුභහිභාලදලගතලරහ. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

නතුභහි භාලදලගතලරහි ඉ ල .ි ඒි ලධහි ඒි ගළනි argue 
කය නිනඳහ.ිඅදිකය නිතිළඩික යුතුිිනලඵනහ.ි 

ඊශෙිප්රලසනඹ ිගරුිඩරසිඅරවපාලඳරුභිභළිනතුභහ. 
 

ගු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குமச) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරුිකථහනහඹකතුභලධ ිනතුභහිරංකහලේිඉ නහ. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒි ප්රලසනඹ ි ඊලය්ත් ි ලඳලර්දහත්ි පිළිතුරුි දු නහි ගරුි
භ ත්රීතුභහ.ි අහධහයණිල නිනඳහ.ිඇභිනතුභහිනළිනිනකිගළනි
ල ිඔඵතුභහිඅව ල . 

 

ගු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குமச) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
භලේි තු ළලධි අතුරුි ප්රලසනඹි අව නි ිනලඵනහ ි ගරුි

කථහනහඹකතුභලධ. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

තු ළලධි අතුරුි ප්රලසනඹි අව නි අසථහි ලද නි පුළු .ි

නමුත් ි කලි ිඅවපුිප්රලසනඹ ිඊලය්ිපිළිතුරුිදු නහ.ිඊශෙිප්රලසනඹි
අව නිභභිඅසථහිලද නම්.ිඒකිභ ින්ඹ නිඅලයිනළවළ.ි
තු ළලධි අතුරුි ප්රලසනඹි අව න.ි [ඵහධහි න්රීභේ]ි ඔඵතුභහි
ප්රලසනලඹ ිපි ිඹනහල .ිඒකිල ිළලඩ්.ිලවොයි ිදළ ිප්රලසනඹි

අව න. 

 
ගු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குமச) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි ඔඵතුභහලේි කළභළත්ති අුසි භභි

ඇහුලේ ි කෘෂිකර්භිඇභිනතුභහිලම්ිඳහර්ලිලම් තු ිලනොඳළමිණීභි

පිළිඵයි. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ිඊලය්ත්ිපිළිතුරුිදු නහ ිලඳලර්දහත්ිපිළිතුරුිදු නහ. 
 

ගු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குமச) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
නළවළ.ිනතුභහිඊලය්ත් ිඅදත්ිඅුසයහධපුයලය්ිඉ ල . 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

වළඵළයි ිලභතුභහින්ඹනහිපි ිය ිගිහිල්රහින්ඹරහ. 

 
ගු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குமச) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
නතුභහි භාලදලගතලරහින්ඹනිකථහිලඵොරු.ිඊලය්ිලම්ියලේි

භහධයර ිනතුභහිvoice cuts දීරහිිනලඵනහ. 

 
ගු ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ  
(ரண்தைறகு சந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ඒකි ලඵොරු.ි නතුභහි ලම්ි ිනනරි භාලදලගතලරහයිි ඉ ල .ි
ළඩි ඵරනි ඇභිනයඹහි වළටිඹ ි භභි ක යුතුි කයනහ.ි [ඵහධහි
න්රීභේ] 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරුි භ ත්රීතුභහ ි ඔඵතුභහි අනලයි භාධිඹ ික යුතුි කය නි
නඳහ.ිඔඵතුභහිහධහයණිල න.ිඊලය්ත්ිලම්ිගරුිබහිතුශදීිභභි

ආඹහචනඹේිකශහිනලවභික යුතුිකය නිනඳහින්ඹරහ.ි 

 

ගු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குமச) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරුිකථහනහඹකතුභලධ ිභහධයලඹ ින්ඹනහ- 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

නනෆිනම් ි පි ිය ිඉරහිtelephone නලක ිභහධයඹ ිිvoice 
cuts ලද නිපුළු ිල . 

ගරුිඩරසිඅරවපාලඳරුභිභවතහලේි4නිිප්රලසනඹිඅව ල ි

නළදද? 

ප්රලසනිඅංකි5-1334/'16-(1) ිගරුිබුදධිකිඳිනයණිභවතහ. 

 
ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගයි කථහනහඹකතුභලධ ි ලභභි ප්රලසනඹ ි අදහශි භාඹබහයි
අභහතයයඹහි ඊලය්ි ි භ ි දුයකථනලඹ ි න්ේහ ි අදි න නි
ල ල ිනළිනිලධහිපිළිතුරුිරඵහිදීභ ිකල්ිග නහින්ඹරහ. 

 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳ ක කිීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසනිඅංකි6-1404/'16-(1) ිගරුිඵ දුරිගුණර්ධනිභවතහ. 

 

ගු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරුිකථහනහඹකතුභලධ ිභහිනභිප්රලසනඹිඅවනහ. 
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ඳහර්ලිලම් තු 

ගු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, on behalf of the Minister of Sustainable 

Development and Wildlife, I ask for two weeks' time to 

answer that Question. 
 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳ ක කිීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසනිඅංකි7-1477/'16-(1) ිගරුිචමි දිභාලේයලරිිභවතහ. 

 
ගු චමින්ද වි මේසරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරුිකථහනහඹකතුභලධ ිභභිනභිප්රලසනඹිඅවනහ. 

 
ගු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, on behalf of the Minister of City Planning and 
Water Supply, I ask for two weeks' time to answer that 

Question. 
 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳ ක කිීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

මන්ද මඳෝණමයන් මඳමෂන දුලන්: විවහතර 
மதரசரக்றன்கரல் தரறக்ப்தட்டுள்ப சறதர்ள்: 

றதம் 
CHILDREN SUFFERING FROM MALNUTRITION: DETAILS  
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8. ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ලෞඛය ිලඳෝණිවහිලදීයඹිවදයිඅභහතයතුභහලග ි
ඇසූිප්රලසනඹි-ි(1): 

(අ) (i) ශ්රීි රංකහලේි ශභහි ජනගවනලඹ ි භ දි
ලඳෝණලඹ ි ලඳලශනි දරු ි ංඛයහි
ලකොඳභණද; 

 (ii)  නභි ංඛයහි ලධගභනඹි කයුසි රඵනි රභලේදඹි
කලර්ද; 

 (iii) ශ්රීිරංකහලේිභ දිලඳෝණලඹ ිලඳලශනිදරු ි
ංඛයහිශභහි ජනගවනලඹ ිකයිප්රිනලතඹේද; 

 ඹ නිනතුභහි ලභභිබහ ිද  ලනහිද?  

(ආ) (i) ඉවතිඅි(i) හිිව ිදරු ිංඛයහ ි භහජලය්ි
නේි නේි ආදහඹම්ි භේ ම්ි අුසි ල ි ල ි
ලලඹ ිකලර්ද; 

 (ii) ඳවුදල ි ලයෝගර ි බහජනි ි වීභි ලවේතුල ි
මිඹඹනිඵ ිහර්තහි වීිඇිනිභ දිලඳෝණලඹ ි
ලඳලශනිදරු ිංඛයහිලකොඳභණද; 

 ඹ නත්ිනතුභහිලභභිබහ ිද  ල ද? 

(ඇ)ි ලනොි නලේිනම් ි ඒිභ ද? 

சுரரம், மதரசக ற்தம் சுமச தத்து 

அகச்சகக் மட்ட றணர:  

(அ) (i )  இனங்கறல் சறதர் சணத்தரகறல் 

மதரசரக்றன்கரல் தரறக்ப்தட்டுள்ப 

சறதர்பறன் ண்றக்க ரதன்தகத்ம்; 

 ( i i )  மற்தடி ண்றக்கக லர்ரணறக்றன்ந 

தொகநறல் ரதன்தகத்ம்; 

 ( i ii )  இனங்கறல் மதரசரக்றன்கரல் தரறக்ப் 

தட்டுள்ப சறதர்பறன் ண்றக்க  சறதர் 

சணத்தரகறல் த்கண சவீம் 

ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i )  மற்தடி அි(i)ිිஇல் குநறப்தறட்டுள்ப சறதர்பறன் 

ண்றக்க, சதோத்றன் எவ்தரத தரண 

ட்டங்ள் ரரறர ணறத்ணறர 

ரதன்தகத்ம்; 

 (ii) இனகுரம மரய்ளுக்கு உள்பரரல் 

றப்தர அநறந்துள்ப மதரசரக் 

றன்கரல் தரறக்ப்தட்டுள்ப சறதர்பறன் 

ண்றக்க ரதன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 
Medicine: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) out of the total child population in Sri 

Lanka, the number of children suffering 

from malnutrition;  

 (ii) the methodology used to determine that 

number; and 

 (iii) the number of malnourished children in Sri 

Lanka as a percentage of the child 

population?  

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the number of children mentioned in (a)(i) 

above according to the levels of income of 

the society separately;  and 

 (ii) the number of malnourished children 

reportedly dying after being infected with 

diseases?   

(c) If not, why?  

 
ගු (වලදය) රළිතත මවේනළර කන මශතළ (මවෞඛය, 

මඳෝණ ශළ මද්ශීය වලදය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு (கத்ற னரறற) ரஜற மசணரத்ண - 

சுரரம், மதரசக ற்தம் சுமச தத்து அகச்சர்) 

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

ගරුිකථහනහඹකතුභලධ ිනභිප්රලසනඹ ිපිළිතුයිලභලේයි. 

(අ) (i) භ දි ලඳෝණලඹ ි ලඳලශනි දරු ි ලකො සි
තුනන්.ි නභිලදො සි තුන ිඅදහශිලතොරුතුරුිඳවති
ඳරිිනිලේ. 
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 (ii) ලෞඛය ි ලඳෝණිවහි ලදීයඹිවදයිඅභහතයහංලඹි
වහි ජනි වහි ංඛයහි ලල්ඛනි ලදඳහර්තලම් තුි
භායල ි යලදුි කයනි රදි ප්රජහි භාදයහි වහි ලෞඛයි
මීේණඹි භඟි ි වහි ලෞඛයි අභහතයහංලලය්ි
ඳවුල්ි ලෞඛයි ලේහි කහර්ඹහංලඹි භායල ි ෆභි
ර්ඹකදීභි ඳත්ුසි රඵනි ලඳෝණි භහි
මීේණඹිභඟිලධ. 

 (iii)       

(ආ) (i) ආදහඹම්ි භේ භි අුසි ල ි ල ි ලලඹ ි
ලතොයතුරුිනේරැසින්රීභේියලදුිලනොලේ. 

 (ii) ර්තභහනලය්ිඍජුිභ දිලඳෝණඹිලවේතුල ි
ශමු ිමිඹිඹෆභේියලදුිලනොලේ.ි ලෞඛය ි ලඳෝණි
වහි ලදීයඹිවදයිඅභහතයහංලඹිභඟි ිරැසි කයුසි
රඵනි ලතොයතුරුි තුශි භ දි ලඳෝණි තත්ත්ඹි
රහකහයිලරිඵරඳෆම්ිලවේතුල ියලදුනිශභහි
භයණිපිළිඵිලතොයතුරුිඇතුශත්ිලනොලේ. 

(ඇ) ඳළනිලනොනඟී. 

 
ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරුිකථහනහඹකතුභලධ ිභලේිඳශමුනිඅතුරුිප්රලසනඹිලභඹයි. 

අහනිලලඹ ිලභඵඳුිහර්තහේිකසිකයිප්රයලදධිඹ ිඳත්ි
කයනිරදලදිිMRI විUNICEF නේි2012ිර්ලය්ිවළටිඹ ි
අඳ ිරඵහි ගති වළන්ි ලතොයතුරුිඅුසි ව ිලනහ.ි ඔඵතුභහි

න්ඹනහ ිඊ ිඳුදිකසිකශිහර්තහේිිනලඵනහින්ඹරහ.ි 

 

ගු (වලදය) රළිතත මවේනළර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற னரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඒිහර්තහිරඵහිදීරහිිනලඵ ල ි2016ිර්ලය්. 

 
ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒි හර්තහි අලපාි පුසතකහරලය්ත්ි නළවළි ල .ි අලපාි

ඳර්ලය්ණිඅංලරත්ිනළවළ. 

 
ගු (වලදය) රළිතත මවේනළර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற னரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

අහනිහර්තහි2016ිතභයිිකසි කයරහිිනලඵ ල .ිඒකි
භභිඔඵතුභහ ින නම්. 

 
ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒකිතභයිිඅහනිහර්තහේිවළටිඹ ිිනලඵ ල ? 

භ දලඳෝණිතත්ත්ඹ ශමු ිංඛයහ 

අ සිඵයිතත්ත්ඹි(ඹ ිලධයලිඵයිලනොභළිනිදරු )  243066 

මිටිිතත්ත්ඹි(ඹ ිලධයලිිනග/උිලනොභළිනිදරු ) 143955 

කෘිඵි(ිනග/උ ිරිරනිඵයිලනොභළිනිදරු ) 177267 

ගු (වලදය) රළිතත මවේනළර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற னரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඔේ ිගරුිභ ත්රීතුභලධ. 
 

ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරුිකථහනහඹකතුභලධ ි භලේි ලදනි අතුරුි ප්රලසනඹි ලභඹයි.ි
ගරුිඅභහතයතුභලධ ි ිකෘිවීභ ිකුණාරුිවීභිවිඅ සිඵයින්ඹනිලම්ි

තු ි ර්ගඹ ි අදහශි ප්රිනලතඹ ි ඔඵතුභහි ල ි ල ි න්ේහ.ි
ලම්හලය්ි ි නකතුි ලලඹ ි භ දලඳෝණඹි ගණ ි ගත්ි භා  ි
ඔඵතුභහලේිහර්තහිඅුසි2016ිර්ලය්ිභ දලඳෝණඹියලඹඹ ි

කීඹද?ි 

 
ගු (වලදය) රළිතත මවේනළර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற னரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

යලඹඹ ි36.1යි.ි  

 
ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

යලඹඹ ි36.1ි ල  ිඒියලඹල්රිනක ිනකතුිකශිභා ිද? 

 
ගු (වලදය) රළිතත මවේනළර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற னரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඔේ.  ි

 
ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරුිඅභහතයතුභලධ ිලම්ිගණ ිඵළලීම්ර ිභළිනවත්ි නහි වි

අංලිගළනිදළ ිඔඵතුභහින්ේහ.ිනභිඅංලිභෙිනකතුිලරහිජනි
ලල්ඛනි වහි ංඛයහි ලල්ඛනි ලදඳහර්තලම් තුි භඟි ි නභි
ක යුත්තිකයනහි න්ඹහි න්ේහ.ි භලේි ප්රලසනලඹ  ි භහි ඇහුලේි

ලම්කයි.ි ඒි ගණනි ලධගභනඹි කය ල  ි ජහිනකි ලලඹ භි
හභහනයඹේි වළටිඹ යි.ි ඒි න්ඹ ල  ි යලේි අවුරුදුි 5 ි අ සි
ශභයි ිි ලභච්චයි ඉ නහ ි ඒි අඹලග ි ලභච්චයි ංඛයහේි

භ දලඳෝණඹ ි ලගොදුරුි නහි න්ඹනි නකයි.ි ඒක ි තභයිි
න්ඹ ල  ි "ජහිනකි හභහනයඹ"ි න්ඹහ.ි ඒි ජහිනකි හභහනයඹි
ගණනඹි න්රීභි යලදුි  ල  ි ලවොඳි ි ලඳෝණඹි රඵනි යලඹලුි

දරු දි ඇතුශත්යි.ි නභා ි අ සි ආදහඹම්රහභිි ජනි ගවනලය්ි
භ දලඳෝණි තත්ත්ඹි වරිඹහකහයි පිළිබිඹුි  ල ිනළිනි ඵි
ඔඵතුභහිපිළිග නහද?ි 

 
ගු (වලදය) රළිතත මවේනළර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற னரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඒිආකහයඹ ිගණනඹින්රීභේිලභහිිකයිනළවළිල .ි 

 
ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරුි අභහතයතුභලධ ි නභි ලධහි ඔඵතුභහලග ි භභි ඉල්ලීභේි
කයනහ.ි ආදහඹම්ි දලභකි ිනලඵනහ.ි ආදහඹම්ි දලභකි ලලඹ ි
ගත්තහභ ි10ේිිනලඵනහ.ිනලේිදලභකිලලඹ ිිනලඵනිආදහඹම්ි

භේ ම්ිඅුසිභ දලඳෝණඹිපිළිඵි ංඛයහි ලල්ඛනිගණනඹි
යලදුින්රීභ ිඔඵතුභහිනකෙිනහද?ි 

325 326 

                  භ දිලඳෝණිතත්ත්ඹ ප්රිනලතඹ 

අ සඵයිතත්ත්ඹි(ඹ ිලධයලිඵයිලනොභළිනිදරු )  15.6% 

මිටිිතත්ත්ඹි(ඹ ිලධයලිිනග/උිලනොභළිනිදරු )ිිිිි 9.2% 

කෘිඵි(ිනග/උ ිරිරනිඵයිලනොභළිනිදරු ) 11.3% 



ඳහර්ලිලම් තු 

ගු (වලදය) රළිතත මවේනළර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற னரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

නකෙි නහ.ි භභි න්ඹ නම් ි ලම්ි අවුරුදලදදීි ඒි අුසි
ගණනඹිකය නින්ඹරහ.ි 

    
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසනි අංකි 10-1187/'16-(1) ි ගරුි ඳදභි උදඹලහ ති
ගුණලේකයිභවතහ. 

 
ගු ආර්.එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குமச) 

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

 
ගු ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ  
(ரண்தைறகு சந் அலுறயரம) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare)  

ගරුිකථහනහඹකතුභලධ ිකෘෂිකර්භිඅභහතයතුභහිලුසල ිභහි

නභිප්රලසනඹ ිපිළිතුයිදීභිවහිිනඹකිකහරඹේිඉල්රහියලටිනහ.ි 

 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳ ක කිීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 

දකුු ඳෂළම ක ලකුගඩු මරෝගීන්: විවහතර  
தன் ரரத்றலுள்ப சறதல மரரபறள்: 

றதம்  
KIDNEY PATIENTS IN SOUTHERN PROVINCE: DETAILS 

     1335/’16 
 

11.ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ලෞඛය ිලඳෝණිවහිලදීයඹිවදයි අභහතයතුභහලග ිඇසූි

ප්රලසනඹ-ි(1) 
 

(අ) (i) 2015 වහි 2016ි ර්ඹ හිදීි දකුණාණුි ඳශහලත ි

හර්තහි විකුණාග සිලයෝගී ිංඛයහිලකොඳභණද; 

 (ii) ඒිඅුස ි දකුණාණුිඳශහලත්ිළි භිකුණාග සි ලියෝගී ි

පිරිේිහර්තහනිි ිනසත්රිේකඹිකලර්ද; 

 (iii) දකුණාණුි ඳශහලත්ි කුණාග සි ලයෝගඹ ි ඵරඳහි ඇිනි

ප්රධහනිලවේතුිකලර්ද;  

 ඹ නිනතුභහිව ිකය ලනහිද? 

(ආ) (i) නභිකුණාග සිලයෝගී ිලුසල ියජඹිආධහයිරඵහි
දීභ ික යුතුිකයිිනලබ්ද; 

 (ii)  නලේිනම් ි රඵහි දීිඇිනිආධහයිකලර්ද; 

 (iii) දකුණාණුිඳශහලත්ිකුණාග සිලයෝගිලධහයණඹ ිපිඹයි
ලගනිිනලබ්ද; 

 (iv)  නලේිනම් ි නභිපිඹයිකලර්ද;  

 ඹ නිනතුභහි ලභභිබහ ිද  ලනහිද? 

(ඇ) ලනොි නලේිනම් ි ඒිභ ද? 

சுரரம்,  மதரசக ற்தம் சுமச தத்து 

அகச்சகக் மட்ட றணர:  

(அ) (i) 2015ි ற்தம்ි 2016ஆம் ஆண்டுபறல் தன் 

ரரத்றல் அநறக்றகடத் சறத ல 

மரரபறபறன் ண்றக்க ரது; 

 (ii) அன்தடி, தன் ரரத்றல்  ஆக்கூடி  

சறதல மரரபறள் அநறக்றகடக்கும்  

ரட்டம் ரது; 

 (iii) தன் ரரத்றல்  சறதல மரய்க்கு 

துரத்ள்ப தறரணரண ரங்ள் ரக; 

 ன்தக அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) மற்தடி சறதல மரரபறளுக்கு அசரங்ம் 

உற ங் டடிக்க 

மற்தரண்டுள்பர; 

 (ii) ஆதணறல், அவ்ரத ங்ப்தட்டுள்ப 

உறள் ரக; 

 (iii) தன் ரரத்றல் சறதல மரய் 

றரத்றற்ர  டடிக்க 

மற்தரள்பப்தட்டுள்பர; 

 (iv) ஆதணறல், அந்டடிக்கள் ரக;  

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 

asked  the Minister of Health, Nutrition and 
Indigenous Medicine : 

(a) Will he state that-  

 (i) the number of kidney patients reported from 

Southern Province in the years 2015ි and 

2016;ි 

 (ii) therefore, the district of the Southern 

Province where majority of kidney patients 
are being reported; and 

 (iii) main reasons behind the kidney disease 
reported from Southern Province? 

(b) Will he inform this House-  

 (i) whether the Government has taken 

measures to provide aid for the kidney 
patients;  

 (ii) if so, the aid provided; 

 (iii) whether measures have been taken to 

prevent the kidney disease in Southern 
Province; and  

 (iv) if so, what such measures are? 

(c)  If not, why?  
 

ගු (වලදය) රළිතත මවේනළර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற னரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ගරුිකථහනහඹකතුභලධ ිනභිප්රලසනඹ ිපිළිතුයිලභලේයි.ි 

(අ)ිි ිි ි(i)      2015ිර්ලය්ිි -ි271ි(ලදයලඹිවළත්තෆනකේ) 

                    2016 ර්ලය්ිි -ිිි 1101ි(නේදවසි නකයලඹනකේ) 

                    නකතුිි -ිි 1372ි(නේදවසි තු යලඹවළත්තෆලදකේ) 

         (ii)      භහතයිිනසත්රිේකඹ 
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         (iii)     ලභභිකුණාග සිලයෝගී ලග ිලඵොලවෝිප්රභහණඹේි
ලධද ගතිකුණාග සිලයෝගී ිනිඅතය ි ඔවු ලග ි
ළි ි පිරිේි ිනඹළි ඹහ ි අධිි රුධියි පීඩනඹ ි
කුණාග සිආශ්රිතිගල්ිෆදීභ ි වි පුයස ගි ග්ර  ගලය්ි
ඉිනමීභිළලධිලයෝගලි ිලඳලශනිපුදගරයි ිඵි
වදයරු ලේිලධරීේණඹිලේ. 

(ආ)ිි ිි  (i)    ඔේ. 

          (ii)    කුණාග සි ලයෝගී ලේි භාසතයි අදහශි ප්රහලදීයඹි
ලල්කම්ිකහර්ඹහරඹිලතිලඹොමුිලකලයනිඅතය ි
භහජි ලේහි වහි ුදබහධනි වහි ඳශුි ම්ඳත්ි
ංර්ධනි අභහතයහංලඹි ඹ ලත්ි නේි ලයෝගිලඹේි
වහි රු.3000යිි ලගමි ි ිනබුලණ්.ි
ජනහධිඳිනතුභහලේිඅලුත්ිලධලඹෝගඹිඅුසි ි දළන ි
රුපිඹල්ි5 000ිඵළගි ිආධහයිලගවීභියලදුිකයයි.ි  

        (iii)     ඔේ. 

  (iv)    

 2015 ලර්ියල ිලයෝගී ිවඳුනහිගළනීභිවහි
අලයිඳරීේණියලදුන්රීභිආයම්බිකයිඇත. 

 රුධියිකහ දුිලඳයනිඒකකිිි(Dialysis Units) 
ිනසත්රිේකිතුනභිආයණඹිනිඳරිිනිපිහිටුවීභ. 

 ලභලේි වඳුනහි ග නහි ලයෝගී ිවහි ප්රිනකහයි
න්රීභ ි 2016ි ර්ලය්ි ිනස ි කඹුරුපිටිඹ ි
ඵරපිටිඹිි ිවිතංගල්රිමලිකිලයෝවල්රිඅධිි
උඳසථහනිඒකකි(HDU) විකුණාග සිලයෝගි
හඹනි(Renal Clinic)වහි උඳකයණිමිරිදීි
ගළනීභ. 

 දළුසත්ින්රීලම්ිළඩ ව ික්රිඹහත්භකින්රීභ. 

 ලෞඛයිකහර්ඹිභණ්ඩරිදළුසත්ින්රීභ 

 වම්ඵ ලතො ි ිනසත්රිේකලය්ි යලදුි කයනි
ළඩ ව ිවහි ප්රගිනිභහලරෝචනිරැසවීම්ි
ඳළළත්වීභ. 

(ඇ)ිි  ඳළනිලනොනඟී. 

 
ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරුිකථහනහඹකතුභලධ ිපිළිතුයිරඵහිදීභිගළනිගරුිඇභිනතුභහ ි
සතුින තිලනහ.ිවදයිභාදයහලේිව ිනි"Prevention is 
better than cure"  ඹනි න්ඹභන ි භභි ගරුි ඇභිනතුභහලේි

අධහනඹි ලඹොමුි කයනහ.ි ඒි න්ඹ ල ි ලයෝගඹේි වළදුණහභි
ප්රිනකහයින්රීභ ිඩහිලයෝගිලධහයණඹිතභයිිළදගත්.ි 

වළඵළයි ිඳහනීඹිජරලය්ිඇිනිිCadmium, Mercury විLead  

ල ිකයරහි ිජරඹිපිරිඳවදුින්රීලම්ිවළන්ඹහිිරංකහලේිතභත්ිි
ෆභිිනසත්රිේකඹකභිිජරිම්ඳහදනිලඹෝජනහිරභරිනළවළ.ිප්රජහි
ජරිම්ඳහදනිලඹෝජනහිරභරත්ිනළවළ ිජහිනකිජරිම්ඳහදනිවහි
ජරහඳවනිභණ්ඩරඹ ිඹ ලත්ිවළභිිනසත්රිේකඹභත්ිඒිවළන්ඹහිි

නළවළ.ි ලම්ි ලරහලේි ලෞඛය ි ලඳෝණි වහි ලදීයඹි වදයි
ඇභිනතුභහ ිම්ිඳළත්ලත ිජරිම්ඳහදනිඇභිනතුභහත්ිඉ නහ.ි
නභි ලධහි ලම්ි අභහතයහංලි ලදකි නකතුි ලරහි ි ඳහනීඹි ජරලය්ි

ිනලඵනිCadmium, Mercury විLead ජරලඹ ිල ිකයරහ ි ි
ජරඹිපිරිඳවදුිකයිලඵො නිලද නිපුළු ිනිභාධිලය්ිිඹම්ින්යලි
ඒකහඵදධි ළඩි පිළිලශක ි ඹ නි ඔඵතුභ රහ ි පුළු කභි

ිනලඵනහද? 

ගු රවුසහ ශකීේ මශතළ (නගර වෆසුේ  ශළ ජ වේඳළදන 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு நவுப் யலம் - த் றட்டறடல் ற்தம் லர் 

ங்ல் அகச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි අපිි ඳරිලබෝජනඹ ි ග නහි ඳහනීඹි

ජරලය්ිිනලඵනිඵළයිලරෝවිපිළිඵිඅලපාිඳර්ලය්ණහගහයරිදළි ි
ඳරීේණි ක්රිඹහදහභඹේි කයි ලගනි ඹනහ.ි අලපාි ඳභාහගහයරදීි
ඳභාි කයරහි රඵහි ලදනි ජරඹි ලකළි භි  ළපාි නලක ි ඳහනඹි
වහිග නිපුළු ිභාධිලය්ිුදදුුදිතත්ත්ඹකිිනලඵනිඵි ිඅපිි

විනකි කයනහ.ි නමුත් ි භවයි භා ි ලම්ි ප්රජහි ජරි ම්ඳහදනි
ලඹෝජනහි රභලි ි ලකළි භි ජරඹි බහභාති න්රීලම්දීි භවයි
ප්රලදලරි ප්රලසනි භතුනහ.ි ඒි පිළිඵත්ි අපිි දළ ි ීරයණඹේි

ලගනිිනලඵනහ.ිිඒිවහිජහිනකිජරිම්ඳහදනිවහිජරහඳවනි
භණ්ඩරලය්ිභාලලේඥඹ ි ිරඵහිදීලම්ිරභලේදඹේිදළ ිඅපිිවදහි
ලගනිඹනහ.ිඒිතුළි ිිප්රලසනිකීඳඹක ිිපිළිතුරුිඳඹ නිඅඳ ි

පුළු .ි ි ලෞඛය ි ලඳෝණි වහි ලදීයඹි වදයි ි ඇභිනතුභහි
නේකත්ි හකච්ඡහි කයරහි අලපාි ඹම්ි න්යලි වලඹෝගඹේි රඵහි
ලද නිඅලයිනම් ිිඒිඅලයිතළ රදීි ිනඹිරඵහිලද නිඅපිි

ක යුතුිකයනහ ිගරුිභ ත්රීතුභලධ. 

 
ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භලේි ලදළලධි අතුරුි ප්රලසනඹි ඳළනි නඟි ල ි ඳශමුි අතුරුි
ප්රලසනඹ ිරළබුණුිපිළිතුලය භයි. ි

භහතයිිනසත්රිේකලය්ිඳභණේිප්රජහිජරම්ඳහදනියහඳෘිනලි ි
- දැන් නම් ගංලතුරට වශ නාය යෑම්ලට ශසු වීම නිවා ටික් 
ලත්තලඳෝච්චිි ලරහි ිනලඵ ල .ි ඒකි ලනභි කථහේ.ි -ිි

යලඹඹ ි80කභිජරිහම්ඳල්ිඳරීේහිකයරහිඵළලුහභිනහිිE. coli 
ිනලඵනහ.ි කුණාග සි ප්රලසනි න්ඹනි ඒහි භළිනි කහලීනි වි ිනගුි
කහලීනි ඇිනි නි ප්රලසන.ි ලකටිි කහලීනි E. coliරි ඵරඳෆභි

ලකොලවොභදින්ඹරහිකවුරුත්ිද නහ.ි 

ගරුි ලෞඛයි ඇභිනතුභලධ ි ඳහනීඹි ජරි ලඵෝතල්ි ගත්ලතොත්ි
භවයි ලඵෝතල්ර ි ජරඹි පුය ල ි කඩල්ි පිටුි ඳසලේි
ේණිකයි.ි ඒි ලධහි ලම්ි ම්ඵ ධලඹ ි ග නි පුළු ි

ක්රිඹහභහර්ගඹි ලභොකේදි න්ඹරහි භහි ඔඵතුභහලග ි දළනග නි
කළභිනයි.ි ජරි ලඵෝතල්ි අහුශහ ග නහ ි  ළපාි නලක ි තුයි
පුයරහිආඳුදිඒිජරිලඵෝතල්ිභාකුණාණනහ. 

 
ගු (වලදය) රළිතත මවේනළර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற னரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඒි ම්ඵ ධලඹ ි අඳ ි ඳළමිණිලිි රළබුණහභි අලපාි භාභර්ලනි
කණ්ඩහඹම්ි ගිහිල්රහ ි ඳහනීඹි ජරඹි ලඵෝතල්ි කයනි
කර්භහ තලහරහි ම්පර්ණලඹ ි ලෝිනයලි කයි ඵරනහ.ි

ඒලගොල්ර ලේිිඅ සිඳහ සිිනලඵනහිනම්ිඒහි කහිග නින්ඹහි
අපිිඋඳලදසිරඵහිලදනහ.ිඊ ිඳුදිඳුදිභාඳයම්ින්රීලම්ික යුතුත්ි
කයනහ.ිනමුත්ිඔඵතුභහින්ඹනිභාධිලය්ිප්රලසනඹේිඹම්න්යලිතළනකි

ිනලඵනහඹින්ඹහිඅඳ ිදළ වුලොත්ිඅඳ ිිඒිම්ඵ ධලඹ ික්රිඹහි
කය නිපුළු . 

 
ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භලේි තු ළලධි අතුරුි ප්රලසනඹි ලභඹයි.ි ර්තභහනි

ජනහධිඳිනතුභහිලෞඛයිඅභහතයයඹහියලටිඹදීිආයම්බිකයපුිළඩි
පිළිලශේිඔඵතුභහත්ි ඉිනරිඹ ිලගලධිඹනහ.ි ඒි තභයි ි ශ්රීිරංකහි
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ඳහර්ලිලම් තු 

නහභාකිවමුදහත්ිනේකිනකතුලරහිකුණාග සිලයෝගලි ිජනතහි
ශේහිග නිජරඹිඳභාිකයනිළඩිපිළිලශ.ිිිනලඵනිම්ඳත්ි
අුසි ලවෝි ලනත්ි ලවේතුි ලධහි ලම්ි ළඩි පිළිලශි ඹම්ි ඹම්ි

ප්රලදලරිඳභණයිික්රිඹහත්භකිල ල .ිලම්ිනලකො ියුදධඹත්ි
නළිනිලධහිලම්ිළඩිපිළිලශිශ්රීිරංකහිපුයහික්රිඹහත්භකිකය න.ි
නහභාකි වමුදහි ඒි වහි තමු  ි පුළු ි උඳරිභි ලේිනඹි වි

දහඹකත්ඹි රඵහි ලදනි ලධහත් ි ලෞඛයි අභහතයහංලඹි හධනීඹි
වලඹෝගඹි රඵහි ලදනි ලධහත්ි ඒි ක යුත්ති දීඳි යහපාති වළභි
ප්රහලදීයඹිලල්කම්ිලකොේසහඹකභිි-ිභාලලේලඹ ිතර්ජිතිකුණාග සි

ලයෝගි වඳුනහි ග නහි ප්රහලදීයඹි ලල්කම්ි ලකොේසහි යලඹල්රි
ආයණඹිනිඳරිිනි-ික්රිඹහත්භකින්රීලම්ිිවළන්ඹහිිනලඵනහද? 

 
ගු (වලදය) රළිතත මවේනළර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற னரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඇත්ත භි අපිිනහභාකි වමුදහලේි ඉංජිල රුි අංලඹ ි ඉතහභත්ි

සතුින තිලනහ.ිඔවු ිඔවු ලේිතහේණිකිඥහනඹිලඹොදරහ ි
අඳ ිඉතහභි ලවොි තත්ත්ලය්ිRO Plants කසිකයරහි දු නහ.ි
ඉසයිඅලපාිඅභහතයහංලඹිRO Plant නකේිලග  නිරුපිඹල්ි
රේිතුනේිභාඹදම්ිකශහ.ිඅදිඅපිිනහභාකිවමුදහ ින්ඹරහිරුපිඹල්ි

25 000ක ි ඒි ගුණහත්භකබහඹභි ිනලඵනි RO Plants වදහි
ග නහ.ි 

ගරුිකථහනහඹකතුභලධ ිඒිලධහිනදහිඅපිිRO Plant නකේිමිරදීි

ගත්තිරුපිඹල්ිරේිතුනකිමුදරක ිඅදිRO Plants 12ේිමිරදීි
ග නහ.ි ඒිලධහිRO Plants ආනඹනඹින්රීභි ම්පර්ණලඹ භි
නත්රහ ිමුළුිඇණවුභිනහභාකිවමුදහ ිබහයිදු නහ.ිඒිහලේභි

අපිිභවිලයෝවර ිMedical RO Plant නකේිවදහිගත්තහ.ිඉසයි
අපිිඒිවහිරුපිඹල්ිමිලිඹනි13ේිභාඹදම්ිකශහ.ිලම්ිතහලේිඒි
වහි භාඹදම්ි කලශේ ි රුපිඹල්ි මිලිඹනි 1.8යි.ි නදහි භාඹදම්ි කශි

මුදලර ි 1/10කි ඳභණි මුදරක ි ඒි ගුණහත්භකබහඹභි ිනලඵනි
Medical RO Plant නකේිවදහිගත්තහ.ිඒිහලේභිතත්ිලදඹේි
ලුසල ි අපිිනහභාකිවමුදහ ිගරුිකය නිනනෆ.ි තළරසීමිඹහි
ලයෝගී ිවහි රඵහි දීභ ි අඳ ිලධේලේඳණිඋඳකයණඹිඅලයි

ලනහ.ි දුපාඳත්ි තළරසීමිඹහි ලයෝගී ි ඉ නහ.ි ඒි උඳකයණඹි
රුපිඹල්ි 75 000ේි ලනහ.ි භභි නහභාකි වමුදහලේි ඉංජිල රුි
අංලඹත්ි නේකි ඒි ගළනි කථහි කශහ.ි දළ ි ඒි ලගොල්ර ි රුපිඹල්ි

15 000ක ිඒිඋඳකයණඹිවදරහිලදනහ.ිඒිරුපිඹල්ි15 000ිභභි
ලගරහ ිතළරසීමිඹහිලයෝගී  ිඅදිඒහිලනොමිලල්ිරඵහිලදනහ.ිඒි
උඳකයණඹි දළ ි ලනොමිලල්ි රඵහි ලද නි පුළු .ි ලභොකද ි නදහි

නකිඋඳකයණඹේිවහිළඹිකශිමුදර ිඅදිනහභාකිවමුදහල ි
වදනිඋඳකයණිඳවේිමිරදීිග නිපුළු ිලධහ.ිලයෝගී ිඳහිඒි
ගළනි කථහි කයනහ.ි ඒි උඳකයණඹි ඉතහභි උසි තරඹකි

ිනලඵනහ.ිඒික යුත්තිආයම්බිකයනලකො ිනම්ි ඒි ලකොම්ඳළලධි
භඟි ි භාලහරි ප්රචහයඹේියලදුිකයරහි ඒි ලයෝගී ි ලනොභෙි ඹළේහ.ි
නමුත්ිදළ ිඒිලයෝගී ිඉතහභිතුල  ිකථහිකයනහ.ිඒිහලේභි

ඒිභඟි ිඅපිිභාලහරිමුදරේිඉතුරුිකයිගත්තහ.ිහභහනයිRO Plant 
නකි හලේි ලනොලයි ි Medical RO Plant නකි වද නි අධිි
තහේණිකි දළුසභේි ිනලඵ නි නනෆ.ි නමුත්ි ඒි ලගොල්ර ි ඒකි
ඉතහභිලවො ිකයරහිිනලඵනහ.ිඅපිිජහිනකිලයෝවර ිඉතහභිඅ සි

මුදරක ිඒි උඳකයණඹිමිරදීි ගත්තහ.ිඅඳ ිළඹිවුලණ්ිරුපිඹල්ි
මිලිඹනි1.8යි.ි 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ලවොයි ිලඵොලවොභිසතුිනයි. 

ප්රලසනිඅංකි12-1406/'16-(1) ිගරුිඵ දුරිගුණර්ධනිභවතහ. 

ගු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරුිකථහනහඹකතුභලධ ිභහිනභිප්රලසනඹිඅවනහ. 
 

ගු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

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

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳ ක කිීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
මධන වශ පුනරළලර්තන වියදේ වශළ මලන් කෂ 

අරමුදල්:  අමළතයළං භළවිත කෂ ප්රිනතය 
தோனண ற்தம் லண்டுதஞ் தசனவுக்ர எதுக்ற 

றற: அகச்சுபறன் தன்தரட்டு வீம் 
FUNDS ALLOCATED FOR CAPITAL AND RECURRENT 

EXPENDITURE:  PERCENTAGE USED BY MINISTRIES   

1505/’17 

13.ගු උදය ප්රභළ ක ගේමන්ිළ මශතළ 
 (ரண்தைறகு உ தறதரத் ம்ன்தறன) 

 (The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මුදල්ිවහිජනභහධයිඅභහතයතුභහලග ිඇසූිප්රලසනඹි-ි(1): 

(අ) 2016ිර්ලය්දී ි  ි

 (i)  මරධනිභාඹදම්ිවහි ල ිකශිඅයමුදල්ිළි භි
ප්රිනලතඹන් ි බහභාති කයි ඇිනි අභහතයහංලි 05ි
කලර්ද; 

 (ii) මරධනි භාඹදම්ි වහි ල ිකශි අයමුදල්ි අ සභි
ප්රිනලතඹන් ි බහභාති කයි ඇිනි අභහතයහංලි 05ි
කලර්ද; 

 (iii) පුනයහර්තනි භාඹදම්ි වහි ල ි කශි අයමුදල්ි
ළි භිප්රිනලතඹන් ිබහභාතිකයිඇිනිඅභහතයහංලි
05ිකලර්ද; 

 (iv) පුනයහර්තනි භාඹදම්ි වහි ල ි කශි අයමුදල්ි
අ සභිප්රිනලතඹන් ිබහභාතිකයිඇිනිඅභහතයහංලි05ි
කලර්ද; 

 (v) ල ි කශි අයමුදල්ි ළි භි ප්රිනලතඹන් ි බහභාති
කයිඇිනිඅභහතයහංලි05ිකලර්ද; 

 (vi) ල ිකශිඅයමුදල්ිඅ සභිප්රිනලතඹන් ිබහභාතිකයි
ඇිනිි අභහතයහංලඹි05ිකලර්ද; 

 ඹ නිනතුභහි ලභභිබහ ිද  ල ද? 

(ආ) ලනොනලේිනම් ි ඒිභ ද? 
 

றற ற்தம் தகுசண ஊட அகச்சகக் மட்ட றணர:  

(அ) 2016  ஆம் ஆண்டில், 

 (i) தோனணச் தசனறற்ர எதுக்ப்தட்ட றறறல் 

ஆக் கூடுனரண சவீத்கப் தன்தடுத்ற 

த்ள்ப 05 அகச்சுக்ள் ரகதன்தகத்ம்; 

 (ii) தோனணச் தசனறற்ர எதுக்ப்தட்ட றறறல் 

ஆக் குகநந் சவீத்கப் தன்தடுத்றத்ள்ப 

05  அகச்சுக்ள் ரகதன்தகத்ம்; 

 (iii) லண்டுதம் தசனறற்ர எதுக்ப்தட்ட 

றறறல் ஆக் கூடுனரண சவீத்கப் 

தன்தடுத்றத்ள்ப 05 அகச்சுக்ள் ரக 

தன்தகத்ம்; 
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 (iv) லண்டுதம் தசனறற்ர எதுக்ப்தட்ட 

றறறல் ஆக் குகநந் சவீத்கப் தன் 

தடுத்றத்ள்ப 05  அகச்சுக்ள் ரக 

தன்தகத்ம்; 

 (v) எதுக்ப்தட்ட றறறல் ஆக் கூடி 

சவீத்கப் தன்தடுத்றத்ள்ப 0 5  

அகச்சுக்ள் ரகதன்தகத்ம்; 

 (vi) எதுக்ப்தட்ட றறறல் ஆக் குகநந் 

சவீத்கப் தன்தடுத்றத்ள்ப 0 5  

அகச்சுக்ள் ரகதன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 
 

asked the Minister of Finance and Mass Media: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the five Ministries that have used the 

highest percentage of the funds allocated for 

Capital Expenditure;  

 (ii) the five Ministries that have used the lowest 

percentage of the funds allocated for Capital 

Expenditure;  

 (iii) the five Ministries that have used the 

highest percentage of the funds allocated for 
Recurrent Expenditure;  

 (iv) the five Ministries that have used the lowest 
percentage of the funds allocated for 

Recurrent Expenditure;  

 (v) the five Ministries that have used highest 

percentage of allocated funds; and 

 (vi) the five Ministries that have used lowest 

percentage of allocated funds? in the year of 

2016? 

(b) If not, why?  

 
ගු ඉරළන් වික්රමර කන මශතළ (මුදල් රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு இரன் றக்றத்ண - றற இரஜரங் 

அகச்சர்) 

The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි මුදල්ි වහි ජනභහධයි අභහතයතුභහි
ලුසල ිභහිනභිප්රලසනඹ ිපිළිතුයිරඵහිලදනහ. 

(අ) (i)  

 

 

 

 

 

              (ii)  

 (iii)  

 (iv)  

   (v)   

 (vi)         

(ආ)  ි ඳළනිලනොනඟී. 
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ලෆය ශීර් 

අංකය 
අමළතයළංය ප්රිනතය  ()) 

123 ලධහිවහිඉිනන්රීම්ි

අභහතයහංලඹ 

99.40% 

101 බුදධිලහනිඅභහතයහංලඹ 97.21% 

158 යහජයියහඹිංර්ධනි

අභහතයහංලඹ 

96.88% 

119 භාදුලිඵරිවහිපුනර්ජනනීඹි

ඵරලේිනිඅභහතයහංලඹ 

95.33% 

124 භහජිභාඵරිගළ වීම්ිවහි

ුදබහධනිඅභහතයහංලඹ 

94.72% 

ලෆය ශීර්   

අංකය 
අමළතයළංය 

ප්රිනතය 

()) 
167 භාලලේිකහර්ඹබහයිිඅභහතයහංලඹ 11.54% 

122 ඳහර්ලිලම් තුිප්රිනංසකයණිවහිජනභහධයි

අභහතයහංලඹ 

17.45% 

195 ංර්ධනිඋඳහඹිභහර්ගිවහිජහතය තයි

ලලශිඅභහතයහංලඹ 

37.65% 

162 භවහනගයිවහිඵසනහහියිංර්ධනි

අභහතයහංලඹ 

42.49% 

159 ංචහයකිංර්ධනිවහික්රිසිනඹහලධි

ආගමිකික යුතුිඅභහතයහංලඹ 

45.52% 

ලෆය ශීර් 

අංකය 
අමළතයළංය 

ප්රිනතය 

()) 
150 ඛලධජිලතල්ිම්ඳත්ිංර්ධනිි

අභහතයහංලඹ 

99.45% 

154 ග්රහමීඹිආර් ගකඹිපිළිඵිඅභහතයහංලඹ 99.42% 

108 තළඳළල් ිතළඳළල්ිලේහිවහිමුසලිම්ි

ආගමිකික යුතුිඅභහතයහංලඹ 

99.37% 

155 ඳශහත්ිබහිවහිඳශහත්ිඳහරනි

අභහතයහංලඹ 

99.25% 

130 යහජයිඳරිඳහරනිවහිකශභනහකයණි

අභහතයහංලඹ 

99.24% 

ළඹිීයර්ි

අංකඹ 
අභහතයහංලඹ 

ප්රිනලතඹි

(%) 

126 අධයහඳනිඅභහතයහංලඹි(අ) 28.81% 

165 ජහිනකිඒකහඵදධතහිවිප්රින ධහනි

අභහතයහංලඹ 

60.56% 

167 භාලලේිකහර්ඹබහයිඅභහතයහංලඹ 70.02% 

162 භවහනගයිවහිඵසනහහියිංර්ධනි

අභහතයහංලඹ 

74.19% 

120 කහ තහිවහිශභහික යුතුිඅභහතයහංලඹ 79.34% 

ලෆය ශීර් 

අංකය 
අමළතයළංය 

ප්රිනතය 

()) 

130 යහජයිඳරිඳහරනිවහිකශභනහකයණි

අභහතයහංලඹ 

99.22% 

123 ලධහිවහිඉිනන්රීම්ිඅභහතයහංලඹ 98.89% 

108 තළඳළල් ිතළඳළල්ිලේහිවහිමුසලිම්ිආගමිකි

ක යුතුිඅභහතයහංලඹ 

98.17% 

158 යහජයියහඹිංර්ධනිඅභහතයහංලඹ 95.77% 

119 භාදුලිඵරිවහිපුනර්ජනනීඹිඵරලේිනි

අභහතයහංලඹ 

95.27% 

ළඹිීයර්ි
අංකඹ 

අභහතයහංලඹ 
ප්රිනලතඹි
(%) 

126 අධයහඳනිඅභහතයහංලඹ 31.96% 

167 භාලලේිකහර්ඹබහයිඅභහතයහංලඹ 37.35% 

162 භවහනගයිවහිඵසනහහියිංර්ධනි
අභහතයහංලඹ 

43.79% 

159 ංචහයකිංර්ධනිවහික්රිසිනඹහලධි
ආගමිකික යුතුිඅභහතයහංලඹ 

59.64% 

198 හරිභහර්ගිවහිජරම්ඳත්ිකශභනහකයණි
අභහතයහංලඹ 

60.93% 



ඳහර්ලිලම් තු 

ගු උදය ප්රභළ ක ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் ம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරුි අභහතයතුභලධ ි භලේි ඳශමුලලධි අතුරුි ප්රලසනඹි ලභඹයි.ි
ලඵොලවෝි අභහතයරු ි ලචෝදනහි නෙනහි අයමුදල්ි අ සි
ප්රිනලතඹන් ි බහභාති වීභ ි ප්රධහනභි ලවේතුි වීි ඇත්ලත්ි මුදල්ි

අභහතයහංලඹිලධයලිකර ිමුදල්ිලධදවසිලනොන්රීභයිින්ඹහ.ිඔඵතුභහි
නභිභතඹ ිනකෙිලනහද? 

  
ගු ඉරළන් වික්රමර කන මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்றத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

භභි ඒි භතඹ ි නකෙි ල ල ි නළවළ.ි නේි නේි

අභහතයහංලර ිමුදල්ිභාඹදම්ින්රීභ ිවළන්ිවීභ ි ලවෝි ලනොවළන්ි
වීභ ි හුෙහේි ලවේතුි ිනලඵනහ.ි භභි හිත ල ි ඒකි ංකීර්ණි
ප්රලසනඹේ.ි 

 

ගු උදය ප්රභළ ක ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் ம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

අභහතයහංලිඅයමුදලර ිලඵොලවෝිභා ිපුනයහර්තනිභාඹදම්ියලදුි
ලනහ.ි නමුත්ි මරධනි භාඹදම්ි යලදුි ල ල ි නළවළ.ි ඒි ලවේතුි
ලධහි තමු නහ ලේරහි පුනයහර්තනඹ ි ල ි කයනි මුදරත්ි

නහසිනඹේි ල න ි පුළු .ි මුදල්ි භාඹදම්ි ලනොන්රීභ ි ඵරඳහි
ඇිනි ලවේතුි පිළිඵි මුදල්ි අභහතයහංලලඹ ි අධයඹනඹේි කයි
ිනලබ්ද? 

 

ගු ඉරළන් වික්රමර කන මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்றத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

භභි හිතනහි ලම්කි අභහතයහංලලඹ ි අභහතයහංලඹ ි ලනි

ලනභි ඵළලිඹි යුතුයිි න්ඹරහ.ි උදහවයණඹේි වළටිඹ ි අධයහඳනි
අභහතයහංලඹ ි රුපිඹල්ි බිලිඹනි 171කි මුදරේි ල ි කයි
ිනලඵනහ.ිභාඹදම්ිකශිමුදරි ලරිිනලඵ ල ිරුපිඹල්ිබිලිඹනි

49යි.ිප්රිනලතඹේිවළටිඹ ිගත්ලතොත්ිඒි ගණනිලඵොලවොභිඅ සයි.ි
නමුත්ි ලභතළනි ිනලඵනි මලිකි ප්රලසනඹි තභයි ි නහමිකි අගඹ ි
ඇතුළුි කයරහි ිනබීභ.ි ජහිනකි ඳහරේි කුණාලිඹ ි ලදනහි නම්ි ඒකි

ආදහඹභේිවළටිඹ ිඇතුළුිකයරහිිනලඵනහ. 

ඳශහත්ි බහි ඳහල්ි කුණාලිඹ ි ලදනහි නම් ි ඒකි ආදහඹභේි
වළටිඹ ිඇතුළුිකයරහි ිනලඵනහ.ිඒක ිභාඹදභේිනළවළ.ි නතලකො ි
ලම්ි ප්රිනලතඹි අ සි ලනහ.ි නමුත් ි භභි ි ඒි ගළනි ි ලොඹහි ඵරහි
ිනලඵනි ලධහ ි ඒකි කසි කයලගනි ඹනහ.ි රඵනි අවුරුදලදි

නලවභිල ල ිනළවළ.ි ඒකිආදහඹභේිවළටිඹ ි ලඳ  ලනත්ි
නළවළ.ිභභින්ේහි හලේිලම්ිප්රලසනඹිටිකේිංකීර්ණයි.ිලම්ිවහි
ුදළුිපිළිතුයේිනළවළ.ි 

 

ගු උදය ප්රභළ ක ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் ம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
භභි අභහතයතුභහලග ි පුංචිි ඉල්ලීභේි කය නි කළභළිනයි.ි

ලභභි පිළිතුලර්ි පි ඳතේි රඵහි ලද නි පුළු ි නම්ි ලරොකුණාි
උදේේි ලනහ.ි භලේි තු ළලධි අතුරුි ප්රලසනඹි ලභලේයි.ි

අභහතයහංලඹක ි ඊශෙි ලර්ි මුදල්ි ල ි න්රීලම්දීි නභි
අභහතයහංලඹි අයමුදල්ි බහභාති න්රීලම්ි කහර්ඹේභතහි
ලධර්ණහඹකඹේිලරිබහභාතිකයනහද?ි 

 

ගු ඉරළන් වික්රමර කන මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்றத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
භභි හිතනි භාධිඹ ි අඳ ි ඒි ළඩි පිළිලශි ති ිනයුණුි කශි

වළන්යි.ිඉසයිඳහර්ලිලම් තු ියක ිතහේිඳභණයිිමරයි

පිළිඵිහර්තහිරඵහිදු ල .ිඊ ිඳුදිභහිවඹක ිතහේිමුදල්ි

අභහතයහංලඹි හර්තහේි රඵහි ලදනහ.ි දළ ි අපිි භහි තුනක ි
තහේිහර්තහේිඉිනරිඳත්ිකය නිඵරහලඳොලයොත්තුිලනහ.ිඒි
හර්තහි ඉිනරිඳත්ි කයනහි නම්ි ප්රගිනඹි ඵර නි අපිි
අලධහර්ඹලඹ භිනභිලධර්ණහඹකිකසිකශියුතුයි.ි 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 
ලවොයි.ිලඵොලවොභිසතුිනයි.ිිි 

 

මඩකෂපුල කෂපුමලහි මඩ කෆණීමේ  
ලයළඳෘිනය: යිත ඇරමම 

ட்டக்பப்தை டல் ல் தடுக்கக்கு 

அண்கறனரண ண் அழ்ல் தத்றட்டம்: லப 

ஆம்தறத்ல் 
 DREDGING PROJECT IN BATTICALOA LAGOON: RE-

COMMENCEMENT  

1731/’17 

14. ගු මවගයිඩ් අලී වළහීර් මවුළනළ  මශතළ 
         (ரண்தைறகு தசறட் அலி மரயறர் தௌனரணர ) 

         (The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
ධීයි වහි ජරජි ම්ඳත්ි ංර්ධනි අභහතයතුභහලග ි ඇුදි

ප්රලසනඹි(1): 

(අ) (i) 1980 ර්ලය්දීි භඩකශපුිකශපුලහිි ළලිඳයඹි
ආ නලඹහිි භඩි කළණීලම්ි යහඳෘිනඹේි
ක්රිඹහත්භකිවිඵත්; 

 (ii) සතහදීි ක්රිඹහකහයකම්ි ලවේතුල ි ලභභි
යහඳෘිනඹිඅතයභළදිදීිනතහි දළමිඵත්; 

 නතුභහි ද ල ද? 

(ආ) (i) මුහුදි වි කරපුි ම්ඵ ධි ලකලයනි මුලදොයි
හර්ෂිකිහි දළමීභ ියලදුිලනොවීභ; 

 (ii) කශපුිධීයිකර්භහ තලය්ිලඹලදනිධීයඹ ව ි
මුළුිඅවුරුදදිපුයහභිප්රිනරහබිරළබීභ ිවළන්වීභ; 

 (iii) ගළඹුරුි මුහුලදි ධීයි කර්භහ තලය්ි ලඹලදනි
ලඵෝේටුර ි වි ලට්රෝරර්ි ඹහහ  ි නළංගුයම්ි
රෆභිවහිකශපුිලතිඳවුදිප්රලේලඹ; 

 (iv) ගංතුයිඉතහි ඉේභලධ ිමුහුදිලතිඇලදනිඵළභා ි
ගංතුයිකහරලය්දීිවීිගහි කයනිකුණාඹුරුර ිවහලධි
යලදුිලනොවීභ; 

 (v) ගංතුයිඉතහි ඳවුදල ිමුහුදිලතිඇදීිඹහභිලධහි
යජඹි භඟි ි යලදුකශියුතුි ගංතුයි වනි ක යුතුි
අභිවීභ; 

 ඹනි ප්රිනරහබඹ ි ලභභි යහඳෘිනලඹහිි ප්රිනපරඹේි ලරි
රළලඵනිඵත් ි නතුභහි ද ල ද? 

(ඇ) (i) ලභභි යහඳෘිනඹි නළති ඇයමටභ ි පිඹයි ලගනි
ිනලබ්ද; 

 (ii) නලේි නම් ි ඒිකදහද;ිඹ නිනතුභහි ලභභිබහ ි
ද  ල ද? 

(ඈ) ලනොි නලේිනම් ි ඒිභ ද? 

 
டற்தநரறல் ற்தம் ல பதோன அதறறதத்ற 

அகச்சகக் மட்ட றணர :  

(அ)  (i )   1980ஆம் ஆண்டில் ட்டக்பப்தை டல் ல் 

தடுக்கக்கு அண்கறல் ண் அழ்ல் 

தத்றட்டதரன்த இடம்ததற்நது ன்தகத்ம்; 
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 ( i i )  தங்ரச் தசற்தரடுபறன் றறத்ர 

அக்தத்றட்டம் அகரசறறல் றதத்ப்தட்டது 

ன்தகத்ம்; 

 அர் ற்தக்தரள்ரர? 

(ஆ)  (i )  டகனத்ம் ரறகத்ம் இகக்கும் ரய் 

தடரந்ம் தோடப்தடரறதத்ல்; 

 ( i i )  தடம் தரவும் ரறறல் லன் தறடிக்கும் 

லணர்ள் லன்தறடி ன்ககப் ததற்தக் 

தரள்பல்; 

 ( i ii )  ஆழ்டல் லன் தறடிக்கும் தடகுளும் இளகப் 

தடகுளும் ங்கூறடுற்கு இனகுர 

ரறக்குள் க்கூடிர இதத்ல்; 

 ( iv )  தள்ப லர் றகர டலுக்குள் தசல்ரல் 

தள்பத்றன்ததரளது தல் ல்ள் 

மசகடரறதத்ல்; 

 ( v )  தள்ப லர் இனகுர டலுக்குள் தசல்ரல் 

அசரங்த்ரல் மற்தரள்பப்தட மண்டி 

தள்ப றர தொற்சறள் குகநகடல்; 

 ன்தண இக்தத்றட்டத்றன் தோனம் றகடக்கும் 

ன்கள் ன்தக அர் அநறரர? 

(இ) (i )  இக்தத்றட்டத்க லப ஆம்தறக் டடிக்க 

டுக்ப்தடுர ன்தகத்ம்; 

 ( i i )  அவ்ரநரறன், அது ப்மதரது ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்மநல் ன்? 

  

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development: 
(a) Is he aware that- 

 (i) a project of dredging Batticaloa lagoon 
closer to the sand bar had taken place in 

1980;ිand 

 (ii) this project was stopped half-way due to 

terrorist activities? 

(b) Is he also aware that the outcome of this project 

will have the following benefits- 

 (i) there will not be annual closing of the 

mouth that connects the sea and lagoon; 

 (ii) lagoon fisherrmen will have the fishing 

benefits throughout the year; 

 (iii) deep sea fishing boats and trawlers will 

have easy access to lagoon for anchoring; 

 (iv) paddy fields will not be damaged during 

floods as flood water will be quickly drawn 
to the sea; and 

 (v) flood water will easily be drawn to the sea 
minimizing flood relief efforts to be 

undertaken by the Government? 

(c) Will he inform this House- 

 (i) whether action will be taken to re-
commence this project; and 

 (ii)  if so, when? 

(d) If not, why? 

ගු දිලිප් මලදආරච්ික මශතළ (ධීලර ශළ ජජ වේඳ ක 
වංලර්ධන රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு றலிப் தஆச்சற - டற்தநரறல் ற்தம் ல 

பதோன அதறறதத்ற  இரஜரங் அகச்சர்) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi - State Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 
ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි ධීයි වහි ජරජි ම්ඳත්ි ංර්ධනි

අභහතයතුභහිලුසල ිභහිනභිප්රලසනඹ ිපිළිතුයිරඵහිලදනහ.ි 

 (අ) (i) ඔේ. 

 (ii) ඔේ. 

(ආ) (i) ි (ii) ි (iii) ි (iv) වහි (v) ිඔේ.ි ලභභියහඳෘිනඹික්රිඹහත්භකි
න්රීභ ිවළන්ිවලය්ිනම්ිඅලපාේෂිතිප්රිනපරිරඵහිගතිවළන්ි
ිනබුණි.  

(ඇ) (i) නළත. 

 (ii) ඳළනිලනොනඟී. 

(ඈ) දළන ිලභභියහඳෘිනඹිනළතිආයම්බින්රීභ ික යුතුිකයි
නළත.ි ලකලේි වුද ි ධීයි ප්රජහලේි අලයතහ ි භති
ලකයතහි අධයඹනඹන් ි ඳුදි ලම්ි පිළිඵි ීරයණඹේි
ගළනීභිුදදුුදිඵියලතමි.ි නලේි ලනොභළිනිලභෝඹක ිභාෘති
කශලවොත්ි ඳහරිරිකි ගළ ලුි ඇිනි භාඹි වළන්ි ඵළභා ි ඒි
පිළිඵිපර්ණිවහි භාදයහත්භකිඅධයඹනඹේිකශියුතුිලේ. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරුිභ ත්රීතුභලධ ිඅතුරුිප්රලසනිඅව නිිනලඵනහද? 
 

ගු මවගයිඩ් අලී වළහීර් මවුළනළ  මශතළ 
(ரண்தைறகு தசறட் அலி மரயறர் தௌனரணர ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

Yes, Sir. 

Thank you, Hon. State Minister for the reply given. 

Every year during the monsoon season, this area gets 

flooded and the farmers get affected. So, if this mouth 
can be opened and the lagoon can be dredged, it will be 

very helpful to the farmers and to the entire Batticaloa 

District. If you could kindly look into this matter and re-

commence  this project it will be very much appreciated 
by the people of Battlicaloa.  
 

ගු දිලිප් මලදආරච්ික මශතළ  
(ரண்தைறகு றலிப் தஆச்சற) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ඇභිනතුභහිිඒිඅතුරුිප්රලසනඹ ිඋත්තයිලදයි. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහලේිඋත්තයඹිදීරහිඉයද ිගරුියහජයිඇභිනතුභහ. 
 

ගු දිලිප් මලදආරච්ික මශතළ  
(ரண்தைறகு றலிப் தஆச்சற) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ඒි ගළනි න්ඹ නි භභි භාසතයඹේි අදි රැලගනි ආලේි නළවළ.ි

ඇභිනතුභහිඒිි ප්රලසනඹ ිඋත්තයිලදයි. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Is that all right? The Hon. Minister will give you a 

reply later. Are you satisfied with that, Hon. Member? 
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ඳහර්ලිලම් තු 

ගු මවගයිඩ් අලී වළහීර් මවුළනළ  මශතළ 
(ரண்தைறகு தசறட் அலி மரயறர் தௌனரணர ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

It is okay. I will follow it up, Sir.   

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ලඵොලවොභි සතුිනයි.ි ප්රලසනි අංකි 15.ි ගරුි බුදධිකි ඳිනයණි

භළිනතුභහ.ි ලෞඛය ි ලඳෝණිවහිලදීයඹිවදයිඅභහතයතුභහලග ි
ඇසීභ . 

 
ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි ලෞඛයි ඇභිනතුභහලග ි ප්රලසනඹි
අව නිකලි ිධීයියහජයිඇභිනතුභහලග ිනකිඅතුරුිප්රලසනඹේි
අව නිඅසථහිලද න. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

නතුභහලේිකළභළත්තිඇිනිඅව න.ි 

 
ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරුි යහජයි ඇභිනතුභලධ ි නකි අතුරුි ප්රලසනඹේි අවනහ ි
කළභළිනයිිල ද? 

 
ගු දිලිප් මලදආරච්ික මශතළ  
(ரண்தைறகு றலிப் தஆச்சற) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
අව න ිගරුිභ ත්රීතුභලධ. 

 
ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භහතය ි ගහල්ර ි වම්ඵ ලතො ි ිනසත්රිේකි තුල භි ධීයි
ජනතහ ි අදහශි ප්රලසනඹේ.ි නකේි තභයිි ගංි ලභෝඹල්ි පිළිඵි
ප්රලසනඹ.ිභාලලේලඹ භිලධල්රහිගෙිලභෝඹිකලේත්ිලම්ිප්රලසනඹි

ිනලඵනහ.ිගිංිගලිේත්ිලම්කිඅ සිළි ිලලඹ ිිනලඵනහ.ිඒකි
ලධහි ලම්ි පිළිඵි ඹම්ින්යලි ඒිකහඵදධි ළඩි පිළිලශක ිඹ නි
අභහතයහංලඹ ිභළිනවත්ිල නිපුළු ද? 

 
ගු දිලිප් මලදආරච්ික මශතළ  
(ரண்தைறகு றலிப் தஆச்சற) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ඒි ගළනි ගරුි ඇභිනතුභහි නේකත් ි ි ලධරධහරි ි නේකත්ි

හකච්ඡහිකයිඵරහිඅලයිඳරිිනික යුතුිකයනහ.ිභහතයිභාතයේි

ලනොලයි ිලම්ිප්රලසනඹිවම්ඵ ලතො ිිනසත්රිේකලය්ත්ිිනලඵනහ.ිඒි

ලධහි අපිි භාෘති හකච්ඡහි කයි ඵරහි ඒි වහි ලනභි ළඩි

පිළිලශේික්රිඹහත්භකිකයනහ. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරුිබුදධිකිඳිනයණිභ ත්රීතුභහ. 

ශෘද මරෝගීන් වශළ භළවිත කරන "වහම න්ට්වහ"ි: 

විවහතර 
இத மரரபறளுக்ரண 'ஸ்தடன்ட்ஸ்' : றதம் 

STENTS USED FOR  HEART PATIENTS: DETAILS 
 

1336/’16 

15. ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
    (ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

       (The Hon. Buddhika Pathirana)   

ලෞඛය ිලඳෝණිවහිලදීයඹිවදයි අභහතයතුභහලග ිඇසූි
ප්රලසනඹි-ි(1)ි: 

(අ) (i) යජලය්ි ලයෝවල්ි වහි ර්ඹක ි අලයි නි
වෘදඹි සතුලහිි නහශි අහියතහි භෙවළයවීභි
වහි බහභාතිකයුසිරඵනි"සල  ේස"ිංඛයහි
ලකොඳභණද; 

 (ii)  ඒිවහි ළඹිකයනිමුදරිලකොඳභණද;  

 (iii) ඉිනරිලය්දීි හිෙඹන් ිලතොයි ලභභි "සල  ේස"ි
ලයෝගී ි ලති රඵහි දීභ ි අලයි පිඹයි ලගනි
ිනලබ්ද; 

 (iv) නලේිනම් ි නභිපිඹයිකලර්ද; 

  ඹ නිනතුභහි ලභභිබහ ිද  ල ද? 

(ආ) (i) වදත්ිලයෝගී ිවහි අලයිලනත්ිෂධිර්ගි
වහි උඳකයණි යජලඹ ි ලනොමිලල්ි රඵහි දීභ ි
ඵරහලඳොලයොත්තුි ල ද; 

 (ii) නලේිනම් ිඒහිකලර්ද; 

 ඹ නත්ිනතුභහිලභභිබහ ිද  ල ද? 

(ඇ) ලනොි නලේිනම් ි ඒිභ ද? 
 

சுரரம், மதரசக ற்தம் சுமச தத்து 

அகச்சகக் மட்ட றணர:  

(அ) (i) அசரங் கத்றசரகனளுக்கு ஆண்தடரன் 

தக்குத் மகரண இத ரபங்பறன் 

கடக லக்குற்குப் தன்தடுத்ப்தடும் 

"ஸ்தடன்ட்ஸ்" பறன் ண்றக்க வ்ப 

தன்தகத்ம்; 

 (ii) இற்ர தசனறடப்தடும் தத்தரக 

வ்பதன்தகத்ம்; 

 (iii) றர்ரனத்றல் ட்டுப்தரடின்நற மற்தடி 

"ஸ்தடன்ட்ஸ்" கப மரரபறளுக்கு ததற்தக் 

தரடுப்தற்குத் மகரண டடிக்கள் 

மற்தரள்பப்தட்டுள்பணர ன்தகத்ம்; 

 (iv) ஆதணறன், அந்டடிக்கள் ரக 

ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) இத மரரபர்ளுக்குத் மகரண 

மத ஐட கள் ற்தம் உதங் 

கப அசரங்த்றணரல் இனசரப் 

ததற்தக் தரடுப்தற்கு றர்ப்தரர்க்ப் 

தடுறன்நர ன்தகத்ம்; 

 (ii) ஆதணறன், அக ரகதன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 
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asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 

Medicine: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of stents Government hospitals 

need annually for treating patients with 
narrow arteries in the heart;  

 (ii) the amount of money that is spent annually 
on that; 

 (iii) whether necessary steps have been taken to 
provide heart patients with these stents 

without any shortage in future; and 

 (iv) if so, of the nature of the steps that have 

been taken? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether Government expects to provide 
free of charge other medicines and devices 

required by heart patients; and 

 (ii) if so, of the names of such medicines and 

devices? 

(c )   If not, why? 
 

ගු (වලදය) රළිතත මවේනළර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற னரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ගරුිකථහනහඹකතුභලධ ිනභිප්රලසනඹ ිපිළිතුයිලභලේයි. 

(අ) (i) 8 000න්.ි  

 (ii) රුපිඹල්ිමිලිඹනි640න්.  

      (iii)  ඔේ. 

 (iv) *ි ි 2016ි ළපාතළම්ඵර්ි යල ි 2017ි ජනහරිි දේහි
වදයි ළඳීමම්ි අංලඹි භායල ි ලභභි stents 
ප්රහලදීයඹි මිරදීි ලගනි ලයෝවල්ර ි ඳඹහි
දීභ ික යුතුිකයිඇත. 

  *ි ි ෆභි ර්ඹකභි අහනලය්ිඉිනරිි ලතොගිවි
රළබීභ ිලධඹමිතිලතොගියලඹල්රිළරන්ල්ර ි
ගලධමි ිහර්ෂිකි අලයතහ ි ි ුදදුුදි ළඳයුම්ි
කහරි වනේිඹ ලත්ියහජයිෂධිනීිනගති
ංසථහි වයවහි ඊශෙි ර්ඹ ි රඵහි ගළනීභි
තුළි ි අලුින ි ලධසඳහිනති stents ලතොගි
අඛණ්ඩි ලයෝගී  ි රඵහි දීභ ි ක යුතුි
ලකලර්. 

  *ි ි ඳරිලබෝජනඹිළි ි වීභිලවෝි ලනත්ි ලවේතූ ි
භතිලයෝවල්රිඇිනිනිළඳයුම්ිඌනතහි
භෙි වයහි ගළනීභි වහි ලයෝවල්ි භේ මි ි
ලයෝගීි ප්රිනකහයි අලයතහ ි භති
අසථහලෝචිති ප්රහලදීයඹි මිරදීි ගළනීභ ි
වදයිළඳීමම්ිඅංලඹිභඟි ිඅුසභළිනඹිරඵහි
දීභියලදුිලේ.ි  

  *ි ි ඉිනරිලය්දීි ඩහි කහර්ඹේභි කහර්ඹි යලදුනි
අසථහලේදීභි අලයි මිුසලභ ි යුත්ි අයිතභි
රඵහි දීභ ත් ි අනලයිමිුසම්ලි ියුත්ිලතොගි
ඉිනරිවීභිශේහි ගළනීභ ත්ිභධයභියජලඹ ි
ල  ඩර්ිකළහි මිරිලධඹභි ලකො ි ලයෝවල්ි
භඟි ි ඒි අසථහලේදීි ඩහි ුදදුුදි අයිතභඹි
ලතෝයහි මිරදීිගළනීභ ිරභඹේිවඳු හි දීභ ි
ලධඹමිතඹ. 

(ආ) (i) ඔේ. 

 (ii) වදත්ි ලයෝගී ි වහි අලයි අුසභති ෂධි
නහභහලිලඹහිිඇතුශත්ි-formulary නලේිිනලඵන
-  සියලුම ඖධ වශ උපරණ නනොමිනේ බා 
ලදුසිරඵයි.ි  

 (ඇ) ඳළනිලනොනඟී. 

 
ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි පිළිතුයි රඵහි දීභි ම්ඵ ධි ගරුි

ඇභිනතුභහ ිසතුින තිනිගභ ිභලේිඳශමුනිඅතුරුිප්රලසනඹි
අවනහ.ිි 

ගරුිඇභිනතුභලධ ිදළ ිනකිඳළත්තන් ිවෘදඹිලයෝගී  ිstents 
රඵහි දීභි යලදධිකයනහ.ි ඒි භාතයේි ලනොලයි ි අේෂිිකහචි රඵහි

දීලම්ිළඩිපිළිලශත්ිආයම්බිකශහ.ිවළඵළයි ිඔඵතුභහිලකොඳභණි
අහදිකශත්ිඇතළම්ි අේෂිි හඹනරදීි යජඹිඅුසභතිකයිරඵහි
ලදනිකහචිලයෝගී  ිරඵහිදීරහිඒිවදයිකහර්ඹිභණ්ඩරිපිරිි

භායල භි ඒි ලයෝගිඹහි භහනයලකි ළල නි -depressed තත්ත්ඹ ි
ඳත්න-ි භාධිලය්ි කථහි න්ඹනහ.ි "ලම්ි අේෂිි කහචි අවුරුදදයි ි
ලදකයිි ිනලඵ ල .ි ලම්හලය්ි ගළ ලුි ඇිනි ලනහ"ි න්ඹරහ ි

අල්ිpharmacy නලක ිඅලයි අේෂිිකහචි අයලගනින නඹි
න්ඹනහ.ිභහතයිිනසත්රිේකලය්ිිතභත්ිලම්ිතත්ත්ඹිිප්රහලඹෝගිකි
ිනලඵනහ.ි ඹථහර්ථඹිඒකයි.ිිඒිලධහිලභභිඅේෂිිකහචිරඵහිදීභ ි

හලපාේි ඇිනි නි ලභළලධි තත්ත්ඹ ි ළශළේවීභි
ම්ඵ ධලඹ ිඅඳ ිග නිපුළු ික්රිඹහිභහර්ගඹිලභොකේදි? 

 
ගු (වලදය) රළිතත මවේනළර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற னரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඔඵතුභහි ඒිප්රලසනඹිඉිනරිඳත්ින්රීභිගළනිසතුින තිලනහ.ි
අපිි රඵහි ලදනි අේෂිි කහචි ඇලභරිකහල ි රංකහ ි ලග නි

ඉතහිඉවශිමිරේිිනලඵනිඒහ.ි ිනනෆභිඅේෂිිවදයයඹකුණාිඒකි
ද නහ ි භහගලම්ි නභි න්ේලොත්.ි භහි ඒි භහගලම්ි නභි
න්ඹ ල ි නළවළ.ි ඒහි ඉතහභි අනර්ඝි තත්ලය්ි ිනලඵනි අේෂිි
කහච.  ි

ලභොකද ි ඒහි ලතෝය ල ි Eye Surgeonsරහි මිේ ි අපිි
ලනොලයි.ිStents ලතෝය නිභභිCardiologistsරහ ිඵහයිදු නහ.ි
භභිඒිඅඹ ිනි්ේහ ිලවොභිstent නකිලතෝයරහිලද නින්ඹරහ.ි
ලභොකද ි ලම්කිලරීයඹිතුශ ිදභනිනකේිලධහ.ිඅේෂිිකහචලි ි

ලවොභිනකිලතෝයරහි ලද නින්ඹරහිභභිEye Surgeonsරහ ිඵහයි
දු නහ.ි ඒකි ලධහි කහ ත්ි න්ඹ නි ඵළවළ ි ලම්ි stents ලදළලධි
ලඳලශේි ඒහ ි තු ළලධි ලඳලශේි ඒහි න්ඹරහ.ි රංකහලේි ිනලඵනි
අනර්ඝතභිඅේෂිිකහචිවිstents ර්ගයිිඅපිිඳහභාච්චිිකය ල .ි 

ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි අපිි භතකි ිනඹහග නි නනෆි අලනේි
කහයණඹි තභයිි අපිි stent නකේි ලලශි ලඳොලශ ි ග නි
ගිලඹොත්ිරුපිඹල්ිරේිතුනේිලවෝිතුනවභහයේිභාඹදම්ිකය නි
ලනහඹින්ඹනිනක.ි ලනදහි ලකලනකුණා ි stents තුනේි දහ නි

වුණහිනම්ිවුලණ්ිලභොකේද?ිඔහු ිරුපිඹල්ිමිලිඹනඹේිභාතයිනනෆි
stents තුනේි දහ න.ි භවයි භා ි ඔහුි මිඹි ඹ නත්ි පුළු .ි
ලභොකද ි ඔහු ි රුපිඹල්ි මිලිඹනඹේි ලොඹහි ග නි ඵළරිි ලධහ.ි
නමුත් ි අදි ඒි ි යලඹලුභි ලදල්ි ලධකම්ි ලද ල .ි රුපිඹල්ි රේි

තුනේි නි ඒි stent නකේි අපිි ආණ් සලේි ල  ඩර්ි ඳටිඳහටිඹි
වයවහි අදි රුපිඹල්ි 75 000ක ි ග නහ.ි ලභොකද ි අපිි නකි
තහක ිstents 8 000ේිභාතයිග නිලධහ.ි 

341 342 



ඳහර්ලිලම් තු 

ගරුි බුදධිකි ඳිනයණි භ ත්රීතුභලධ ි ඒි භාතයේි ලනොලයිි අපිි
යලඹලුභිලයෝවල්ර ිtenecteplase 40 mg ලඵලවතිරඵහිලදනහ.ි
ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි heart attack -myocardial infarction- 
නකේිවළදුණුිලයෝගිලඹකුණාිලයෝවර ිලගනහහභිඒිලයෝගිඹහ ිලධයලි
ප්රිනකහයඹේි ලභලතේි ිනබුලණ්ි නළවළ.ි නමුත් ි දළ ි ලරෝකලය්ි
ලොඹහිලගනිිනලඵනහ ිte 

necteplase 40 mg න්ඹරහිලඵලවතේ.ිඳළඹිලදකේිඇතුශති
ලයෝගිඹහ ි ඒි න නති දු නහභි නභි ලයෝගිඹහි ේණිකි
ම්පර්ණලඹ භි නීඳි ලරහි ඒි තළනළත්තහ ි ඇභාදලගනි ලගදයි
ඹ නි පුළු .ි හේටුලේි නළිනරහි ඉ නි අලයත්ි නළවළ.ි ඒි
හලේභ ි reteplase න්ඹරහි ලඵලවතේිිනලඵනහ.ි ඒකි ලද ල ි
අංලබහගි ලයෝගී  යි.ි ඒි කහරලය්ි නම්ි ලකලනේි අංලබහගි
ලයෝගිලඹේිවුලණොත්ිඒිතළනළත්තහ ිවීභාතිකහරඹිපුයහභිඅංලබහගි
ලයෝගිලඹේි භාධිඹ යිි ඉ නි යලදධි වුලණ්.ි නමුත්ි අදි නළලධි
ලයෝගිලඹේි ඳළඹේි ඇතුශති ලයෝවර ි ඇතුශත්ි කයරහි ලම්ි
reteplase ලඵලවතිදු නිවළටිලය්ිඔහු ිඇභාදලගනිලගදයිඹ නි
පුළු ි තයම්ි ුදඹේි රළලඵනහ;ි ඔහුි කදහත්ි අංලබහගි
ලයෝගිලඹේිභාධිඹ ියලටි ල ිනළවළ;ිම්පර්ණිුදඹිරඵනහ.ිලම්ි
කහයණඹි අලපාි Cardiologistsරහි ඉිනරිඳත්ි කයපුි ලරහලේි භභි
වහභි රුපිඹල්ි මිලිඹනි 552ේි භාඹදම්ි කයරහි ලම්ි ලිඵලවති
ආනඹනඹි කශහ.ි ලම්ි tenecteplase 40 mgර ි භාතයේි අපිි
රුපිඹල්ි මිලිඹනි 552ේි භාඹදම්ි කයරහි ලගනළල්රහි අදි නි භා ි
යලඹලුභි ලයෝවල්ර ි ඒි ලඵලවත්ි රඵහදීි ිනලඵනහ.ි Reteplase 
ලඵලවතිකලි ි දු ල ි ජහිනකි ලයෝවලල්ි භාතයයි.ි අදි නි භා ි
වළභි ලයෝවරක භි අපිි ඒහත්ි දීරහි ිනලඵනහ;ි කුණාඩහි
ලයෝවල්ර ත්ි දීරහි ිනලඵනහ.ි අංලබහගි ලයෝගිලඹේි ලයෝවර ි
ඇතුශත්ි කයපුි ගභ ි වදයයඹහ ි පුළු ි නභි ලඵලවති
ලයෝගිඹහ ි රඵහි ලද න.ි ඒි ලඵලවති දු නහභි නභි ලරඩහ ි
ඇභාදලගනිලගදයිඹ නිපුළු ිතත්ත්ඹක ිඳත්ිනහ.ි 

අපිි රඵහි ලදනි stents ර්ගි ඇතුළුි ලම්ි යලඹලුභි ලදල්ි
ඉතහභත්භි ලවොිර්ගලය්ිඒහි න්ඹරහිඅපිි විනකි ලනහ.ි ලම්ි
පිළිඵිහර්තහිඊලය්ිභ ිරඵහිදු නහ.ිඒිහර්තහ ිඅුසිstent 
නකේි ලලශි ලඳොලශේි රුපිඹල්ි රේි තුනේ ි තුනවභහයේි
ලනහ.ි අපිිනනිුදභහනලය්ි ගළේිකයනහ ිෂධීඹි stent නකි
රුපිඹල්ි 105 000ක ි මිරි ලධඹභි කය.ි නතලකො ි ලඳෞදගලිකි
ලලශ ද  ිඊ ිඩහිළි ිමිරක ිභාකුණාණ නිඵළවළ.ි නතලකො ි
ලයෝගිලඹකුණා ිstent නකේිදභනිලකො  ිකලි ිළඹිවුණුිමුදරත්ි
භෙි ං දනඹි කයනහි නම්ි රුපිඹල්ි රේි ලදකකි භාතයි
රහබඹේි ඇිනි නහ;ි stents තුනේි දහනහි නම්ි රුපිඹල්ි රේි
වඹකිඳභණිරහබඹේිරළලඵනහ.ිඒිහලේභි ිරුපිඹල්ි75 000 ි
ිනබුණුි stent නකි රුපිඹල්ි 24 000 ි අපිි මිරි ලධඹභි කයනහ.ි
ඊ ඳසලේි ඊ ිළි ිමිරක ිනඹිභාකුණාණ නිඵළවළ.ි ලම්ිවහිඅපිි
ඊලය්ියලඹලුභිආනඹනකරු ිවිිවෘදඹිලයෝගිභාලලේඥඹ ලේි
ංගභඹත්ි-ිSri Lanka Heart Association - මුණගළයලරහිහකච්ඡහි
කශහ.ිඅපිිතිදන් ිලදකන් ිඒහිගළේිකශහභිලඳෞදගලිකි
අංලඹ ි ගිහි ි ලම්ි ක යුතුිකයග නි අඹ ත්ි භාලහරි වනඹේි
රළලඵනහ.ි 

 

ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරුි ඇභිනතුභලධ ි ි 2015ි ජනහරිි 08ි ලලධදහයි ි ඳුදි ගත්ි
භාපාරවීඹි පිඹයඹ ි පිළිඵි ඔඵතුභහි ව ිකශහ.ිකහචි රඵහි

දීභ ි stents  රඵහිදීභිවිිඊශෙ ිපිළිකහිලයෝගී ිවහි ිෂධි
ලනොමිරලය්ිරඵහදීභිගළනිව ිකශහ.ි 

භලේි ලදනි අතුරුි ප්රලසනඹිලභඹයි.ි ිලම්ි යලඹලුිලද ිලඳය ි
ඩහි භාලහරි මුදරේි භාඹදම්ි ලනහ.ි වළඵළයි ි 2015ි ලර්දීි අපිි
අලපාි ප්රිනඳත්ිනි ප්රකහලරි න්ේහ ි ලම්ි වනි ලදනි ගභ ි අපිි

භසති ශ්රීි රහංන්කි ජනතහභිවදයි යේණඹන් ිආයණඹි
කයනහි න්ඹරහ.ි ඇත්ත භි නලවභිකලශොත්ි ලම්ි භාඹදභි යජඹ ි
ඉිනරිි කයි ග නි පුළු කභි රළලඵනහ.ි ඒි යේණි ළඩි
පිළිලශ ි ගිලඹොත්ි අඳ ි ලම්ි භාඹදභි ඉිනරිිකයි ග නි පුළු .ි
භවරුි ලම්හි ගළනි ළකි ඳවශි කශහ ි ලෞඛයි ලේඹි
පුදගලීකයණඹිකයනහින්ඹරහ.ිරඳහහිනීිංහදරදීත්ිඒිහලේි
භාහදි ඇිනි වුණහ.ි ලධදවසි ලෞඛයි ලේඹි උඳරිභලඹ ි යන්නි
ගභ ි යේණඹිවයවහි මී ත්ි ඩහි ප්රිනරහබි ලදනි රභඹේි ඇිනි
කය නිපුළු ිල ද?ිඅපිිඒක ිප්රභහදිඇයි? 

 
ගු (වලදය) රළිතත මවේනළර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற னரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

වදයියේණඹින්ඹනිනකිිනයුණුිය ල්ිවළභිනකකභිඅදි
බහභාතිනිරභඹේ.ිවදයි යේණඹේිිනබිඹි යුතුයි.ි ලභොකද ි

නතලකො ි ඒලක ි භාලහරි ලකො ේි පුදගලිකි අංලඹ ත්ි ඹහභා.ි
නතලකො ි ඉතුරුි ලකො  ි මී ත්ි ඩහි ලවොි ලෞඛයි ලේඹේි
අඳ ි රඵහි ිනඹි වළන්යි.ි නතලකො ි යේණි භහගම්ලි ි තභයිි

මුදල්ිආයණඹිකය ල .ිලවොිලධඹහභනඹන් ියුේතිවදයි
යේණිරභඹේිිනලඵනහි නම්ිඒකිඉතහභත්ිලවොයි.ි ඉිනරිලය්දීි
අපිිඒිගළනියලඹලුිඳහර්ලසඹ ිභෙිකථහිකයිකයනහ.ිනළත්නම්ි

න්ඹයි ිලෞඛයඹිපුදගලීකයණඹිකය නිඹනහින්ඹරහ.ිනලවභි
යරි භාධිඹ ි තභයිි රංකහලේි යලඹලුි ංයුේති ප්රලසනි ලදි
ඵර ල  ි ි  ිඳහසිලදලඳහරනඹ.ිඒි  ිඳහසිලදලඳහරනි

කේටිඹත්ිනේකත්ිකථහිකයරහිතභයිිලම්ික යුතුිකය නිනනෆ.ි 

 

ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරුි අභහතයතුභලධ ි භලේි තු නි අතුරුි ප්රලසනඹි ඳළනි
නඟි ල ිඔඵතුභහිභහලේිලදනිඅතුරුිප්රලසනඹ ිපිළිතුරුිලදමි ි

අහනලය්ි ව ි කශි "  ි ඳහසි ලදලඳහරනඹ"ි තුළිුසයි.ි
ඔඵතුභහි නලේි ව ි කයනලකො ි භලේි කල්ඳනහ ි ආලේි
ලෞඛයි අභහතයහංලඹි ලභච්චයි භාඹදම්ි කයදදී ි ඊලය්ි ලඳලර්දහි

ලෞඛයි අභහතයහංලඹ ිඵයඳතශිභාධිඹ ි වහලධි යලදධිවුණහි ල දි
න්ඹනිකහයණඹයි.ිගරුිඅභහතයතුභලධ ිඒිවහලධඹිතේලේරුිකයරහි
ිනලඵනහද?ිදළ ිඒක ිලඵලවත්ිදීරහිිනලඵනහද?ිඅලධේිඒහ ි

ලදනහිහලේිඒිලච්චිවහලධඹ ිලඵලවත්ිදීරහිිනලඵනහද? 

  
ගු (වලදය) රළිතත මවේනළර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற னரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ජනතහලේි මුදල්ලි ි -ඵදුි මුදල්ලි -ි ි ඒහි ෆදීභ ි අපිි
දළ ිිඳ  ිලගනිිනලඵනහ.ි 

 
ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරුිඇභිනතුභලධ ිඒිවහිලකොඳභණිමුදරේිළඹිනහද? 
 

ගු (වලදය) රළිතත මවේනළර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற னரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඳුදිගිඹි දහිඅලපාි ලෞඛයි අභහතයහංලඹ ි ගවපුිකේටිඹලග ි
තුහරි වුණි අඹ ි ලෞඛයි අභහතයහංලඹි භායල භිභවි ලයෝවර ි
ඹහිප්රිනකහයත්ිකශහ. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 
ලදළලධි ඹ. 
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මළතර දිවහත්රික්කමග ශ්රී ංගම බවහ පෝමඳෝ : විවහතර 
இமதரச தஸ் டிப்மதரக்ள்: ரத்கந ரட்டம் 

SLTB BUS DEPOTS IN MATARA DISTRICT: DETAILS 
     1286/’16 

4. ගු මහින්දළනන්ද අලු කගමමප මශතළ (ගු ඩවහ 

අශප්මඳුම මශතළ මලනුල ) 
 (ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்ம - ரண்தைறகு டனஸ் 

அயப்ததத சரர்தர ) 

 (The Hon. Mahindananda Aluthgamage on behalf of the 
Hon. Dullas Alahapperuma) 

ප්රහවනිවහියලභාල්ිගු ිලේහිඅභහතයතුභහලග ිඇසූිප්රලසනඹි
- (1) : 

(අ) යහජයිප්රහවනලය්ිප්රධහනිංයචකඹේිනිශ්රීිරංගභිඵසි
ලේහ ි ලඳෞදගලිකි අංලලය්ි ඵසි ලේහ ි තයගකහරි
ලේහේිලලඹ ිඳත්හලගනිඹහලම්ිඇිනිළදගත්කභි
නතුභහි පිළිග ලනහිද? 

(ආ) (i) 2014.12.31ි ිනන ි භහතයි ිනසත්රිේකලය්ි ශ්රීි රංගභි
ඵසි ි ලඳෝර ිඅඹත්ිඵසි යථිංඛයහ;ිි  

 (ii) 2016.06.01ිිනනිනභා ිනේිනේිිෘත්ිනඹිඅුසි
ඉවතිනේිනේිි ලඳෝලහිිලේකිංඛයහ; 

  (iii) 2015.01.01ි ිනන ි ඳුදි භහතයි ිනසත්රිේකලය්ි ශ්රීි
රංගභිි ලඳෝිවහිරඵහි දීිඇිනිඵසි යථිංඛයහ;  ි

 නේි නේි ි ලඳෝි අුසි ල ි ල ි ලලඹ ිකලර්දි
ඹ නිනතුභහි ලභභිබහ ිද  ලනහිද? 

(ඇ) 2014 ි 2015 ි 2016ිඹනිර්ඹ හිිභහතයිිනසත්රිේකලය් ි  

 (i) ශ්රීිරංගභිඵසි ි ලඳෝරිහර්ෂිකිපිරිළටුභ;ිි  

 (ii) ශ්රීිරංගභඹිභායල ිආයණඹිකයුසිරඵනිභහර්ගි
න්ලරෝිමී ර්ිප්රභහණඹ; 

 නේි නේි ර්ඹි අුසි ල ි ල ි ලලඹ ි කලර්දි
ඹ නිනතුභහිව ිකය ලනහිද? 

(ඈ) (i) භගීිඅලයතහිඅුස ි භහතයිිනසත්රිේකඹිතුශිතත්ි
ලකොඳභණි ඵසි ි ලඳෝි ංඛයහේි සථහඳනඹි
න්රීභ ිඵරහලඳොලයොත්තුි ල ද;  ි

 (ii) ඒිවහි වඳුනහලගනිඇිනිප්රලදලිකලර්ද;  ි

 ඹ නත්ිනතුභහිලභභිබහ ිද  ලනහිද? 

(ඉ) ලනොි නලේිනම් ි ඒිභ ද? 
 

மதரக்குத்து ற்தம் சறறல் றரண மசகள்  

அகச்சகக் மட்ட றணர :  

(அ) அச மதரக்குத்றன் தறரண ஆக்க்கூதநரன்நர 

றபங்கும் இமதரச மததந்துச் மசகக, ணறரர் 

துகந மததந்து மசகக்குப் மதரட்டிரணதரத 

மசகரப் மதறதன் தொக்றத்துத்க 

ற்தக்தரள்றநரர?  

(ஆ) (i )  2014.12.31ஆம் றற உள்பரத ரத்கந 

ரட்டத்றன் இமதரச தஸ் டிப்மதரக்ளுக்கு 

தசரந்ரண மததந்துபறன் ண்றக்க; 

 (ii )  2016.06.01ஆம் றற உள்பரத எவ்தரத 

தரறலின் அடிப்தகடறல் மற்தடி எவ்தரத 

டிப்மதரறலும் உள்ப  தறரபர்பறன் 

ண்றக்க;  

 (iii )  2015.01.01ஆம் றறக்குப் தறன்ணர் ரத்கந 

ரட்டத்றன் இமதரச தஸ் டிப்மதரக்ளுக்கு 

ங்ப்தட்டுள்ப மததந்துபறன் ண்றக்க; 

 எவ்தரத டிப்மதரறற்கு அகர ணறத் ணறர 

ரதன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) 2014, 2015ිற்தம்ි2016ිஆற ஆண்டுபறல் ரத்கந 

ரட்டத்றன், 

 (i )   இமதரச தஸ் டிப்மதரக்பறன் தடரந் தைள்வு; 

 (ii )  இ.மதர.ச.றணரல் மசக ங்ப்தடுறன்ந 

வீறபறன் றமனரலற்நர் அபவு; 

 எவ்தரத தடத்றற்குமற்த ணறத்ணறர 

வ்பவு ன்தக அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) (i )  தறபறன் மகக்மற்த ரத்கந ரட் 

டத்றதள் மலும் த்கண தஸ் டிப்மதரக்கப 

அகப்தற்கு றர்தரர்க்ப்தடுறன்நதன் 

தகத்ம்; 

 (ii )  அற்ர இணங்ரப்தட்டுள்ப தறமசங்ள் 

ரகதன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(உ) இன்மநல், ன்? 
 

ask the Minister of Transport and Civil Aviation: 

(a) Will he admit the importance of maintaining the 

SLTB bus service, which is a major component of 

State transport, as a service to compete the bus 

service of the private sector? 

(b) Will he inform this House separately as per each 

depot - 

 (i) the number of buses belong to the SLTB 

bus depots in the District of Matara as at 

31.12.2014;  

 (ii) the number of staff of each of the above 

depots as per each occupation as at 
01.06.2016; and 

 (iii) the number of buses provided to the SLTB 

bus depots of the District of Matara 
subsequent to 01.01.2015? 

(c) Will he state in this House separately for each 

year of the District of Matara- 

 (i) the annual turnover of the SLTB bus 

depots; and 

 (ii) the extent of roads covered by the SLTB; 
in the years 2014, 2015 and 2016 in 

kilometres? 

(d) Will he also inform this House- 

 (i) the number of bus depots expected to be 

further established in the District of Matara 

as per the requirement of the passangers; 

and 

 (ii) the locations identified for the same? 

(e) If not, why? 
 

ගු අමෝක් අමබ්සංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு அமசரக் அமதசறங்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි ප්රහවනි වහි යලභාල්ි ගු ි ලේහි

අභහතයතුභහි ලුසල ි භහි නභි ප්රලසනඹ ි පිළිතුයි වභළගත* 

කයනහ. 
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ඳහර්ලිලම් තු 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்ப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) පිළිගනී. 

(ආ) (i)     

 (ii) ඇමුණුලභහිිදේහිඇත.ි (*) 

 (iii) ඔේ.  

(ඇ) (i)   

 (ii)      

(ඈ) (i) ඉිනරිලය්දීිභහතයිිනසත්රිේකඹිතුශිඅලුින ිඵසිි ලඳෝිසථහපිති
න්රීභ ිඅලපාේහිලනොකයමි. 

 (ii) අදහශිලනලේ. 

(ඉ) අදහශිලනොලේ. 

 

මඩකපුල ශික්ණ මරෝශ : ලළට්ටු හිඟය 
ட்டக்பப்தை மதரணர கத்றசரகன: ரட்டுள் 

தற்நரக்குகந 
BATTICALOA TEACHING HOSPITAL: SHORTAGE OF WARDS  

1679/'17 
9. ගු මවගයිඩ් අලී වළහීර් මවුළනළ  මශතළ 
 (ரண்தைறகு தசறட் அன மரயறர் தௌனரணர ) 

 (The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

ලෞඛය ි ලඳෝණිවහිලදීයඹිවදයි අභහතයතුභහලග ිඇසූි
ප්රලසනඹි-ි(1)ි: 

(අ) (i) භඩකරපුි ශිේණි ලයෝවලල්ි ඳත්නහි හේටුි
ංඛයහිවහි ඒහලය්ිනම්ිකලර්ද; 

 (ii) නේිනේිහේටුලේිඳත්නහි ඇ ිංඛයහිවි
දළන ිඇතුශත්ිකයගුසිරඵනිලයෝගී ිංඛයහි
ලකොඳභණද; 

 (iii) යලඹලුභි භාලලේඥි වදයරු ලේි නම්ි වි
ඔවු ලේිඅදහශිවදයිේලේිකලර්ද;ිි  

 (iv) ලභභිභාලලේඥිවදයරු  ි හේටුිඳයහි දීභි
පිළිඵිලතොයතුරුිකලර්ද; 

 ඹ නිනතුභහිව ිකය ලනහිද? 

(ආ) (i) භාලලේඥිවදයරු ව ිඳළරීභි වහි හේටුි
හිෙඹේිඳිනනිඵත්;ි 

 (ii) ඉඩකඩි වි ඇ ි ලනොභළිනවීභි ලවේතුල ි
හභහනයිලයෝගී ිවිකි නම්ිවදයිප්රිනකහයි
අලයනි ඵයඳතශි ලයෝගහඵහධලි ි ලඳලශනි
ලයෝගී ි ඇතළම්ි හේටුරි බිභි වි පිලල්ි දභහි
යලටිනිඵත්; 

 (iii) අභතයිහේටුිඉිනන්රීභිවහි ලයෝවල්ිඳරිශ්රඹිතුශි
ඉඩකඩිඳිනනිඵත්; 

  (iv) ලභඹි නළලිෙනහියි භාලසභාදයහරලය්ි වදයි
උඳහධිඹි වදහයනි යලුද ි වහි ල කයනි රදි
ශිේණිලයෝවරිඵත්;  ි

 නතුභහි ද ලනහිද? 

(ඇ) (i) ඉතහි කි නම්ිඅලයතහේිඳිනනිලභභිහේටුි
ඉිනන්රීභිවහි ඉවශිප්රමුඛතහඹිරඵහි දීිඒිවහි
ල ි කශි ප්රිනඳහදනි ලධකුණාත්ි න්රීභ ි ලධලඹෝගි
කය ල ද; 

 (ii) නලේිනම් ි ඒිකදහද;ි 

 ඹ නිනතුභහි ලභභිබහ ිද  ලනහිද? 

(ඈ) ලනොි නලේිනම් ි ඒිභ ද? 

 

 சுரரம், மதரசக ற்தம் சுமச தத்து 

அகச்சகக் மட்ட றணர :  

(அ)  (i )   ட்டக்பப்தை மதரணர கத்றசரகனறல் 

உள்ப ரட்டுபறன் ததர்ள் ற்தம் 

அற்நறன் ண்றக்ககபத்ம்; 

 ( i i )  எவ்தரத ரட்டிலும் உள்ப தடுக்கபறன் 

ண்றக்க ற்தம் ற்மதரது அதறக்ப் 

தட்டுள்ப மரரபறபறன் ண்றக்ககத்ம்; 

 ( i ii )  அகணத்து கத்ற றதைர்பறன் ததர் 

கபத்ம் அர்பறன் தத்துத் துகந 

கபத்ம்; 

 ( iv )  இவ்கத்ற றதைர்ள் ததரதப்தர உள்ப 

ரட்டுபறன் றதங்கபத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்குத் தரறறப்தரர? 

(ஆ)  (i )  கத்ற றதைர்பறன் ததரதப்தறல் 

ங்குற்கு ரட்டுள் ட்டுப்தரடர 

உள்பண ன்தகத்ம்; 

 ( i i )  இடசற ற்தம் தடுக்க சற இல்னர 

ரத்றணரல் சரர மரரபறளும், 

லற தத்து சறறச்கச மகப்தடும் 

தரதூரண மரத்டன்கூடி மரரபறளும் 

சறன ரட்டுபறல் கபறலும் ரந்ரக் 

பறலும் ங்றத்ள்பணதன்தகத்ம்; 
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[ගරුිඅලලෝේිඅලබ්යලංවිභවතහ] 

ි ලඳෝ ඵසයථිංඛයහි(යථිඇණිඹ) 
භහතය   60 

අකුණාරැස   48 

වේභන   41 

නකතු 149 

ි ලඳෝ ඵසයථිංඛයහ 
භහතය   25 

අකුණාරැස   27 

වේභන   21 

නකතු ිිි73 

ි ලඳෝ 2014 2015 2016 

  භහර්ගි
ලල්ඛනි
ආදහඹභි
(රු.) 

මුළුි
ආදහඹභි
(රු.) 

භහර්ගි
ලල්ඛනි
ආදහඹභි
(රු.) 

මුළුි
ආදහඹභි
(රු.) 

භහර්ගි
ලල්ඛනි
ආදහඹභි
(රු.) 

මුළුිආදහඹභි
(රු.) 

භහතය 199 380 575 306 496 675 233 096 170 346 801 429 252 555 599 412 150 680 

අකුණාරැස 189 974 066 261 776 734 229 708 863 302 432 570 245 052 307 332 227 068 

වේභන 193 857 023 261 565 353 205 968 909 274 135 199 215 150 479 294 488 506 

නකතු 583 211 664 829 838.762 668 773 942 923 369 198 712 758 385 1 038 866 254 

ි ලඳෝ ධහනඹිකයනිරදින්.ිමි.ිප්රභහණඹි(ිනනකිහභහනය) 

          2014         2015         2016 

භහතය     10 091         12 103         12 479 

අකුණාරැස      8 204           9 713         10 698 

වේභන      8 033           9 136           9 122 

නකතු    26 328         30 952          32 299 

————————— 
*  පුවහතකළමග තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்ப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



2017 ජූලිි06ි 

 ( i ii )  மனற ரட்டுபறன் றர்ரத்றற்ர 

பரத்றல் ரற றகடக்க்கூடிர 

உள்பது  ன்தகத்ம்; 

 ( iv )  றக்கு தல்கனக் தத்து ரர் 

ளுக்ரண எத மதரணர கத்றசரகனர 

இது உள்பது ன்தகத்ம் 

 அர் அநறரர? 

(இ)  (i )  அர் அற்கு தொன்தரறக அபறத்து, அச 

ரத் மகப்தடும் ரட்டுபறன் றர்ரத் 

றற்ரண றற எதுக்லட்கட மற்தரள்ர 

ன்தகத்ம்; 

 ( i i )   அவ்ரநரறன் ப்மதரது ன்தகத்ம் 

 அர் இச்சகதக்குத் தரறறப்தரர? 

(ஈ) இன்மநல் ன்? 

 

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 

Medicine: 

(a) Will he state in this House-  

 (i) the number and names of wards available in 

the Batticaloa Teaching Hospital; 

 (ii) the number of beds available and the 

number of patients currently admitted in 

each ward; 

 (iii) names of all Consultants and their relevant 

medical fields; and 

 (iv) details of assignment of wards to these 

Consultants? 

(b) Is he aware that- 

 (i) there is a shortage of wards to be assigned 

to the Consultants; 

 (ii) normal patients and patients with serious 

diseases needing intensive medical care are 

put on the floor and verandah in some 

wards due to lack of space and beds; 

 (iii) land is available in the premises for the 

construction of additional wards; and 

 (iv) this is the teaching hospital assigned for 
medical undergraduates of the Eastern 

University? 

(c) Will he inform this House- 

 (i) whether he will give top priority and order 

for release of allocation for the construction 

of urgently required wards; and 

 (ii) if so, when? 

(d) If not, why? 
 

ගු (වලදය) රළිතත මවේනළර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற னரறற) ரஜற மசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි නභි ප්රලසනඹ ි පිළිතුයි භහි වභළගත* 
කයනහ. 

 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்ப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඇමුණුභි01ිහිිදේහිඇත.ි  

 (ii) ඇමුණුභි02ිහිිදේහිඇත. 
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ඇමුණුභි01 

ඇමුණුභි02 



ඳහර්ලිලම් තු 

 (iii) ඇමුණුභි03*ිහිිදේහිඇත. 

 (vi) ඇමුණුභි03ිහිිදේහිඇත.ි  

(ආ) (i) ඔේ. 

 (ii) නළත. 

 (iii) නළත. 

 (iv) ඔේ. 

(ඇ) (i) දළන භත්ිඅනතුරුිවහි විනයලිත්කහයිඒකකිඉිනන්රීම්ිආයම්බි
කයිඇත. 

 (ii) ඳළනිලනොනඟී. 

(ඈ) ඳළනිලනොනඟී. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 
මීශෙ  ි සථහයි ලධලඹෝගි 23(2)ි ඹ ලත්ි ප්රලසන.ි ගරුි ිනල සි
ගුණර්ධනිභ ත්රීතුභහ. 

 
මඳෞද්ගලිකල  දෆනුේ දීමමන් ඇසූ ප්රහනය 

ணற அநறறத்ல் தோன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
ග්රළම නිධළරි පුරප්ඳළඩු වශළ තරග විභළගමයන් 

බලළ ගෆනීම 
மதரட்டிப் தரலட்கசதோனம் றர மசர் 

தற்நறடங்கப றப்தைல் 
FILLING OF VACANCIES OF GRAMA NILADHARIS THROUGH 

COMPETITIVE EXAMINATION 

 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරුිකථහනහඹකතුභලධ ි සථහයිලධලඹෝගි 23(2)ි ි ඹ ලත්ිභහි
ලම්ිප්රලසනඹිලඹොමුිකය ල  ිගරුිසලදලික යුතුිඅභහතයතුභහි
ලත යි. 

ගරුි ඇභිනතුභලධ ි පුයපාඳහ සි 2 000ක ි ආ නි ප්රභහණඹේි
වහි ග්රහභිලධරධහරි ි ඵහි ගළනීභ ි තයගි භාබහගඹේි ඳත්හි
ප්රිනපරි ලධකුණාත්ි න්රීභ ි ිනබිඹදී ි නේත්ි ජහිනකි ඳේලය්ි භළිනි

ඇභිනරු ලේිරළයිසතුක ි භාශ්රහමිකිග්රහභිලධරධහරි ිලම්ිනි
භා ියහජයිඳරිඳහරනිවහිකශභනහකයණිඅභහතයහංලඹිභායල ිඵහි
ගළනීලම්ි ක යුතුි ආයම්බි කයි ිනලඵනහ.ි නඹි නීිනි භාලයෝධිි
ක්රිඹහේි ඵළභා  ි නඹි වහභි නත්හි තයගි භාබහගලඹ ි ඵහි

ගළනීභ ික යුතුිකයනිලභ ිඉල්රහියලටිනහ.ි 

ගරුිඇභිනතුභලධ ිලඵොලවොභිලජයසසිභවජනිලධලඹෝජිතලඹේි
වළටිඹ ි ඔඵතුභහි ලම්ි කහයණඹි පිළිග නහි ඇින.ි නඹි නහථි

න්රීලම්ිකරුණුිවළටිඹ ිශ්රීිරංකහිග්රහභිලධරධහරිිංගභඹිඔඵතුභහි
අභතනිරදිලිපිිවතයේිභභිඔඵතුභහිලතිඉිනරිඳත්ිකයනහ.ිගරුි
ඇභිනතුභලධ ි නභි ක්රිඹහි නත්හි භාබහගි ප්රිනපරි අුසි ග්රහභි

ලධරධහරි ි ඳත්ි කයනි ලරි භහි ඹළිත්ි ඔඵතුභහලග ි ඉල්රහි
යලටිනහ. 

ගු ලිතර අමබ්ලර්ධන මශතළ (වහලමද් ක යුතු 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு  ஜற அமதர்ண - உள்ரட்டலுல்ள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි අලපාි ගරුි ිනල සි ගුණර්ධනි

භ ත්රීතුභහි ඉිනරිඳත්ි කයපුි කහයණඹි ම්ඵ ධලඹ ි භභි මී ි
ලඳයත්ි පිළිතුරුි දීභේි යලදුි කශහ.ි ඇත්ති ලලඹ භි භභි භතේි
කය නිකළභළිනයි ිග්රහභිලධරධහරි ි14 022 ිභාබහගඹිඳත්නි

අසථහලේදීිපුයපාඳහ සි1 700ක ිආ නිප්රභහණඹේිිනබුණිඵ. 

ිනල සිගුණර්ධනිභ ත්රීතුභහිඉිනරිඳත්ිකයපුිලිපිිහලේිලිපිි

න්හිඳඹේිශ්රීිරංකහිනේත්ිග්රහභිලධරධහරිිංගභඹිභ ත්ිඉිනරිඳත්ි

කයි ිනලඵනහ.ි අලධේිංගම්ි භායලුසත්ි ලිපිි ඉිනරිඳත්ිකයුසි රළඵි
ිනලඵනහ.ි තයගි භාබහගලය්ි ප්රිනපරි න නි ප්රථභි ලම්ි අවුරුදලදි

මුරදීිඒි ලිපිි භඟි ිඔවු ිඉල්ලීභේිකශහ ි ලම්ි ලේහ ිභාබහගි

ප්රිනපරිඅුසභිඵහිග ල ිනළතු ිපුළු ිනම්ියලඹඹ ි50ේි

කහ තහ ිවහි යලඹඹ ි 50ේි පිරිමි ිඵහි ග නඹින්ඹරහ.ි ඒි

ංගම්රිඉල්ලීම්ිඅුසිඅපිිඵළලුහ ිනලවභිඵහිග නිපුළු ි

රභඹේි ිනලඵනහදි න්ඹරහ.ි වළඵළයිි ඒකි කය නි ගිලිඹොත්ි

නළතත්ිකහ තහිභාලයෝධඹේිඇිනිවීලම්ිලවේතුිමුල්ිකයලගන ි-
ලභොකද ි දළන ි ේලේි ලධරධහරි ලග ි ඵහුතයඹේි ඉ ල ි

කහ තහ .ි ලම්ිඵහිග නහි අඹලග ිඵහුතයඹේිකහ තහ ි

නහ-ි ිනළතිඵහිගළනීලම්දීියහජයිලේහිලකොමිභ ිදළුසම්ි

ලදනික්රිඹහලිඹිලනසිකයරහිදළුසම්ිලද නික යුතුිකශහ.ිඳුදි

අපිිඒකිආඳස ිවයහිදළ ිනළතිදළුසම්ිදීරහිිනලඵනහ ිභාබහගි

ප්රිනපරිඅුසිඵහිගළනීභ ික යුතුිකයනහඹින්ඹරහ.ි 

ගරුිකථහනහඹකතුභලධ ි භහි ගිඹි ිනලය්ි මුරිනේිිනසත්රිේකලය්ි

ඔඩ් සුදඩහ ිප්රහලදීයඹිලල්කම්ිලකොේසහලය්ියලටිඹහ.ිඅලපාිTNA 

නලේිභ ත්රීතුභ රහත්ි නතළනි යලටිඹහ.ි උදහවයණඹේිවළටිඹ ි ඒි

ප්රහලදීයඹි ලල්කම්ි ලකොේසහලය්ි ග්රහභි ලධරධහරිි ම්ි 27ේි

ිනලඵනහ.ි ඒි ග්රහභිලධරධහරිිම්ි 27 ි ග්රහභිලධරධහරි ිඉ ල ි

9ලදනහයි.ි නතලකො ි ඒි ලකොේසහි ඳරිඳහරනඹි න්රීලම්ි භාලහරි

ප්රලසනඹේිඅඳ ිභතුලරහි ිනලඵනහ.ි ඒිලරහලේත් ි ඊලය්ත්ිභහි
භාඳේිනහඹකතුභහ ින්ේහ ිretire ලරහි ඉ න ිඅවුරුදුි67 ිඅ සි

ග්රහභි ලධරධහරිි භවත්රු ි ඉ නහි නම්ි වහභි ම්ඵ ධි

කය නඹින්ඹරහ.ිඒිම්ඵ ධලඹ ිප්රහලදීයඹිලල්කම් ත්ින්ඹහි

ිනලඵනහ;ි ිනහඳිනතුභහ ත්ි න්ඹහි ිනලඵනහ;ි අලපාි

භ ත්රීතුභ රහ ත්ින්ේහ.ිඒිනේකභිඉරිදහිභහිභහ ලත්ිප්රහලදීයඹි

ලල්කම්ි ලකොේසහලය්ි යලටිඹහ.ි ඒි ලකොේසහලය්ි ග්රහභි ලධරධහරිි

ම්ි15යිිිනලඵ ල .ිනමුත්ිග්රහභිලධරධහරි ි4ලදනහයිිඉ ල .ි
නතලකො ිනේිග්රහභිලධරධහරියලඹේිග්රහභිලධරධහරිිම්ිතුනකි

භාතයිළඩිඵරනහ.ිනතලකො ිඅඳ ිඳරිඳහරනික යුතුිකයලගනි

ඹ නිඉතහිඅභහරුයි.ිඒිඅතයිකලුතය ිගහල්ර ිභහතය ියත්නපුයඹ ි

කෆගල්රිආදීිභාභාධිප්රලදලරිඇිනිවිතත්ත්ඹත්ිනේකිභහිඅලුත්ි

ලදඹේිකලශේි නළවළ.ිඇත්ත භිිනල සි ගුණර්ධනිභ ත්රීතුභලධ ි

යහජඳේිආණ් සි ඳහරනඹිකයනිකහරලය්ි 2010.04.10නි දහි
ලධකුණාත්ි කයපුි චරලල්ඛඹේි ිනලඵනහ ි ලභළලධි ක යුත්තකදීි

අුසගභනඹි කශි යුතුි ක්රිඹහි භහර්ගඹි පිළිඵ.ි යහජයි ලේහි

ලකොමිභ ිඒිCircular නකභිrefer කයරහිඅුසභළිනඹිරඵහලගනි

තභයිිඒික යුතුිකයරහිිනලඵ ල . 

ඔඵතුභහ ි නනෆි නම්ි භ ි ඒි චරලල්ඛලය්ි පි ඳතේි ලද නි

පුළු .ි ඒි අුස ි යහජයි ලේහි ලකොමිලම්ි අුසභළිනඹ ි ඹ ත්ි

අඳි දළන ිි ලධරධහරි ි ලේලය්ි පිහිටුහි ිනලඵනහ.ි දළ ි නභි

ලධරධහරි ි ක යුතුි කයලගනි ඹනහ.ි තයගි භාබහගලය්ි ප්රිනපරි

ලධකුණාත්ිකයනහ.ි ඒිනේකභ ිඒිඅඹලේිඳළමිණීලභ ිලම්ි අඹලේි

තනතුයිඉලබ්භිඅලවෝයලිලනහ.ි 

351 352 

[ගරුි(වදය)ියහජිතිලේනහයත්නිභවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළමග තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்ப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු මහින්දළනන්ද අලු කගමමප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்ம) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරුිඇභිනතුභලධ ිභ ිලඳොි ිකහයණඹේ ි-ි[ඵහධහින්රීභේ] 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරුිභ ත්රීතුභලධ ිගරුිිනල සිගුණර්ධනිභ ත්රීතුභහිප්රලසනඹි
ඇහුහ.ිගරුිඇභිනතුභහිනඹ ිපිළිතුරුිදු නහ.ි දළ ිලම්ිළඩිටිකි
කයලගනිඹ නිකරුණහකයිභ ිවහඹිලද න.ිලම්ිබහලේිළඩි

කයනිලකො ිඅඳ ිසථහයිලධලඹෝගිිනලඵනහිල .ිගරුිිනල සි
ගුණර්ධනි භ ත්රීතුභලධ ි ලභලවභි කශහභි භ ි වරිි ප්රලසනඹේි
ලනහ.ිඊලය්ිඉරහිලභලවභයි.ිගරුිභහි දහන දිඅලුත්ගභලේි
භ ත්රීතුභලධ ිඔඵතුභහ ිලනභිඅසථහේිලද නම්.ිභ ිසථහයි

ලධලඹෝගිලනසිකය නිඵළවළ.ි ිනලවභිනම්ිිනල සිගුණර්ධනි
භ ත්රීතුභහ ිඒිකහයණඹිඳළවළිනලිිකය නිපුළු .ි 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලු කගමමප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்ம) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භ ිඅසථහේිලද න ිගරුිකථහනහඹකතුභලධ.ි 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ඊශෙ  ිලඹෝජනහිපිළිඵිදළුසම්දීභ.ිගරුිලයිය්ඩ්ිඅලිිහහීර්ි
භවුරහනහිභ ත්රීතුභහ.ි[ඵහධහින්රීභේ] 

  
ගු මහින්දළනන්ද අලු කගමමප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்ம) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරුිකථහනහඹකතුභලධ ිලම්කිවරිිඅහධහයණඹේිල .ි  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

නළවළ ි හධහයණයි.ි ි භභි ඊලය්ත්ි -[ඵහධහි න්රීභේ]සථහයි
ලධලඹෝගි අුසි ඔඵතුභහ ි අසථහි ලද නි ඵළවළ ි ගරුි

භ ත්රීතුභලධ.ි නනෆි නම්ි ගරුි ිනල සි ගුණර්ධනිභ ත්රීතුභහ ි ඒි
ගළනිඳළවළිනලිිකය නිපුළු . 

ි 

ගු මහින්දළනන්ද අලු කගමමප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்ம) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඳළවළිනලිිකයග නිඅසථහේ ි-[ඵහධහින්රීභේ] 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසනඹිඇහුලේිිනල සි ගුණර්ධනිභ ත්රීතුභහිල .ිසථහයි
ලධලඹෝගි අුසි ඔඵතුභහ ි නලවභි ඳළවළිනලිින්රීම්ි කය නි ඵළවළ ි
ගරුි භහි දහන දි අලුත්ගභලේි භ ත්රීතුභලධ.ි [ඵහධහි න්රීභේ]ි

ඔඵතුභහි ලම්හිද නහිල .ිඔඵතුභහිහි පුිඇභිනයලඹේ;ිඳයණි
භ ත්රීයලඹේ.ිනලවභිඅසථහේිලද නිඵළවළ.ිිි 

 

ගු මහින්දළනන්ද අලු කගමමප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்ம) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඊලය්ිඅඳිකථහිකශහභිනකෙිවුණහි23(2)ිසථහයිලධලඹෝගඹි

ඹ ලත්ිඅඳ ිඅසථහේිලදනහින්ඹරහ.ි 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

23(2)ිසථහයිලධලඹෝගඹිඹ ලත්ිභභිඅසථහිදු නහ.ි 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලු කගමමප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்ம) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහි ආණ් සි ඳේඹ ි අසථහි ලදනහ.ි භාඳේඹ ි

ලද ල ිනළවළ.ි 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ආණ් සි ඳේඹ ි දු නහි ලනොලයි ි ඇභිනයඹහි ප්රලසනඹ ි
පිළිතුරුිදු නහ. 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලු කගමමප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்ம) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
 ගරුිඇභිනතුභහින්ඹපුිලදඹිළරැිනයි.ිනඹිඅතයඹේ. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒකිඔඵතුභහිඳසලේින්ඹ න.ිලනභිඅසථහේිලද නම්.ි
දළ ිභ ිඅසථහේිලද නිඵළවළ.ි 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලු කගමමප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்ம) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහි ආණ් සි ඳේඹ ි භාතයයිි ලරහි ලද ල .ි අඳ ි
ලද ල ිනළවළ. 

  
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරුි භ ත්රීතුභලධ ි දළ ි හි ි ල න.ි [ඵහධහි න්රීභේ]ි ගරුි

ිනල සිගුණර්ධනිභ ත්රීතුභහ. 

 
ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරුිකථහනහඹකතුභලධ ිි23(2)ිසථහයිලධලඹෝගඹිඹ ලත්ිභභි
ඉතහභි ලකටිලඹ ි ප්රලසනඹි ඇහුහ.ි අඳි ඳහර්ලිලම් තුි භ ත්රීරුි
50ේිලධලඹෝජනඹිකයනිකණ්ඩහඹභේ.ි 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ ිඒකිඇත්ත.ි 

 
ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භභි ඒි ප්රලසනඹි අව නි ගත්ලත්ි ඉතහභි ලකටිි කහරඹේ.ි ි
භාඳේලය්ි භලේි ලවෝදයි ලනි භ ත්රීතුභ රහි ලභළලධි ප්රලසනි
අවනි ලකො ි ලම්ි හලේි තු ි ගුණඹේි කහරඹි ලදනහ.ි ගරුි

ඇභිනතුභහිසූදහනම් ිලම්ිප්රලසනඹ ිභාඳුභේිවහිපිළිතුරුිලද න.ි 
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ඳහර්ලිලම් තු 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

නතුභහිදළ ිපිළිතුරුිදු නහ.ි 
 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි ඔඵතුභහි ඒකි ශේ ල ි නළිනි
භ ත්රීතුභහි අවනි අතුරුි ප්රලසනඹ ිභානහි ඹේි ලද න.ි ලම්කිමුළුි
ය  භිඵරඳහනහ.ිිඡ දඹ ිලදලඳහරනිග්රහභිලධරධහරි  ිඉ නි
ඵළරිි ඵි අලපාි ආණ් සරභි යසථහලේි ව ි ලනහ.ි
භළිනයණිලකොභහරිසතුභහිඊලිය්ත්ිනඹින්ේහ.ිගරුිඇභිනතුභලධ ි
භාශ්රහභි ගිහි ි යලටිනි ලකලනේි ඹම්ි ලදලඳහරනි ඳේඹකි නම් ි
ඇභිනතුභහ ි ඒි ඳත්වීභි ලද නි ඵළවළ.ි ලභඹි යරි ලදඹේ ි ගරුි
කථහනහඹකතුභලධ.ිලම්ක ිඅඳිතයවහිල නිනනෆිනළවළ.ිලම්කි
අඳිකහ ත්ිඵරඳහනිඵයඳතශිප්රලසනඹේිලධහයිිගරුිභහි දහන දි
අලුත්ගභලේි භ ත්රීතුභහි ඳළවළිනලිි කයි ගළනීභක ි අසථහි
ඉල්ර ල .ි නතුභහ ි ලඳොඩ්ඩේි ඉඩි ලද නි ලම්කි භාහග න ි
ගරුිකථහනහඹකතුභලධ.ිි 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඇභිනතුභහිඳළවළිනලිිකය නිකළභළිනිනම්ිඉඩිලද නිපුළු .ි
සථහයිලධලඹෝගි අුස ිඇභිනතුභහලේිකළභළත්තිිනලඵනහිනම්ි
භ ි ප්රලසනඹේි නළවළ.ි ි [ඵහධහි න්රීභේ]ි ඒක ි ඇභිනතුභහි නකෙි
ල නිනඳහිඹළ.ි 
 

ගු ලිතර අමබ්ලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஜற அமதர்ண) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි ගරුි ිනල සි ගුණර්ධනි භ ත්රීතුභහි

ව ිකශිකහයණඹිගළනිඳළවළිනලිින්රීභේිකය නිනනෆ.ිඇත්ති
ලලඹ භි ලම්ි ංගම්ි භාභාධි ලදලඳහරනි ඳේර ි ම්ඵ ධි
භාභාධි ංගම්.ි ඒි කහයණඹි අපිි ඳළත්තක ි දළම්භත් ි ඇත්ති
ලලඹ භි දළන ි ඳරිඳහරනි ලේලය්ි ලධරධහරි ලේත්ි භාලහරි
හිෙඹේිිනලඵනහ.ිඅපිිදළ ියහජයිලේහිලකොමිලභ ිඅුසභිනඹි
අයලගනිිනලඵනහ -ි[ඵහධහින්රීභේ] 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරුිඇභිනතුභහ ිඋත්තයිලද නිලඳොඩ්ඩේිඅසථහිලද න ි
ගරුිභ ත්රීතුභහ.ි [ඵහධහින්රීම්]ි පිළිතුරුි ලද නිඉඩිලද න.ි ඊ ි
ඳසලේිිඔඵතුභහිකථහිකය න.ි 

 

ගු ලිතර අමබ්ලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஜற அமதர்ண) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
අපිි අයි අියි ලගනි ිනලඵනහ ි භාශ්රහභි ගිඹි ි අිනලර්කි

ිනහඳිනරු ි ප්රහලදීයඹි ලල්කම්රහ ි වකහයි ප්රහලදීයඹි ලල්කම්රහි ි
ලකො හත්ිඳදනභිභතිනළතිලේලය්ිලඹොදහිග න ිඅලුත්ිඅඹි
භාබහගලඹ ිඳත්ිලනතුරු.ි 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරුිඇභිනතුභහ ිඊ ිඳසලේිඔඵතුභහිඳත්වීම්ිලදනහ?ිිඳත්වීම්ි
දීරහිඅහනඹේිකයනහ? 

 

ගු ලිතර අමබ්ලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஜற அமதர்ண) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ඒහිදීරහිඅහනයි.ිඳත්ිකයරහිඅහනයි.ි 

මඳෞද්ගලික මන්ත්රීන්මප ඳන ක මකටුේඳ ක 
ணற உதப்தறணர் சட்டதோனங்ள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

I 

මයිළ උේමළ දීන් ඳදනම (වංවහථළගත කිීමමේ) 

ඳන ක මකටුේඳත 
கனனர உம்ர லன் ன்நம் ( கூட்டிகத்ல்)  

சட்டதோனம் 
LAILA UMMA DEEN FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 

ගු මවගයිඩ් අලී වළහීර් මවුළනළ  මශතළ 
(ரண்தைறகு தசறட் அலி மரயறர் தௌனரணர ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana )  
Hon. Speaker, I move, 

“That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the 

Laila Umma Deen Foundation”. 

 
ගු රංිත ක අලුවිශළමර් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சறத் அலுறயரம) 

(The Hon. Ranjith Aluvihare) 

 
විසන් වහථිර කරන දී. 
ஆமரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්රහනය විමවන දින් වභළ වේමත විය. 
ඳන ක මකටුේඳත ඊ  අනුකල ඳෂමුලන ලර කියලන දින්  එය 

මුද්රණය කිීමම  නිමයෝග කරන දී.  
ලළර්තළ කිීමම වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිමයෝගය ය ම ක ඳන ක 

මකටුේඳත වමළජ වවිබ ගෆන්වීේ ශළ සුභවළධන ශළ කන්ද උඩර  
උුමය ිළිතබ අමළතයතුමළ මලත ඳලරන දී. 

 

றணர றடுக்ப்தட்டு, ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டதோனம் தொன்தொகந றப்தறடப்தட்டு, 

அச்சறடப்தடக் ட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டதோனம் றகனக்ட்டகப இன. 47(5) இன்தடி சதோ 

லுவூட்டல், னன்தைரற ற்தம் ண்டி தைரறகள் அகச்சதக்கு 

அநறக்க தசய்ப்தடுற்ரச் சரட்டப்தட்டது. 
 

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. 

 
II 

අබ්දුල් මිතද්  ඇකඩමි (වංවහථළගත කිීමමේ) ඳන ක 

මකටුේඳත 
அப்துல் ஜலத் க்டற ( கூட்டிகத்ல்)  

சட்டதோனம் 
ABDUL MAJEED ACADEMY (INCORPORATION) BILL  

 

ගු මක්. කළදර් මවහතළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ர. ரர் ஸ்ரன்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 
தப சதரரர் அர்மப, தறன்தம் 

தறமகக ரன் சர்ப்தறக்றன்மநன்: 
 

"அப்துல் ஜலத் க்டற (கூட்டிகத்ல்) தம் சட்டதோனம் 

தரண்டு அதற ங்ப்தடுர."  
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ගු මවගයිඩ් අලී වළහීර් මවුළනළ  මශතළ 
(ரண்தைறகு தசறட் அலி மரயறர் தௌனரணர ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
 

විසන් වහථිර කරන දී. 
ஆமரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්රහනය විමවන දින් වභළ වේමත විය. 
ඳන ක මකටුේඳත ඊ  අනුකල ඳෂමුලන ලර කියලන දින්  එය 

මුද්රණය කිීමම  නිමයෝග කරන දී.  
ලළර්තළ කිීමම වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිමයෝගය ය ම ක ඳන ක 

මකටුේඳත අධයළඳන අමළතයතුමළ මලත ඳලරන දී. 
 

றணர றடுக்ப்தட்டு, ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டதோனம் தொன்தொகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

ட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டதோனம் றகனக்ட்டகப இன. 47(5) இன்தடி ல்ற 

அகச்சதக்கு அநறக்க தசய்ப்தடுற்ரச் சரட்டப்தட்டது. 
 

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 Education  for report. 

 

ගු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරුිකථහනහඹකතුභලධ ිිනන ිලධඹමිතික යුතුිආයම්බින්රීභ ි

ලඳයිභභිලම්ිකහයණඹ ිඔඵතුභහලේිඅධහනඹිලඹොමුිකය නි
තුටුයි.ි ිඅදි ි ිනනි "රංකහදීඳ"ිඳලය්ි මුල්ිපිටුලේිලභලේි ඳශිවීිි
ිනලඵනහ.ි 

"අතුරුද ි ඳනති නීර.ි නයහඹි ඳලය්ි ිනබුණත්ි භාහදඹ ි
ලනොගනී.ි ඵරවත්කහයලඹ ි අතුරුද ි න්රීම්ලි ි යලඹලුි
තළනළත්ත ි ආයේහි න්රීභි වහි වුි ජතය තයි ම්මුිනි ඳනත්ි

ලකටුම්ඳති භාහදඹි වහි ඉිනරිඳත්ි ලනොකයනි ඵි යජඹි
ඳහර්ලිලම් තු ිඊලය්ි(5)ිිදළුසම්ිදු ල ඹ." 

ගරුි ි කථහනහඹකතුභලධි භභි ඊලය්ි න්ේලේ ි ඊලය්ි ලම්ි ඳනත්ි

ලකටුම්ඳතිලදළලධියින්ඹළවීභිවහිිඉිනරිඳත්ිකය ල ිනළවළි ි
න්ඹරහයි.ිලම්ිඳනත්ිලකටුම්ඳතිනයහඹිපුසතකලය්ිිනලඵනහ.ිඉිනරිි
කහරලය්දීිඅපිිලභභිඳනත්ිලකටුම්ඳතිලදළලධියින්ඹවීභිවහි
ඉිනරිඳත්ිකයනහ.ි 

ලම්ි ි පුත්ි ඳලත්ි ිනලඵ ල ි ලම්ි ඳනත්ි ලකටුම්ඳති භභි
ම්පර්ණලඹ භි ඉල්රහි අසකයි ගත්තහඹි න්ඹනි අදවි නනි
ප්රෘත්ිනඹේ.  ි

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ලවොයි.ිිඒිගළනිඅපිිඅධහනඹිලඹොමුිකයමු.ි 
 

ගු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නඹිිලධළයිනිිකයනිලභ ිභභිකහරුණිකිඉල්රහිියලටිනහ.ි 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ිනන ිලධඹමිතිප්රධහනික යුතුිආයම්බිකයමු.ි 

නයහඹි ඳලය්ි ව ි භාඹි අංකි 1ි හිි ව ි ලශිනළේි

ඳනතිඹ ලත්ිඉිනරිඳත්ිකයනිලධලඹෝගිවිි  

භිාඹිඅංකි2ිහිිව ිධීයිවිජරජිම්ඳත්ි(ංලලෝධන)ි

ඳනත්ි ලකටුම්ඳති පිළිඵි නකයි භාහදි ලකො  ි අහනලය්දීි

ම්භතින්රීභ ිඵරහලඳොලයොත්තුිලනහ. 

 

 මලෂ නෆව් ඳනත: නිමයෝග  
றக் ப்தற்தநரறல் சட்டம்: 

எளங்குறறள் 
MERCHANT SHIPPING ACT: REGULATIONS 

 

ගු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, on behalf of the Minister of Ports and Shipping, I 

move,  

"That the Regulations made by the Minister of Ports and 

Shipping under Section 321 read with Section 139 of the 

Merchant Shipping Act, No. 52 of 1971 relating to Verification 

of Container Gross Mass and published in the Gazette 

Extraordinary No. 1979/30 dated 11th August 2016 which were 

presented on 21.02.2017, be approved. 

(Cabinet  approval  signified.)" 

 
ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී.   
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
[ප.බහ.ි11.27] 

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ (ධීලර ශළ ජජ වේඳ ක 

වංලර්ධන අමළතය වශ මශලෆලි වංලර්ධන රළජය 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ - டற்தநரறல் ற்தம் ல 

பதோன அதறறதத்ற அகச்சதம் ரலி அதறறதத்ற  

இரஜரங்    அகச்சதம்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development and State Minister  of  
Mahaweli Development) 
ගරුි කථහනහඹතුභලධ ි ධීයි වි ජරජි ම්ඳත්ි (ංලලෝධන)ි

ඳනත්ිලකටුම්ඳතිපිළිඵිභහි කරුණුිදළේවීභ ිඵරහලඳොලයොත්තුි

ලනහ.ි 

ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි ඇදලගනි ඹුසි රඵනි දළල්ි ලවත්ි
ලට්රෝලි ිධීයිලභලවයුම්ිරභඹිඉතහිඈතිඅීරතලය්ියල භිශ්රීිරංකහි ි

මුහුදුිජරිීරයලය්ික්රිඹහත්භකිවුණහ.ිඉස ිඇල්ලීභිවහිතභයිි
ලම්ි රභඹි ලඹොදහි ගත්ලත්.ි 1996ි අංකි 2ි දයනි ධීයි වහි ජරජිි
ම්ඳත්ි ඳනති ඹ ලත්ි ඵරහත්භකි නි අංකි 948/25ි වි

1996.11.07ි නි ිනනි අිනභාලලේි ගළේි ඳලය්ි ප්රකහශිති 1996ි
ධීයිලභලවයුම්ිලධලඹෝගිිභහරහ ිඅුසිශ්රීිරංකහි ජරිීරයඹිතුශි
භුද ි ඇල්ලීභි වහි ලධඹමිති ඳ නි රභි 17ේි වඳු හි දීිි
ිනලඵනහ.ි ලභභි ලභලවයුම්ි රභඹදි නහිි ලධඹමිති ලභලවයුම්ි

රභර ිඇතුශත්ිලේ.ි ලභභිලධඹමිතිලභලවයුම්ිරභිශ්රීිරංකහිජරිි
ීරයඹි තුශි ක්රිඹහත්භකි න්රිභි වහි ි ධීයි වහි ජරජි ම්ඳත්ි
ලදඳහර්තලම් තුලේි අධයේි ජනයහල්යඹහලේි ලවෝි ඵරඹරත්ිි

ලධරධහරිලඹකුණාලග ි ඵරඳඹේි රඵහි ගති යුතුඹ.ි 2011ි ර්ලය්ි
ජහිනකිජරජිම්ඳත්ිඳර්ලය්ණහඹතනඹි-ිNARA - භඟි ිලධකුණාත්ි
කයනිරදිභාදයහත්භකිහර්තහිඅුසිිමුහුදුිඳතුලල්ිඇදලගනිඹුසි

රඵනි දළරි භඟි ි මුහුදුි ඳතුලල්ි යලටිනි මුහුදුි වීවීි ප්රජහි
ම්පර්ණලඹ භි භානහලි නි ඵි ලඳ හි දීි ඇත.ි ලභභි

357 358 



ඳහර්ලිලම් තු 

භාදයහත්භකිදත්තිඳදනම්ිකයලගනිි2011ිර්ලය්ිඇදලගනිඹුසි
රඵනිදළල්ිවහිඵරඳිරඵහි දීභිඅත්ිහිටුවීභ ිධීයිඅභහතයංලඹිි
භායල ිප්රිනඳත්ිනභඹිීරයණඹේිග නහිරදී.ි 

ලට්රෝලි ිලභලවයුම්ිරභඹිලඳොලශොිභතිඇදලගනිඹනිඳ නි
රභඹන්.ි ඹටිභ ලදි ඹකඩි දම්ළල්ි ලවෝි ළි ි ඵරැිනි ඹකඩි ඵයි
ලඹොදහිලගනිිනබීභිලධහිනඹිමුහුදුිඳතුරිසූයහඹමි ිඇදලගනිඹයි.ි

ලභහිදීි ි මුහුදුිඳතුලල්ිිනලඵනිලකොයල්ිඳය ි මුහුදුිවීභා ිවහිභහළුි
ලඵෝලනි සථහනි යලඹල්රභි භානහලි ලනි ඵි අඳි වඳුනහලගනි
ිනලඵනහ.ි ලම්ි ඳනත්ි ලකටුම්ඳති ඉිනරිඳත්ි න්රීභ ි ලඳයි ගරුිි

ුදභ ිනය ි භ ත්රීතුභහි ලම්ි කහයණඹි ගළනි ලඳෞදගලිකි
භ ත්රී ලේිලඹෝජනහේිඉිනරිඳත්ිකශහ.ිඅපිිනතුභහ ිඒිපිළිඵි
සතුින තිලනහ.ිනතුභහිඒිපිළිඵිලඵොලවොභි උන දුල ි

ක යුතුි කශහි හලේභ ි ලම්ි ලදලඳහරනි අධිකහරිලය්ි යලටිනි
භ ත්රීරු දිරි යිඅඳ ිඒිගළනිකරුණුි ිඉිනරිඳත්ිකශහ.ි ිඒි
හලේභිඅලපාියලේිධීයිප්රජහිලධතයභිඅඳිමුණිගළහිරහිඉල්ලීභේි
කශහ ි ලම්ි මුහුදුි ඳතුරි භානහලි ලනි ලම්ි ඳ නි රභඹි -bottom 

trawling- නතයින්රීභිවහිභාධිභත්ික්රිඹහිභහර්ගර ිනශලම නි
න්ඹරහ.ි ඒි අුස ි අිපිි ලම්ි පිළිඵි භාලලේි දළනීභේි ිනලඵනිි
NARA ආඹතනඹිඇතුළුිභාභාධිඅංලරිඅදවසිඅයලගනිතභයිිලම්ි

ඳනත ිඅදහශිංලලෝධනඹිලිගලන ල .ිි 

ලම්ි භඟි  ි ලම්ි ඳ නි රභඹි බහභාති කයනි අඹි වහි අඹි
කයනි දඩි මුදරි ළි ි න්රීභේි ි කයනහ.ි අභි දඩඹි රුපිඹල්ි

50 000ේි නි ආකහයඹ ත් ි ඒි හලේභි යි 2 ි ලනොළි ි යලයි
දඬුභක ිඹ ත්ින්රීභේිහිතිඅදහශිංලලෝධනඹිලගලනනහ.ි
ඒිහලේභිලම්ික යුතුිනතයින්රීභිවහිගතවළන් ිගතයුතුික්රිඹහි

භහර්ගි යලඹල්රි ගලධමි ි යලටිනි ඵි ඔඵතුභහ ි ව ි කය නි
කළභළිනයි.ි  

ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි භාලලේලඹ භි අපිි අලපාි මුහුදුි ීරයඹි

ආයේහිකයග නි ි නනෆ.ිඅලපාි මුහුදුි ම්ඳති අනහගතඹ ිඉිනරිි
කයිගළනීලම්ිගකීභිඅලපාිඅභහතයහංලඹ ිලේභිය ේිභාධිඹ ිඅඳි
යලඹලුි ලදනහ භි ඳළරිරහි ිනලඵනහ.ි නභි ලධහි භභ ි ඒි හලේභි
යහජයි ඇභිනතුභහි ඳත්වුණහ ි ඳසලේි ධීයි ජනතහ ි භාධිභත්ි

ආකහයලය්ි ඳ නි රභි වඳු හි ලදමි  ි නීතයුසූලරි භුද ි
භළරීලම්ි රභලේදර ි උන දුි කයවීලම්ි ළඩි පිළිලශේි ිනඹත්ි
කය නිනනෆඹින්ඹරහිීර දුිකශහ.ිඒිඅුසිතවනම්ිඳ නිරභි

අපිි රභහුසූලරි රි ි ය ි නන් ි නකි නතයි කයමි ි ඹනි
අසථහේිභාධිඹ ිඅඳ ිලම්ිඅසථහිවඳු  නිපුළු .ිඅලපාි
මුහුදුි ීරයලය්ි භුද ි ඇල්ලීලම්දීි ඩඹනභයිේි ලඹොදහලගනි භුද ි

භළරීභි ප්රඵරි ලරි යලදුි කශහ.ි ඒකත්ි භවහි භානහලකහරීි ඳ නි
රභඹේ.ි නභිරභඹි වහභි නතයි න්රීභි වහි යලඹලුි ආකහයලය්ි
ක යුතුර ිභළිනවත්ිල නිනනෆින්ඹරහිඅපිිීර දුේිගත්තහ. 

ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි ඩයිනභයිේි ලඹොදහි භුද ි භළරීභි
ලුසල ිනීිනලය්ිිනලඵ ල ිුදළුිදඩඹේ.ිඒි ික්රිඹහභහර්ගර ි
මිලධුද ිතුශිබඹේිඇිනිලරහි නළවළ.ි ඒිලධහි අපිිහකච්ඡහේි
ඳත්රහ ිනහභාකිවමුදහ ත් ිලඳොලීයලඹ ත්ිඋඳලදසිරඵහිදු නහ ි

ඩයිනභයිේිලඹොදහලගනිභුද ිභයණිඅඹිඅත්ිඅඩංගු ිගත්තහභි
පුපුයණිද්රයිඳනතිඹ ලත්ින සිඳළරීභ ික යුතුිකය නින්ඹරහ.ි
ඒි තුළි ි ඔවු ි දීර්ඝි කහරඹේි රිභහ ඩ්ි ඵ ධනහගහයලය්ි තඵහි
ගළනීලම්ිවළන්ඹහිරළලඵනහ.ිඒිහලේභ ිඔවු  ිදළි ිදඬුම්ිරඵහි

ලදනිලධහිඅදිනහිිඹම්ිභේ භකිඳහරනඹේියලදධලරහිිනලඵනහ.ි
ඩයිනභයිේි ලඹොදහි ලගනි භුද ි භයනි අඹි අත්ි අඩංගු ි ග නි
හලේභ ිඒිභුද ිප්රහවනඹින්රීලම්දීිවිඅලශභාින්රීලම්දීිඒිඅඹි

අත්ි අඩංගු ි ගළනීලම්ි ළඩි පිළිලශි අපිි ලම්ි ලනලකො ි
ක්රිඹහත්භකිකයරහිිනලඵනහ.ිඳෆලිඹලගොඩිභත්යිලලශිළලල්ි
ළ ලීම්ි කයරහි ලම්ි නි භා ි න්හිඳි ලදලනේභි අත්ි අඩංගු ි

අයලගනි ඔවු  ි භාරුදධි න සි ඳළරීභි වහි ක යුතුි ි කයි

ිනලඵනහ.ි තත්ි ලම්ි හලේි තවනම්ි ඳ නි රභි යහශිඹේි
ිනලඵනහ.ි රයිරහි ුදරුේකුණාි දළල් ි light coarse, ඒි ආදීි ි ි භාභාධි
ඳ නි රභි තවනම්ි කයමි ි අපිි ක යුතුිකය ල ි ලනින්යලි
ලදඹේි ලධහි ලනොලයි ි අනහගති ඳයම්ඳයහි වහත්ි ලම්ි ධීයි

ම්ඳතිඉිනරිින්රීලම්ිඅලපාේහිහිතයි. 

ගරුිකථහනහඹකතුභලධ ිලභභිඳ නිරභිතවනම්ින්රීම්ිතුශි
භත්යි අසළ ල ිඹම්ිඅ සවීභේිතහකහලිකියලදධිලනහඹි

න්ඹරහිඅපිිද නහ.ිභ ත්රීයලඹකුණාත්ිඊලය්ිින්ේහ ිිලම්ිකහරඹි
ඇතුශති භත්යි අසළ ල ි අ සවීභේි ිනලඵනහි න්ඹරහ.ි ගරුි
කථහනහඹකතුභලධ ි අවුරුදදේිතුශි ලභභිභත්යි අසළ නිළි ි

න්රීභ ි අලයි නම් ි අඳ ි ඒි වහි ි රභලේදි ිනලඵනහ.ි ලම්ි
තවනම්ිඳ නිරභියලඹල්රභිඋඳලඹෝගිිකයලගනිභුද ිභය නි
ඉඩි දු ලනොත්ි ඒි අඹ ි භාලහරි භත්යි ප්රභහණඹේි ලගොඩබිභ ි

ලගනිඒභ ි ිවළන්ඹහිරළලඵනහ.ිභෆතිකහරලය්දීි ''ලඳෝ සිදළල්''ි
න්ඹනිතත්ිඳ නිරභඹේිතවනම්ිිකශහ.ි ඒිඅඹිදක ිලම්ි
රභලි ිභහළුින්ලරෝිරේඹේිඳභණිඅල්රහිග නහ.ිවළඵළයි ි
අපිිිඒිරභඹිනළළත්තුහ.ිිඒකිනළළත්තුලේිලනින්යලභිලදඹේි

ලධහි ලනොලයි ි ඒි භත්යඹ ිඅනහගතඹ ත්ිඉිනරිිකයගතියුතුි
ලධහයි.ි ලම්ි අනයි ඳ නිරභි ි තවනම්ි න්රීභි තුශි ි භත්යි
අසළ නිභලේිලඵදීිඹෆලම්ිගකීභිඅපිිදයනහ.ිඅපිිලභළලධි

ක යුතුර ිප්රලේලි ල  ිුදළුිධීයඹ ිආයේහිකයිග නි
නනෆිලධහයි.ි ලභහිිිප්රිනපරඹිභාධිඹ ිි''ලඵො ම්ිලට්රෝලි ''ිරභඹත්ි
තවනම්ිකයනහ.ි 

භාලලේලඹ ිඉ ිනඹහුසිධීයඹ ිතභයිිළි ිප්රභහණඹේිිලම්ි
රභඹිඅුසගභනඹිිකය ල .ිරංකහලේිඅඹත්ිලම්ික යුත්තිඹම්ි

ප්රභහණඹක ිකයනහ.ි ලභතළලධ ි ඳසලේි ඒකත්ිනතයි ලනහ.ි
නතලකො  ි භත්යි අසළ ල ි තත්ි ඹම්ි අ සවීභේි ිනලඹයි.ි
නතලකො ි භවයි භ ත්රීරු  ි ලවෝි භවයි ංභාධහනර ි

ලචෝදනහි කය නිපුළු ි භත්යි අසළ නි අ සි වුණහින්ඹරහ.ි
වළඵළයි ි අඳ ි ඒකි ගළ ලුේි නළවළ.ි අපිි ඒි ලචෝදනහි බහයි
ග නම්.ිිභහළුිභාධිභත්ිිභාධිඹ ිඅල්රහිලගනිඅනහගතඹ ත්ිඉිනරිි

න්රීලම්ිඳයභහර්ථලඹ ිතභයිිඅපිිලම්ික යුත්තිකය ල .ිි 

ගරුිකථහනහඹකතුභලධ ි ''ලඵො ම්ි ලට්රෝලි ''ි ඳ නිරභලඹ ි
අල්රහිග නහිභහළුිිඳළඹිතුනවතයන් ිලගොඩබිභ ිලගලනනහ.ි
යලඹලුිකුණාඩහි භහළු ි ඒි හලේභි භහළුි ලඵෝි කයනි සථහනි ඹනි ලම්ි
යලඹල්රභිලම්ිභි ඹ ිඅයලගනිතභයිි ලගොඩබිභ ිලගලන ල ;ි

ලගනළල්රහි නළිඹ ි ග ල .ි ඒි ලධහි භහළුි භාලහරි ප්රභහණඹේි
අඳලත්ි ඹනහ.ි ඒහි න්යලදුි ආකහයඹන් ි ප්රලිඹෝජනඹ ි ග ල ි
නළවළ.ිනහිිිනලඵනිලවොිභහළුිටිකිභාතයයිිප්රලඹෝජනඹ ිග ල .ි

වළඵළයි ිලභතළනදීිභවහිභානහලඹේියලදධිලනහ.ිඒිලධහිතභයිි
අපිිලම්ිඳ නිරභඹිනතයිකලශේ.ිලකටිිකහලීනිඅඳ ිභත්යි
අසළ ල ි අ සවීභේි වුණත් ි දීර්ඝි කහලීනි ලම්ි යලේි භත්යි

ම්ඳතිළි ිකයිග නිඒිතවනම්ින්රීභිලවේතුේිඵ ිඳත්ිලයිි
න්ඹරහිඅපිිහිතනහ.ි 

ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි අඳ ි යුලයෝඳලඹ ි ිනබුණුි භත්යි
තවනභි අපිි ඉත්ි කයි ගත්තහ.ි ඒිකි ලම්ි යජඹි ජහතය තයි

ලලඹ ිරඵපුිඳශමුලලධිජඹග්රවණඹිඵිභ ින්ඹ නිපුළු .ි
ඳුදි ගිඹිකහරලය්ි අලපාි නකිභහළුිකෆල්රේියුලයෝඳඹ ි ඹ නි

පුළු කභේිිනබුලණ්ිනළවළ.ිඒිලධහිඅලපාිකර්භහ තලහරහිිනසි

ලදකේි අකර්භණයි ලරහි ිනබුණහ.ි ඒි ලධහි ි භාලදලි භාලධභඹි
රළබීලිම්ත්ි ඉතහි අ සවීභේිිනබුණහ.ිනමුත්ිගරුිකථහනහඹකතුභලධ ි

අපිිිඒියුලයෝඳහිභත්යිතවනභිඉත්ිකයිගත්තහ.ි 

ලම්ියජඹිජහතය තයඹිභෙිඇිනිකයිගත්ිලවොිහිතිලධහ ි
ජහිනකි ආණ් සි පිළිඵි ලරෝකලය්ි ඇිනි වුණුි භාලසහඹි ලධහි
තභයිි අඳ ි ඒි ක යුත්ති කයි ග නි පුළු කභි රළබුලණ්.ි ඒි

359 360 

[ගරුිභහි දිඅභයවීයිභවතහ] 
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හලේභ ිඒකිඳහදකිකයිලගනි ''GSP තවනභිඉත්ිකයිගළනීභ''ි

න්ඹනිලදළලධිජඹග්රවණඹිරඵහිගත්තහ.ි ය ේිභාධිඹ ිලදලඳහරනි
ඳේ ි ඳහ ි ලේදලි ි ලතොයි අපිි ඒකි අගඹි කය නි නනෆි
කහයණඹේ.ිවළඵළයි ි ලම්ිආණ් සලේි නකි අ සිඳහ සේිිනලඵනහ.ි
ලම්ිජඹග්රවණඹිලුසල ිboard ගළහුලේිනළවළ;ිලම්ිලුසල ි

cut-out ගළහුලේි නළවළ.ි ලම්ි ලුසල ි අලයි ප්රචහයඹි දු ල ි
නළිනි ඵි භභි ද නහ.ි ඒි ලධහි තභයිි ලිඵොලවෝි ලදලනේි
න්ඹ ල  ි ''ලම්ි ආණ් සි ලභොනත්ි කලශේි නළවළ''ි න්ඹරහ.ි වරිි

නම් ිභත්යිතවනභිඉත්ිකයිගළනීභ ිGSP තවනභිඉත්ිකයි
ගළනීභිම්ඵ ධලඹ ිපුළුල්ිප්රචහයඹේිලද නිිනබුණහ.ිභහධයරි
ඒි ගළනි ටිකි දේි ඳශි වුණහ.ි ඉ ි ඳුදි ඒි ගළනින්යලේි ඳශි

ලනහි භභි දළේලේි නළවළ.ි ඒකි නතළලධ භි නළිනරහ ි ඊශෙ ි
උදලඝෝණ ිභාලයෝධතහිපිළිඵිතභයිිය ිපුයහභිප්රචහයඹිවුලණ්.ි
ලම්ිරඵහිගත්ිජඹග්රවණඹිතුළි ිනකිඳළත්තන් ිආර් ගකිලලඹ ි

අඳ ිභාලහරිහයලඹේිරළලඵනහිහලේභ ිලම්ිතවනභිඉත්ිකයි
ගළනීභි වයවහි අලපාි ය  ි ජහතය තයලය්ි ිනලඵනි පිළිගළනීභිි
පිළිඵිශ්රීිරහංකීඹිජහිනඹේිභාධිඹ ිඅපිියලඹලුිලදනහභිආඩම්ඵයි
ල නිනනෆි ින්ඹරහිභභිඳළවළිනලිභින්ඹනහ.ිඅපිිලම්ිභත්යි

තවනභිඉත්ිකයිගත්ිදසරිඅඳ ත්ිිනබුණහ ි යිනඤසඤහිඳත්තුි
කයරහිඒිලුසල ිලරොකුණාිළභරුම්ිකය න.ි නමුත් ියජඹිඒහ ි
මුදල්ිභාඹදම්ිකලශේිනළවළ.ිිCut-out ගව නිගිලය්ිනළවළ;ිbanners 

ගව නි ල්ලිි භාඹදම්ි කලශේි නළවළ.ි නමුත් ි ඒි රඵහි ගත්ි
ජඹග්රවණලය්ිප්රිනපරඹිඅදිජනතහ ිරළලඵනහ.ි 

ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි භත්යි තවනභි ඉත්ි කයි ගත්තහ ි

ඳසලේිඅපි ිරළබුණුිඊශෙිහයලඹිතභයි ිGSP තවනභිඉත්ිකයි
ගළනීභ ි රළබීභ.ි ඒි ආකහයඹ ි GSP තවනභි ඉත්ි කයි ගළනීභි
වයවහි ධීයඹ  ි නළති තත්ි හයලඹේි රළබුණහ.ි භත්යි

අඳනඹනකරු  ියලඹඹ ි18ත් ි22ත්ිඅතයිහයලඹේිරළලඵ න ි
ඳ  ිගත්තහ.ිලම්ිකහයණලය්දීිකවුරුිලවෝින්ඹ නිපුළු  ි''ඒකි
රළබුලණ්ි අඳනඹනඹකරු  .ි ධීයඹහ ි නභි හයලඹි රළබුලණ්ි

නළවළ''ින්ඹරහ.ි දළ ිඒකිධීයඹහ ත්ිරිරළලඵමි ිඳිනනහ.ි
ලම්ිනිභා ිභාලදලිඅඳනඹනකරු ිලනදහ ිඩහිළි ිමිරක ි
අලපාිභුද ිමිරදීිග නහ.ිර්තභහනලය්ිඅලපාිලලශිලඳොලශේි
භත්යිමිලල්ිළි වීභකුණාත්ිිනලඵනහ.ි 

ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි අපිි ඒකි පිළිග නහ.ි අදි කහලග ි
ඇහුත්ිනනෆභිලකලනේින්ඹයි ි ''භහළුිමිරිළි ිලරහි ිනලඵනහ ි
ඒිලධහිඅඳ ි අභහරුයි''ින්ඹරහ.ි නමුත් ි යුලයෝඳහිභත්යිතවනභි

ඉත්ි කයි ගළනීභි වයවහි ඳුදි ගිඹි දසරි ලකශිල්ර ි භහළුි
න්ලරෝිනකේිරුපිඹල්ි1 500 ිලකොම්ඳළලධලි ිමිරදීිගත්තහ.ිඅපිි
ද නහ ි භත්යි අඳනඹනඹි යලදුි කයනි ලකො ි භාලහරි ි රැන්ඹහි

ප්රභහණඹේිරඵහිලද න ිපුළු ිඵ.ිිකර්භහ ති32භිදළ ිළඩි
ආයම්බිකයි ිනලඵනහ.ි අලුින ි ළකුදම්ිකර්භහ ති බිහිි ලරහි
ිනලඵනහ.ි ගරුිකථහනහඹකතුභලධ ි ලම්ිනිභා ත්ිනඹිවයවහි ය  ි

භාලහරිභාලදලිභාලධභඹිප්රභහණඹේින න ිඳ  ිලගනිිනලඵනහ.ි
ඒි හලේභ ි ලම්ි අඳනඹනඹි කයනි භුද ි කළඵලිර ි කඳරහ ි
ලවොභි කළඵලිි වදරහ ි ළකුදම්ි කයරහයිි ඹ ල .ි ඒි භාධිඹ ි
ඹනිභහළුින්ලරෝිනකේිරුපිඹල්ි8 000ක ිභාතයිභාන්ලණනහ.ි

රංකහල ිපි ිය  ිභහළුිඹනිලකො ිරංකහ ිනළලධිමුදරේි
රළලඵනහ.ි ඒකි අපිි කවුරුත්ි හිත ල ි නළිනි ලදඹේ.ි ඹම්ි
ලකලනකුණාි න්ඹ නි පුළු  ි ''ලකොම්ඳළලධි 32ක ි තභයිි මුදල්ි

න ල ''ි න්ඹරහ.ි අපිි දළ ිනභිේලේඹිතත්ිපුළුල්ිකය න ි
ඵරහලඳොලයොත්තුිලනහ.ි 

ඒිභාතයේිලනොලයි ි ිඉිනරිලය්ිදීියජඹිභළිනවත්ිලරහිභුද ි

අඳනඹනඹි න්රීලම්ි ළඩි පිළිලශේි ක්රිඹහත්භකි කය නත්ි
ඵරහලඳොලයොත්තුිලනහ.ි අවුරුදුි42ේිඳහ ස ිිනබුණුිරංකහිධීයි
ංසථහි දළ ිරහබි රබ නිඳ  ි ලගනිිනලඵනහ.ි ඉිනවහලය්ි

ඳශමුනි තහ ි ධීයි ංසථහි රහබි රඵනි ලම්ි ලරහලේි අපිිි
භත්යි ළකුදම්ි භධයසථහනඹකුණාත්ි ආයම්බි කයි ිනලඵනි ඵි

න්ඹ න ිනනෆ.ිඒිහලේභියජඹිභළිනවත්ිලරහිභුද ිඅඳනඹනඹි

න්රීලම්ි ළඩි පිළිලශකුණාත්ි ක්රිඹහත්භකි කයරහි තත්ි තයගකහරිි
ඵේි ඇිනි න්රීභ ි ඉිනරිලය්ි දීි ඵරහලඳොලයොත්තුි ලනහ.ි අපිි ඒි
වහි ළරුදම්ිකයි ිනලඵනහින්ඹනි නකත්ි භහි ලම්ි අසථහලේි
ව ි කය නි කළභළිනයි ි ගරුි කථහනහඹකතුභලධ.ි ඒි හලේභි

අඳ ිිනබුණුිතත්ිඅභිලඹෝගඹේිතභයි ිඉ ිනඹහුසිධීයිගළ ලු.ි
ලම්ිපිළිඵිලගොඩේිඅඹිකථහි කශහ.ි භවයිඅඹිකතහිකය ල ි
ලම්ිආණ් සිආහ ිඳුදිලම්ිප්රලසනඹිඇිනිවුණහිහලගයි.ිඅවුරුදුි

30ේි ිනසලේි ඉ ිනඹහුසි ධීයඹ ි ඇභාල්රහි අලපාි මුහුදුි ීරයඹි
ආරභණඹිකශහ.ිනඹිනත්හි ග නිඵළරිිවුණහ.ිනමුත්ිඅඳ ිඵඹි
නළිනි න්ඹ නි පුළු  ි අඳි නභි ගළ ලුි භා නි ලවොි

ප්රලේලඹේිගත්ිඵ.ි ඉ ිනඹහලේි භධයභි යජඹත්ි නේකිහකච්ඡහි
කයනිඅතලර්ි ිඅලපාිධීයඹ ලේිඅදව ිඅපිිමුල්ිතළනිදු නහ.ි
අපිි උතුලර්ි ධීයඹ ි රි ි යි මුණි ගළුදණහ.ි උතුලර්ි ධීයඹ ි

ඉතහභි අහිංකි මිලධසුද.ි ඒි අඹි තභත්ි වරිඹහකහයි ආදහඹභේි
රඵ ල ිනළවළ ිගරුිකථහනහඹකතුභලධ.ිඒිමිලධුද  ිඅපිිතත්ි
ලගොඩේි ලදල්ි ිනඹි යුතුි ඵි යජඹේි භාධිඹ ි අපිි පිළිලගනි
ිනලඵනහ.ිඒිඅඹ ිලධයලිළරන්ල්රේිිදේ නිඅඳ ිතභිඵළරිි

ලරහිිනලඵනහ.ිිඅලපාිඉිනරිිළරළසභිිකසිලරහිිනලඵ ල  ි
උතුලර්ිධීයඹ ිලේිනභත්ින්රීභිවිිනළලිෙනහියිඇතුළුියුදධඹි
ඳළළිනිප්රලදලරිධීයඹ ිලේිනභත්ින්රීභිවයවහිභාලහරිභත්යි

අසළ නේිරඵහි ගළනීභයි.ිඅලපාිඅලපාේහි ලරහි ිනලඵ ල ි
ඒකයි.ිඒිඅඹලේිප්රධහනිඉල්ලීභිතභයිිඉ ිනඹහලේිධීයඹ ිකයනි
ආරභණඹිනත්හිලද නින්ඹනිනක.ිිඒිඅුසිඅඳිඵරඹ ිඳත්ි

වුණහ ිඳුදිනකභිධීයිඹහහේිලවෝිඅදිනිකල්ිලධදවසිකලශේි
නළිනිඵිභහින්ඹ නිකළභළිනයි.ිිලම්ිනිලකො ිඅපිිඉ ිනඹහලේි
භධයභි යජඹත්ි නේකි ලදතහේි හකච්ඡහි ඳත්හි ිනලඵනහ.ි

ගරුි ුදභ ිනය ි භ ත්රීතුභහත්ි නහිි ගිඹහ.ි අලපාි ලදලඳහරනි
අධිකහරි ිනඹ ිම්ඵ ධිවුණහ.ිඒිඅඹිඉතහභිලවොිදහඹකත්ඹේි
අඳ ිරඵහිදු නහ.ිඅඳ ින්ඹ නිආඩම්ඵයයි ිඒිුදවදතහිභතිලම්ි

නි ලකො ි ලඵෝේටුි 200ි ගණනකි ධීයඹ ි ි දළන භත්ි නභි
කර්භහ තලඹ ිඉත්ිකයි ිනලඵනහි න්ඹහි අඳ ි හර්තහි ලරහි
ිනලඵනි ඵ.ි ඔවු ිධීයිකර්භහ තලඹ ිඉත්ි කයරහි ලනත්ි
රැන්ඹහර ි ලඹොමුි කයි ිනලඵනි ඵි අඳ ි හර්තහි ලනහ.ි ඒි

හලේභි නභි ි ධීයඹ ි ලනත්ි රැන්ඹහර ි ලඹොමුි කය නි
ඉ ිනඹහුසි භධයභි යජඹි අඹි ළඹි ලල්ඛනලඹ ි ලනභි මුදරේි
ල ිකයිිනලඵනහ.ිිිිි 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරුි අභහතයතුභහ ි ඔඵතුභහ ි තත්ි භානහි ි ඳවකි කහරඹේි
ිනලඵනහ.ිිි ි 

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරුිකථහනහඹකතුභලධ ිඒිආකහයඹ ිදළන ිඳිනනිුදවදතහි

විඒිඅඹිනභිරභඹිතවනම්ිඳ නිරභඹේිඵ ිපිළිගත්ිලධහභි

අපිිීර දුේිලගනිිනලඵනහ.ිඅඳ ිධීයඹ ිකළභළත්තිදු නහ ි

නභි ලඵෝේටුලි ි ඹම්ි ප්රභහණඹේි ලධදවසි කය න.ි නලවත්ි අපිි

න්ේහ ිනනෆිනම්ිඳළරැණිිඒහයි ි42ේිලධදවසිකය නම්ින්ඹහ.ි

නමුත්ිතභිඅලපාිලකො ලදයලර ිනකෙතහිඳශිකයිනළවළ.ි 

ඹම්ිප්රභහණඹේිලධදවසි කය නිඅලපාිිනකෙතහිිිනලඵනහ.ි ි

ලධදවසි කශත් ි ලකො ලදයලි හිති තභයිි ලධදවසි කය ල .ි ි

ධීයඹ ලග ිඅුසභළිනඹි අඳ ිරළබුණත්ිතභි අපිි ඒහිලධදවසි

කයරහි නළවළ.ි ඒි යලඹලුි ක යුතුි ම්පර්ණි වුණහ ි ඳුදි තභයිි

ලධදවසි කය ල .ි ලභොකද ි අඳ ි අලපාි යහඹරි ඉඩි ග නත්ි

නනෆ.ිවළඵළයි ිගිඹිිනලය්ත්ිඅත්ිඅඩංගු ිගළනීම්ියලදුිවුණහ.ිලව ි
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ඳහර්ලිලම් තු 

ආත්ිඅපිි අත්ිඅඩංගු ිග නහ.ි ඳුදිගිඹිකහරඹිඇතුශති ලම්ි

ආරභණඹි යලඹඹ ි 50න් ි අ සි ලරහි ිනලඵනහි න්ඹහි උතුලර්ි

ධීයඹ ිඅඳ ිසතුිනිකයරහිිනලඵනහ.ි 

ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි භභි තත්ි කරුණේි ගළනි න්ඹ නි

කළභළිනයි.ි ඊලය්ි දලේි ලම්ි ඳහර්ලිලම් තුලේදීභි අඳ ි ලරොකුණාි

ලචෝදනහේි ආහ ි "භාලදීයඹි ඹහහර ි අලපාි මුහුලදි භහළුි

අල්ර නිදීරහි ිනලඵනහ ි ිඅනයලඹ ිරංකහ ිනනිභාලදීයඹි

ඹහහි අත්ි අඩංගු ිග ල ිනළවළ"යිින්ඹරහ.ිභභිලම්ිපිළිඵි

ලොඹහි ඵළලීභේි කශහ.ි ධීයි ඹහි ලදකේි අනතුය ි ඳත්ලරහි

ිනලඵනහ.ි "ෂහයිේි පුතහි2" වි"වහ ි3" න්ඹනිධීයිඹහහි

ලදකි අනතුය ි ඳත්ලරහි ිනලඵනහ.ි අඳ ි දළන ි හර්තහි ලරහි

ිනලඵනිලතොයතුරුිඅුසිඒකිඅනයිභත්යිනළේිලනොලයි.ි

නළේිඹනිභහර්ගලය්ිදීිිබහණ්ඩිප්රහවනිඹහහකිගළමෙලභ ිතභයිි

ලම්ිඅනතුයියලදධිලරහිිනලඵ ල ින්ඹරහයිිඅඳ ිදළන ිහර්තහි

ලරහි ිනලඵ ල .ි දළන භත්ි අලපාි යජඹි ලම්ි පිළිඵි භළිනවත්ි

ලරහි ිිනලඵනහ.ිිනහභාකිවමුදහිලඹොදහිලම්ිළරැදදියලදුලරහි

ිනලඵ ල ි කහලග දි න්ඹරහි ලොඹනහ.ි ඒි හලේභි නභි

ධීයඹ  ිවනිරඵහිලද නත්ිඅපිික යුතුිකයනහ.ිඒිභාධිඹ ි

න්යලදුිඹහහක ිඅලපාිමුහුදුිීරයඹ ින නිඉඩිලද ල ිනළවළ.ි ිඒි

භාධිඹ ිඇභාල්රහිඅනයලඹ ිභත්යිඅසළ නිලනරනහිනම්ි

ඒිඅඹිඅත්ිඅඩංගු ිග නින්ඹරහිඅපිිනහභාකිවමුදහ ිම්පර්ණි

ඵරඹි දීරහි ිනලඵනහ.ි අඳ ි නනෆි කය ල ි අලපාි ධීයඹහි

ලේිනභත්ිකය නිමික ි ලනත්ිකවුරුත්ිලේිනභත්ිකය නි

ලනොලයිින්ඹනිනකිලම්ිඅසථහලේිදීිඉතහභත්ිඳළවළිනලිිව ි

කය නිකළභළිනයි.ි 

ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි අඳ ි ති ලඵොලවෝි ලදල්ි කථහි

කය නි ිනබුණත් ි ලරහි භිනකභේි ිනලඵනි ඵි භභි ද නහ.ි ි

භාහදඹි අතයහයලය්ි ඹම්ි ප්රලසනඹේි භතුි වුලණොත්ි ඒි වහි

අසථහිරඵහිග නිභභිභානහි ිලදකිතුනේිඉිනරිිකයිග නහ.ි

ලම්ි ඳනත්ි ලකටුම්ඳති ම්ම්ති කයි ග නි යලඹලුි ලදනහලේි

වලඹෝගඹිඅලපාේහිකයමි ිභහිලධවඬිලනහ.ිසතුිනයි. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශෙ  ිිගරුිභහි දිභයයලංවිඅභහතයතුභහ. 

 
[ප.බහ.ි11.44] 

 

ගු මහින්ද වමරසංශ මශතළ (ලරළය ශළ නළවික ක යුතු 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய - துகநதொங்ள் ற்தம் 

ப்தற்தகந அலுல்ள் அகச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Ports and 
Shipping) 

ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි ලශි නළේි ඳනති ඹ ලත්ි ඉිනරිඳත්ි
කයි ිනලඵනි ලධලඹෝගඹි දි හකච්ඡහි කයනි ලම්ි අසථහලේි

ලඵොලවොභි ලකටිලඹ ි අදවසි ඉිනරිඳත්ි කය නි භහි
ඵරහලඳොලයොත්තුි නහ.ි කහ ි වරිි ලම්ි ම්ඵ ධලඹ ි ඳළවළිනලිි
න්රීභේිඅලයිනම්ිභහලේිපිළිතුරුිකථහලේදීිනභිඳළවළිනලිින්රීම්ි

කය නි ඉඩකඩි තඵහි ලගන ි ලඵොලවොභි ලකටිලඹ ි අදවසි
ඉිනරිඳත්ිකය නිභහිඵරහලඳොලයොත්තුිලනහ.ි 

ජහතය තයි ම්මුිනි ංභාධහනලය්ි ම්මුිනඹේි නි SOLAS  

නමි ිවළඳි ලනිමුහුලදිදීිවීභාතිආයේහිවහිවිජහතය තයි
ම්මුිනඹ ි භෆතකදීි වඳු හි දු ි ංලලෝධනඹේි ප්රකහයි තභයිි
ලම්ිලධලඹෝගිලධකුණාත්ිකයිිනලඵ ල .ි 

ලම්ි ලධලඹෝගි වයවහි අපිි ඵරහලඳොලයොත්තුි  ල ි නළක ි

ඳ නි ක ලේනර්රි ඵයි වරිඹහකහයි විනකි න්රීලභ ි

අනතුරුිඒිනළ ිඳ  නිඅයිදීභ.ිලභොකද ිලභළලධිලදල්ි

න්රීලභ ි ලතොයි නළේර ි ක ලේනර්ි ඳළ වීලභ ි ඒි නළේි

භාලහරිඅනහයේෂිතබහඹක ිරේිලරහි ිනලඵනිඵිඅපිිඅවරහි

ිනලඵනහ.ි ඒි හලේභි ඵයි ළි කභි ලධහි නළේි කීඳඹේි ගිලිරහි

ිනලඵනහ.ි නතලකො ි ඒි නළලේි ගභ ිකයන ි ඒි නළලේි ලේඹි

කයනි අඹලේි වීභාතර ි වහලධි යලදධි නහ.ි නළලධි වහලධි

යලදධලරහත්ිිනලඵනහ;ිඉිනරිලය්දීත්ිලභළලධිවහලධිියලදධි නි

ඉඩි කඩත්ි ිනලඵනහ.ි ලම්ි යලඹල්රේභි ළරන්ල්ර ි අයලගනි

තභයිි IMO නකි ලම්ි ම්මුිනඹි වඳු හි දීලභ ි අනතුරුි ශ්රීි

රංකහි ඒි ම්මුිනඹි බහයි ගළනීභත්ි භෙි ඒි ම්මුිනඹි ක්රිඹහ ි

නං නිලම්ිලධලඹෝගිභාඹඹිබහයිඇභිනයඹහිවළටිඹ ිඅදිලම්ි

ඳහර්ලිලම් තු ි ලගනළල්රහි ඳහර්ලිලම් තුලේි අුසභළිනඹ ි

ඉිනරිඳත්ිකය නිභහික යුතුිකයරහි ිනලඵ ල .ිනභිලධහි භභි

කලි ින්ේහිහලේිමී ිඩහිභහිලිම්ිලකටිිවළඳි වීභිිනගුිකය නි

ඵරහලඳොලයොත්තුි ල ිනළවළ.ිකහ ිවරිිප්රලසනඹේිඅව නිලවෝි

ඳළවළිනලිින්රීභේිඅලයිනම්ි නඹ ි පිළිතුරුිලද නිභහි සූදහනම්.ි

ලඵොලවොභිසතුිනයි. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශෙ  ිගරුිනම්.ඒ.ිුදභ ිනය ිභවතහ. 

 
[11.46a.m.] 
 

ගු එේ.ඒ. සුමන්ිනරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you, Hon. Speaker, for giving me this 

opportunity to speak on the Fisheries and Aquatic 

Resources (Amendment) Bill that has been moved by the 

Hon. Minister of Fisheries and Aquatic Resources 
Development and on the Regulations under the Merchant 

Shipping Act.   

I would  really like to take time to speak on the first 

matter on the Amendments to the Fisheries and Aquatic 
Resources (Amendment) Bill.  Let me right at the outset 

congratulate and thank the Hon. Minister for taking this 

step, which had been a long-standing request, primarily 

by the fishermen of the North. This particular method of 
fishing is universally accepted as one that is detrimental 

and very damaging to the marine resources. There is no 

two words about that. Yet, there was a long delay in 

making this Act an unlawful Act and prescribing 
punishments for it, because there were said to be 

international relations that have got entangled in this.  

The Hon. Minister spoke about the fact that mostly it 

was Indian trawling boats that engaged in this exercise in 
the Sri Lankan waters. I do not even call them “Indian 

fishermen” because having studied the matter in detail, I 

have come to realize that it is not fishermen who are 

engaged in this particular method of fishing. Fishermen 
are used to various methods that they have been 

practising traditionally for ages. The trawlers that use 

“bottom nets” or “dragged nets” as they are called, are 

generally owned by various persons who have business 
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interest and they employ workmen on those boats and 

there is no fishing that happens on the bottom trawlers. 
They just sit in the trawler and drag the bottom of the sea. 

The seabed undergoes severe damage. All resources on 

the seabed gets scrapped up and we are told that whatever 

that is gathered by that method, less than 10 per cent is 
only taken as a catch. The rest is dumped back in the sea. 

There is no use thereafter. But by this particular method, 

the marine resources are totally depleted putting 

successive generations at peril. So, this is the kind of 
method that is universally accepted as I said as a very 

damaging practice, which can even not be described as a 

method of fishing.  

The reason why it took so long, perhaps was because 
there were diplomatic issues when fishermen from India 

were arrested for straying into Sri Lankan waters. That 

always gave rise to tension; there were negotiations about 

their release and so on. But, this Bill seeks to do 
something very different and it is being done at a time 

when both countries have, as a matter of policy, jointly 

agreed that the practice of bottom trawling must be 

stopped. It is also with a sense of achievement that I speak 
today because, as the Hon. Minister acknowledged, I 

moved the Fisheries and Aquatic Resources Act 

(Amendment) Bill as a Private Members' Bill, not once 

but twice, in the last Parliament.  But, when Parliament 
was dissolved, I had to move it again in this Parliament.  

I must thank the Hon. Minister for including me in the 

two Ministerial-level delegations that had talks with the 

Government of India in November, last year in New Delhi 
and again in January, this year in Colombo. It was in 

November last year that the Indian Government agreed 

that bottom trawling must be banned and a Joint 

communique was issued after the talks in New Delhi, 
where the Hon. Mangala Samaraweera, the then Minister 

of Foreign Affairs and the Hon. Mahinda Amaraweera, 

Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development, participated with two Central Government 
Ministers of India, including the Minister of External 

Affairs, Shrimati Sushma Swaraj. That Communique very 

specifically states that the practice of bottom trawling 

must be brought to an end. So, there is no dispute between 
the two countries. Both countries now agree on the policy 

that this is a damaging method and it must be brought to 

an end. Sir, I am glad that this Fisheries and Aquatic 

Resources (Amendment) Bill is being brought in such a 
context where this issue is no more in dispute. It is agreed 

by responsible persons from both countries that whoever 

it may be, the violators must be punished.  

இந்த் தத்றமன, றவும் றமசடர டக்கு 

லணர்கப தகு ரனரப் தரறத் எத கடதொகநக 

தொடிவுக்குக் தரண்டுதறன்ந றடம் தரடர்தரண 

சட்டதோனத்றன்லது மதசுறமன ரன் தததககட 

றன்மநன். இந் இளகடித் தரறல் டுக்ப்தட 

மண்டுதன்த இந்ற த்ற அசரங்தொம் இனங்க 

அசரங்தொம் என்நர இங்றறதக்றன்நண. தணன்நரல், 

இந் தொகநறணரமன லர் பத்றற்கு, டல் பத்றற்கு, 

டலின் அடித்பத்றற்கு ரற்நலடு தசய் தொடிர தரரற 

மசம் ற்தடுறன்நது ன்தது றஞ்ஞரண தர்ர 

அகணதம் ற்தக்தரண்ட ஏர் உண்க றகனப்தரடு. 

ங்ளுகட லணர்ளுக்கு இந்ற லணர்ளுகட 

ஊடுதல் தரரற தறச்சறகணர இதந்து. ஆணரல், எத 

சறநற லரறகறணரல் தறரறந்றதக்றன்ந இந் இண்டு 

ரடுபறலும் இதக்றன்ந லணர்ள் டல் ல்கனகத் 

ரண்டி எதர் ற்நதகட தறமசத்றற்குப் மதரது 

றர்க் தொடிரது. கர அர்ள் தரம்தரறர 

லன்தறடித் தரறலில் ஈடுதட்டிதக்றன்நமதரது அப்தடிரண 

ல்கனகப இத சரரதம் டப்தது சரரரண றடம். 

ஆணரல், இப்தடிரண ஏர் இளக டித் தரறகனச் 

தசய்ன் தோனர ங்ளுகட டல் பத்க தொற்நர 

அறக்றன்ந எத தசற்தரடு கடதததறன்நமதரது அகத் 

டுக்மண்டி அத்றரசற மகமற்தடுறநது.  

இந் இளக டி trawler தோனரத்ரன் இப்தடிரண 99 

வீரண ஊடுதல் டக்றன்நது. அது ற்தசனர அர்ள் 

ல்கனகக் டந்து தறன்ந றழ்ச்சறல்ன. இது 

சம்தந்ர satellite தோனர டுக்ப்தட்ட தன தடங்கப 

ரங்ள் தரர்த்றதக்றன்மநரம். அர்ள் ந்தந் 

இடங்பறமன கூடுனரண பங்கபச் சுண்ட தொடித்தன்த 

தரர்த்து, அந் இடங்பறமன ஊடுதகன மற்தரள்றன்நரர் 

ள்.  சறன மகபபறமன இனங்கறன் டற்கக்கு 

அண்றத் தகுறறல்கூட இந் ஊடுதல் கடதததறன்நது. 

எத டக ரன் தௌ அகச்சர் அர்ளுடன் தசன்த 

இந் இடங்கபப் தரர்கறட்டிதந்மன்.  அப்தடிர ந்து 

து லன் பங்ள் தொளகத்ம் இளத்துச் தசல்மரடு, 

தரம்தரறரத் தரறலில் ஈடுதட்டிதக்றன்ந து 

லணர்பறன் கனளும் உதங்ளும் மசரக்ப் 

தடுது ட்டுல்னரல், தன சங்பறல் அர்ள்  

மடிரத் ரக்ப்தடுறன்ந சம்தங்ளும் றழ்ந்றதக் 

றன்நண. ஆகறணரல், இப்தடிரண எத தரறல் தொகந 

சுற்நரடலுக்கும் லணர்ளுக்கும், றமசடர றர்தறன்ந 

சந்றறணதக்கும் தரரறதரத தரறப்கத ற்தடுத்துறன்ந 

தன்ந ரத்றணரல், இகணத் டுக்மண்டும் ன்ந 

இக்ப்தரடு இத ரடுளுக்றகடம ற்தட்ட தறநகு, 

இந்ச் சட்டதோனத்க அசரங்ச் சட்டதோனரக் தரண்டு 

தகறட்டு ரன் ன்தகட ன்நறகத் தரறறத்துக் 

தரள்றன்மநன்.      

தப சதரரர் அர்ளுக்கு இதுகுநறத்துத் 

ணறப்தட்ட அததம் உண்டு. ணற தர் சட்டதோனர ல் 

அநறத்ம் சட்டதோனத்க அன்த அர் றர்க்ட்சற 

ரறகசறலிதந்து தொன்ணறகனப்தடுத்ற மகபறமன, "அக 

லங்ள் தரண்டு தொடிரது, ரங்மப அகச் 

சர்ப்தறப்மதரம்" ன்த டந் அசரங்ம் ஏர் உதறதரற 

தசரல்லி அகத் டுத்து. அந்ப் தரரளுன்நக் 

ரனத்றமனம ஏர் ஆட்சற ரற்நம் ற்தட்ட தறநகு ல் 

அநறத்ம் சட்டதோனத்க அசரங்ச் சட்டதோனர ற்மதரக 

அசரங்த்ரல் தரண்டுக்கூடிர இதந்து. அகறட 

றமசடரண, சறநப்தரண எத றழ்வு இன்த றழ்றன்நது. 

றர்க்ட்சறறமன இதந்துதரண்டு ணறதர் சட்டதோனர 

இகக் தரண்டுந்மதரது, அக அசரங்ம் 

டுக்றல்கன. அகச் சர்ப்தறப்தற்கு சகதத்ம் அதற 

தரடுத்து. அதுட்டுல்ன, அதுகுநறத் அகச்சுக்கு 

அதப்தப்தட்டமதரது அமணரடு இங்குரச் தசரல்லி 

அக அதறக்கும்தடிரண ஏர் அநறக்கத்ம் 

தரரளுன்நத்றற்குக் தரடுக்ப்தட்டது. ணறதர் 

சட்டதோனரக் தரண்டுந்து அற்கு எத றதத்த்க 

ற்தடுத்துகறட, அசரங்ச் சட்டதோனரக் தரண்டு 

ந்து அசரங்ம உரற றதத்த்க மற்தரண்டரல், 
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அதகட லுறமன ந்றரண மள்றத்ம் தொடிரது 

ன்தகணக் தத்றற்தரண்டு அப்தடிரண எத 

றண்ப்தத்க ரன் தசய்மதரது, தௌ அகச்சர் 

அர்ளும் அற்கு இங்ற, இக அசரங்ச் 

சட்டதோனரக் தரண்டுந்றதக்றநரர் . அகணறட்டு ரன் 

தததறழ்சறகடறன்மநன். லரறல் சம்தந்ரண ன்தகட 

ணறதர் சட்டதோனத்க ரன் தறநறதரத ரபறமன 

லபப்ததற்தக்தரள்மன்.  

I will formally withdraw my Private Members‟ Bill 

that is still pending on another day. I am extremely happy 

and I thank the Hon. Minister for taking on the 
responsibility to bring this as a Government Bill so that 

there is no doubt or question as to the efficacy of this 

amendment, when it is brought into operation.   

தப அகச்சர் அர்ள் தசரன்ணகப்மதரன, இந்த் 

தரறல் தொகநகத் டுப்தன் ரத்றணரல் சறன 

சங்பறமன தறடிக்ப்தடுறன்ந லன், அதுவும் றமசடர 

இநரல் களுகட தரக குகநக்கூடும். ன்நரலும், 

இது  ததரதப்மதரடு தசய்ப்தடுறன்ந எத றடரகும். 

றர்தம் ரனங்பறமன தரடர்ச்சறர லன் உற்தத்ற 

தசய்ப்தடுற்கும் அற்ரண அடிட்ட பங்ள் 

தரதுரக்ப்தடுற்கும் இப்தடிரண தரறல்தொகந 

டுக்ப்தடுது அத்றரசறர இதக்றநது.  

தப அகச்சர் அர்ள் மதசுறன்நததரளது, 

"இந்றரறலிதந்து தறன்ந 'மரனர்'ள் ட்டும் இறமன 

ஈடுதடறல்கன, ம்தொகட லணர்ள் சறனதம் இறமன 

ஈடுதடுறநரர்ள்" ன்த தசரன்ணரர். டக்றமன சறன 

இடங்பறல் அப்தடிரச் சறனர் ஈடுதடுது ங்ளுக்குத் 

தரறத்ம். ணறதர் சட்டதோனர இகச் சர்ப்தறத் தறநகு 

லண சதோங்மபரடு ரன் தன மதச்சுரர்த்ககப 

டத்றமணன். இணரல் சுற்நரடலுக்கு ற்தடுறன்ந லக 

சம்தந்ர அர்ளுக்கு றபக்றறதக்றமநன். அர்ள் 

அக தக்றல்கன. ஆணரல், சறற்சறன இடங்பறல் மசற்தக் 

டலில் ட்டும் அந்த் தரறகனச் தசய்ர அர்ள் 

கூநறணரர்ள். அங்கு லதக்டிறமன தரகநள் துவும் 

றகடரதணவும் டல் அடிக அது 

தரறக்றல்கனதன்தம் அர்பறல் தனர் ங்ளுகட  

தத்க  தொன்கத்ரர்ள். அது ட்டுல்ன, றச் சறநற 

அபறனரண தடகுள்தோனம் ரங்ள் தரறல் தசய்ரவும் 

அப்தடகுளுகட றகச றவும் குகநந்தன்தம் அர்ள் 

தசரல்லிறதக்றநரர்ள். தடறதகட அபவு - அதகட 

தறரம் இறமன தொக்றரண எத றடல்ன. ஆணரல், 

இப்தடிரச் சறன இடங்பறமன லன்தறடி டடிக்ககப 

மற்தரள்து லரறல் பத்கப் தரறக்ரது ன்த 

றஞ்ஞரணதர்ர றதௐதறக்க்கூடுர இதந்ரல், அகத் 

டுக்மண்டி அசறம் றகடரது. ஆணரல், ற்மதரது 

ங்பறடத்றமன இதக்றன்ந வுபறன்தடி அப்தடிரப் 

தரறப்தை இல்னரல் இந்த் தரறகனச் தசய் தொடித்ர? 

ன்தறமன தரரற சந்மம் இதக்றன்நது. ஆணரலும், 

அர்ள் தசரன்ணன்தடி ரது குநறத் ஏர் இடத்க 

றஞ்ஞரணதர்ர ஆரய்ச்சற தசய்து, குநறத் இடம் 

தொற்ததொளரச் மசற்தக் டல். இறமன இளகடித் 

தரறகனச் தசய்ணரமன ந்றரண தரறப்தைம் 

ற்தடரது ன்த உதறப்தடுத் தொடித்ர இதந்ரல், அந்ப் 

தறமசத்க அகச்சர் அர்ள் தபறப்தடுத்ற, உரற 

டடிக்க டுக்னரம்.  

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! ලම්ි අසථහලේදීි ගරුි ලධලඹෝජයි
කථහනහඹකතුභහිමරහනඹ ිඳළමිලණනහිඇින. 

 
අනතුුල ගු කථළනළයකතුමළ මළවනමයන් ඉල ක වුමයන්, 

නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ [ග  ු ිනංග සුමිනඳළ මශතළ] 

මළවනළරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள் அக்றரசணத் 

றணறன்த அனம, தறறச் சதரரர் அர்ள் [ரண்தைறகு றனங் 

சுறதரன] கனக றத்ரர்ள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the 

Chair. 

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරුිුදභ ිනය ිභළිනතුභලධ, ඔඵතුභහිකථහිකය න. 

 

ගු එේ.ඒ. සුමන්ිනරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you, Sir. 

அர்ளுகட றண்ப்தத்றன் தறரம், "குநறத் 

இடத்றமன ட்டும் சறநற தடகுள்தோனம் இந்த் தரறகனச் 

தசய்க எத றறறனக்ரக் த தொடித்ம்" ன்ந 

கறனரண எத றதத்த்க ரன் தறன்ணர் குளறகனறமன 

சர்ப்தறக்றதக்றன்மநன். அப்தடிச் தசய்ப்தட்டரலும் 

சுற்தச்சூலுக்கு றமசடர லரறல் பத்றற்கு  - டல் 

பத்றற்கு - டலின் அடிட்டத்றற்குப் தரறப்தை இல்கன 

ன்த றச்சரண றஞ்ஞரணதர்ரண வுபறன் 

அடிப்தகடறமன அநறக்க தசய்ப்தடுறன்ந இடத்க 

ட்டும் அற்கு றறறனக்ரக்தரள்ப மண்டும். இந்த் 

றதத்ம் ற்தக்தரள்பப்தடுறடத்து அகண 

கடதொகநப்தடுத்துறன்ந ததரதப்தை அகச்சதகட கறல் 

இதக்கும்.  

அதுட்டுல்ன, தன டகபறமன ங்ளுகட 

லணர்ள் - லணப் தறறறறள், இந்ற லணப் 

தறறறறமபரடு மதச்சுரர்த்க டத்றமதரதல்னரம் 

அர்பறல் தம் குநறத் லன்தறடிச் தசன்தொகந சரறரணது 

ன்த ரறடறல்கன. அங்றதந்து ந்து இங்கு இந் 

இளகப் தடகுகப உதமரறக்றன்நர்ள் தம "இது 

தரறப்கத ற்தடுத்துறன்ந தரறல்தொகநல்ன; இந்த் 

தரறல்தொகநகத்ரன் ங்பரல் தசய் தொடித்ம்" ன்த 

ந்க் ரனத்றலும் ரறட்டது றகடரது. "ங்ளுக்கு ரன 

அரசம், அரது, எத தடம் - இத தடங்ள் - தோன்த 

தடங்ள் தரடுங்ள்" ன்த அர்ள் ரன அரசம்ரன் 

மட்டரர்ள். தணன்நரல், டல் பத்கப் 

ததரதத்கறமன இந் லன்தறடி தொகந தரரற எத 

தறன்ணகடக ற்தடுத்துறன்ந, தரறப்தைக்குள்பரக்குறன்ந 

எத தசன்தொகந ன்தது அர்ளுக்குத் தரறந், அர்மப 

ற்தக்தரண்ட றடம். தன சங்பறமன எத தட ரன 

அரசம் மட்டிதக்றன்நரர்ள். ஆணரல், ங்ளுகட 

தறறறறள் அகண அதறக் தொடிரது ன்த 

தசரல்லிறதந்ரர்ள். அப்தடி அதறக் தொடிரது ன்த 

தசரல்லி தோன்த - ரன்கு தடங்ள் றந்றதக்றன்நண. எத 

டக ரன் ங்ளுகட தறறறறளுடன் 

மதசுறன்நமதரது, "அர்ள் மட்டதடி அரசம் 
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தரடுத்றதந்ரல் ப்மதரம இந்ச் தசன்தொகநகத் 

டுத்றதக்னரம்" ன்த  கூநறறதந்மன். ஆணரல், இந்த் 

தரறல்தொகநக ந்த் தத்றலும் ரங்ள் அதறக் 

தொடிரது ன்தறமன ங்ளுகட தறறறறள் றடர 

இதந்துள்பரர்ள்.   

ரங்ள் தசன்ந ம்தர் ரம் அகச்சக ட்டத்றல் 

மதச்சுரர்த்க டத் டில்லிக்குச் தசல்ற்குச் சறன 

ரட்ளுக்கு தொன்ணர அங்ம இத ப்தை லணப் 

தறறறறளுக்கும் இகடறமன எத மதச்சுரர்த்க டந்து . 

அறமன, இந்த் தரறலிமன ஈடுதடுறன்நர்ள் தோன்த தட 

அரசம் மட்டிதந்ரர்ள். ங்ளுகட தறறறறள் 

அற்குக் தரடுத் தறல் "தோன்த தடம் அல்ன, தோன்த 

றறங்ள்கூட உங்ளுக்கு அரசம் தரடுக் தொடிரது" 

ன்தரகும். அது அர்ளுகட உத்றமரதர் 

அநறக்கறமன குநறப்தறடப்தட்டிதந்து . அரது, ரங்ள் 

அங்கு தசன்த மதச்சுரர்த்க டத்றமதரது குநறத் minute 

இல் அது சம்தந்ரக்  குநறப்தறடப்தட்டிதந்க 

அநறந்துதரண்மடரம். ங்ளுகட தறறறறள் அகணதம் 

எமதோச்சர "இற்கு ரங்ள் இங்ரட்மடரம்" ன்த 

இதக்ர, உதறர றன்நன் தனணரத்ரன் 

அகச்சக ட்டத்றமன டந் மதச்சுரர்த்கத்ம் 

தலித்து; இந்ற அசரங்தொம் இது டுக்ப்தடமண்டி 

எத தொகநதன்த, அந்ப் மதச்சுரர்த்கக்குப் தறநகு 

தபறறடப்தட்ட கூட்டநறக்கறமன தரறறத்றதக்றன்நது.  

ஆணரல், இந்த் தரறலிமன ஈடுதடுறன்நர்ள் ரற்தத் 

தரறல்தொகநளுக்குச் தசல்னமண்டும். இது நரண 

தரறல்தொகநர இதந்ரலும் இது டுக்ப்தட 

மண்டிர இதந்ரலும் அகச் சட்டத்றன் தோனர 

ரங்ள் டுக்றன்நமதரது, அதுரனகக்கும் அறல் 

ஈடுதட்டர்ள் ங்ளுக்தன்த எத ரழ்ரரத்க 

அகத்துக்தரள்ற்கு றதசய் மண்டும்.  அது 

குநறத்துத்ரன் இந்றரறமன டுக்ப்தட்டுள்ப டடிக்க 

ள் சம்தந்ரக் தௌ அகச்சர் அர்ள் ன்தகட 

உகறமன தபறவுதடுத்றணரர். அரது, இந்த் தரறலிமன 

ஈடுதட்டுள்பர்பறன் ண்றக்கக ன்ண றத்றல் 

தகுர அர்ள் குகநத்றதக்றன்நரர்ள்? ன்தது தற்நறக் 

கூநறணரர்.  

இந்ற அசரங்ம் தரள்க ரலறர இது டுக்ப்தட 

மண்டுதன்த லர்ரணறத் தறநகு, அந்த் தரறலிமன 

ஈடுதடுறன்நர்கபத் தரடர்ந்தும் ஈடுதடரல் 

டுப்தற்ர ரற்தறகப அர்ள் உதமரறப்தற் 

தன்த வு-தசனவுத் றட்டத்றமன தரரற றறக 

எதுக்றறதக்றன்நது. தவ்மத மகனத்றட்டங்பறன் 

தோனரப் தரரற றற எதுக்ப்தட்டு, இப்ததரளது இந்த் 

தரறலிமன ஈடுதடுறன்நர்பறன் ண்றக்க தகுரக் 

குகநக்ப்தட்டிதக்றன்நது. அமண்ர து 

ரட்டிலும் இந்த் தரறலில் ஈடுதடுதர்ளுகட 

ண்றக்க றச் தசரற்தர இதந்ரலும், அறலும் தனர் 

லண்டரனர இந்த் தரறகனச் தசய்றல்கன. 

அண்கறல்ரன், இந்த் ணறதர் சட்டதோனத்க ரன் 

தரண்டுந் தறநகுரன், அர்ள் இந்த் தரறகனச் 

தசய் ஆம்தறத்றதக்றநரர்ள். தொன்ணர் 300 தடகுபர 

இதந் ண்றக்க இப்மதரது 1,500 தடகுபர 

அறரறத்றதக்றன்நது. ஆணரல் அர்ள் றதம்தவும் தக 

தரறலுக்குச் தசல்து ஷ்டரண றடல்ன. அப்தடிறதந் 

மதரறலும், அர்ள் தசரற்த ண்றக்கரணர்பர 

இதந்ரலும், ரற்தத் தரறல் தசய்ற்ரண றதொகந 

கப அர்ளுக்கு அசரங்ம் தசய்துதரடுக் மண்டும் 

ன்ததும் ங்பது மரரறக்கர இதக்றன்நது. 

தணன்நரல், இது நரண, தரறப்கத ற்தடுத்துறன்ந எத 

தசன்தொகந. இகணத் டுக்  மண்டுதன்த ரங்ளும் 

வ்பமர தொற்சறக்றன்மநரம். அது சரறரண தொகநறமன 

டுக்ப்தடுர இதந்ரல் அற்கு அதரம் றறப்தன் 

தோனரமர, சறகநக்கு அதப்தைன் தோனரமர ட்டும் 

டுக் தொடிரது. அறமன ஈடுதடுறன்நர்கப மத 

றபறல் அர்ளுகட தரக ஈட்டிக்தரள்ளும் 

கறல் உற்சரப்தடுத்துகனத்ம் ரங்ள் தசய் 

மண்டிது அசறர இதக்றன்நது.  

இது சம்தந்ர குதர்ப் தறமசத்றமன எத லன்தறடித் 

துகநதொதரன்த அகப்தர  ரக்குதற தரடுக்ப் 

தட்டிதப்தது ங்ளுக்குத் தரறத்ம். அந் லன்தறடித் 

துகநதொத்க அகப்தற்கு அகச்சு துரறர 

டடிக்கதடுக் மண்டுதன்த மட்டுக் 

தரள்றன்மநன். தணன்நரல், இந் லன்தறடி தொகநக 

உதமரப்தடுத்துதர்பறல் தததம்தரன்கரமணரர் 

குதகச் மசர்ந்ர்ள். அர்ளுக்தன்த டல் 

றகடரது. ஆகறணரல் அர்ள் தூரண இடங்ளுக்குச் 

தசன்த இந்த் தரறகனச் தசய்றநரர்ள். இது எத 

ரனத்றமன றதத் மண்டி தரறல்தொகந ன்த 

ங்ளுக்குத் தரறத்ம் ன்தம் அர்ள் தசரல்லிறதக் 

றநரர்ள். ஆகறணரல், அர்கப மத ததள்ப 

தொகநளுக்கு ரற்ந  டடிக்க டுப்தது அசறரகும்.  

தடுங்ரனர தகடறணர் சறதந் றலிட்டி 

லன்தறடித் துகநதொம் தசன்ந றங்ட்றக, அரது 

இண்டு ரட்ளுக்கு தொன்ணர் , அந்ப் தகுற க்பறடம் 

கபறக்ப்தட்டகரணது றவும் சந்மரரண எத 

றழ்ரகும். எத ரனத்றமன இனங்கறல் தறடிக்ப்தட்ட 

லன்தரகறன் தோன்நறதனரத தகுற, அந் றலிட்டி 

லன்தறடித் துகநதொப் தகுறறல்ரன் தறடிக்ப்தட்டது ன்தது 

னரத. லன்தறடிகப் ததரதத்கறல் அது எத 

தொக்றரண இடம். றழ்த் மசறக் கூட்டகப்தை 

தரடர்ச்சறர அசரங்த்மரடு டத்ற மதச்சு 

ரர்த்கள், இகடதௌடுள், லறன்ந க்குள், 

க்ளுகட ஆர்ப்தரட்டங்ள் இக ல்னரற்நறணதும் 

தறறதனணர றலிட்டித் துகநதொம் இப்ததரளது 

றடுறக்ப்தட்டிதக்றன்நது. ஆணரல், அது றதத்ற 

அகக்ப்தட  மண்டும்.  லன்தறடிறமன இந் ரட்டுக்கு 

அந்பவுக்கு தரகத் மடிக்தரடுத் அந்ப் தகுற 

இப்ததரளது அந் லணர்பது கபறமன லண்டும் 

தரடுக்ப்தட்டிதக்றன்ந மகபறமன, அகணச் சரறரண 

றத்றல் உதமரப்தடுத்க்கூடி கறல் அதறறதத்ற 

தசய்ற்கு எத றமசட றறக  அசரங்ம்  தரடுக் 

மண்டுதன்த மட்டுக்தரள்றன்மநன்.  

அதுட்டுல்ன, அங்ம தரறல் தசய்றன்நர்ளுகட 

வீடுள் றடுறக்ப்தடறல்கன; அர்ளுக்ரண தறரண 

தரக றடுறக்ப்தடறல்கன. ஆகரல், அங்ம அர்ள் 

தரடர்ச்சறர ரழ்ந்து ரழ்ரரத்க ஈட்டமண்டுர 

இதந்ரல், அந்த் துகநதொம் றதத்ற தசய்ப்தடுதுடன், 

அர்ளுகட வீடுள் இதக்றன்ந தகுறளும் தரகளும் 

துரறர றடுறக்ப்தட மண்டும். இந் அசரங்ம் 

தறக்கு ந் தறநகு றன றடுறப்தைக்ள் கடதததறன்நண 

ன்தக ரங்ள் ற்தக்தரள்ளுறன்மநரம். ங்பறமன சறனர் 

"ஆட்சற ரநறணரலும் ரட்சற ரநறல்கன" ன்த தசரல்லிக் 

தரண்டிதக்றன்நரர்ள். அது த. உண்கறமன அந்க் 

ரட்சற ரதறநது; அது ரததுகூடத் தரறறல்கன. 

அவ்பவு ததுர அது கடதததறன்நது. அந் ரற்நம் 
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slow motionஇல் டக்கும்மதரது ரததுமதரனத் 

தரறறல்கன. ஆணரல், இண்டு தடங்ளுக்கு தொல் 

இதந் ரட்சறகத்ம் இப்ததரளது இதக்றன்ந ரட்சறகத்ம் 

எப்தறட்டுப் தரர்க்கறல் தரரற ரற்நம் இதக்த்ரன் 

தசய்றநது. ணம, இந் ரற்நங்கப அசரங்ம் இன்தம் 

துரறரக் தரண்டு மண்டும்.  

இந் றனங்ள் ங்ளுகட க்பறன் தர்வீச் தசரத்து ! 

அர்ளுக்குரற ண்! அர்ள் தததகமரடு ரழ்ந் 

இடங்ள்! லண்டும் அந் இடத்றமன அர்கப 

ரகப்தது - ரழ்ற்கு இடபறப்தது அசரங்த்றன் 

டக! அப்தடிச் தசய்ம ல்லிக்ம் ற்தடுற்ரண 

தொனரது தடிர இதக்க்கூடும். அப்ததரளதுரன் “இது 

ங்ளுகட ரடு” ன்த அர்ள் தசரல்னக்கூடிர 

இதக்கும். இல்கனதன்த தசரன்ணரல், அர்ள் றலிபர 

மத க்ளுகட வீடுபறலும் கூடரங்பறலும் தவ்மத 

இடங்பறலும் ரளறநமதரது, “ இது ங்ளுகட தசரந் 

இடம்” ன்ந உர்வு அர்ளுக்குக் கடசறக ற்தடரது. 

அன் தறறதனணர “இது ங்ளுகட தசரந் ரடு” ன்ந 

ண்ம்கூட ற்தடரது. ஆகறணரல், இந் அசரங்ம் 

டுத்றதக்றன்ந இந் தொற்சறளுக்கு ரங்ள் ன்நற 

தசலுத்துறமநரம். ஆணரல், அது துரறர கடததந 

மண்டும். மகறல்னரல் ரப்தடுத்துல் குகநக்ப்தட 

மண்டும்.  

இன்கநக்குச் சகத தொல்ர் அர்ள், “மற்கந றணம் 

தரண்டுப்தடறதந் சட்டதோனத்க ரன் லபப்ததந 

றல்கன, அகணப் தறநறதரத றணத்றல் தரண்டுதமன்” 

ன்த தசரன்ணக ரங்ள் மற்றமநரம். அது றவும் 

தொக்றரண எத சட்டதோனம். ன், மற்கந றணம் அர்ள் 

தறன்ரங்றணரர்ள்? ன்த  றழ் க்ளுகட ணறமன 

தரரறதரத சந்மம் ளந்றதக்றநது. இந் ரட்டிமன 

தொக்ற சத் கனர்ள் தசரன்ண எத கூற்நறன் ரர 

அசரங்ம் தறன்ரங்குறன்நர? அப்தடிறதக் தொடிரது! 

இதக்க்கூடரது. அப்தடி இதக்குர இதந்ரல், இந்ப் 

தரரளுன்நம் மகறல்கன. ரன்குமதரோ் மசரோ்ந்து ரட்டிமன 

ன்ண டக்மண்டும் ன்த சட்டம் இற்நறக்தரண்டு 

இதக் தொடிரது. இந்ப் தரரளுன்நம்ரன் 

தொன்கரணது. க்ளுகட இகநக, சட்டரக் 

அறரம் ன்தண இந்ப் தரரளுன்நத்றதெடர 

ட்டும்ரன் தசற்தடுத்ப்தட மண்டும் ன்தகத் 

தரடர்ச்சறரப் தனர் இங்ம தசரல்லிக்தரண்டிதக் 

றநரர்ள். அப்தடிர இதந்ரல், அது உண்கர 

இதந்ரல், இந்ப் தரரளுன்நத்துக்கு மனர - இகறட 

உர்ந்ர இன்தணரத சகத இதக் தொடிரது. 

ஆகறணரமன, மற்கந றணம் தரண்டுறதந் 

சட்டதோனம் தரடர்தறல் தொன்தணடுத்துகத் ரகனச் சற்தப் 

தறன்கத்றதக்றன்நலர்ள் ன்நரலும், அகண லபப்ததநரது 

துறமரடு தசற்தடுத்மண்டி ததரதப்தை 

அசரங்த்துக்கு உண்டு ன்தக ரன் லித்தத் 

றதம்தைறன்மநன்.  

அமமதரன, இந் ரட்டிமன தைறமரர் அசறனகப்தைச் 

சட்டம் உதரக்ப்தட மண்டும். மற்கந றணம் 

அகச்சகப் மதச்சரபர் அகத் தட்டத்தபறர 

அநறறத்றதக்றநரர். “இந் அசரங்த்துக்குக் தரடுக்ப் 

தட்டிதக்றன்ந ஆகறன் தறரம் ரங்ள் 

தசற்தடுமரம்! தைற அசறனகப்தைச் சட்டத்க ரங்ள் 

தரண்டுந்ம லதமரம்! ”  ன்த அர் றட்டட்டர 

அநறறத்றதப்தது ல்னதரத றடம். அன்தடி 

தசற்தடமண்டும். ரங்ள் என்நக தட ரனர 

அறபவு மத்கச் தசனறத்து, றடத்ல் குளறலும் 

தன உத குளக்பறலும் தல்மத மதச்சுரர்த்கபறலும் 

வ்ரத தொல் டகர இந் ரட்டிமன அகணத்து 

க்ளும் ற்தக்தரள்பக்கூடி எத சதோ எப்தந்த்க - ஏர் 

அசறனகப்தைச் சட்டத்க - ற்தடுத் தொடித்ம் ன்றன்ந 

தசற்தரட்டிமன இநங்றறதக்றமநரம்; அகச் தசய்து 

தரண்டிதக்றமநரம். அது தொள ரட்டுக்கும் தரறந் எத 

றடம். ஆகறணரமன அது சறநப்தரக் ககூடமண்டும். 

அது மரல்றறல் தொடிந்ர இதக்க்கூடரது. அந் தொற்சற 

மரல்றகடர இதந்ரல், இந் ரட்டிமன ல்லிக்ம் 

மரல்றகடந்ரத்ரன் சரறத்றம் ளப்தடும்.  

ல்ன சறந்கணமரடும் தொற்மதரக்குச் சறந்கணமரடும்  

இந் இண்டு ட்சறளும் மசரோ்ந்து மசற அசரங்ர 

இதப்தன் எம மரக்ம், தைறமரர் அசறனகப்தைச் 

சட்டத்க உதரக்குரகும். அந்ப் தறறமன தொம்தொர 

ஈடுதட்டுக்தரண்டிதக்றநரர்ள். அறமன சறன ரங்ள் 

இதக்றன்நணஈ தன இகடததள் இதக்றன்நண,  தன 

டங்ல்ள் ற்தடுறன்நண. இகதல்னரம் ற்தடர 

லிதக்குதன்த தம் றகணக் தொடிரது, அற்கந 

றர்தரர்க்ரலும் இதக் தொடிரது. தணன்நரல், ளதது 

தட ரனரத் லர்க்தொடிரல் இதக்றன்ந எத 

தறச்சறகணக ஏரறத தடங்பறல் லர்க் தொல்தன்தது 

றவும் ஷ்டரண எத றடரகும். அந் கறல், 

ரங்ள் றர்தரர்க் மண்டி டங்ல்ள்ரன் இக. 

ஆணரல், டங்ல்ள் தறன்நமதரது தைநதொதுறட்டு 

ஏடிறடரல், இகச் தசய் தொடிரதன்த ணந்பர்ந்து 

றடரல், க்பரல் தரடுக்ப்தட்ட ஆககத்ம் இந் 

ரட்டிமன ரழ்றன்ந அகணத்து க்ளுகட 

றர்ரனத்கத்ம் தத்றற்தரண்டு தசற்தட மண்டும். 

தணன்நரல், இந் ரட்டின் அகணத்து க்ளுகட 

றர்ரனதொம் இறமனரன் ங்றறதக்றன்நது. இப்தடிரண 

இணச் சறக்ல் இந் ரட்டிமன ற்தட்டிதக்ரறட்டரல் இந் 

ரட்டு க்ள் வ்பவு சுதறட்சரண றகனறல் இன்கநக்கு 

ரழ்ந்துதரண்டிதப்தரர்ள் ன்தக ரங்ள் றகணத்துப் 

தரர்க் மண்டும். சரற, டந்து டந்துறட்டது; அக 

தறன்ணரல் ள்பற ரங்ள் தொன்மணநறச் தசல்மரதன்த 

அகணதம் மசரோ்ந்து லர்ரணறத்து, இந் ரட்டிமன ரழ்றன்ந 

அகணத்து க்ளுகட உரறத்துக்ளும் தரதுரக்ப்தடுறன்ந 

கறல், அகணத்து க்ளும் ற்தக்தரள்றன்ந கறல்  

இணங்ளுக்றகடறனரண எத சதோ எப்தந்த்க இந் 

அசறனகப்தைச் சட்டத்றமன உதரக் மண்டும். 

அப்ததரளதுரன் இந் ரடு சுதறட்சரண தரகறமன 

தொன்மணந தொடித்ம். அதுகக்கும் ரங்ள் கச் 

தசய்ரலும் ப்தடிப் தசறதளறணரலும் அடிப்தகடறமன 

இதக்றன்ந அந்ப் தறச்சறகணக ங்பரல் லர்க் 

தொடிரற்மதரகும்.  

ரன் இகச் தசரல்ற்கும் ரம் இதக்றன்நது. தன 

டங்ல்ள் ற்தடனரம், தனர் தனறரச் தசரல்னக்கூடும். 

க்ளுகட ஆகக லநற, "இது இப்ததரளது 

மகறல்கன" ன்த சறனர் தகநசரற்தறநரர்ள். ஆணரல், 

ததரதப்தரண அசரங்ம் ன்ந கறல், இந்ப் தறகச் 

தசய்துதொடிப்தற்தன்மந அகக்ப்தட்டிதக்றன்ந இந்த் 

மசற அசரங்ம் அறமன தறன்ரங்க்கூடரது. அப்தடி 

தறன்ரங்மண்டி அசறதொம் றகடரது. தணன்நரல், 

றர்க்ட்சற ரறகசறமன அர்ந்றதக்றன்ந ரங்ளும் அந்ப் 

தறக்கு ங்ளுகட தொளகரண ஆகக் 

தரடுத்துக்தரண்டிதக்றன்மநரம். ரங்ள் ட்டுல்ன, எத 

ரனத்றமன இந் ரட்டில் தரரற ரற்நத்க ற்தடுத் 

மண்டுதன்த ஆத்தடுத்துப் மதரரடி க்ள் றடுகன 
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தொன்ணறறணர்கூட தைற அசறனகப்தைச் சட்டதரன்த 

உதரக்ப்தட மண்டுதன்தற்ரத் ங்ளுகட 

ஆக்தர்ரண தங்பறப்கத றவும் ததரதப்தைர்மரடு 

ங்றக் தரண்டிதக்றன்நரர்ள். ஆகறணரல், 

இதுப்தறலும் இதந்து தரண்டு ரங்ள் என்தமசரோ்ந்து 

தசய்றன்ந இந் தொற்சறறமன தற்நற ரமண்டிது 

அத்றரசறரகும்.  

இந் ரட்டின் சரறத்றத்றமன இண்டு தறரண ட்சறளும் 

என்தமசரோ்ந்றதப்தது இதுரன் தொற்டகரகும். இந் 

தொனரது சந்ர்ப்தத்க - இந் எம சந்ர்ப்தத்க ரங்ள் 

சரறரப் தறமரசணப்தடுத்ரல் றட்மடரம் ன்ந 

தறச்தசரல்லுக்கு ஆபரரல் றட்டுக்தரடுப்தைக்மபரடு, 

அமமத்றமன, க்ளுகட அடிப்தகட அதறனரகள் 

றகநமநத்க் றத்றமன, இந் அசறனகப்தைச் 

சட்டத்க தற்நறரக் தரண்டுந்து றகநமற்த 

ற்கு ரங்ள் தரடுதட மண்டும்; அற்ர ரங்ள் 

ததரதப்தைர்மரடு தசற்தட மண்டும். அப்தடி 

அகணதம் இங்க்கூடிரநரண ஏர் அசறனகப்தைச் 

சட்டத்க உதரக்குது அவ்பவு ஷ்டரண எத 

றடல்ன. அசறனகப்தை றடத்ல் குளறன் 

அங்த்தணன்ந கறமன ரன் இகப் தறல்னரல் 

தசரல்றன்மநன். 65க்கும் மற்தட்ட கூட்டங்பறமன ரங்ள் 

அதுதற்நற ஆரய்ந் மகபபறல் அகண ரன் 

உர்ந்றதக்றமநன். தன உத குளக்ள் இகண - 
 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Member, you have five more minutes. But I 
suppose the subject matter is something else.  

 

ගු එේ.ඒ. සුමන්ිනරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

No, Hon. Deputy Speaker, this is closely connected to 
the subject matter. 

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

I am just trying to get you back to the track for five 

minutes. 
 

ගු එේ.ඒ. සුමන්ිනරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

That is okay. Do not worry about that. I have dealt 

with the subject matter. I have dealt with the immediate 

subject matter. I am now dealing with the other issues that 
are closely connected to this. You took the Chair after I 

had dealt with the immediate issues. I was getting on to 

surrounding issues. There is a strong connection because 

this Bill, this Amending Act, is being brought by the 
Government consequent to a Private Members‟ Bill that I 

brought from the Opposition ranks. It is a request of 

hundreds of fishery societies in the North that we brought 

this and the Government has heeded that, today. I 
congratulate the Government for that.  

இகண ரன் ணறப்தட்ட சட்டதோனரக் தரண்டு 

ந்ரலும்கூட, அசரங்ம் டக்றலுள்ப டற்தநரறனரபர் 

சங்ங்பறன் தற்தக்க்ரண அங்த்ர்பறன்  

மரரறக்கக்கு இங்ற இன்கநக்கு சட்டத்கத் 

றதத்துறன்ந எத தொக்றரண றழ்வு இங்ம டந்து 

தரண்டிதக்றன்நது. 

So, it is in that context, when the Government has 
listened to the cry of the people of the North and is 

actually moving an Amendment to the legislation of this 

country that I am saying this. That is a good thing. This 

must not stop only with amending the Fisheries and 
Aquatic Resources Act. This must continue to impact on 

the fundamental law of this country, the supreme law of 

this country, what is known as a social contract of a 

country. So, this is a good omen, a good signal today.  

We have also been engaged in that exercise of 

changing the ground rules on which different peoples of 
this country can live together. Equality, however, 

whatever be their numbers, is a fundamental feature that 

must be recognized. It is on that premise that different 

peoples can agree to live together in one territory. I hope 
we will be able to achieve that in the new Constitution. 

Numbers do matter. In a democracy, it is a majority rule 

that will prevail. We will bow to that; but at the same 

time in different areas different peoples groups will be in 
the majority and power must be so shared that everyone 

will know that their will also has a place in making 

decisions with regard to the governance of this country 

and that they are not always subject to the rule of the 
majority to which they do not belong. So, it is important 

for a sense of belonging of everyone in the country that 

they also have access to powers of governance, that they 

can also make decisions for themselves on matters that 
affect their day-today lives. Therefore, now that we have 

embarked on this very important exercise, I would even 

dare say it is the most important exercise the legislature of 

this country has embarked on since Independence, 
because in 1947, we were given a Constitution that was 

not even passed here. That was passed in Buckingham 

Palace, that was passed in the British Parliament as an 

Order in Council. In 1972, there was no agreement. The 
Party in rule decided because they had a two-thirds 

majority. The people did not approve it. In 1978, the 

Party in power decided. The other Party in Parliament did 

not agree. It was not given to the people of the country for 
approval. So, for the first time ever we have an 

opportunity for the participation of everyone in this 

country and for the first time ever, I would say, it has a 

potential. According to the Resolution that Parliament 
passed unanimously, it must be placed before the people 

at a referendum. Give it to the people. People know what 

is good. People, if they are led properly, if they are 

advised properly, will decide rightly. That is the 
experience world over. People should not be allowed to 

be misled by miscreants. So, leaders of the country who 

have taken these bold steps must continue to convince the 

people that this is a good thing for future generations.  If 
we go towards that objective of a Constitution that is 

acceptable to all the peoples of this country, I am sure all 

the peoples of this country will readily say, “Aye.” 

Thank you very much.  
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ඳහර්ලිලම් තු 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ිනහි භාලේකඹි වහි අ.බහ.1.30ි දේහි ඳහර්ලිලම් තුලේි
ක යුතුිඅත්ිහිටුනහ.ිි 
 

රැවහවීම ඊ  අනුකල තළලකළලිකල අ ක හිටුලන දින්                   
අ.භළ.1.30  නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ [ගු මවල්ලේ 
අවඩක්කනළදන් මශතළ] මප වභළඳින කලමයන් නෆලත ඳල කලන 
දී. 

அன்தடி, அர்வு தற.த. 1.30ි றக இகடறதத்ப்தட்டு 

லண்டுந் தரடங்றற்த. குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள் 

[ரண்தைறகு தசல்ம் அகடக்னரன்]  கனக றத்ரர்ள். ‘ 
 

Sitting accordingly suspended till 1.30  p.m. and then 

resumed, DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE 

HON. SELVAM ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 

 
[අ.බහ.ි1.30] 

 
ගු දිලිප් මලදආරච්ික මශතළ (ධීලර ශළ ජජ වේඳ ක 

වංලර්ධන රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு றலிப் தஆச்சற - டற்தநரறல் ற்தம் ல 

பதோன அதறறதத்ற  இரஜரங் அகச்சர்) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi - State Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 
ගරුි ලධලඹෝජයි කහයකි බහඳිනතුභලධ ි අදි ිනනි ලදළලධි යි

න්ඹවීලම්ි භාහදඹි වහි ලගනි ිනලඵනි ධීයි වි ජරජි ම්ඳත්ි
(ංලලෝධන)ි ඳනත්ි ලකටුම්ඳත ි ි උතුලර්ි ධීයි ංභාධහනි යලඹි

ගණනකිඉල්ලීභේිවළටිඹ ත් ිඋතුලර්ිභවජනිලධලඹෝජිතඹ ලේි
ඉල්ලීභේි වළටිඹ ත්ි ගරුි ුදභ ිනය ි භ ත්රීතුභහි ලඳෞදගලිකි
ලගනහපුි ලඹෝජනහේි අුසි ඉිනරිඳත්ි කයනි රදි ඳනත්ි

ලකටුම්ඳතේිලරිිිවඳු  න ිපුළු .ි 

යිිනවේිිනසලේිඋතුරුිඳශහලත්ිඳළිනියුදධඹිඅපිිඅ ි
කශහ.ිනමුත්ි ඉ ිනඹහුසි ධීයඹ ි භායල ිඋතුරුි ි මුහුදුි ප්රලදලලය්ි

භත්යිම්ඳතිභංලකොල්රිකනහ.ිනඹිතවනම්ින්රීලම්ිඅයමුණි ි
තභයිි ලභභි ඳනත්ි ලකටුම්ඳති ඉිනරිඳත්ිකයි ිනලඵ ල .ි ි අලපාි
යලේි උතුලර්ි ලවෝි දකුණාලණ්ි ධීයිකර්භහ තඹි කයනි ධීයඹහලේිි
අයිිනඹිරැකිලද න ි ධීයඹහලේිඅභිභහනඹිරැකිලද න ිිධීයඹහි

ආයේහිකය න ිිලම්ිතුළි ිඅඳ ිිවළන්ඹහිරළලඵනහ.ිි 

Bottom trawling රභඹිවහිtrawling රභඹින්ඹහිරභිලදකේි
අදිධීයිකර්භහ තලය්දීිබහභාතහිකයනහ.ිBottom trawling රභඹි

න්ඹ ල  ි ඉ ිනඹහලේි ඉරහි ඇභාල්රහ ි භාලහරි ඹකඩි ලර්ල්ි පීලිි
දහරහ ිඊඹම්ිඵරු ිගල් ිඹකඩ ිදම්ළල්ිදහරහිභවිමුහුදිඳතුලල්ිඉරහි
වහයනිරභඹයි.ිඒි ිරභඹිලධහි අලපාි මුහුදුි ඳතුරි භානහලඹ ිඳත්ි

නහ;ි අලපාි ජරි වීවී ි භානහලඹ ි ඳත්ි නහ;ි ලකොයල්ි ඳයි
භානහලඹ ිඳත්ි නහ;ි අලපාි ම්ඳත්ියලඹල්රි හලේභි ඳරියඹත්ි
භානහලඹ ි ඳත්ි නහ.ි දළ ි ලම්ි යලඹල්රි භානහලඹ ි ඳත්ලරහි

වභහයයි.ි උතුරුි මුහුදුි ීරයඹි කුණාඹුරුි කය නි ඵළරිි මු සි බිභේි
හලේයි.ිිනළලධිමු සිබිභේිඵ ිඅදිඋතුරුිමුහුදුිීරයඹිඳත්ලරහි
ිනලඵනහ.ි අධිඵරළින ි අලසි ඵරි 130කි නංජි ි ධහරිතහේි ඇිනිි
trawlingලි ිඇභාල්රහිතභයිිලම්ික යුත්තිකය ල .ි 

ඒිtrawling රභඹිනතයින්රීභිවහිගරුිඇභිනතුභහත් ිඅඳත්ි
-යශ පාන රජය- ඉන්දියානු රජය වමඟ විටින් විට වාච්ඡා 
කශහ.ිනලේිහකච්ඡහිකයනිගභ ිඒිඳ නිරභඹිතවනම්ිකශහ.ි

ඔවු ි අත්ි අඩංගු ි ගත්තහ;ි උහභාි දළම්භහ.ි අපිි ඒකි නතළලධ ි
නතයිකලශේි නළවළ.ි නභි ඳ නිරභඹි තවනම්ින්රීභි වහි නි
ලභභි ඳනත්ි ලකටුම්ඳති ි ඳහර්ලිලම් තු ි ඉිනරිඳත්ි කයි ම්භති

කයි ගළනීලභ ි ඳුදි නභි නීිනි -ි රීිනි ක්රිඹහත්භකි කය නි අපිි
ඵරහලඳොලයොත්තුිලනහ.ි 

Bottom trawling රභඹිවළරුණුිභා ිතත්ිtrawling රභඹේි

ිනලඵනහ.ි අලපාියලේිඋතුලර්ිධීයිකර්භහ තඹිකයනිධීයයි ි
විදකුණාලණ්ිධීයිකර්භහ තඹිකයනිධීයයි ිවීත්ි ල ිඒි
trawling රභලඹ .ි ඒි trawling රභඹ ි ජරි සථයලය්ි ඉලගනි
කයනි trawling රභඹේ.ි නහිදීි යලදුි  ල ි ලඳොලශො ි ගල්ි

ඵස ල ි නළතුි භඩි ිනලය්ි ඒි කර්භහ තඹි කයරහි ඉස ි
ම්ඳති ලනශහි ගළනීභයි.ි ඉ ිනඹහල ි ඇභාල්රහි කය ල  ි ඒි
ඔේලකෝභිභානහලිකයරහිභත්යිම්ඳතිලනශහිග නිනක.ිලම්ි

ඳනත්ි ලකටුම්ඳති ම්භති වුලණොත්ි ලදීයඹි ධීයඹහි ආයේහි
ලනහ;ිඅලපාිභත්යිම්ඳතිරැලකනහ;ිරැන්ඹහිඋත්ඳහදනඹිළි ි
ලනහ;ිභාලදලිභාලධභඹිභාලහරිලරිඅඳිය  ිරළලඵනහ;ිඅලපාි

ධීයිප්රජහලේිඅතමි ිරුිලනහ;ිධීයඹහිවීත්ිලනහ.ිලම්ි
ළඩ වනි අපිි ක්රිඹහත්භකි කයනි ලකො ි අලපාි ය  ි ඒි හයලි
රළලඵනහ.ි ිඅපිි ධීයි වහිජරජි ම්ඳත්ිංර්ධනි අභහතයහංලඹි

වළටිඹ  ි ලම්ි යලේි ිනලඵනි ටිනහි අභහතයහංලඹේි වළටිඹ ි නභි
ම්ඳතිරැකිග නික යුතුිකය ල ිඅ නිඒකයි.ි  

මුහුදුි ඳතුලල්ි trawling කයනිඒි trawling රභඹිලධහි මුහුදුි
ඳතුලල්ිිනලඵනිලහකිප්රජහිනළිනිලනහ;ිඳරියිඳදධිනඹිභානහලි

ලනහ;ි මුහුදුි ඳතුලල්ි ඉ නි වීවී ි භානහලි ලනහ;ි බිජුරනි
සථහනි භානහලි ලනහ;ි මුහුදුි ඳතුලල්ි ිනලඵනි ඳරියිලධලේතනි
භානහලිලනහ;ිගල්ි භල්ිභානහලිලනහ.ිඒිභඟි ිඅලපාි හගයි

කරහඳඹිභානහලිමුඛඹ ිඇදිළල නහ.ිනභිඳ නිරභඹිතවනම්ි
කය නි ලගනහපුි ලම්ි ඳනත්ි ලකටුම්ඳති ඉතහභි ලවොි ි ඳනත්ි
ලකටුම්ඳතේි වළටිඹ ි භහි දන්නහ.ි ි ලම්ි පිළිඵි ලඳෞදගලිකි

භ ත්රීි ලඹෝජනහේි ි ඉිනරිඳත්ි න්රීභි ගළනි ගරුි ුදභ ිනය ි
භ ත්රීතුභහ ිභහිසතුින තිලනහ. 

NARA ආඹතනලඹ ි කයනි රදි ඳරීේණලි ි ලඳ හි
දීරහිිනලඵනහ ිtrawling රභඹිතුළි ිඅලපාියලේිඉස ිඅල්රනි
අඹ ිඳරියඹ ිවහලධඹේිලනොලනිආකහයඹ ිනභිකර්භහ තඹි

කය නි පුළු ි න්ඹරහ.ි ඒි ලධහි උතුලර්ි ධීයඹ ලේි අයිිනඹි
යන්නිලකො  ි දකුණාලණ්ිධීයඹ ලේත්ිඅයිිනඹිරැකීභිංලලෝධනඹි
භාඹි යුතුයි.ි ලම්ි ලගලනනි නීිනි තුළි ි අලපාි ලදීයඹි ධීයඹහි

ආයේහිකයිග නිනනෆ;ිලදීයඹිධීයඹහලේිඳ නිරභඹිරැකි
ග නි නනෆ;ි අලපාි ය  ි භාලහරි ම්ඳතේි නි ඉස ි ම්ඳති
ලනශහිගළනීභ ිඅලපාිධීයඹහ ිඒිඅසථහිඋදහිල නිනනෆ.ිඒි

ලධහිඅලපාියලේිකයනි tිrawling රභඹ ිඅදහශිනීිනිංලලෝධනඹි
වීභිතුළි ිනභිරභඹ ිතවනම්ිඳළනලනිනකිුදදුුදිනළවළින්ඹනි
නකිභභිලම්ිබහලේදීිලඹෝජනහිකයනහ.ි 

රංකහි ලේභි ිනලඵනි භවි මුහුලදි ඳ නි රභි භාලහරි
ප්රභහණඹේි ිනලඵනහ.ි නභි ඳ නිරභර ි අදහශි ඳශහලත -
ඳශහත  ිප්රලදලලඹ -ප්රලදලඹ ිනීින-රීිනිඇිනිකයරහ ිනභිඳ නි
රභි ක්රිඹහත්භකි කය නි ක යුතුි කය නි නනෆ.ි ඒි භාතයේි

ලනොලයි ි උතුරුි වි නළලගනහියි ඳශහත්රි භහදළල්ි
කර්භහ තලය්ි ලඹදීි යලටිනි කර්භහ තකරු ලේි අයිීර ි අදි
නභා ිනළිනිලනිතත්ත්ඹකිඳිනනහ.ිනභිඅයිීර ිුදයේෂිති

කය නි නනෆ.ි නභි අයිීර ි රඵහි ලද නි අපිි ක යුතුි කය නි
නනෆ.ිඒකිතභයිිභලේිලඹෝජනහ.ිඅලපාියලේිධීයිකර්භහ තඹි
තුශි ඒි ඒි ේලේර ි අදහශි ක යුතුි කයනි ධීයඹ ලේි

අයිිනහයලකම්ිආයේහිකය නිනනෆ.ිඒිහලේභිනභිකර්භහ තඹි
තුළි ි ධීයඹ ලේි ගභ ිභගි ලේිනි ම්ඳ නිකය නිනනෆ.ි
දලකිතුනක ිඳුදිඋතුලර්ිධීයිජනතහලේිඅයිිනඹිරැකිලද නි

ලභභි ඳනත්ි ලකටුම්ඳති ම්භති කයි ගළනීභි තුළි ි ක යුතුි
කය නිඅඳිඵරහලඳොලයොත්තුිලනහ.ිිගරුිඇභිනතුභහත් ිභභත්ි
හකච්ඡහි කයරහි තදුය ත්ි නීිනි රීිනි ඇිනි කයරහ ි නභි ක යුතුිි
ක්රිඹහත්භකිකයනහ.ි 

ලභහිි ති ංලලෝධනඹේි යලදුි න්රීභ ි 2016ි ලර්දීි ි භභි
ඳහර්ලිලම් තු ිවහි අභහතයහංලඹ ිලඹෝජනහේි ඉිනරිඳත්ිකශහ.ි
ඒි ලඹෝජනහි තභයි ිඅපිි උතුලර්ි ලයශි ම්ඳත්ි ි රැකිග නහි
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හලේභිය ිලේභිිනලඵනිලයශිීරයඹ ිගල්භල්ිවිලකොයල්ිඳයි

හලේියලඹල්රේභිආයේහිකයිගතියුතුයිින්ඹනිනක.ිඅදිඅලපාි
ය  ිභායලතුරුිභුද ිඅඳනඹනලඹ ිභාලහරිආදහඹභේිරළලඵනහ.ි
නඹිඅලපාියලේිආර් ගකඹිිනයුණුිවීභ ිඵරඳහනහ.ි 

ඳුදගිඹි කහරලය් ි 2016ි අවුරුදලදි ත්රිකුණාණහභරලය්ි භායලතුරුි
භුද ිඅඳනඹනකරු ිභෙිලයශිශුදධිඳභාින්රීලම්ිනේිිනනි

ළඩමුළුේිඳළළත්වහ ිලඵෝේටුි50ේිලඹොදහගලධමි .ිභභත්ිඒක ි
වබහගිි වුණහ.ි ලයො ි භඩ ි ලඵෝතල්ි ඇතුළුිගල්ඳයි අතයි රැඳිරහි
ිනබුණුිඅඳද්රයිට්රළේ ර්ි20ේිඳභණිඅපිිඳළඹිවතයේිතුශිනකතුි
කශහ.ි ඒකි දළකරහි භභි ලඹෝජනහි කශහ ි රංකහි ලේභි ලයශි

ීරයලය්ිිනලඵනිගල්ිඳයිආයේහි කයිගළනීභ ිනම් ිභායලතුරුිභුද ි
ආයේහිකයිගළනීභ ිනම් ිභායලතුරුිභුද ලේිබීජ ි-බිත්තය-ිරැකි
ගළනීභ ිනම් ි භායලතුරුිභුද ිලඵෝවීභිර්ධනඹිවීභ ිනම්ිඒිගල්ි

ඳයිශුදධිඳභාින්රීභියලදුිකය න ිනනෆින්ඹරහ.ිඒිවහිලවොභි
භාඳුභිතභයිිභභිඅභහතයහංලඹ ිලඹෝජනහිකලශේ.ි  

අලපාි යල  ි ඵහුිනනි ඹහහි 2 500ේි 3 000ේි ඳභණි ධීයි
රැන්ඹහි වහි ඹනහ.ි ඒි ෆභි ඵහුිනනි ඹහහේභි භහඹක ි
රිරනිප්රභහණඹේිකෆභ ිතුයිලඵෝතල් ි පාරහසටිේිවිලොපි ි

ඵෆේිහලේිඅලයිලදල්ිඅයලගනිඹනහ.ිඒිඅඳද්රයිඔේලකොභි
දහ ල ි මුහුද .ි ලඵෝේටුි ලදතු දහවන් ි නළලධි අඳද්රයි මුහුද ි
දහනහ.ි මුහුලදි ලකොතළනන් ි ඒි අඳද්රයි දළම්භත්ි ලයශ ි

ගවලගනිඇභාල්රහිගල්ිඳයිඅසලේිරැලිනහ.ිඒිගල්ිඳයිඅසලේි
තභයිිභායලතුරුිභුද ලේිප්රජනනඹියලදුි ල  ිබිත්තයිදහ ල .ි
නතලකො ිඒිතු ිබිත්තයිදහනිගල්ිඳයිඅහිමිිලනහ.ිඒිලවේතුි

ලධහිභායලතුරුිභුද ිලඵෝවීභිඅ සිලනහ.ිනභිලධහිභභිධීයිවහි
ජරජි ම්ඳත්ි ංර්ධනි අභහතයහංලඹ ි ලඹෝජනහේි කශහ ි
යහලඹ ි ලඵෝේටුේිපි ිනිභා ිනහභාකිවමුදහල ි ලවෝිSri 

Lanka Coast Guard  නලක ි ඳරීේහි කයරහි ලගනි ඹනි ඵ සි
ලභොනහදින්ඹරහි  ව ිකයි ිකයලගනිඒි ලඵෝේටුි රැන්ඹහි
අ ිලරහිආඳුදිනනිභා ිරැලිෙනිගිඹිඵ සි ිපිළිඵිහර්තහි

භෙි හි ඵරරහ ි ඒි අඳද්රයි නගයි බහ ි ලවෝි ලනත්ි
සථහනඹක ිබහයිලද න ික යුතුිකය න ින්ඹරහ.ි 

ඒක ිඅභහතයහංලලඹ ිඹම්න්යලිරභලේදඹේිකසිකයිදීරහි -ි
ලනභි ඵකේ ි ලනභි ඵෆේි ලඵෝේටුර ි රඵහි දීරහි -ි ඒි
ලඵෝේටුල ි භහයලකි ඹම්ි මුදරේි අඹි කයරහි ලම්ි ක යුත්ති

කලශොත්ිරංකහිලේිිනලඵනිලයශිීරයඹිරැකිග නිපුළු ි
න්ඹනි ි ලඹෝජනහි භභි 2016ි ලර්දීි ි කශහ.ි ඒකි ලවොි
ලඹෝජනහේි න්ඹරහි පිළිගත්තහ.ි අභහතයහංලඹි භඟි ි තභි නභි

ලඹෝජනහි ක්රිඹහත්භකි වුලණ්ි නළවළ.ි ඒි ලඹෝජනහි ක්රිඹහත්භකි
කය නින්ඹරහිභභිඉල්ලීභේිකයනහ.ිනළලධිලඹෝජනහිතුළි  ි
නළලධි ළඩ ව ි තුළි ි අලපාි ලයශි ීරයඹි රැකි ග නි අඳ ි
පුළු කභි රළලඵනහ.ි අඳ ි භායලතුරුි භුද ි වීභි ශේහි

ග නි පුළු කභි රළලඵනහ.ි ඒිලධහි ඒකත්ි ලම්ි ලඹෝජනහ ි
ඇතුශත්ි කයරහි අපිි ලගනහපුි ලඹෝජනහි හර්ථකි ලඹෝජනහේි
වළටිඹ ික්රිඹහත්භකිකය නික යුතුිකය නිනනෆ.ිලම්කිලරොකුණාි

ප්රලසනඹේ.ි ලභඹි ඉ ිනඹහි භෙි ඇිනි කයි ග නහි ප්රලසනඹේ.ි
උතුලර්ි ධීයි ජනතහි රැකි ග න ි උතුලර්ි ධීයි ජනතහලේි
අයිිනඹි ආයේහි කයි ග න ි දකුණාලණ්ි ධීයි ජනතහලේි අයිිනඹි

රැකි ගළනීභ ි -ධීයි ේලේලය්ි රැන්ඹහි කයනි ධීයඹ ලේි
අයිිනහයලකම්ි රැකි ගළනීභ -ි ලම්ි ංලලෝධනඹි යලදුි කයි නීිනඹි
ක්රිඹහත්භකිකය නඹින්ඹරහිඉල්රහියලටිමි ිභභිලධවඬිලනහ.ි

ලඵොලවොභිසතුිනයි. 
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ලඵොලවොභිසතුිනයි.ි 

මීශෙ  ිගරුිලධවහල්ිගරපාඳත්ිනිභවතහ 

[අ.බහ.ි1.43] 
 

ගු නිශළල් ගප්ඳ කින  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் னப்தத்ற)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරුිලධලිඹෝජයිකහයකිබහඳිනතුභලධ ි1996ිඅංකි2ිදයනිධීයි
විජරජිම්ඳත්ිඳනලත්ි28ළලධිප්රධහනිග ිනඹ ිඅදහශි28
(අ)ි ලරි වි නි ග ිනඹේි ඉිනරිඳත්ි කයමි ි ප්රධහනි ඳනලත්ි

49ළලධි ග ිනඹි ංලලෝධනඹි න්රීභි වහි ප්රධහනි ප්රඥපාිනලය්ි
66ළලධිග ිනඹිංලලෝධනඹින්රීභිම්ඵ ධිඳනත්ිලකටුම්ඳති
ඉිනරිඳත්ින්රීභිලම්ිලභොලවොලත්ිකහලරෝචිතික්රිඹහේිලලඹ ිඅපිි

දන්නහ.ිනමුත් ි ලම්කිම්පර්ණි ල ි ලභඹ ි අදහශි තත්ි
ංලලෝධනඹේිලභභිඳනත ිනකතුින්රීභිභඟි ිඳභණයිින්ඹනි
නකයිිභලේිඅදව.ි 49ළලධිග ිනඹ ිඉේබිිනිනකතුිකයනිරදි

ග ිනඹ ි අදහශි නීිනඹි ක්රිඹහත්භකි න්රීභි ඉතහභි දුර්රයි.ි
ධීයඹහලේි ඹවඳති වහි නඹි භාධිභත්ි න්රීලම්ි ගකීභි
අභහතයහංලඹි භායල ි දළරිඹි යුතුයිි න්ඹරහි භහි ලම්ි ලභොලවොලත්ි

අධහයණඹිකයනහ.ි ලම්ි යලේි ධීයිකර්භහ තඹිතුශි ඳුදි ගිඹි
දකඹක ිආ නිකහරඹේිිනසලේිඳිනනිඵයඳතශිගළ ලුේි
වලය්ිඋතුලර්ිධීයිජනතහ ිඉ ිනඹහුසිධීයිඹහහලි ියලදුනි
ඵරඳෆභයි.ිඉ ිනඹහුසිධීයිඹහහිලභය දීිbottom trawling රභඹි

ලඹොදහි ගලධමි ි මුහුදුි ඳතුරි ුදදධි න්රීභි යලදුි න්රීභි තුළි ි මුළුි
හගයඹභිංවහයඹ ිරේිවුණහ.ිඅඳිිනගි ිිනග භියජලඹ ිඉල්රහි
යලටිලය්ි ලභභි ඉ ිනඹහුසි ධීයි ආරභණඹි නතයි න්රීභ ි වහි

පිඹයිග නහිලරයි.ිඒිඅුසි1996ිඅංකි2ිදයනිධීයිවිජරජි
ම්ඳත්ි ඳනලත්ි 28නි ග ිනඹ ි 28ි (අ)ි අලුත්ි ග ිනඹි
වඳු හිදීභිභඟි ිනභිග ිනඹිංලලෝධනඹිකයුසිරඵනිඅතයි

අලුත්ිග ිනලය්ිනීිනලය්ිඵරඳෆභිුසලය් ි "න ජි ිහිතිලවෝි
ඹහ ත්රිකිධීයි ලඵෝේටුිභඟි ිඇදලගනිඹුසිරඵනි දළල්ිබහභාතහි
කයමි ි ධීයි ලභලවයුම්ි ක යුතුි තවනම්ි න්රීභ"ි න්ඹනි

කහයණඹයි.ි ලම්ක ි ඇතුශත්ි ල නි නනෆ ි "මුහුදුි ඳතුලල්ි යල ි
ඇදලගනි නුසි රඵනි දළල්ි බහභාතහි කයමි "ි න්ඹනි නක.ි
භාලලේලඹ භි භභි අභහතයහංලි ලල්කම්තුමිඹ ත් ි අධයේි
ජනයහල්තුභහ ත්ි ලම්ි කහයණඹි හචිකි ඉිනරිඳත්ි න්රීලභ ි

අනතුරුිඒකිලධවතභහනීි පිළිඅයලගනිඒිංලලෝධනඹිලම්ක ි
ඇතුශත්ි න්රීභි පිළිඵි භහි භාලලේලඹ භි ඔවු  ි සතුින ති
ලනහ.ි 

ලම්ි දේහි හගයි ඳතුලල්ි ඇදලගනිඹුසි රඵනි දළල්ි බහභාතහි
කයමි ිධීයිලභලවයුම්ික යුතුියලදුන්රීභිතවනම්ිඳ නිරභඹේිි
ලරි නම්ි කයි ලනොිනබීභි ලධහි ලභභි ඳනති ක්රිඹහත්භකි ලනි

ලභොලවොලත්ියල ිතවනම්ිඳ නිරභඹේිඵ ිඳත්ිලනහ.ිනඹි
ලම්ි ලභොලවොලත්ි යලදුිකශි යුතුයි.ි නමුත්ි ලභභි නීිනඹික්රිඹහත්භකි
ුසලය්ි ලදීයඹි ධීයි ප්රජහ යි.ි ලභඹි වහභි ක්රිඹහත්භකි භාඹි

යුත්ලත්ි ඉ ිනඹහුසි ධීයි ඹහහ ිවහි ඵරහත්භකි නි ඳරිිනඹි
න්ඹනි නකි අපිි භාලලේලඹ භින්ඹනහ.ි ඒිලධහි ලභඹි භාලදීයඹි
ධීයි ඹහහර ි ඵරහත්භකි නි ඳරිිනි ලදනි ංලලෝධනඹි

කි නමි ි ලගනි ආි යුතුයිි න්ඹනි නකි භහි ලම්ි ලභොලවොලත්ි
අධහයණඹිකයනහ.ි 

ගරුි යහජයි ඇභිනතුභලධ ි අදි ලම්ි ලගලනනි ංලලෝධනලඹ ි
ලභොනභිආකහයඹන් ත්ිඉ ිනඹහුසිධීයිඹහහිකයනිභානහලඹ ි

න්යලදුි ආකහයඹකි ඵරඳෆභේි යලදුි ලනොනි ඵි ඔඵතුභහලේි
අධහයණඹ ි ලඹොමුි කය නි නනෆ.ි භ ද ි අලපාි යලේි උතුරුි
ඳශහලත්ි භ නහයභ ි න්ලිලනොච්චිඹ ි ඹහඳනඹි වහි මුලිිනේි

ිනසත්රිේකරි50 000ක ිඅධිකිධීයිප්රජහේිධීයිකර්භහ තලය්ි
ලධඹළලරනහ.ි ලභඹි උතුරුි ඳශහලත්ි භසති ජනතහලග ි
ළරන්ඹියුතුිබහගඹන්.ිනමුත්ිකනගහටු ිකහයණඹේිතභයි ියි

ගණනහකියල ිඋතුලර්ි ධීයි ප්රජහි තභිකර්භහ තලඹ ිඈත්ි
යලමෙභ.ි නඹ ි ප්රධහනි ලවේතුි ඉ ිනඹහුසි ධීයි ආරභණඹයි.ි

377 378 



ඳහර්ලිලම් තු 

ිනඹක ි ඉ ිනඹහුසි ධීයි ඹහහි 1500ේ ි 2 000ේි අතයි
ප්රභහණඹේි ලභය ි මුහුදුි සීභහි ආරභණඹි කයනහ.ි උතුලර්ි
ධීයඹ  ි ඳවයි දීම් ි ඹහහි වහි දළල්ි ආම්ඳ නි භානහලි න්රීම්ි

ඵහුරියලදුිකයනහ.ි 

අලපාි ලයශි ආ නඹ ි ඳළමිණි ''ලඵො ම්ි ලට්රෝලිං''ි රභඹි
බහභාතහිකයමි ිඳතුරිශුදධිකයමි ිහගයලය්ිඒිම්ඳත්ිභානහලි

කයනහ.ිලභලරිමුහුදුිඳතුලල්ිකුණාඩහිඳරිභහණලය්ිවීභාඹහලේියල ි
ලඳිඳහයලිඇතුළුිමුළුිමුහුදභිලකලශනහ.ිලම්ිපිළිඵිඋතුලර්ි
ධීයිප්රජහියිගණනහේිපුයහ භිආණ් සර  ිඵරධහරි  ි

දළ විනමුත්ිසථීයහයිභාඳුභේිලනොරළබීභිගළනිභාලලේලඹ භි
අපිිලම්ිලභොලවොලත්ිඅප්රහදඹිඳශිකයනහ;ිකනගහටුිලනහ.ි 

ලම්ිපිළිඵිඅපිිඳුදි ගිඹිආණ් ස ත් ි ත්භ ිආණ් ස ත්ි

අසථහිගණනහකදීිභාභාධිආකහයලඹ ිඅධහයණඹිකශහ.ි 2015ි
ඔේලතෝඵර්ි9නිිනනිභාජිතිලවේයත්ිභ ත්රීතුභහිලම්ිපිළිඵිබහි
කල්ිතඵනිඅසථහලේිලඹෝජනහේිඉිනරිඳත්ිකශහ.ිභහිඒකිස ගයි
කයමි ි කථහඵවිකශහ ි ලම්කි වහභිනතයිකය නික්රිඹහභහර්ගි

ග නින්ඹරහ.ි 

2016ිලඳඵයහරිිභහලය්ි05ිළලධදහිඉ දීඹිලධලඹෝජයිභාලදලි
ඇභිනලධි ුදසභහි සයහේි භළිනලධඹි ලභය  ි ඳළමිණිි ලභොලවොලත්ි

උතුරුි ඳශහත්ි ධීයි මඳකහයි මිිනි ම්ලම්රනඹත් ි අඳත්ි
ඒකහඵදධි වීි ලකොශමි නගයලය්ි දළළ ති උදලඝෝණඹේිකශහ.ි
අනතුරු ි ලකොශමිපුසතකහරිප්රලල්ඛනහගහයිරැසවීම්ිලහරහලේිඅපිි

ම්භ ණඹේිඳළළත්වහ.ිඒිභාතයේිලනොලයි.ි 

2016 ලඳඵයහරිි 15ි ළලධදහි ලදභාුසයි භසති රංකහි ලඳොදුි
ධීයි ජහිනකි ම්ලම්රනලය්දීි අපිි අලපාි ඳළත්ලත ි ලභ නි ලම්ි

ලඹෝජනහිඅයලගනිඇභාල්රහිවහභික්රිඹහත්භකිනිඳරිින ිඋතුලර්ි
භසතිධීයඹහ ිලම්ලක ිනිවහලධඹිශේනිලර ිඵරඳෆම්ි
කශහ.ිඒිභාතයේිලනොලයි.ි2016ිභහර්තු ිඅලප්රේල් ිභළයිිභහරදීි

අලපාි ඳේලය්ි උතුලර්ි ංභාධහඹකි හි පුි ඳහර්ලිලම් තුි භ ත්රීි
යහභලිංගම්ි ච ද්රලේකර්ි ලවෝදයඹහි උතුලර්ි ධීයයි ි භෙි
උදලඝෝණින්හිඳඹේියලදුිකශහ.ිලම්ිපිළිඵිලඹෝජනහි 06න් ි
යුේතිවිලඹෝජනහලිඹේිඅපිියජඹ ිබහයිදු නහ.ි2016ිඅලගෝසතුි

භහලය්ි03ිිනනිඋතුලර්ිනභිපිරිිභහිභෙිධීයිඅභහතයහංලලය්දීි
ධීයිඅභහතයතුභහිඇතුළුිඵරධහරි ිවමුිවුණහ.ිNavy නකිඇතුළුි
වමුදහිලධරධහරි  ි ගරුිුදභ ිනය ිභ ත්රීතුභහි-ලම්ියලඹලුිලදනහභ-ි

ම්ඵ ධිකයලගනිලම්ි ම්ඵ ධලඹ ිකථහිඵවිකශිඵ ි ගරුි
ඇභිනතුභලධ ි ඔඵතුභහ ි භතකි ඇින.ි ඒි භාතයේි ලනොලයි.ි 2016ි
අලගෝසතුි15ිනිිනනිශ්රීිරංකහිභහනිහිමිකම්ිලකොමි ිබහ ි

අපිිලම්ිම්ඵ ධලඹ ිඳළමිණිලිිකශහ.ි 2016ිඅලගෝසතුිභහලය්ි
16 ි 17ි වි 18ි ිනනරදීි අපිි උතුලර්ි ංචහයඹි කයරහි ධීයි
මුඳකහයිමිිනිම්ලම්රනලය්ිඅඹිභෙියහඹිලතොටුලඳොශල් ි

නළංගුයම්ි ලඳොශල්ි ෆභි නකක භි ගිහිල්රහි දළුසත්ි කයරහ ි
අහනලය්ි 18ි ළලධදහි උතුලර්ි Press Club නලේි දීි ඒකහඵදධි
භහධයිවමුේිඳළළත්වහ.ි 

ඒි භාතයේි ලනොලයි ි අපිි ලම්ි ම්ඵ ධලඹ ි උතුලර්ි

උදලඝෝණින්හිඳඹේි ියලදුිකශහ.ිඅපිි යජඹ ි ිනගි ි ිනග භින්ඹහි
යලටිලය් ි ලභභි තත්ත්ඹි ඳළිනඹලවොත්ි උතුලර්ි 50 000ේි ඳභණි
නි ධීයි ප්රජහත් ි ලදරේඹක ි අධිකි වි ඔවු ලේි

ඹළලඳ නුසත්ි තදුය ත්ි අයණබහඹ ි ඳත්ි නි ඵයි.ි ලම්ි
ලවේතුල ි හර්ෂිකිඅඳි ය  ි අහිමිිනිආදහඹභි දශිලලඹ ි
රුපිඹල්ිමිලිඹනි6 000ේිඳභණිනිඅතය ිහගයිඳතුරිවහිභත්යි

හසථහනර ියලදුිනිවහලධඹත්ිඅිනභාලහරයිින්ඹනිනකිඅපිිඅලපාි
ඳළත්ලත ිඳළවළිනලිිිකශහ.ි 

ශ්රීිරංකහිවහිඉ ිනඹහුසියජඹිඅතයි1974ිවහි1976ිර්රදීි

ඇිනි කයගත්ි ගිභාුදභ ි අුස ි ලදය ි අතයි අ තර්ජහිනකි මුහුදුි
සීභහි පිළිඵි ලධර්ණඹි න්රීභේි යලදුි කශහ.ි නහිදීි ලදයලේි
නකෙතහිවලය් ි ශ්රීි රංකහි මුහුදුි සීභහ ි ඉ ිනඹහුසි ඹහහිඇතුළුි
වීභි නීතයුසූලරි ලනොනි ඵත් ි නඹි ශ්රීි රහංකීඹි ධීයඹ ලේි

ලධදවසි ආර් ගකිකරහඳඹේිලරිපිළිග නහිඵයි.ිනකීිඳනලතහිි
අංකි 27ි දයනි ග ිනලඹහිි (3)ි නි උඳි ග ිනඹ ි අුස ි
ලභයලේි යහජයි ආයේහ ි සහධිඳතය ි ලධදවි වහි ලබෞමිකි

අඛණ්ඩතහිතවවුරුිභාඹි යුතුිඵි භාලලේලඹ භිව ිකයරහි
ිනලඵනහ.ි ලභභි තත්ත්ඹි තුශි ශ්රීි රහංන්කි මුහුදුි සීභහි
උල්රංඝනඹි කයනි ඉ ිනඹහුසි ඹහහලි ි න්යලඹම්ි ප්රභහණඹේි

ලභය ිනහභාකිවමුදහි භායල ි අත්අඩංගු ි ගුසි රළබුහ.ිනමුත් ි
නඹිභසතඹේිලරිගත්ිකශිඉතහිුදළුිප්රභහණඹේ.ිනලරිඅත්ි
අඩංගු ිග නහිඹහහර ියලදුි ල ිකුණාභේද?ි1948ිඅංකි20ි

දයනි ආගභනි වහි භාගභනි ඳනත ි අුසි න සි ඳළරීභයිි යලදුි
 ල .ි නමුත් ි ි ගරුි ඇභිනතුභලධ ි ි නඹි ප්රභහණත්ි ි  ල ි
නළවළි න්ඹනි නකි ඔඵතුභහි ද නහ.ි ලභොකද  ි නහිදීි ුදළුි දඩි
මුදරක ිඹ ත්ිකයරහිඹහහිවහිආම්ඳ නිලධදවසිකයනහ.ිනඹි

ඳලධනි රිශවු  ි ඉලධභංි ඵළඳීභේි හලගයිි න්ඹනි නකි භහි
ඔඵතුභහලේිඅධහනඹ ිලඹොමුිකයනහ.ි 

ලභභිතත්ත්ඹිතුශිලභකීිඅණඳනත්ිලනසිභාඹියුතුිඵයිි

අඳිිනගි ිිනග භි ද හි යලටිලය්.ි අදිඉිනරිඳත්ිකයිිනලඵනි 1996ි
අංකි 2ි දයනි ධීයි විජරජි ම්ඳත්ිඳනතිංලලෝධනඹින්රීභි
වහි වි ඳනත්ි ලකටුම්ඳලත්ි 28අ.ි (1)ි ංලලෝධනඹි භඟි ියලදුි

කය ල  ි ලදීයඹි ධීයි ඹහහි භඟි ි ලදීයඹි ජරි ීරයලය්ි යලදුි

ලකලයනිbottom trawling  රභඹිනනම් ිඳතුරි- 

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරුිභ ත්රීතුභලධ ිඔඵතුභහ ිරළබීිිනලඵනිකහරඹිඅහනයි. 

 
ගු නිශළල් ගප්ඳ කින  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் னப்தத்ற)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරුි ලධලඹෝජයි කහයකි බහඳිනතුභලධ ි ගරුි ුදලධල්ි
වඳු ලනත්ිනි භ ත්රීතුභහලේි ලේරහල ි මිලධත්තුි න්හිඳඹේි භහි

ග නහ. 

 ලභභිඳනත්ිලකටුම්ඳත ිඅුස ිඅදියල ිලභභිඳ නිරභඹි
තවනම්ිඳ නිරභඹේිනහ.ි ලම්ිලවේතුල ිලභභිඳ නිරභඹි
බහභාතිකයුසිරඵනිලදීයඹිධීයිප්රජහ ිරැන්ඹහිඅහිමිිනිඵළභා  ි
අඳි යජඹ ි අධහයණඹි කයුසලය්ි ි කි නමි ි ඔවු  ි භාකල්ඳි
ඳ නිරභඹේිවඳු හිලදනිලරයි.ිලභළලධිතත්ත්ඹේිතුශි
ලම්ි කහරඹි තුශදීි ලභභි අසථහි ආීයර්හදඹේි කයි ගලධමි ි
ඉ ිනඹහුසිඹහහර ිතභ ලේික යුතුිලේගත්ියලදුිකශිවළන්ි
නිඵිදිභහිඔඵතුභහලේිඅධහනඹ ිලඹොමුිකයනහ. 

ලභභි ඳනලත්ි ඉිනරිි බහගඹි ලච්චි ලදනි ංලලෝධනඹි
ඉතහභත්භිඉේභලධ ිලගනළල්රහිඅලපාිලදීයඹිධීයිකර්භහ තඹ ි
අලපාිලදීයඹිධීයඹහ ිඅලපාිආර් ගකඹ ිඅලපාියලේිසහධීනත්ඹ ි
අලපාි යලේි සවරීබහඹි ඒි භසතඹභි ආයේහි කය නි
අලධහර්ඹලඹ භිභළිනවත්ිල නින්ඹරහිභහිඉල්ලීභේිකයනහ.ි
ඒි වහි "1979ි අංකි 59ි දයනි ධීයි (භාලදීයඹි ධීයි ලඵෝේටුි
භාධිභත්ින්රීලම්)ිඳනත"ිංලලෝධනඹ ිරේින්රීභිතභයිිකශියුතුි
 ල .ිලම්ිඳනලත්ි18 ි 19 ි 3 ි 4 ි 5 ි 13.ි2ි (ආ)ිග ිනලි ි

ඳළවළිනලිභි පුළු කභි ිනලඵනහි ඒි ම්ඵ ධලඹ ි නීිනඹි
ක්රිඹහත්භකි කයරහි ක යුතුි කය න.ි භහි නඹි ඔඵතුභහලේි
අධහනඹ ි ලඹොමුි කයනහ.ි ඒි හලේභ ි යහජ තකි න්රීලම්ි
ක්රිඹහලිඹත්ිඒකිතුශභිඳළවළිනලිිව ිලනහ.ි 
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[ගරුිලධවහල්ිගරපාඳත්ිනිිභවතහ] 



2017 ජූලිි06ි 

ගරුි ඇභිනතුභලධ ි ලභ නි ලම්කි යලදුි කලශොත්ි ඳභණයිි ලම්ි

යලේි උතුලර්ි ධීයි ප්රජහ ි න්යලඹම්ි අසළයලල්රේි රළලඵ ල ි
න්ඹනිනකිඅපිිභාලසහිකයනහ.ිඅණිඳනත්ිම්භතිවිඳභණි ි
ඒහිහර්ථකිලයිින්ඹහිඅඳ ිභාලසහඹේිනළවළ.ි ිලභොකද ිඒහි
ක්රිඹහත්භකි කය නි නනෆ.ි ඒහි බහභාතඹ ි ග නි නනෆ.ි ඒහි

ක්රිඹහත්භකින්රීභ ිභාධිභත්ිඹ ණඹේිිනලඵ නිනනෆ.ිඅ නිඒි
ගකීභ ිනීින-රීිනික්රිඹහත්භකින්රීභිකය නිනනෆිඅභහතයහංලලය්ි
ලධරධහරි ි න්ඹනි නකි භහි ඔඵතුභහලේි අධහනඹ ි ලඹොමුි

කයනහ.ි ලම්ිඳනතිභඟි ිඋතුලර්ි ධීයිජනතහි මුහුණිලදනි
ඉ ිනඹහුසි ධීයි ආරභණඹ ි අදහශි ගළ ලුි භාඳීලම්ි ලකො ේි
ම්පර්ණි වුත් ි ප්රධහනි ලකො ි රඵහි ගළනීභ ි ලදනි

ංලලෝධනඹි ඉිනරිඳත්ි න්රීභ ි ලනොඳභහභි ක යුතුි කශි යුතුයිි
න්ඹරහි භහි ලඹෝජනහි කයි යලටිනහ.ි ඒි ම්ඵ ධලඹ ි භහි ධීයි
අභහතයයඹහ ි ප්රලසනඹේි ලඹොමුි කයනහ.ි ඒි වහි පිළිතුයේි

ඵරහලඳොලයොත්තුිලනහ.ි 
 

ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
 

නෆඟී සටිමගය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Mahinda  Amaraweera. 
 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ලම්කි තවනම්ි කය නි ක යුතුි කයනහි හලේභි ලභොනි

අණඳනත්ි ිනබුණත් ි නළතත්ි අපිි ලම්ි නි භා ි යලඹලුි ඹහහි අත්ි
අඩංගු ිගළනීභියලදුිකයනහ. 

 
ගු නිශළල් ගප්ඳ කින  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் னப்தத்ற)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ඳශමුල භිනභිගළ ලු ිකි නමි ික්රිඹහභහර්ගි ගති යුතුයිි

න්ඹරහි අපිි න්ඹනහ.ි උතුලර්ි ධීයඹහත් ි යලේි භසති ධීයි
කර්භහ තඹත්ි ආයේහි කයි ගළනීභ ි වළන්ි  ල ි ඒි තුළි ි
ඳභණයි.ි ඒිලධහි අපිිනළතිතහේින්ඹනහ ි "1979ිඅංකි 59ි

දයනි ධීයි (භාලදීයඹි ධීයි ලඵෝේටුි භාධිභත්ි න්රීලම්)ි ඳනත"ි
ංලලෝධනඹිකයරහි නහිි ප්රිනඳහදනිකි නමි ික්රිඹහ ිනෙ නි
න්ඹරහ.ිිනලේිලනොකියිලම්ිඳනත්ිංලලෝධනිඳභණේිඵරහත්භකි
න්රීභිභඟි ිඍජුිලරභිලදීයඹිධීයඹහිඉරේකිකයලගනිලදීයඹි

ධීයඹහ ි ඳභණේි ලභභි ඳනින ි දඬුම්ි දීභි වහි ඊ ි අදහශි
නීිනභඹි ක්රිඹහභහර්ගි ගළනීභි ඳභණේි යලදුි කයනහි නම් ි ගරුි
ඇභිනතුභලධ ිඅපිිඒක ිම්පර්ණලඹ භිභාරුදධයි.ි ඒිලධහිනහයහි

ආඹතනඹිවයවහි අදහශිඳර්ලය්ණියලදුිකයරහි නිඳ නිරභඹ ි
වඳු හදී ි ධීයඹහ ි ගළ ලුන් ි ලතොයි ධීයි කර්භහ තඹි
කයලගනි ඹහභ ි අකහලි ළරයලඹි යුතුයිි න්ඹරහි අපිි ලඹෝජනහි

කයනහ.ි භානහලකහරීි අහිතකයි ඳ නි රභඹේි අලවෝයලි කශි
යුත්ලත් ි තවනම්ි කශි යුත්ලත්ි ඊ ි භාකල්ඳඹේි දීලභ ි ඳභණයිි
න්ඹනි නකයිි අලපාි භාලසහඹි  ල .ි නභි භාකල්ඳි රභඹි ධීයි

කර්භහ තලය්ි ලධඹළලරනිධීයඹහ ි ලඳොදුි නකේි භාඹි යුතුයි.ි ලම්ි
න්ඹනිංලලෝධනලඹ ිඉ ිනඹහුසිආරභණිකඹහිකයනිදළළ ති
භත්යි ම්ඳත්ි භානහලඹ ි න්යලභි ආකහයඹන් ි ඵරඳෆභේි
ල ල ි නළවළ.ි නභි ලධහි ලව -අලධදදහභි ඒි ලදනි

ංලලෝධනඹත්ි ලගනළල්රහි ලම්ි යලේි ධීයඹහ  ි ලම්ි යලේි ධීයි

ම්ඳත  ි ලම්ි යලේි ධීයි ජනතහ  ි අලපාි යලේි ආර් ගකඹ  ි

සවරීත්ඹ  ි සහධීනත්ඹ ි අලධහර්ඹලඹ භි ඹවඳත්ි
ප්රිනචහයඹේි දළේවීභ ි ක යුතුි කය නි න්ඹරහි ගරුි
ඇභිනතුභහලග ිඉල්රහියලටිමි ිභභිලධවඬිලනහ.ිසතුිනයි. 

 
[தற.த. 1.57] 

 

ගු අමීර් අලි සශළබ්දීන් මශතළ (ග්රළමීය ආර්ථිකය ිළිතබ 
නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அலர் அலி சறயரப்லன் - றரற ததரதபரர 

அலுல்ள் தறற அகச்சர்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

தௌ குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்மப, லங்ள் 

அக்றரசணத்றல் இதக்றன்ந மகபபறல் ணக்கு 

அறரப் மதசுறன்ந சந்ர்ப்தங்கபப் ததற்தத் 

ந்றதக்றன்நலர்ள். அற்கு ரன் உங்ளுக்கு ன்நற கூநக் 

டகப்தட்டணர இதக்றன்மநன். இன்த இச்சகதறமன 

1996ஆம் ஆண்டின் 2ஆம் இனக் டற்தநரறல் லர்ரழ் 

உறரறண பங்ள் சட்டத்றகணத் றதத்துற்ரண எத 

சட்டதோனத்க லன்தறடிக்குப் ததரதப்தர இதக்றன்ந தௌ 

அகச்சர் யறந் அவீ அர்ள் தொன்கத்றதக்றநரர். 

இகண ரங்ள் ரனத்துக்குத் மகரண எத 

சட்டதோனரம தரர்க்றமநரம். இந்ச் சட்டதோனத்கச் 

சர்ப்தறப்தற்குக் ரர்த்ரர இதந் ங்ளுகட 

அகச்சர், அதகட இரஜரங் அகச்சர் ற்தம் 

அறரரறகப ரன் இந் இடத்றமன தபறக்க் 

டகப்தட்டுள்மபன். இன்த இந் ரட்டிமன ணறதர் 

தறமகதரன்த சட்டதோனர ந்றதக்றநது. இற்ர 

ரன் இந் இடத்றமன தௌ சுந்றன் அர்ளுக்கும் 

ணது ணப்தர்ரண ன்நறகத் தரறறத்ர மண்டும். 

தணன்நரல், ணறதர் தறமகள் இவ்ரத 

சட்டதோனத்துக்கு றறட்டுச் தசல்னனரம் ன்ந றடத்றமன 

தௌ அகச்சர் யறந் அவீ அர்ள் டுத் 

அதரறறரண தொற்சறறணரலும் தௌ சுந்றன் அர்ள் 

ம்தறக்கமரடு டுத்துக்தரண்ட தொற்சறறணரலும் இன்த 

இந் ரட்டுக்கு தற்நறபறக்க்கூடி எத சட்டதோனர இது 

அகந்றதக்றநது.  

தௌ அகச்சர் அர்ள் டந் இண்டு தட 

ரனப்தகுறக்குள் றக்கு ரரத்றற்கு ரன்கு 

டகளுக்கு மல் றஜம் தசய்றதக்றநரர்.   றதமர 

கன, ட்டக்பப்தை, அம்தரகந மதரன்ந ரட்டங்பறல் 

இதக்றன்ந லணர்ளுகட தறச்சறகணகபத் லர்க் 

மண்டும், அல்னது அர்ளுக்கு ரது ன்க தசய்து 

தரடுக்மண்டும் ன்தறமன அதம் அதகட தறற 

அகச்சதம் அகச்சறன் அறரரறளும் டுத்துக்தரள்றன்ந 

தொகணப்தைக்ர ரன் இந் இடத்றமன அர்ள் 

அகணதக்கும் ன்நறகத் தரறறத்துக்தரள்பக் 

டகப்தட்டிதக்றமநன். அப்தடி ஏர் அகச்சர் எத 

தறமசத்றற்கு ரன்கு டகள் றஜஞ்தசய்து அந் 

க்ளுகட குகநதரடுகப மடிரக் ண்டு றர்த்ற 

தசய் மண்டும், கப மண்டும் ன்தறமன அக்கந 

ரட்டுது றவும் உசறரணது.  

ததரதுர bottom trawling system - இளக டி 

தரறல்தொகந டுக்ப்தட மண்டும் ன்றன்ந கறனரண 

தைற சட்டத்றன்தோனம் இந் ரட்டிமன இதக்றன்ந ட தகுற 

லண க்ள் ரத்றல்ன, multi-day fishing boats - லண்ட 
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ரட்ள் தம் தசய்து லன்தறடிக்றன்ந லன்தறடிப் தடகு 

உரறகரபர்ள்கூட ன்க தததறன்நணர். ஆம, 

எட்டுதரத் லண சதோதொம் ன்ககடறன்ந இந் 

மகனத்றட்டத்க உண்கறமனம ரங்ள் தரரட்ட 

மண்டும். இந் றடம் குநறத்து அர்ள் உங்ளுக்கு ன்நற 

தரறறப்தரர்ள் ன்தம் ரன் ம்தைறன்மநன்.  

லண்டரனரப் தைகமரடிப் மதரறதக்றன்ந இந்ப் 

தறச்சறகணகத் லர்த்து கப்தது தற்நற எத ணறதர் 

தறமக, டற்தநரறல் லர்ரழ் உறரறண பங்ள் றதத்ச் 

சட்டதோனர இன்த இந்ச் சகதறமன சர்ப்தறக்ப்தட்டிதக் 

றன்நது. லன்தறடித்துகந அகச்சும் அசரங்தொம் இந்ப் 

தறச்சறகணகத் லர்த்து கப்தறமன சறநப்தரச் தசற்தட்டுக் 

தரண்டிதப்தக இன்தோனம் ரங்ள் துல்லிரக் 

ரக்கூடிர இதக்றன்நது. டந் ரனத்றமன இனங்க 

லன் இநக்குறக்கு மரப்தற என்நறம் றறத்றதந் 

கடக இன்த இந் அசரங்ம் லக்றத் ந்றதக்றன்நது . 

அற்கு இந் அகச்சும் அசரங்தொம் டுகர 

உகத்றதக்றன்நண. ஆம, இந் அகச்சுக்கும் 

அகச்சதக்கும் அசரங்த்றற்கும் இந் ரட்டிமன 

இதக்றன்ந லணர்ள் சரர்தறலும் தரறக்ப்தட்டிதக்றன்ந 

க்ள் சரர்தறலும் ரங்ள் ன்நற தசரல்னக் டகப்தட்டர் 

பர இதக்றன்மநரம்.  

டந் ரனத்றமன மரப்தற என்நறத்றதகட 

கடறணரல் இந் ரட்டிமன இதந் லண சதோம் 

டுகரப் தரறக்ப்தட்டிதந்து. அரது அர்ள் 

தறடிக்றன்ந லன்ளுக்குப் மதரதுரண றகனறகண 

அர்பரல் ததற்தக்தரள்ப தொடிரல் இதந்து . 

அவ்ரநரண எத சூலிமன - மரப்தற என்நறத்றதகட 

சலுக இன்த றகடக்குர , ரகப றகடக்குர? ன்த இந் 

ரடு றர்தரர்த்றதந் றகனறமன, லணர் சதோத்றதகட 

றர்தரர்ப்கத றகநவுதசய்த்ம் கறலும் இந் ரட்டின் 

ததரதபரர பர்ச்சறக்குத் துகதைரறத்ம் கறலும் 

மரப்தற என்நறத்றன் கடக லக்ற, எத சறநந் 

ரய்ப்கத ற்தடுத்றக் தரண்டகக்ர, றமசடர லண 

சதோத்றன் சரர்தர ரங்ள் இந் அசரங்த்றற்கு ன்நற 

கூநக் டகப்தட்டர்பர இதக்றன்மநரம்.  

ட்டக்பப்தை ரட்டத்றல், றமசடர ரகச்மசகணப் 

தறமசத்றமன லன்தறடிச் சதோம் றர்மரக்றறதந் 

தறச்சறகணள் சம்தந்ர டந் ரனங்பறல் ரன் 

அகச்சர் அர்ளுகட ணத்றற்குக் தரண்டுந்ன் 

மதரறல், lightweight buoyancy ன்றன்ந றக ங்கும் 

தறக அர் ஆம்தறத்து கத்கக்ர லண்டுதரத 

டக ரன் தப அகச்சர் அர்ளுக்கு ன்நற 

தரறறக்றன்மநன். அது ரத்றல்னரல், ட்டக்பப்தை 

ரட்டத்றல் ரகச்மசகண, ல்குடர ஆற 

தறமசங்பறலும் றதமரகன ரட்டத்றலும் இவு 

மகபபறல் லன்தறடி டடிக்கபறல் ஈடுதடுறன்ந 

லணர்ளுக்கு எத னங்க றபக்ம் இல்னர தரரற எத 

குகநதரடு தற்நற லண்ட ரட்பர ரங்ள் அகச்சர் 

அர்பறடம் தரறறத்து ந்றதக்றன்மநரம். அகண 

றதவுற்கு ரங்மறறமன இதக்றன்ந தைல்னரறதொகண 

ன்றன்ந தறமசம் அகடரபம் ரப்தட்டு, அற்குரற 

சன மகனத்றட்டங்ளும் தசய்ப்தட்டிதந்ண. அன் 

ட்டுரணப் தறகப ஆம்தறப்தறல் மலும் சறன 

டங்ல்ள் இதக்றன்நண ன்தது ங்ளுக்குத் தரறத்ம். 

இதந்ரலும், றர்ரனத்றமன இந்ப் தறமசத்றமன 

இதக்றன்ந - றமசடர றக்கு ரரத்க 

கப்தடுத்றறதக்றன்ந லன்தறடிச் சதோத்றணதக்கு ரக 

- தைல்னரறதொகணறமன னங்க றபக்ம் என்கந 

அசர அகக் மண்டி மகத்ள்பது. ஆம, 

அகச்சர் அர்ள் அகத்ம் றர்ரனத்றமன தசய்து 

மண்டும் ன்ந மரரறக்கக ரன் அந் லணச் 

சதோத்றன் சரர்தர இங்கு தொன்கக்றன்மநன்.  

தப அகச்சர் அர்மப, இம்தொகந ட்டக்பப்தை 

ரட்ட லண சதோத்றன் அதறறதத்றக்ர 250 இனட்சம் 

தௐதரக உங்ளுகட அகச்சறணரல் எதுக்லடு தசய்து 

ந்றதக்றன்நலர்ள். அந்ப் தறமசத்றமன இதக்றன்ந 

லணர்ளுகட வீட்டுத் மகள், னசனகூடத் மகள் 

மதரன்நற்நறகண றர்ரனத்றமன றகநவுதசய்து தரடுக் 

மண்டும் ன்ந அடிப்தகடறமன இந்ப் தம் 

எதுக்ப்தட்டிதக்றன்நது.  அறலிதந்து, லண்டரனர ரன் 

உங்பறடத்றமன மரரறக்க றடுத், ல்குடர, தரசறக்குடர 

ஆற தறமசங்கபச் மசரோ்ந் லணர்ளுக்குரற 

தல்மகக் ட்டுரணத்றற்ர 55 இனட்சம் தௐதரகத்ம் 

ரகச்மசகண ரத்கதொகணறல் இதக்றன்ந லணர் 

ங்குறட சறக்ர 20 இனட்சம் தௐதரகத்ம் றமசடர 

எதுக்றத் ந்கக்ர உங்ளுக்கு ரன் இந் இடத்றமன 

ன்நற கூநக் டகப்தட்டணர இதக்றன்மநன்.   

தப குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்மப, 

ட்டக்பப்தை ரட்டத்றமன றமசடர லன்தறடித் தரறல் 

இண்டரது இடத்றமன இதக்றன்நது. அரது , அங்கு 

தொனரது றசரம் ஆவும் இண்டரது லன்தறடிரவும் 

இதக்றன்நது. 15,000 மதரோ் டகன ம்தற ரழ்றன்நர் 

பரவும் 12,000 மதரோ் ஆற்கநத்ம் ரறகபத்ம் ம்தற 

ரழ்றன்நர்பரவும் இதக்றன்நணர். அந்கறல் 

ட்டக்பப்தை ரட்டத்றமன எட்டுதரத்ர 27,000 மதரோ் 

லண சதோத்ர இதக்றன்நணர். அர்ளுகட 

ரழ்ரரம் டல், ற்தம் ஆதள், குபங்பறல்ரன் 

ங்றறதக்றன்நது. இங்கு சறன ரனங்பறமன லன்தறடி 

அறர இதக்றன்நமதரது தறடிக்ப்தடுறன்ந லன்கபப் 

தரதுரத்து கக்தொடிர எத துர்ப்தரக்ற றகன 

ற்தடுறன்நது. அரது, சறற்சறன ரனப்தகுறபறல் 

அறரண லன்ள் தறடிதடும்மதரது அகண குபறதௐட்டப்தட்ட 

ஏர் அகநறதள் பஞ்சறப்தடுத்ற கப்தற்ரண சற 

ரய்ப்தை ட்டக்பப்தை ரட்டத்றமன இல்கன. தௌ 

அகச்சர் அர்மப, லங்ள் அங்கு அற டகள் 

றஜம் தசய்றதக்றன்நலர்ள். அந் க்ளுகட 

ரழ்ரரம் தரடர்தரண சன தறச்சறகணகபத்ம் லங்ள் 

மரறல் ண்டிதக்றன்நலர்ள். அந் அடிப்தகடறமன 

ட்டக்பப்தை ரட்டத்றல் சன சறளுடதம்கூடி எத 

குபறதௐட்டி அகந - cold storage சறக லங்ள் தசய்து 

மண்டும். அது ரனத்றன் மகத்ம்கூட. அவ்ரத லங்ள் 

தசய்து ந்ரல், ட்டக்பப்தை ரட்டத்றலிதக்றன்ந லண 

சதோத்றணர் இந் அசரங்த்றற்கும் உங்ளுக்கும் றவும் 

ன்நறக்டன் தட்டர்பர இதப்தரர்ள். டந் ரனத்றமன 

லங்ள் ங்ளுக்குப் தரரற எதுக்லடுகபச் தசய்து 

ந்றதக்றன்நலர்ள். அவ்ரமந றர்ரனத்றமன இந்ப் 

தறகத்ம் லங்ள் தசய்துமண்டுதன்த ரட்ட 

லண சதோத்றன் சரர்தர ரன் உங்பறடம்  மண்டுமரள் 

றடுக்றன்மநன்.   

அத்துடன், லண்டரனர உங்மபரடு ரன் 

மதசறக்தரண்டிதக்றன்ந எத றடம் தரடர்தரவும் இங்கு 

கூநறர மண்டும். டந் ரனத்றமன சறநற தடகுளுக்கும் 

எதரள் தடகுளுக்கும் ண்தய் ரணறம் ங்ப்தட்டு, 
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தறன்ணர் அது இகடறதத்ப்தட்டமதரது, அற்குப் தறனர 

அர்ளுக்கு கனகப லங்ள் ங்றறதக்றன்நலர்ள். 

ஆணரல், ரன் குநறப்தறடும் தறச்சறகண அங்கு multi-day fishing 

boats கத்துத் தரறல் தசய்தர்ள் தரடர்தரணது. Multi-

day fishing boats ன்த தசரல்னப்தடும் தடகுபறல் அர்ள் 

ரக்க்றல் டலுக்குள் ரறத்றதப்தது றகடரது. இந் 

multi-day fishing boats தன்தடுத்ற  ஆக்கூடுனர எத 

ரத்றற்கு மல் டற்தநரறல் தசய்றல்கன. ஆணரல், 

டந் ரனத்றமன ண்தய் ரணறத்றற்குப் தறனர 

அர்ளுக்கு VMS- Vessel Monitoring System என்கநத்ரன் 

லங்ள் ங்குரச் தசரல்லிறதந்லர்ள். ஆணரல், அந்ப் 

தறமசத்றலிதக்றன்ந லணர்ள் அற்குப் தறனரத் 

ங்ளுக்கு கனகபத் தரத மரரறக்க 

றடுத்றதக்றன்நரர்ள். அற்கு லங்ளும், "றர்ரனத்றமன 

அது தரறசலலிக்ப்தடும்" ன்த தசரல்லிறதக்றன்நலர்ள்.  

ஆணரல், அறமன இதக்றன்ந தறச்சறகண ன்ணதன்நரல், 

அந் multi-day fishing boats கத்றதந் லணர்ள் 

றட்டத்ட்ட 50 மதர் அர்ளுகட தடகுபறன் 

உரறககப ரற்நறறதக்றன்நரர்ள். அந் கறல் 

தடகுள் தபறரட்டத்றற்கும் தசன்நறதக்றன்நண; 

ட்டக்பப்தை ரட்டத்றற்குள்மபத்ம் அர்ள் ரற்நம் 

தசய்றதக்றன்நரர்ள். ஆணரல், ரற்நம் தசய்ப்தட்ட 

தடகுபறன் உரறகரபர்ளுக்கு அந் ரணறங்கபமர, 

கனகபமர தரடுக் தொடிரது ன்ந எத சர்ச்கச 

தரடர்ந்மரோ்ச்சறர அகச்சறமன றனறதது 

உங்ளுக்கும் ணக்கும் ன்நரத் தரறத்ம்.  அந் 50க்குக் 

குகநரண லணர்பறல் தனர் ங்ளுகட தடக அந் 

ரட்டத்றற்குள்மபம ரற்நறக் தரடுத்துள்பரர்ள். 

ணம, ரணறர ங்ப்தடுறன்ந அந் கனகப 

அந் உரறகரபர்ளுக்கு அல்னது ற்மதரக தைற 

உரறகரபர்ளுக்குக் தரடுப்தற்ரண ற்தரடுகபத் 

வுதசய்து டுக் மண்டுதன்த அந் ரட்ட லண 

சதோத்றன் ததரல் ரன் உங்பறடம் மட்டுக் 

தரள்றன்மநன். தன டக இது தரடர்தர 

ரகச்மசகண அல்-அரன் ஆழ்டல் தடகு உரறகரபர் 

லணர் அகப்கதச் மசர்ந்ர்ள் உங்கபச் சந்றத்றதக் 

றன்நரர்ள். ரன் ணது தறமசத்றற்குச் தசல்லுறன்ந 

மதரதல்னரம் இந் றடத்க அகச்சமரடு மதசறணலர்பர , 

கத்லர்பர? ண அர்ள் அடிக்டி ன்ணறடம் 

மட்தரர்ள். அந்பவு றர்தரர்ப்மதரடு அர்ள் 

இதக்றநரர்ள்.  
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அடுத்து, ட்டக்பப்தை ரட்டத்றமன ல்னடிறல் Ceylon 

Fishery Harbours Corporation க்குச் தசரந்ரண ice factory 

என்த இதக்றநது. அந் ice உற்தத்றத் தரறற்சரகன டந் 

1½ தடங்பரக் ணறப்தரற்தக் றடக்றன்நது. 

இகணத்ம் லங்ள் ணத்றல் டுத்றதக்றநலர்ள் ன்தது 

ங்ளுக்கு ன்நரத் தரறத்ம். ரன் தொன்ணர் குநறப்தறட்டரத 

ட்டக்பப்தை ரட்டத்றமன றசரத்றற்கு அடுத்ர 

லன்தறடித் தரறமன ரப்தடுறன்நது. அங்கு றட்டத்ட்ட 

27,000 மதர் லன்தறடித் தரறகனம  ம்தற ரழ்றன்நணர் . 

ணம, அங்கு ரரறக்ப்தடுறன்ந ice அர்ளுக்குப் 

மதரதுரணர இல்கன. லங்ள் ற்தணம றஜஞ்தசய்து 

அந்த் தரறற்சரகனகப் தரர்கறட்டிதக்றன்நலர்ள். எத 

ரகபக்கு 10 தரன் ice  உற்தத்ற தசய் அந் ஆகனக 

லண்டும் இக்றத் தற்ரண டடிக்கக லங்ள் 

மற்தரள்ப மண்டுதன்த மட்டுக்தரள்றன்மநன். 

அத்துடன், ரனத்றற்குத் மகரண இந்ச் சட்டதோனத்க 

இந்ச் சகதறமன சர்ப்தறத்துள்பகக்கு லண்டும் ன்நறகத் 

தரறறத்துக்தரள்துடன், இந் ரட்டிமன இதக்றன்ந 

ல்னரச் சதோத்றணதக்கும் இப்ததரளது உங்ளுகட 

தறக ப்தடி ணதொந்து தசய்றநலர்மபர , அமமதரன்த 

தன்மலும் தரடர்ந்மர்ச்சறரச் தசய் ல்னக 

அபறக்மண்டுதன்த இகநகணப் தறரர்த்றத்து, 

ரய்ப்தபறத்கக்கு லண்டும் ன்நற கூநற , றகட 

தததறன்மநன்.  

 
[අ.බහ.ි2.12] 

 
ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරුිලධලඹෝජයිකහයකිබහඳිනතුභලධ ි අදිිනනිහකච්ඡහ ිගුසි
රඵ ල ි ධීයි වහි ජරජි ම්ඳත්ි අභහතයයඹහි භායල ි ඉිනරිඳත්ි
කයනිලධලඹෝගිනනම්ින ජි ිහිතිලවෝිඹහ ත්රිකිලඵෝේටුිභඟි ි

ඇදලගනිඹුසිරඵනිදළල්ිබහභාතිකයමි ිධීයිලභලවයුම්ික යුතුි
යලදුින්රීභිතවනම්ින්රීභිවහිනළලධිදළල්ිභාන්ණීභ ිආනඹනඹින්රීභ ි
ප්රහවනඹින්රීභිලභ භිනළලධිදළල්ිබහභාතින්රීභ ිඅදහශිඵරඳි

ලධකුණාත්ි න්රීභි තවනම්ි න්රීභි න්ඹනි කහයණහයි.ි ධීයි
කර්භහ තඹ ත් ි ඒි හලේභි භුද ලේි ඳළළත්භ ත් ි භුද ි
ගළලනිවිබිහිලනිප්රලදලර ත්ිලභයි ිඇිනිනිඵරත්ි

වහලධඹි ඵයඳතශි ප්රලසනඹේි ඵ ි ඳත්ි වුණහ.ි ඳුදගිඹි
කහරඳරිච්ලේදඹිතුශිඳහර්ලිලම් තුලේත් ිඉ ිඵහහියත්ිඒිපිළිඵි
හකච්ඡහ ි ඵඳු ි වුණහ.ි ලම්ි ම්ඵ ධි ඉල්ලීම්ි ඳහි ඉිනරිඳත්ි

වුණහ.ි ි යජඹිදීර්ඝි ලම්ි පිළිඵි ළරන්ල්ර ිගලධමි ිප්රභහදි වීි
ලවෝිලම්ිඅසථහලේදීිිලම්ිගළනික්රිඹහත්භකවීභිඉතහභිළදගත්.ිඅපිි
ද නහ ි භ නහයලභ ි ඔබ්ඵ ි මුහුදුි ීරයලය්ි ඉ ිනඹහි භෙි
ඇිනවීිිනලඵනිඵයඳතශිප්රලසනඹ.  ි

ගරුිලධලඹෝජයිකහයකිබහඳිනතුභලධ ි ලධිිනසත්රිේකලය්ිගරුි
භ ත්රීයලඹේි වළටිඹ ි ඔඵතුභහත්ි ද නහ ි ඉ ිනඹහුසි
ධීයඹ ලේිඳළමිණීභිලරලවයලලඹ ිඳහරනඹිකය නිඵළරිිඵ.ි

ඇභිනතුභහලේිප්රකහලඹිලවොිහිින ිකයනිරදිප්රකහලඹේ.ිභුද ි
භයනිභාලහරිඉ ිනඹහුසිඹහහ  ිඒිහලේභිභහගම්රිලේිනඹි
භෙි ලම්ි ප්රලසනඹි තත්ි උග්රි වීි ිනලඵනහ.ි ඒි ලධහි ලධතයි

ලදලේලල්ි ඒි අඹි අත්ි අඩංගු ි ග නි යලදුි ලනහ.ි ඉ ිනඹහුසි
ඵරධහරි ිභායල ිඅලපාිධීයඹ දිඅත්ිඅඩංගු ිගළනීලම්ිගළ ලුි
ලධහි ලම්ි ධීයි ප්රලසනඹි ඵයඳතශි ප්රලසනඹේි ඵ ි ඳත්ලරහි

ිනලඵනහ.ි ඒි ලධහි නකි වහි භහනි ලදඳහර්ලසලය්ි ලයගුරහයලි
ලේිනභත්ි න්රීභි ළදගත්.ි නකි ඳහර්ලසඹක ි ඳභණේි ලනොි
ඳහර්ලසි ලදකභි නලරි ලේිනභත්ි න්රීලම්ි ළදගත්කභි ගළනි ලම්ි
අසථහලේි ව ි කය නි කළභළිනයි.ි ි ඉ ිනඹහලේි ධීයි

කර්භහ තඹි ප්රහ ති ආණ් සර ි හිමිි ඵරඹේි ඵ ි ඳත්ි
ිනලඵනහ.ි අලපාි යලේත්ි ි ඳශහත්ි බහර ි ධීයි කර්භහ තඹි
ම්ඵ ධලඹ ි භාලහරි ඵරතරි ප්රභහණඹේි ඵහයදීරහි ිනලඵනහ.ි

නමුත්ි ඉ ිනඹහලේි ධීයි කර්භහ තඹි ම්ඵ ධලඹ ි ුදභාලලේි
ඵරඹි ිනලඵ ල ි ප්රහ ති ආණ් සර .ි ඒි ලධහි ප්රහ ති ආණ් සි
භඟි ිනල්රිකයනිඵරඹිි-ලේිනඹ-ිඵරඳෆභිතභයිිඅදිඅඳ ිභාලහරි

ආදහඹභේි උඳඹහගති වළන්ි ධීයිකර්භහ තලය්ි ලතෝතළ නි නි
උතුරුකයලය්ිධීයඹ  ිභතුවීිිනලඵනිප්රලසනඹ. 
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————————— 
*  පුවහතකළමග තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்ப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිලම් තු 

ගරුි ලධලඹෝජයි කහයකි බහඳිනතුභලධ ි ලදළලධි කහයණඹි
ලභඹයි.ි ආණ් සි ඳේලය්ි ප්රධහනි ගි කීභේි දයනි ගරුි යහජිති
ලේනහයත්නි ඇභිනතුභහත්ි ම්ඵ ධිලධහි භහි ලම්ිකහයණඹින්ි

යුතුයි.ිSir, I would like to quote from the front-page news 
report titled "Govt. to go ahead with new Constitution"  
appearing in “The Island” newspaper of today. 

“The government said yesterday that it would go ahead with 

the Constitution making process, but the final decision on 

enacting a new Constitution would be made by Parliament.   

'There is no need for anyone to get unduly agitated over it', 

Health Minister Rajitha Senaratne told the weekly Cabinet 

press briefing at the Information Department.  

He said that the New Constitution Bill would contain 

proposals from a cross section of Sri Lankans and retain the 

unitary status of the country without doing away with the 

current status of Buddhism.” 

ගරුිලධලඹෝජයිකහයකිබහඳිනතුභලධ ිගරුියහජිතිලේනහයත්නි
ඇභිනතුභහි ලභළලධි ප්රකහලඹේි න්රීලභ ි ය ි ලනොභෙි ඹහි
ිනලඵනහ.ි භභි නඹි ගි කීලභ ි යුතුි ප්රකහලි කයනහ.ි ලම්ි

ඉල්ලීභිඉස ින්රීභිවහිදළන ිආණ් සරභියසථහිභණ්ඩරලය්ි
ලභලවයුම්ිකමිටුිවමුලේිිනලඵනිලඹෝජනහිලධහයිිභවහිනහඹකි
සහමි ි ව ලේි ප්රධහනි භවහි ංඝයත්නඹි ලම්ි පිළිඵි

ප්රකහලඹේිකලශේින්ඹහිඅපිිද නහ.ිSir, I will quote from that 
document because it is a public document now; it is no more 
a confidential document of a few. The Hon. Minister has 
misled the country.  

 

ගු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

He is the Cabinet Spokesman. 

 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Yes, he is supposed to be the Cabinet Spokesman. He 

is a government by himself. That is what has happened.  

Sir, I will quote the proposed Articles 1 and 2 - those 

Articles talk about the Unitary State in the current 
Constitution - for the new Constitution. There are three 

alternatives that have been proposed. Therefore, how can 

the Hon. Minister say that there has not been any such 

deviation? This document I have here with me gives one 
proposal, which states, I quote: 

“Sri Lanka (Ceylon) is one free, sovereign, independent, 

undivided and indivisible Republic consisting of the institutions 

of the Centre and of the Provinces which shall exercise power as 

laid down in the Constitution.”  

ලභ න ි"ඒකීඹියහජය"ිඅලවෝයලිකයරහියසථහ ිඇතුශත්ි

කය නිවදනිනකිලඹෝජනහේ!ිලදලලධිනක ිI quote: 

“Sri Lanka (Ceylon) is one free, sovereign, independent, 

undivided and indivisible Republic.”  

Where is the word “Unitary”? I ask, will the 
Government be able to answer that question. Do not 

mislead the country. The Maha Sangha has been correct. 

On what is available before them, they have commented. 

So, we should not reject what the Maha Sangha has said 
unless the Government makes a statement to say that they 

are committed to the protection of the Unitary State.  

Another proposal that you all are considering states, I 

quote:   

“Sri Lanka (Ceylon) is a free, sovereign and independent Republic 

which is an aekiya rajyaya/ orumiththa nadu".  

ගරුි ලධලඹෝජයි කහයකි බහඳිනතුභලධ ි යලංවරි බහහල ි
න්ඹනහ ි "ඒකීඹි යහජය"ි න්ඹරහ;ි ලදභශි බහහල ි න්ඹනහ ි
"ඔරුමිත්ති නහ ස"ි න්ඹරහ.ි ඉංග්රීයලි බහහල ි ඒකි න්ඹ ල ි

නළවළ;ි ඉංග්රීයලලඹ ි "Unitary"ි න්ඹනි චනඹි අති වළරිඹහ.ි ගරුි
යහජිතිලේනහයත්නිඇභිනතුභහලග ිභභිඅවනහ ි ආණ් සලේිභි
කළබිනේි ප්රකහලකි වළටිඹ ි ඔඵතුභහි ලභොකේදි ඊලය්ි න්ඹහි

ිනලඵ ල ?ි යලේි පුයළයලඹ ි වළටිඹ ත් ි ඳහර්ලිලම් තුි
භ ත්රීරුිවළටිඹ ත්ිඒිගළනිඅව නිඅයිිනඹේිඅඳ ිිනලඵනහ.ි
ලභොකද ි අහනලය්ි අපියිි ි ඳහර්ලිලම් තුලේදීි යසථහි
වද ල .ි ඇයි ි "9.ි නි යසථහි අලවෝයලි න්රීභ ි න්යලභි

පිඹයේි අයලගනි නළවළ"ි න්ඹරහි ප්රකහලි කලශේ?ි භවහි නහඹකි
සහමි ි ව ලේරහ ි භවහි ංඝයත්නඹි ඉතහි ඳළවළිනලිි න්ඹහි
ිනලඵනහ ි"අලුත්ියසථහේිකසින්රීභිුදදුුදිලනොනිඵ".ි

අපිි9.ිනියසථහිඅයලගනිඵරමු.ි 9.ිනියසථහලේිතභයිි
බුදධහගභිගළනි ව ිකයිිනලඵ ල .ි ගරුිලධලඹෝජයිකහයකි
බහඳිනතුභලධ ි ලභොකේදි 9.ි නි යසථහල ි න්ඹ ල ?ි 9.ි

නියසථහිඅලවෝයලින්රීභ ින්යලභිපිඹයේිඅයලගනිනළවළි
න්ඹරහි ඇභිනතුභහි ලකොලවොභදි න්ඹ ල ?ි 9.ි නි යසථහි
අලවෝයලින්රීභ ිභාකල්ඳි7ේිලඹෝජනහිකයිිනලඵනහ.ිනභිභාකල්ඳි

7ිගළනිඇභිනතුභහි ද නහද?ි ිඅදිිනලඵ ල  ි ".....Sri Lanka 
shall give to Buddhism the foremost place and 

accordingly it shall be the duty of the State to protect and 

foster the Buddha Sasana,..."  ඹුසල .ි ිNow, they are 

trying to deviate from that to say "Sri Lanka recognises 

the equality of all religions and beliefs and guarantees to 
all persons the fundamental rights guaranteed by the 

Constitution".    

ඉින ි ලකොලවොභදි ගරුි ඇභිනතුභහි න්ඹ ල  ි නලවභි
පිඹයේිඅයලගනිනළවළින්ඹරහ.ිකහදියේ  නිවද ල ?ිලම්ි

දළන ිප්රයලදධිඹ ිඳත්ිකයරහිිනලඵනිDraft Interim Report නක.ි
නභිලධහිආණ් සිඒිගළනිද ල ිනළවළින්ඹ නිඵළවළ.ිලභොකද ි
ආණ් සත්ි වවුල්ි ලරහි තභයිි ලම්ි ක යුත්ති කය ල .ි ලම්ි

ලකටුම්ඳති ගිඹි ුදභහල ි ප්රයලදධිඹ ි ඳත්ි කයි ිනලඵනහ.ි
ඵණ්ඩහයනහඹකි අුසසභයණි ජහතය තයි ම්භ ණි ලහරහ ි
භාභාධිඅඹිලග රහ ිම්භ ණඹේිිනඹරහ ිආණ් සිකථහිකයපුි
ලදල්ිභවහිනහඹකිසහමි ිව ලේරහි ද ල ිනළවළින්ඹරහි

හිත නිනඳහ.ිඒහි ද ල ිනළත්ලත් ි ඊලය්ි ප්රකහලඹේිකශිභි
කළබිනේිප්රකහලකියහජිතිලේනහයත්නිල නිනනෆ.ි 

ලභළලධිලනොභෙි ඹනි ප්රකහලින්රීලභ ිභවහිංඝි යත්නඹි

වහි භවහි නහඹකි සහමී ි ව ලේරහි ලනොභෙි ඹළවීභ ි දයනි
උත්හවඹි- 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරුි ලධලඹෝජයි කහයකි බහඳිනතුභලධ ි ිනල සි ගුණර්ධනි

හි පුි අභහතයතුභහි භතුි කය ල ි ඉතහි ළදගත්ි කරුණේ.ි
භාලලේලඹ භි ආණ් සරභි යසථහේි කසි න්රීභි වහි
ලභලවයුම්ිකමිටුිතුශිදළන ිහකච්ඡහේියලදුලමි ිඳිනනහ.ි
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[ගරුිිනල සිගුණර්ධනිභවතහ] 
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ඒි හකච්ඡහ ි භාභාධි ලඹෝජනහ ි භාභාධි අදවසි ඉිනරිඳත්ි ලමි ි

ිනලඵනහ.ි නළලධි ලිඹෝජනහ ි භාභාධි අදවසි ඉිනරිඳත්ි ලකලයමි ි
ිනබිඹදී ිකවුරු ිලිවෝිිලකලනේිභායල ිලකොතළනකිලවෝිතළනකදීි
ලධරි ලලඹ ිඹම්ි හර්තහේිඉිනරිඳත්ිකයිිනලඵනහද?ි ිනල සි
ගුණර්ධනි භ ත්රීතුභහි ලඳ ුසම්ි කයනි ඳරිිනි ඵණ්ඩහයනහඹකි

අුසසභයණි ජහතය තයි ම්භ ණි ලහරහලේි ඳළළිනි ඹම්ි
හකච්ඡහකදීි ි ලධරි හර්තහේි ඉිනරිඳත්ිකයි ිනලඵනහ.ි වළඵළයිි
නළලධි ලධරි හර්තහේි ඉිනරිඳත්ි කය නි න්යලදුි තළනකදීි

නකෙතහක ිඳළමිණිනළවළ.ිඳහර්ලිලම් තුලේිලභලවයුම්ිකමිටුි
තුශි ඹම්ි හකච්ඡහේි යලදුලමි ි ඳිනනහ.ි නභි හකච්ඡහල ි
ඳුදි කසි කයනි හර්තහි ඳහි ඉිනරිඳත්ි කශි යුතුි  ල ි

ඳහර්ලිලම් තු යි.ි ලභොකද ි ඒි ලභලවයුම්ි කමිටු ි ලම්ි
ඳහර්ලිලම් තුිආණ් සරභියසථහිබහේිඵ ිඳත්ලරහිඒි
බහිභායල ිඳත්ිකයනිරදිකමිටුයි.ි 

ඒිකමිටු ිඳළරීිිනලඵ ල ිලම්ිබහ ිහර්තහේිඉිනරිඳත්ි
කය නයි.ි වළඵළයිි ලම්ි බහ ි හර්තහේි ඉිනරිඳත්ි ලනොකය ි
ලකොතළනිලවෝිතළනකදීිලනත්ිහර්තහේිඉිනරිඳත්ිලනහිනම්ි
නඹි ඵයඳතශි තත්ත්ඹේ.ි ඒි ලධහි ගරුි ලධලඹෝජයි කහයකි

බහඳිනතුභලධ ි ලම්ි කරුණි භාලලේි ළරන්ල්ර ි රේි කය නි
නනෆ.ි ලභොකද ි ආණ් සරභි යසථහේි කසි න්රීභි වහි
හකච්ඡහේි ඳත්හලගනි ඹනි තත්ත්ඹේි තුශි කයි ලවෝි

ලකලනකුණාි භායල ි ලනත්ි හර්තහේි ඉිනරිඳත්ි කයනහි නම්ි නඹි
ළරන්ල්ර ිරේිකශියුතුයි.ි 

 
ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I quoted what the Cabinet "Prakashaka" said on 

that, as reported in today's “The Island”. - [Interruption.] 
Yes, I did quote him. Since the Hon. Prime Minister is 

here and if you want, I will quote again for the Hon. 

Prime Minister also to hear what the Hon. Minister 

Rajitha Senaratne, the Cabinet Spokesman, has said. The 
newspaper reports, I quote:  

“He said the New Constitution Bill, would contain proposals 

from a cross section of Sri Lankans and retain the unitary status 

of the country without doing away with the current status of 

Buddhism." 

"The Island" also quotes him as having said that 

“There is no need for anyone to get unduly agitated over 

it...”, referring to the Maha Sangha and the Mahanayakas.  

Now, what I have here with me is the document which 

I quoted from. It is an open document today; it is no more 
a secret document. The Hon. Anura Dissanayake says it is 

a secret document. No, this was discussed openly at the 

seminar held at the BMICH, after the Hon. Prime 

Minister left. I know the Hon. Prime Minister was not 
there when this was discussed. Now, it is an open 

document. So, why is the Cabinet Spokesman saying that 

the Mahanayakas should not get agitated? Obviously, 

there are proposals regarding Article 9 - Buddhism - of 
the current Constitution and other proposals included in 

this. Those proposals made with regard to Buddhism are 

going to deviate from the existing Article 9. So, the 

Mahanayakas have every right to express their views. 
Therefore, the Hon. Minister is wrong. This is what I am 

trying to say. - [Interruption.] The Constitutional 

Assembly has not discussed this, yes.  

ගු රනිල් වික්රමසංශ මශතළ (අග්රළමළතයතුමළ වශ ජළිනක 
ප්රිනඳ කින ශළ ආර්ථික ක යුතු අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு றல் றக்றசறங் - தற அகச்சதம் மசற 

தரள்கள் ற்தம் ததரதபரர அலுல்ள் அகச்சதம்) 

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

 
නෆඟී සටිමගය. 
ளந்ரர். 

rose. 

 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

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

 
ගු රනිල් වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்றசறங்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරුිලධලඹෝජයිකහයකිබහඳිනතුභලධ -ි 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අගභළිනතුභලධ ිභ ිලඳොි ිඅසථහේිලද න. 

 
ගු රනිල් වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்றசறங்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ලවොයි. 

 
ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරුි ලධලඹෝජයි කහයකි බහඳිනතුභලධ ි ලම්ි භ ි ල ි කයි
ිනලඵනිලරහ. 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අලපාි ඳේඹ ි ල කයි ිනලඵනි කහරලඹ ි ඔඵතුභහ ි

ලද නම්.ිලභොකද ිලම්ිකරුණිළදගත්ිලධහ.ි 

ගරුිිනල සිගුණර්ධනිඅභහතයතුභහත්ිආණ් සරභියසථහි
කසිකයනිලභලවයුම්ිකමිටුිලධලඹෝජනඹිකයනහ.ිඒිකමිටුි

භායල ි කසි කයුසි රඵනි හර්තහි ඳහර්ලිලම් තු ි ඉිනරිඳත්ි
න්රීභන් ිලතොයිලනත්ින්යලදුිතළනකිඉිනරිඳත්ින්රීභිවහිඅඳි
අතයි න්යලදුි නකෙතහේි වුලණ්ි නළවළ.ි ගරුි ලධලඹෝජයි කහයකි

බහඳිනතුභලධ ිිනල සිගුණර්ධනිභ ත්රීතුභහිලඳ හිලදනිඳරිිනි
ලනත්ි තළනකි ඒි හර්තහි ඉිනරිඳත්ි ලමි ි ිනලඵනහ.ි නඹි
න්යලලේත්භි ුදදුුදිකහර්ඹඹේි ලනොලයි.ි ඒි හර්තහි කසි න්රීභි
තභිඅ ලරහත්ිනළවළ ි තභත්ිහකච්ඡහ ිඵඳු ිලමි ි

ිනලඵනහ.ිඅදත්ිි2.30 ිහකච්ඡහ ිඵඳු ිවීභ ිලධඹමිති
ිනලඵනහ.ි නලේි ිනබිඹදී ිලභළලධිහර්තහේිඉිනරිඳත්ිකලශේිකවුද ි
ඒකිකයිහර්තහේද ිලභොකන් ිඅුසභතිකයනිරදිහර්තහේදි

න්ඹරහිලභභිඳහර්ලිලම් තුිදළනගතියුතුයි.ි 
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Prime Minister. 
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ඳහර්ලිලම් තු 

ගු රනිල් වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்றசறங்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරුිලධලඹෝජයිකහයකිබහඳිනතුභලධ ි ලිම්ිකහයණහි යලඹල්රභි
අපිිහකච්ඡහිකයරහි ආණ් සරභියසථහිභණ්ඩරලය්ිලභලවයුම්ි
කමිටුලේි අතුරුි හර්තහි ආණ් සරභි යසථහි බහ ි ඉිනරිඳත්ි

කයනහ.ි ඒි හකච්ඡහි දළ ි ඳත්හලගනිඹනහ.ි ඒි හකච්ඡහි
කයලගනිඹනිඅසථහලේදීිභාටි භා ිභාභාධිභාකල්ඳිලඹෝජනහිඅඳ ි
රළබීි ිනලඵනහ.ි ඒි ලඹෝජනහි ගළනි අපිි දළ ි හයහංලි කසි කයි

ිනලඵනහ.ි ඒත්ි අපිි න්යලි භාල කි ඒහි නකි හර්තහකි ව ි
කයරහත්ිනළවළ;ිපි ිකයරහත්ිනළවළ.ිභ ිනකේින්ඹ නිපුළු .ි
නේත්ි ජහිනකි ි ඳේඹත් ි ජනහධිඳිනතුභහත් ි ශ්රීි රංකහි ලධදවසි
ඳේඹත්ි-අපිියලඹලුලදනහභ-ිනකෙිලරහිිනලඵනහ ිබුදධහගභ ි

ිනලඵනි ප්රමුඛසථහනඹි ඉත්ි කය ල ි නළවළයිි න්ඹරහ.ි භහි
හිත ල ිනළවළ ිකවුරුත්ිඒක ිභාරුදධිනහඹින්ඹරහ.ි භවහි
නහඹකි සහමී ි ව ලේරහි වමුලරහි භලේි ගි කීලභ ි භවහි

නහඹකි සහමී ි ව ලේරහ ි න්ේලේ ි "ඒි ම්ඵ ධලඹ ි
ලභලවයුම්ිකමිටුලේිප්රලසනඹේිනළවළ.ිනතළන ිආහභිඅපිිඅදහශි
ීරයණි ගලධමු"යිින්ඹරහයි.ි භහි හිත ල ිනළවළ ි න්යලභි ඵහධහේි

ිනලඵනහඹි න්ඹරහ.ි භවයි භා ි යහජිති ලේනහයත්නි ඇභිනතුභහි
ව ිකය නිඇත්ලත් ිආණ් සිතුශිඉ නිප්රධහනිඳේිඅතයි
ිනලඵනි නකෙතහි ගළනි ල නි ඇින.ි භ ි ලකොලවොභත්ි

ඉල්ලීභේි රළබීරහි නළවළ ි ලම්ි පිළිඵි භාලහරි ංලලෝධනඹේි
කය නිනනෆඹින්ඹරහ.ිි 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නළලධිහර්තහේිනළවළ? 

 
ගු රනිල් වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்றசறங்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

නළලධි හර්තහේි නළවළ.ි ි වභත්රීඳහරි යලරිලේනි
ජනහධිඳිනතුභහයි ි භහයි ිආණ් සලේිඳේයිිනකෙිලරහිිනලඵනහ ි
බුදධහගභිප්රමුඛසථහනලය්ිිනඹනහින්ඹරහ.ි[ඵහධහින්රීම්]ිහර්තහි

අපිි ි තභි ලිඹහලගනි ඹනහ.ි තභි හර්තහේි නළවළ.ි අපිි
හර්තහේි කසි කය නි හකච්ඡහිකයමි ිඹ ල .ි අපිි අතයි
නකෙත්ඹේිිනලඵනහ.ි[ඵහධහින්රීම්] 

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Dinesh Gunawardena, your time is over.  

 
ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒකිල ිළලඩ්.ිඅඳ ිකථහිකය නිලද ල ිනළවළල ිලම්ි
ඳහර්ලිලම් තුලේ.ි ගරුි අගභළිනතුභලධ ි භලග ි ගරුි අුසයි

ිනහනහඹක ි භාරුදධි ඳේලය්ි ංභාධහඹකතුභහි ඇහුහ ි ලම්ි
ලිඹළභාල්රිලකොලවොභදිඇභාල්රහිිනලඹ ල ින්ඹරහ.ිගිඹිිනලය්ිි
ඵණ්ඩහයනහඹකි ම්භ ණි ලහරහලේි ඳළළිනි උත්ඹ ි

අගභළිනතුභහත්ි ගිඹහ.ි දකුණාණුි අප්රිකහලේි හි පුි භාලධුදරුතුභහලේි
ලදලනලඹ ි ඳසලේි අගභළිනතුභහි ගිඹහ.ි ඊ ි ඳසලේි ිනබුණුි
ළයලහයරදීි ලම්ි කරුණුි හකච්ඡහ ි රේි කශහ.ි ි නලේි

හකච්ඡහ ි රේි ි කය ල ි ලම්ි කරුණුි ි නළිනද?ි කවුදි
න්ඹ ල  ි ලම්ි කරුණුි නළිනි හකච්ඡහි කශහි න්ඹරහ?ි කවුදි
නලවභින්ඹ ල ?ි  

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ගරුිභ ත්රීතුභහි ඔඵතුභහ ිලධඹමිතිකහරඹි අහනයි.ි [ඵහධහි
න්රීම්] 

 
ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භ ිකථහිකය නිඅසථහිලද න. 

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
This is the Debate on the Regulations under the 

Merchant Shipping Act and the Fisheries and Aquatic 
Resources (Amendment) Bill that is going on now.  

 
ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරුි අුසයි කුණාභහයි ිනහනහඹකි භ ත්රීතුභලධ ි ''ආණ් සරභි

යසථහිභණ්ඩරලය්ි ිභවිලල්කම්ිකහර්ඹහරඹිභගි ිප්රකහශිත.''ිිි
භිහි ි ප්රලසනඹේි ඇිනි කය ල ි ලනොලයිි ලම්ි කරුණි ව ි
කිලශේ.ි [ඵහධහින්රීම්]ි 

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
අදිලනිsubject නකේිගළනිල ිකථහිකය ල .ිAnother 

Debate is going on now. 

 
ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ප්රලසනඹේි ඇිනි න්රීභි වහි ලනොලයිි භහි ලම්ි ප්රලසනඹි භතුි

කලශේ.ි ගරුියහජිතිලේනහයත්නිඇභිනතුභහිිගකීභන් ිලතොය -ි
[ඵහධහින්රීම්]ි 

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ලම්ි අදි කථහි කයනි subject නකි ලනොලයිි ල .ි [ඵහධහි

න්රීභේ]ිYes, Hon. Prime Minister? [ඵහධහින්රීම්] 

 
ගු රනිල් වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்றசறங்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

කහරඹි පිළිඵි ප්රලසනඹි ඔඵතුභ රහි භාහග න.ි [ඵහධහි
න්රීම්]ිඒත්ිබුදධහගලම්- 

 
ගු අනුර සඩ්නි ජයර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு அத சறட்ணற ஜத்ண) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order?  
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ගු අනුර සඩ්නි ජයර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு அத சறட்ணற ஜத்ண) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne)  
ගරුි ලධලඹෝජයි කහයකිබහඳිනතුභලධ ි නතුභ රහි භාඹලඹ ිි

පි ිකථහිකය ල .ිඅදිිධීයිභාඹඹිගළනයිිකථහිකය ල . 
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

The Next speaker is, the Hon. (Mrs.) Vijayakala 
Maheswaran. 
 

ගු විජයකළ මමශේවහලරන් මශ කමිය (ෂමළ ක යුතු රළජය 
අමළතයතුමිය) 
(ரண்தைறகு (றதற) றஜனர மஸ்ன் - சறதர் 

அலுல்ள் இரஜரங்  அகச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister of 
Child Affairs) 
தப குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்மப, 

இன்கந றரத்றல் னந்து தரள்றல் ரன் 

ணறழ்ச்சறகடறன்மநன். டக்கு, றக்றலுள்ப லணக் 

குடும்தங்ள் -  [ඵහධහින්රීම්] 
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, today we are debating some 

Regulations and the Fisheries and Aquatic Resources 
(Amendment) Bill.   

ගරුි භ ත්රීතුභහි ඔඵතුභ රහි කථහි කය ල ි ලනි subject 
නකේිල .ි[ඵහධහින්රීම්] 

 

ගු රනිල් වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்றசறங்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

Sir, you asked the question whether what the Hon. 

Dinesh Gunawardena raises comes under this topic we are 

debating. I would say, yes, because he is fishing in 

troubled waters. -[Interruption.] 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරුිලධලඹෝජයිකහයකිබහඳිනතුභලධ ිඅපිිභතුිකයනිකහයණඹි
ළදගත්.ිඳහර්ලිලම් තුියසථහදහඹකිබහේිඵ ිඳත්ිලරහ ි

ලභලවයුම්ිකමිටුේිඳත්කයිිනලඵනහ.ිි[ඵහධහින්රීම්]ිලඳොඩ්ඩේි
ඉ නලකො.ිඔඵතුභහ ිලභොකදිලරහිිනලඵ ල ?ිි[ඵහධහින්රීම්]ි
ඒකිනතුභහත්ි නේකිඵරහිග න.ි දළ ිලභලවයුම්ිකමිටුේිඳත්ි
කයිිනලඵනහ.ිඒිලභලවයුම්ිකමිටු ිඳළරීිිිනලඵනිකහර්ඹබහයඹි

තභයිිආණ් සරභි යසථහේිවහිඅලයි මලිකිලිඹළභාල්රේ  
කසිකයරහියසථහදහඹකිබහ ිඉිනරිඳත්ින්රීභ.ි 

 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
නමුත්ිගරුිභ ත්රීතුභහ ි ි දළ ි අපිි ිකථහිකය ල ි ි subject 

නකේිගළනිල . 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නලේි ලධඹමිති ඳරිිනි ඉිනරිඳත්ි ලනොකය ි ලනි තළ ර ි

ඉිනරිඳත්ිකයිිනලඵනහිනම්ිගරුිලධලඹෝජයිකහයකිබහඳිනතුභලධ ි

ඒි ගළනි අපිි ඵර නි නනෆ.ි ඒි ලකොලවේදීදි ඉිනරිඳත්ි කයරහි

ිනලඵ ල ?ි දළ ි ගරුි ිනල සි ගුණර්ධනි භ ත්රීතුභහි ඉිනරිඳත්ි
කයනහ ිBMICH නලේදීිඉිනරිඳත්ිකයපුිලිඹළභාල්රේ.ිි 

 

ගු රනිල් වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்றசறங்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරුි ලධලඹෝජයි කහයකි බහඳිනතුභලධ ි භභි නකි කහයණඹේි

න්ඹ නිකළභළිනයි.ි 
 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නදහි ලඵදුහ.ි ලකොලවොභදින්ඹ ල ි ලඵදුලේිනළවළි න්ඹරහ?ි
[ඵහධහින්රීභේ] 
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! 
 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නලවභි ලරහි ිනලඵනහ.ි ලම්ි ගරුිබහ ි අතයඹි ප්රකහලි
කය නිනඳහ.ිි[ඵහධහින්රීම්] 
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ගරුිභ ත්රීරුලධ ිකෆිගව නිනඳහ.ිලධලසලබ්දි න. 
 

ගු රනිල් වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்றசறங்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරුිලධලිඹෝජයිකහයකිබහඳිනතුභලධ ිඅලපාි සථහයිලධලඹෝගි
අුසි ලම්ි බහ ි න නි පුළු ි ආණ් සරභි යසථහි
ලභලවයුම්ිකමිටුල ි භාතයයි.ිනභිලභලවයුම්ිකමිටුල ින්යලභි

හර්තහේි ලඹොදරහි නළවළ.ි අිුසකමිටුි හර්තහි වඹේි ලභලවයුම්ි
කමිටු ිරළබීිිනලඵනහ.ිඒකිලභවහ ිලගනළභාත්ිිනලඵනහ.ිඊ ිි
අභතයි භාභාධි ංභාධහනලි ි භාභාධි භාධිඹ ි ි ලඹෝජනහි රළබිරහි

ිනලඵනහ.ි ඒිලඹෝජනහිහයහංලිකයරහි ිනලඵනහ.ි ඊ ිඩහිනම්ි
අපිිලභොකුණාත්ිඉිනරිඳත්ිකයරහිනළවළ.ි -[Interruption.] There was 
nothing by the Steering Committee.  

 

ගු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, there was nothing by the Steering Committee.  
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair. 
 

අනතුුල ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ මළවනමයන් 
ඉල ක වමයන්  ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ මළවනළරූඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள் 

அக்றரசணத்றணறன்த அனம, ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் 

அர்ள்  கனக றத்ரர்ள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES left the Chair, and THE HON. DEPUTY SPEAKER 

took the Chair. 
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ඳහර්ලිලම් තු 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරුිභාජඹකරහිභලවේසය ියහජයිඇභිනතුමිඹ. 

 
ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරුි ලධලඹෝජයි කථහනහඹකතුභලධ ි භලේි කථහි නත් නි

න්යලභි ලවේතුේි නළවළ.ි [ඵහධහි න්රීභේ]ිිි භ ි ලරහි ලදනහි
න්ේහ.ිි 

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරුිබහනහඹකතුභහ.ි-[Interruption.] Order, please! 
 
ගු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරුිඅගභළිනතුභහිඒිකහයණඹ ිඋත්තයිදු නහ.ිSir, the Hon. 
Prime Minister replied. We will proceed with the day’s 

Business.   

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

What is the situation?  

 
ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Hon. Deputy Speaker- [Interruption.] 
 

ගු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

You cannot talk out of the point.  

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරුිිනල සිගුණර්ධනිභ ත්රීතුභලධ ි-ි[ඵහධහින්රීම්] 

 
ගු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, the Hon. Prime Minister replied.  

 
ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I was on my feet and I was just explaining.  

 
ගු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

No. He is-  

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Please give me five minutes. You  took my time. I 

asked about the Hon. Rajitha Senaratne‟s statement. I 

quoted it and asked why the Mahanayake Theros were 

agitated. He said that they were under false guidance. 
Then I showed him that Article 9 is proposed to be 

amended. That is why the Mahanayake Theros- 

[Interruption.] 
 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Okay.  

 

ගු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරුි ලධලඹෝජයි කථහනහඹකතුභලධ ි අඳි තභි යසථහි
වදරත්ි නළවළ.ි ඒකි ගළනි කථහි කයනහි භාතයයි.ි [ඵහධහි න්රීම්]ි
BMICH  නලේි හකච්ඡහේි ිනබුණහ.ි නහිදීි දකුණාණුි අප්රිකහලේි
යසථහි වදපුි භාලහයදලඹේ;ි න සකහයලඹේි ඇභාත්ි අලපාි ලම්ි

ආණ් සරභියසථහිවදනිනකිගළනිකථහිකශහ.ි 

 
ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තමු නහ ලේිඔලවොභින්ේහ  ිභවහනහඹකිහිමිරු ි -[ඵහධහි
න්රීභේ]ිි 

 

ගු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒහි ඔේලකොභි අතයයි.ි ලභතුභහි න්ඹ ල ි අතයඹේ.ි
ලඵදුලේිනළවළ.ි 

 
ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නළත්නම්ිඅව න.ි 
 

ගු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භවහනහඹකිහිමිරු ලේිකථහිලනයි.ිිනල සිගුණර්ධනි
භ ත්රීතුභලධ ි ඔඵතුභහිඔඹින්ඹනි හර්තහිලඵදුලේිනළවළ.ි භභත්ි
නදහි හිටිඹහ.ි නලවභි නකේි ලඵදුලේි නළවළ.ි ඒකි ඳේ ඳල්ි
ලඵොරුේ.ි[ඵහධහින්රීම්]ි 

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! ගරුි භාජඹකරහි භලවේසය ි යහජයි
ඇභිනතුමිඹ.ි 

 

ගු විජයකළ මමශේවහලරන් මශ කමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) றஜனர மஸ்ன்) 

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 

ගරුි භ ත්රීතුභලධ ි භ ි කථහි කය නි ලද නි ලකෝ.ි [ඵහධහි
න්රීම්]ි භභි කථහි කශහ ි ඳුදි කථහි කය න.ි [ඵහධහි න්රීම්]ි
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ඔඵතුභ රහි Parliament නක ි ඇභාල්රහි ලල්රම්ි කයනහ.ි

හි ල න.ි ිනල සි ගුණර්ධනි භ ත්රීතුභහ ි භලේි ලරහි
ලද න.ි [ඵහධහි න්රීම්]ි ලම්ි කේටිඹි ඳහර්ලිලම් තුලේි ඇභාල්රහි
ලල්රම්ි කයනහ.ි අපිි ලකොච්චයි දුේි භාරහදි ඳහර්ලිලම් තු ි
ඇභාල්රහි ඉ ල .ි භ ිකථහිකය නි ඉඩි ලද න.ි ඔඵතුභ රහි

ලල්රම්ිකයනහ.ිඅදිකථහිකය ල ිඔඹිම්ඵ ධිලනොලයිි
ල .ිිනල සිගුණර්ධනිභ ත්රීතුභහ 

 
[මළවනමග අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.] 
[அக்றரசணக் ட்டகபப்தடி அற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වළභිදහභිජහිනහදඹිඅවුසනහ.ිනළිලඹත්ිඅවුසනහ;ිඇතුලශත්ි
අවුසනහ.ි පිසුදි කථහ!ි [ඵහධහි න්රීම්]ි ඔඵතුභහි ජහිනහදඹි

අවුසනහිල  ිලධකම්ිලඵොරු .ි 

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! ගරුි ිනල සි ගුණර්ධනි භ ත්රීතුභලධ ි
ලඳොඩ්ඩේිලධලසලබ්දිල න.ි[ඵහධහින්රීම්]ි 

 
ගු විජයකළ මමශේවහලරන් මශ කමිය  
(ரண்தைறகு (றதற) றஜனர மஸ்ன்) 

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 

ගරුිභ ත්රීතුභලධ ිභ ිකථහිකය නිඉඩිලද න.ි[ඵහධහින්රීම්]ි
අඳ ිඋතුලර්ිධීයිප්රලසනිළි යි. 

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! ඔඵතුභ රහිහි ිවුණහිනම්ිභ ිකථහිකය නි
අසථහි ලද නි පුළු ි ල  ි ගරුි ිනල සි ගුණර්ධනි

භ ත්රීතුභලධ.ි  

 
ගු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරුිිනල සිගුණර්ධනිභ ත්රීතුභහිඉිනරිඳත්ිකශිඒිහර්තහි
ඳේ ඳල්ි අතයඹේ.ි ඒකි නතුභහි ලභලවයුම්ි කමිටුලේි

හභහජිකඹකුණාිවළටිඹ ිනතුභහ ිවම්ඵිවුණුිනකේ.ිභභත්ිඒිරැසවීලම්ි
හිටිඹහ.ි න්යලි ලදඹේි ලඵදුලේි නළවළ.ි ලභඹි අතයඹේ.ි ි ිනල සි
ගුණර්ධනි භ ත්රීතුභහි තභයිි SAITM නකි ලිඹහි ඳිනංචිි කය නි

ගළේි නකි ලගනහලේ.ි අ ිනභ ි දිළ ි නතුභහත්ි ඒක ි භාරුදධි
කථහිකයනහ.ි [ඵහධහින්රීම්]ි නතුභහිSAITM නකිපිළිඵි ගළේි
නකි ඳහර්ලිලම් තු ි ඉිනරිඳත්ි කයරහ ි ි දළ ි ඒක ි භාරුදධි
ඳහර්ලිලම් තුලේි කථහි කයනහ.ි රේජයි!ි ඔඹි අතයි හර්තහ.ි

[ඵහධහින්රීම්] 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරුිලධලඹෝජයිකථහනහඹකතුභලධ ි-ි 

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරුි බහනහඹකතුභලධ ි ඔඵතුභහ ි -[ඵහධහි න්රීභේ]ි ලඳොඩ්ඩේි

ඉ න ිගරුිඅුසයිිනහනහඹකිභ ත්රීතුභලධ.ි ඔඵතුභහ ිඅසථහේි
ලද නම්. 

ගු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරුිලධලඹෝජයිකථහනහඹකතුභලධ ිනදහිරැසවීලම්ිනයහඹිඳඹි

භහි ශෙි ිනලඵනහි ිනලඵනහ.ි නභි රැසවීලම්ි නයහඹි ඳඹි

අගභළිනතුභහිභ ිදු නහ.ිඒිරැසවීලම්දීිලභලවයුම්ිහර්තහිලඵදුහි

න්ඹහි ලකොලවේත්ි ව ි ලරහි නළවළ.ිCan I read it? [ඵහධහි

න්රීම්]  ි

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරුිභාඳේලය්ිප්රධහනිංභාධහඹකතුභහ.ි 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරුිලධලඹෝජයිකථහනහඹකතුභලධ ිඅලපාිගරුිබහනහඹකතුභහි
නකිලරහක ිලනභාල්ිප්රනහ දුිලනහ.ිනතුභහිනකිලරහකි
බහනහඹකතුභහ ි ති ලරහක ි ලනභාල්ි ප්රනහ දු.ි ලභොකද ි

නතුභහිඳහර්ලිලම් තුිගළනත්ිකථහිකයනහ ිSAITM නකිගළනත්ි
කථහිකයනහ.ි 

භභි න්ඹ නි වළදුලේි ලම්ි කහයණඹයි ි ගරුි ලධලඹෝජයි

කථහනහඹකතුභලධ.ි ලම්කි ඵයඳතශයි.ි ආණ් සරභි යසථහි

ලභලවයුම්ිකමිටුිතුශිඹම්ිහකච්ඡහේියලදුිලමි ිිනලඵනහ.ි

තභි න්යලදුි අ ි නකෙතහක ි ඳළමිණි නළවළ.ි ගරුි ිනල සි

ගුණර්ධනිහි පුි අභහතයතුභහින්ඹනි ඳරිිනිනළලධි නකෙතහක ි

ඳළමිණිනළිනිඅසථහක ිඹම්ිහර්තහේිනහිිලල්කම්ිකහර්ඹහරඹි

නමි ි ඵණ්ඩහයනහඹකි ජහතය තයි අුසසභයණි ම්භ ණි

ලහරහලේිදීි ඳුදි ගිඹි 28ළලධි දහි ඳළිනි ම්භ ණඹකිනිලඵදුහි

නම්ි ඒකි ඵයඳතශි ළරැදදේ.ි ලභොකද ි නලවභි නකෙතහක ි

ඳළමිණිනළවළ.ි ි [ඵහධහින්රීම්]ිලභලවයුම්ිකමිටු ිිනලඵ ල  ි -ි

[ඵහධහින්රීම්]ිි 

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරුි අගභළිනතුභහ.ි [ඵහධහි න්රීම්]ි ගරුි ිනල සි ගුණර්ධනි
භ ත්රීතුභලධ ි ලම්ි ගළනි ගරුි අගභළිනතුභහ ි කරුණුි ඉිනරිඳත්ි
කය නිඅසථහිිලද න.ි 

  
ගු රනිල් වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்றசறங்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරුි ලධලඹෝජයි කථහනහඹකතුභලධ ි ි නදහි නභි රැසවීභ ි ලධරි

ලලඹ ිඉිනරිඳත්ිකශිහර්තහිලදකිභභිවභළගත*ිකයනහ.ි 

භභි ඒකි අිනලර්කි ලල්කම්තුමිඹලග ි ඉල්රහලගනි ඇභාත්ි

ිනලඵනහ.ි අුසි කමිටුි හර්තහි ටිකි ඉංග්රීයලලඹ  ි යලංවලර ි වි

ලදභලශ ිිනලඵනහ.ිඅලධත්ිනකිතභයි ිලභතළනිකයපුිලඹෝජනහ.ි

භභි කළභළිනයි ි ලම්කි ලම්ි බහ ි බහයලද න.ි මී ි අභතයි

ලභොකේිලවෝිලඵදුහින්ඹරහින්ඹනහිනම් ිඒකිභ ිබහයලද න.ි

භභිකමිටුල ිලවොඹරහිඵරරහින්ඹ නම්. 
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————————— 
*  පුවහතකළමග තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்ப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිලම් තු 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරුි ිනල සි ගුණර්ධනි භ ත්රීතුභලධ ි ඔඵතුභ රහි ඒක ි
නකෙයිිල ද? 

 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඹි ලිඹභාල්රි ගළනි භභි අගභළිනතුභහ ි න්ේහ.ි අගභළිනතුභහි

න්ඹනිනකිපිළිග නිනනෆිල . 

 
ගු රනිල් වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்றசறங்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භභත්ිගිකීලභ ින්ඹ ල .ිභභිලල්කම්ිකහර්ඹහරඹ ිගිහි ි
නතළලධ ිලම්කිඉල්රහිගත්තහ.ි[ඵහධහින්රීම්] 

 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අගභළිනතුභහිලම්ින්යලේිදළකරහිනළවළ. 

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරුි ිනල සි ගුණර්ධනි භ ත්රීතුභහ ි ''භයිරලෂෝ ''ි නකි
ලද න.ි[ඵහධහින්රීභේ] 

 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අගභළිනතුභහිකරඵරිලරහිලභතළන ින නිනනෆිනළවළ.ිභභි
න්ේලේ ියහජිතිලේනහයත්නිඇභිනතුභහි කළබිනේිප්රකහලකිවළටිඹ ි
න්ේිකහයණහ.ි ිභවහනහඹකිවහමුදුරුලෝින්ඹපුිලදල්ි"ලධකම්ි

කරඵරිලරහිගිකීභේිනළිනිප්රකහල"ින්ඹරහිනතුභහින්ේහ.ිඒකි
ළරැිනයි.ි ි ආණ් සරභි යසථහලේි නභළලධි යසථහි ලනසි
කයනහි න්ේලොත්ි ලඵෞදධි භවහනහඹකි සහමී ව ලේරහලේි

ගකීභිලභොකේද?ිලධලසලබ්දියලමෙභිලනොලයිිල . 
 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒක ිඋත්තයඹේිදු නහිල . 
 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඇභිනතුභහිඅතයින්ඹ නිඅලයිනළවළිල .ිලභලවභිනකේි

ිනලඵනහි ල .ි ආණ් සරභි යසථහලේි නභළලධි යසථහි
ලනසි ලකො ි භාකල්ඳඹ ිඉිනරිඳත්ිකයිිනලඵනහ.ි අගභළිනතුභහි
ලකොලවොභදිනළවළයිින්ඹ ල ? 

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
අගභළිනතුභහිඒිපිළිඵිප්රකහලඹේිකයයි. 
 

ගු රනිල් වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்றசறங்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරුිලධලඹෝජයිකථහනහඹකතුභලධ ි-ි[ඵහධහින්රීම්] 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! ගරුිඅගභළිනතුභහ. 
 

ගු රනිල් වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்றசறங்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරුිලධලඹෝජයිකථහනහඹකතුභලධ ිභභිබහඳිනයඹහි ලලඹ ි
ඉ නකල්ිඒක ි ඉඩි ලද ල ිනළවළ.ි ඇත්ති ලලඹ භි යලඹම්ි

ලධකහලය්ිභල්ත්තිඳහර්ලසඹිකඩනහින්ඹරහිතර්ජනඹිකයදදීිකීි
ලදලනේිකථහිකශහද? 

 

ගු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භතකද?ි[ඵහධහින්රීම්] 
 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! අපිිභාහදඹ ිඹ නිනනෆ.ි [ඵහධහින්රීම්]ිඅපිි
දළ ි භාහදඹ ි ඹ නි නනෆ.ි ගරුි අගභළිනතුභහත්ි කථහි කශහ ි

ඳසලේි දළ ි ලම්ි ප්රලසනඹි ඉිනරිඹ ි ලගනඹනි නලේි ලත්රුභේි
නළවළල ිබහනහඹකතුභලධ.ිලවොයි.ි ිHon. (Mrs.) Vijayakala 
Maheswaran, you may continue.  [ඵහධහින්රීම්]  ි
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ගු විජයකළ මමශේවහලරන් මශ කමිය (ෂමළ ක යුතු රළජය 
අමළතයතුමිය) 
(ரண்தைறகு (றதற) றஜனர மஸ்ன் - சறதர் 

அலுல்ள் இரஜரங்  அகச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister 
of Child Affairs) 
தப தறறச் சதரரர் அர்மப, இளக டி 

மதரன்ந சட்ட றமரரண லன்தறடி தொகநகபத் 

டுப்தற்ரண [இகடதௌடு] இன்கந சட்டதோனம் லரண 

றரத்றமன னந்துதரண்டு மதசுற்குச் சந்ர்ப்தம் 

ந்கக்ர உங்ளுக்கு [இகடதௌடு] ன்நறகத் 

தரறறத்துக்தரள்றன்மநன். தபறரடுபறலிதந்து 

ங்ளுகட ரட்டுக்கு தறன்ந இளகப் தடகுள் 

தோனதொம் ங்ளுகட ரட்டில் தரறக்றன்ந 'மரனர் ' 

தடகுள் தோனதொம் சட்டறமரரண தொகநறல் 

மற்தரள்பப்தடும் லன்தறடி தொகநகபத் கட 

தசய்ற்ரக் தரண்டுப்தட்ட இந்ச் சட்டதோனத்க 

ரங்ள் மற்றன்மநரம்.  

டந் ரனங்பறல் ட்டுல்ன, இன்கந ரனத்றலும் 

இந் இளகப் தடகுபறன்தோனம் இனங்கறன் டக்கு , 

றக்கு ற்தம் தற்றல் சறக்றன்ந லணக் குடும்தங்ள் 

தரறக்ப்தடுறன்நண. அரது, இந் இளகப் தடகுபறன் 

லன்தறடி தொகநபறணரல் சறநற சறநற லன்ள் ல்னரம் 

துகடத்றக்ப்தடுறன்நண. இந் தொகந தரடர்ந்ரல், 

றர்தம் ரனங்பறல் - சுரர் தத்து தடங்ளுக்குப் 

தறன்ணர், இந்க் டல் பங்ள் தொற்நரம 

அறக்ப்தட்டுறடும் ன்ந ரத்ரல் இந் இளக டி 

தோனரண லன்தறடி தொகந கடதசய்ப்தடறதக்றன்நது ; 

ரங்ள் இக மற்றன்மநரம். அமமம் ட 

ரரத்றமன குதர், ததத்றத்துகந மதரன்ந 

இடங்பறலும் இவ்ரநரண இளகப் தடகுகப கத்றதக் 

றன்நரர்ள். அர்ளுகட ரழ்ரரம் அறக்ப்தடக் 
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கூடரது; அர்ள் அர்ளுக்ரண ரற்தத் தரறல்கப 

ற்தடுத்றக்தரள்ளும் கரது அசரங்ம் 

அர்ளுக்ரண ரன அரசத்க ங் மண்டும் ன்ந 

மண்டுமரகபத்ம் தொன்கக்றன்மநன். 

ங்ளுகட ரட்டிலுள்ப டல் பங்கபக் தரண்டு 

தசல்றன்நர்ள் அற்கந மரப்தர ரடுபறமன 

றற்றன்நரர்ள். அங்கு ங்ளுகட க்ள்ரன் அந்க் 

டலுவுகபப் தம் தரடுத்து ரங்குறன்நரர்ள். 

ஆம, வ்பவுதூம் இணரல் ரங்ள் தரறக்ப்தட்டிதக் 

றன்மநரம் ன்தது இன்த தரர்க்கும்மதரது க்குத் 

தரறறன்நது.  

இன்த ரங்ள் ங்ளுகட ல்னரட்சற அசரங்த்றன் 

ஊடர த்கணமர றடங்கப ரற்நறகத்றதக் 

றன்மநரம். ங்ளுகட றட்டத்ட்ட இண்டக தட 

தறக் ரனத்றற்குள் ரறகப லபப் ததற்நறதக்றன்மநரம்; 

ரரற்மதரண எதசறன ஆட்ளுக்குரற தொடிவு 

தரறந்றதக்றன்நது; கறபர இதக்றன்நர்பறல் 

சறனர் றடுகன தசய்ப்தட்டிதக்றன்நரர்ள். மற்தக்கூட 

ங்ளுகட றலிட்டி harbour றடுறக்ப்தட்டிதக்றன்நது. 

தணணறல் இது ல்னரட்சற அசரங்ம்! டந்ரன 

அசரங்த்றன் தொன்ணரள் ஜணரறதற அர்ள் இந்ச் 

சகதறமன அர்ந்றதக்றன்ந இவ்மகபறல் ரன் எத 

றடத்கக் குநறப்தறட றதம்தைறன்மநன். அரது, றலிட்டி 

harbour றடுறக்கும்தடித்ம் லிரம் டக்க 

றடுறக்கும்தடித்ம் ரன் றர்க்ட்சறறல் இதக்கும்மதரது 

அரறடம் தனதொகந கூநறறதந்மன். ஆணரல், அந் 

அசரங்ரணது அந்த் துகநதொத்க 25 தட ரனர 

றடுறக்ரல் கத்றதந்து. இன்த ரங்ள் அந் 

ஆட்சறக ரற்நற, லிரம் டக்க 

றடுறத்றதக்றன்மநரம்; றலிட்டி harbour  

றடுறத்றதக்றன்மநரம். அத்துடன், அசரங்ம் அந் 

க்ளுக்கு ஷ்ட ஈடு ங் மண்டும். தணணறல் அந் 

க்ள் டற்தநரறல்தோனம் உகத் வ்பமர தம் 

அறந்துறட்டது; அர்ளுக்கு வீடுரசல்ள் இல்கன; 

ணறப்தட்ட தரறல் இல்கன. இன்த அர்ள் வீறபறமன 

றற்றன்நரர்ள். டற்தநரறகனச் தசய்துந் லி. டக்குப் 

தறமச க்ள் இன்தம்கூட தொரம்பறல்ரன் ரழ்ந்து 

தறன்நரர்ள். ரங்ள் லண்டும் அர்கப அந் 

இடத்றற்குக் தரண்டுதசன்த குடிர்த் மண்டும்.  

அமமதரன, இகலவுப் தறமசத்க டுத்துக் 

தரண்டரல், டந்ரன அசரங்ம் இந் இகலவுப் 

தறமசத்கக்கூட றடுறக்றல்கன. இன்த ங்ளுகட 

ல்னரட்சற அசரங்ரணது இகலவுப் தறமசத்க 

றடுறப்தரக் கூநறறதக்றன்நது. இங்ம இப்ததரளது 

ங்ளுகட லன்தறடித்துகந அகச்சர் அர்ள் 

இதக்றன்நரர். ரன் இகண அதகட ணத்றற்குக் 

தரண்டுந்து றட்டத்ட்ட எத தட ரனரறறட்ட 

மதரறலும் அர் ந்றரண லர்ரணதொம் டுக்றல்கன. 

இந் லணக் குடும்தத்றணர் அன்நரடம் டலுக்குச் 

தசன்தரன் ங்பது குடும்தத்க டத்துறன்நரர்ள். 

அதக்கு இது ன்நரத் தரறத்ம். ங்ளுகட 

இகலகப் ததரதத்ட்டில், ரலு றமனர லற்நதக்கு 

உட்தட்ட டமனரத்றல் ரழ்ந் 500 குடும்தங்ள் அங்கு 

இதந்றதக்றன்நணர். ணம, அர்ள் ங்ளுகட 

ரழ்ரரத்க மம்தடுத்துற்ரக் ட்டரம் அந்ப் 

தறமசம் றடுறக்ப்தட மண்டும் ன்த கூநறக் 

தரள்றன்மநன்.  

அடுத்து, ங்ளுகட லணர்ள் சறனர் தததபவு 

தொலீடுகப இட்டு 'மரனர்' தடகுகபக் தரண்டு 

ந்றதக்றன்நரர்ள். அணரல், இந் இளக டி லன்தறடி 

தொகநறன் கட ரர அர்கபப்  தரறப்தகட 

றடக்கூடரது. அர்ள் ரற்தத் தரறகன ற்தடுத்தும்க 

அர்ளுக்ரண ரன அரசத்கக் தரடுக் மண்டும். 

தணன்நரல் அர்ள் றட்டத்ட்ட 20 - 25 இனட்சத்றற்கு 

மற்தட்ட றறக அற்ர தொலிட்டுத்ரன் இந்த் 

தரறகன ஆம்தறத்றதக்றநரர்ள். ஆணரல், இந்த் தரறல் 

தொகநரணது சறநற அபறல் லன் தறடிக்றன்நர்ளுக்குப் 

தரரற ஷ்டத்கக் தரண்டுதறன்நது ; அர்ள் 

லன்தறடிக் தொடிர எத றகன ரப்தடுறன்நது. 

ப்தடிறதந்ரலும் இண்டு ப்தறணகத்ம் - சறத லன்தறடித் 

தரறல் தசய்றன்நர்கபத்ம் தரரறபறல் லன்தறடித் 

தரறகனச் தசய்றன்நர்கபத்ம் தரறக்ர கறல் 

அந்ச் சட்டத்கக் தரண்டு மண்டும்.  

மசற தரதுரப்தைக் ரர து க்கப 

இகலவுக்கு லண்டும் தசல்ன றடதொடிரதன்த 

தசரல்றநரர்ள். ஆணரல் அல்ரடுபறல் உள்பர்ள் 

‘மரனர்’ தடகுபறல் தடுந்லவு, அணகனலவு, ளகலவு, 

ரகர் மதரன்ந தறமசங்பறல் ங்பது ண்ணுக்கு 

ட்டி தூத்றல் ந்து லன் தறடித்துச்தசல்றநரர்ள். தொலில் 

அர்கபத் கடதசய் மண்டும். அற்குப் தறன் 

ங்ளுகட இந் லணக் குடும்தங்பறன் தரறகனப் 

தரறக்ர கறல் டடிக்கதடுக் மண்டுதன்த 

மட்டுக்தரள்றன்மநன்.   

இன்கந இந் றரத்க டத்றடரது கடக 

ற்தடுத்றக்தரண்டிதந் தௌ உதப்தறணர் றமணஷ் 

குர்ண அர்ள், இந்ப் தரரளுன்நத்றற்குள்ளும் 

தபறறலும் இணரத்கத் தூண்டுறன்ந றத்றல் டந்து 

தரள்ளுறநரர். உண்கரம தததம்தரன்கறணத்கச் 

மசர்ந்ர்பரண இர்ள் ல்ன ணம் தகடத்ர்பர 

இதந்ரல், ங்ளுகட சறததரன்கறண க்கபத்ம் 

என்தமசர்த்து ரமண்டும். இது றழ், தொஸ்லிம், சறங்ப 

க்ள் எற்தகர ரழ்றன்ந எத ரடு. ஆணரல், இர்ள் 

ப்மதரது தரர்த்ரலும் றழ், தொஸ்லிம் க்கப 

எதுக்குறன்நர்பரம இதக்றநரர்ள். இர்ள் 

ஞரணசர மர் மதரன்ந மர்கப ‘தன்சகன’பறல் 

ரறத்றதந்து, அங்ம மதச கக் மண்டும். அர்பது 

தத்துக்கப இர்ள் இங்ம மதசற ங்ளுகட 

சறததரன்கறன் க்பறன் ணறகனகப் தரறப்தகடச் 

தசய்றநரர்ள். ற்ததரளது இந்ச் சகதறமன தொன்ணரள் 

ஜணரறதற அர்ளும் இதக்றன்நரர். அர் கடசற 

த்த்த்றல்  

 

[මළවනමග අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.] 
[அக்றரசணக் ட்டகபப்தடி அற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ன்தது அதக்கு ன்நரத் தரறத்ம்! இதுதரடர்தறல் 

ரங்ள் மரசறக்மண்டும் - சறந்றக்மண்டும். 

சறததரன்க இண க்ள் ரங்ள் றம்றர ரமண்டும் 

ன்தற்ரம மரோ்லில் ரக்பறத்து இந் ல்னரட்சறகக் 

தரண்டுந்ரர்ள். அர்பறன் றம்றகக் குப்தறறட்டு , 

தடங்கு, இற்க அணர்த்ம் மதரன்நற்கநக் கூநற , 

அசரங்த்றன்லது மசத தசுறன்நரர்ள்; அரறரக 

தசய்றன்நரர்ள். ஆகரல், ரங்ள் இந் ல்னரட்சற 

அசரங்த்றதெடர க்றத்கக் ட்டிதளப்த மண்டும். 

ங்ளுகட சறததரன்கறண க்பறன் ரக்குபறணரல் 

உதரக்ப்தட்ட இந் ல்னரட்சற அசரங்ரணது து 

க்ளுக்குச் சரறரண லர்வுகப ங்குற்கு றமரன 

மண்டும் ன்த கூநற, றகடதததறன்மநன். ன்நற. 
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ඳහර්ලිලම් තු 

ගු කංචන විමේමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சண றமஜமச) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ලභොකේදිඔඵතුභ ලේිpoint of Order නක? 
 

ගු කංචන විමේමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சண றமஜமச) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරුි ලධලඹෝජයි කථහනහඹකතුභලධ, භාජඹකරහි භලවේසය ි

යහජයිඇභිනතුමිඹලේිකථහලේදීිව ිකශහ, හි පුිජනහධිඳිනතුභහ  ි
 

[මරහනලය්ිඅණිඳරිිනිඉත්ිකයනිරදී.] 
[அக்றரசணக் ட்டகபப்தடி அற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

නතුභහිද නහින්ඹරහ.ිගරුිලධලඹෝජයිකථහනහඹකතුභලධ, ඒියලඹලුි
ලදි වළ හඩ්ි හර්තහල ි ඉත්ි කය නි න්ඹනි ඉල්ලීභි භභි

කයනහ.  ි

අපිිනතුමිඹලග ිඅවනහ, භාලලේලඹ භිනතුමිඹිවලඹෝගඹි
රඵහිදීපුිකණ්ඩහඹභිඋතුලර්ත්, දකුණාලණ්ත්, රංකහලේිවළභිතළනභි

භයපුිගණනිනතුමිඹිද නහදින්ඹහ.ි 

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, you can respond to 
it? ගරුි භාජඹකරහි භලවේසය ි යහජයි ඇභිනතුමිඹ ි ඒක ි
උත්තයඹේිලද නිපුළු .ි[ඵහධහින්රීම්]ිඒිප්රකහලඹිඉල්රහිඅසි

කයි ග නින්ඹරහයිි ඔඵතුමිඹ ින්ඹ ල .ිහි පුි ජනහධිඳිනතුභහි
ද නහ,- [ඵහධහින්රීභේ] 

 
ගු විජයකළ මමශේවහලරන් මශ කමිය  
(ரண்தைறகு (றதற) றஜனர மஸ்ன்) 

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 

නළවළ, නළවළ.ිනඹහ ිඅපිිඋත්තයිලද නිනනෆ.ිලභය , පි ය ි
ඔේලකෝභි මිලධසුදි ද නහ, ලභොකදි වුලණ්ි න්ඹරහ.ි [ඵහධහි

න්රීභේ]ි ඔඹහි හි ල නි ඔඹහලේි ළඩේි ඵරහි ග න.ි අපිි
ඡ දලඹ ි ඳත්ි ලරහි ආලේි ලම්ි ගළනි න්ඹ නි තභයි.ි [ඵහධහි
න්රීම්] 

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Keheliya Rambukwella, please go to your Seat.  

 
ගු මකමශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ரண்தைறகு ததயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

We want an answer from her or you give a Ruling, 
Mr. Deputy Speaker.  

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Member, you go back to your Seat. -[Interruption.]  
භයණඹ ිඳත්ි ලච්චි අඹිගළනි හි පුිජනහධිඳිනතුභහි ම්ඵ ධි

කයරහි ඔඵතුමිඹි වනේිකශහ.ි ඒි ගළනි ඳළවළිනලිි ඔඵතුමිඹ ි

න්ඹ නි පුළු කභේි ිනලඵනහි න්ඹරහි අපිි හිත ල ි නළවළ.ි
නලවභි ප්රකහලඹේි කශහි නම්, ඒි භ ත්රීතුභහලේි ඉල්ලීභි භති
වළ හඩ්ි හර්තහල ි නභි ලකො සි ඉත්ි කය නි න්ඹරහි භභි
ලධලඹෝගිකයනහ. 

මීශෙ , ගරුි භහි දහන දි අලුත්ගභලේි භළිනතුභහ.ි [ඵහධහි
න්රීම්] 

 
[අ.බහ.ි2.51] 

 

ගු මහින්දළනන්ද අලු කගමමප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்ம) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරුි ලධලඹෝජයි කථහනහඹකතුභලධ, භාජඹකරහි භලවේසය ි

යහජයි ඇභිනතුමිඹි ංඛයහි ලල්ඛනි ගළනි න්ඹනහ.ි වළඵළයි, 

ඹහඳනලය්ිකපාඳම්ිගත්තිඒහිගළන, ඹහඳනලය්ිහි පුිඳහර්ලිලම් තුි

භළිනි ඇභිනරු ි භයපුහි ගළනි න්ේලොත්ි අඳ ි න්ඹ නි ඊ ි

ළි ඹි ලරොකුණාි රළයිසතුේි ිනලඵනහ.ි භභි නලවභි න්ඹ ල ි

නළවළ.ිඒිලධහිලධකම්ිලඵොරු ිද ල ිනළිනින්ඹ නිවද නි

නඳහ.ි ඒිකහරලය්ිකයපුිලදල්ියලඹල්රිිඅපි ත්ින්ඹ නිපුළු .ි

ඒහිද ල ිනළිනිඔඵතුමිඹිලධකම්ිකෆි ගව නිනඳහ.ි ඒිප්රකහලඹි

වළ හඩ්ි හර්තහල ි ඉත්ි කශි ලධහි භභි ඒි ගළනි කථහි

කය ල ිනළවළ.ි 

ගරුිලධලඹෝජයිකථහනහඹකතුභලධ, භභිමුලි භිලම්ි භාහදඹ ි

නේකහුදි ල නි කලි ි ක දි උඩය ි ලධලඹෝජනඹි කයනි

භ ත්රීයලඹේි වළටිඹ ි ලම්ි ලගෞයනීඹි බහල ි ඉල්ලීභේි

කයනහ.ිලම්ිලගෞයනීඹිබහලේදීිලම්ියලේිඋත්තරීතයිඅසගිරි-

භල්තුි ඳහර්ලසඹි ඇතුළුි වලධකහයිකි භවහි ංඝයත්නඹි

වෆල්ලු ිරේිකයරහිකථහිකය නිනඳහින්ඹරහිඉල්රහියලටිනහ.ි

ඒි හලේභි ලම්ි ආණ් සලේි ඇභිනරු ලග ිලම්ි කහයණඹි භභි

ඉල්රහි යලටි නි කළභළිනයි.ි භහධයි ප්රකහලකතුභ රහි ලගෞයනීඹි

භවහි ංඝයත්නඹ , භවහිනහඹකහිමිරු ලේි ප්රකහලර ින්ේි

ලදල්ිඅපිිදළේකහ.ිනළලධිඳවත්ිතත්ත්ඹක ිලම්ිආණ් සිඳත්ි

ල නි නඳහි න්ඹරහි න්ඹනහ.ි කහිනනල්තුභහි ඇතුළුි ඒි අඹ ි ඒි

භාධිඹ ි කථහි කය නි නඳහ.ි ලම්කි ලම්ි ආණ් සලේි ඉතහි ඳවත්ි

යලදධිඹේ.ි ඒකි අපිි පිළිකුණාලර ි යුතුි ලවශහි දන්නහ.ි

තමු නහ ලේරහි ලම්ි හලේි ඳවත්ි තත්ත්ඹක ි ඳත්ි ල නි

නඳහඹින්ඹනහ.ි 

ගරුි ලධලඹෝජයි කථහනහඹකතුභලධ, ලම්ි ආණ් ස 'නංගිි

ලඳ නරහි අේකහි දු නහ' හලේි ආණ් සේ.ි ලම්ි ආණ් ස 
'ච ද්රහලධ' ලඳ නරහ 'කරහ' දු නහිහලේිආණ් සේ.ි 

ගරුි ලධලඹෝජයි කථහනහඹකතුභලධ, යසථහදහඹකි බහි
න්යලභි ලිපිි ලගොුසේි ඉිනරිඳත්ි කලශේි නළවළි න්ඹරහි අුසයි

ිනහනහඹකි භ ත්රීතුභහි න්ඹනහ.ි අගභළිනතුභහි ය  භි න්ඹනහි
නලවභි නකේි ඉිනරිඳත්ි කලශේි නළවළි න්ඹරහ.ි වළඵළයි, ඉිනරිඳත්ි
කයපුිdraft නකේිතමු නහ ලේරහලේිකහර්ඹහරලය්ිිනලඵනහ.ි

ඉිනරිඳත්ිකයපුිdraft  නකිගළනියලේිඅගභළිනතුභහ 'නළවළ' න්ඹන.ි 

[මරහනලය්ිඅණිඳරිිනිඉත්ිකයනිරදී.] 
[அக்றரசணக் ட்டகபப்தடி அற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ලම්කි ඵයඳතශි ප්රකහලඹේ.ි භභි ලනොලයිි අුසයි ිනහනහඹකි
භ ත්රීතුභහයිින්ඹ ල , අ 

 

[මළවනමග අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.] 
[அக்றரசணக் ட்டகபப்தடி அற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
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න්ඹරහ.ි තමු නහ ලේරහලේි ආණ් සි වදපුි අුසයි ිනහනහඹකි

භ ත්රීතුභහයිිලම්කින්ඹ ල .ිතමු නහ ලේරහිආණ් සිඵරඹ ි
ඳත්ි වුලණත්ි අතයි ප්රකහලි කයි තභයි.ි ආණ් සි කයි ලගනි
ඹ ල ත්ි ි අතයි ප්රකහලි කයි තභයි.ි තමු නහ ලේරහි යලේි
ජනතහ ි අතයි ප්රකහලි කය නි නඳහ.ි තමු නහ ලේරහි ලම්ි

ලකටුම්ඳති වදරහි ඉයයි; තමු නහ ලේරහි ලම්ි draft වදරහි
ඉයයි.ි ලධරි ඵරරහි ලම්කි ඳහර්ලිලම් තු ි ඉිනරිඳත්ි කය නයිි
තමු නහ ලේරහිඵරහලගනිඉ ල .ිඒිලධහි කරුණහකයරහි ලම්ි

ක යුත්ති කය නි නඳහඹි න්ඹනි ඉල්ලීභි අපිි ඔඵතුභ රහලග ි
කයනහ.ි[ඵහධහින්රීභේ] 

 

ගු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරුි බහනහඹකතුභහ.ි ඔඵතුභහලේි ි point of Order නකි
ලභොකේද? 

 

ගු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරුි ලධලඹෝජයි කථහනහඹකතුභලධ, ලභලවයුම්ි කමිටුලේි
හභහජිකලඹේි වළටිඹ ි භභි න්ඹ නි කළභළිනයි, ලම්ි නි
ආණ් සරභි යසථහලේි නකි ග ිනඹේත්ි තභි වදරහි නළවළි
න්ඹරහ.ි[ඵහධහින්රීම්] 

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ලකටුම්ඳතේ. 
 

ගු මහින්දළනන්ද අලු කගමමප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்ம) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරුි ලධලඹෝජයි කථහනහඹකතුභලධ, න්රිඇල්රි ඇභිනතුභහ ි
ඳහර්ලිලම් තුලේත්ි ලධ දි ඹනහ.ි ඒි කමිටුලේත්ි ලධ දි ඹනහ.ි
ලභතුභහ ිලධ දි ගිඹි ලරහකි ඉිනරිඳත්ිකය නි ඇින.ි ඔඵතුභහි

ලගොඩේි ලදල්ි ද ල ි නළවළ.ි ඒි රැසවීලම්දීි ඔඵතුභහ ි ලධ දි
ගිඹහභිලම්ිලිපිිලගොුසිඉිනරිඳත්ිකයරහ.ිඔඹිඹලේිළරැදද.ිඒකි
ගණ ිග නිනඳහ.ිභභිදළ ිභහතෘකහ ින නම්.ි 

ගරුිලධලඹෝජයිකථහනහඹකතුභලධ, අදියහඹිවහිනහභාකික යුතුි
ම්ඵ ධිහකච්ඡහිකයනහ.ිඔඵතුභහිද නහ, ඳුදිගිඹිකහරලය්ි
ලම්ියලේිකථහිඵව ිරේිලච්චිභහතෘකහිවම්ඵ ලතො ියහඹි

ඵ.ි වම්ඵ ලතො ි යහඹි භාන්ණීභි පිළිඵි ිනගි ි ිනග භි
ඒකහඵදධිභාඳේඹිවළටිඹ ිඅපිිලඳනීියලටිඹහ.ිි 

යහඹිබහයිහි පුිඇභිනයඹහි-අර්ජුනියණතුංගිඅභහතයතුභහ-ි

වම්ඵ ලතො ි යහඹි ම්ඵ ධලඹ ි ිනගි ි ිනග භි ආණ් ස ි
කළබිනේි ඳත්රිකහි ඉිනරිඳත්ි කයරහ 'ඒි යහඹි භාන්ණීභි වහභි
නත් න' න්ඹනිඉල්ලීභිකශහ.ිඒිගළනිඅපිිනතුභහ ිසතුින ති
ලනහ.ි ගරුි ලධලඹෝජයි කථහනහඹකතුභලධ, අහනලය්දීි

ලභොකේදි වුලණ්? අර්ජුනි යණතුංගි අභහතයතුභහ ි යහඹි ඵහයි
ඇභිනකභිනළිනිවුණහ; තභ ලේිඅභහතයහංලඹිනළිනිවුණහ.ිඒිඇයි? 
ඒ, නතුභහිලම්ියලේිම්ඳත්ිලුසල ිලඳනීියලටිිහි දහයි.ියහඹි

භාකුණාණ නිනඳහ, නඹි20:80ිඳදනභ ිලද නිනඳහ, ණඹිකඳනහි
න්ඹහිල්ලිිටිකිලනත්ිඒහ ිදභ නිනඳහ, ලභඹිකලශොත්ිඳහ සයිි

න්ඹහිලභයි ිනිඳහ සිගළනිකළබිනේිඳත්රිකහිභඟි ිඅලපාිඅර්ජුනි

යණතුංගි අභහතයතුභහි ඉිනරිඳත්ි කශහ.ි ගරු ලධලඹෝජයි
කථහනහඹකතුභලධ, ඒි ගළනි භාසතයි කය නි භ ි ලරහි නළිනි

ලධහිනභිකළබිනේිඳත්රිකහිතුනභ -නම්පීනසනච්ඒි2016ිලදළම්ඵර්ි

27ිකළබිනේිඳත්රිකහ, 2016 අංකි53ිදයනිකළබිනේිඳත්රිකහිවි

නම්පීනසසීි2016ිඅංකි56ින්ඹනිකළබිනේිඳත්රිකහ-  භභිවභළගත*ි
කයනහ.  ි

කළබිනේි ඳත්රිකහි භඟි ිආණ් සලේිඇභිනයඹකුණාිනි අර්ජුනි
යණතුංගි අභහතයතුභහි න්ඹනහ, "ලම්කි ලම්ි යලේි ආර් ගකඹ ි
භාලහරි භානහලඹේ.ි ලම්කි කයනි නකි ලවොි නළවළ.ි ලම්ලක ි

යහඹ ි ඳහ සයි.ි ලම්කි කය නි නඳහ."ි න්ඹරහ.ි නලවභි න්ඹරහි
නතුභහි කළබිනේි භණ්ඩරඹ ි කළබිනේි ඳත්රිකහේි ඉිනරිඳත්ි
කයනහ.ිවළඵළයි, ලම්ියලඹල්රිලදදීිතභයිිඳුදිගිඹිදහිකළබිනේි
ංලලෝධනඹේි යලදධි  ල .ි කළබිනේි ංලලෝධනඹේි යලදධි

ලරහි නභි ංලලෝධනඹි ඹ ලත්ි නි ඇභිනයලඹේි -භහි දි
භයයලංවි අභහතයතුභහ-ි යහඹි වහි නහභාකි ක යුතු අභහතයහංලඹි
බහයි ග නහ.ිභහි දිඅභයවීයි අභහතයතුභලධ, ඔඵතුභහි ලම්ි ගරුි

බහලේි යලටිනි ලධහත්, ඔඵතුභහි ශ්රීි රංකහි ලධදවසි ඳේඹි
ලධලඹෝජනඹිකයනිඅභහතයයඹකුණාිනිලධහත්ිභභිලම්ිකහයණඹි
ඔඵතුභහලේිඅධහනඹ ිලඹොමුිකයනහ.ි 

තමු නහ ලේරහිදළ ියහඹිපිළිඵිදදඹේිනළවළ.ිනමුත්ි
ලභොකේදිල ල ? ලභච්චයිකල්ිප්රයලදධිලය්ිළලඩ්ිලකලයමි ි

ගිඹහ.ි දළ ිනඹිඇතුලශ ි-සීතරික යුත්තේිලර-ිලකලයමි ි

ඹනහ.ි ගරුි ලධලඹෝජයි කථහනහඹකතුභලධ, භහි දි භයයලංවි
අභහතයතුභහි යහඹි බහයි අභහතයයඹහි ලරි ඳත්ි වුණහ ි ඳුදි
යහඹි අධිකහරිඹ ි අලුත්ි බහඳිනයඹකුණාි ඳත්ි කයනහ.ි ඒි නි

බහඳිනතුභහි තභයිි ඳයහරභි ිනහනහඹකි භවත්භඹහ.ි ඔඵතුභ රහි
ද නහ, ඳයහරභි ිනහනහඹකි භවත්භඹහි තමු නහ ලේරහලේි
ආණ් සිකහරලය්ි-නේත්ිජහිනකිඳේිආණ් සිකහරලය්-ියහඹි

අධිකහරිලය්ි හි පුි බහඳිනතුභහි ඵ.ි ඒි හලේභි ඔඵතුභ රහි
ද නහ, යහඹිඅභහතයහංලඹි2012ිර්ලය්දීි ිColombo South 
Port නකිභාකුණාණ නිඔඵතුභ රහිල  ඩර්ිකළවිඵ.ිල  ඩර්ි
කළවහ ි ඳුද, යහඹි යලඹඹ ි 15කි ලකො ේි ිනඹහි ගත්තහ; 

නයිේක ිසලඳ සි භහගභි ගත්තහි යලඹඹ ි 30කි ලකො ේ.ි ඒි
හලේභිChina Merchants Port Holdings Company Limited 
නකි-CMPort නමි ිවඳු න, වම්ඵ ලතො ියහඹිග නිඹනි

භහගභ-ිගත්තහ, යලඹඹ ි50කිලකො ේ.ි 

ගරුිලධලඹෝජයිකථහනහඹකතුභලධ, ඒිCMPort නකිරංකහ ි
ලගලන ල ි කවුද? නඹි රංකහ ි ලගනි න ල ි ඳයහරභි

ිනහනහඹකිභවත්භඹහයි.ිඒිහලේභිනයිේක ිසලඳ සිභහගලම්ි
ගකීභි ම්පර්ණලඹ ි ගත් Managing Director කවුද? ඒ, 
ඳයහරභි ිනහනහඹකිභවත්භඹහයි.ි ඳයහරභි ිනහනහඹකි භවත්භඹහි

නයිේක ි සලඳ සි භහගභි භඟි ි යලඹඹ ි 30ි ලකො ේි
අයලගනි න්යලදුි භාඹදභේි කය ල ි නළිනි ඒි භහගභි වයවහි
CMPort නක ිනඹිනළතත්ිභාකුණාණනහ.ිලම්ිලධහිCMPort නක ි

ලකොශමිදකුණාණුියහලය්ියලඹඹ ි85කිඒකහධිකහයඹේිනනහ.ිලම්ි
CMPort නකත්ි නේකිගුසලදුසිකයපු, ඉවතිකීි භාන්ණීභිකශ, 
නඹ ිම්ඵ ධිවිලකනහිතභයිිඳයහරභිිනහනහඹකිභවත්භඹහ.ි 

ගරුිභහි දි අභයවීයි අභහතයතුභලධ, ඔඵතුභහි ලම්ි ගළනි යලතහි

ඵර න.ියහඹිභාකුණාණ නිCMPort නකිනේිඳළත්තන් ික යුතුි
කයනහ.ි යහඹි ඳළත්ලත ි ක යුතුිකය ල ිCMPort නලේභි
හි පු, ඉවින ිකීිභාන්ණීභියලදුිකශිඅධයේයඹහයි.ි නලවභිනම්, 
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———————————- 
* ලියවිල් ඉදිරිඳ ක මනොකරන දී. 
  ஆம் சர்ப்தறக்ப்தடறல்கன. 
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ඳහර්ලිලම් තු 

දළ ි ලභොකේදි ඵරහලඳොලයොත්තුි  ල ? දළ ි ලභඹි private 
ගුසලදුසේිඵ ිඳත්ිලරහ.ිලවේල ඹහයි800ිගණනේිලදනහි
න්ඹරහිතභයිිකලි ින්ේලේ.ිදළ ිඅලුත්ිබහඳිනතුභහිලවේල ඹහයි

1,200ේිලද නිනකෙිලරහ.ිලම්හිගළනිදළ ිදදිනළවළ.ි ගරුි
අභහතයතුභලධ, ඔඵතුභහි ලම්ි ගළනි යලතහි ඵර න. CMPort නලේි
යලටිිDirector යහඹිඅධිකහරිලය්ිබහඳිනිලරහිනනහ.ි ඔහුියහඹි

අධිකහරිලය්ිබහඳිනිලරහිCMPort නකත්ිනේකිගුසලදුසිකතහි
කයනහ.ි ලම්ි ලභොනි රේජහි නළිනි ළඩේද? තමු නහ ලේරහ ි
පුළු දිනලවභිකය න? නභා ිිනහනහඹකිඅභහතයතුභහ, නලවභි

කය නි පුළු දි න්ඹහි ඔඵතුභහි යලත න.ි It is conflict of 
interest. 

ගරුි ලධලඹෝජයි කථහනහඹකතුභලධ, අර්ජුනි භලවේ ද්ර ි
භවත්භඹහි ඳත්ි කශහ, ශ්රීි රංකහි භවි ඵළංකුණාලේි බහඳිනි වළටිඹ .ි
නතුභහලේිඵෆනහිprimary dealer ලකලනේ.ි නතුභහිභවිඵළංකුණාලේි

අධිඳිනි තනතුය ි ඳත්ි කය නි නඳහි න්ඹරහි යහජිති ලේනහයත්නි
අභහතයතුභහත්, චම්පිකි යණකි අභහතයතුභහත්ි න්ේහි ලු.ි
අගභළිනතුභහිඒකිඵහයිගත්තහිලු.ිඅහනලය්දීිලභොකේදිවුලණ්? 

අහනලය්දීි නහිි ප්රිනපරඹි ලභොකේද? දළ ි කයපුි ලදි ඵර න.ි
නයිේක ි සලඳ සි භහගලම් ලකො සි හිමිි ිනබි ආලඹෝජකඹහි
ලගනහිඒිපුදගරඹහියහඹිඅධිකහරිලය්ිබහඳිනයඹහි වළටිඹ ිඳත්ි

කයනහ.ි දළ ි යහඹි ලුසල ි ලඳනීි යලටි ල ි ඳයහරභි
ිනහනහඹකිභවත්භඹහයි, භහි දි අභයවීයිඅභහතයතුභලධ.ි ඊ ි ඩහි
ලවොයිි China Harbour Engineering Company නලේි
Chairman ලග නරහියහලය්ිChairman කශහිනම්.ිඒකිඊ ිඩහි

ලවොයි.ිනලවභිනම්ිඅපරු ිලභභිගුසලදුසිලකරීලගනිඹහභා.ි
ලම්හි කය නද, ජනතහි තමු නහ ලේරහ ි ඡ දඹි දු ල ? 
තමු නහ ලේරහි ලම්ි ගළනි ද ල ි නළිනි ඇින.ි වම්ඵ ලතො ි

යහඹි භාන්ණීලම්ි භාලහරි ගුසලදුස, ංචහවගති ක යුතුි අදි
ඇතුශින ියලදධිලමි ිඹනහ.ිඒිගළනිකවුරුත්ිද ල ිනළවළ.ි
නතුභහි බහඳිනිතනතුය ිලගනහලේිලම්ිගුසලදුසිකය නිතභයි.ි

අර්ජුනියණතුංගිඅභහතයතුභහියහඹිබහයිඅභහතයිධුයලඹ ිඅයි ි
කශහ.ිනතුභහිඅයි ිකයරහිඅලයිබහඳිනයඹහිනතළන ිලගනහහ.ි
ලගනළල්රහිකයපුිඒික යුත්තිඉතහභිළරැිනයි, ගරුිඅභහතයතුභහ.  ි

ගරුි ලධලඹෝජයි කථහනහඹකතුභලධ, වම්ඵ ලතො ි යහඹි දළ ි
නළති යේි යලඹඹ ි 20:80ි ඳදනභි භති ලද නිඹනහ.ි භහි දි

භයයලංවි අභහතයතුභහි ගිහි ි න්ඹහි ිනබුණහ, නි ආලඹෝජනි
ළරළසභකුණාත්ි නේකි නනහි න්ඹහ.ි ඊලය්ි ඳත්තයඹකි නලවභි
ිනලඵනහිභභිදළේකහ. 

ඒහිලම්ිමිලධුද ලේිවඬිව නින්ඹනිලදල්.ි දළ ිඅලුත්ි
බහඳිනතුභහි ඇභාල්රහි ලේකඹ ි අයලගන, යසහි නළිනි කයපුි

අඹ ිනළති යසහි දීරහ, ඉසලල්රහභි නතුභහිකහර්ඹි භණ්ඩරඹි
 ුද ිකයග නහ.ිඅපිිභාරුදධිනළවළ.ිවම්ඵ ලතො ිභාකුණාණරහි
ඒි ණඹි ටිකි ලගනහි නම්ි අපිි භාරුදධි නළවළ.ි රඵහගත්ි ණඹි

ලගනහිනම්ිඅපිිභාරුදධිනළවළ.ිවළඵළයි, ලම්ිලගොල්ලරෝිගත්ති
ණඹිලග ලනත්ිනළවළ.ි ගරුිලධලඹෝජයිකථහනහඹකතුභලධ, ගත්ති
ණඹි ලග ලනත්ි නළවළ, ඒකත්ි ආණ් ස ි අයලගනි ිනලඵනි

ම්ඳත්, ලදඳශියලඹල්රත්ිදළ ිභාකුණාණ නිවදනහ.ිලම්කිඉතහභි
අහනහ තිතත්ත්ඹේ.ි 

ගරුි ලධලඹෝජයි කථහනහඹකතුභලධ, ඒි භාතයේි ලනොලයි, 
ඔඵතුභහි ද නහ, IMF නකි දළ ි ඳශළලධි හරිකි ටිකි ලද නි
වදනහින්ඹනිනක.ිගරුිලධලඹෝජයිකථහනහඹකතුභලධ, IMF නලේි

හරිකි ග නි කලි ි ආණ් සලේි හි පුි මුදල්ි ඇභිනි යභාි
කරුණහනහඹකිභවත්භඹහත්, අර්ජු ිභලවේ ද්ර ිභවත්භඹහත්ිIMF 
නකත්ිනේකිගිභාුදභේිඅත් ිකයනහ.ිලභොකේදිගිභාුදභ? ලම්ි

අවුරුදලදි ළපාතළම්ඵර්ි ලනලකො ි රංකහි ඛලධජි ලතල්ි නීිනගති

ංසථහ , ජරි ම්ඳහදනි වහි ජරහඳවනි භණ්ඩරඹ , රංකහි
භාදුලිඵරිභණ්ඩරඹ ිමිරිසූඹේිලේනහින්ඹරහිඒිගිභාුදලභ ි
නකෙිලනහ.ිමිරිසූඹේිලේනහින්ඹ ල ිලභොකේද? යලඹලුි
ලේහ රිමිරිළි ිකයනහ, භහගම්ිඵ ිඳත්ලනහ, ඳහ සි

රඵ නිඵළවළ, ආණ් ස ිල්ලිිලද නිඵළවළ.ි 

භභි ඊලය්ි ලඳලර්දහි දළේකහ, රංකහි භාදුලිඵරි භණ්ඩරඹ ි
රුපිඹල්ි මිලිඹනි ඳ දවසි ගණනේි භවහි බහණ්ඩහගහයලඹ ි

ලදනහ.ිආලඹත්ිලද නිඵළවළ.ිගරුිලධලඹෝජයිකථහනහඹකතුභලධ, 
දළ ි IMF නලක ි ල්ලිි ගත්තහ ි ඳසලේි ලභොකදි ල ල ? 
ල්ලිිගත්තහ ිඳසලේිමිරිසූඹිවළලදනහ.ිමිරිසූඹිවළදුණහභි

ඛලධජි ලතල්රි මිරි නඟිනහ; භාදුලිි බිරි නඟිනහ; තුයි බිරි
නඟිනහ.ිඅපිිදළේකහ, වකීම්ිඇභිනතුභහින්ඹරහිිනලඵනහ, "තුයි
බිරිළි ිකය නියලදධිලනහ, අල !ිකෆිගව නිනඳහ"ින්ඹරහ.ි

රේසභ ි න්රිඇල්රි ඇභිනතුභලධ, ඔඵතුභහි ලම්කි පිළිග නහ.ි
තමු නහ ලේරහි IMF නකත්ි නේකි අත් ි කයපුි ගිභාුදලම්ි
ලකො ලදයලි අුසි තභයිි තමු නහ ලේරහ ි හරිකි මුදරි
ලද ල .ිඒිලකො ලදයලර ිනකෙිවුලණ්ිනළත්නම්ිහරිකිමුදරි

ලද ල ි නළවළ.ි IMF නකි වළලය නි ලම්ි ආණ් ස ි ලනි
කවුරුත්ිණඹිලද ල ිනළවළ.ිණඹිලද න, ලම්ිආණ් ස ිණඹි
ලගහග නි ඵළවළ.ි ඒි ලධහි ලකො ලදයලර ි ඹ ත්ලරහි

තමු නහ ලේරහ ි ලම්ි යලේි යහජයි ම්ඳත්, ලදඳශි භාකුණාණ නි
යලදධලරහි ිනලඵනහ.ිලම්කිඉතහභිඅහනහ තිතත්ත්ඹේ.ි
ලභොනිප්රලසනිිනබුණත්, ලභොනිගළ ලුිිනබුණත්ිභහි දියහජඳේි

ජනහධිඳිනතුභහලේිආණ් සිඹ ලත්ි අපිින්යලභිලදඳශේි භාේලේි
නළවළි න්ඹනි නකි ඔඵතුභ රහි පිළිග නි නනෆ.ි අපිි ඒහි
භාකුණාණ නිහිතුලේිනළවළ.ිඳහ සිරඵනිලදල්ිිනබුණහ. 

 
ගු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

Port City නකිභාේකහ. 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලු කගමමප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்ம) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ලභොකේද? Port City නක? 

 
ගු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

Port City නකිභාේලේිඅපිද? 

 

ගු මහින්දළනන්ද අලු කගමමප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்ம) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරුිරේසභ ින්රිඇල්රිඇභිනතුභලධ, භභිඔඵතුභහ ින්ේහ, 
යහජයිලදලඳොශ-ි[ඵහධහින්රීම්]ිලභලවභයි, න්රිඇල්රිඇභිනතුභලධ, 

ඔඵතුභහින්ඹනිඒහිදළ ිඅපිිළි ඹිගණ ිග ල ිනළවළ.ි 

 
ගු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභි ගරුි භහි දහන දි අලුත්ගභලේි ඇභිනතුභහලග ි නකි
කහයණඹේිදළනිග නිකළභළිනයි.ිPort City නලේිලධර්භහතෘයඹහි
නි හි පුි ජනහධිඳිනතුභහි ලම්ි ගරුි බහලේි ලම්ි අසථහලේි

ඉ නහ.ි නතුභහලග ි අව න.ි Port City නකි භාකුණාණරහයිි
ිනබුලණ්.ි අපිි තභයිි ඒකි දීර්ඝකහලීනි ඵදුර ි වළලයේලේ.[ඵහධහි
න්රීම්]ිඅපිිතභයිිඵදුිදු ල .ි 
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ගු මහින්දළනන්ද අලු කගමමප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்ம) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරුිලධලඹෝජයිකථහනහඹකතුභලධ, - 
 

ගු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහිනළඟි රහින්ඹ නිලකෝ. 
 

ගු මහින්ද රළජඳක් මශතළ  
( ரண்தைறகு யறந் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
 

නෆඟී සටිමගය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගු මහින්දළනන්ද අලු කගමමප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்ம) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරුිලධලඹෝජයිකථහනහඹකතුභලධ, නතුභහ ිභයිේිනකිලද න.ි 
 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරුිභහි දියහජඳේිභළිනතුභහ. 

 
ගු මහින්ද රළජඳක් මශතළ  
( ரண்தைறகு யறந் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

නළවළ, නළවළ, නළවළ.ි ඔඵතුභහි ඉ න.ි Port City නකේි

ිනබුණහදින්ඹරහිඔඵතුභහිභ ින්ඹ න.ිි 

 

ගු මහින්දළනන්ද අලු කගමමප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்ம) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භාකුණාණ නිPort City නකේිිනබුණහද? 

 
ගු මහින්ද රළජඳක් මශතළ  
( ரண்தைறகு யறந் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

Port City නකේිිනබුණහද, භාකුණාණ න? ලභොනහදිලම්ින්ඹනි

අතය.ි භභි කළභළිනි නළවළ, න්රිඇල්රි ඇභිනතුභහි නේකි
වළපාලඳ න.ි[ඵහධහින්රීම්]ි 

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරුිභහි දහන දිඅලුත්ගභලේිභ ත්රීතුභහ.ි[ඵහධහින්රීම්] 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලු කගමමප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்ம) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

න්රිඇල්රිඇභිනතුභලධ, වරි, වරි.ිදළ ිඔඵතුභහිඉග නිලකෝ.ි

දළ ි ඔඵතුභහ ි ඹයි.ි ලඳොඩ්ඩේි ඉග නි ලකෝ.ි න්රිඇල්රි
ඇභිනතුභලධ, තමු නහ ලේරහිඵරඹ ිඳත්ිවුලණ්ිිPort City නකි
නත්නහි න්ඹරහි ල .ි තමු නහ ලේරහ ි ලවොංලකොංලි ි
ගුසලදුසි වම්ඵි වුණහභි ආලඹත්ි දු ල ි නළදද? 

තමු නහ ලේරහ, ඇයිි දු ල ? නතලකො ි කහ දි ගහනි ගිලය්.ි
තමු නහ ලේරහි ඵරඹ ි ආලේි ි Port City නකි නත්නහි
න්ඹරහයි.ි ි ඒහි 'ලභගහිඩීල්' න්ඹරහ න්ේහ.ි අවුරුදදේිගිහිල්රහ, 

තමු නහ ලේරහි Port City නකි දු ල ි ඇයි? 

තමු නහ ලේරහලේි ඇභිනයඹකුණාලේි ලවොංලකොංි කහර්ඹහරලය්ි
යූනසි ලඩොරර්ි මිලිඹනි 90කි ගුසලදුසේි යලදධි වුණහ.ි
තමු නහ ලේි භාකුණාණපුිලදල්ිගළනිඉසයලරහිකථහිකය න.ි
ලවොයි,  Port City නකි භහි දි යහජඳේි භවත්තඹහි භාේකහඹි

න්ඹමු.ි තමු නහ ලේරහි ඒකි නළළත්වුලේි නළත්ලත්ි ඇයි? 
තමු නහ ලේරහි අවුරුදදේි ඇදරහි ගුස-ලදුසි කථහි කයි
ගත්තහ ි ඳසලේ, ගහනිගත්තහ ිඳසලේි ිPort City නකිභාේකහ.ි ි

ඒකිභාේකහිභාතයේිලනොලයි, තමු නහ ලේරහිලකොමි ිනකි
ප්රභහදිකශිලධහිිලවේල ඹහර්ි33ේිළි ලඹුසත්ිදු නහ.ිභහි දි
යහජඳේි භවත්භඹහ ි ඩහි ලවේල ඹහර්ි 33ේි ළි ලඹුසත්ි

ලද නිතමු නහ ලේරහ ියලදධිවුණහ, න්රිඇල්රිඇභිනතුභලධ.ි 

ඒිලධහිින්රිඇල්රිඇභිනතුභලධ, අපිිඔඵතුභ රහ ින්ඹ ල ි
ඳුදි ගිඹි ආණ් සි කහරලය්ි ලම්ි යලේි ලභොනහි වුණත්, 

තමු නහ ලේරහිරුපිඹල්ිබිලිඹනිලදදවසිවහයයලඹිගණනේිණඹි
අයලගනිිනලඵනහින්ඹරහයි.ි ිඒලක ිරුපිඹල්ිබිලිඹනිවහයයලඹි
ගණනයිි ලගරහි ිනලඵ ල .ි රුපිඹල්ි බිලිඹනි 2,000ක ි
තමු නහ ලේරහි කලශේි ලභොනහද? තමු නහ ලේරහි කයරහි

ිනලඵ ල ි ලභොනහදි න්ඹරහි අඳ ි න්ඹ න.ි රුපිඹල්ි බිලිඹනි
2,000ේි ණඹි අයලගනි තමු නහ ලේරහි කලශේි ලභොනහද? 
තමු නහ ලේරහි අඳ ිලචෝදනහිකශහ.ි ලචෝදනහිකශහ ිඅපිිවදපුි

දේෂිණි අධිලේගීි භහර්ගඹි ිනලඵනහ; අපිි වදපුි ගු ි
ලතොටුලඳොශල්ිිනලඵනහ; අපිිවදපුිඳහයල්ිිනලඵනහ.ිඒිභාධිඹ ි
අපිි වදපුි ලදල්ි ිනලඵනහ.ි වළඵළයිි තමු නහ ලේරහි රුපිඹල්ි

බිලිඹනි 2,000ේි අයලගනි ලවොයහි කෆහි වළලය න, කලශේි
ලභොනහදි න්ඹරහි අපිි අවනහ.ි [ඵහධහි න්රීභේ]ි ලභොකේද? ඒි
ලධහින්රිඇල්රිඇභිනතුභලධ,- 

 
ගු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

උභහිඔඹි-ි 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලු කගමමප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்ம) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඇභිනතුභලධ, උභහිඔඹිගළනිනනෆිනම්ිඅපිිලනභිභාහදඹක ි
ඹමු.ිඋභහිඔඹියහඳෘිනඹිළරැිනිනම්ිඇයි, ඔඵතුභ රහිඵරහිලගනි
හිටිලය්? තමු නහ ලේරහින්ේහිල ිඒකි "highway robbery" 

න්ඹරහ.ි ඔඵතුභහින්ේහ, ඒකි "highway robbery" න්ඹරහ.ි දළ ිි
තමු නහ ලේලේිඅභහතයහංලලඹ ිhighways වද නිලද ල , 
අපිි දු නහ ත්ි ළි ි ගණන .ි නනෆි නම්ි භභි ඒහි ගළනි ලනභි

න්ඹ නම්.ි තමු නහ ලේි භවුසයි අධිලේගීි භහර්ගඹි වද නි
ලදනහ, අපිිලද නිවදපුිගණන ිළි ලඹ .ිගරුිඇභිනතුභලධ, 
නතළනි ඉ නහ, ලකොමි ි ග නි ලල්කම්රිලඹෝ.ි නනෆි නම්ි

රළයිසතුි පිටි ි න්ඹ නම්.ි අපිි ඒහි ඳළත්තක ි දභමු.ි වළඵළයි, 
භලේිඅධහනඹිලඹොමුිකශිකහයණඹිවුලණ්ියහඹිභාන්ණීලම්ිගුස
-නදනුලයි. ලරාය විකිණීනම් ගනු-නදනුල වම්බන්ධනයන් පත් ෂ 
බහඳිනයඹහි දහචහයහත්භකි නළවළ.ි ඹවි ඳහරනි ආණ් සක ි

ලභලවභි ලකලනේිඳත්ිකය නිඵළවළ.ි ඔඵතුභ රහ ිජනයභි
දු ල ිඒක ිලනොලයි.ිඔඵතුභ රහ ිඒිහලේිලකලනේිඳත්ි
කය නි ඵළවළ, ගරුි ඇභිනතුභලධ.ි ඳත්ි කය නි ඵළරිි ල නි

ලවේතු, ඔහුිතභයිිCMPort නකිරංකහ ිලගනහලේ.ිඔහුිතභයිි
CMPort නක ි ලකො සි යලඹඹ ි 35ේි භාේලේ.ි දළ ි ඔහුි ඒලේි
ඉ නහඹි න්ඹ ල ි CMPort නලේි ලකලනේි යහලය්ි

ඉ නහඹි න්ඹනි නකයි.ි නතලකො ි යහඹි ලුසල ි ලඳනීි
යලටි ල ි කවුද? අලපාි යලේි භූමිඹි ලුසල ි කථහි කය ල ි
කවුද? අලපාියලේිමිලධුද  ිනිඅහධහයණඹිගළනිකථහිකය නි

ලදඹේිනළවළ.ි 
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ඳහර්ලිලම් තු 

ගරුි ලධලඹෝජයි කථහනහඹකතුභලධ, යහඹි භාතයේි ලනොලයි, 
දළ ිතිතත්ිලදල්ිභාකුණාණ නික යුතුිිකයිලගනිඹනහ.ිඒි
ලධහිලම්ික යුත්තිකය නිනඳහ.ිලභොනහිවුණත්ිිවම්ඵ ලතො ි
භාතයේි ලනොලයි; තමු නහ ලේරහි වම්ඵ ලතො ි දීරහි ලධකම්ි
ඉ ල ි නළවළ.ි ි ත්රිකුණාණහභරඹත්ි ඉ ිනඹහ ි ලද නි ඹනහ.ි
තමු නහ ලේරහි ලනි ලනි ය ර ි ලම්හි ලද නි වදනහ.ි

වළඵළයි, ලම්ලේි අහනි ප්රිනපරඹි  ල ි ලභොකේද? අපිි
තමු නහ ලේරහ ි ලම්හි පිළිඵි ලඳ ුසහභ, ලම්හි පිළිඵි
අපිි කථහි කශහභි ි තමු නහ ලේරහි අඳි හිලර්ි දභනහ; 
තමු නහ ලේරහිඅඳ ිභාරුදධින සිදභනහ.ි 

ඊලය්ි අපිි දළේකහ, අධිකයණඹි පිළිඵි අගභළිනතුභහි
ඳහර්ලිලම් තුලේි කශි කථහ.ි අදි ි ඉවශි අධිකයණරි ඉ නිි
භාලධුදරුරු  ිඵරඳෆම්ිකයනහ; බඹිකයනහ.ිලම්කිඉතහභත්භි
අහනහ ති තත්ත්ඹේ.ි අදි අධිකයණඹි සහධීනි ක යුතුි
කයමි , කුණාණුි ප්රලසනඹි පිළිඵි අධිකයණලඹ ි ීර දුේි
දු නහභ,  ඒි ීර දුි දු නි භාලධුදරුයඹහ ි නලයහිි ි ආණ් සි
ප්රකහලඹ ිකයනහ.ිලම්කිඉතහභිඵයඳතශිතත්ත්ඹේ.ිලදොම්ලපාි
ප්රලදලඹ ි කුණාණුි දළමීභි පිළිඵි අධිකයණි ීර දුි ගළනි
අගභළිනතුභහි කථහි කශහ.ි ඔඵතුභ රහි අඳ ි න්ේහ, අපිි
අධිකයණඹ ි ඇඟිලිි ගළහුහඹි න්ඹරහ.ි අදි මුතුයහජලරි යලදධිඹි
ම්ඵ ධලඹ ිප්රලසනඹිඹ ල ිඅග්රිභාලධලසචඹකහයතුභහ යි.ිි ිිිි 

ලභලවභි අධිකයණඹ ි ඵරඳෆම්ි කය නි වදනි ලකො , ලම්ි
භාධිඹ ියලේිම්ඳත්ිලදඳශිභාකුණාණ නිවදනිලකො , මුදරහලිරහි
බහඳිනි භාධිඹ ි ඳත්ි කය නි වදනි ලකො , ලම්ි ය ි ලදකඩි
කය නිිඇතුලශේි ලවොය ියසථහිවදරහිඒහිනළිඹ ිඅහුිලරහි
දළ ිඇලිේි ගහග නිඵළරිි දෙරනිලරහකිතමු නහ ලේරහි
ලභොනහදිලම්ිකය ල ? නභිලධහිඅපිිලම්ිආණ් ස ින්ඹනහ, 
ලභොනහි වුණත්, වම්ඵ ලතො ි යහඹි ිනබුණහි නම්, ඒකි ය  ි
ිනලඵනහ, ඒකි අභතකිකය නි නඳහි න්ඹරහ.ි ලභොනහි වුණත්, 
අධිලේගීි භහර්ගි වදපුිලධහි අදි ඒහලය්ිප්රිනරහබිරළබීි ිනලඵනහ.ි

කටුනහඹකි අධිලේගීි භහර්ගඹ, භත්තරි ගු ි ලතොටුලඳොශි වදපුි
ලධහිඅදිඅපිිඒහලය්ිප්රිනපරිදන්නහ.ිඳුදිගිඹිදසරිකටුනහඹකි
ගු ි ලතොටුලඳොලශේි repair නකිකයපුි ලරහලේි භත්තරි ගු ි
ලතොටුලඳොලශේි ටිනහකභි අපිි දළේකහ.ි කටුනහඹකි ගු ි
ලතොටුලඳොලශේි ප්රලසනඹේි ඇිනවුණුි ලරහ ි භත්තරි ගු ි
ලතොටුලඳොලශේි ටිනහකභිඅපිිදළේකහ.ිලම්හිම්ඵ ධලඹ ිභාභාධි
ලචෝදනහි නල්රිනහ.ි යහඳෘිනඹේිවදපුිගභ ිරහබිරඵ ල ි
නළවළින්රිඇල්රිඇභිනතුභලධ.ි යහඹි වදපුි ගභ ිරහබිරඵ ල ි
නළවළ.ි වළඵළයි, වම්ඵ ලතො ි යහලය්ි ආදහඹභි ළි ි ලරහි
ිනලඵනහ.ි 

භත්තරි ගු ි ලතොටුලඳොශි වදපුි ගභ ි රහබි රළලඵ ල ි
නළවළ.ි ඒහි යලදු නි පුළු .ි අලපාි අයමුණි ලරහි ිනබුණහ, 
ලකොශම ි ඳසලේි ලදලලධි අගුසයි භාධිඹ , අලපාි ප්රධහනි
ිනසත්රිේකඹි භාධිඹ ි වම්ඵ ලතො ි ිනයුණුි කය න.ි වම්ඵ ලතො ි
යහඹි ලධහ, භත්තරි ගු ි ලතොටුලඳොශි ලධහි වම්ඵ ලතො ි
ිනසත්රිේකඹි ිනයුණුි වුලණොත්ි ඒකි වම්ඵ ලතො ි මිලධුද ලේි
ආර් ගකඹ ි ලවොයි.ි ලම්කි තභයිි ලන.ි තමු නහ ලේරහලේි
ආණ් සි ඵරඹ ි ආහභි ංර්ධනඹි ඹ ල ි නගයඹ .ි
තමු නහ ලේරහි ඔේලකෝභි කය ල ි ලකොශම , 
තමු නහ ලේරහි යලඹල්රභි කය ල ි ඵසනහහිය .ි අලපාි
ංකල්ඳඹි ලනත්ි නකේි ඇභිනතුභලධ.ි අපිි ංර්ධනඹි ලගනි
ඹ ල ිලකොශඹි ිගභ .ිඅපිිවළභි දහභිංර්ධනඹිලගනිගිලය්ි
ගභ .ිඒකිතභයිිඅපිිසූරිඹළිජහතය තයික්රිකේිරීඩහංගණඹේි
වළදුලේ.ි නභිලධහි තභයිිඅපිිවම්ඵ ලතො ියහඹිවළදුලේ.ිනභිලධහි
තභයිි අපිි භත්තරි ගු ි ලතොටුලඳොශි වළදුලේ.ි ඒි භාතයේි

ලනොලයි.ිඅපිිත්රිකුණාණහභරඹිහලේභිදකුණාණත්ිංර්ධනඹිකශහ.ිඒි
වළභිතළනභිඅපිිඒිංර්ධනික යුතුිකශහ.ි[ඵහධහින්රීභේ]ි 

අපිිගරුිලධලඹෝජයිකථහනහඹකතුභහ ිසතුින තිනහ, ල්ි

අලි ලග ි ලබ්යහලගනි සූරිඹළි රීඩහංගණඹ ි match නකේි
රඵහි දීභි ම්ඵ ධලඹ .ි ගරුි ලධලඹෝජයි කථහනහඹකතුභලධ, ඒි
හලේභිඔඵතුභහත්ිල්ිඅලි ලග ිලබ්ලය නිනනෆ.ිඒිවහත්ි
ළඩිපිළිලශේිවද නිනනෆ.ි අදිල්ි අලිිතභයිිලම්ියලඹල්රභි

ක ල .ි ගරුි ලධලඹෝජයි කථහනහඹකතුභලධ,- [ඵහධහි න්රීභේ]ි
ලභොකේද? 

 
ගු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

ලභෝඩිඉංජිල රුලේ. 

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරුි භහි දහන දි අලුත්ගභලේි භ ත්රීතුභලධ, ති
ලභොලවොතන් ිඔඵතුභහ ිලධඹමිතිකහරඹිඅ ිනහ.ි 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලු කගමමප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்ம) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භ ත්රීතුභහ, භභිඒිගළනිකථහිලනොකයිඉ නම්.ි 

ඔඵතුභහි නදහි රඳහහිනීි භාහදඹ ි ගිහිල්රහි නහලගනි කෆහි
ල .ිඵ ිභාතයයිිිනබුලණ්ිනළත්ලත්.ිය භිඅවගත්තහ, ඉංජිල රුි
භවත්තඹහලේිකථහ.ිඒිහි දහිභභිඒිගළනිකථහිකය නිඹ ල ි

නළවළ.  ි

 
ගු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (மதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගු මහින්දළනන්ද අලු කගමමප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்ம) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භභිනතුභහලේිනභින්ේලේිනළවළ.ිි 

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

තිලභොලවොතන් ිඔඵතුභහ ිලධඹමිතිකහරඹිඅ ිනහ.ි 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලු කගමමප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்ம) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරුි ලධලඹෝජයි කථහනහඹකතුභලධ, භලේි කථහි

ලභොලවොතන් ිඅ ිකයනහ.ිභහි ඔඵතුභහ ින්ඹහලගනිආලේි
ලම්ිඵයඳතශිතත්ත්ඹ- 

 
ගු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (மதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

What is the point of Order, Hon. Member?   
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ගු මහින්දළනන්ද අලු කගමමප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்ம) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භභිඒිභ ත්රීතුභහලේිනභිභභින්ේලේිනළවළ. 
 

ගු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (மதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
හි පුිජනහධිඳිනතුභහත්ිලම්ිඅසථහලේිගරුිබහිගළලබ්ියලටිනි

ලධහිඅඳ ිදළනග නයිිලම්ිලදිඅව ල .ිභ ිප්රලසනඹේිඅව නි

ිනලඵනහ. 
 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

What is the point of Order, Hon. Member?   

 
ගු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (மதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ළ ග්රි-රහිලවෝ රඹ- 

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරුිභහි දහන දිඅලුත්ගභලේිභළිනතුභහිකථහිකය න. 

 
ගු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (மதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ළ ග්රි-රහිලවෝ රඹ- 

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරුි භහි දහන දි අලුත්ගභලේි භළිනතුභහ ි භයිරලෂෝනඹි
රඵහිලද න. 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලු කගමමප මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்ம) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

හි පුිජනහධිඳිනතුභහිනේකිකථහිකය නිලදඹේිනළවළ.ිහි පුි

ජනහධිඳිනතුභහලග ිභ ිදභහග නිිනලඵනිරකුණාණුිඔේලකෝභිභහි
දභහි ලගනි අ .ි වළඵළයි, නභි භ ත්රීතුභහි ද නහ, නභි
භ ත්රීතුභහි තභයිි භහි දි භවත්තඹහලේි කහරලය්ි බහඳිනකම්ි

කයරහිනවහිඳළත්ත ිඳළ ල ින්ඹරහ.ිනභිභ ත්රීතුභහිතභයිිහි පුි
ජනහධිඳිනිභහි දියහජඳේිභළිනතුභහලග ිබහඳිනකභිඅයලගනි
නවහි ඳළත්ත ි ඳළ ල .ි අපිි ඳළ ල ි නළවළ.ි දළ ි ඔඹි ආඳහුි
නතුභහලග ි ලේපාි ල නි ඹ ල .ි නහ ි අපිි අහුි ල ල ි

නළවළ.ි නභි ලධහි ඉංජිල රුි භවත්තඹහි ගණ ි ග නි නඳහ; 
ළලර නිනඳහ; ළල  නිනඳහ.ි ඔලවොභිතභයි, ඵහිනිකරහ ි
නහිලනහ.ි 

ගරුිලධලඹෝජයිකථහනහඹකතුභලධ, න්ඹහිලගනිආලේිලම්ිඉතහභි
අහනහ ති තත්ත්ඹේි න්ඹරහයි.ි තමු නහ ලේරහි ලම්ි
පිළිඵි අධහනඹි ලඹොමුි කය නි නනෆ.ි භාලලේලඹ ි භහි දි

අභයවීයිඇභිනතුභහිවම්ඵ ලතො ිිනසත්රිේකඹිලධලඹෝජනඹිකයනි
ලධහි ඔඵතුභහලග ි අපිි ඉල්රහි යලටිනහ, වම්ඵ ලතො ි යහඹි
ම්ඵ ධලඹ ි වි ලම්ිකහයණඹි පිළිඵි ඔඵතුභහලේි අධහනඹි

ලඹොමුිකය නින්ඹරහ.ි ලභොකද, ඔඵතුභ රහ ිතභයිිඅහනලය්ි
ලම්කි ඉිනරිි  ල .ි නභි ලධහි ලම්ි ඳත්ි න්රීභි ම්ඵ ධලඹ ි

ලකලයනික යුතු, අේකයිප්රභහණඹිළි ින්රීභින්ඹනිලම්ියලඹල්රි

ඇතුළුි ගුසලදුසි පිළිඵි ඔඵතුභහලේි දළි ි අධහනඹි ලඹොමුි
කය නි න්ඹරහි ඉල්රහි යලටිමි ි භහි ලධවඬි නහ.ි ලඵොලවොභි
සතුිනයි.  ි

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරුි නලි ි ඵණ්ඩහයි ජඹභවි භ ත්රීතුභහ.ි ඔඵතුභහ ි භානහි ි
15ේිිනලඵනහ.ි 

 
[අ.බහ.ි3.11] 
       

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරුි ලධලඹෝජයි කථහනහඹකතුභලධ, අලපාි මිි භහි දහන දි
අලුත්ගභලේි භළිනතුභහලේි කථහල ි ඳසලේි භ ිකථහිකය නි
රළබීභි ගළනි තුටුි නහ.ි නතුභහ, නතුභහලේි කථහලේදීි 'ගරුි

අගභළිනතුභහිලඵොරුකහයලඹකුණා' 
[මළවනමග අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.] 
[அக்றரசணக் ட்டகபப்தடி அற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඹළයිිප්රකහලිකශහ.ිගරුිලධලඹෝජයිකථහනහඹකතුභලධ, නභිලකො ි
වළ හඩ්ිහර්තහල ිඉත්ිකය නින්ඹරහි භභි ඔඵතුභහලග ි

ඉල්රහියලටිනහ.ි ඔඵතුභහිලම්ි ම්ඵ ධලඹ ිලඳොඩ්ඩේි ඳරීේහි
කයිඵරහිනභිලකො ිවළ හඩ්ිහර්තහල ිඉත්ිකය න.ිභහි
හිත ල ි ඒකි ගරුි අගභළිනතුභහ ි කයපුි අලගෞයඹේ.ි නතුභහි

ලඵොරුකහයලඹකුණාිලනොලයිින්ඹනිනකිලම්ිය භිද නහ.ි 

භාලලේලඹ භි භහි ලම්ි අසථහලේදීි තත්ි කරුණේි භතේි
කය නි නනෆ.ි අදි ලම්ි බහි ලනොභෙි ඹමි ි ගරුි ිනල සි

ගුණර්ධනිභළිනතුභහිකථහි කශහ.ිනදහිඵණ්ඩහයනහඹකිඅුසසභයණි
ජහතය තයි ම්භ ණලහරහලේි ඳළළිනි රැසවීලම්දීි ඉිනරිඳත්ි
කයරහි ිනබුලණ්ිලභ නිලම්ිආණ් සරභි යසථහි අුසකමිටුලේි
හර්තහලේි යලංවරි වි ඉංග්රීයලි පි ඳත්ි වි ලම්ි "ආණ් සරභි

යසථහි ංලලෝධනඹි පිළිඵි ම්භ ණඹ"ින්ඹනි file නකි
භාතයයි.ිලනින්යලදුිලිඹභාල්රේිනදහිනතළනිනිලඵදහිවළරිලය්ිනළවළ.ි 

අපිි ද නහ, ිනල සි ගුණර්ධනි භළිනතුභ රහි වළභි දහභත්ි

බුදධි චීයඹ, ඳහත්තයඹ, පි ි කළ ඹි ආදීි ලම්ි වළභි ලදඹේභි
භාකුණාණහි තභයිි ලදලඳහරනඹි ලකරුලේි න්ඹරහ.ි නභිලධහි යලංවරි
ලඵෞදධඹ ි භාධිඹ ි අපිිකනගහටුිලනහ, සහමී ි ව ලේරහි

ලඹොදහි ලගනි ලම්ි භාධිඹ ි ංඝි ලේදඹි ඇිනි කයි තභ ලේි
ලදලඳහරනි නයහඹි ඳි ක්රිඹහත්භකි කය නි ක යුතුි න්රීභි
ම්ඵ ධ.ි නේත්ි ජහිනකි ඳේඹි ලධලඹෝජනඹි කයනි අපිි

සහමී ිව ලේරහලේිඅුසලහනහිපිළිගත්තහිමිේ, කදහත්ි
සහමී ි ව ලේරහි ලදලඳහරනි අතලකොළුේි ඵ ි ඳත්ි කයි
ගත්ලත්ි නළවළ.ි යලඹම්ි ලධකහඹ, භල්තුි අසගිරිි ඳහර්ලසර ි

අභතයි රුහුණුි ඳහර්ලසඹේි වද නි ක යුතුි කයපුි කහරඹේි
ිනබුණුිඵිඅඳ ිභතකයි.ි ඒිභාධිඹ ිලම්ිලධකහඹ ිකඩරහිබිරහි
ුදුසි භාුදුසි කය නි ක යුතුි කයපුි කහරඹේි ිනබුණහ.ි නලවභි
නහඹකලඹෝිඅදිනළවළ.ිනභිලධහිිනල සිගුණර්ධනිභළිනතුභහිඅදි

ක යුතුි කයපුි ආකහයඹ, වළයලරුණුි ආකහයඹි ම්ඵ ධි අලපාි
අප්රහදඹිඳශිකයනිගභ , නතුභහිඒිභාධිඹ ික යුතුිකයරහිවළභි
දහභත්ිලදලඳහරනිහයලිඅයලගනිතභ ියලංවරිලඵෞදධිඹළයිින්ඹහි

ලගන, ලඵෞදධඹ ලේි නහඹකඹකුණාි ඹළයිි න්ඹහි ලගනි වළභි දහභි
තභ ලේි ජහිනහදීි සරඳඹි ලඳ වහ.ි ිනල සි ගුණර්ධනි
භවත්තඹහි ඳහර්ලිලම් තු ි ඇභාල්රහි යලංවරි අඹ , නලවභි

නළත්නම්ිලඵෞදධඹ  ිලභොනහදිලකරුලේින්ඹරහිභභිඅවනහ. 
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ඳහර්ලිලම් තු 

ගරුි ලධලඹෝජයි කථහනහඹකතුභලධ, අ සභි තයලම්ි ිනල සි

ගුණර්ධනි භවත්තඹහලේි ඳයම්ඳයහල ත්ි ලඵෞදධඹ  ි

ලලවයිභාවහයඹේත්ිවදහිදු නහිදින්ඹරහිභභිඅව නිකළභළිනයි.ි

වළඵළයි, වළභිදහභියලවුයිඅලශභාිකයරහ, ඳහත්තයඹිඅලශභාිකයරහ, 

ඳ රි අලශභාිකයරහි තභ ලේි ලදලඳහරනඹිකයපුි නිකිතභයිි

ලම්ිලගොල්ර ිකලශේ.ිඅදත්ිඒිහලේිලධ ිනතිළඩේිතභයිිකලශේ.ි

වළඵළයි, ලවො ි භතකි ිනඹහි ග නි තභි ලම්ි න්ඹනි නි

ආණ් සරභි යසථහි ලකටුම්ඳත්ි කයරහත්ි නළවළ; නලවභි

ලකටුම්ඳතේින ලනත්ිනළවළ; ලඵෞදධහගභ ිිනලඵනිතළනිනළිනි

ල ලනත්ිනළවළ.ිඒකිඅලපාිනහඹකඹුසත්ිපිළිග නහිකහයණඹේ; 

ගරුි ජනහධිඳිනතුභහත්ි පිළිග නහිකහයණඹේ; ද්රභාඩි  ධහනඹත්ි

පිළිග නහි කහයණඹේ; ජනතහි භාමුේිනි ලඳයමුණත්ි පිළිග නහි

කහයණඹේ.ිඅපිිලම්ියලේිලවොිලඵෞදධිනහඹකඹ ිලද ලනේි

ඳත්ිකයරහිිනලඵනහ.ිඒිනහඹකඹ ිලද නහිඉ නිලම්ියලේිඒි

ලදි ල ල ි නළවළ.ි නභි ලධහි ලම්ි ය ි ගිලධි ිනඹ නි

ඵරහලඳොලයොත්තුි නි ඔඵතුභ රහ ි ඒි ආලහි ඉස ි ල ල ි

නළවළින්ඹනිනකිභභිලම්ිඅසථහලේදීිභතේිකය නිනනෆ.ි 

ගරුි ලධලඹෝජයි කථහනහඹකතුභලධ, අලපාි භහි දහන දි
අලුත්ගභලේි භළිනතුභහි න්ේහ, අයකි කශහ, ලම්කි කශහි න්ඹරහ.ි
වළඵළයි, නතුභහලග ි භභි දළනග නි කළභළිනයි, ළං-ග්රිරහි

ලවෝ රඹ ිඅේකයි7ේියල නේකයිභාකුණාණුහද, නළදදින්ඹරහ.ි
භාන්ණුහ.ි හි පුි ජනහධිඳිනතුභහි -අලපාි කුණාරුණෆගරි ිනසත්රිේි
ඳහර්ලිලම් තුිභ ත්රීතුභහ-ි ලම්ි අසථහලේි ලම්ි බහලේිඉ නහ.ි ි
ඊශෙ ිPort City යහඳෘිනලය්ිඒිගිභාුදභිඅුසිලවේල ඹහයි20ේි

යල නේකයි චීනඹ ි ඳයහි දු නහද, නළදද? දු නහ.ි ඒහි අපිි
ලනසි කශහ.ි ඒහි තභයිි අපිි ඹවි ඳහරනඹි තුළි ිකලශේ.ි 2015ි
ජනහරිි08ලලධිදහිආණ් සිඵරඹිරඵහලගනිකයපුහිඒහිතභයි.ි

දළ ි ළං-ග්රිරහි නකි භාකුණාණරහි ඉයයි.ි වළඵළයි, අපිි වම්ඵ ලතො ි
යහඹි භාන්ණීභේි ලනොලයිි කය ල .ි ලම්කි යලඹඹ ි 80 ි වරිි
20 ි වරිි ආලඹෝජනඹේි භාධිඹ ි -ි Public-Private Partnership 

නකේිභාධිඹ -ි ඹනහි මිේ, අවුරුදුි 99කි ඵදුි ගිභාුදභේිඔසලේි
ආලඹෝජනඹේි භාධිඹ ි ඹනහි මිේි භාන්ණීභේි ලනොලයි.ි
භාන්ණීභි න්ඹනි චනඹත්ි අදි ලනසි කයරහි ිනලඵ ල .ි

භාන්ණීභයි, ආලඹෝජනඹයිිඅතයිිනලඵනිලනිභාඳේලය්ිභවයි
භ ත්රීරුි ද ල ි නළවළ.ි ලභභි යහඳෘිනි ලම්ි භාධිඹ ි ආයම්බි
කයරහිඒහිඉසයව ිලගනිඹ නිඵළරිිතත්ත්ඹකිිනබුණුිලධහි
තභයිිඅපිිඅදිභාලහරිණඹිඵයකිහියලරහිිනලඵ ල .ි 

භහි දහන දිඅලුත්ගභලේිභ ත්රීතුභහින්ඹනහ, ආදහඹභිළි ි
ලරහිිනලඵනහින්ඹරහ.ිඒිළි ිනිආදහඹභිඒිළි ිලනිභාධිඹ ි
ළි ලරහි ගිඹහ , ති අවුරුදුි යලඹඹන් ත්ි අ සභි තයලම්ි අලපාි

ණඹි හරිකි ටිකත්ි ඒි යහඳෘිනඹ ි ගිඹි භාඹදභත්ි cover කයි
ග නි ඵළවළ.ි නළලධි අහර්ථකි යහඳෘිනි කීඹේි ිනලඵනහද? 
නතුභහභි සූරිඹළි ජහතය තයි ක්රිකේි රීඩහංගණඹි ගළනි න්ේහ.ි

සූරිඹළි ජහතය තයි ක්රිකේි රීඩහංගණඹි න්ඹ ල , අහර්ථකි
යහඳෘිනඹේ.ි භත්තරි ගු ි ලතොටුි ලඳොශින්ඹ ල , අහර්ථකි
යහඳෘිනඹේ.ිවළඵළයි, වම්ඵ ලතො ියහඹියහඳෘිනඹිආලඹෝජනඹිි

කයරහිිනයුණුිකය නිපුළු ියහඳෘිනඹේින්ඹරහිඅපිින්ඹනහ.ි
අපිිවළභිනකභිනයකයිින්ඹරහින්ඹ ල ිනළවළ.ි 

ඊශෙ , උභහඔඹි යහඳෘිනඹි ඵර න.ි උභහඔඹි යහඳෘිනඹි

කය නි නනෆි යහඳෘිනඹේ.ි වළඵළයි, ඒලේි වරිඹ ි ලකයතහි

අධයඹනඹේිකලශේිනළවළ.ිඒිම්ඵ ධලඹ ිභාදතු ලේිඅදවසි

ගත්ලත්ි නළවළ.ි ඒි ලකො හත්ි භහගම්ි පිළිඵි වරිඹ ි

භාලධභාදබහඹන් ිඵළලුලේිනළවළ.ිලම්ිආලඹෝජනර ිභාඹදම්ිවුණුි

මුදල්ි පිළිඵි ඵයඳතශි ප්රලසනඹේි ිනලඵනහ.ි නලවභි යහඳෘිනි

කයරහිලම්ිය ිංර්ධනඹිකය නිපුළු දින්ඹරහිභභිඅවනහ.ි

2ි019ි නි භා ි අදි ලගේහි හලේි ලදගුණඹේි අඳ ි ලග නි

ිනලඵනිණඹිප්රභහණඹිළි ිනහ.ිඅඳ ිභතකයි, අලපාිනහඹකඹහි

-ලර්තමාන අගමැතිතුමා- 2004 ලර්නේ අගමැතිතුමා නව හිටපු 

ලරහලේ, නතුභහියලඹඹ ි45න් ිණඹිඵයිඅ සිකශහ.ිඅඳ ිඳටිිතදි

කයි ග නි න්ේහ.ි අලපාි ඳහේෂිකඹ  ි ඉ නි න්ේහ.ි ඒකි

ලධහි අඳ ි භාඳේඹ ි ඹ නි වුණුි නකි ලනභි කත දයඹේ.ි

වළඵළයි, ඉිනරිඹ ිඅඳ ිලග නිිනලඵනිප්රභහණඹ, නදහිඉ ිඅදි

දේහිගත්තිණඹිප්රභහණඹිලභ ිලදගුණඹේිඵ ිඳත්ිලනහ.ි

ලභතුභ රහිලභොනියහඳෘිනිකශහින්ේත්ිඅලපාිතභයිිවභිගිලය්.ි

ලභතුභ රහලේිනභිගිලය්.ි 

අපිි ජනහරිි 08ලලධි දහි ආණ් සි බහයි ග නහි භා , මුදල්ි

නළිනි කයපුි යහඳෘිනර ි රුපිඹල්ි බිලිඹනි 138ේි ලග නි

ිනබුණහ.ි න්යලදුි මුදල්ි ල ි කයි ගළනීභන් ි ලතොයි කයපුි

යහඳෘිනර ි රුපිඹල්ි බිලිඹනි 138ේි ලග නි වුණහ.ි යභාි

කරුණහනහඹකිභළිනතුභහිමුදල්ිඇභිනිභාධිඹ ිඒිරුපිඹල්ිබිලිඹනි

138ිලගේහ.ිවළඵළයි, ඒහ ිඅලපාිනභිගිලය්ිනළවළ.ිඅලපාිවභිගිඹි

නකිභාතයයිිවුලණ්.ි ඒිලධහි අපිි ඳළවළිනලිභින්ඹනහි ය  ි ගි

න්ඹනිආණ් සේිභාධිඹ ිඅපිිඅනලයියහඳෘිනිකය ල ිනළවළි

න්ඹරහ.ි අපිි කය ල , ය  ි ප්රමුඛතහි ිනලඵනි යහඳෘින.ි

වම්ඵ ලතො ිිනයුණුිකය නත්, කුණාරුණෆගරිිනයුණුිකය නත්, 

නලවභි නළත්නම්ි අගභළිනතුභහලේි ගභි ිනයුණුි කය නත්ි අඳ ි

අලයි නළවළ.ි අඳ ි නනෆි ය ේි භාධිඹ ි ය  ි අලය, ප්රමුඛතහි

ිනලඵනියහඳෘිනිලභොනහදින්ඹරහිවඳුනහිලගනිඒියහඳෘිනර ි

මුදල්ි ල ිකය නයි.ිනලවභිනළිනිති අවුරුදුියලඹඹන් ත්ි

අලයි ලනොනිවම්ඵ ලතො ිභංි ීරරුිවතලර්ි ඳහයල්ිවද න, 

අලපාියලිේිභසතිආදහඹභිඋගසිිනඹ න, නලවභිනළත්නම්ිඅලපාි

යලේි ජනතහි ණඹකහයලඹෝි කය නි අපිි ක යුතුි කය ල ි

නළවළ.ි වම්ඵ ලතො ි ඳහයල්ි වළලද නි නනෆි තභයි.ි වළඵළයි, 

වළලද නි නනෆි අලයතහි භතයි.ි ති අවුරුදුි 10ක , 20ක , 

30ක ි ළරුදම්ි කයරහි වළදුහ ි කභේි නළවළ.ි ි ති අවුරුදුි

100ක ත්ි නනෆිනළිනි භංි ි ීරරුි වතලර්ි ඳහයල්ි වම්ඵ ලතො ි

ිනසත්රිේකලය්ිනනෆිතයම්ිිනලඵනහ.ි අදිඒහලය්ිළි පුයිඹ ල ි

හවනි ලනොලයි.ි ි හවනර ි ඩහි රිරේ, තරලගොයි, ඳුලයෝ, 

ලභොනරුි ළලධි වළභි ලතේභි ඔඹි ඳහයල්රි ඹනහ.ි නළලධි

යහඳෘිනිකයරහිඅඳ ිලම්ිය ිණඹිකය නිනනෆිනළවළ.ිඒිලධහි

අපිි ඳළවළිනලිි භහි දහන දි අලුත්ගභලේි භළිනතුභහ ි න්ඹනහ, 

"ඔඵතුභ රහිකයපුියහඳෘිනරිතයභි දළ ි අලපාි යලේි ජනතහි

ද නහ"ඹින්ඹරහ. 

තමු නහ ලේරහි උභහඔඹි ගළනි කථහි කය ල ි නළවළ; 

SAITM නකිගළනිකථහිකය ල ිනළවළ.ිඒහලය්ිපීතෘත්ඹිඵහයි

ග ල ිනළවළ.ිපීතෘත්ඹිඵහයි ග නහිනම්ි ලවොි දරුහලිේත්ි

පීතෘත්ඹිඵහයි ග නිනනෆ; අංගි භාකරි දරුලේත්ිඵහයි ග නි

නනෆ; ලනොංඩහරි දරුලේත්ි ඵහයි ග නි නනෆ.ි ඒත්ි

තමු නහ ලේරහි ලවොි දරු ි ගළනි භාතයේි න්ඹනහ; අංගි

භාකරි දරු ි ගළනින්ඹ ල ිනළවළ.ි අංගි භාකරි දරු ිගළනි

න්ඹ නි අඳ ි ඵහයි දීරහි ිනලඵනහ.ි ලනොංඩහරි දරු ි ගළනි

හලේභි අලපාි යලේි භාකුණාණපුි ම්ඳත්ි -දරු -ි ගළනි

තමු නහ ලේරහිකථහිකය ල ිනළවළ.ිඒහියලඹල්රභිඅඳ ිඵහයි

දීරහ.ිඅපිිජනහරිි08ිළලධිදහිලනිලනොකශහිනම්ිඅදිඅලපාිය ි

ිනලඵ ල ිලකොතළනද?  

දළ ි රේජහිනළිනි අධිකයණඹිගළනිකථහි කයනහ.ි ශියහලධි

ඵණ්ඩහයනහඹකිභවත්මිඹිකකුණාල්ිලදලක ිඇදරහිපුටුල ි ිභායලි

කයරහි දළම්භහ.ි ඳුදි ගිඹි කහරලය්ි අධිකයණලය්ි සහධීනත්ඹේි

ිනබුණහද? ඒි දසරි අයලිඹගවි භ ිනයලය්ි ඉලගනි තභයිි

අධිකයණි භාලධුදරු  ි කථහි කයරහ, තර්ජනඹි කයරහ, 

අධිකයණලය්ිසහධීනත්ඹිනළිනිකලශේ.ිඅවුරුදුිලදකක ිඳසලේි
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හි පුිිමිනීභරු 
 

[මළවනමග අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.] 
[அக்றரசணக் ட்டகபப்தடி அற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

නහඹකඹ  ි2020දීිඹළිත්ිඵරඹිිිලද නිතයම්ිලම්ියලේිජනතහි
ලභෝඩිනළවළින්ඹනිකහයණඹිභහිලම්ිඅසථහලේදීිභතේිකයනහ.ි 

ප්රලසනි ිනලඵ නි පුළු .ි අලපාි ආණ් සලේත්ි දුර්රකම්ි

ිනලඵ නි පුළු .ි වළඵළයි, ඒි වළභි ලදඹේි ගළනභි හලපාේි
තභයිිඅපිිඵර නිනනෆ.ිවළභිලදඹේභිතයහිනලය්ිලදඳළත්ත ිදහරහි
ඵර නිනනෆ.ිඅලපාිආණ් සිකහරලය්ිකයපුිටිකයි, ඔඵතුභ රහි

ආණ් සිකශි අවුරුදුි දවඹිතුශිකයපුි ටිකයිි තයහිනලය්ි ලදඳළත්ත ි
දභරහිඵර නිනනෆිලකොලිවොභදිතත්ත්ඹින්ඹරහ.ි 

තභ ලේිලඳෞදගලිකිඅලයතහිභතිගම්ලඳොරිඉඩම්ිඅත්ඳත්ි
කයලගන, නහරපිටිලය්ි ඉඩම්ි අත්ඳත්ි කයලගනි කයපුහි අපිි

ද නහ.ිලම්ිඵඩිලගෝසතයහදීිලදලඳහරනඹිනතයිකලශොත්ිඅලපාි
ය  ි ඉසයව ි ඹ නි පුළු .ි ලම්ි අගභළිනතුභහත්, 
ජනහධිඳිනතුභහත්ිඉ නිතහේිකල්ිබුදධහගභ ිිනලඵනිතළනිනළිනි

ල ල ිනළිනිඵිභහිඳළවළිනලිභින්ඹනහ.ියසථහිබිල්ලරේි
භරහ, සහමී ි ව ලේරහි කරඵරි කයරහ, නළති ආගම්හදී, 
ජහිනහදීිසරඳඹක ිලම්ිය ිතල්ලුිකය නිඉඩිලද ල ිනළවළි

න්ඹරහි අපිි න්ඹනහ.ි අපිි ලගෞයනීඹි සහමී ි ව ලේරහ ත්ි
ලඵොලවොභිලගෞයලඹ ින්ඹනහ, "ලම්ියසථහිතභිනළිඹ ි
ඇභාල්රහි නළවළ.ි ලනොදළකපුි යසථහේි ලඳ රහ, උ ි

ව ලේරහිලනොභෙිඹරහික යුතුිකයනිලම්ිඵඩිලගෝසතයහදීි
ලදලඳහරනඥඹ ිඳ රක ත්ිළදදිග නිනඳහ" න්ඹරහ.ිඒකි
තභයිි ලගෞයනීඹි සහමී ි ව ලේරහලග ි අපිි ඉල්රනි

ලගෞයනීඹිඉල්ලීභ.ි 

අදි දලේි භාහදිකයනිධීයි විජරජිම්ඳත්ි (ංලලෝධන)ි
ඳනත්ිලකටුම්ඳතිලකලයහිිභහිඊශෙ ිඅධහනඹිලඹොමුිකයනහ.ි
ධීයි කර්භහ තඹි අදි ලම්ි තළන ි ග නි පුළු ි වුලණ්ි කුණාභනි
ලවේතුේිලධහද? අලපාිය  ිිනබුණුියුලයෝඳහිභත්යිතවනභිනළිනි

වුණහ, තමු නහ ලේරහිකයපුිභවහිලකරුහල්ිවිළඩිලධහ.ිඒි
ලධහිරුපිඹල්ි ලකෝටිි ගණනේි අලපාි ධීයඹ  ිවි අලපාි ය  ි
න නිිනබුණුි අසථහිනළිනිවුණහ.ි ඒියුලයෝඳහි භත්යිතවනභි
නළිනිකයලගනිඅදියුලයෝඳඹ ිඅලපාිභත්යිඅඳනඹනඹිකයනහ.ි

ඒිතුළි ිභාලහරිමුදරේිඅලපාිය  ිරළලඵනහ.ිවළඵළයි, අලපාියලේි
ිනලඵනි භත්යි ම්ඳති රැකි ග නි අපිික යුතුිකය නි නනෆ.ි ි
ඉ ිනඹහුසි ධීයඹ ි රංකහ ි ඒභි තභයිි අඳ ි දළ ි ිනලඵනි

ඵයඳතශභි ප්රලසනඹ.ි ධීයි ප්රලදලඹේි ලධලඹෝජනඹි කයනි අලපාි
ලහ තියලයලයිකුණාභහයිඅලබ්ලේකයිභ ත්රීතුභහිලම්ිඅසථහලේදීිලම්ි
ගරුි බහලේි ඉ නහ.ි ි නකි තහ ි ි ලට්රෝරර්ි 60ේ, 70ේි

ඉ ිනඹහල ිනදදීිලම්ිභාධිඹ ිනීිනිඳනරහිනතයිකය නිඵළවළි
න්ඹරහිතභයිිනතුභහින්ේලේ.ිඒිවහිඹම්න්යලිඵහධකඹේි-barrier- 
දහ නි නනෆි න්ඹරහි තභයිි ලම්ි භාඹඹි පිළිඵි ද නහි අඹි

න්ඹ ල .ි ි Bottom trawling රභඹි තුළි ිි ලඩෝර්ි කයනහි
හලේි තභයිි භහළුි ටිකි අයලගනි ඹ ල .ි ඒි ලධහි ි අලපාි මුහුදුි
සීභහි තුශි ිනලඵනි මුහුදුි ඳතුර ි අ සි ගණල ි ඹම්න්යලි ඵහධකි

ටිකේි දහ නි පුළු ි නම්ි ලම්ි ගළ ලුි භාහි ග නි පුළු ි
නහ.ි "ඳයණිලකෝච්චිිලඳේටිිටිකේිලවෝිලගලධහිල්රහිඒිමුහුදුි
ඳතුර ි ඵස නිපුළු ිනම්ිලම්ිරභඹිබහභාතිකය නිඵළවළ.ි
නලවභිනළිනිනීිනිඳනරහිලම්ිළලඩ්ිනත් නිඵළවළ" න්ඹරහි

ඳළවළිනලිභි ලම්ි ම්ඵ ධි ද නහි අඹි න්ඹනහ.ි "ලි ි ිනඹරහි
ලම්ි ක යුත්ති නත් න" න්ඹරහි ඳුදි ගිඹි කහරලය්ි න්ේහ.ි
ලකොයිිභාධිඹ ත්ිඅඳ ිඉ ිනඹහත්ිනේකිඒික යුත්තිකය නි

ඵළවළ. 

අලපාි මිි ය ේි භාධිඹ ි හලේභි ලරෝකලය්ි ඵරගතුි ය ේි

භාධිඹ ි රකනි ඉ ිනඹහත්ි නේකි ලි ි ිනඹහලගනි අඳ ි ලම්ි
ළලඩ්ි කය නි ඵළවළ.ි ඒි ලධහි ඳළවළිනලිභි ඹම්න්යලි ඵහධකඹේ, 
ළ ේ, ආයණඹේි ලඹොදරහ, bottom trawling රභඹ ි භහළුි
අල්රනිනකිනත්නිභාධිලය්ිරභඹේිමුහුදුිඳතුර ිලඹදුලොත්ි

භාතයයිි ලම්ි ක යුත්ති නතයි කය නි පුළු ි  ල .ි නලවභි
වුලණොත්ි අඳ ි ධීයි කර්භහ තඹි රැකි ග නි පුළු .ි අලපාි
ධීයඹ ිලම්ිරභඹිබහභාතහිකය ල ිනළවළ.ි "ලගොඩි trawling" 

රභඹි ි තභයිි අලපාි ධීයඹ ි බහභාති කය ල .ි ලම්ි ලඹෝජනහි
තුළි ිඅලපාිධීයඹ  ිතභයිිඵයඳතශිප්රලසනඹේිඇිනිල ල .ි
ඒිලධහිලම්ිගළනිවරිඹ ිලොඹහිඵරහ, ංලලෝධනිඉිනරිඳත්ින්රීභි

වහි ක යුතුි කය නි න්ඹරහි අපිි ඳළවළිනලිභි න්ඹනහ.ි
භාදයහත්භකිලම්ිභාඹඹිපිළිඵිද නහිතහේණිකිලධරධහරි , 
මුද්රඹි පිළිඵි අලඵෝධඹේි ිනලඵනි ඉංජිල රු ි

ලඹොදහලගන, ලම්ි වහි ලධළරැිනි රභලේදඹේි බහභාති කය නි
න්ඹරහිභහිලම්ිඅසථහලේදීිභතේිකයනහ. 

ඳුදිගිඹිකහරලය්ිලම්ිආණ් ස ිලනොලඹේිගළ ලුිභතුිවුණහ.ි
වළඵළයිි ලභොනි ගළ ලුි භතුි වුණත්, අපිි උදලඝෝණර ි මුහුණි

දු නහ; උදලඝෝණිභාුදරුහි වළරිඹහ; අභි ඵරඹි ඳහභාච්චිිකශහ.ි
වළඵළයි, ලම්ි කණ්ඩහඹභ ි නනෆි ලරහි ිනලඵ ල , නලවභි
උදලඝෝණිභාුදරු නිලනොලයි.ිලම්ිඅඹ ිඉේභන භිඅලයි

ලරහිිනලඵනහ, බිල්රේ.ිලම්ිලගොල්ර ියතුඳසර ිගිහිල්රහි
ලි ිිනඹරහිමිලධුද ිභයරහිතභයිිඳළඹි48ේිගතිල නිකලි ි
ඒිඋදලඝෝණඹිභාුදරුහිවළරිලය්.ිඒිහලේභිවරහතිධීයඹ ි

ලඳට්රල්ි වනඹි ඉල්රදදීි ඳශමුනි දලේභි ලි ි ිනඹරහි
ධීයලඹේි භළරුහ.ි EPF නකි ගළනි උදලඝෝණඹි කයදදීි
කටුනහඹකිලයොලේ ිචහනකිලවෝදයඹහ ිලි ිිනඹරහිභළරුහ.ි

දළ ිලම්ිඅඹ ිඅලයයි, අලපාිආණ් සත්ිඒිලගොඩ ිදභහි ග න.ි
අලපාි ආණ් සි මිලධඹේි භයරහි නළවළි න්ඹනි කහයණඹ, ජනතහි
ද නහිඒිකහයණඹ, අලවෝයලිකය නයිිලම්ිඅඹ ිනනෆ.ිඒිලධහ, 

ලම්ිඋදලඝෝණඹකදීි ඵළරිි ලරහත්ි ළටිරහිවරිි තරුණලඹේි -
උදලඝෝකලඹේ-ි භළලයනි නකි ි තභයිි ලම්ි ලගොල්ර ලේි
ඵරහලඳොලයොත්තු; ඒකි තභයිි ලම්ි අඹලේි අලයතහ.ි මිලධඹේි
කයි තඵහි ලගනි 2020ි ලර්දීි ආණ් සි ලඳයශ නි

ඵරහලඳොලයොත්තුිලනිකණ්ඩහඹභේිතභයිිඅදිඉ ල .ි  

ර්තභහනි ජනහධිඳිනතුභහි ලඵොලවොභි අහිංක, ප්රජහත හදීි
නහඹකලඹේ.ිඅගභළිනතුභහත්ිඒිහලේිනහඹකලඹේ.ිඒිනහඹකලඹෝි

ඉ නකල්ි කදහත්ි මිනීි භය ල ි නම්ි නළවළ.ි ඒකි නම්ි
ඵරහලඳොලයොත්තුි ල නි නඳහ.ි ඔඵතුභ රහි ඒි ලච්තනහල ි
උදලඝෝණි කයනහි නම්, අපිි ඒි උදලඝෝණඹි කයනි

වහදඹ  ත්ි න්ඹනහ, අ තලර්ි වහදඹ  ත්ි න්ඹනහ,  ඒි අඹි
ඉසයව ි දභහලගනි මිලධඹේි කයි පි නහලගනි 2020ි ලර්දීි
ඵරඹ ිඳත්ිල නිවදනිඅඹ ත්ි ින්ඹනහ, ඒක ිනම්ිඅපිිඉඩි

ිනඹ ල ි නළවළි න්ඹරහ.ි අලපාි ආණ් සි ඒි තත්ත්ඹ ි ඳත්ි
ල නිනම්ිලකොලවත්භික යුතුිකය ල ිනළවළ.ිවළඵළයි, අභි
ඵරඹි ඳහභාච්චිිකයරහි උදලඝෝණඹේිභාුදරුහි වරි න, ඵහුතයි
ජනතහ ි උදලඝෝණලි ි අහියඹේි ලනොල න, නීිනලය්ි

ප්රිනඳහදනිඇතුශතිඅපිික යුතුිකයනහ.ි 
 

ගු අිත ක පී. මඳමර්රළ මශතළ (විදුලිබ ශළ පුනර්ජනනීය 
බක්ින නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர - றன்லு ற்தம் 

தைதுப்தறக்த்க் சக்ற தறற அகச்சர்) 

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

rose. 
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ඳහර්ලිලම් තු 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරුිඅජිත්ිපී.ිලඳලර්යහිභළිනතුභහ. 
 

ගු අිත ක පී. මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරුි ලධලඹෝජයි කථහනහඹකතුභලධ, ගරුි භහි දහන දි

අලුත්ගභලේි භ ත්රීතුභහි කශි කථහි ගළනි නලි ි ඵණ්ඩහයි
භ ත්රීතුභහලේි කථහලේදීත්ි ව ි කශහ.ි ගරුි ලධලඹෝජයි
කථහනහඹකතුභලධ, ගරුි භහි දහන දි අලුත්ගභලේි භ ත්රීතුභහි

නතුභහලේිකථහලේදීිව ිකශහ, භාදුලිඵරිභණ්ඩරඹිඳහ සිරඵනි
ඵිලඳ රහිභාදුලිිබිරිළි ින්රීභ ිරළවළසිනිලනහඹින්ඹරහ.ි
ගරුි ලධලඹෝජයි කථහනහඹකතුභලධ, භහි ගකීලභ ි ලම්ි යලේි

ජනතහ ින්ඹනහ, අපිින්යලභිලරන් ිභාදුලිිබිරිළි ිකය ල ි
නළවළින්ඹරහ.ිලම්ියලේිභාදුලිිබිරිළි ින්රීභ ින්යලභිආකහයඹන් ි
ක යුතුිකය ල ිනළවළයිින්ඹනිකහයණඹිභහිඉතහභිගකීලභ ි
න්ඹනහ.ිභහිනඹිනළතිනළතත්ින්ඹනහ.ිභාදුලිඵරිභණ්ඩරලය්ි

ිනලඵනිගළ ලුිභාහිග නිඅඳ ිපුළු .ිභාකල්ඳිරභලි ිඅපිි
ඒිප්රලසනිභාහිග නහ.ිගරුිභ ත්රීතුභලධ, ඔඵතුභහිඒිගළනිභතේි
කශිනකිලවොයි.ිලඵොලවොභිසතුිනයි. 

 

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඔේ.ි ඒිලඵොරුින්ඹපුිඅඹිදළ ිලභතළනිනළවළ.ිිලභතළනිලඵොරුි
පුයරහ, ඳහර්ලිලම් තුිගිගසරහ, දළ ිගිහිල්රහ.ිඒියලඹල්රභි
භහධයි  දර්ලන.ි භහධයි  දර්ලනි තභයිි අදි ලම්ි යලේි

ිනලඵ ල , ගරුි ලධලඹෝජයි කථහනහඹකතුභලධ.ි ලම්ි ලගොල්ර ි
භයිේිනකේිශෙ ිගිහිල්රහිනකිලදඹේින්ඹරහ, නළිඹ ිගිහිල්රහි
ලනත්ි ලදඹේි තභයිි කය ල .ි ලම්ි භහධයි  දර්ලනි නතයි

කය නිනනෆ.ිලම්ිභහධයි දර්ලනිබුදධිලඹ ිභාභර්ලනඹිකයන, 
ඒහිලදිභාචේණීයලීිඵරනිකහරඹේිඅපිි ලම්ි ය ි තුශිඇිනි
කය නි නනෆ.ි ලභොකද, ලම්ි අඹ ි නනෆි කය ල ි ය ි ගිලධි
ිනඹ නයි.ි 

1978 ලර්දීිලේ.ආර්.ිජඹර්ධනිභළිනතුභහිවදපුිආණ් සරභි
යසථහි තභයිි තභත්ි ිනලඵ ල .ි දළ ි ඒක ි අවුරුදුි 40ේි
ල නත්ි ශෙයි.ි නතුභහි නදහි ලම්ි ආණ් සරභි යසථහි වදදදීි

ඒක ිභාරුදධි ඹර්ිපුච්චපුිඅඹ, උදලඝෝණිකයපුිඅඹ, ලඳශඳහළිි
ගිඹි අඹ, ඒහ ි නහඹකත්ඹි දීපුි අඹි තභයිි ි අදි ඒි ආණ් සරභි
යසථහිකයි පි නහලගනි ඹ ල .ිනමුත්ිඒකි වදපුි නේත්ි

ජහිනකිඳේලය්ිඅඹ ිනනෆිලරහිිනලඵනහ, ලම්ිනවීනියුගඹ ි-
භායලි නේනි ලති ර්ඹ -ි ගළශලඳනි ආණ් සරභි යසථහේි
වද න.ිනදහි ලම්ි යසථහි වදනලකො ි උදලඝෝණිකයපුි අඹි

දළ ි ඒක ි භල්ි ිනඹරහි ඳිනහ.ි භභින්ඹනහ, ලම්ි වහදඹ ලේි
ලගල්රිලේ.ආර්.ි ජඹර්ධනිභළිනතුභහලේි පිළිභි වද නිනනෆි
න්ඹරහ.ිනතුභහලේිඡහඹහරඳිිනඹරහ, භල්ිිනඹරහිඳි නින්ඹ නි

නනෆ.ිලම්ිආණ් සරභියසථහ ිඒිඅඹි-නදහිභාරුදධිවුණුිඅඹ-ි
නතයම්භි ආදලයයි.ි ලම්ි අඹ ි නනෆ, ලම්ි ය ි ගිලධි ිනඹ නයි.ි අදි
ඵහුතයඹේි තරුණඹ , භාදතු ි පිළිග නහ, ලම්ි ය  ි ලම්ි
ආණ් සරභියසථහිගළශලඳ ල ිනළවළින්ඹරහ.ිඋතුලර්ිද්රභාඩි

ජනතහ , දකුණාලණ්ි යලංවරි ජනතහ , මුසලිම්ි ජනතහ , 
ලඵෞදධඹ  , කලතෝලිකඹ  ,  -ඒි වළභි ලකලනකුණා භ-ි
ගළශලඳන, ති අවුරුදුි යලඹඹක ි ගළශලඳන, ලම්ි ය ි තල්ලුි

කයලගනි ඉසයව ි ඹ නි පුළු , ලරෝකඹ ි ගළශලඳනි
ආණ් සරභියසථහේිඅපිිවද නිනනෆ.ි 

භහි දහන දි අලුත්ගභලේි භ ත්රීතුභහි ල නි පුළු , 

ිනල සිගුණර්ධනිභ ත්රීතුභහිල නිපුළු , නලවභිනළත්නම්ි

ඒකහඵදධිකල්ලිඹි ල නිපුළු , ඒි අඹි ලම්ිකය ල ිබුදධි

චීයඹ ි අලගෞයි න්රීභේ.ි තභ ලේි ලදලඳහරනි නයහඹි ඳඹි
ලුසල ිබුදධිචීයඹිලඹොදහිග නහද, සහමී ිව ලේරහ ි
ළයිනිඅලඵෝධිලදනහද, නහඹකිසහමී ිව ලේරහි ලනොභෙි
ඹනහද, ඒකිතභයිිර්තභහනලය්ියලදුිනිලරොකුණාභිආන තරිඹි

ඳහඳි කර්භඹි භාධිඹ ි භභි නම්ි දන් ල .ි ලගෞතභි බුදුයජහණ ි
ව ලේි වීභහනි ළඩි යලටිඹහිනම්, ලම්කත්ි ආන තරිඹි ඳහඳි
කර්භඹේි වළටිඹ ි නකතුි කයහභා.ි ි ඒි හලේි තුේටුි ලදලේි

ලදලඳහරනඹේිකයනිපිරිේිතභයිිලම්ිඒකහඵදධිකල්ලිලය්ිඅඹ.ි 

ලම්ිආණ් සිඵරඹිඅයලගනිතභිඅවුරුදුිලදකයි.ි භාලසකර්භි
භාධිඹ ි භහලඹ ි ලදලක , අවුරුදලද ි ලම්ි ලේයභි ලනසි

කය නි ඵළවළ.ි ඒි හලේභ, ලභතුභ රහි highway  ගළනි කථහි
කශහ. 

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරුිභ ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහ ිරඵහිදීිිනබිකහරඹිඅ . 

 
ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරුිලධලඹෝජයිකථහනහඹකතුභලධ, භ ිතිභානහි ඹේිලද න.ි 

ලභතුභ රහි highway ගළනි කථහි කශහ. ලභොනහදි ලම්ි
න්ඹ ල , ඒි දසරි න්යලදුි රභලේදඹන් ි ලතොයි තභ ලේි
හිතතු  ි ලකො හත්ි දු ුසි කේටිඹි තභයිි අදි නලවභි කථහි

කය ල . අදිhighway වළදීභිල  ඩර්ිරභලේදඹිතුළි ිවරිඹ ි
ක්රිඹහත්භකි ලනහ. [ඵහධහි න්රීභේ]ි අදි ලදීයඹි
ලකො හත්කරු ි ලඹොදහලගන, ලදීයඹි ඵළංකුණාලි ි ණඹි

අයලගනිඒහික්රිඹහත්භකිලනහ.  [ඵහධහින්රීභේ]ි ඒි දසරි
highwayර ි ල නි පුළු , අලනේි ඳහයල්ර ි ල නි
පුළු , ඒහ ි ලඵොයලුි දහපුි අඹ , ලඵොයලුි කඳපුි අඹ ි ලම්හි

න්ඹදදීිඇලඬනහ; කෆිගළලවනහ; පුටුල ිනළඟිල නහ. [ඵහධහි
න්රීභේ]ි පුටුි යත්ලනහ. ලඵොයලුි ළඩි කයපුි අඹ ි ලම්හි
න්ඹනලකො ිඉ නිඵළවළ. ලම්ිආණ් සිකයනිවළභියහඳිෘිනඹේභි

කය ල ි ය  ි ළදගත්ි නි භාධිඹ , ය  ි ඵයේි ලනොනි
හධහයණිමිරිගණ ර ඹින්ඹනිකහයණඹිභතේිකයමි , ලම්ි
ය ිගිලධිිනඹනිිනල සිගුණර්ධනිභ ත්රීතුභ රහ ි ිලද නි
නඳහි න්ඹනි කහයණඹි නළති තහේි යලේි ජනතහ ත්, 

ලගෞයනීඹිසහමී ිව ලේරහ ත්ිභතේිකයමි ිභලේිකථහි
අ ි කයනහ. ගරුි ලධලඹෝජයි කථහනහඹකතුභලධ, කහරඹි
රඵහදීභිම්ඵ ධලඹ ිඔඵතුභහ ත්ිසතුින තිලනහ. 

 
[தற.த. 3.29] 

 

ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தௌ தறறச் சதரரர் அர்மப, டற்தநரறல் 

அகச்சரறணரல் சர்ப்தறக்ப்தட்ட 1996ஆம் ஆண்டின் 2ஆம் 

இனக்க் டற்தநரறல் லர்ரழ் உறரறண பங்ள் 

சட்டத்கத் றதத்துற்ரண சட்டதோனம் இன்த 

றரத்துக்கு டுத்துக்தரள்பப்தட்டிதக்றன்நது. 

டற்தநரறல் அகச்சு லணர்பறன் னன் தறச் 

சட்டங்கப இற்தக மற்றன்மநன். இவ்ரநரண 

சட்டங்பறன்தோனம், ங்ளுகட லணர்ளுகட 

ரழ்ரரத்கப் தரறக்கும் கறல் இந்ற இளகப் 

தடகுள் து டற்தப்தைக்கு ந்து லன்தறடித் தரறலில் 
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ஈடுதடுது தொற்ததொளரத் டுத்து றதத்ப்தடமண்டும். 

அப்தடி றதத்ப்தட்டரல்ரன் இனங்கறலுள்ப லணர்ள் 

ங்ளுகட தசரந்க் டலில் சுரத் லன்தறடிறல் ஈடுதட 

தொடித்ம் ன்தகக் தௌ அகச்சர் அர்ளுக்குத் 

தரறப்தடுத் றதம்தைறன்மநன். அமமத்றல் உள்ளூர் 

இளகப் தடகுள் தரடர்தர ரட்டங்பறல் இதக்றன்ந 

டற்தநரறல் சம்மபண றர்ர உதப்தறணர்ளும் சரச 

றர்ர உதப்தறணர்ளும் இகந்து- 

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Edward Gunasekara to the Chair? 

 

ගු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I propose that the Hon. Edward Gunasekara do now 
take the Chair. 

 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුල නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ මළවනමයන් ඉල ක 

වුමයන්, ගු එඩ්ලඩ් ගුණමවේකර මශතළ  මුළවනළරූඪ විය.  
அன் தறநகு, தறறச் சதரரர் அர்ள் அக்றரசணத்றணறன்த 

அனம, ரண்தைறகு ட்ட் குமச அர்ள் கனக 

றத்ரர்ள். 
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 

HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරුිභ ත්රීතුභහ, කථහිකය න.ි 
 

ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
-அனைத்து மீைவர்கனையும் பாதிக்காத வனகயில் ஒரு 

னந்துகரடகன மற்தரண்டு, அன் அடிப்தகடறல் 

அற்குரற லர்ரணங்கப அகச்சு டுக்மண்டுதன்த 

ரன் மட்டுக்தரள்றன்மநன். அத்துடன், டற்தநரறல் 

சரர்தர ன்தகட எத மரரறக்ககத்ம் தௌ 

அகச்சர் அர்பறடம் தொன்கக் றதம்தைறன்மநன். 

ஆணரல், டற்தநரறல் அகச்சர் அர்ள் ற்மதரது இந்ச் 

சகதறல் இல்கன. இதந்ரலும், டற்தநரறல் 

அகச்சறதகட தசனரபர் ற்தம் தறப்தரபர்ள் இங்கு 

இதப்தரல் அர்ளுகட ணத்றகண இந் றடத்றல் 

ஈர்க் றதம்தைறன்மநன்.   

1983ஆம் ஆண்டு ரட்டில் ற்தட்ட னம் ரரக் 

தரக்றபரய் தறமசத்றலிதந்து ங்ளுகட க்ள் 

இடம்ததர்ந்ரர்ள். அந் க்ள் அங்றதந்து இடம்தத 

தொன்ணர் அங்குள்ப டற் தறமசத்றல் சுர லன்தறடித் 

தரறலில் ஈடுதட்டர்ள். அங்கு அந் மத்றல் 

ந்றரண ககனத் தரறலும் இதக்றல்கன. 

அப்தடிர இடம்ததர்ந் அர்ள், 27 தடங்பறன் தறன்தை 

2010ஆம் ஆண்டு அங்கு லள்குடிமநறணரர்ள். அர்ள் 

லள்குடிமநறமதரது தன்தகுற லணர்ளுக்கு அங்கு 

ககனத் தரறலில் ஈடுதடுற்குரற அதற ரட்ட 

டற்தநரறல் தறப்தரபரல் ங்ப்தட்டிதந்து. 

உண்கறல் ககன இளப்தற்ரண அதற 

தரடுக்கும்மதரது அந்ப் தறமச தசனரபதகட 

அதறக அர் ததற்நறதக் மண்டும். அந்கறல் 

கதுகநப்தற்த தறமச தசனரபதகட அதற 

இல்னரல் அந்ப் தறமசத்றல் ககன இளப்தற்ரண 

அதற தன்தகுற லணர்ளுக்கு ங்ப்தட்டிதந்து. 

இது தொற்ததொளதும் தறகர ங்ப்தட்ட அதறரகும்.  

அந் க்ள் 2010ஆம் ஆண்டு லள்குடிமநறதந்ரலும் 

எத தடத்றற்கு தொன்தைரன் தடகுகபக் தரள்ணவு 

தசய்க்கூடி அபவுக்குப் ததரதபரர றகனக 

அகடந்றதக்றநரர்ள். எத தடத்றற்கு தொன்தை றட்டத்ட்ட 

30 தடகுகப தரள்ணவு தசய்தும் தசரந்ப் தறமசரண 

தரக்றபரறல் ங்ளுகட தடகுகப கத்து 

டற்தநரறலில் ஈடுதட தொடிர எத தரறரத றகன அந்  

லணர்ளுக்கு ற்தட்டிதக்றன்நது. உண்கறல் அந் 

ககனத் தரறகன றதத்தும்தடி அர்ள் மரறல்கன. 

ரம் இல்தரத் தரறல் தசய்க்கூடி கறல் 

ங்ளுகட தடகுகப றதத்ற கப்தற்கு 250 லற்நர் 

றனப்தப்கதத்  ங்ளுக்கு எதுக்றத் தம்தடிரன் அந் 

லணர்ள் மட்றநரர்ள். அந் கறல், டற்தநரறல் 

அகச்சர் அர்ள் அம்லணர்ளுக்கு அக ங் 

மண்டும். தணன்நரல், அர்ள் அந்ப் தறமசத்றல் 

தர்வீர - தம்தக தம்தகர ரழ்ந்ர்ள். 

1983ஆம் ஆண்டுக்கு தொன்தை அங்கு இல்தர டற்தநரறலில் 

ஈடுதட்டர்ள். இததத்மள  தடங்ளுக்குப் தறநகு 

2010ஆம் ஆண்டு அர்ள் லள்குடிமநறணரர்ள். த்த்ம் 

ரர தன துன்தங்கப அததறத்து லண்டும் 

ங்ளுகட தறமசத்றற்குச் தசன்த ரழ்ரரத்க 

மம்தடுத்தும் மரக்றல் அந்ப் தடகுகபக் தரள்ணவு 

தசய்தும் தசரந்ப் தறமசத்றல் அர்பரல் டற்தநரறலில் 

ஈடுதட தொடிர றகன இதக்றன்நது.  

இந்ப் தறச்சறகண தரடர்தர லறன்நத்றல் க்கு 

இடம்ததற்த தறன்நது. லறன்நம் சட்ட ரஅறததகட 

ஆமனரசகணகக் மட்டிதக்றநது. டற்தநரறல் ற்தம் 

ல பதோன அகச்சறன் தறப்தரபதக்கும் தறமச 

தசனரபதக்கும் இகடம ஏர் இக்ப்தரட்கட ற்தடுத்ற , 

அர்ளுக்கு 250 லற்நர் றனப்தப்கதக் தரடுக்னரதன்த 

சட்ட ரஅறதர் றகக்பம் ஆமனரசகண கூநறறதக்றநது. 

ஆணரல், அர்ளுக்கு தரடுப்தற்தண அகடரபம் 

ரட்டப்தட்டிதக்றன்ந அந் 250 லற்நர் றனப்தப்தை ததம் 

ற்தரகநள் தரண்ட தறமசரகும். அந்ப் தறமசத்றல் 

ரதம் தசன்த தடகுகபக் ட்டி தரறல் தசய் தொடிர 

எத சூழ்றகன இதக்றன்நது. ஆம, தரக்றபரய் 

தறமசத்து லணர்ளுகட றதப்தத்றற்கு அகர, 

அர்ள் ற்தக்தரள்பக்கூடி ஏரறடத்றல் ங்ளுகட 30 

தடகுகபத்ம் டற்கறல் ட்டி சுர டற்தநரறலில் 

ஈடுதடுற்கு 250 லற்நர் றனப்தப்கத ங் 

மண்டுதன்த தப டற்தநரறல் அகச்சர் 

அர்பறடம் ரன் றரக் மட்டுக் தரள்றன்மநன்.  

அர்ளுக்கு இடங்தரடுப்தரத் லர்ரணறத்து தறமச 

தசனரபர் டிதொம் தரடுத்றதக்றநரர். அந்க் டித்றன் 

தறரம்ரன் லறன்நத்றல் க்கு இடம்ததற்த 

தறன்நது. டற்தநரறல் ற்தம் ல பதோன அகச்சறன் 

தசனரபர் இங்றதக்றன்நரர். ரன் அக ற்தணம 

தரரளுன்நத்றல் சந்றத்மன். Director-General உம் 

இதக்றநரர். ணம, லங்ள் தரக்றபரய் லணர்ளுகட 
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ඳහර්ලිලම් තු 

ரழ்ரரத்கக் தத்றதனடுத்து ணச்சரட்சறத்டன் 

டந்துதரள்ப மண்டும். ககனறல் ஈடுதடுறன்ந 

லணர்கப அங்றதந்து அதப்தைது அர்ளுகட 

மரக்ல்ன. அர்ளுக்கு 250 லற்நர் றனப்தப்தை 

தரடுப்தரத் லர்ரணறத்றதக்றன்நலர்ள். ஆணரல், லங்ள் 

தசரல்றன்ந இடம் தடகுகப றதத்ற கத்து டற்தநரறல் 

தசய் தொடிர ற்தரகநள் றகநந் எத தறமசரகும்.   
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරුිභ ත්රීතුභහ, දළ ිකථහිඅ ිකය න.  
 

ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

භ ිභානහි ඹකිකහරඹේිලද න.ි 

அந் தறமசத்றல் plastic தடகுகபக் தரண்டுந்து 

டற்தநரறலில் ஈடுதட தொடிரது. அந் லணர்ளுகட 

றதப்தத்க அநறந்து அர்ள் இல்தர லன்தறடிறல் 

ஈடுதடக்கூடிரத 250 லற்நர் றனப்தப்தைள்ப எத 

தறமசத்க அர்ளுக்குக் தரடுத்து , தர்வீர ரழ்ந் 

அர்ளுக்கு அந்க்  டற்தறமசத்றல் லன் தறடிப்தற்ரண 

அதறகத்ம் மகரண ஆமனரசகணகத்ம் 

ங்குரத ரன் தப அகச்சர் அர்பறடம் 

தறரக் மட்டுக்தரள்றமநன். டற்தநரறல் அகச்சர் 

அர்ள் இகண றச்சரச் தசய்ரர் ன்த ரன் 

ம்தைறன்மநன். அகண அர் தசய்ரறட்டரல் அது 

உண்கறல் தரரளுன்ந உதப்தறணர்பரற ங்பறன் 

ணங்பறல் அல்னது அந்ப் தறமசத்து க்பறன் ணங்பறல் 

றப் ததரற மகணத்ம் டுவுர அகந்துறடும். 

இப்தடிரண சறன்ணஞ்சறத தறச்சறகணள் தோனம்ரன் 

ங்ளுகட ரட்டில் குப்தங்ள் ற்தட்டிதக்றன்நண. 

அற்கநத் றர்ப்தற்ரம இவ்ரநரண 

றட்டுக்தரடுப்தைக்கபச் தசய் மண்டும். ஆணரல், இந் 

றடத்கப் ததரதத்ட்டில் அது றட்டுக்தரடுப்தை ன்த 

ரன் தசரல்னறல்கன; அது அந் க்ளுகட 

உரறகரகும். ணம, அந் உரறககக் டற்தநரறல் 

அகச்மச அர்ளுக்கு ங் மண்டும் ன்த மட்டு, 

றகடதததறன்மநன். ன்நற.  

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ලඵොලවොභිසතුිනයි. 

 මීශෙ  ිගරුිතුහයිඉඳුලධල්ිඅභයලේනිභ ත්රීතුභහ.ිඔඵතුභහ ි
භානහි ි14කිකහරඹේිිනලඵනහ.ි 

 
[අ.බහ.ි3.37] 
 

ගු තුළර ඉඳුනිල් අමරමවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ලඵොලවොභිසතුිනයි ිමරහනහරඪිගරුිභ ත්රීතුභලධ.  ි

දඳත්ියහජයඹේිවළටිඹ ිමුහුලද ි ිලරහිඉ නිඅපිිනහභාකි

නීින-රීිනිපිළිඵිකථහිකය න ිීරයණඹින්රීභිඉතහභිලවොයි.ි
ලරෝකලය්ි ඉතහභි ලවොි ආර් ගකි ලේ ද්රසථහනඹේි වළටිඹ ි

ිනලඵනිඅලපාිය ිඅනහගතිළරුදම්ිනේක ිඉිනරිලය්දීිආනඹනිවි

අඳනඹනික්රිඹහලිඹිපුළුල්ිවීභත්ිනේකිඇිනිලනික්රිඹහදහභඹ ි
තුශි අලපාි නීින-රීිනි ඩි ඩහත්ි ංකීර්ණි ල න ි නනෆ.ි ඒහි
පිළිඵි ළි ි ළි ලඹ ි හකච්ඡහි ල න ි නනෆ;ි අ සි ඳහ සි
වළලද නිනනෆ.ි 

භාලලේලඹ ි1977ිලර්ිආනඹනි-ිඅඳනඹනික්රිඹහලිඹිතුශි
දළළ තිපිබිදීභේිඇිනිවුණහ.ිඒිවයවහිනියුගලය්ිඅපිිලඹෝජනහි
කයනි නි ආර් ගකි උත්ඳහදනි ළඩ ව ි තුශි ඇිනි නි නි

පිබිදීභත්ි නේකි ලම්ි ක යුතුි ළි ි ළි ලඹ ි යලදුි ල නිනනෆ.ි
වළඵළයි ිලභොනිලභොනිකහයණහිගළනිකථහිකශත් ිවම්ඵ ලතො ි
යහඹි ගළනි කථහි වුණහ.ි අලපාි ය ි ිනවහි ඵරි ඵරහි නළේි ඹනහි

න්ඹරහි න්ේහ.ිඒිනළේිටිකිලග හි ග නියහඹිවදනහින්ඹරහි
න්ේහ.ි නමුත් ි අඳ ි රළබුලණ්ි නළේි නළිනි යහඹේ.ි ලම්ි යහඹි
කහර්ඹි ඵහුරිකයි ග න ි යහඹිළඩි පිළිලශේිහිති යහඹේි

ඵ ි ඳත්ි කය නි කර්භහ තපුයි ලඹෝජනහි කයදදී ි ලම්ි යහඹි
වද නි ආයම්බි කයපුි ඵහුද නළවළරහභ ි ලධර්භහතෘරුභි ලම්ි
කර්භහ ති ළඩ වනි ලුසලුසත්ිභාලයෝධතහි දළේවුහ.ිඅපිි ඒි
යලඹලුිනහ කිිනවහිඵරහලගනිහිටිඹහ.ි 

 අදි ි භහතෘකහ ි ි ම්පර්ණලඹ ි ඳ වළලධි ඹමි ි අලපාි

ිනල සි ගුණර්ධනිභ ත්රීතුභහි ිුදපුරුදුික යුත්තිඳ  ිගත්තහ.ි ි

යසථහිඅර්බුදඹේිඇදරහිඅයලගන ි ඒක ි ිවලධකහයිකිභවහි

ංඝයත්නඹි ම්ඵ ධි කයලගන ි භහතෘකහ ි න්යලලේත්ි අදහශි

ලනොනිලනත්ිභහතෘකහේිඔසලේි නළතිලම්ිඳහර්ලිලම් තුි

ලකෝරම්ිභ සේිඵ ිඳත්ිකය නිුදදහනම්ිවුණහ.ිභහි දහන දි

අලුත්ගභලේි භ ත්රීයඹහත්ි ඒි ජලධකහභි යෙදළේවහ.ි ලම්ි

ජලධකහි තභයිි ඳහර්ලිලම් තුි ඇතුලශේි න  ල ත්;ි

ඳහර්ලිලම් තුල ි නළිලය්ි න  ල ත්.ි ලම්ි ලදලදනහභි

යෙදේ ල ි නකභි ජලධකහ.ි ලකොලවේදි ඹ ල  ි භල්ලල්ි

ලඳොල්ි ලේි තභයි.ි භහතෘකහි ගළනි ලනොලයිිකථහිකය ල .ි

ලධය තයලඹ ි ආගභ ි ජහිනඹ ිකම්කරුි ප්රජහ ි ශියි ප්රඡහිආදීි

අවුස න ි පුළු ි වළභිකශි ලගොඩේභි අවුසමි ි අදි ලම්ි

යජඹ ිභඩිගවනියහඳහයඹකිතභයිිලම්ිඅඹිලධයතිල ල .ි 

මුරහනහරඪිගරුිභ ත්රීතුභලධ ි ිඵණ්ඩහයනහඹකිම්භ ණි

ලහරහලේි ිනබුණුි ආණ් සරභි යසථහි ංලලෝධනඹි පිළිඵි
ම්භ ණඹ ිඅලපාිවලධකහයිකිභවහි ංඝයත්නඹ ිආයහධනහි
කලශේි නළවළින්ඹනිලචෝදනහිභහධයිගණනහකිප්රචහයඹිලනහි

අපිි දළේකහ.ි ඒි ම්ඵ ධලඹ ි ඳහර්ලිලම් තුලේි ලධලඹෝජයි භවි
ලල්කම්ිනීල්ිඉදදලරිභවතහලේිප්රධහනත්ලඹ ිිඊලය්ිපුත්ඳත්ි
ලධලේදනඹේි ි ලධකුණාත්ි කයරහි ිනලඵනහ.ි නහිි ි "2017ි ජුලධි භි

28ළලධි ිනනි ඵණ්ඩහයනහඹකි ජහතය තයි ම්භ ණි
ලහරහලේි ...."ි ඹුසල ි නිභි ලධලේදනලය්ි කරුණුි ව ි කයි
ිනලඵනහ.ි භ ි නඹි ිනගි ි ිනග භි න්ඹ නි ඵළවළ.ි අිනපජයි

වලධකහයිකිභවහිනහඹකිහිමිරු  ි-යලඹම් ිඅභයපුය ියහභඤසඤි
ලධකහයිකි හිමිරු  ි වි අලනකුණාත්ි ආගමිකි නහඹකඹ  -ි
ලධඹමිති ඳරිිනි අදහශිආයහධනහි ඳි ලඹොමුිකයනි රදි ි ඵි ලභභි
කමිටුිභායල ිඳළවළිනලි කයිිනලඵනහ.ි භල්තුිඳහර්ලසලය්ි භවහි

නහඹකිඅිනපජයිිනබ්ඵටුහලේිශ්රීිුදභංගරිභවහිනහඹකිහිමිඹ ලේි
කහර්ඹහරඹි භායල ි ඒි නි භා ි අදහශි ිනන ි ලඹොදහි ගත්ි භාලලේි
යහජකහරිඹේි ලනොභළිනි ඵත් ි උ ව ලේ ි ලභභි

ම්භ ණඹ ි වබහගිවීභ ි වළන්ඹහේි ඳිනනි ඵත්ි
ආණ් සකිරභි යසථහි ම්ඳහදකි භණ්ඩරඹ ි දළුසම්ි දීි ිනලඵනහ.ි
අසගිරිි ඳහර්ලසලය්ි භවහි නහඹකි අිනපජයි යකහලගොඩි ශ්රීි

ඤහණයතනිහිමිඹ ලේිකහර්ඹහරඹ ිදළ විභා ිඋ ිව ලේ ි
ලම්ි ම්භ ණඹ ි ළඩභි න්රීභ ි වළන්ඹහේි ලනොභළිනි ඵි
දළුසම්ි දීි ිනලඵනහ.ි යහභඤසඤි ලධකහලය්ි භවහි නහඹකි අිනපජයි

නහඳහනි ලපාභයලරිි සහමී ි ව ලේ ිි නිනන ි මිඹළ භහයඹ ි
ළඩභි න්රීභ ි ලධඹමිති ඇිනි ඵි ද හි ිනලඵනහ.ි අභයපුයි
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ලධකහලය්ිභවහිනහඹකිඅිනපජයිලකොටුලගොඩිධම්භහහිනහහිමිඹ ි

භායල ි 2017.06.28ි ළලධි ිනනි ම්භ ණලය්ි කුණාභනි ලවෝි
ලේරහකදීිළඩභින්රීභ ිඋත්හවිදයනිඵිදළුසම්ිදීිිනලඵනහ.ි
ලම්ි භාධිඹ ි අලපාි අිනපජයි භවහි නහඹකි හිමිරු  ිි ආණ් සකිරභි
යසථහිම්ඳහදකිභණ්ඩරඹිභායල ිඵණ්ඩහයනහඹකිම්භ ණි

ලහරහලේි රැසවීභ ි වබහගීි ල න ි දළුසම්ි දීරහි ිනලඵනහ ි
මරහනහරඪි ගරුි භ ත්රීතුභලධ.ි ි අිනපජය භවහි ංඝයත්නඹ ි
ලවොලය  ිආගමිකිනහඹකයි  ිලවොලය ිකයනිලවොයිභගි ඹේි

ලනොලයිි ලම්ි යසථහි ම්ඳහදනඹ.ි ආණ් සරභි යසථහි ි
භණ්ඩරඹේි ඵ ි ඳත්ලරහ ි අුසි කමිටුි වඹේි රැසලරහි
ලකටුම්ඳත්ි කයනි තභත්ි ප්රකහලඹ ි ඳත්ි ලනොකශි ලිඹභාල්රේි

පිළිඵි ලගෝලධබිල්ලරේි භහලගනි ජහිනඹ ි ආගභ ි භවහි
ංඝයත්නඹි ඇතුළුි යලඹලුි ලදනහභි අවුස න ි දයනි
උත්හවඹකිප්රිනපරඹේිතභයිිලම්.ි භහි දි යහජඳේි භළිනතුභහ ි

ආඳහුි ජනහධිඳිනි පුටුලේි ඉග න ි ඵළරිි ලයි ි ඒි ඳවුලල් ි
ඳයම්ඳයහලේිඅඹ ි ජනහධිඳිනි පුටුලේිඉග න ිඵළරිලයිින්ඹනි
අමුතුි හුමසි බිඹේි තභයිි ලම්ි ිනලඵ ල .ි ි භභි ඒි පිළිඵත්ි
භාලලේලඹ ි න්ඹ න ි නනෆ.ි නතුභ රහි ලම්ි අලුත්ි ආණ් සරභි

යසථහ ිබඹයි. 

මරහනහරඪිගරුිභ ත්රීතුභලධ ිඅදියහඹිවහිනහභාකික යුතුි
අභහතයහංලලය්ිලධලඹෝගිගළනිකථහිකයනිලධහිලබ්රුරිඳළත්ලත්ි

හිතතු ි භ ි දළුසම්ි දු නහ ි නතුභ රහලේි ලම්ි ප්රලසනි ටිකත්ි
ඉිනරිඳත්ි කය නි න්ඹරහ.ි ලබ්රුරි ඳළත්ලත්ි භාලහරි ප්රලසනඹේි
ිනලඵනහ.ිලබ්රුරිධීයියහඹිතුශිළලිිවිලයො ිභඩිලගොඩි

ගළසීිඇිනිලධහිධීයික යුතුිකය න ිඅඳවුදලරහිිනලඵනහ.ි
ඒහිඉත්ිකයරහි ලද නින්ඹරහි දළුසම්ිලදනිලරයිිභ ිඒිඅඹි
න්ලේ.ියහඹි වහි නහභාකික යුතුිඅභහතයතුභහිබහලේිඉ නහි

නම්ිලවොයි.ිභ ිලපා ල ිනළවළිනතුභහිඉ නහින්ඹරහ.ි 

 

ගු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
ඇභිනරුිකවුරුත්ිනළවළ. 
 

ගු තුළර ඉඳුනිල් අමරමවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

යහඹ ි ඇශ ව භධයභ ඹහ ත්රික ළඩලඳොශ ඳහරම් තුනන්  

නේ න්රීභ ුදදුුද ඵ  ධීය ජනතහලග  ඉල්ලීභේ ිනලඵනහ.ි ඒ 
හලේභ ි ලභභ ධීය යහලඹ  ලට්රෝරර් ඹහහ ව ඵහුිනන ඹහහි
800ත්ි 1 000ත් අතය ප්රභහණඹක ලභලවයුම් ක යුතු යලදු ලන 

ලධහ ලම් ක යුත්ත යලදුවීභ අතයලය ඵයි ඒ අඹ දළුසම් 
ලද ල .ි 

අලපාි ි ගරු පී.ි වළරි  ඇභිනතුභහ ි ි භභ ලම් කහයණඹ 
න්ඹ නභ නනෆ.ි [ඵහධහි න්රීභේ]ිගරුිපී.ි වළරි ිඇභිනතුභහි ලම්ි

ඳහර්ලිලම් තුි ඳරිශ්රලය්ි ලකොලවේි වරිි ඇින.ි ලම්කි අලපාි ය ි තුශි
ලරොකුණාිංහදඹේිඇිනිභාඹියුතුිකහයණඹේ.ි භභිහිතනිභාධිඹ ිලම්ි
කහයණඹිගළනි ඊලය්ිලඳලර්දහිලරොකුණාිඋදලඝෝණි යහශිඹේියලදධි

වුණහ.ිලම්ිප්රලසනඹ ත්ියහඹිම්ඵ ධයි.ි"Battery Cage"  න්ඹනි
කුණාකුණාශ ි වළදීලම්ි වල්ි රභඹි පිළිඵයිි අදි භභි ලම්ි
ඳහර්ලිලම් තුලේදීි ලවළිදයවුි කය න ි ඹ ල .ි මරහනහරඪි

ගරුි භ ත්රීතුභලධ ි නළල ි ලගනළල්රහ ි harbour  නලක ි
ලගොඩඵහරහිතභයිිඅලපාිය  ිලම්ි Battery Cage system  නකි
ආලේ.ිලම්ිකහයණඹිභහතෘකහල ිපි ිකහයණඹේිලනොනිලධහි

ලම්ි ගළනත්ිකථහිකය න ිඅලයයි.ි ලඵෞදධි ය ේි භාධිඹ ි අපිි
ඳුදගිඹිකහරලය්ිබිත්තයඹේිකෆහ.ිලඵොලවොභිලඵෞදධිබිත්තයඹේි
තභයිිඅපිි ඒිකෆලේ.ි ඒකිලඵෞදධි බිත්තයඹේ.ි ලඵෞදධහගභ ිශංි

ල න ි පුළු  ි අභහුසෂිකි බහලඹ ි අ සි බිත්තයඹේි තභයිි
අලපාි කුණාකුණාළුි ලධසඳහදකයි ි ලධරි්භහණඹි කලශේ.ි ඒි වළභි

න්න්ළිඹකුණා භිර්ගි අි ිතුනකිවතයකිඉඩේිිනබුණහිතභ ලේි

ලකොටුි තුශි ළරිය න .ි ඔවු ි වීත්ි ලනි කහරඹි අවුරුදුි
ලදකිනම් ිතුනිනම්ිඒිකහරඹිතුශිලධදවලේිකහරහ-බීරහ ිලධදවලේි
ඇභාදරහ ිලධදවලේිඉගිල්ලිරහ ිලධදවලේිබිත්තයඹේිදහරහ ිලධදවලේි
තුයිටිකේිබීරහිවීත්ිල නිඉඩිලද නිනනෆ.ිඅපිිිනරිුස ි

ලනොලයි.ිභහුසෂීඹිලලඹ ිඅපිිඹම්ින්යලිලධදවේිදු ුසිකුණාකුණාළුි
යහඳහයඹේිඳුදිගිඹිකහරිඳරිච්ලේදඹිතුශිඅලපාියලේික්රිඹහත්භකි
වුණහ.  ි

මරහනහරඪි ගරුි භ ත්රීතුභලධ ි ලම්ි ලනි ලකො ි භවහි
ඳරිභහණලය්ි යහඳහරිකඹ ි 20ලදලනේි ඳභණි -ි භවහි පිරිේි
ලනොලයි.ි -ි "Battery Cage"  නමි ි වඳු නි අිනි අභහුසෂිකි

කුණාකුණාළුි යහඳහයඹකිලධයති ලරහි ඉ නහ.ි භභි නදහිකණ්ඩහඹම්ි
රැසවීලම්දීිඅලපාිඅිනගරුිජනහධිඳිනතුභහ ත් ිගරුිඅගභළිනතුභහ ත්ි
ලම්කි ඉිනරිඳත්ි කය නි සූදහනම්ි ලරහයිි ආලේ.ි නමුත්ි නදහි

කණ්ඩහඹම්ි රැසවීභි විනයලලය්ි කල්ි ගිඹ ලධහි භ ි ඒකි ඉිනරිඳත්ි
කය නිඵළරුිගිඹහ.ිභභිලම්ිපිළිඵිඳහර්ලිලම් තුලේදීිඅව නි
ප්රලසනඹේිලඹොමුිකයරහිිනලඵනහ.ිඒිප්රලසනඹිනනිලකො ත්ිති
භහි තුනේ ි වතයේි ඹනහ.ි වළඵළයිි ලම්ි කහයණඹි භතකි ිනඹහි

ග න ි මරහනහරඪි ගරුි භ ත්රීතුභලධ.ි ලම්ි ලනි ලකො ි අලපාි
රංකහලේි ලම්ි Battery Cage  රභඹි තුශි අෙල්ි වඹේි හලේි
ූල සකිහියිකයපුිකුණාකුණාශ ි-හියකහයිකුණාකුණාශ -ිරේි10ේ ි15ේි

හලේි ප්රභහණඹේි ඉ නහ.ි ඒි ූල සලේි ඉඩි ිනලඵ ල ි නකි
ලතකුණා ි අෙල්ි වඹයි.ි අෙල්ි වඹේි වුණුි ූල සි ඇතුශ ි ලම්ි
බිත්තයිදහනින්න්ළිඹ ිදළම්භහ ිඳසලේිබිත්තයිදහරහිඉයිලරහි

අවුරුදුි ලදකන් ි ඳසලේි තභයිි ඒි තු ි ූල සල ි නළිඹ ි
න ල .ිනතලකො ිඒිතහලේිඅඬුිටිකිකුණාටුිලරහ ිඒහිලකොයි
ලරහිඉයයි.ිඒහි ගල්ිලරහිඉයයි.ිපිඹහඳත්ිවකුණාශ න ිලවෝි

ලකළි ි කය නි ඵළවළ.ි ඒහි ගල්ි ලරහි ඉයයි.ි කෆභි ටිකි
න ල ි belt නලක .ි බිත්තයඹි ළල  ල ි belt නක .ි කෆභි
භාඹදභිඅ සයිින්ඹනහ.ිශ්රභිභාඹදභිඅ සයිින්ඹනහ.ිනමුත්ි"මුදල්-

මුදල්-මුදල්-මුදල්"ි න්ඹනි කහයණඹත්ි නේකි ම්ලල්ච්ඡත්ලය්ි
ඹ න ිපුළු ිඉවශභිතළන භිලම්ිBattery Cage රභඹිවයවහි
ලම්ිඅලුත්ියහඳහරිකඹ ිපිරිිඇභාල්රහිිනලඵනහ.ි 

ඇලභරිකහි ඇතුළුි ලඵොලවෝි ය ල්ි ඒි රභලය්ි ිනලඵනි

අභහුසෂිකබහඹිලධහිඅදිභාලහරිලලඹ ිඒිරභඹිතවනම්ිකයරහි
ිනලඵනහ.ි ඉ ිනඹහි ඳහි තවනම්ි කයරහි ිනලඵනහ.ි භහනි
හිමිකම්ි ංභාධහන ි ත්ි අභාහිංහි ංභාධහන ි යලඹලුි අඹි ලම්හ ි

භළිනවත්ිලරහිලම්ිරභඹිතවනම්ිකයරහිිනලඵනහ.ිභ ිඅලයි
ලරහි ිනබුණහ ි අලපාි ජනහධිඳිනතුභහලේත් ි අග්රහභහතයතුභහලේත්ි
අධහනඹි ලම්ි වහි ලඹොමුි කය න.ි ලම්ි ම්ඵ ධලඹ ි

වළරි ි ඇභිනතුභහලේි නම්ි ඇසි ඇරිඹහ.ි නතුභහ ි තභි ලම්කි
ලත්ලය ල ිනළදදින්ඹරහින්ඹ නිභභි ද ල ිනළවළ.ිආණ් සි
ඳේලය්ි භ ත්රීයලඹේි වළටිඹ ි භ ි ලම්ි පිළිඵි භාලහරි

ලේදනහේි ිනලඵනහ.ි වළරි ි ඇභිනතුභහි භභි දළේකහ ි බහි
ගර්බඹ ි නනහ.ි ඒකි ලධහයිි භභි ලම්ි කහයණඹි න්ඹ ල .ි
වළරි ි ඇභිනතුභහ ි භාලලේලඹ ි ගි කීභේි ිනලඵනහ.ි ලම්ි
ආණ් සි ගි න්ි යුතුි නළවළ.ි ආණ් සි දළ ි තභයිි ලම්ි ගළනි

දළුසත්ි ල ල .ි භවහි ඳරිභහණි කුණාකුණාළුි යහඳහරිකඹ ි 20ේි
හලේි ප්රභහණඹේිතභයිි ලම්ික යුත්ලත්ිලධයති ල ල .ි තභි
ලම්ිම්ඵ ධලඹ ිනීිනඹේ-රීිනඹේිපිළිඵිඅලපාියජලය්ින්යලභි

ලකලනේි දළුසත්ි නළවළ.ි ලභලවභි ලදඹේි අලපාි ය ි තුශි ඳළනි
නළඟීි ිනලඵනහ.ි ලම්ි පිළිඵි යලඹලුලදනහලේි අධහනඹි ලිඹොමුි
න්රීභි අලයයි.ි අදි රංකහි පුයහි හභහනයලඹ ි කුණාඩහි ඳරිභහණ ි

භධයි ඳරිභහණිකුණාකුණාළුි ලගොවී ි වඹදහවක ි වත්දහවකි ප්රභහණඹේි
ඉ නහ ි මරහනහරඪි ගරුි භ ත්රීතුභලධ.ි භාලලේලඹ භි භහි
ලධලඹෝජනඹි කයනි ඳඬුසුසයි ආනඹි ලභ භි ලධකළයටිඹි

ආනඹ ිබිංගිරිඹිආනඹ ිකුණාලිඹහපිටිඹිආනඹිලම්ියලේිබිත්තයි
ඳඹනිභාලහරිලේ ද්රසථහනිඵ ිඳත්ිලරහිිනලඵනහ.ිඒිුදළුි

425 426 



ඳහර්ලිලම් තු 

ඳරිභහණිකුණාකුණාළුිලගොවී ිවඹදහව ිඅභතයිලම්ිකර්භහ තඹිලධහි
ය ිතුශිබිත්තයිප්රහවනඹිකය න  ිකුණාඩහි ලලශ ද  ි ලතොගි
ලලශ ද  ියලල්රයිලලශ ද  ි ඒිනේකභිඒිවයවහිබිහිිලනි

රැන්ඹහි ලම්ි යලඹල්රි රේි නකවභහයක ි ලදකකි ආර් ගකඹේි
ලධලඹෝජනඹි කයනහ.ි භවහි ඳරිභහණි යහඳහරිකඹ ි අභහුසෂිකි
භාධිඹ ිලභළලධිලදල්ර ිඅතිගවපුහභිලඵෞදධකභ ිරිරනි

භාධිඹ ි භහුසෂිකි ලලඹ ි අපිි ගත්ති ඒි ලඵෞදධි බිත්තයඹි
ඹේඹහලේිබිත්තයඹේිඵ ිඅදිඳත්ිලරහිිනලඵනහ.ි 

 
ගු කංචන විමේමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சண றமஜமச) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ලභොකේදිලඵෞදධිබිත්තයඹින්ඹරහින්ඹ ල ? 

 

ගු තුළර ඉඳුනිල් අමරමවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ඒලේි ප්රජනනඹේි නළවළ.ි ඒි බිත්තයලඹ ි ඳළටිලඹේි බිහිි

ල ල ි නළවළ.ි ංලේචනඹේි නළවළ.ි අලපාි ය  ි අලයි නි

ලප්රෝමෙ ිප්රභහණඹිඒලේිිනලඵනහ.ිඅලපාිලඵෞදධකභ ිගළශලඳන ි

ඹම්ින්යලිආකහයඹක ිවරිිහයධර්භිආයේහිලනිභාධිඹ ිිනලඵනි

ලධහිතභයිිභභිඒිචනඹිබහභාතිකලශේ. 

ලම්ි කය නි වදනි ලදයි ි ම්පර්ණලඹ භි ඹේඹහලේි

බිත්තයඹේි තභයිි න ල .ි භභි හිතනි භාධිඹ ි ලම්ි ක යුත්ති

ම්ඵ ධලඹ ි ලම්ි ඳහර්ලිලම් තුලේි යලටිනි අලපාි

ලධලඹෝජිතයි  ත් ි -භළින-ඇභිනරු  ත්-ි භාලලේලඹ භි

ජනභහධයඹ ත්ි භාලහරි ගකීභේි ිනලඵනහ.ි ලම්ි ක යුත්ති

ලකලයහිි ම්පර්ණලඹ භි ඇසි ඇලය න භි අලයයි.ි වළරි ි

ඇභිනතුභහි ලම්ි බහි ගර්බලය්ි නළවළ.ි නමුත්ි නතුභහි ලම්ි

ඳහර්ලිලම් තුිංකීර්ණඹිතුශිලකොලවේිවරිිඉ නහිනම්ිආණ් සි

ඳේඹි ලධලඹෝජනඹිකයනි භ ත්රීයලඹේි වළටිඹ ි භභි නතුභහ ි

ලම්ි කහයණඹි න්ඹනහ.ි කළබිනේි අුසභළිනඹේි ඇතුි ඒි ලගනහි

Battery Cagesලි ිනභිකර්භහ තඹිආයම්බිකයපුිඅඹ ිඅවුරුදුි

ඳවේි කල්ි දු නහලු ි ඒි ිනලඵනි ටිකි කයලගනි ඹ න.ි අවුරුදුි

ඳවකි කහරි සීභහ ි භභි භාරුදධි ලනහ.ි භභි ලනොලයි ි ි ලම්ි

කථහි අවනි යලඹලුභි ලදනහි ඒක ි භාරුදධි ලයිි න්ඹරහි භභි

හිතනහ.ි තමු නහ ලේරහි හියි කයලගනි හිටිලඹොත් ි

තමු නහ ලේරහ ිඅත-ඳඹිකුණාටුිකයලගනිඅවුරුදුිලදකේිඉ නි

පුළු ද?ි භ ි නඹි භළභාරහි ලඳලනනහ.ි අත-ඳඹි කුණාටුිකයලගනි

අවුරුදුි ලදකේි ඉ නි පුළු ද?ි ඒි ලධහි කරුණහකයරහි ඒහ ි

දභපුිතු ිටිකිපිළිඵිකුණාභනිලවෝිීරයණඹේිඅයලගනිඉතහභි

ඉේභලධ ි අභාහිංහහදඹි ක්රිඹහත්භකි න්රීභි ලුසලුසත් ි අලපාි

යලේි ලදීයඹි කුණාඩහි ඳරිභහණලඹ ි කුණාකුණාළුි යහඳහයලය්ි ලඹලදනි

ලධසඳහදකයි ි ලුසලුසත් ි ඒි වයවහි රැන්ඹහගති ලරහි ඉ නි

අඹලේි රැන්ඹහි ටිකි ආයේහි කයි ගළනීභි ලුසලුසත් ි ලඵෞදධි

ය ේි වළටිඹ ි අලපාි යලේි ිනලඵනි දහචහයඹි ලුසලුසත්ි ලම්ි

ම්ඵ ධි ගකීභන් ි යුතුි ක යුතුි කය නි න්ඹරහි භභි

න්ඹනහ.ි ඒිහලේභිනළතියහඹලි ිලභළලධිBattery Cages 

ලගලන නි ලද නි නඳහි න්ඹරහි ඉල්රහි යලටිමි ි භලේි චනි

සල්ඳඹිඅ ිකයනහ.ිලඵොලවොභිසතුිනයි. 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුිනයි.  ි

මීශෙ  ිගරුිකංචනිභාලේලේකයිභ ත්රීතුභහ. 

ගු කංචන විමේමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சண றமஜமச) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
මරහනහරඪි ගරුි භ ත්රීතුභලධ ි භ ි ලකොඳභණි ලේරහේි

රඵහිදීිිනලඵනහද? 

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරුිභ ත්රීතුභලධ ි ඔඵතුභහ ිභානහි ිදවතුනකිකහරඹේිරඵහිදීි

ිනලඵනහ. 

 
[අ.බහ.ි3.52] 
 

ගු කංචන විමේමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சண றமஜமச) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
මරහනහරඪි ගරුි භ ත්රීතුභලධ ි අදි දලේි ඉිනරිඳත්ි කයි

ිනලඵනි ලශි නළේි ඳනති ඹ ලත්ි ලධලඹෝගි පිළිඵත් ි ඒි
හලේභි ධීයිවිජරජි ම්ඳත්ි (ංලලෝධන)ිඳනත්ි ලකටුම්ඳති

ලදළලධයි න්ඹවීභි ඹ ලත්ි භාලලේලඹ භි ධීයි කර්භහ තඹ ි
ඵරඳහනිඳුදිගිඹිකහරලය්ිිනගි ිිනග භිකථහිකයපුිතවනම්ිදළල්ි
ආම්ඳ නිබහභාතින්රීලභ ියලදුි වුණුිභානහලඹි පිළිඵි ඉිනරිඳත්ි

කයි ිනලඵනි ලඹෝජනහි ම්ඵ ධත්ි ඳශමුල භිභලේි සතුිනඹි
ඳශිකයනහ.  ි

මරහනඹි ලවොඵනිගරුිභ ත්රීතුභලධ ි අදි දලේි අපිි ධීයි

අභහතයහංලඹ ි අදහශි ලභභි භාඹි ගළනි කථහි කයදදී ි ධීයි
අභහතයහංලඹි බහයි අභහතයතුභහත් ි යහජයි අභහතයතුභහත්ි න්ඹනි
ලදලදනහලග ි නේලකලනේි ලවෝි ලම්ි ලේරහලේි ලම්ි බහි
ගර්බලය්ි රැඳීි ලනොයලමෙභි ගළනි ඇත්ත භි අඳි කනගහටුි ලනහ.ි

ආණ් සිඳේඹිලධලඹෝජනඹිකයනිභ ත්රීරු ිතු ිලදනහයි ිලම්ි
මුළුි බහි ගර්බඹ භි ඉ ල .ි ඒි ලධහි ලම්ි ඳනත්ි ලකටුම්ඳත්ි
ඉිනරිඳත්ි කශහ ි ළඩේි ල ල ි ි නළවළ ි මරහනඹි ලවොඵනි

ගරුි භ ත්රීතුභලධ.ි භාඳේඹි ල නි පුළු  ි ආණ් සි ඳේඹි
ල නිපුළු ිලම්ිලේරහලේිකයනිකථහඵව ිඇභිනතුභහ ඇහුම්ි
ක ිලද නිනනෆ.ිගරුිඇභිනතුභහිලම්ිඅසථහලේිබහිගර්බඹ ි

ඳළමිලණනහ.ි ඇභිනතුභහිනළතුි අපිි ලම්ිකතහිකයලගනි ගිඹහි
නම්ිලම්ලේිප්රිනපරඹේිනළිනිලනහින්ඹරහිභභිහිතනහ. 

මරහනඹි ලවොඵනි ගරුි භ ත්රීතුභලධ ි භාලලේලඹ භි අදි

දලේි ංලලෝධනි යලදුි කය තවනම්ි කයනි දළල් ි භාලලේලඹ භි
bottom trawling න්ඹනි තවනම්ි ඳ නි රභඹි අලපාි රංකහලේි
ධීයයි  ි ළි ඹි බහභාති ල ල ි ඉ ිනඹහුසි ධීයඹ ි අතයයි.ි
ඳුදි ගිඹි කහරලය්ි අඳ ි ිනබුණුි භාලහරභි ගළ ලුි තභයිි

ඉ ිනඹහල ි යලදුි වුණුි ආරභණ.ි අදි දලේත්ි නභි ආරභණි ඒි
ආකහයලඹ භියලදධිලනහ.ි  අදිඉිනරිඳත්ිකයිිනලඵනිතවනම්ි
න්රීලම්ිලඹෝජනහ ි දඩිගළසීභ ියලයිදඬුම්ින්ඹනිලඹෝජනහි හලේභි

භාලලේලඹ භි ලම්ි ඳ නි රභඹි අදි ජහතය තයි ලලඹුසත්ි
තවනම්ිඳ නිරභඹේිඵ ිඳත්ිකයරහි ිනලඵනහ.ි ධීයිඹහහි
නහභාකි වමුදහල ි අත්ි අඩංගු ි ග නහි නම් ි නලේි අත්ි

අඩංගු ිගළනීලම්දී-ිගරුිඇභිනතුභලධ ිඔඵතුභහිඅදිඋලදින්ේහ ි
"ඹහහි 200ක ි ආ නි ංඛයහේි අත්ි අඩංගුලේි ිනලඵනහ."ි
න්ඹරහ.ිනඹිභභිඅවලගනිතභයිියලටිලය්.ිනමුත්ිඔඵතුභහලග ිභභි

මී ි භහි තුනක ි ඳභණි ඉසලල්රහි අවපුි ප්රලසනඹක ි
ඔඵතුභහලග ිපිළිතුයිභාධිඹ ිරළබුලණ් ිඅත්ිඅඩංගුලේිිනලඵ ල ි
ඹහහි 26යිි න්ඹරහයි.ි ඔඵතුභහි රඵහි දු ි නභි උත්තයඹි භහි ශෙි

ිනලඵනහ.ි භභි ඔඵතුභහලග ි ලඳඵයහරිි භහලය්ි අවපුි
ප්රලසනඹක ි දීපුි උත්තයඹි නඹයි.ි ඹහහි 26යිි න්ඹරහයිි උත්තයඹි
භාධිඹ ිදීරහිිනබුලණ්.ිඒිලධහිලම්ිභහින්හිඳඹිඇතුලශේි- 

427 428 

[ගරුිතුහයිඉඳුලධල්ිඅභයලේනිභවතහ] 



2017 ජූලිි06ි 

ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඹහහි26යිින්ඹරහිඋත්තයඹේිනළවළ. 

 
ගු කංචන විමේමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சண றமஜமச) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ගරුි ඇභිනතුභලධ ි ඔඵතුභහි නදහි දීපුි උත්තයලය්ි ව ි වීි

ිනලඵ ල ිඹහහි26යිින්ඹරහයි. 

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

නළවළ. 

 
ගු කංචන විමේමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சண றமஜமச) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ගරුි ඇභිනතුභලධ ි ඔඵතුභහි බහගති කයපුි උත්තයලය්ි

ිනලඵ ල ිනලවභයි.ි 

2017 ලඳඵයහරිි21ිිනනිවළ හඩ්ිහර්තහලේිීරරුිඅංකි1282-

1286ිදේහිලකො ිභහිවභළගත*ිකයනහ.ි අදිනලකො ිඹහහි
200ක ි ආ නි ංඛයහේි ිනලඵනහි නම්ි ඳුදි ගිඹි භහි 6කි

කහරඹිතුශ- 

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරුි භ ත්රීතුභලධ ි ඹහහි 150ක ි ආ නි ංඛයහේි තභයිි
ිනබුලණ්. 

 
ගු කංචන විමේමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சண றமஜமச) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ලම්ි ිනලඵනි ලතොයතුරුර ි අුසි ඹහහි 125ක ි ආ නි

ංඛයහේිඅදිනි භා ි අත්අඩංගු ි ඳත්ි ලරහි ිනලඵනහ.ි ගරුි
ඇභිනතුභලධ ිිලම්ිඅසථහලේිභහිලඹෝජනහේිවළටිඹ ිඉල්ලීභේි
කය නිකළභළිනයි.ිනනම් ිදීර්ඝිකහරඹේිලම්ිතවනම්ිඳ නිරභඹි

බහභාතිකයිඅත්අඩංගු ිඳත්ිනිධීයිඹහහිනළතිඒිඅඹ ිරඵහි
දු ලනොත්ි නළති යේි ඒහි රංකහලේි මුහුද ි ඇතුළුි ල නි
ිනලඵනි අසථහි ළි යි.ි ි නලවභි ඇතුළුි නි භාලදලි ධීයයි ි

ලධදවසි න්රීභි පිළිඵි අඳ ි ගළ ලුේි නළවළ.ි ලභොකද ි ලම්ි
ම්ඵ ධලඹ ි දභාඳහර්ලසභාකි ගිභාුදම්ි ඇිනි ලනහ.ි භවයි
ලරහ ි රංකහලේි ඉරහි ඉ ිනඹහ ි ඹනි ධීයඹ ි නලව ි

ලධදවසි කයරහි නනහ.ි නමුත් ි අපිි ලම්ි ධීයි ඹහහි ලධදවසි
කය නිගිලඹොත්ිඅඳ ිිනගි ිිනග භිලම්ිප්රලසනඹ ිමුහුණිලද නි
යලදුිලනහ.ිිගරුිඇභිනතුභලධ ිඔඵතුභහින්ේහ ි"ලම්හියහිතඵහි

ග නිඅඳ ිඉඩිඳවුදකම්ිඅ සයි."ින්ඹරහ.ිඒියලඹලුිකරුණුිකහයණහි
ිනබුණත් ි ඒි භාධිඹ ි තවනම්ි දළල්ි රභඹේි බහභාති කයමි ි ධීයි
කර්භහ තලය්ිලඹලදනින්යලඹම්ිලවෝිපිරිේිඉ නහිනම්ිඒිඅඹි
ඒි වහිලඹොදහි ග නහි යලඹලුිඋඳකයණි යහජි  තකිකයිතඵහි

ග නඹින්ඹනිලඹෝජනහත්ිලම්ිවහිඇතුශත්ිකය නඹින්ඹනි
ඉල්ලීභිකයනහ. 

ගරුි ඇභිනතුභලධ ි භහි ලම්ි ලරහලේි තත්ි භාලලේි කරුණුි
න්හිඳඹේිඔඵතුභහලේිඅධහනඹ ිලඹොමුිකයනහ.ිඅදිදලේිඅපිි
ලම්ි නීිනි ඳළනවහ ි ලම්ි නීිනලි ි ලඵොලවෝි ලරහ ි ඵළ ි
ක ල ි ශ්රීි රහංන්කි ධීයි ජනතහයි.ි අපිි ි නීිනි දභ ල ි
ඉ ිනඹහ ිල නිපුළු .ි ඒිනනිආරභණිළශළේවීභිවහි
ල නි පුළු .ි ි නමුත් ි ලම්ි ඇතුශත්ි ලරහි ිනලඵනි යලඹලුි
නීිනලි ිලඵොලවෝි දුය ි ිඵළ ික ල ිශ්රීිරංකහිධීයිජනතහි
ඳභණයි.ි ි ඳුදි ගිඹි කහරලය්ිVMS ඹ ඹි රඵහි දු නහ.ිVMS 
ඹ ඹිරඵහිලද නිඅලපාියජඹිඳළළිනිකහරලය්ත්ිභාලහරිමුදරේි
ල ිකයරහිඒිළඩිපිළිලශිආයම්බිකශහ.ිනමුත් ිිමරහනහරඪි
ගරුි භ ත්රීතුභලධ ි න්ඹ නි කනගහටුයි ි තභත්ි ඹහහලි ි ුදළුි
ප්රභහණඹක ි ඳභණයිි ලම්ි VMS ඹ ඹි භාි කයි ිනලඵ ල .ි
VMS ඹ ඹි භාිකයිිනලඵනි ඹහහි ංඛයහි ුදළුි ප්රභහණඹේි
වුණහ ි අදි ලම්ි යලඹලුි ඹහහලි ි භාලහරි ලලඹ ි ඵදුි මුදල් ි
අලනකුණාත්ිගහසතුිඅඹිකයනහ.ිVMS ඹ ඹ ිල නිපුළු  ි
භහයලකි ලලඹ ි අඹි කයනි ගහසතුි ල නි පුළු  ි නලවභි
නළත්නම්ිTRC නක ිඅඹිකයනිගහසතුිල නිපුළු  ිඅවුරුදුි
05ක ිතහේි radio licence නක ි අඹිකයනිගහසතුි ල නි
පුළු  ි නලවභත්ි නළත්නම්ි මුහුදුි සීභහි ම්ඵ ධලඹ ි ඳනහි
ිනලඵනිනීිනඹිඋල්රංඝනඹිවුණුිළණි ිඅඹිකයනිදඩඹිල නි
පුළු  ි ලම්ි යලඹලුි ලදි ක්රිඹහත්භකි  ල ි අයි නීතයුසූලරි
යහමු ිඇතුශත්ිලරහි ිනලඵනිඹහහර ිඳභණයි.ිිඒිලධහිභහි
ඔඵතුභහලග ිඉල්ලීභේිකයනහ ි ඒිVMS ඹ ඹිභාින්රීලම්ි
ළඩිපිළිලශිික්රිඹහත්භකිලනහිනම්ිියලඹලුිඹහහර ිලම්හි
භාිකශියුතුයිින්ඹරහ.ිනළත්නම්ිඅලනේිඒහලය්ිලම්හිභාිකයි
ිනලඵනි නකත්ි ලත්රුභේි නළවළ ි ගරුි ඇභිනතුභලධ.ි ි ි ලභොකද ි
කණ්ඩහඹභේි ඳභණේි ඵදුි මුදරත්ි ලගනහ ි දඩි මුදරත්ි
ලගනහ ිලම්ියලඹලුිපීඩහ ර ිරේිලනහ.ිලභළලධිිගළ ලුි
යහශිඹේිිනලඵනහ.ිඅදිනිභා ි ිෆභිධීයියහඹන් භිනළිඹ ි
ඹනි ධීයි ඹහහර ි භාලහරි ලලඹ ි පීඩනඹේි ිනලඵනහි ලම්ිි
ිනලඵනිනීිනිරීිනිිනේක.ි 

භවයිලරහ ිනහභාකිවමුදහිඉ නිතළනේිිනලඵනහිනම්ි
නහභාකි වමුදහලේි අයඹි ග නි නනෆ.ි භවයි ලරහ ි ධීයි
කහර්ඹහරඹ ි ගිහිල්රහි අයඹි ග නි නනෆ.ි තත්ි භවයි
ලරහ ිධීයිඹහහිපි ත්ිල නිලධඹමිතිිනලඵ ල ිඊශෙි
දලේි උලදි නම්ි කලි ි දලේි ි 5.00 ි ගිහිල්රහි ධීයි
කහර්ඹහරලඹ ි ඒි වහි අුසභළිනඹි ග නි නනෆ.ි ලම්ි ම්ඵ ධි
ලිපිලල්ඛනි භාලහරි ප්රභහණඹේි අදි පුය නි ිනලඵනහ.ි ි
උදහවයණඹේිගත්ලතොත්ිග දයිධීයියහලය්ිඅයිසි රඵහි ගළනීභ ි
ඳවුදකම්ි නළවළ.ි අයිසි රඵහි ග නි ඹ නි ිනලඵ ල ි පුයහණි
ළල්රි ධීයි යහඹ යි.ි නළත්නම්ි ලධල්ළල්රි ධීයි යහඹ යි.ි ිි
ධීයියහලඹ ිලධේලභනිඒිඹහහර ිලිත තිඅයඹේිග නි
නනෆ.ි ි ග දයි ධීයියහලය්ිඉරහිපුයහණි ළල්රිධීයි යහඹ ි
ඹ නත්ිලිත තිඅයඹේිග නිනනෆ.ිිනළතිඒලම්දීත්ිිඅයි
ග නිනනෆ.ිනළතිපි ත්ිවීලම්ිනත්ිඅයිග නිනනෆ.ිිලම්ිනීිනි
- රීති යම් කිසි ආාරයකින්  තිනබන්න ඕනෑ කියා අප 
පිළිග නහ.ි ි නමුත් ි ලම්හි ඹම්ි ආකහයඹන් ි ලිහිල්ි කය නි
නනෆ.ි ි භාලලේලඹ භි නහභාකි වමුදහි ඉ නි ි තළනකදීි නහභාකි
වමුදහිවිධීයිකහර්ඹහරඹින්ඹනිලම්ිලදලක භිඅයිග නි
අලයිනළවළ.ිනකිතළනන් ිලම්ික යුත්තියලදධිලනහි නම්ිලම්ි
ක යුතුිකයිගළනීභිධීයඹහ ිිලඵොලවෝිදුය ිඳවුදිිලනහ.ි 

මරහනහරඪි ගරුි භ ත්රීතුභලධ ි අදි නි භා ි අපිි රංකහි
ලේභිමුහුදි ිනඹහලගනි ි භත්යි ම්ඳතිආනඹනඹිකයනි ය ේි
ඵ ි ඳත්ි ලරහි ිනලඵනහ.ි අපිි ඇත්ත භි ඒි ගළනි කනගහටුි
ල නි නනෆ.ි ලම්ි ම්ඵ ධලඹ ි ංඛයහි දත්ති ඇතුශත්ි
ලල්ඛනඹේි භහි ශෙි ිනලඵනහ.ි භහි නඹි වළ හඩ්ි හර්තහ ි

ඇතුශත්ින්රීභිවහිවභළගත*ිකයනහ.ි 

429 430 

————————— 
*  පුවහතකළමග තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்ப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුවහතකළමග තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்ப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිලම් තු 

ලම්ිහර්තහ ිඅුස ි2014ිර්ලය්ිරංකහ ිආනඹනඹිකයි
ිනලඵනි භත්යි ප්රභහණඹි ලභ්රිේල ො ි වළත්තෆඅ දවසි
වත්යලඹලදොශවේ.ි නමුත් ි 2015ි අවුරුදදි නි භා ි නඹි

ලභ්රිේල ො ිනේරේභායලදවිදේහිළි ිලරහිිනලඵනහ.ිිඒි
න්ඹ ල  ි ආනඹනඹි කයනි භත්යි ප්රභහණඹි ලභ්රිේල ො ි
ඳණසදවන් ිළි ි ලරහි ිනලඵනහ.ි ඊශෙ  ි 2016ි අවුරුදලදි

ආනඹනඹිකයිිනලඵනිභත්යිප්රභහණඹිලභ්රිේිල ො ිනේරේි
ඳවලශොසදවයි.ි ිගරුිඇභිනතුභලධ ි ඔඵතුභහිලම්ිනිභා ිරුපිඹල්ි
25න් ිආනඹනිඵදදිඅ සිකයිිනලඵනහ.ි ඒිඅ සින්රීභිතුශිලම්කි

තත්ි ර්ධනඹි ලරහි ිනලඵනහ.ි රංකහලේි භත්යි ම්ඳලත්ි
production නලේිඅ සේිලරහිනළවළ ිගරුිඇභිනතුභලධ.ි 
 

ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරුි භ ත්රීතුභලධ ි ි ටි ි භහළුි -ි canned fish - තභයිි ළි භි
ප්රභහණඹේි ආනඹනඹි කයරහි ිනලඵ ල .ි ඒක ි ලවේතුි තභයි ි
ලම්ි යජඹි ප්රිනඳත්ිනභඹි ීර දුේි ගත්තහ ි රුපිඹල්ි 125  ි 130 ි

භහළුිලද න.ිඒිහලේභ ිරංකහලේිකර්භහ තලහරහි4කිලධසඳහදනි
වහත්ිභහළුිලග  නික යුතුිකයිිනලඵනහ.ිනභිවනඹත්ි
නේකිතභයිිභහළුිආනඹනඹිළි ිලරහිිනලඵ ල . 

 

ගු කංචන විමේමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சண றமஜமச) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරුිඇභිනතුභලධ ිය ිලේ භිමුහුදිිනඹහලගනත්ිඅපිිලම්ියලේි
ජනතහ ි ළභ ි ක නි නම්ි වද ල ි ඒලේි ගළ ලුේි
ිනලඵනහ.ි ඒකි ධීයි අභහතයහංලලය්ි ළඩේි ලනොලයි.ි ඔඵතුභහි

න්ඹනහ ි ටි ි භහළුි කර්භහ තඹි ලධහි තභයිි ලභලවභි ලරහි
ිනලඵ ල ින්ඹරහ.ිඒි වහි ඵදුිඅ සිකයරහිලදනහිනම්ිනයි ි
භහළුිආනඹනලය්ිඅ සවීභේිල ල ිනළවළ ි ගරුිඇභිනතුභහ.ි ලම්ි

ටි ිභහළුිකර්භහ තඹිලුසල ිරුපිඹල් -ි[ඵහධහින්රීභේ] 
 

ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

භභි අභහතයහංලඹි ඵහයි ග නිලකො ි ලම්ි ඵදදි ිනබුලණ්ිභහළුි
න්ලරෝේරෑම්ිනකක ිරුපිඹල්ි25ේිලර යි.ිඒකිභභිරුපිඹල්ි75ි
දේහිළි ිකශහ.ිලම්ිදසරිභහළුිමිරිළි යිින්ඹනිලධහි තභයිි

සීමිතිකහරඹක ි ලතෝයහි ගත්තිභහළුි ර්ගින්හිඳඹක ිලම්ි ඵදදි
අ සි කයරහි ිනලඵ ල .ි ඉිනරිලය්දීි භහළුි අසළ නි ළි ි ලනි
ලකො ිනළතත්ිනභිආනඹලධකිඵදදිළි ිකයනහ. 
 

ගු කංචන විමේමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சண றமஜமச) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරුිඇභිනතුභලධ ි ඔඵතුභහින්ඹනහ ිසීමිති ර්ගිකීඳඹක යිි
නභිඵදදි අ සිලරහි ිනලඵ ල ින්ඹරහ.ිනමුත් ි අදිඳෆලිඹලගොඩි

භත්යි ලලශිලඳොශ ි ි ලවෝි ලනත්ිනනෆභි භත්යි ලලශි
ලඳොශක ි ලවෝි ගිහි ි ඵළලුලොත්ි අඳ ි දළකග නි පුළු  ි
ආනඹනඹිකයපුිභහළුි භාකුණාණනිවළටි.ි ලම්කිතභයිි අදිඹථහර්ථඹ.ි

ගරුි ඇභිනතුභලධ ි ලම්ි න්ඹනි කහයණඹි පිළිඵි ඔඵතුභහි පුළුල්ි
අධයඹනඹේිකයි ිනලඵනහින්ඹහි භහි හිතනහ.ි ධීයි ංසථහලේි
අලශභාි සථහනිවහි ඳුදි ගිඹිකහරලය්ි මුදල්ි ල ිකලශේි ලනි

ලභොනත්ිලධහිලනොලයි ිභත්යිම්ඳලත්ිඅිනරිේතඹේිිනලඵනි
කහරලය්දීි ධීයි ංසථහිඒහි මිරදීි ලගනි අදි හලේිකහරරදී ි
කහරගුණලය්ිලනසවීම්ිනේකිභත්යිම්ඳතිලනශහිග නිඵළරිි
කහරරදී ි -හයක ිකහරරදී -ි ි ිඒිකහර්ඹිබහයඹින්රීභ ිතභයිි

ධීයිංසථහලේිඅලශභාිළල්ිනදහික්රිඹහත්භකිවුලණ්. 

 ගරුිඇභිනතුභලධ ිඳෆලිඹලගොඩිභත්යිලලශිලඳොලශේිධීයි

ංසථහ ිිනබුණුිිකඩිලදකත්ිඅදිිධීයිංසථහ ිඅහිමිිලරහි
ිනලඵනහ.ි ඒිගළනිඅපිිකනගහටුිලනහ.ි ධීයිංසථහ ිඅඹත්ි
රංකහි පුයහි ිනලඵනි භත්යි ලලශි ළල්ලි ි අදි නි භා ි
ලලශිළල්ිකීඹේික්රිඹහත්භකිලනහි දින්ඹරහින්ඹ නිභභි

ද ල ි නළවළ.ි ගරුි ඇභිනතුභලධ ි භහි ළරැිනයිි නම්ි ඔඵතුභහි භහි
ලධළරැිනි කය න.ි භභි භාලසහි කයනි භාධිඹ ි ධීයි ංසථහලේි
කහර්ඹි බහයඹි  ල  ි භත්යි අිනරිේතඹේි ිනලඵනි කහරලය්දීි

ධීයඹහිශෙ ිගිහි ිඒිභහළුිමිරදීිලගනිගඵඩහිකයරහ ිභහළුිඅ සි
කහරලය්දීි ලම්ි අලශභාි ළල්ි වයවහි ඳහරිලබෝගිකඹ  ි වනදහීමි
මිරක ි රඵහදීභයි.ි ලභොකද ි ධීයි ංසථහලේි භහළුි ගඵඩහි

කයග නිඅලයිඳවුදකම්ිිනලඵනහ.ිආනඹනඹිවහිඵදදිඅ සි
කශහභිඅදිලභොකේදිලරහිිනලඵ ල ?ිඅදිරංකහලේිධීයලඹෝි
භත්යිම්ඳතිලනශහිලගනිනනහ.ිනමුත් ිඔවු  ිඒිභහළුලි ි

මිරේිරඵහිග නිඵළවළ.ිඅදිඵරඹහින්ලරෝේරෑම්ිනකේිරුපිඹල්ි
120යි;ිරුපිඹල්ි130යි;ිරුපිඹල්ි140යි.ිඵරඹහින්ලරෝේරෑම්ිනකේි
ලම්ිමිර ිභාකුණාණරහි ධීයිකර්භහ තලය්ිඉ නිපිරි ිතභ ලේි
වීභාතඹිඉිනරිඹ ිලගනිඹ නිඵළවළ.ිඔවු ිඅදිඉ ධනිලුසල ි

ල ි කයනි මුදර ි VMS නකි ලුසල ි ල ි කයනි මුදර ි
ලගනිඵදුිආදීි ලම්ියලඹලුි ලදිගළනිකල්ඳනහි කශහභිඅදි දලේි
ඔවු  ිවීභාතඹිගතිකය නිමුදරේිලොඹහිග නිඵළරිිලනහ.ි

අදිදිනිභා ිධීයිඹහහිභාලහරිංඛයහේිිහිමිඹ ිඔවු ලේි
ණඹිලගහිග නිඵළරිිතත්ත්ඹක ිඳත්ිලරහිිනලඵනහ.ි 

ඳුදිගිඹිකහරලය්ිධීයිණඹිරඵහිදු නහ.ිඒිලරහලේදීියහජිති

ලේනහයත්තිඇභිනතුභහින්ේහ ි"ධීයිණඹිරඵහිගළනීලම්දීින්යලභි
ආකහයඹක ි ඇඳඹේි ලරි ලඵෝේටුේි ිනඹහි ග ල ි නළවළ;ි
මුදල්ි රඵහි ලද ල ි න්යලභි ලදඹේි ඇඳඹේි ලරි ිනඹහග ල ි

නළිනයි"ි න්ඹරහ.ි නමුත් ි අදි ඵළංකුණාලි ි ඇභාල්රහි න්ඹනහ ි
"අඳ ි ඇඳඹේි භාධිඹ ි ලඵෝේටුි වළයි ලනි ඹම්න්යලි ලදඹේි
ලද න"ින්ඹරහ.ි භවයි ඵළංකුණාලි ිඇභාත්ිඵරහලගනිඉ නහ ි

ලඵෝේටුි ලගොඩ ිඇභාත්ිභහළුි ටිකි භාකුණාණරහිකීඹේිග නහි දි
න්ඹරහ.  ි

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරුි භ ත්රීතුභහ ි ති භානහි ඹකි කහරඹේි ඳභණයිි
ිනලඵ ල . 

 

ගු කංචන විමේමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சண றமஜமச) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

අදි දලේි ලභළලධි ආකහයලය්ි භාලහරි ගළ ලුර ි ධීයි
ජනතහිමුහුණිදීරහිිනලඵනහ.ි ගරුිඇභිනතුභලධ ිආනඹලධකිඵදදි
රුපිඹල්ි 25න් ි අ සි කය නි ීර දුේි ගත්ලත්ි ලකොලවොභදි

න්ඹරහි න්ඹ නිභභිද ල ිනළවළ.ිඒිඵදදිඅ සින්රීභිතුශිභාලහරි
ලලඹ ි ආනඹලධකි භත්යි ප්රභහණඹේි අදි රංකහි ඇතුශ ි
නනහ.ිනභිලධහිරංකහලේිඉ නිධීයිකහර්මිකඹ ලේිආර් ගකඹි

අදිඅඩඳණිලරහිිනලඵනහ.ින්හිඳිලදලනේිඳභණේිලම්ලක ි
ඹම්න්යලි රහබඹේි රඵනහ.ි භ ි ආයංචිි භාධිඹ ි රුපිඹල්ි 25න් ි
ඵදදි අ සිකශහභිරුපිඹල්ි 15කි හලේි මුදරේි භාභාධි පුදගරඹ ි

අතයි ලඵිනරහි ඹනහ.ි ි ඒි ලධහි ධීයි ඇභිනයඹහි වළටිඹ ි
ඔඵතුභහ ි ගකීභේි ිනලඵනහ ි නලවභි ඹම්න්යලිකහර්ඹි බහයඹේි
ලනහි නම්ි ඒි පිළිඵි ඔඵතුභහලේි අධහනඹි ලඹොමුි කයරහි

ක යුතුිකය න.ි 

භාලලේලඹ භි ධීයි අභහතයහංලලය්ි කහර්ඹි බහයඹි  ල ි
ධීයි කහර්මිකඹහි වි ධීයි ඳවුල්ි ආයේහි කයලගනි රංකහලේි
ධීයි කර්භහ තඹි ආයේහි කයි ගළනීභයි.ි ඳහරිලබෝගිකඹ  ි

431 432 

[ගරුිකංචනිභාලේලේකයිභවතහ] 



2017 ජූලිි06ි 

ඹම්න්යලි ආකහයඹක ි වනි රනි ළඩි පිළිලශේි ිනලඵනහි

නම්ි ඒි ක යුත්ති කය නි ිනලඵ ල ි ඳහරිලබෝගිකි ක යුතුි
ඇභිනතුභහ යි.ි භ ි භතකයි ි වනදහීමි ආකහයඹ ි භහළුි රඵහි
ලද නිඳුදිගිඹිඅඹිළලඹ ිඹම්න්යලිමුදරේිලතොිආඹතනඹ ි
ල ිකයනහින්ේහ.ිනමුත්ිඒකික්රිඹහත්භකි වුලණ්ිනළවළ.ි ඳුදි

ගිඹි අඹි ළලය්දීි ල ි කයපුි මුදල්ලි ි යලඹඹ ි 20ක ත්ි අ සි
ප්රභහණඹේිතභයිිධීයිඅභහතයහංලලඹ ිලම්ිලනිලකො ිභාඹදම්ි
කයි ිනලඵ ල .ි ඒි ඵි ලම්ි කහර්ඹි හධනලඹ ි ලඳ ුසම්ි

කයනහ. 

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළ ිකථහිඅ ිකය න ිගරුිභ ත්රීතුභහ. 

 

ගු කංචන විමේමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சண றமஜமச) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මරහනහරඪි ගරුි භ ත්රීතුභලධ ි භ ි භානහි ඹේි ලද න.ි භභි

අ ිකය නම්.ි  

ගරුි ඇභිනතුභලධ ි ලම්ි ධීයි කර්භහ තලය්ි ිනලඵනි ගළ ලුි
පිළිඵි අධහනඹි ලඹොමුි කය නි ඔඵතුභහ ි ිනලඵනි ලවොභි
සථහනඹ ිධීයඹ  ිකථහිකය නිිනලඵනිලවොභිසථහනඹිතභයිි
භසති රංකහිලඳොදුිධීයි ම්ලම්රනඹ.ිධීයි යහඹ රියලටිනි
ගම්රි හභහජිකඹ ලග ි ි තභයිි භසති රංකහි ධීයි
ම්ලම්රනඹි ලගොඩනළලෙ ල .ි ලධරි ඵරලඹ ි ඔඵතුභහි නහිි
බහඳිනයඹහි ඵ ි ඳත්ි ලනහ.ි නමුත්ි භභි ද ල ි නළවළ ි
ඔඵතුභහිඳත්ි වුණහ ි ඳසලේි ලම්ිනතුරුිලධරයණඹේිඳත්හි
අලයි හභහජිකඹ ි ංඛයහි ඳත්ි කයි ගත්තහදි න්ඹරහ.ි භභි ඒි
පිළිඵි ඔඵතුභහලග ි පිළිතුයේි ඵරහලඳොලයොත්තුි ලනහ.ි භහි
ද නහිභාධිඹ ිතභත්ිහි පුිඅභහතයයඹහිතභයිිලම්කිදු ල ;ිිි
ධීයි වහි ජරජි ම්ඳත්ි ංර්ධනි අභහතයහංලලය්ි ලවොල්භනේි
ලේිතභත්ිඉ ල ිහි පුිඇභිනයඹහයි.ි 

ඔඵතුභහින්ඹනහ ි යුලයෝඳහි භත්යි තවනභි ඉත්ිකයලගනි
අපිිජඹග්රවණඹේිරඵහිගත්තහින්ඹරහ.ිනමුත්ිYellow Card නකි
රළබුලණ්ි 2012ි ර්ලය්.ි 2012ි යල ි 2014ි ලනි තුරුි අවුරුදුි
ලදකකි කහරඹේි ිනබුණහ ි අඳ ි ඒික යුතුිලධළයිනි කයි ග න.ි ි
අලපාිආණ් සලේිඳයහජඹ ිලවේතුේිවුලණ්ිහි පුිඇභිනයඹහලේිඒි
ක්රිඹහකරහඳඹයි.ි යුලයෝඳහි භත්යි තවනභි ඇිනි වුලණ්ි භහි දි
යහජඳේි හි පුි ජනහධිඳිනයඹහලේි ළරැදදේි ලධහි ලනොලයි.ි
Yellow Card නකිදු නහ ිඳුදිඅවුරුදුිලදකකිකහරඹේිිනබුණහ ි ි
ඒකිGreen Card  නකේිකයි ග න.ි ඒික යුත්ති ලුසල ි
මුදල්ිල ිකශහ.ිඒිකහයණඹිඅපිිලවො භිද නහ.ි මුදල්ිල ි
කශහ;ිVMS ඹ ර ිමුදල්ිදු නහ.ිනමුත්ිහි පුිඇභිනතුභහිඒි
ලුසල ින්යලභිආකහයඹකික යුත්තේිකලශේි නළවළ.ිනතුභහිඅදි
දලත්ිවදයරු ිභෙි ල ිලඹලදමි ිඔඵතුභ රහලේි
ආණ් සත්ිඒිතළන ිලගලධඹනහ.ිිනකිදල ියුලයෝඳහිභත්යි
තවනභිඉත්ිකයිගළනීභිජඹග්රවණඹේිල නිපුළු .ි නමුත්ිඒි
කහරලය්ි ි ඒක ි ලවේතුි වුණුි පිරිි දළ ි ඉ ල ි ඔඵතුභ රහලේි
ආණ් සත්ි නේකයි.ි ඒි ලධහි ගරුි ඇභිනතුභලධ ි ලම්ි ලුසල ි
ඔඵතුභහලේිඅධහනඹිලඹොමුිකය න.ි 

භාලලේලඹ භි භසති රංකහි ලඳොදුි ධීයි ම්ලම්රනලය්ි අදි
දලේිඉ ල ිහි පුිඇභිනතුභහලේිපුතහ.ිනතුභහලේිඡ දිටිකිවදහි
ග න ිගම්ඳවිිනසත්රිේකිජඹග්රවණඹිකය නිතභයිිභසතිරංකහි
ලඳොදුි ධීයි ම්ලම්රනඹි වදරහි දු ල .ි නතුභහි භසති රංකහි
ලඳොදුිධීයිම්ලම්රනලය්ිබහඳිනිිඵ ිලධතයගලඹ ිඳත්ිකශහ.ි ි
නලවභිඳත්ිකයරහ ිුදගතදහිරීඩහංගණලය්ිරැළිිඳත් නිතභයිි
ලම්ි ධීයිජනතහිඳහභාච්චිිකලශේ.ි අදි ධීයිජනතහිලම්ිපිළිඵි
දළුසත්ිලරහිඉ නහ. 

 ඳුදිගිඹිකහරලය්ිභභිදළේකහ ිඔඵතුභහ ිතිභාලලේිකහර්ඹි

බහයඹේි ඵහයදීරහි ිනබුණහ.ි ි ධීයි වහි ජරජි ම්ඳත්ි ංර්ධනි
අභහතයහංලඹින්ඹ ල ිඉතහභිළදගත්ිඅභහතයහංලඹේ;ිලම්ියලේි
ජනතහි ලුසල ි ිනලඵනි භාලලේි අභහතයහංලඹේ;ි ලම්ි යලේි
ආර් ගකඹි වද නි ිනලඵනි භාලලේි අභහතයහංලඹේ.ි ඒි ලධහි

ඔඵතුභහිධීයිවහිජරජිම්ඳත්ිංර්ධනිඅභහතයහංලඹිපිළිඵි
ළි ි අධහනඹේි ලඹොමුිකයරහික යුතුිකය නින්ඹනි ඉල්ලීභි
කයනහ.ි ඒි හලේභි ලම්ි තවනම්ි දළල්ි ආම්ඳ නි හලේි තත්ි

භාලහරි ලලඹ ි ක්රිඹහත්භකි නි තවනම්ි දළල්ි රභි නනෆි තයම්ි
ිනලඵනහ.ි ඒි ලුසලුසත්ි නීිනඹි ක්රිඹහත්භකි කය නි ක යුතුි
කය නි න්ඹනි ඉල්ලීභි කයමි ි භහි ලධවඬි නහ.ි ලඵොලවොභි

සතුිනයි. 

  
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරුිඇභිනතුභහ. 

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මරහනහරඪි ගරුි භ ත්රීතුභලධ ි ලම්ි හලේි ප්රලසනඹේි ඳළනි
නළඟුලනොත්ි පිළිතුරුි ලද නි ි භභි කහරඹි ඉතුරුි කශහ.ි භභි

ඉතහභත්ි ඳළවළිනලිි න්ඹ නි නනෆ ි භත්යි ආනඹනලය්දීි ඵදුි
ඳන ල ි මුදල්ි අභහතයහංලඹි ඵ.ි ඒි ලරහලේි ි ආනඹලධකි
භත්යි න්ලරෝක ි රුපිඹල්ි 25කි ඵදදේි ිනබුලණ්.ි දළ ි භහි
න්හිඳඹක ි ලඳයි අඳ ි වීනි භාඹදම්ි කමිටුල භි තභයිි දළුසම්ි

දු ල ි භත්යි මිලල්ි ළි වීභේි ිනලඵනහි න්ඹරහ.ි ි භභිි
ඳත්වුණහ ිඳුදිඒිආනඹලධකිඵදදිිරුපිඹල්ි75ිදේහි ළි ිකශහ;ි
නකි තහේිරුපිඹල්ි 50ිකශහ;ි ඊ ිඳුදිනළතත්ිතිරුපිඹල්ි

25න් ි ළි ි කශහ.ි ලභොකද ි අලපාි ලධර්ලදලඹි භති මුදල්ි
අභහතයහංලඹි රුපිඹල්ි 75ි දේහි ඒි ළි ි න්රීභි කශහ.ි ඊ ි ඳුදිි
ලවේ ර්ි ලකොබ්ඵෆක සි ලගොභාි ක යුතුි ඳර්ලය්ණි වහි පුහුණුි

න්රීලම්ි ආඹතනලඹ ි ිනගි ි ිනග භි භහළුි මිරි ළි ි ඵි ප්රකහලි
කශහ.ි ඔඵතුභහි ලවො භි ද නහ ි භාලලේලඹ භි තරඳත්ි වි
ලකොපාඳයහි භුද ි අලපාි ය  ි ප්රභහණත්ි තයමි ි අහුි ල ල ි

නළිනි ඵ.ි ඒි ලධහි තභයිි ඵදදි අ සි කය නි න්ඹනි ලධර්ලදලඹි
රළබීභි භති මුදල්ි අභහතයහංලඹි භායල ි ඵදදි අ සි කලශේ.ි නමුත්ිි
දළුසත්ිභහළුිමිලල්ිප්රලසනඹේිනළවළින්ඹරහිිඔඵතුභහින්ඹනහිනම් ි

නළති ලඹෝජනහේි ඹරහ ි ඒි ආනඹලධකි භත්යි ඵදුි මුදරිි
රුපිඹල්ි 75ි දේහි නළති ළි ි කය නි ක යුතුි කය නම්.ි ඒි
පිළිඵි ප්රලසනඹේි නළවළ.ි ලභොකද ි ලභහිි කහ ත්ි ි ලනත්ි
අලයතහේි නළවළ.ි වළඵළයි ි ධීයඹ ි භෙි හකච්ඡහි කයරහි

තභයිිඒික යුත්තිකලශේ.ිඒිමුදරිභභිනනලකො ිිනබුණුිගණන ි
ඩහි ළි ි න්රීභේි මිේි අ සි න්රීභේි ලනොලයිි ලරහි
ිනලඵ ල .ි 

ටි ිභහළුි ම්ඵ ධලඹ ි යජඹි ගත්ි ප්රිනඳත්ිනිීර දුේිභති
තභයිි ජනතහ ි ළි ි භත්යි ප්රභහණඹේි ආවහයඹ ි ග නි
වුභනහඹින්ඹනිකහයණඹිලවේතුල ිටි ිභහළුිමිරිඅ සිකලශේ.ි

ටි ි භහළුි කර්භහ තලහරහි වතයේි යජඹි ආයම්බි කරහ.ි ඒි
කර්භහ තලහරහි වතය ි අලයි භහළුි ඳඹ නි තභයිි ඵදදන් ි
ලතොයි ි භහළුි ආනඹනඹිකය නි අයඹි රඵහි දු ල .ි ි ගිඹි

ආණ් සිකහරලය්ිතභයිි ඒිඅයඹිරඵහි දු ල .ිඒි භතිතභයිි
භළකයල්ිභහළුිආනඹනඹිකය ල .ිලතිඳවකත්ිඵදදේිිනළතුි
භහළුි ලගලන නි අසථහි ඒි වහි දීරහි ිනලඵනහ.ි ි
මරහනහරඪිගරුිභ ත්රීතුභලධ ිඒහිලශලඳොශ ිඹනිලධහිඅපිි

භළිනවත්ිලරහිකර්භහ තලහරහි වතය ි ඳභණේිනඹි සීභහිකශහ.ි
නලවභිකලශේිිනලරිආනඹනඹිකයනිභහළුිලශලඳොශ ිඹෆභි
නත් නයි. 
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ඳහර්ලිලම් තු 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරුිකංචනිභාලේලේකයිභ ත්රීතුභහ. 
 

ගු කංචන විමේමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சண றமஜமச) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරුි ඇභිනතුභහ ි සතුින ති නහ.ි භභත්ි ඉල්ර ල ි

ඒකයි.ි ලභොකද ි ආනඹනඹි කයනි භහළුි ප්රභහණඹි අ සි වුලණොත්ි
තභයිිඅලපාිලදීයඹිභත්යිකර්භහ තඹිආයේහි ල ල .ි නමුත්ි
ගරුි ඇභිනතුභලධ ි ඒලක ි අදවසි ල ල ි නළවළ ි ි

ඳහරිලබෝගිකඹ  ිඅධිකිමිරක ිභහළුිරඵහිලද නින්ඹනිනක. 

නභිලධහි තභයිිඳුදි ගිඹි යජඹිඹ ලත්ිධීයි ංසථහිභායල ි
භත්යි ම්ඳති මිරදීි ගළනීලම්ි රභලේදඹේි ඇිනි කලශේ.ි ධීයි

ංසථහල ි සථහයි මිරේි රඵහි දු ලනොත් ි ධීයි ංසථහලේි
ිනලඵනිභත්යිඅලශභාිළල්ිඳහභාච්චිිකයරහිනභික යුත්තිකය නි
පුළු .ිනමුත්ිගරුිඇභිනතුභලධ ිඅදිදලේිඒිරභලේදඹිඇනිහි ි
ිනලඵනහ. 

 

ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරුි භ ත්රීතුභලධ ි ධීයි ංසථහි ලභලතේි කහරඹේි
ධීයඹහලග ිභහළුිලකළි භිගත්ලත්ිනළවළ.ිධීයිංසථහිඅවුරුදුි
42ේි ඳහ සි රඵමි ි තභයිි ිනබුලණ්.ි ඔඵතුභහලේි තහත්තහි ධීයි

ඇභිනිවළටිඹ ියලටිිකහරඹිතුශත්ිිනග භිඳහ සිතභයිිරළබුලේ. 

 
ගු කංචන විමේමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சண றமஜமச) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරුිඇභිනතුභලධ ිලඳොඩ්ඩේිඉ න.ිලඳොඩ්ඩේිඉ න. 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ලම්කි දළ ි භාහදඹේි නහ.ි ගරුි භ ත්රීතුභලධ ි අලනේි

ක යුතුිවහිකහරඹිඅ සිනහ. 
 

ගු කංචන විමේමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சண றமஜமச) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ලභතුභහ ිඋත්තයඹේිලද නිනනෆිල .ි 
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒිවුණහ ිලභඹිභාහදඹේිකයිග නිනඳහ. 

 

ගු කංචන විමේමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சண றமஜமச) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

නතුභහින්ේහ ිඳසලේි-[ඵහධහින්රීභේ] 
 

ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරුි භ ත්රීතුභලධ ි ඔඵතුභහි න්ඹපුි කහයණඹ යිි භභි උත්තයි
දු ල .ි මරහනහරඪි ගරුි භ ත්රීතුභලධ ි භභි ගත්ලත්ි භලේි
කහරඹ. 

ගු කංචන විමේමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சண றமஜமச) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මරහනහරඪිගරුිභ ත්රීතුභලධ ිභ ිභානහි ඹේිලද න. 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ලවොයි ිභානහි ලඹ ිඅ ිකය න. 

 
ගු කංචන විමේමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சண றமஜமச) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරුි ඇභිනතුභලධ ි ඔඵතුභහි ඳුදි ගිඹි ිනනකදීත්ි න්ඹහි ිනබුණහ ි
"ධීයිංසථහි ඳශමුළලධිතහ යිිලම්ිරහබි රළබුලේ"ින්ඹරහ.ි

භභි ඔඵතුභහ ි අභිලඹෝගි කයනහ.ි භභි ඔඵතුභහත්ි නේකි
භාහදඹක ි න නම්.ි ධීයි ංසථහලේි රහබි පිළිඵි අපිි කථහි
කයමු.ි භභි නනෆභි භාහදඹක ි න නම්.ි ධීයි ංසථහි 2002ි

අවුරුදලදත්ිරහබිරළබුහ;ි 2003ිඅවුරුදලදත්ිරහබිරළබුහ.ි ණඹි
යලඹල්රි ලගේහ.ි ඒි අවුරුදුරිණඹි ලගේහි භාතයේි ලනොලයි ි
ධීයි ංසථහලේි යලඹලුභි ලේකඹ ලේි හිෙි ඳි ත්ි ලගරහ ි
ඔවු ලේි දීභනහත්ි රඵහි දු නහ.ි නභි ලධහි ඔඵතුභහි ඔඹි න්ඹනි

ංඛයහි ලල්ඛනි ළයිනයි.ි "අදි දලේි රහබි රඵනහ"ි න්ඹ ල ි
ඉතහභිළයිනිප්රකහලඹේ. 

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරුි භ ත්රීතුභලධ ි ඔඵතුභහි කශි ප්රකහලඹි ඉතහභත්ි ළයිනයි.ි
මරහනහරඪි ගරුි භ ත්රීතුභලධ ි ධීයි ංසථහි භායල ි

ධීයඹහලග ි ලකළි භි භහළුි ි ග නි දළ ි ි රළවළසිනි කයරහි
ිනලඵනහ.ි ිනගි ි ිනග භි ඳහ සි රළබි ධීයි ංසථහි භභි ධීයි
ඇභිනයඹහිවළටිඹ ිඳත්ිවීිගතිවිලම්ිකහරඹිතුශදීිරහබිරඵනි

භේ භ ිලගනහහ.ිලභතුභ රහිලභොනහින්ේත්ිභභිපිළිග ල ි
නළවළ.  ි

ගරුිභ ත්රීතුභලධ ි ඒි කහරලය්ි භහළුි අල්රපුි භාධිඹ ිනළේි ගිඹි

භාධිඹි පිළිඵි භභත්ිකළභළිනයිි නනෆි ලරහකි භාහදි කය න.ි
නළේිඅයිිනකහයලඹෝිකවුද ිpetrol shedsරිඅයිිනකහයලඹෝිකවුද ි
ලකොමිසි ගිලය්ි ලකොලවොභදි න්ඹනි ඒහි පිළිඵි අපිි ද නහ.ි

ප්රලසනඹේිනළවළ.ිලම්ිඳහර්ලිලම් තු ිලඹෝජනහේිලිගලන න.ි
ඒක ිඔඵතුභ රහ ිඅයිිනඹිිනලඵනහ.ිභභිඒක ිඋත්තයිලද නි
රළවළසිනයි.ිඅපිිභාහදිකයමු.ි 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශෙ  ිගරුිඉහේියහුභහ ිභ ත්රීතුභහ. 

 
ගු ඉළක් රහුමළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

බිසමිල්රහහිර්ියවසභහලධර්ියහීම්. 
 
ගු කංචන විමේමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சண றமஜமச) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

Sir, I rise to a point of Order. 
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ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරුි කංචනි භාලේලේකයි භ ත්රීතුභහ ි point of Order නකි
ලභොකේද? 

 
ගු කංචන විමේමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சண றமஜமச) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ගරුිඇභිනතුභහිලචෝදනහිකශහ -ි 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ලචෝදනහේිකලශේිනළවළ. 

 
ගු කංචන විමේමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சண றமஜமச) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ඇයි ිලචෝදනහේිල ිකලශේ? 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරුිඇභිනතුභහිනභේිව ිකලශේිනළවළ. 

 
ගු කංචන විමේමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சண றமஜமச) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරුිඇභිනතුභලධ ිඔඵතුභහිභලේි-[ඵහධහින්රීම්] 

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

නළවළ ිනළවළ.ිනභේිව ිකලශේිනළවළ. 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරුිඉහේියහුභහ ිභ ත්රීතුභහ. 

 
ගු ඉළක් රහුමළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

බිසමිල්රහහිර්ියවසභහලධර්ියහීම්. 
 
ගු කංචන විමේමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சண றமஜமச) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහි කලි ි ඉිනරිඳත්ි කශි point of Order නකි -[ඵහධහි
න්රීම්] 

ගු ඉළක් රහුමළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

බිසමිල්රහහිර්ියවසභහලධර්ියහීම්. 
 

ගු කංචන විමේමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சண றமஜமச) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

භයිේිනකිලද නිලකෝ. 
 

ගු ඉළක් රහුමළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
මරහනහරඪිගරුිභ ත්රීතුභලධ -[ඵහධහින්රීම්] 
 

ගු කංචන විමේමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சண றமஜமச) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරුිභ ත්රීතුභහ ිභාහදඹක ිඹ නිනඳහ. 
 

ගු කංචන විමේමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சண றமஜமச) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

භ ිඋත්තයඹේිලද නිඅසථහිලද න. 
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරුිභ ත්රීතුභහ ිනලවභිලරහිලද නිඵළවළ.ි 

 

ගු ඉළක් රහුමළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

මරහනහරඪිගරුිභ ත්රීතුභලධ ිඅදිදි-[ඵහධහින්රීම්] 
 

ගු කංචන විමේමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சண றமஜமச) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මරහනහරඪිගරුිභ ත්රීතුභලධ ිභ ිඅසථහිලද නිලකෝ. 
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරුි කංචනි භාලේලේකයි භ ත්රීතුභලධ ි කරුණහකයරහි

ලකටිලඹ ින්ඹහිඅ ිකය න. 

 

ගු කංචන විමේමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சண றமஜமச) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරුි ඇභිනතුභලධ ි ඔඵතුභහි නනෆභි නහළිකහකි භාහදඹක ි
න න.ිධීයි-[ඵහධහින්රීම්] 

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළ ිඇින. 
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ඳහර්ලිලම් තු 

ගු කංචන විමේමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சண றமஜமச) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ඔඵතුභහි භ ි කථහිකය නිලද ල ිනළත්නම් ි ලභොකේදි -
[ඵහධහින්රීම්]ිඇභිනතුභහිකථහිකයරහිඹයි.ිභ ිඋත්තයඹේිලද නි

ඔඵතුභහිඅසථහිලද ල ිනළවළිල . 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරුි ඉහේි යහුභහ ි භ ත්රීතුභහ ි කථහි කය නි අසථහි
ලද න. 

 

ගු ඉළක් රහුමළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

භයිේි නකි නළවළි ල .ි [ඵහධහි න්රීම්]ි භයිේි නකි ලද ල ි

නළවළිල .ි 

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරුිඉහේියහුභහ ිභ ත්රීතුභලධ ිකථහිකයලගනිඹ න. 

 
ගු ඉළක් රහුමළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

භයිේි නකි දහ ල ිනළවළි ල .ි [ඵහධහින්රීම්]ි බිසමිල්රහහිර්ි

යවසභහලධර්ි යහීම්. [ඵහධහින්රීම්]ි නඹහි අව ල ිනළවළි ල .ි භයිේි
නකිලද නින්ඹ නිලකෝ.ි[ඵහධහින්රීම්]ි 

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහ ිභයිේිනකිදීරහිිනලඵ ල . 

 
ගු ඉළක් රහුමළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
මරහනහරඪිගරුිභ ත්රීතුභලධ ිඅදිිනනිධීයිවි-[ඵහධහින්රීම්] 

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරුිකංචනිභාලේලේකයිභ ත්රීතුභලධ ිඔඵතුභහිම්ඵ ධලඹ ි

භහි-[ඵහධහින්රීම්] 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරුි භහි දි අභයවීයි ඇභිනතුභලධ ි ලභොකේදි -[ඵහධහි න්රීම්]ි
ගරුි ඉහේි යහුභහ ි භ ත්රීතුභලධ ි ඔඵතුභහි කථහි කයලගනි
ඹ න. 

 
ගු ඉළක් රහුමළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

මරහනහරඪි ගරුි භ ත්රීතුභලධ ි අදි දලේි ධීයි වි ජරජි
ම්ඳත්ිංර්ධනිඅභහතයහංලලය්ි-[ඵහධහින්රීම්] 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරුි ඉහේි යහුභහ ි භ ත්රීතුභලධ ි ඔඵතුභහිකථහිකයලගනි
ඹ න.ි[ඵහධහින්රීම්] 

 
ගු ඉළක් රහුමළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
මරහනහරඪිගරුිභ ත්රීතුභලධ ි -ි [ඵහධහින්රීම්]ිනතුභහිකථහි

කයනහිල . 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහිකථහිකය න. 

 
[අ.බහ.ි4.16] 
 

ගු ඉළක් රහුමළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
මරහනහරඪි ගරුි භ ත්රීතුභලධ ි අදි දලේි ඉිනරිඳත්ි කයි

ිනලඵනිධීයි විජරජි ම්ඳත්ි (ංලලෝධන)ි ඳනත්ි ලකටුම්ඳති
ඹ ලත්ිකථහි කය නිරළබීභිගළනිභහිතු  ිඳත්ිනහ.ිඒක ි
ලවේතු ි-[ඵහධහින්රීම්]ි 

 

ගු කංචන විමේමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சண றமஜமச) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

භහිතුනයි. 

 
ගු ඉළක් රහුමළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

නඹහිඉඩිලද ල ිනළවළිල . නඹහිකථහිකයනහිල . 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරුිභ ත්රීරුිකරුණහකයරහිඵහධහිකයනිනකිනත් න.ි

ඔඵතුභහිකථහි කයලගනි ඹ න.ි කරුණහකයි ඵහධහි කයනි නකි
නත් න.ි 

 

ගු ඉළක් රහුමළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

කරුණහකයරහිඵහධහිකයනිනකිනත් න.ි[ඵහධහින්රීම්] 

අදිදලේිධීයිඅභහතයහංලඹිගළනිකථහිකය නිරළබීභිගළනි
භාලහරි තු ේි ඇිනි ලනහ.ි ගරුි ඇභිනතුභලධ ි ඇහුම්ි ක ි
ලද න.ිභහිලධලඹෝජනඹිකයනිඅුසයහධපුයිිනසත්රිේකලය්ත්ිභාලහරි
ප්රලසනඹේි ිනලඵනහ.ි ගරුි ඇභිනතුභලධ ි ඔඵතුභහි ලම්ි බහලේි
යලටිඹදීි කථහි කය නි අසථහි රළබීභි ගළනි භාලහරි තු ේි

ඇිනනිඵිනළතිතහේිභහින්ඹනහ.ි 

ඔඵතුභහලග ි භහි ඉල්ලීභේි කශහ.ි භලේි ිනසත්රිේකලය්ි
කරහළි මිරිිනඹි භහළුි යහඳෘිනඹේි ිනලඵනහ.ි ඒි හලේභි භලේි
ිනසත්රිේකලය්ියහජහංගන ිනහච්චද ිඳදභාඹ ිහුරුලු ිකනදයහින්ඹනි

ළේි ිනලඵනහ.ි අදි භාතයේි ලනොලයි ි යජතුභ ලේි කහරලය්ි
ඉරහි ධීයි ක යුතුි ඉතහි ඉවශි අ දමි ි කයලගනි ගිඹි
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ිනසත්රිේකඹේිතභයිිඅුසයහධපුයිිනසත්රිේකඹ.ිභහිලධලඹෝජනඹිකයනි

ිනසත්රිේකලය්ි ජනතහලේි කහරඹි කෘෂිි කර්භහ තඹ ි හලේභි
ධීයි කර්භහ තඹ ත්ි ල කයරහි තභ ලේි වීභාතලය්ි නිනලනදහි
ක යුතුි රසන ිි කයලගනි ගිඹහ.ි නමුත්ි ගරුි ඇභිනතුභලධ ි
භෆතකදීි ඒලේි ලරොකුණාි ලනේි ලරහි ිනලඵනහ.ි ගරුි

ඇභිනතුභලධ ි ඒක ි ලවේතුි තභයි ි අලපාි ළි ඔඵතුභහලේි නි
අභහතයහංලඹිඹ ත ිඳත්ලරහිිනලඵනිනක.ි 

ගරුිඇභිනතුභලධ ි ඔඵතුභහි ධීයි වහි ජරජි ම්ඳත්ිංර්ධනි

ඇභිනි වි භවළලිි ංර්ධනි යහජයි ඇභින.ි ඒි ධුයි ලදකභි

ඔඵතුභහ ිඳයහිිනලඵනහ.ිභලේභිගලම්ිිනලඵනහිකරහළ.ිඒි

ළිඅයිිනිලරහිිනලඵ ල ිභවළලිිංර්ධනිඅභහතයහංලඹ යි.ි

ඒිහලේභියහජහංගන ිනහච්චද ිඳදභාඹ ිහුරුලු ි කනදයහිඹනිළේි

අයිිනලරහිිනලඵ ල ිහරිභහර්ගිවහිජරම්ඳත්ිකශභනහකයණි

අභහතයහංලඹ යි.ි ගරුි ඇභිනතුභලධ ි ධීයික යුතුි න්රීලම්දීි අලපාි

ධීයඹහ ි භාලහරි ප්රලසනඹේි ඇිනලරහි ිනලඵනහ ි අලපාි ගහමිණීි

ජඹභාරභි ලඳලර්යහි ඇභිනතුභහලේි අභහතයහංලලඹ .ි භහළුි

අල්ර නි අයින ත්ිඹ නිඵළරිිප්රලසනඹේිඇිනලරහි ිනලනහ.ි

ලම්ිම්ඵ ධලඹ ිලධරධහරි  ිලදොසින්ඹරහිළඩේිනළවළ.ි 

අුසයහධපුයි ිනසත්රිේකඹි තභයිි භහි ලධලඹෝජනඹි කයනි
ිනසත්රිේකඹ.ි නවීවීි කරහඳඹේි ල ි කයරහි ිනලඵනහ ි
කුණාරුණෆගරි ිනසත්රිේකඹ .ි කුණාරුණෆගරි ිනසත්රිේකලය්ි නවීවීි

කරහඳලිය්ි ලධරධහරි  ි භහි ලදොසි ඳය ල ි නළවළ.ි ඒි
ලධරධහරි ලේි ළඩි ක යුතුි ඒි අඹි කයනහ.ි භහි ඊලය්ි ලඳලර්දහි
ලධරධහරි ිනේකිකථහිකයරහිධීයයි  ිවනඹේිරඵහිදු නහ.ි

ඒි ලධරධහරි  ි භහි සතුින ති ලනහ.ි ධීයයි  ි භහළුි
අල්ර නිඅයින ත්ිඹ නිඵළරිිප්රලසනඹේිඇිනලරහිිනලඵනහ.ි
ඒිඅඹ ිප්රලසනඹේිඇිනලරහිිනලඵ ල ිනවීවීිලධරධහරි ලග .ි
ගරුි ඇභිනතුභලධ ි ඔඵතුභහි ඒි ගළනි භාලලේි අධහනඹේි ලඹොමුි

කය නිනනෆ.ි භහින්ේහ ිකරහළිඔඵතුභහ ි -භවළලිිර්ධනි
අභහතයහංලඹ -ිඅයිිනයිින්ඹරහ.ිභහිව ිකශිඅලධේිළේිඅයිිනි
 ල ි හරිභහර්ගි වහි ජරම්ඳත්ි කශභනහකයණි

අභහතයහංලඹ යි.ි ඒි ලධහි ඔඵතුභහි හරිභහර්ගි වහි ජරම්ඳත්ි
කශභනහකයණි ඇභිනතුභහත්ි නේකි කථහි කයරහි භහළුි අල්රනි
ධීයයි  ිභාලිලේිළරන්ල්රේිකය න.ි 

ගරුිඇභිනතුභලධ ිඹවිඳහරනිආණ් සිඳත්ිවුණුිලරහලේදීිභහි
ඔඵතුභහලග ි ලගෞයනීඹි ඉල්ලීභේි කශහ ි භලේි ිනසත්රිේකඹ ි

ඇභාල්රහිඋදවුිකය නඹින්ඹරහ.ිඒිලරහලේිඔඵතුභහිඅුසයහධපුයි

ිනසත්රිේකඹ ි ඇභාල්රහ ි කරහළ ි ඇභාල්රහි ධීයයි  ි අලයි

උඳකයණි රඵහි දු නහ.ි ඒි ම්ඵ ධලඹ ි භහි ඔඵතුභහ ි

සතුින තිනහ.ි 

භහළුිඅල්රනිඅලපාිධීයයි ිනදහිගිලය්ිpush bicycle නලක .ි

අදත්ිඒිඅඹිpush bicycle නලක ිතභයිිඹ ල .ිඒිඅඹ ිභාලලේි

ළඩිපිළිලශේිනළවළ.ි කරහිළිජහිනකිමිරිිනඹිධීයිවහිජරවීභාි

ගහි පුහුණුි භධයසථහනඹි ආයම්බි කයි ිනලඵනහ.ි ගරුි

ඇභිනතුභලධ ි භහි ව ි කශි ළේරි ඳවශි ලකො ලේි ඉ නි

ධීයයි ිනකිතළනක ිලග හ ිලරෝකඹත්ිනේකිඉිනරිඹ ිගභ ි

කයනි ආකහයඹි පිළිඵි අලපාි ධීයයි ි දළුසත්ි කයනි ළඩි

පිළිලශේි ඔඵතුභහලේි නහඹකත්ඹි ඹ ලත්ි ඔඵතුභහලේි

ංකල්ඳඹි අුසි කසි කය නි නනෆ.ි නලවභි ලනොවුලණොත්ි

ධීයයි ිවළභිදහභිහිෙ න ිඵ ිඳත්ිනහ.ිනදහියල ිඅදිදේහි

ඒිඅඹිගභ ිකය ල ිpush bicycle නලක ිතභයි.ිඒහිලනසි

කය නින්ඹරහිඔඵතුභහලග ිලගෞයනීඹිඉල්ලීභේිකයනහ.ි 

ඒිභාතයේිලනොලයි ිගරුිඇභිනතුභලධ.ිඅලපාිධීයයි  ිතත්ි
භාලහරි ප්රලසනඹේි ිනලඵනහ.ි ඒි අඹ ි ලධහි නළිනි ි ප්රලසනඹේිි
ිනලඵනහ.ි අලපාි ි ඇභිනතුභහ ි ගරුි ජිත්ි ලප්රේභදහි භළිනතුභහි

රසනි ලධහි ලඹෝජනහි රභඹේි ි කයි ලගනි ඹනහ.ි ි භහි

ලධලඹෝජනඹිකයනි ලකොේසහලය්ි කරහි ළි ඉසභිත්ලත්ි ි ධීයි
ගම්භහනඹේි ි ිනලඵනහ.ි නහිි ජනතහි දළන ි ඳදචිංචිලරත්ි
ඉ නහ.ිනදහිඒිලගල්ිදු ල ිලකොලවොභදි ද නහි ද?ියජලය්ි
ලේඹකඹ  ිතභයිිඒිලගල්ලි ිලකො ේිදු ල .ිඒිකරහි

ළි ධීයි ගම්භහනලය්ි යලඹඹ ි ි වළත්තෆේි අසූේි හලේි
ධීයලඹෝත්ිඉ නහ.ිනමුත්ිනිදහිියජලය්ිලේකඹ  ිදීපුිලගල්ි
තභිවලගනිඉ නහ.ිිනභිලධහි භභිඔඵතුභහලග ිකහරුණිකි

ඉල්ලීභේි කයනහ ි ගරුි ඇභිනතුභලධ.ි අුසයහධපුයි ිනසත්රිේකලය්ිි
ධීයඹ  ිිලධහිලඹෝජනහිරභඹේිඅපිිඇිනිකයිලදමු.ිඔඵතුභහි
ඹවඳහරනිඇභිනිලකලනේ.ිනදහිධීයඹ  ිවදපුිලගල්ියජලය්ි

ලේකඹ  ි දීපුි ි භාධිඹ ි ක්රිඹහි කය ල ි නළින ි ි අපිි වරිි
ආකහයලඹ ිික යුතුිකයමු.ිජිත්ිලප්රේභදහිඇභිනතුභහිදළ ිළඩි
කය ල ිලකොලවොභද?ි නතුභහලේි අභහතයහංලලය්ි ළඩේින්ඹරහි

ලධහි ලඵදහි දීභි නතුභහලේි අත ි ග ල ි නළවළ.ි නතුභහි
ිනසත්රිේකලය්ිDM  ිඒික යුත්තිබහයිලදනහ ිිජහිනිආගම්ිකුණාරි
භරි ලේදඹේි නළින ි ඳේ ි ඳහ ි ලේදඹේි නළිනි ුදදුුදි අඹි
ලතෝය නින්ඹරහ.ිි 

ධීයිඇභිනතුභලධ ි ිභභිිඔඵතුභහලග ිඉල්ර ල ත්ිඒකයි.ි ි
අපිිඳේිඵර නිනනෆිනළවළ;ිඳහ ිඵර නිනනෆිනළවළ.ි ිකුණාරි
භරි ලේදඹේිනළිනි ි දුපාඳත්ි අඹ ිකයනිළරන්ල්රේි භාධිඹ ි
ධීයඹ ිගළනිලොඹහිඵරහිඒිිඅඹ ිඅලයික යුතුිකයරහි ලදමු.ි
නලවභි කලශොත්ි භාතයයිි අුසයහධපුයි ිනසත්රිේකලය්ි ධීයඹ  ත්ි
ලවොි ලධහරි රසන ි වීත්ි ල නි අසථහේිි

රළලඵ ල .ිකවුරුිලභොනහින්ේත්ිගරුිඇභිනතුභලධ ිිඔඵතුභහි
දේිඇභිනිලකලනේ.ිඒිලධහි තභයි ිගරුිිජනහධිඳිනතුභහත් ිගරුි
අගභළිනතුභහත්ි ඔඵතුභහ ි අභහතයහංලි ලදකේි බහයි දීරහි
ිනලඵ ල .ිිිධීයිඅභහතයහංලඹත් ිභවළලිියහජයිඅභහතයහංලඹත්ි
ඔඵතුභහ ිබහයිදීරහිිනලඵනහ.ි 

ගරුිඇභිනතුභලධ ිභභිදළ ින්ඹපුිළේිකීඳඹකභිලරොකුණාිඅ සි
ඳහ සි ිනලඵනහ.ි ඒිි ධීයඹ  ි අලයි උඳකයණරි අ සි ඳහ සිි
ිනලඵනහ.ි ඒිඅඹ ිලධහි ිඅ සඳහ සිිනලඵනහ.ිවළභි දහභිඒි ිඅඹිි
push ිcycleරිිඹනිගභනිනළිනිකයරහ ිඒිඅඹලිේිළඳිඳවුදත්ිි
ර  ිනනෆ.ි 

ලම්ිකථහිකයනිවළභිලදනහභිිභවිමුහුදිගළනිකථහිකයනහ.ි ිි
භලේි ිනසත්රිේකලය්ි ඉ නි දුපාඳත්භි ධීයලඹෝි ලුසල ි
ලඵොලවොභි නනෆකමි ි ඔඵතුභහලග ි ඉල්ර ල ි ලභඹයි.ි
ඔඵතුභහි ජනහධිඳිනතුභහි නේකි ලඵොලවොභි ශඟි ි ඉ නි ඇභිනි
ලකලනේ.ි ඔඵතුභහලේි අභහතයහංලඹ ි ිි භාලහරි මුදල්ි ප්රභහණඹේි
ල ිකයිදීරහත්ිිනලඵනහ.ි ඒිලධහි ගරුිඇභිනතුභලධ ිඅපිිලම්ි
අවුරුදලදියල භිිධීයිලධහිලඹෝජනහි රභඹේිඳ  ිගලධමු.ිනදහි
ලධහි ලඵදහි දු ි භාධිඹ ි ලධහි ලඵදහි ලද ල ි නළින ි අපිි
දුපාඳත්ි ධීයලඹෝි ලොඹහි ඵරහි ඒි අඹ ි තුටුි ල න ි පුළු ි
භාධිඹ ිලගල්ිවදහිදීරහිඒිික යුතුිකයමු.ිි 

මරහනහරඪිගරුිභ ත්රීතුභලධ ිඅදිඉ නිිලර ස ලග ිළි ි

ලදලනේි ිධීයිකර්භහ තලය්ිලඹලදනිඅඹ.ිනඹ ිලවේතුිතභයි ි

ඒිඅඹිළේිඉසභත්ලත්ිවීත්ලනිනක.ිලඩංගුිළලධිලයෝගිිලඵෝි

ලනහ.ිිඒහ ිිමුහුණිලද නිි ඵළරිිප්රලසනිඇිනිලරහිිනලඵනහ.ි ි

ඒහයි ි ි ඒි අඹි ලධදවසි කය නි ි නම් ි ඒි අඹි වහි ලවොි

පිළිලශේි ඇිනි කය නි ි නනෆ.ි අලපාි ඹවඳහරනි යජඹි ි ඹනි

ගභන ි ි ති අවුරුදුි ි තුනේි ිනලඵනහ.ි ි ලම්ි අවුරුදුි තුල දීි

ඔඵතුභහලේි ිනසත්රිේකඹ ි ි හලේභ ි අුසයහධපුයි ිනසත්රිේකඹ ත්ි

භාලලේි ළරන්ල්රේි දේහි ලම්ි ිනසත්රිේකලය්ි ධීයඹ ලේිි

ිනයුණු ිඋදේිඋඳකහයිකයයිින්ඹහිභභිහිතනහ.ි 

ගරුි ඇභිනතුභලධ ි ඔඵතුභහ ි ි භවළලිි අභහතයහංලලය්ි ළඩි

ක යුතුත්ි අයිිනිලධහි ගරුි ි ජඹභාරභි ඳලර්යහි ඇභිනතුභහි නේකිිිි
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ඳහර්ලිලම් තු 

හකච්ඡහි කය න.ි ධීයඹ  ි කයදයඹේි ලනොලනි භාධිඹ  ි

ධීයඹ ලේි ක යුතුි කයග නි පුළු ි භාධිඹ ි අඳ ි ළඩි

පිළිලශේිවදරහිලද න.ි 

ගරුිඇභිනතුභලධ ිනවීනියුගලය්ිතභයිිඅපිිදළ ිඉ ල .ිිනදහි

යල භි ''තූ ි ල්''ි දහරහි තභයිිඅලපාිධීයලඹෝිභහළුිඇල්ලුලේ.ි යජි
කහරලය්ි යල ි ඒි අඹි රැන්ඹහිකයනහ.ි ඒි අඹි අදත්ි ඒි භාධිඹ භි
කය නිිනනෆදින්ඹරහිභභිඔඵතුභහලග ිප්රලසනඹේිඅවනහ.ිිඒි

අඹලේිතත්ත්ඹත්ිලනසිිල නිනනෆ.ිලනසිලරහ ිඒිඅඹත්ි
ලවොි හවනරි ඹ නි නනෆ.ි ඒි අඹලේි ශභයිි ලවොි
ඉසලකෝරර ිඹ න ිනනෆ.ිඒිඅඹත්ිලවොිඅධයහඳනඹේිරඵහි

ලගන ිි"තහත්තහිධීයඹහිපුතහත්ිධීයඹහ"ින්ඹනිතත්ත්ඹිලනසි
කය නිිනනෆ.ිනලවභිඳරිර්තනිලරහිිනලඹනහ. 

තහත්තහිධීයලඹේිනම්ිපුතහිdoctor ලකලනේිල නිනනෆ;ි

ඉංජිල රුලේි ල නි නනෆ.ි ලම්ි උත්තරීතයි ඳහර්ලිලම් තුි
ලධලඹෝජනඹි කයනි අපිි හලේි භ ත්රීයලඹේි දේහි ඒි අඹ ත්ි
න නිඅලයික යුතුිවදරහිලද නිනනෆ.ිගරුිඇභිනතුභලධ ි ලම්ි

උත්තරීතයි ඳහර්ලිලම් තුලේි ඉ නි අපිි ඒක ි භාලලේි ළඩි
පිළිලශේිවදහිලද නිනනෆ.ි 

කරහළලේි මිරිිනඹි භහළුි යහඳෘිනඹේි ිනලඵනහ.ි අපිි ඒි
ඔේලකොභි අඹි ලග මු.ි ලග රහ ි ඒි අඹ ි ඒි අලයික යුතුි

වදරහි ි දීරහ ි ඉිනරිි ලරෝකඹත්ි නේකි ගභ ි කය නි පුළු ි
භහර්ගඹිඅපිිවදහිලදමු. 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරුිභ ත්රීතුභලධ ිදළ ිකථහිඅ ිකය න. 

 

ගු ඉළක් රහුමළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

භ ිතිභානහි ඹේිලද න ිමරහනහරඪිගරුිභ ත්රීතුභලධ.ි  ි

ගරුි ඇභිනතුභලධ ි භභි අ ිනභ ි න්ඹ ල ි ලම්කයි.ි කවුරුි

ලචෝදනහි කශත් ි ඔඵතුභහි ඒහි ගණ ි ග නි නඳහ.ි ඔඵතුභහි

ඉිනරිඹ ිඹනිඇභිනිලකලනේ;ිලම්ිආණ් සලේිඉ නිප්රඵරිඇභිනි

ලකලනේ.ි ලම්ිඅවුරුදලදිල ිකශිමුදල්ර ිඩහිළි ිමුදරේි

රඵනිඅවුරුදලදිල ිකයරහ ිභාලලේලඹ භිභභින්ඹපුිකරහළි

ඇතුළුි මුළුි අුසයහධපුයි ිනසත්රිේකලිය්භි ලවොි ළඩි පිළිලශේි

කය නින්ඹරහිඔඵතුභහලග ිඉල්රනහ.ි 

ඔඵතුභහි ඳශමුල භිඳත්ිවුණුිලරහලේිඅුසයහධපුයඹ ිආහ;ි

අලයික යුතුිකයරහි දු නහ.ිලම්ිකේටිඹිලකොච්චයිකෆිගළහුත් ි

ලම්ි අවුරුදදි තුශදීත් ි ඉිනරිිඅවුරුදුි ලදක ි තුනිඇතුශතදීත්ි ලවොි

රසනි ළඩි පිළිලශේිකයරහිලම්ි ගභනි අපිි අලධහර්ඹලඹ භි

රසන ි ඹ නි නනෆි ගරුි ඇභිනතුභලධ.ි ගරුි ජනහධිඳිනතුභහත් ි

ගරුිඅගභළිනතුභහත්ිනේකිනකතුිලරහ ිඉිනරිිඅවුරුදුිතුනිඇතුශති

ලම්ි ප්රලසනර ි හර්ථකි උත්තයි රඵහි ලද නි න්ඹරහි

ඔඵතුභහලග ි ලගෞයලඹ ි ඉල්රහි යලටිමි  ි මරහනහරඪි ගරුි

භ ත්රීතුභලධ ි භ ි කථහි කය නි ලරහි රඵහි දු ි ඔඵතුභහ ත්ි

සතුින තිලමි ිිභලේිකථහිඅ ිකයනහ.ි 

 

ගු චන්ද්රසරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற ஜல) 

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

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරුිච ද්රයලරිිගජදීයිභ ත්රීතුභලධ ිඔඵතුභහලේිpoint of Order 
නකිලභොකේද?ි 

 
ගු චන්ද්රසරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற ஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මරහනහරඪි ගරුි භ ත්රීතුභලධ ි අයි ිනලඵනහි නම්ි ගරුි

ඇභිනතුභහලග ිලඳොි ිඳළවළිනලිිකයිගළනීභේිඅලයයි. 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කහරඹිනම්ිලඵොලවොභිසීමිතයි. 

 
ගු චන්ද්රසරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற ஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඇත්ති ලලඹ භි භභි ලම්කි දීර්ඝි කහරඹේි අලපාේහිකශි

ලදඹේ.ිමුහුදුිඳතුලශේිඇිනිම්ඳතිආයේහිකයග නිලගනඹනි

ළඩි පිළිලශ ි වනිනකි ඵරඹේි රඵහදීභ.ි මරහනහරඪි ගරුි

භ ත්රීතුභලධ ි නකි ඳළත්තන් ි ධීයි ම්ඳති භානහලි ලනහ.ි ඒි

හලේභි අලපාි හගයි සීභහල ි නවහි ඳළත්ලත්ි ිනලඵනි භවයි

භාලහරිඹහහිbottom trawling වහිඳළමිණීභිලධහිඳරියිහධකි

භානහලි වීභත්ි යලදුි ලනහ.ි ලම්කි භාලහරි භංි ලකොල්රඹේ.ි අපිි

දළේකහ ිමුහුදුිඌලයෝ ිඒිහලේභිලඩොල්ෆි ිභහළුලෝ ිwhalesරහ ි

ඒිහලේි තු ිඅලපාි හගයඹිඅති වළයරහිඹනහ.ිභවයිතු ි

අනතුය ිරේවුණුිතත්ත්ඹ ිිනබුණහ.ිලභොකද ිලම්හිංචහයකි

කර්භහ තඹත්ි නේකිලරහගත්ිළදගත්ිහධක.ි ඒිහලේභි භභි

ඔඵතුභහ ි න්ඹ නි කළභළිනයි ි අලපාි ධීයි ම්ඳති ංර්ධනඹි

න්රීලම්දීිමුහුදිදණඹිවීභත්ිඅහිතකයිලරිඵරඳෆම්ිඇිනිකයරහි

ිනලඵනිඵ. 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරුිභ ත්රීතුභහ ිකථහිලකටිිකය න. 

 
ගු චන්ද්රසරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற ஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒි යලඹලුි තත්ත්ඹ ි ඹ ලත්ි භභි ඔඵතුභහ ි ලභ නි ලම්ි

කහයණඹත්ින්ඹ නිකළභළිනයි.ිඔඵතුභහිලභභිඳනත්ිලකටුම්ඳලත්ි

ව ිකයිිනලඵනිදණ්ඩනඹිල ල ිරුපිඹල්ි50 000යි.ිමී ි

කලි ිලම්ිකහයණඹිකරු ිලවෝිභතුිකශහදින්ඹහි භභිද ල ි

නළවළ.ි නකි භහළුලකුණාලග ි ඒි මුදරි ලවොඹ නි පුළු .ි ඒි දඩි

මුදරිප්රභහණත්ිනළවළ.ිඇත්තිලලඹ භිඅපිිඹම්ින්යලිඵරඳෆභේි

කයනි භාධිඹ ි නීිනි ම්ඳහදනඹි කයනහි නම් ි ලම්ි ලේි යරි

ලදල්ලි ි ඒක ි ඵරඳෆභේි කය නි ඵළවළ.ි භභි ඒි පිළිඵි

ඔඵතුභහලේිඅදවසිදළනග නිකළභළිනයි. 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඇභිනතුභහ ිඳළවළිනලියිිල ද?ිභභිහිත ල ිඇභිනතුභහ ිඒකි

ඳළවළිනලිිවුණහ. 
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[ගරුිඉහේියහුභහ ිභවතහ] 



2017 ජූලිි06ි 

ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරුි භ ත්රීතුභලධ ි අභි දඩි මුදරි තභයිි ඒි ව ි කයරහි
ිනලඵ ල .ිඒත්ිනේකභියලයිදඬුභේිිනලඵනහ.ිඒිදඩිමුදරිමී ි
ඩහි ලඵොලවොභි අ සි භේ භකි ිනබිරහි තභයිි ඔඹි භේ භ ි

ලගනහලේ.ිනමුත් ිඔඵතුභහිව ිකශිකහයණඹිගළනින්ේලොත් ි
අපිිඅත්ිඅඩංගු ිග නහිඉ දීඹිලඵෝේටුිතභිලධදවසිකය ල ි
නළවළ.ිඒහියජඹිබහයලය්ිතඵහග නහ. 

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශෙ  ිගරුිනත්ිලධලහ තිභ ත්රීතුභහ.  ි

 
[අ.බහ.ි4.30] 
 

ගු වන ක නිළන්ත මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு சணத் றசரந் ததமர)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

මරහනහරඪිගරුිභ ත්රීතුභලධ ිභාලලේලඹ භිධීයිවිජරජි
ම්ඳත්ි (ංලලෝධන)ි ඳනත්ි ලකටුම්ඳති ලදළලධි යි න්ඹනි
අසථහලේි දීි භ ත්ි අදවසි ි ඉිනරිඳත්ින්රීභ ි ි භානහි ි න්හිඳඹේි

රඵහදීභිපිළිඵිඔඵතුභහ ිවදින භිසතුිනඹිපුදකයනහ. 

ගරුිඅභහතයතුභලධ ි ලම්ිඅසථහලේිදීිභභි ඔඵතුභහ ිිලභ නි
ලම්ි කහයණඹි පිළිඵි භතේි කය නි කළභළිනයි.ි ලභභි යි 5ි

ඇතුශති අලපාි ය ි තුශි රැන්ඹහි දරේඹේි බිහිලයිි න්ඹහි අපිි
ඵරහලඳොලයොත්තුි වුණහ.ි ි ගරුි අභහතයතුභලධ ි භභි ලඳෞදගලිකි
ව ි කයනි ි කහයණඹේි තභයිි ලම්ි ඳනත්ි ලකටුම්ඳති

ංලලෝධනඹි වීභි වයවහ ි ඒි හලේභි ලභභි ළඩි පිළිලශි වයවහි
ඳවුල්ි දදවක ි ළි ි ප්රභහණඹේි රැන්ඹහි භායහිති ඳවුල්ි ඵ ි
ඳත්නිනකිලනොඅුසභහනිඵ.ිිඹමිඳශහලත්ිහි පුිඳශහත්ිධීයි

ඇභිනයඹහි ලලඹ ිඅත්ිදළකීම්ිිනලඵනිභ ත්රීයඹකුණාිවළටිඹ යිි
භභිලම්ිකහයණහිඉිනරිඳත්ිකය ල .ිලභභිංලලෝධනඹිඉිනරිඳත්ි
ලදදීි "ඳතුලශේි ඇදිලගනිඹුසි රඵනි දළල්ි බහභාතහි කයමි ි ධීයි
ලභලවයුම්ිතවනම්ින්රීභ"ින්ඹනිනකිඅසථහිගණනහකදීිිනගි ි

ිනග භින්ඹළවුණහ.ිගරුිඇභිනතුභලධ ිලභ නිලම්ිකහයණඹිලධහි
ඹහඳනඹ ි භ නහයභ ි කල්පිටිඹ ි ඉවළි ි වි ඳල්ලිඹත්ත ි
ඉවළි ි ඳලුගවතුලයයි ි ඒි හලේභි කහයිනේි ළලධි ප්රලදලරි

ධීයයි ි භාලහරි පිරිකලේි රැන්ඹහි අසථහි අහිමිි ලනහ.ි ඒි
හලේභිමීගමුලේියල ිවළර ිත්තරිදේහභිලභභිඳ නිරභඹි
බහභාති කයනහි ගරුි ඇභිනතුභලධ.ි ලම්ි වයවහි රැන්ඹහි භාලහරි

ප්රභහණඹේිඅහිමිිලනහ.ිඅපිිදශිලලඹ ිගණනඹිකයිඵළලුහභි
ලම්ිවයවහි 10 000ක ිආ නිඳවුල්ි ප්රභහණඹක ිරැන්ඹහිඅහිමිි
ලනහ.ි ි භභි ඹමිඳශහත්ි බහලේිධීයිඅභහතයයඹහි වළටිඹ ි

ක යුතුි කයනි ලරහලේි කල්පිටිඹි ධීයඹ ලේි ගළ ලුේි
භා නිනභිසථහනඹ ිලගොසිලඳෞදගලිකභි ිනඹ ිභළිනවත්ිවි
ලධයිි භභි ලම්ි කහයණඹි ගළනි න්ඹ ල .ි සීභහහිති කල්පිටිඹි
නේිනන ි ඵහුිනනි trawling ඹහහි හිමිඹ ලේි ධීයි මුඳකහයි

මිිනඹත්ිනේකි අපිි හකච්ඡහිකශහ.ි ඒි ුදළුඳ නිධීයයි ිවි
ඵහුිනනි ඹහහි හිමිඹ ි භෙි හකච්ඡහිකයරහි අපිි ඔවු  ිGPS 
locaiton නකේිසීභහිකයරහිwaypoint නකේිදු නහ ිලභ නිලම්ි

සීභහිතුශිතභයිිඔඵ ිරැන්ඹහිකය නිපුළු කභිිනලඵ ල ි
න්ඹරහ. 

මරහනහරඪි ගරුි භ ත්රීතුභලධ ි උතුරුි ිනලහලේි කහයිනේි

ප්රලදලඹි ඳළත්ලත ි ගත්තහභි 33900ි න්ඹනි ලකො  ි උතුරුි
ිනලහලේි දකුණාණුි ඳළත්ලත ි ගත්තහභි කුණාිනයභලල්ි තු සලේි 33120ි
න්ඹනි සීභහ ි දකුණාණුි සීභහල ි ගත්තහභි ඳල්ලිඹත්ති

ප්රලදලලඹ ි 29900ි න්ඹනි සීභහ ි නහිභි දකුණාණුි ඳළත්ලත්ි දකුණාණුි

ලකො ිඳලුගවලතොලර්ිදේහි 29900ින්ඹනිසීභහ ි ිලභභිGPS 

location නකි තුශි ඵහුිනනි ඹහහි 24ක ි ලම්ි න්ඹනි ඳ නි
රභලඹ ිරැන්ඹහිකයලගනිඹහභි වහිඅසථහි රඵහි දු නහ.ි ි
ලම්ි සීභහි තුශි අඳ ි ි රළලඵනහ ි කුණාරුටුි ඉසහි න්ඹනි ඉසහ.ි ි
ලභොලනොලඩෝ  න්ඹනිඉසහ ි භහනි ලයෝි ඳළවළිනි ඉසලේ.ි ි

ග්රෆම්ි 15-30ි දේහි ඵයේි ිනලඵනි ඉසලේ.ි ලම්ි ඉසහලේිආයුි
කහරඹි භහි නකවභහලර්ි යල ි ි භහි තුනවභහයේි අතයිකහරඹේි
ලනහ.ි ි ලම්ි කහරි සීභහි තුශි ඉසහි ඇල්ලුලේි නළත්නම්ි

සබහභාකි ලම්ි ඉසහි භළරිරහි ඹනහ.ි ලම්ි ඉසහි අල්ර නි
"mud-trawling" system නකිවළයිලනින්යලභිරභලේදඹේිඅලපාි
යලේිවඳුනහිලගනිනළවළ.ිලම්ිම්ඵ ධියිගණනහේිනහයහි

ආඹතනඹිවයවහිඳරිේණිකයරහිතලඵනහ.ිනහයහිආඹතනලඹ ි
රඵහි ලදනි රදි හර්තහි වුලණ් ි ලම්ි ඉස ි ඇල්ලීභ ි ි ලභභි
ඳ නි රභඹි ි වළයිි ලනත්ි න්යලදුි ඳ නි රභඹේි බහභාති කශි

ලනොවළන්ිඵයි.ිිි 

ලභභිඳනත්ිලකටුම්ඳතිංලලෝධනඹිලරහිනභිංලලෝධනඹි
වයවහිිදිදවක ිළි ිප්රභහණඹක ිරැන්ඹහිඅහිමිිවුලණොත් ිඅදි
අලපාියලේිිනලඵනිරැන්ඹහිඅර්බුදිලගො න ිලම්කත්ිනකතුිනහ.ි

නකි ඳළත්තන් ි වදයරුි ඳහලර්;ි නකි ඳළත්තන් ි ශියලඹෝි
ඳහලර්;ිතිඳළත්තන් ිකම්කරුලෝිඳහලර්.ිිනකිනකිෘත්ිනකයි ි
තභ ලේි අයිිනහයලකම්ි ඉල්රහි ලගනි ඳහය ි ඵහිනි තත්ත්ඹේි

ඇිනි ලරහි ිනලඵනහ.ිලම්ිතත්ත්ඹිවයවහි ි රැන්ඹහි දි දවේිි
අහිමිිවුලණොත්ිනභිජනතහත්ි ිඳහය ිඵහිනිනකිනතයිකය නි
අඳ ි පුළු කභේි නළවළ ි ගරුි ඇභිනතුභලධ.ි නභි ලධහි භභි

ඔඵතුභහලග ිකහරුණිකි ඉල්ර ල  ි ධීයිවි ජරජි ම්ඳත්ි
(ංලලෝධන)ි ඳනත්ි ලකටුම්ඳති ංලලෝධනඹිකයනි ගභ ි ි ලම්ි
ප්රලදලරි ඉ නි ධීයඹ ි භෙත්ි හකච්ඡහි කයරහ ි භවජනි

ලධලඹෝජිතඹ ිභෙිහකච්ඡහිකයරහ ිලභ නිලම්ිසීභහිතුශිුදළුි
ඳ නි බහභාති කයමි ි ලභභි කර්භහ තඹි න්රීලම්ි තවනභේි
නළවළයිි න්ඹරහි ඒි location නකි සීභහි කය නි න්ඹරහයි.ි අලපාි

ලඹෝජනහිල ල  ිඉ ිනඹහල ිනනිලර්ල්ිපීලිිලඹොදහිලගනි
මුහුදුි ඳතුරි භානහලිකයනි කර්භහ තඹි ලනොලයි.ි ඉ ිනඹහල ි
භවහිභාලහරි ඹහහිඇභාල්රහ ිභවහි දම්ළල්ි දහි ලගන ිකඩන ිකුණා සි
කයන ි භානහලි කයනි කර්භහ තඹි ලනොලයි.ි යි 60ක ි

ආ නිකහරඹේිිනසලේිඳිනනිනභිධීයඹ ලේිඅයිිනහයලකභි
ආයේහිකයිලද නඹින්ඹනිකහයණඹිඳභණයිිඉල්ර ල .ි 

මරහනහරඪිගරුි භ ත්රීතුභලධ ි ලභතළනදීි පුංචිි ලචෝදනහේි

ිනලඵනහ.ි ෘජුභි භභි න්ඹ ල ි නළවළ ි ලම්කභයිි කහයණඹි
න්ඹරහ.ි ලභහිදී ි ලභභි උත්තරීතයි ඳහර්ලිලම් තුි ලධලඹෝජනඹි
කයනිනේතයහිලගෞයනීඹිභ ත්රීයඹකුණාලේත්ිනභින්ඹළලනහ.ි ි

ගරුිඇභිනතුභලධ ිඒිභ ත්රීයඹහිසමෙේින්ඹනිනසලරේලිඹ ිජහිනකි
ුදදුිභවත්තලඹේිනේකිනකතුිලරහියහජයිලනොනිංභාධහනඹේි
වයවහි ලධල්ි කකුණාළුහි ලධසඳහදනඹි කය න ි ලම්ි න්ඹනි භූමිි

ප්රලදලලඹ ිඅේකයි3000ේ ි 4000ේිඳහභාච්චිිකය නිකල්ඳනහි
කයනහ.ි ඒි ඳහභාච්චිි කය නි ිනලඵනි ඵහධහ ි ලම්ි අහිංකි
ධීයඹ ි රැන්ඹහිකයනි නකයි.ි ලම්ි යහඳෘිනඹි වයවහි -ි [ඵහධහි
න්රීභේ]ිිගරුි වර්ි දි යලල්හි ලධලඹෝජයි අභහතයතුභලධ ි ලම්කි

කය නිඵළවළ.ිලභොකද ිභභිධීයිවහිජරජිම්ඳත්ිඇභිනතුභහ ි
ලම්ිදළලනිප්රලසනඹේිගළනයිින්ඹින්ඹහිහිටිලය්.ි ිිඳවුල්ි10 000කි
ප්රලසනඹේ.ිි 

 

ගු (ආචළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ (ජළිනක ප්රිනඳ කින ශළ 
ආර්ථික ක යුතු නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு (னரறற) யர்  சறல்ர - ததசிய 

தரள்கள் ற்தம் ததரதபரர அலுல்ள் தறற 

அகச்சர்) 

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
National Policies and Economic Affairs) 
භහල න.ි 

445 446 



ඳහර්ලිලම් තු 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරුිනත්ි ලධලහ ති භ ත්රීතුභලධ ි ඔඵතුභහ ි ති භානහි ඹකි

කහරඹේිඳභණයිිිනලඵ ල . 

 
ගු වන ක නිළන්ත මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு சணத் றசரந் ததமர)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

මරහනහරඪිගරුිභ ත්රිතුභලධ ි අල !ිභ ි භහලරහි තත්ි

භානහි ිලදකකිකහරඹේිරඵහිලද න.ි 

 
ගු (ආචළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (னரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භලේිලරහල ිලද න.ිභලගයිිළරැදද. 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහ ිලරහිල ිකයරහිනළවළ.ි 

 
ගු වන ක නිළන්ත මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு சணத் றசரந் ததமர)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

මරහනහරඪි ගරුි භ ත්රීතුභලධ ි නේතයහි භහගභේි

ම්ඵ ධලඹ ි ලභහිිදීි ලචෝදනහේි නළලිෙනහ.ි භ ි රළබුණුි

ලතොයතුරුරි වළටිිඹ ි නම්ි Taprobane Seafoods Private 

Limited නකි ගළනයි.ි නහිි අයිිනකරු ි කවුද ි කශභනහකහයි

අධයේයඹහි කවුද ි හභහනයහධිකහරිතුභහි කවුද ි මුදල්ි ඳහරකි

කවුද ිගිණුම්ිකශභනහකහයතුභහිකවුදි ඹ නිලම්ියලඹල්ර ලේභි

නහභලල්ඛනඹත්ි නේකි අඳ ි ලතොයතුරුි දු නහ.ි ලම්ිකණ්ඩහඹභි

ඒකයහීයි ලරහි ි අහිංකි ධීයඹ ලේි රැන්ඹහි අසථහ ිනළිනි

කයරහි ඔවු ි ි භ නහයභ ි ඹහඳනඹි වි කල්පිටිඹි අර්ධදවීඳඹි

ආ නලය්ිලධල්ිකකුණාළුහිලධසඳහදනඹිකය න ිිලධල්ිකකුණාළුිූල සි

ගව නිවදනහින්ඹරහිතභයිිඅඳ ිදළනිග නිරළබුලණ්.ි 

අලපාි උත්තරීතයි ඳහර්ලිලම් තුි ලධලඹෝජනඹි කයනි

ලගෞයනීඹි භ ත්රීයලඹේි ලධහි භභි ඒි භ ත්රීතුභහලේි නභි

න්ඹ ල ිනළවළ;ිනලවභින්ඹනිනකිලවොිනළිනිලධහිභභිනලවභි

න්ඹ නිඵරහලඳොලියොත්තුි ල ල ිනළවළ.ි ඒිලධහි ඔඵතුභහි ලම්ි

ළලඩ්ි කශත්ි අහනි ලලඹ ි ීර දුේි ග නි ලඳය ි නළති

තහේිනහයහිආඹතනඹත්ිනේකිහකච්ඡහිකයරහිඵර න.ිලම්ි

වයවහි ි ඳවුල්ි දදවක ි ළි ි ප්රභහණඹේි වීත්ි ලනහද ි ලම්ි

කුණාරුටුිඉසහිඅල්ර නිලනත්ිරභඹේිිනලඵනහද ිලම්ිකුණාරුටුි

ඉසහලේි ආයුි කහරඹි ලකොඳභණද ි යි වතළිවේ ි ඳනවේි

රැන්ඹහිකයරහත්ිලම්ිවයවහි ඒිභූමිඹ  ි ඒිප්රලදලඹ  ිභවිමුහුද ි

ඳරියි වහලධඹේි වුලණ්ි නළවළි ල ද ි ගළඹුලර්ි ලනේි ලවෝි

ලනත්ිභානහලඹේියලදුිවුලණ්ිනළවළිල දින්ඹනිහර්තහිඅයලගනි

අහනි ීර දුේි ග නි න්ඹනි කහරුණිකි ඉල්ලීභි කයමි  ි

ඔඵතුභහ ි වි අලපාි යලේි අහිංකි ධීයි ජනතහ ි ුදබි

අනහගතඹේිප්රහර්ථනහිකයමි ිභභිලධවඬිනහ.ිසතුිනයි. 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශෙ  ිගරුිකභා දිලවේහ ිජඹර්ධනිභ ත්රීතුභහ. 

[අ.බහ.ි4.39] 
 

ගු  (වලදය) කවින්ද මශේළන් ජයලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு (கத்ற னரறற) றந் மயரன் 

ஜர்ண) 

(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  

මරහනහරඪිගරුි භ ත්රීතුභලධ ි ඔඵතුභහි ගම්ඳවි ිනසත්රිේකඹි
ලධලඹෝජනඹි කයනි ගරුි ඳහර්ලිලම් තුි භ ත්රීයලඹේි ලධහ ි
ඔඵතුභහි මරහනලය්ි ඉ නි ලම්ි ලභොලවොලත්දීි ධීයඹ ි

පිළිඵත් ිධීයිකර්භහ තඹිපිළිඵත්ිකථහිකය න ිරළබීභි
පිළිඵි  ලතෝි නහ.ි ඹවි ඳහරනි ආණ් සි ජනහරිි
08ළලධදහි ඳත්ි වුණහ ි ඳසලේ ි අලපාි ධීයි ඇභිනතුභහ ි ි ප්රථභි

තහ ි මුහුණිලද නිවුණුි ිප්රලසනඹිතභයි ිිනදහි මීගමුලේිධීයි

ජනතහිභවි ඳහය ි ඵළවළරහි ලරොකුණාිඋදලඝෝණඹේින්රීභ.ි ඒි

උදලඝෝණලය්දීි ඔවු ි ඉල්ලීභේි කශහ ි Port City නක ි ළලිි
ලගනි ඹනහ ි ලභයි ි ඒි ප්රලදලලය්ි ඉ නි භත්යඹ ි වි ඒි
භත්යඹ ලේිබිත්තයර ිවහලධිල නිපුළු  ිලම්කිනතයි

කය නි න්ඹරහ.ි ඒි අසථහලේදීි අපිි ජනතහි ලධලඹෝජිතලඹෝි
වළටිඹ ිනදහිඒිජනතහත්ිනේකිඳහය ිඵළසහ.ිධීයිජනතහත්ි
භෙි අලපාි ගරුිඇභිනතුභහත් ිඒි හලේභිර ති අරගිඹ නි

ලධලඹෝජයිඇභිනතුභහිඇතුළුිඳහර්ලිලම් තුලේිකණ්ඩහඹභේිනේකි
භවි මුහුද ි ගිහිල්රහ ි ලම්ි ප්රලදලලය්ි ළලිි ග නහි සථහනි ටිකි
නයමරහිලම්ක ිඅලයිකයනිස ගයහයිභාඳුභේිරඵහිලද නිඒි
අසථහලේි අඳ ි පුළු කභි රළබුණහ.ි ආණ් සේි වළටිඹ ි නදහි

මීගමුලේි ධීයි ජනතහි ඳහය ි ඵළසි අසථහලේදීි ඔවු ි තලධි
කයරහ ිඔවු  ිඵළේ ිලඳොලුලි ිගවරහිලම්ිප්රලසනඹිභා නි
උත්හවි ගත්ලත්ි නළවළ ි මරහනහරඪි ගරුි භ ත්රීතුභලධ.ි ලම්ි

ජනතහත්ිනේකිනකතුිලරහ ිහකච්ඡහිකයරහි "ලභගහලඳොලිස"ි
අභහතයහංලඹි වයවහ ි ධීයි අභහතයහංලඹි වයවහි ලම්ි ප්රලසනඹ ි
ස ගයහයිභාඳුභේිරඵහිලද නිඅඳ ිපුළු කභිරළබුණහ.ි 

මරහනහරඪි ගරුි භ ත්රීතුභලධ ි භ ි ප්රථභලඹ ි කථහි කශි
ඒකහඵදධි භාඳේලය්ි භවයි භ ත්රීරුිකථහිකශිආකහයඹි භ ි
භතකයි.ි නදහි ධීයි ජනතහි භහළුි අල්රහි ග නි මුහුද ි ගිඹි
අසථහලේදීි වීභාති වහලධි වුණහ.ි ඒි භාතයේි ලනොලයි ි ඔවු ි
තභ ලේිඉ ධනිවනහධහයඹිඉල්රහිඳහය ිඵළසිඅසථහලේදීි
ඔවු  ි ළරකුණාලේි ලකොලවොභදි න්ඹරහි ඒකහඵදධි භාඳේලය්ි
භ ත්රීරු  ි අභතකි ලරිහි ිනලඵනහ.ි වරහති ඇ  ලධි
භවත්භඹහිඇතුළුිපිරි ිඵළේ ිලඳොලුලි ිගවරහිලි ිිනඹරහයිි
ඔවු ි ඳරහි වළරිලය් ි භර්දනඹි කලශේ ි මුරහනහරඪි ගරුි
භ ත්රීතුභලධ.ි අදිලම්ිඹවිඳහරනිආණ් සිඇභාල්රහිලනේිඇිනි
ලරහි ිනලඵනහ.ි අදි ලම්ි ඹවි ඳහරනි ආණ් සලේි අිනගරුි
ජනහධිඳිනතුභහ ි ගරුි අගභළිනතුභහ ි ඇභිනරුි ලම්ි ප්රලසනර ි
ඇහුම්ික ිලදනිපිරිේිඵ ිඳත්ිලරහිිනලඵනහ. 

මරහනහරඪි ගරුි භ ත්රීතුභලධ ි ලදළලධි කහයණඹි තභයි ි
ධීයලඹෝි-ිධීයලඹෝිඅතයිගළටුභේිඇිනවීභ.ිතවනම්ිදළල්ිබහභාතහි
කයනි ධීයලඹෝි පිරිකුණාත් ි ඒක ි භාලයෝධඹි ඳහනි ධීයලඹෝි
පිරිකුණාත්ිසථහනිලදකකදීිඋදලඝෝණිකය නිඳ  ිගත්තහ.ිිනනි
ඳවේිළලධිකහරඹේිඳහයල්ිඅහියිකයිලගනිඔවු ිඋදලඝෝණි
කශහ.ි ඒි ලරහලේි නභි ප්රලසනඹ ි අලයි කයනි උත්තයඹි
ලොඹ න ි ලම්ි ආණ් සි ක්රිඹහත්භකි වුණහ.ි ඒි හලේභ ි ධීයි
ඇභිනතුභහි ලම්ි ලුසල ි භළිනවත්ි වුණහ.ි ධීයි ඇභිනතුභහි ඒි
ප්රලසනඹ ි භළිනවත්වීභි ගළනි අපිි නතුභහ ි සතුිනි  ති ල නි
නනෆ.ිතවනම්ිදළල්ිබහභාතිකයරහිභත්යඹ ිඇල්ලීලභ ි ිමුහුදුි
ඳතුර ි කයනි වහලධඹ ි භාරුදධි ක්රිඹහි භහර්ගි ග න ි නීිනි
ම්ඳහදනඹි කය නි ලම්ි ජනතහි ලුසල ි නතුභහි භළිනවත්ි
වුණහ.  ි

මරහනහරඪි ගරුි භ ත්රීතුභලධ ි අපිි ද නහි ලම්ි ධීයිි
කර්භහ තලය්ිලඹලදනි පිරිසි diversරහි දභරහ ි තුයි ඹටි ි දළල්ි
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අයලගනි ගිහිල්රහි ඩයිනභයිේි ගවරහි භහළුි භයනි ඵ.ි නලවභි
කශහභි භහළු ලේි බිත්තය ි භහළුි ඳළ ේ ි යලපාපිි කටුි ආදීි ලම්ි
යලඹල්රත්ිනේකිතභයිිලගොඩ ිග ල .ි 

නයි ි නි වහලධඹි ලගනි ඵළලුහභි භභි හිතනහ ි ලකොයල්ි
ඳයර ත්ිලරොකුණාිවහලධඹේියලදධිනහින්ඹහ ිමරහනහරඪිගරුි
භ ත්රීතුභලධ.ිලභඹිඅවුරුදුිගණනේියලදධිවුණහ.ිලභයි ිඹම්තහේි

දුය ි රහබඹේි රඵනි පිරිේි ඇින.ි ඔවු ි භහළුි ලභ්රිේල ො ි
25 000ේි භාතයි නකි ඳහයි අල්රනහි න්ඹහි භභි හිතනහ.ි නමුත්ි
නභඟි ි යලේි අනහගතඹ ි වි ධීයි කර්භහ තලය්ි අනහගතඹ ි

නි වහලධඹි ඉතහභි ඵයඳතශයි.ි භභි භාලසහි කයනහි ධීයි
අභහතයතුභහත් ිඒිලධරධහරිුසත්ිනකතුිලරහිලම්ිප්රලසනඹ ත්ිඅලයි
කයනිස ගයහය භාඳුභිරඵහිලදභාින්ඹහ.ිඅපිිද නහ ිඉ ිනඹහලේි

ධීයඹ ි ලට්රෝරර්ි ඹහහලි ි ඇභාත්ි රංකහලේි මුහුදුි සීභහලේි
දළළ ති ලරි භහළුි ඇල්ලීභේි කයනහි න්ඹහ.ි ලභයි ි ය  ි
වහලධඹේිනහිභාතයේිලනොලයි ියලේිආයේහ ත්ිවහලධඹේි

නහ.ිඒිලධහිඅඳිඒින්යලක ිඅසථහේිලද නිලවොිනළවළ.ිි 

මරහනහරඪි ගරුි භ ත්රීතුභලධ ි භහි දි යහජඳේි හි පුි
ජනහධිඳිනයඹහලේි යුගලය්දීි යුලයෝඳහි ංගභඹි ඳළනවි භත්යි
අඳනඹනි තවනභ  රංකහි රේි වුණහ.ි ඒි ලවේතුල ි රුපිඹල්ි
බිලිඹනි 28ක ිළි ි ප්රභහණඹකිආදහඹභේි අඳ ි හර්ෂිකිඅහිමිි

වුණහ.ි නමුත්ි ලම්ි ඹවි ඳහරනි ආණ් සි ඇභාත්ි අදි ලම්ි යලේි
භත්යඹ ිපි ිය ිඹ නිපුළු ිඅකහලඹිරඵහිදීිිනලඵනහ;ි
යුලයෝඳහි ංගභඹි ඳළනවි භත්යි අඳනඹනි තවනභි ඉත්ි

කයහලගනිිනලඵනහ;ිGSP Plus වනඹිරඵහි දීිිනලඵනහ.ිභහි
හිතනිභාධිඹ ිආණ් සිලනත්ිනේකිධීයිකර්භහ තඹ ිරළබුණුි
ලේිනඹිතභයිිලභඹ.ිනදහිකකුණාළු  ිඉස ිපි ිය ිඹහග නි
ඵළරිිහි පු ිනභියහඳහයිකයපුිඅඹිඅදිනළතිතහේිතභ ලේි

යහඳහයිආයම්බිකයිිනලඵනහ.ි ඒත්ි නේකභිගරුිඅභහතයතුභහ ි
භභි තත්ි කහයණඹේි භතේිකයි ලදනහ.ි භාලලේලඹ ි මීගමුි
ප්රලදලලය්ියලටිනිඅලපාිජනතහිඅද ත්ිවීත්ි ල ිනදහිවීත්ිවි

භාධිඹ භි තභයි.ි ඔවු  ි වරිවභ ි ලධේි නළවළ.ි ඔවු ලේි
දරු  ිවරිවභ ිඅධයහඳනඹේිරඵහිග නිඅලයිඳහල්ිටිකි
නළවළ.ි ලෞඛයි ගළ ලුේි ලරහි ලයෝවර ි ගිඹහභි ඔවු  ි

රැකයණඹිරනියේණිරභලේදඹේිනළවළ.ිඔවු ිදළළ ති
ප්රලසනි ලගොඩකයිිඉ ල .ි ලගොභාඹ ිලම්ි ය  ි ඵති ඳඹදදීි ලම්ි
ය  ි අලයිකයනිභහළුි ටිකත් ි පි ි ය  ි ඹ නිඅලයිකයනි

භහළුි ටිකත්ි ලගනළභාත්ි ලද ල ි අලපාි අහිංකි ධීයි ජනතහයි.ි
ඉිනවහලය්ි ඉ ි ගත්තහභි ලඳලනනහ ි ඔවු ි ඉතහභි දුේි
භව යලලඹ ිළඩිකයනිජනතහේිඵ ිඳත්ිලරහිිනලඵනිඵ.ි 

ගරුි අභහතයතුභහලග ිභහි ඉල්රනහ ි භාලලේලඹ භි මීගමුි
ප්රලදලලය් ි ජහ-ඇරි ප්රලදලලය් ි ත්තරි ප්රලදලලය්ි යලටිනි ධීයි
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ගු ඩපවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தௌ கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்மப, 

டற்தநரறல் லர்ரழ் உறரறண பங்ள் (றதத்ம்) 

சட்டதோனத்றதகட இண்டரம் றப்தேட்டுமகபறல் 

ணது தத்துக்கபத்ம் தறவுதசய் ரன் றதம்தைறன்மநன். 

து ரட்டில் டற்தநரறகனப் ததரதத்கறல் இன்தம் 

அகண றதத்ற தசய்மண்டி மகம 

ரப்தடுறன்நது. இநக்குறள் அறரறத்துள்ப றகனறல், 

ற்தறத் துகநறல் ரம் மலும் ற அறர 

தொன்மணரக்றச் தசல்னமண்டி சூழ்றகன இன்நறகர 

என்நர ரநறறதப்தக அரணத்றல் தரள்பமண்டி 

தத்றல் ரம் இதக்றமநரம். அந் கறல், மரப்தற 

சங்த்றற்ரண டலுவு ற்தறறன் அதறறகண 

லபப்ததற்நறதக்றன்ந றகனறல், ரம் இத்துகநறல் அல 

பர்ச்சறப் மதரக்றகண ட்டமண்டித்ள்பக இங்கு 

லித்தத்றக்கூந  றதம்தைறன்மநன். 

டக்கு, றக்கு ரரங்கபப் ததரதத்ட்டில், 

டற்தநரறல் மம்தரட்டுக்ரண தறரண கடபறல் என்நர 

இதப்தது இந்றக் டற்தநரறனரபர்பது ல்கன 

ரண்டிதும் கடதசய்ப்தட்ட டற்தநரறல் 

உதங்கபக் தரண்டதுரண தரறல் தொகநரகும். 

இகணத் டுக்கும் கறல் டற்தநரறல் ற்தம் லரறல் 

பத்துகந அகச்சர் தௌ யறந் அவீ அர்ள் 

துறச்சனரண தன டடிக்ககப மற்தரண்டுதது 

தரரட்டுக்குரறது. ணறதம், இத்க டடிக்ககபத்ம் 

லநற, மற்தடி இந்றக் டற்தநரறனரபர்ள் ல்கன ரண்டி , 

டக்கு டற் தப்தறற்குள் தகந்து, து க்பது 

ரழ்ரரங்கப அதரறப்தது ட்டுன்நறக் டல் 

பங்கபத்ம் சுண்டி தறன்நணர் . அத்துடன், து 

டற்தநரறனரபர்பறன் தரறல் உதங்கபச் 

மசரக்ற அறத்துதறன்ந தசற்தரடுளும் தரடம 

தசய்றன்நண. 

ற டற்தநரறனரபர்ள் தரக்குலரறகப் தகுறறல் 

டற்தநரறலில் ஈடுதடுற்கு தடத்றல் 61 ரட்ள் கட 

றறக்ப்தடுறன்நது. இந் தடத்றல் இத்கடரணது 

டந் ரம் 14ஆம் றறத்டன் தொடிகடந் எத ர 

ரனத்றற்குள் 48 இந்றக் டற்தநரறனரபர்ள் இனங்கக் 

டற்தகடறணரல் கது தசய்ப்தட்டுள்பணதணத் 

தரறதறன்நது. மலும் தனர் கரறலிதந்து ப்தற  

இதக்னரம். 61 ரட்பர டல்ரழ் உறரறணப் 

தததக்த்றற்கு றறட்டுறட்டு, 61 ரட்ள் தொடிந் 

வுடமணம தன தரரற தடகுபறல் ந்து து 

449 450 



ඳහර්ලිලම් තු 

டற்தப்தறகண ஆக்றறத்து அகணத்கத்ம் சுண்டிக் 

தரண்டு தசல்லும் இந் டடிக்க தரடர்றன்நது. இந் 

றடம் தரடர்தர அண்கறல் இரமஸ்த்றல் கத்து 

தத்து தரறறத்றதந் இந்றரறன் ஆளுங்ட்சறரண 

தரல ஜணர ட்சறறன் ததரதுச் தசனரபர் தொபறர் ரவ் 

அர்ள், தரப்தைள் தரடி உநவு ணக் கூநறக்தரள்ளும் 

றக் டற்தநரறனரபர்மப து ரழ்ரரத்க 

அறக்றன்நக கனக்குரறது ண இனங்க டதகுறக் 

டற்தநரறனரபர்ள் கன தரறறத்து தற்நறத்ம் றக் 

டற்தநரறனரபர்ள் இனங்கக்குப் மதரகப்ததரதள் 

டத்துர அண்கக்ரனர தொகநப்தரடுள் 

தறரறத்ள்பக தற்நறத்ம் அங்கு சுட்டிக்ரட்டிறதந்ரர் . 

அந் கறல், மற்தடி ல்கன ரண்டி டற்தநரறல் 

தரடர்தறல் ரம் எத தொடிவுக்கு மண்டித்ள்பக 

அகணதம் அரணத்றற்தரண்டு தசற்தட மண்டும் 

ணக் மட்டுக்தரள்றன்மநன். 

அமமம், இளக டி தோனரச் சறநற தடகுகபக் 

தரண்டு, குநறப்தறட்ட டற்தகுறறல், து கண 

டற்தநரறனரபர்ளுக்கும் டல் பங்ளுக்கும் தரறப்தைள் 

ற்தடர கறல் டற்தநரறலில் ஈடுதடுற்கு அதற 

மண்டும் ண இனங்கறல் டக்றல்  டற்தநரறனரபர்ள் 

சறனர் மரரறக்க றடுத்து தறன்நணர். ரற்தத் தரறல் 

தொகநகக்ரண ற்தரடுள் றகடத்து, அத்தரறல் சரர்ந்து 

இக்டற்தநரறனரபர்ள் தக்ப்தடும் க எத குநறப்தறட்ட 

ரனககநக்குள், கண து 

டற்தநரறனரபர்ளுக்கும் டல் பங்ளுக்கும் தரறப்தைள் 

ற்தடர கறல் இகண அதறப்தது குநறத்து தௌ 

டற்தநரறல் அகச்சர் அர்ள் ஆரய்ந்து தரர்க் 

மண்டும் ன்ந மரரறக்ககத்ம் இங்கு தொன்கக் 

றதம்தைறன்மநன். து டற்தநரறனரபர்பறன் லண்டரனக் 

மரரறக்கக்கரக் தௌ அகச்சர் அர்ள் 

தொன்கத்றதக்றன்ந இந்த் கடக மற்றன்ந 

அமமத்றல், கடதசய்ப்தட்ட டற்தநரறல் தொகநக 

ள் தொற்நர றதத்ப்தட மண்டும் ன்தறல் க்கு ரற்தக் 

தத்துக் றகடரது. தணணறல், து டல் பங்பறணதும் 

டற்தநரறனரபர்பறணதும் றழ்ரன ற்தம் றர்ரன 

னன்கப அரணத்றற்தரண்டு, பங்கபப்  தரதுரத்து 

கப்தது து ததரதப்தரகும். இற்கு தம் றர்ப்தைத் 

தரறறக் தொடிரது. இதப்தறதம், ரற்தத்தரறலுக்ரண 

ற்தரடுள் மற்தரள்பப்தட்டு, அற்கு து 

டற்தநரறனரபர்ள் தக்ப்தடும்க கண து 

டற்தநரறனரபர்ளுக்கும்  டல் பங்ளுக்கும் தரறப்தைள் 

ற்தடர கறல்  எத றரர இற்ரண அதற 

ங்குது குநறத்து ஆரய்ந்து தரர்க் மண்டுதணக் 

மட்டுக்தரள்றன்மநன். 

து ரட்டில் சர்மசக் டற்தப்தறல் தரறல் 

தசய்ற்ரண சர்மச ‘தௐணர’ ஆகக்குள அதற சுரர் 

1,600 தடகுளுக்ம ங்ப்தட்டுள்ப றகனறல், 

அதறததற்ந அகணத்துப் தடகுளும் தரறலில் ஈடுதடர 

றகன ரப்தடுரத் தரறதறன்நது . இவ்ரத 

தரறலில் ஈடுதடரர்பறன் அதறப் தத்றங்கப லபப் 

ததற்த, அத்துடன் மலும் அதறப் தத்றங்கபப் 

தைறரப் ததந தொடித்ரறன் அற்கநத்ம் ததற்த, டக்கு 

ற்தம் றக்கு ரரக் டற்தநரறனரபர்பறல் 

இணங்ரப்தட்டர்ளுக்கு ங்குற்கு டடிக்க 

டுக்குரதம் மட்டுக்தரள்ப றதம்தைறன்மநன். 

அத்துடன், தொல்கனத்லவு ரட்டக் டற்தநரறனரபர்ள் 

தரடர்ந்து தொங்தரடுத்து தறன்ந தல்மத 

தறச்சறகணளும் லர்க்ப்தட மண்டி ட்டர றகன 

ற்தட்டுள்பது. தொல்கனத்லவு ரட்டத்கப் ததரதத் 

கறல் அங்கு சுரர் 4,600 டற்தநரறனரபர் குடும்தங்ள் 

ரழ்ந்து தறன்நண. இர்ள் ங்பது ரழ்ரரத் 

தரறலில் ஈடுதடுற்கு சுரர் 73 றமனரலற்நர் லபரண 

டற்கமரப் தகுறம ரப்தடுறன்நது. 

தபறரட்டக் டற்தநரறனரபர்ள் இந்ப் தகுறக்குள் 

தகந்து கடதசய்ப்தட்ட தொகநககபக் தரண்டதும் 

அத்துலநறதுரண தரறல்பறல் ஈடுதட்டு தர 

அங்குள்ப க்ள் தரடர்ந்து குற்நஞ்சரட்டி தறன்நணர் . 

அந்கறல், தபறரட்டக் டற்தநரறனரபர்பரல் 

தரக்றபரய், தரக்குத்தரடுரய், தரட்டுக்மற, 

ரரத, சரகன மதரன்ந தகுறபறல் தொல்கனத்லவு ரட்டக் 

டற்தநரறனரபர்ள் தரடர்ந்தும் தரறக்ப்தட்டு 

தறன்நணர்.  அரது,  தரம்தரற தொகநபறல் து 

லணர்ள் தரறல் தசய்துதறன்ந தரக்றபரய் ஆத , 

தொத்துரம், தைபறதொகண ஆற தகுறபறல் 

தபறரட்டக் டற்தநரறனரபர்ள் இந்றங்ள் 

ததரதத்ப்தட்ட தடகுள், கடதசய்ப்தட்ட கனள் 

ன்தற்கநப் தன்தடுத்ற, அப்தகுறபறலுள்ப லர்ரழ் 

உறரறணங்கப அறத்து தரத் தரறதறநது .  

மலும், தொல்கனத்லவு ரட்டத்றல் ந்றக் டகனப் 

தைணகக்கும் டடிக்கள் மற்தரள்பப்தடரக 

ரரவும் அம்ரட்டக் டற்தநரறனரபர்பது 

ரழ்ரரங்ள் ததரறதும் தரறப்தகடந்துள்பண. 

இனங்கறல் இநரல் தததக்ம் ற அறரக் 

ரப்தடுறன்ந ந்றக்டகனப் தைணகப்தைச் 

தசய்தெடர இப்தகுற க்பது ரழ்ரரங்கப 

மம்தடுத்றக்தரள்ற்கும் து ரட்டுக்கு ததரதபரர 

ரலறறல் தரரற தங்பறப்தறகணப் ததற்தக்தரள்ற்கும் 

இலுர இதக்கும். அத்துடன், தொல்கனத்லகப் 

ததரதத்கறல் அங்கு தபறச்சவீடு அற்நறகன 

ரப்தடுறன்நது. இணரல் அப்தகுறக் டற்தநரறனரபர் 

ள் தல்மத சறங்ளுக்கு ஆபரதுடன், றகசரநறச் 

தசல்றன்ந றகனகளும் ற்தட்டு தறன்நண. ணம, 

இவ்றடங்ள் குநறத்து தௌ அகச்சர் யறந் அவீ 

அர்ள் றமசட ணம் தசலுத் மண்டுதணக் 

மட்டுக்தரள்றன்மநன். 

ததரதுர டக்கு ரரக் டற்தப்தறல் தரறல் 

டடிக்கபறல் ஈடுதடுற்கு தபற ரட்டக் 

டற்தநரறனரபர்ளுக்கு ற அறபறல், அரது 

எததக்கு தன அதறள் ன்ந கறல் ங்ப்தட்டு 

தரவும் எத குற்நச்சரட்டு தொன்கக்ப்தடுறன்நது . 

இச்தசற்தரடரணது து டற்தநரறனரபர்கபப் 

தரறக்றன்ந இன்ததரத ரறர அகந்துள்பது . 

ணம, இவ்றடம் குநறத்தும் அகச்சர் அர்ள் ணம் 

தசலுத்மண்டுதன்த மட்டுக்தரள்றன்மநன்.  

டதகுறறல் சுரர் 200 கறனரண டற்தநரறனரபர் 

ளுக்கு அட்கட தறடிப்தற்ரண அதற 

ங்ப்தட்டுள்பரக் கூநப்தடுறநது. இர்ளுக்கு 

ங்ப்தட்டுள்ப டல் தூத்கறடக் குகநந்பவு தூத்றல் 

இர்ள் றன் தபறச்சத்கப் தன்தடுத்றத் தரறலில் 

ஈடுதட்டு அப்தகுறகபக் னக்குதெடர லணறணங்ள் 

கனந்துதசல்ரலும் கப்தகுறகபப் த றபரக் 

தரள்மரர் சறததரறனரபர்பது கனகப ஊடதத்துச் 

தசல்ரலும் சறததரறனரபர்ள் தரறல் ரலறரண 
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தரறப்தைளுக்குட்தட்டு தரத் தரறறக்ப்தடுறநது. 

மற்தடி அட்கட தறடிப்மதரதக்கு ரழ்ப்தரக் டல் 

தகுறபறல் இறல் தரறல் தசய் அதறறல்னர 

றகனறதந்தும் அர்ள் இவு மகபபறல் தரறலில் 

ஈடுதடுரவும் இர்பது தரறல் தசற்தரடுபரல் 

லணறணங்ளுக்ரண உவு பங்ள் அறக்ப்தட்டு 

தரவும் டற்தநரறனரபர்ள் குற்நஞ்சரட்டுறன்நணர் . 

ணம, இவ்றடம் குநறத்தும் உடணடிரக் ணம் 

தசலுத்ற, மற்தடி கட தசய்ப்தட்ட தரறல் 

தொகநககப றதத்துற்கும் ங்ப்தட்டுள்ப அதறக் 

மற்த அர்ள் தரறல் தசய்க உதறப்தடுத்துற்கும் 

டடிக்க டுக்குரத மட்டுக்தரள்றன்மநன். அந் 

கறல், ரழ்ப்தரம் டரட்சற , தொல்கனத்லவு, 

றபறதரச்சற மதரன்ந தகுறபறல் டற்தநரறல் ரலறர 

மற்தரள்பப்தட்டு தறன்ந அத்துலநல்ள், கடதசய்ப் 

தட்ட தொகநகபறணரனரண தரறற் தசற்தரடுள் 

மதரன்நற்கநத்ம் றதத்துற்கு றர்ரனத்றல் உதறரண 

டடிக்கள் மற்தரள்பப்தடமண்டும் ன்தக 

லித்தத்துதுடன், து தகுறபறல் தததறமசர் 

டலுவு உற்தத்றக்ரண ற்தரடுளுக்கு தொன்தரறக 

ங்ப்தட்டு அகண தொளகர ஊக்குறக்க்கூடி 

டடிக்ககப மற்தரள்ளுரதம் மட்டுக் 

தரள்றன்மநன். 

இன்கந றணம் இச்சகதறல் தொன்கக்ப்தட்டுள்ப 

டற்தநரறல் லர்ரழ் உறரறண பங்ள் றதத்ச் 

சட்டதோனத்றல் இடம்ததற்தள்ப, டற்தநரறலின்மதரது 

இளகடிப் தடகுகபத் கடதசய்ல் தரடர்தரண 

றதத்த்றகண ரன் ஆரறக்றன்ந அமமகப, இணரல் 

தரறக்ப்தட்ட தரறனரபர்ளுக்கு எத ரற்த ற்தரட்கடச் 

தசய்துதரடுக் மண்டுதன்த மட்டுக்தரள்மரடு, 

சந்ர்ப்தம் தரடுத்ற்கு ன்நற கூநற, றகடதததறன்மநன்.  

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Thank you very much. The next speaker is the Hon. 

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

 
ගු මහින්ද වමරසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do now 

take the Chair. 
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුුල ගු එඩ්ලඩ් ගුණමවේකර මශතළ මළවනමයන් ඉල ක 
වමයන්  ගු කී ජයලර්ධන මශතළ මළවනළරූඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு ட்ட் குமச அர்ள் 

அக்றரசணத்றணறன்த அனம, ரண்தைறகு  னக்ற ஜர்ண  

அர்ள்  கனக றத்ரர்ள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 

and  THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Mohamed Navavi, please commence your 

speech. 

[4.58 p.m.] 
 

ගු මමොමශොමඩ් නලවි මශතළ 
(ரண்தைறகு தொயட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

Thank you very much, Hon. Presiding Member, for 
giving me this opportunity. I fully support this Fisheries 

and Aquatic Resources (Amendment) Bill, which has 

been presented by the Hon. Minister of Fisheries and 

Aquatic Resources Development, because so many small-
scale fisherfolk in this country, especially in my area, 

Puttalam District, which is famous for fishing industry, 

are suffering.  

First and foremost, I must thank the Hon. Minister for 
starting a large-scale housing project for fishing families 

in Kalpitiya and Serakkuliya.  He started it after paying 

several visits to this area. It is a project we did not get for 

many years. Once again, I thank the Hon. Minister for 
giving this housing project to my electorate, Puttalam, 

because it covers 160 kilometres of sea and lagoon 

frontage and probably one fifth or one sixth of the fish 

sent out to the rest of the country come from there. 

 However, Sir, I would like to touch on this Green 

Tiger Prawn known as “kurutu isso”. Off Kalpitiya, there 

is a place known as Kudiramalai where around three to 

four kilometre circumference, these fisherfolk are 
engaged in prawn trading and this trade has been going 

on for well over 10 to 15 years. There are about 23 

trawlers used to catch these prawns and their livelihood 

depends on that. To tell you frankly, the annual catch of 
prawns, I think, is about 115,000 kilograms and one 

kilogram is sold at Rs. 1,000 and mostly they are 

exported and we are getting about Rs. 115 million 

annually. But, they are small-scale fisherfolk living in 
Kalpitiya, Karaitivu and Puttalam. So, in order to help 

their livelihood, I would suggest the Hon. Minister to 

consider this trade, which is confined just to a small 

pocket of three to four kilometres. Because, as you know, 
these prawns live only for about 40 to 45 days. So, if you 

do not catch them or if they are not netted, they will die 

and not only the employment of these fisherfolk but also 

the amount of foreign exchange which we are getting by 
exporting those particular prawns will come to a 

standstill. Therefore, I agree and fully support this Bill 

because many fisherfolk find it difficult to do their job.  

In the meantime, we will have to look into this Project 
and Hon. Minister, I would like to say that this Project 

was an ADB Project started in 1977. NARA is looking 

after them. They have a special committee and the 

supervision is done by them. There are only 23 trawlers 
and the fishermen are allowed to engage in that trade 

from 6 a.m. to 5.00 p.m. Small boats are used and the 

problems are monitored by that committee itself. Under 

no circumstances, this supervision has been done 
properly and there is a limit to them. We will have to 

consider these facts and see that these poor fisherfolk are 

not affected. Therefore, I request the Hon. Minister, who 

moved this Bill in Parliament, to take a decision to look 
after these people.  
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ඳහර්ලිලම් තු 

I also would like to come out with the position of the 

Fishery Harbour in Kalpitiya. This Harbour is supposed to 

look after the fisherfolk of Kalpitiya and Puttalam. 

Unfortunately, the Hon. Minister is not here, but, I have 
told him about this: just for the name's sake it is 

“Kalpitiya Harbour, Puttalam”, the management and 

everything is done by the officials of Wennappuwa and 

Nattandiya. All what I would like to mention is, we have 
no say in that. The officials are from Wennappuwa and 

Negombo. So, all these people come from Negombo, get 

into the boats and trawlers, go to the islands, do their 

fishing, come back and go off. So, I would like to tell the 
Hon. Minister that somebody might have to take over this.  

We have had so many Ministers and Deputy Ministers in 

charge of Fisheries like Hon. Milroy Fernando in 

Puttalam - I am sorry, I forget the names of the others - 
but, unfortunately, administration and everything of this 

harbour has been done by officials outside the Puttalam 

District. There might have been some laws. But, forget all 

those things. What we want is, if this harbour is in our 
Electorate or in our District, we should be able to manage 

it, we should administrate it and we should get the benefit 

of it. I am very sorry to say that all these fishermen 

outside the District come in their lorries, bring everything 
from outside, come to this harbour, go to these islands, 

take the catch they fish and everything and go back. So, I 

request the Hon. Minister, - I have already told him about 

this - in the future, this must be changed so that the 
administration should either go to the fisheries societies in 

Puttalam or to the GA of Puttalam and we should be 

benefitted.     

Sir, I would also like to mention that for six months of 
the year we have plenty of fish in Puttalam. Then, in the 

other six months, these fisherfolk go to Mullaitivu, the 

other side of the Island, and they do their fishing there. 

For the last so many years, Hon. Festus Perera had been 
the Minister of Fisheries, -I just remembered the name-,  

then, Hon. Milroy Fernando from Puttalam had been the 

Minister of Fisheries. During that time, we had been 

agitating; we had been shouting at them, but 
unfortunately, we were unable to start a fish processing 

plant in Puttalam. For the last 20 years, we have been 

struggling for that.  

I have already told the Hon. Minister that the 
possibilities are there in Puttalam to start a fish processing 

plant.  Therefore, we can start a fish processing plant 

there and thereby the country will be benefited; 

employment could be generated and the people will be 
able to earn a lot of money.   

So, these are the problems that we are facing today.  

Therefore, I request the Hon. Minister again to consider 

looking after small-scale fisherfolk when brining in 
amendments to this Bill.  As he promised me, most 

probably, there would be some decisions taken on the 

Kalpitiya Fisheries Habour.  As I said before, I have 

already mentioned to him about the fish processing plant.    

As you all know all the bad things are coming to 

Puttalam. First it started with the setting up of the Cement 
Corporation which gave us enough dust. Then, there 

came the Norochcholai Coal Power Plant. Although it 

generates 900 MW electricity to the country, we are 

suffering.  And now so many other things are also 
coming to Puttalam.   

Even after all what we have given to the country as 

the people of Puttalam, we are not benefited.  Therefore, I 

request the Hon. Minister to consider the plight of the 
poor fishermen and similarly help me in getting the 

required administration to the Puttalam Harbour.  Thank 

you.   

 
[අ.බහ.ි5.08] 
 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධ මශේර ක මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்ற அததத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මරහනහරඪි ගරුි භ ත්රීතුභලධ ි ධීයි වි ජරජි ම්ඳත්ි

(ංලලෝධන)ිඳනත්ිලකටුම්ඳතිලදළලධයින්ඹනිලභොලවොලත්දීි
භ ිකථහිකය නිඅසථහි රඵහිදීභිම්ඵ ධලඹ ිඔඵතුභහ ි
සතුින තිනහ.ිඇදිලගනිඹුසිරඵනිදළල්ිබහභාතිකයමි ියලදුි

කයන ඳ නිරභඹ තවනම්ින්රීභිලධහිුදළුිධීයයි  ිභතුනි
ගළ ලුිපිළිඵිඅලපාිලභොලවොභඩ්ිනභාිභ ත්රීතුභහත් ිඒිහලේභි
පුත්තරභි ිනසත්රිේකඹි ලධලඹෝජනඹි කයනි නත්ි ලධලහ ති

භ ත්රීතුභහත්ිිප්රකහලිකශහ.ිගම්ඳවිිනසත්රිේකඹිලධලඹෝජනඹිකයනි
අලපාි කහභා දි ජඹර්ධනි භ ත්රීතුභහි ප්රකහලි කයපුි ආකහයඹ ි
භාලලේලඹ භිකුණාඩහි ඉස ිඅල්රහිගළනීභිවහිුදළුිඳ නිධීයි
රභිඋඳලඹෝගීිකයිග නහිධීයයි  ිලභඹිප්රලසනඹේිනහ.ි 

ත්තර ිිනේනභා  ි මීගමු ිඳමුණුගභිහලේි ප්රලදලරත් ි ඒි
හලේභි ඹමි ඳශහලත්ි භවයි ප්රලදලරත්ි ඇත්ලත භි ලම්ි
යහඳහයඹි ුදළු ි කයනි යහඳහයඹේ.ි ලම්කි ඉ ිනඹහල ි

ඇභාල්රහි bottom trawling රභඹ ි මුළුි මුහුදභි වහයහලගනිඹනි
ළඩි පිළිලශේි ලනොලයි.ි භඩි තුශි ඉ නහි ඉසහි ලගොඩ ි
ලගනළල්රහි භි ඹ ි නකතුි කයි ග නහි ලඵොලවොභි අහිංකි

ධීයලඹෝිකයනියහඳහයඹේිතභයිිලම්ියහඳහයඹ.ිලම්ිධීයලඹෝත්ි
නේකි අපිිකථහිකශහභි ඔවු ින්ේහ ි "ලම්ිඳ නිරභිතවනම්ි
කය නි ගිඹහභි අලපාි ුදළු ි කයනි යහඳහයඹ ි ඳවයි ිනනහි

භවත්තලඹෝ"ින්ඹරහ.ිනභිලධහි අපිි ධීයිඇභිනතුභහ ින්ඹනහ ි
ලම්හි පිළිඵි ලවො ි ලවොඹහි ඵර නි න්ඹරහ.ි NARA 
ආඹතනඹි ලම්ි ම්ඵ ධලඹ ි ඳර්ලය්ණි කයරහි ිනලඵනහ.ි
NARA ආඹතනඹි ඳළවළිනලිභි න්ඹරහි ිනලඵනහ ි ලම්ි ඳ නි

රභඹි තුළි ි ගළ ලුි භතුි  ල ි නළවළ ි ඒකි ගහි බිම්ර ි
වහලධඹේි ලනොලයිි න්ඹරහ.ි නභි ලධහි ලම්හි ගළනි ධීයි
අභහතයතුභහි ලොඹහිඵරහ ිඒිඳ නිරභලඹ ිුදළු ි -කුණාඩහ -ි

ලම්ි යහඳහයඹි කයනි ධීයඹහි ගළනි -භාලලේලඹ ි ඇරක ද ි
මීගමුි හලිේි ප්රලදලරි ධීයයි ි වහ-ි භාලලේි අධහනඹේි
ලඹොමුිකය නින්ඹරහි භභිලම්ිඅසථහලේදීිනතුභහලග ිඉල්රහි

යලටිනහ.  ි

ගරුි අභහතයතුභලධ ි Port City නකි ම්ඵ ධලඹ ි අලපාි
කහභා දි ජඹර්ධනි භ ත්රීතුභහි න්ේහ ි ඔඵතුභ රහි කමිටුි ඳත්ි

කයරහි Port City නක ි මුහුලදි ළලිි ග නහි ප්රලදලඹි ලනසි
කයරහ ි න්ලරෝමී ර්ි 4 ි ිනබුණුිප්රභහණඹි න්ලරෝමී ර්ි 10ි දේහි
ලගනි ගිහිල්රහි ිනලඵනහි න්ඹරහ.ි ය  ි යහඳෘිනි අලයයි.ි නඹි

යලේි ංර්ධනඹත්ි නේකි නනෆි කයනි යහඳෘිනඹේ.ි වළඵළයිි
මරහනහරඪි ගරුි භ ත්රීතුභලධ ි අදි ඒි තුළි ි භාලහරි ගළ ලුි
ගණනහේි භතුි ලරහි ිනලඵනහ.ි ලම්ි ම්ඵ ධලඹ ිනළතත්ි
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[ගරුිලභොලවොභඩ්ිනභාිභවතහ] 
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ජනතහිඳහය ිඵහි නිඉඩිිනලඵනහ.ි නභිලධහිභහි3ක  ි 4ක ි

ලවෝි අ සභි තයමි ි භහි 6ක ි තහේත්ි ලම්ි ප්රලදලර ි
ගිහිල්රහි දළ ි ිනලඵනි ගළ ලුි ලභොනහදි න්ඹරහි පජයි ඳේඹි
නේකිලම්ිම්ඵ ධලඹ ිහකච්ඡහිකය නිනනෆ.ිලභොකද ිඅපිි
ධීයලඹෝත්ි නේකි ලම්ි ම්ඵ ධලඹ ි කථහි කශහ.ි භහදළල්ි  ි

කයනි ප්රලදලඹේි නි උසළ ලකයිඹහි ප්රලදලලය්ි ගල්ි හිති
මුහුදුි ලයශේිිනලඵ ල .ි මුහුලදි ළලිි ලඳොම්ඳිකයරහි ඒි Pිort 
City නක ිඇදීභිතුළි ිඅදිලම්ිගල්ියලඹල්රිමුහුලද ිභතුිලරහි

ිනලඵනහ.ි නභි ලධහි ලම්ක ි ඹම්ි න්යලි භාකල්ඳඹේි ඉිනරිඳත්ි
කය නිනනෆ.ි 

අඳ ි භතකයි ි නකි කහුසකි sea plane නකි කශපු ි

ඵහනහින්ේහභිභාලහරිභාලයෝධතහිආහ.ිවළඵළයි ිඹ ිසූිබහභාති

කයරහිළලිිග නිලකො ිඇිනනිලබ්දඹිිනඹළල්ිවයවහිභහළු  ි

ඊ ි ඩහි ලගොඩේිඵරඳහනහ.ි නභිලධහි ධීයලඹෝි න්ඹනහ ි අදි

භත්යිම්ඳතිතයභේිඅ සිලරහින්ඹරහ.ි 

යුලයෝඳහි භත්යි තවනභි ගළනත්ි අදි කථහි කශහ.ි යුලයෝඳහි

භත්යි තවනභි ඇිනි කලශේි භහි දි යහජඳේි හි පුි

ජනහධිඳිනයඹහලේි කහරලය්දීඹි න්ඹනි නකි අපිි පිළිග නහ.ි

නමුත් ි ජනහධිඳිනයඹහි අභහතයරුි ඳත්ිකයරහි ඔවු  ි ගකීම්ි

ඳයහි ිනලඵනහ.ි2012ිලර්ිහි පුිධීයිඇභිනිවලය්ිඅලපාියහජිති

ලේනහයත්නිඇභිනතුභහයි.ිනතුභහියලටිිකහරලය්ිතභයිිYellow Card 

නකි ඉිනරිඳත්ි කයරහි යුලයෝඳහි භත්යි තවනභ ි මරහයම්බඹි

ළටුලණ්ි න්ඹරහි අපිි ද නහ.ි ඒි Yellow Card නකි ඉිනරිඳත්ි

කයරහි 2014දීි Red Card නක ි නනි ලතේි නතුභහි ලම්ි

ම්ඵ ධලඹ ි න්යලදුි ළඩි පිළිලශේි ක්රිඹහත්භකි කලශේි නළවළ;ි

නතුභහිලම්ිම්ඵ ධලඹ ින්යලභිංභාධහනඹේිවළදුලේිනළවළ.ිඒි

කහුසලේිනතුභහිආණ් ස ිලඳ වහ ිලට්රෝරර්ිඹහහි5 000ක  ි

6 000ක ි අදහශි කහඩ්ඳත්ි වද නි නනෆඹි න්ඹරහ.ි නමුත් ි භහි

හිත ල ිඒිනලකො ිගණනඹිකයරහිිනබුලණ්ි1 500ේිඳභණයි.ි

ඒි ම්ඵ ධලඹ ි ගරුි භහි දි අභයවීයි අභහතයතුභහත්ි ද නහි

ඇින.ි නභි ලධහි ලම්ි හලේි භාලහරි භාධිඹ ි කඩහි ළමෙම්ි ධීයි

ේලේලය්ි වුණහ.ි ලම්ි ලදල්ි කථහි කය නි ආි පුදගරයි  ි

ගවරහි නශ නි තයම්ි ඒි කහුසලේි ධීයි අභහතයහංලඹි

අකහරුණිකි වුණහින්ඹරහයිි භහි හිත ල .ි ඒිලධහි ලම්හි වයවහි

භාලහරි ංචහ ි දණි ගණනහේි යලදුි වුණහ.ි ඒි හලේභි ලම්ි ඹවි

ඳහරනි ආණ් සි පිළිඵි අඳ ි ළකි ංකහි භතුි නි ංචහේි

මීගමුිප්රලදලලය්ත්ියලදුිවීිිිනලඵනහ. 

 හි පුි ධීයි වහි ජරජි ම්ඳත්ි ලධලඹෝජයි අභහතයි ගරුි යත්ි

ගුණයත්නි භළිනතුභහි ඉිනරිඳත්ි කශිකශපුි ංර්ධනි යහඳෘිනඹේි

ලුසල ිරුපිඹල්ිමිලිඹනි 1000කිහලේි භාලහරි මුදරේි 2014ි

අඹිළලඹ ිල ිකශිඵි ඔඵතුභහි ද නහ.ි ිකශපුිවහයරහ ි

ංර්ධනඹින්රීභිවහිඒිමුදරිලඹොමුිකශහ.ිවළඵළයි ිඅපිිදළේකහි

භහඹේිවභහයේිකශපුිවහයනහ.ිවහයරහි ඒිළලිිටිකිඅයලගනි

ගිහිල්රහිමුහුලදිගල්ඳයිඋඩ ිඅතවළරිඹහ.ිඒහිලෝදහලගනිමුහුද ි

ගිඹහ.ි ඒි යහඳෘිනඹි ඹ ලත්ි කශපුලේි ජළටිඹි ංර්ධනඹි කයරහි

හවනිනත්නිඅංගනඹේිවද නිලධඹමිතිිනබුණහ.ිනමුත්ිඒහි

වළදුලණ්ිනළවළ.ිඅදිනිභා ිරුපිඹල්ිමිලිඹනි1000කිතඵහ ිරුපිඹල්ි

මිලිඹනි50ක ි60ක ි100ක ිඩහිනතළනිළඩියලදධිලරහිනළවළ ි

ගරුිඇභිනතුභලධ.ිඒිලධහිභභිඔඵතුභහලේිඅධහනඹ- 

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
 

නෆඟී සටිමගය. 
ளந்ரர். 

rose. 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධ මශේර ක මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்ற அததத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
භ ිරළබීිිනලඵ ල ිභානහි ිඳවයි.ි 
 

ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරුිභ ත්රීතුභලධ ි ගිඹි අවුරුදලදි ි ඒි ලුසල ි ල ි කයි

ිනබුණිමුදරිරුපිඹල්ිමිලිඹනි100යි.ිලම්ිඅවුරුදලදිතභයිිතත්ි

රුපිඹල්ිමිලිඹනි100ේිල ිකලශේ.ිඒිභාධිඹ ිතභයිිිනගි ිිනග ි

ඹ ල .ි 2014ිරුපිඹල්ිමිලිඹනි1000ේිල ිකය නිලඹෝජනහි

ලරහිිනබුණහ ිඅභහතයහංලඹ ිල්ලිිභාධිඹ ිරළබීිිනබුලණ්ිනළවළ.ි 

 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධ මශේර ක මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்ற அததத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරුිිඅභහතයතුභලධ ිිලම්ිේලේඹිතුශිදීර්ඝිකහරඹේියලටිනි

අභහතයයලඹේි භාධිඹ ි ඳහර්ලිලම් තුලේි අඹි ළඹි රභලේදඹි

ගළනිභ ිඩහිලවොඳි ිඔඵතුභහිද නහ.ිභභිලොඹහිගත්ිකරුණුි

අුසි 2014ි ර්ලය්ි අඹි ළඹි ලඹෝජනහි තුශි ව ි කයි

ිනලඵනහ ි ලම්ිවහිඳශමුළලධි අිනඹයි ඹ ලත්ිරුපිඹල්ිමිලිඹනි

1000ේි ල ි කයනහඹි න්ඹරහ.ි 2015ි තභයිි 2014ි අඹි ළඹි

ලඹෝජනහි ක්රිඹහත්භකි  ල .ි ලම්ි ලුසල ි ළඩි කය නි

ඔඵතුභහ ි මුදල්ි අභහතයහංලලඹ ි රුපිඹල්ි මිලිඹනි 100ේි

රළලඵ නිඇින.ිඒිලධහිඒක- 

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඒිමුදල්ිතභිඇභාල්රහිනළවළ. 

 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධ මශේර ක මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்ற அததத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
තභිඇභාල්රහිනළවළ ිවරි 

 

ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

2015 ඒි ලුසල ි ලති ඳවේත්ි ඇභාල්රහි නළවළ ි ගරුි

භ ත්රීතුභලධ.ි ඒකිඅඹිළඹිකථහලේින්ඹරහිිනබුණහ.ිමීගමුිකශපු ි ි

ග දයි යහඹි ංර්ධනඹි හලේි ලදල්ර ි ල්ලිි ල ි

කයනහඹි න්ඹරහි ිනබුණහ ි මරයභඹි ලලඹ ි ලති ඳවේත්ි

2015ි අවුරුදලදි ඇභාල්රහි ිනබුලණ්ිනළවළ.ි 2016ි තභයිි රුපිඹල්ි

මිලිඹනි100ේිඅපිිල ිකලශේ.ි 
 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධ මශේර ක මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்ற அததத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ගරුිඇභිනතුභලධ ි 2014ි අපිිඅඹිළඹිඉිනරිඳත්ිකශහිභාතයයි.ි

ඒකි ඔඵතුභහත්ි ද නහි ල .ි 2015ි ඒහි ක්රිඹහත්භකි න්රීලම්ි

ගකීභිිනබුලණ්ිඔඵතුභ රහ යි.ි2015ිහි පුිමුදල්ිඅභහතයයඹහි

කවුදි න්ඹනි නකි ඔඵතුභහි ද නහ.ි ප්රිනඳත්ිනි වද ල ි කවුදි

න්ඹනිනකත්ිඔඵතුභහිද නහ.ිිඒිලධහිතභයිිභභිඒකින්ේලේ. 

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරුිභ ත්රීතුභලධ ිඔඵතුභහ ිල ිකශිකහරඹිඅහනයි. 
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ඳහර්ලිලම් තු 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධ මශේර ක මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்ற அததத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

නතුභහ ිභභිභානහි ඹේිලදකේිදු නහ. 
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහ ිභානහි ිලදකේිළි පුයිදු නහ. 
 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධ මශේර ක මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்ற அததத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ඒිභානහි ිලදකත්ිනේක ිභ ිතිභානහි ඹේිලද න.ි 
ලම්හික්රිඹහත්භකිනිලතේිිඅදිමීගමුලේිධීයිජනතහිඵරහි

ලගනිඉ නහ.ිඒිප්රලදලලය්ිභාලහරිහවනිතදඵදඹේිිනලඵනහ.ි
ඒි ලධහි ි කහරලඹ ි කහරඹ  ි ි මුදල්ි වම්ඵි ලන ි වම්ඵි ලනි
භාධිඹ ි කය ල ි නළිනි කි නමි ි ලම්ි යහඳෘිනඹි කය නි

ඔඵතුභ රහ ි වළන්ඹහි ිනලඵනහ.ි යලේි වතලය ි තුනකි ධීයි
කර්භහ තඹිලනොලකරුණිකහුසේිිනබුණහ.ිඅදිය ිලේ භි
ධීයි කර්භහ තඹි කයනහ.ි යලේභි නහඹකත්ඹි බහයි ලද නි

ක යුතුිකය නිජනහධිඳිනතුභහිඔඵතුභහිනම්ිකයිිනලඵ ල  ි
ඔඵතුභහ ිය ිලේභිධීයිකර්භහ තඹිලුසල ිළඩිකය නි
පුළු ිලධහි ල නිඇින.ිඒිගළනිඅලපාිභාහදඹේිනළවළ.ි නමුත්ිි
ලම්ිගිකීභිඅයලගනිතළ ිතළ ර ිභාතයේ ි -වම්ඵ ලතො  ි

භාතයේ ි නලවභිනළත්නම්ිතත්ි තළනක ි භාතයේ-ි ඒි ංර්ධනි
ක යුතුි ලගනි ඹ ල ි නළිනි යලේභි ංර්ධනඹි ලුසල ි
අධහනඹි ලඹොමුි කය නඹි න්ඹනි ඉල්ලීභි ඔඵතුභහ ි කයනහ.ි

ලඵොලවොභත්භිසතුිනයි.ි 

 

[தற.த. 5.16] 
 

ගු ඥළනමු කතු ශ්රීමන්වන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீமசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்மப, 

டற்தநரறல் லர்ரழ் உறரறண பங்ள் சரர்ந் றதத்ச் 

சட்டம் தரடர்தரண இன்கந றரத்றல் னந்துதரண்டு 

உகரற்தறல் றழ்ச்சறகடறன்மநன். இன்த தப 

அகச்சர் அர்ள் டற்தநரறல் லரறல் பத் துகநறகணச் 

சரர்ந்  லணர்ளுக்குச் சரரண தொகநறல் டற்தநரறல் 

சரர்ந் துகநகப அதறறதத்ற தசய் மண்டும் ன்ந 

அடிப்தகடறல் தசற்தட்டு தக ரங்ள் அநறமரம். 

அந் கறல் டந் ரத்றல் ட்டக்பப்தறலுள்ப 

ர்தைம், தைதுக்குடிறதப்தை, ளுங்மற, ரக மதரன்ந 

தறமசங்ளுக்கு அகச்சர் அர்ள் றஜம் தசய்து 

றகனககபப் தரர்கறட்டுள்பக  ரம் அநறமரம்.  

டந் ரனத்றல் லன்தறடிர இதக்ட்டும் அல்னது 

இநரல் பர்ப்தர இதக்ட்டும், ண்டு பர்ப்தர 

இதக்ட்டும் அந்த் துகநபறல் ரற்நங்கப, 

அதறறதத்றகப ற்தடுத் மண்டும் ன்ந அடிப்தகடறல் 

தசற்தட்டமதரது சறனமகபபறல் க்ளுக்கு உரற 

றறப்தட்டல் அல்னது அநறவூட்டல் - தபறவூட்டல் ன்தண 

தசய்ப்தடர றகனறல், இந் றடங்கப க்ள் 

தைரறந்துதரள்பர றகனகளும் ரப்தட்டண. ணம, 

தைற தசற்நறட்டங்கபக் தரண்டுந்து அற்ரண 

சரத்றப ஆய்வுகபச் தசய்றன்நமதரது, குநறப்தர 

சூல்சரர்ந் றடங்பறல் ணம் தசலுத்ப்தட மண்டும். 

அமமகப, குநறத் சதோத்றற்கு எத தபறரண 

றபக்த்க ற்தடுத்துன்தோனம் க்ள் குப்தகடரல் 

அற்கு ஆவு தரறறக்க்கூடி எத றகனகறகண 

ற்தடுத்க்கூடிர இதக்கும். ணம, லங்ள் 

மற்தரள்றன்ந தறள் லணர்ளுக்கு - 

லன்தறடித்துகநக ம்தறறதக்றன்ந குடும்தங்ளுக்குப் 

தணபறக்க்கூடி றத்றல் அக மண்டும் ன்தறல் 

ரங்ள் அக்கநர இதக்றன்மநரம்.  

அமமகப டக்கு, றக்குப் தறமசங்பறல் டந் 30 

தட ரன த்த்த்றன்மதரது இந் லன்தறடித்துகந சரர்ந் 

றடங்ள் றவும் மரசரப் தரறக்ப்தட்டிதப்தக 

லங்ள் அநறவீர்ள். குநறப்தர ட தைனத்க டுத்துக் 

தரண்டரல், அங்கு லன்தறடித் தரறலுக்ரச் தசன்ந 

லணர்ள் தனர் ங்ளுகட உகடககப ரத்றல்ன, 

உறர்கப லத் சம்தங்ளும் றழ்ந்துள்பண. இந் 

றகனறல், டந் ரனத்றல் அர்ளுகட இப்தேடுள் 

சம்தந்ரவும் ஷ்டஈடுள் சம்தந்ரவும் ணம் 

தசலுத்ப்தட்ட சூழ்றகனள் றக் குகநரம 

ரப்தட்டது. ணம, அந் இப்தைக்கப - ஷ்டங்கபச் 

சந்றத் லணர்ளுக்கு அற்கந ங் மண்டி மக 

இன்கந ரனட்டத்றல் தொக்றரணர இதக்றன்நது .  

லங்ள் ங்ளுகட டக்கு, றக்குப் தறமசங்பறல் 

லன்தறடித் தரறலில் ஈடுதடுறன்நர்ளுக்கு உரற 

அதறறதத்றச் தசற்தரடுகப மற்தரள்றன்ந 

அமமகபறல், தன அதறறதத்றச் தசற்தரடுகபத் 

துரறரச் தசய் மண்டி மகத்ம் சட்ட றமரரண 

தொகநறல் லன்தறடிறல் ஈடுதடுறன்நர்கபக் ட்டுப்தடுத் 

மண்டி மகத்ம் இதக்றன்நது. இந்றரகச் மசர்ந் 

லணர்ள் து டல் ல்கனகத் ரண்டி ந்து லன் 

தறடிக்றன்நமதரது, உள்ளூர் லணர்ள் தரறக்ப்தடுறன்ந 

ன்ககத்ம் ரங்ள் றர்சணரப் தரர்க்க்கூடிர 

இதக்றன்நது. ணம, இன்த உள்ளூர் லணர்பறன் 

தரறலுக்கு ஆக்தர்ரண தங்பறப்கதச் தசய் மண்டி 

அச மகறதக்றநது.  

டந் ரனத்றல் ட்டக்பப்தை ரட்டத்றல் 

சரரரண றகனறமனம லன்தறடித் தரறல் அல்னது 

டல்சரர்ந் தரறல்ள் கடததற்த ந்றதக்றன்நண. 

குநறப்தர, அங்கு டற்கறலிதந்து டுத்துச் தசல்னப்தடு 

றன்ந ள்பங்பர இதக்ட்டும் அல்னது மரறபர 

இதக்ட்டும் அல்னது டற்னங்பர இதக்ட்டும் 

அற்தக்கு தொகநரண “தஜற்நறள்” அகக்ப்தடர எத 

றகனகம ரப்தடுறன்நது. ரக, ளுங்மற, 

றதபற, பரய், நரவூர், ல்னடி, ரனடி, ளுரகப 

மதரன்ந டற்கக அண்டி தறமசங்பறலுள்ப 

லணர்ள் சரர றகனறல், அதறறதத்றகடர 

லன்தறடி தொகநககபம தன்தடுத்ற தறன்நரர்ள். 

வீணப்தடுத்ப்தட்ட அல்னது தைற தட்தங்கபப் 

தன்தடுத்துறன்ந தரங்குள் அங்கு குகநரம 

ரப்தடுறன்நண. ணம, டற்தநரறலுக்குப் ததரதப்தர 

இதக்றன்ந தௌ அகச்சர் அர்ள் இந் றடங்கப 

மலும் றதத்ற தசய்ற்கு ற்நறத்றல் தசற்தரடுகப 

தொன்தணடுக் மண்டுதன்த ரன் இந் இடத்றல் 

மட்டுக்தரள்றன்மநன்.  

அமமகப, தொல்கனத்லவு, தரக்றபரய், 

லணர்ளுகட தறச்சறகணரணது தௌ அகச்சர் 

அர்பறன் ணத்துக்குக் தரண்டுப்தட்டிதக்றன்நது. 

ணம, இந் றடங்பறல் ணம் தசலுத்ற, லங்ள் 

தசற்தடுவீர்ள் ன்த  ரங்ள் ம்தைறன்மநரம். அரது, 

தரக்றபரய் லணர்பறன் றதப்தத்துக்கு ற்நரத - 

சுறதப்தத்றன் அடிப்தகடறல் அந் இடத்றல் லன்கபப் 

தறடிப்தற்கும் டற்தநரறல் சரர்ந் தசற்தரடுகப 

மற்தரள்ற்கும் ற்நறத்றல், அர்ளுக்கு 250 லற்நர் 
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லப டற்கப் தகுறறகண ககநதசய்து தரடுத்ரல், 

அர்பது தறச்சறகணகபத் லர்ப்தற்கும் அர்ள் 

ங்ளுகட றதப்தத்றற்கு அகர அந்த் தரறகனச் 

தசய்ற்கும் ரய்ப்தைள் ற்தடும். ணம, இந் றடத்றல் 

தௌ அகச்சர் அர்ள் கூடுனரண ணத்கச் 

தசலுத்றச் தசற்தடுரர் ன்ந ம்தறக்கறல் ரங்ள் இந் 

றரத்றல் னந்துதரள்றன்மநரம்.  

இமமகப, தைற தட்தங்கபப் தன்தடுத்றக் 

டற்தநரறகனச் தசய்மண்டும் அல்னது டலில் 

இதந்துரன் லன்கபத்ம் ண்டுகபத்ம் இநரல்கபத்ம் 

தறடிக்மண்டும் ன்ந றகன ரநற, இப்மதரது அற்கந 

பர்ப்தை தோனரவும் ததற்தக்தரள்பனரம் ன்ந றகனக 

ற்தட்டிதக்றன்நது. டந் ரம் ரகப் தறமசத்றல் 

சுரர் 200 க்ரறல் “ண்டு ம்” ன்ந றட்டத்றகண 

ஆம்தறத்துகப்தற்ர லங்ள் அங்கு ந்றதந்லர்ள். இது 

மற்த்க் எத றடரகும். அமமகப, இன்ததரத 

றடத்கத்ம் ரன் இங்கு சுட்டிக்ரட்ட றதம்தைறன்மநன். 

இவ்ரநரண தரறல்கப ஆம்தறக்றன்நமதரது, 

தததம்தரலும் உள்ளூர் தரறனரபர்ளுக்கு தொன்தரறக 

பறத்து, அர்பது தரகப் தததக்க்கூடி றத்றலும் 

அத்தரறலில் அர்ள் ஆர்ம் ரட்டக்கூடி றத்றலும் 

உங்ளுகட தசற்தரடுள் அகமண்டும். ரநர, 

தபறரட்டங்பறலிதந்து தரறனரபர்கபத்ம் 

தொலீட்டரபர்கபத்ம் கக்றன்நமதரது, குநறத் 

ரட்டத்றல் அல்னது அந்ப் தறமசங்பறல் இதக்றன்ந 

உள்ளூர் லணர்ள் தரறப்தகடக்கூடி எத றகனக 

ற்தடும். அத்துடன், வீண அடிப்தகடறல் லன்தறடித் 

தரறகன, இநரல் ற்தம் ண்டு பர்ப்கத 

மற்தரள்றன்நமதரது ற்தடுறன்ந சூல் ரலறரண 

ரக்ங்கபக் ணத்றற்தரண்டு, அற்நறணரல் க்ள் 

தரறக்ப்தடர றத்றல் தொன்கூட்டிம றட்டறடல்கபச் 

தசய்து தசற்தட்டரல், தததம்தரலும் இந்த் துகநறகண 

க்ள் றர்க்ரல் மற்க்கூடி எத றகனகக 

ற்தடுத்னரம். ததமண ததௌறப ரலறரண ஆய்வுகப 

ரத்றம் தசய்ரல் மதரரது. அந்ப் தறமசத்றல் எத 

தரறகன ஆம்தறக்றன்நமதரது, அங்றதக்றன்நர்ள் 

அகண ந்பவுக்கு மற்றன்நரர்ள், அது தரடர்தறல் 

ந்பவுக்கு றபக்றல்னரல் இதக்றன்நரர்ள் ன்ந 

றடத்றல் கூடுனரண ணம் தசலுத்ப்தடல் மண்டும்.  

டந் ரனத்றல் ரகப் தறமசத்றல் இநரல் பர்ப்தைத் 

றட்டத்க ஆம்தறக் தொற்தட்டமதரது, க்ள் த்றறலிதந்து 

சறன றர்ப்தைக்ள் ளந்ண. இற்குக் ரம், ஆய்வுள் 

தரடர்தர அங்குள்ப க்பறன் ணங்பறல் ற்தட்டிதந் 

சந்மங்ள் லர்க்ப்தடரகத்ம் அந்ச் சூலில் 

ற்தடக்கூடி தரறப்தைக்கப வ்ரத லர்க்னரம் ன்றன்ந 

றடங்ள் சுட்டிக்ரட்டப்தடரகத்ரகும். இந் றர்ப்தைக் 

ரர ரகப் தறமசத்றல் தசய்ப்தடறதந் அந்த் 

தரறனரணது ன்ணரர் தறமசத்றற்கு ரற்நப்தட்டிதக் 

றன்நது. இப்மதரது அந் க்ள் கந உதறன்நரர்ள். 

ட்டக்பப்தை தறமசத்றல் தசய்ப்தட மண்டி எத 

தரறல் ன்ணரதக்கு ரற்நப்தட்டிதக்றன்ந எத றகனறல் 

அங்றதக்றன்ந க்ள் அக மற்றநரர்தபன்நரல் ன், 

அந்த் தரறகன ட்டக்பப்தறல் தசய் தொடிரதன்த 

சறந்றக்க்கூடி அபவுக்கு இப்மதரது றகனக 

ரநறறதக்றன்நது. து ப்தடிர இதந்ரலும் ங்ளுகட 

டக்கு, றக்கு லணர்ள் இந் இநரல் பர்ப்தை தோனர 

ன்ககடக்கூடிர இதப்தக ரங்ள் மற்றன் 

மநரம்.  

குநறப்தர ரன் தசரல்றன்ந தொக்றரண றடம் 

ன்ணதன்நரல், டந் 30 தடரன த்த்த்றன்மதரது இந் 

லணர்ள் தரதுரப்தை ரலறரண தன தறச்சறகணகப 

றர்மரக்றறதந்ரர்ள். அர்ளுகட உதங்கப 

ங்குறன்ந அல்னது தைற உதங்கப ங்குறன்ந 

றடங்பறல்கூட தரதட்சம் ரட்டப்தட்டு ந்து.  த்த்ம் 

தொடிவுற்ந தறன்ணர் அந் இகடதபறக றப்தமண்டி 

மக இதக்றன்நது. டந் ரனத்றல் தரறக்ப்தடர 

ரட்டங்ளுக்கும் தரறக்ப்தட்ட ரட்டங்ளுக்கும் எம 

றரண உறள் ன்நறல்னரல், தரறக்ப்தட்டர் 

ளுக்குக் கூடுனரண உறகப ங்ற அர்கப எத 

சறகனக்குக் தரண்டுமண்டி அசற மக 

இதக்றன்நது ன்தக உர்ந்துதரள்ப மண்டும். 

குநறப்தர, டற்கபறல் 'தஜற்நற 'கப அல்னது லன்தறடித் 

துகநதொங்கப அகக்றன்ந தசற்தரடரணது டந் 

ரனத்றல் சரறரண தொகநறல் தொன்தணடுக்ப்தடரல் அக 

றவும் மரசரண றகனறல் ரப்தட்டண. சரரர, 

தத்ரண்டுளுக்கு தொன்தரப் தன்தடுத்ற அம 

கறலிதந்து அர்ள் ங்ளுகட ள்பங்கப அல்னது 

மரறகப டுத்துச் தசல்றன்ந தசற்தரடுள்ரன் 

இன்தம் கடததற்தக்தரண்டிதக்றன்நண. தரரற 

டற்னங்கபக் தரண்டுதசன்த லன்கபப் தறடிக்க்கூடி 

தசற்தரடுள் இன்ணதொம் அங்கு அதறறதத்றகடறல்கன 

ன்தக மகணமரடு தரறறத்துக்தரள்றன்மநன். இந் 

ரட்டின் டக்கு, றக்குப் தறமசங்ள் லன்தறடித் 

தரறலுக்கு றவும் தறதல்ரண இடங்பர 

இதக்றன்நதடிறணரல், அங்கு லன்கபப் தறடிப்தற்கு 

அல்னது டற்தநரறல் சரர்ந் தரறல்கப இனகுரண 

தொகநறல் மற்தரள்ற்கு ற்நறத்றல் அப்தகுறபற 

லுள்ப டற்கப் தறமசங்பறல் 'தஜற்நற 'ள் அல்னது 

துகநதொங்ள் ன்த தசரல்னப்தடுறன்ந ட்டுரண சறள் 

ற்தடுத்ப்தட மண்டும். அவ்ரத ற்தடுத்றணரல் அக 

லணர்பறன் டற்னங்கபப் தரதுரப்தர 

கத்றதப்தற்கு உவும்.   

அமமகப, இன்ததரத றடத்கத்ம் சுட்டிக்ரட்ட 

றதம்தைறன்மநன்.  டலில் தறடிதடுறன்ந உறரறணங்பரண 

லன், இநரல், ண்டு மதரன்நற்கநப் தளகடரல் 

கத்றதப்தற்கு ‘ஸ்’ ட்டிள் மகப்தடுறன்நண. 

அற்கந உற்தத்ற தசய்த்ம் தரறற்சரகனகப ‘ஸ்’ 

ட்டித் தரறற்சரகனள் அல்னது தணறக்ட்டித் 

தரறற்சரகனள் ன்த தசரல்ரர்ள்.   

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now. 
 
ගු ඥළනමු කතු ශ්රීමන්වන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீமசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
அந்ப் தணறக்ட்டித் தரறற்சரகனகப அந்ந்ப் 

தறமசங்பறல் ற்தடுத்மண்டி எத மக 

இதக்றன்நது.  டந் ரனத்றல் ட்டக்பப்தறல் ல்னடிறல் 

அகக்ப்தட்டிதந் தணறக்ட்டித் தரறற்சரகன - ice plant 

றடீதண அற்நப்தட்டுறட்டது. இணரல், அங்றதக்றன்ந 

லணர்ள் ங்ளுகட லன்கபப் தளகடரல் 

தரதுரப்தற்குரற ரய்ப்தறகண இந்றதக்றன்நரர்ள். 

ணம, இந் அசறன் தோனர இக்ப்தடுறன்ந ‘ஸ்’ 

ட்டித் தரறற்சரகன அல்னது ice plant ன்த 

தசரல்னப்தடுறன்ந றகனங்கப லபவும் றநப்தன் 

தோனர ங்ளுகட லணர்ளுக்கு உற தசய்க்கூடி 

ரய்ப்தைக்ள் இதக்றன்நண.  
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அமமகப, லணர்கபப் ததரதத்ட்டில், 

சறனமகபபறல் அர்ள் டலில் உறரதத்துக்பறன் 

த்றறல் லன்கப அல்னது இநரல், ண்டுகபப் 

தறடித்துக்தரண்டு ந்ரலும்கூட, அந்த் தரறலின்தோனர 

அர்ளுகட ரழ்க்கத் ம் உர்றன்நர ன்த 

தரர்த்ரல், இல்கனதன்தரன் தசரல்னமண்டும். 

இகடத்ர்ள் அல்னது றரதரரறள்ரன் கூடுனர 

இன்தோனம் தணகடந்து தசல்கக் ரக்கூடிர 

வுள்பது. ஆம, டலில் ஷ்டப்தட்டு தரறல் 

தசய்தர்பறன் ரழ்க்கறல் ரற்நத்க ற்தடுத்க்கூடி 

றத்றல் சந்க ரய்ப்தைக்ள் ற்தடுத்றக் தரடுக்ப்தட 

றல்கன ன்தகத்ம் இந் இடத்றல் சுட்டிக்ரட்ட 

றதம்தைறன்மநன்.    

து ரட்டில் றசரத் துகநர இதக்ட்டும், 

கத்தரறற் துகநர இதக்ட்டும், சுற்தனரத்துகநர 

இதக்ட்டும், இவ்ரநரண தல்மததட்ட துகநள் க்கு 

இனரதத்க அல்னது தரக ஈட்டித் ந்ரலும், 

லன்தறடித்துகநதோனம் ததற்தக்தரள்றன்ந தரய் ன்ததும் 

ற தொக்றரணரக் ரப்தடுறன்நது. அந் கறல் 

து ரட்டின் ததரதபரரத்றல் லணர்ள் தொக்றரண 

எத தங்க றக்றன்நரர்ள். அதுட்டுல்னரல், எத தை 

உர லகண உண்தன்தோனம் மதரசரக்றகண, உடல் 

ஆமரக்றத்கப் ததற்தக்தரள்ற்கும் இந் 

லன்தறடித்துகந உவுறன்நது. அவ்ரநரண லன்தறடித் 

துகநறகண ரங்ள் எத தககரண தொகநறல் அல்னது 

தை ரலறரண தொகநறல்ரன் இப்மதரதும் மதறக் 

தரண்டிதக்றன்மநரம். ணம, டல் பம் தரறக்ப்தடர 

கறல் இற்கந வீணப்தடுத்துறன்ந டடிக்க 

கப மற்தரள்ப மண்டும்.  இன்கந றகனறல் 

சட்டறமரரண தொகநறல், இளக கனகப, இளகப் 

தடகுகபப் தன்தடுத்றக் டல் ரழ் உறரறணங்கப 

அறத்துறடுறன்ந தசற்தரடுளும் டந்துதரண்டுரன் 

இதக்றன்நண. இவ்ரநரண சட்டறமரரண தசற்தரடு 

கபக் ட்டுப்தடுத்துன் தோனர, தரம்தரற தொகநறல் 

லன்தறடிறல் ஈடுதடுறன்நர்பறன் தறச்சறகணகபத் லர்த்துக் 

தரள்பக்கூடிர இதக்கும்.  

இன்த ட தைனத்றலிதந்து லன்தறடித் தரறமனரடு 

சம்தந்ப்தட்ட தனர் இந் அகக்கு ந்றதந்ரர்ள். 

ங்ளுகட தறச்சறகணள் வ்ரத இந்ப் 

தரரளுன்நத்றல் கரபப்தடுறன்நண, மதசப்தடுறன்நண 

ன்தக அர்ள் 'னரற'றல் இதந்து தரர்த்துக் 

தரண்டிதந்ரர்ள். அர்ளுடன் ரன் னந்துகரடி 

மதரது, ரங்ள் தரம்தரற தொகநறல் லன்தறடித் தரறலில் 

ஈடுதடுறன்நர்ள் ன்தம் இந் இளக கனள் அல்னது 

இளகப் தடகுள் அல்னது இளக ள்பங்ள் தோனரச் 

சட்டறமரரச் தசய்றன்ந தரறல்தோனரத் ரங்ள் 

தரறக்ப்தடுரவும் அர்ள் குநறப்தறட்டிதந்ரர்ள். 

இமமத்றல், இங்ம இண்டு தக்ரவும் ரப் 

தறறரங்ள் கடததற்தக் தரண்டிதக்றன்நண.  

தரம்தரற தொகநறல் லன்தறடிறல் ஈடுதடுறன்ந சரர 

லணர்ளுக்கும் லன்கபப் தததபறல் தறடிக்மண்டு 

தன்ந அடிப்தகடறல் தசற்தடுறன்ந இளக கன 

லன்தறடிரபர்ளுக்கும் இகடறல் ரப் தறறரங்ள் 

இதக்றன்நண. அரது இண்டு சரரதம் ங்ளுகட 

தசற்தரடுகப றரப்தடுத்துறன்ந எத மதரக்குக் 

ரப்தட்டரலும் தததபவுக்கு லன்தறடிறல் ஈடுதடுறன்ந 

லணர்கபத்ம் தரறக்ர றத்றல் அர்ளுக்குப் 

தரதுரப்தபறக் மண்டி ரர்லப் ததரதப்தை இந் 

ல்னரட்சற அசுக்கு இதக்றன்நதன்தக ரன் சுட்டிக்ரட்ட 

றதம்தைறன்மநன்.  

உண்கறல், லன்தறடித் தரறனரபர்பறன் ரழ்க்க 

றகனகள் ததரதுர மரசரண றகனறமனம 

ரப்தடுறன்நண. அர்ள் ரளறன்ந இடங்ள் 

அடிப்தகட சறள் குகநந் றகனறமனம 

ரப்தடுறன்நண. அர்ளுக்ரண வீட்டுத் றட்டங்கப 

அகத்துக் தரடுக் மண்டி மகத்றதக்றன்நது. 

தணன்நரல், இர்ள் ங்ளுகட ரழ்ரரத்துக்ர 

உறகப் தம் கத்து ங்பது தரறகனச் தசய்து 

தரண்டிதக்றன்நரர்ள். இணரல் அர்ளுகட 

குடும்தத்றணர் எவ்தரதரளும் துத்றல் ஆழ்ந்து 

தரண்டிதக்றநரர்ள். ணம, இப்தடிப் தட்டர்ளுக்கு 

அர்ள் சந்மரர ரக்கூடி றத்றல் வீட்டுத் 

றட்டங்கப அகத்துக் தரடுக் மண்டும். லணர்கபப் 

ததரதத்கறல், அர்ள் வீடுபறல் இதப்தகறட 

கூடுனரண ரனத்கக் டலிமனம றக்றநரர்ள். 

இவ்ரத ரழ்றன்நர்ளுக்கு ஏர் இப்தை ற்தடுறன்ந 

மதரது அர்பறன் குடும்தத்றணர் தசரல்தனரர 

மகணக்குள்பரறன்நரர்ள். ணம, அர்ளுக்ரண 

வீட்டுத் றட்டங்கப ங்குதுடன், லன்தறடி உதங் 

கபத்ம் மதரறபவுக்கு ங் மண்டும். அத்துடன், 

அவ்வுதங்ள் அர்பறன் உறதக்கு உத்ரம் 

ங்க்கூடி றத்றலும் இதக் மண்டும்.  

ட்டக்பப்தறல் ளுங்மற ன்ந எத லன்தறடிக் 

றரம் இதக்றநது. அங்றதக்றன்ந னங்க றபக்ம் 

தசலிந் றகனறல் ரப்தடுறன்நது. இதுகுநறத்து 

லன்தறடி அகச்சறன் ணத்றற்கும் தரண்டுதசல்னப்தட்டது.  
 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up. 

 
ගු ඥළනමු කතු ශ්රීමන්වන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீமசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 

Ok. 

ணம, இந் ல்னரட்சற அசு லணர்ள் 

றர்மரக்குறன்ந தறச்சறகணகபக் ணத்றற்தரண்டு 

அற்கநத் லர்த்துகப்தன்தோனம், அன் ணத்க 

லணர்ள் தக்ரவும் தசலுத்றறதக்றன்நது ன்ந எத 

தரரட்டிகணப் ததநமண்டுதணக் கூநற, றகடதததறன் 

மநன். ன்நற. 

  
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශෙ ,  ගරුි(භවහචහර්ඹ)ිආශුිභහයයලංවිභවතහ 

 
[අ.බහ.ි5.34] 
 

ගු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (மதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මරහනහරඪි ගරුි භ ත්රීතුභලධ, යහඹි වහි නහභාකි ක යුතුි

අභහතයතුභහි භායල ි ඉිනරිඳත්ි කයනි රදි ලලශි නළේි ඳනති
ඹ ලත්ිලධලඹෝගි විධීයි වහිජරජි ම්ඳත්ි අභහතයතුභහි භායල ි

ලදනි යි න්ඹළවීභි වහි ඉිනරිඳත්ි කයනි රදි ධීයි වි ජරජි
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ම්ඳත්ි (ංලලෝධන)ි ඳනත්ි ලකටුම්ඳති ම්ඵ ධලඹ ි අදි

ඳළළත්ලනිභාහදලය්ිදීිකථහිකය න ිඅසථහිරළබීභිගළනිභහි
 ලතෝඹ ිඳත්ිලනහ.ි 

ලම්ිඅභහතයහංලිලදකිගළනභිකථහිකයනිලකො ිවළභිිනසලේභි
නහිි ඉිනවහඹි ගළනි භතේි ලනහ.ි යහඹි වහි නහභාකි ක යුතුි

අභහතයහංලඹිගළනිකථහිකයනිලකො ිනභිඅභහතයහංලලය්ිඅීරතඹි
ගළනිභතේිකයිිනඹියුතුිලනහ.ි ලම්ිඅීරතිකථහිඅතරි ිනකේි
තභයි,  නේතයහියුගඹකදීිශ්රීිරංකහියහඹිඅධිකහරිලඹ ි ි ික්රිකේි

රීඩහංගණි වළදීභ.ි අීරතලය්ි යහඹි අභහතයහංලඹි තභ  ි අයිිනි
යහජකහරිභඹි ක යුතුලි ි ඵළවළයි ලනත්ි ලදල්ි කයනි
ආකහයඹි අඳි දළේකහ.ි ශ්රීි රංකහි යහඹි අධිකහරිඹි කශි යුත්ලත්ි

යහඹ ි ෆදීභ, ඒහ ි අදහශි ක යුතුි වි නළේි ගභනහගභනඹි
පිළිඵි ක යුතුි න්රීභයි.ි නමුත්ි දළන ි ල්ි බිහිලරහ, න්යලභි
ලරහකි ප්රලඹෝජනඹ ි ගති ලනොවළන්ි ි ආකහයලඹ ි ිනලඵනි

සූරිඹළිරීඩහංගණඹිශ්රීි රංකහි යහඹි අධිකහයඹි චීනිභහගභේි
නේකි ම්පර්ණලඹ භි අධීේණඹි කයරහි ි ඒි රීඩහංගණලය්ි
ංර්ධනික යුතුිවිconstruction  ක යුතුිකශිආකහයඹිිඳුදි
ගිඹිකහරලය්ිඅපිිදළේකහ.ි 

ශ්රීිරංකහියහඹිඅධිකහරිඹි ලම්ිරීඩහංගණඹිඉිනිකයනිලකො ි
රංකහලේි තත්ි රීඩහංගණි ලදකේි ංර්ධනඹි වුණහ.ි ඒි අුසි
2011ිලරෝකික්රිකේිකුණාරහනඹිවහිලඛත්තහයහභිරීඩහංගණඹිවහි

ඳල්ලල්කළලල්ි රීඩහංගණඹි ංර්ධනඹි වුණහ.ි ලඛත්තහයහභි වහි
ඳල්ලල්කළලල්ිරීඩහංගණිලදකභිවද නිළඹිවුණුිබිලිඹනිතුනයිි
ගණන ිඩහිලදගුණඹකිමුදල්ිප්රභහණඹේිසූරිඹළිරීඩහංගණඹි

වද නි ළඹි වුණහ.ි සූරිඹළිරීඩහංගණඹ ි අදිලභොකේදිලරහි
ිනලඵ ල ?  අදිසූරිඹළිරීඩහංගණලඹ ින්යලභිප්රලඹෝජනඹේි
ග ල ි ිනළවළ.ිත්භ ික්රිකේිඳහරකිභණ්ඩරලය්ිබහඳිනතුභහි

ඳුදි ගිඹි කහරලය්ි සූරිඹළි රීඩහංගණඹ ි ගිහිල්රහ, නහිි යලරිි
නයමනහිඅපිිදළේකහ.ිිසූරිඹළිරීඩහංගණලය්ිිනලඵනිරීඩහගහයි
ඇතුලශත්ි ගසි ඳළශලරහ.ි ලම්ි රීඩහංගණඹි ඳහරනඹි කය නි

න්යලභිලකලනකුණාිනළවළ.ිනහිිල්ිබිහිිලරහිිනලඵනහ.ි ලම්ිරීඩහි
පිේ ලධඹිනළතිඳහභාච්චිඹ ිග නිඵළරිිතයභ ිජයහිලරහ.ිලම්හි
තභයිිඳුදිගිඹිකහරලය්ිඅපිිදළේකිුදදුිඅලී ලේියහඳෘින.  ි

ුදදුිඅලී ලේියහඳෘිනිගළනිකථහිකයනලකො ිිලම්ිකහයණඹි

පිළිඵත්ිව ිකය නිකළභිනයි.ිළංග්රි-රහි ලවෝ ල්ිභහගභි
වද නිලකොශමිපිහිටිිඉතහභිටිනහිඉඩම්ිකේටිඹියල නේකයදි
දු ල , නළත්නම්ිඅනූනිඅවුරුදුිඵදද දින්ඹනිප්රලසනඹිභහිලම්ි

ඳහර්ලිලම් තුලේි දීි හි පුි ජනහධිඳිනතුභහලග ි ඇහුහ.ි නමුත්ි අදි
නතුරුි අඳ ි ඒි වහි උත්තයඹේි රළබිරහි නළවළ.ි ළංග්රි-රහි
ලවෝ ල්ිභහගභිනේකිඅලපාි ය ිඇිනිකයි ගත්ිගිභාුදභිභහි ශෙි

ිනලඵනහ.ිලම්ිගිභාුදභ ි අුසිලකොලවොභික යුතුිකශහදින්ඹනි
නකත්ි වරිඹහකහයි ලඳලන නි නළවළ.ි ලකොලල්ි වරහි තභයිි
ගිභාුදභිගවරහිිනලඵ ල .ි 

අඳ ිභාලදලිආලඹෝජනිඅලයයි.ිඒිවුණහ ියලේිිනලඵනිඉඩම්ි
යල නේකයිඳයහි ලදනිභාධිලය්ිභාලදලිආලඹෝජනිඅඳ ිඅලයි
නළවළ.ිඅලපාිආණ් සිඳුදි ගිඹිකහරලය්ි යල නේකයි ඳයහි දු ි
භාලදලිආලඹෝජනිලනසිකයපුිආණ් සේිඵි ඳළවළිනලිභිඅපිි

න්ඹනහ.ි ලම්ි ගළනි කථහි කයනලකො ි අඳ ි කථහි කය නි
ිනලඵ ල ිPort City යහඳෘිනඹිගළනයි.ිPort City යහඳෘිනලය්ි
ිනබුණුිබඹහනකකභිතභයි, මුහුදිආශ්රිතිිනලඵනිලයශිඵඩිබිම්ි

කඩේිිචීනිමවිආණ් ස ිඅයිිනිල නිිනබීභ.ිලරෝකලය්ිධීයි
නීිනිම්ප්රදහඹඹේිහලේභිමුද්රිනීිනිම්ප්රදහඹඹේිිනලඵනහ.ිඒි
නීිනි -ි රීිනි අුසි නභි බිම්ි කලඩ්ි යල ි ර්ගි න්ලරෝමී ර්ි 240කි

ප්රභහණඹේිඅයිිනිල නිිනබුලණ්ිඒිබිම්ිකඩිඅයිිනිය  යි.ි ඒිබිම්ි
කඩි අයිිනි ය ි  ල ි චීනඹයි.ි නලවභි වුලණොත්ි ලම්ි යලේි
ජනතහ ි අයිිනි ි මුහුලද ි ර්ගි න්ලරෝමී ර්ි 240කි ඳරිඹේි

අඳ ිඅහිමිි න ිිනබුණහ.ිිනලවභිවුණහිනම්ිලභොකදිල ල ? 

නලවභි වුණහි නම්ි අලපාි ධීයි කර්භහ තඹ ි ිනලඵනි ඉඩකඩි

නළිනලරහි ඹනහ; යහඹි ආශ්රිති ිනලඵනි අලුත්ි යහඳෘිනර ි
ඉඩකඩිනළිනලරහි ඹනහ.ි ඒි බඹහනකකභි ලම්ි යහඳෘිනඹි තුශි
ිනබුණහ.ි අලුින ි ඉිනි නි යහඹි නගයඹි ආශ්රිති බිම්ි කඩි
යල නේකයි ලද ල ිනළින, ඵදුිරභඹ ි ලද නිතභයිි අලපාි

යජලඹ ි ළරුදම්ි කලශේ.ි ඒකි අලපාි ය ි රඵහි ගත්ි භාලහරි
ජඹග්රවණඹේ.ි නලවභි යල නේකයි දු ල ි නළත්නම්ි අඳ ි
ිනබුණුිමුහුලදිඅයිිනඹත්ිනළිනිනහ; ලගොඩිබිලම්ිඅයිිනඹත්ිනළිනි

නහ.ි ඒි අුසි ලම්ි ය ි චීනි ලකොරලධඹේි ල නි ඉඩකඩි
ිනබුණහ.  ි

ශ්රීිරංකහියහඹිඅධිකහරිඹිභායල ි අත් ිකය නිලඹෝජිති

ිනබුණුිගිභාුදභිභභිශෙිිනලඵනහ.ි 2014ිළපාතළම්ඵර්ිභහලය්ි16ි
ළලධදහි තභයිි ලම්ි ගිභාුදභි අත් ි කයරහි ිනලඵ ල .ි නමුත්ිි
China Harbour Engineering Company නක,  යහඹිඅධිකහරිඹත්ි

නේකි ගව නි ිනබුණුි ලම්ි ගිභාුදභි යලේි හනහ ි අත් ි
කයග නිඵළරිිවුණහ.ි 

ලම්ි ගිභාුදභි අත් ි කයරහි ිනලඵ ල , යහඹි අධිකහරිලය්ි
හි පුි බහඳිනි ප්රිඹත්ි ඵ දුි භාරභි භවත්භඹහ.ි ලවේ ඹහයි 357ේි

ම්පර්ණලඹ භි චීනඹ ි රඵහි ලදනි ලරි තභයිි ලම්ි ගිභාුදලම්ි
ව ි ලරහි ිනලඵ ල .ි ලම්ි ගිභාුදභි ඳළවළිනලිි නළවළ.ි ලම්ි
ගිභාුදලම්ි ග ිනඹේි ිනලඵනහ, "First instance be 35 years 

starting from the commencement of the project." ඹුසල .ිඒි
න්ඹ ල , ඳශමුනිඅසථහලේදීිතභයිිඅවුරුදුි35ේිිනලඵ ල .ි
"ඳශමුනි අසථහලේදීි අවුරුදුි 35ේ" න්ඹපුිගභ භි ලදනි වහි

තු නිඅසථහිගළනිකථහිකය නිලදඹේිනළවළ.ි 

ලදනිවිතු නිඅසථහිඅවුරුදුිඳවිගණල ිඳ යලඹඹේි
වුණත්ිදීර්ඝිකය නිපුළු .ිලම්කිලකොලශේිවරහිගව නිවදපුි

ලේභේ.ිලකොලශේි වරහිගව නිවදපුිලේභිතභයිි2014ිලර්දීි
යහඹි අධිකහරිලය්ි හි පුි බහඳිනි ප්රිඹත්ි ඵ දුි භාරභි භවත්භඹහි
භායල ිඅත් ිකයනිරදිගිභාුදභ.ි ලම්ිගිභාුදභ ිඅුසික්රිඹහි කශහි

නම්ි වම්ඵ ලතො ි යහඹි ම්පර්ණලඹ භි නළිනි ලනහ.ි ඒකි
තභයිි ිනබුණුි බඹහනකි තත්ත්ඹ.ි ලම්ි යජඹි ලම්ි යල  ි බිම්ි
අෙරේත්ි කහ ත්ි යල නේකයි ලද ල ි නළවළ.ි ලම්ි ඹවි
ඳහරනිආණ් සලේිඅපිිඒකිඳළවළිනලිභිප්රකහලිකයනහ.ිඒිලධහි

තභයිි යල නේකයි දීපුි යහඹි නගයඹත්ි - Port City - නකත්ි
ලබ්යහි ග නි අඳ ි වළන්ිවුලණ්.ි භහි දි යහජඳේිභවත්භඹහලේි
ආණ් සල ි තභයිි ලකොටුලේි ිනබුණුි ප්රධහනභි බිම්කඩි

යල නේකයි භාකුණාණරහි දළම්ලම්.ි න්යලි ලදඹේි ද ල ි නළිනි
ලතොත්තිඵඵහරහිහලේිදළ ිකථහිකයන, ඒිආණ් සලේිහි පුිභළිනි
ඇභිනරු  යිි භභි ලම්ි න්ඹ ල .ි වීදුරුි ලගල්රි ඉලගනි

ගල්ිගව නිනඳහ.ිඔඵතුභ රහිකයපුිලදල්ිලම්ියලේිජනතහ ි
අභතකිලරහිනළවළ.ිඳුදිගිඹියජලය්ිකුණාණුිතභයිිලම්ිආණ් ස ි
ලෝද නි යලදුි ලරහි ිනලඵ ල .ි මීලතො මුල්රි කුණාණුි ප්රලසනඹ, 

උභහිඔඹිප්රලසනඹ, SAITM ප්රලසනඹිගළනිඅපිිකලිුසත්ිකථහිකශහ.ි
ඒියලඹලුභිලදල්ිඳුදිගිඹියජලය්ිකුණාණු.ිඒිකුණාණුිටිකිතභයිිඅපිිලම්ි
ලෝදහලගනිඹ ල .ිඒිටිකිතභයිියහඹිආශ්රිතියහඳෘිනිලධහත්ි
ලරහිිනබුලණ්.ිලම්ියජඹිඳළවළිනලිිප්රිනඳත්ිනඹකිඉ නහ. 

ශ්රීිරංකහලේිපිහිමෙභිඅුසිමුහුදිආශ්රිතිඉතහභිටිනහිම්ඳත්ි
යහශිඹේි ිනලඵනහ.ි යහඹි අධිකහරිඹි හලේභි ධීයි වහි ජරජි
ම්ඳත්ි ංර්ධනි අභහතයහංලඹි වයවහි කයනි අලුත්ි යහඳෘිනි

භඟි ිලම්ිය  ිභෘදධිඹිඋදහිකය නිපුළු ිලරහිිනලඵනහ.ි
GSP plus ඵදුි වනඹි රඵහි ගළනීභත්ි භෙි භෆතකදීි යුලයෝඳහි
භත්යි තවනභි ඉත්ි න්රීභි තුළි ි ධීයි කර්භහ තඹි ආශ්රිති

භාභාධි යහඳහයි අලුලත ි ආයම්බි කය නි අඳ ි වළන්ඹහි
රළලඵනහ.ි ඒිහලේභි යුලයෝඳඹි භෙි අනහගති ළරුදම්ි කසි
කයමි ි ඉිනරිඹ ි ඹ නි වළන්ඹහි රළලඵනහ.ි ඒි හලේභි GSP 

Plus ඵදුිවනඹත්ිභෙිඉිනරිඹ ිඹ නිනම්, ඒිඅලයතහිපුයහි

465 466 



ඳහර්ලිලම් තු 

ග නිනම්, අගඹිනකතුිකශිභත්යිලධසඳහදනඹිඉවශිදළමීභියලදුි
කශියුතුිලනහ.ිඒිඹ ලත්ිඅඳ ිභාභාධිඅසථහිඋදහිලනහ.ිඉ ි
නකි අසථහේි තභයිි භායලතුරුි භුද ි අඳනඹනඹ.ි යුලයෝඳහි

ලලශිලඳොශ ිභායලතුරුිභුද ිඅඳනඹනඹින්රීභ ිඅඳ ිඅසථහි
රළබීි ිනලඵනහ.ි ඒි හලේභිGSP Plus ඵදුි වනඹිවයවහි අඳ ි
වළන්ඹහේිරළලඵනහ, අගඹිනකතුිකශිලධසඳහදන, ලධර්භහණිති

තත්ිඉිනරිඹ ිඹ න .ි 

ධීයිකර්භහ තලය්ිලඹලද න ිවහි අපිිභාලලේි යේණි
රභිඇිනිකයරහිිනලඵනහ, ධීයියේණහයණිලඹෝජනහිරභඹ, 

සබහභාකිආඳදහිවහියේණහයණඹිආදීිලලඹ .ිඒිහලේභි
අලුලත ි ඹහහි ලධරීේණි ඳදධිනි - VMS - හලේි ඒහි ඇිනි
කයරහි ිනලඵනහ.ි ඒි හලේභි ධීයි වහි ජරජි ම්ඳත්ි ංර්ධනි

ඇභිනතුභහි තත්ි ඉතහභත්ි හධනීඹි කහර්ඹඹක ි අති ගවරහි
ිනලඵනහ, ධීයි කර්භහ තඹ ි අදහශි යලඹලුභි රභි වි ලේහි
ි ජි ල්කයණඹි තුළි ි -ි ජි ල්ි බහභාතඹි වයවහ-ි ධීයයි  ි
ඔවු ලේිකර්භහ තිතුළි ිඉවශිහර්ථකත්ඹේිපුයහිගළනීභ ි

ිනලඵනි ඉඩකඩි ළි ි න්රීභ .ි ඒි හලේභි ඒකි පුදගරි භත්යි
ඳරිලබෝජනඹිළි ින්රීභ, අඳනඹනිභත්යිප්රචහයණඹිළි ින්රීභි
භඟි ි භාලදලි භාලධභඹි ඉවශිනංහලීභ, ඳුදි අසුසි වහලධඹිඅභි

න්රීභ, ිනයයිධීයිකර්භහ තඹේිවයවහිධීයිරැන්ඹහිඋත්ඳහදනඹි
ළි ින්රීභ, ධීයිප්රජහලේිවීනිභේ භිනෙහියලටුවීභිඹනිඅයමුණුි
ඉටුි න්රීභත්ි ධීයි වහි ජරජි ම්ඳත්ි ංර්ධනි අභහතයහංලලය්ි

ගකීභේිලරිරකහ, ගරුිඇභිනතුභහිඒිගළනිඅධහනඹිලඹොමුි
කයරහිිනලඵනහ. 

ලම්ි අභිලඹෝගඹ ි භාදයහත්භකි වහි තහේණිකි පිළිඹම්ි

ලවීභිවහිරංකහිධීයියහඹිනීිනගතිංසථහිභසතියහඹි
ඳදධිනඹිවහිම්ඵ ධිලමි ිි ජි ල්කයණඹිපිළිඵිඅධහනඹි
ලඹොමුිකයරහි ිනලඵනහ.ි ලම්කි ඉතහභි ලවොි ලදඹේ.ි ලරෝකලය්ි

අලනේි ය රි ඳත්නහි ධීයිකර්භහ ති වහි ධීයි යහඹ ි ඉටිුි
කයනි කහර්ඹඹ ි ගළනි ඵරහි නලතය-ලභලතයි තහේණඹත්ි
උඳලඹෝගීි කයලගනි අනහගති ළරුදම්ි ම්ඳහදනඹි කය නි ඒි
තුළි ිඅලපාිධීයඹ  ත්ිවළන්ඹහිරළලඵනහ.ි 

ඊශෙ , ඒකිපුදගරිභත්යිඳරිලබෝජනඹිළි ින්රීභිවහත්ි

අභහතයතුභහි භාලලේි අධහනඹි ලඹොමුි කයරහි ිනලඵනහ.ි ශ්රීි
රංකහලේිවීත්ිනිජනතහලේිලප්රෝමෙ ිඅලයතහිපුයහිගළනීභි

වහි ඳත්නහි ත්ි ලප්රෝමෙ ි ප්රබි අතරි ි ඩහත්භි ළදගත්ි

ත්ි ලප්රෝමෙනඹි  ල , භත්යයි ි වයවහි රඵහි ග නහි

ලඳෝණඹයි.ි නලවභිනම්ිලඳෝණිඌනතහර ි භාඳුභේි ලරි

ඒකිපුදගරිභත්යිඳරිලබෝජනඹිළි ිකයගතියුතුිලනහ.ිලම්ි

වයවහි ලඳෝයදහීමි වහි ලෞඛයහයේෂිති ලරි භත්යි ආවහයි

ජනතහ ිරඵහිලද නිඅපි ිවළන්ඹහිරළලඵනහ.ිඒිලධහිඅලපාි
ධීයි ඇභිනතුභහි -භහි දි අභයවීයි භළිනතුභහ-ි ලම්ි ගළනි ළි ි

ළි ලඹ ි අධහනඹි ලඹොමුි කයරහ, ඒකි පුදගරි භත්යි

ඳරිලබෝජනඹි ළි ි කය නි භාභාධි ලඹෝජනහි රභි ිනඹත්ි කයරහි

ිනලඵනහ.ි 

ධීයි යහඹි ඹටිතරි ඳවුදකම්ි ළි ිනයුණුි න්රීභි වහත්ි
භාලලේලඹ ිඅධහනඹිලඹොමුිකයරහිිනලඵනහ.ිකරභළටිඹිධීයි
යහඹි ඉිනි න්රීභ, කපාඳයලතො ි ධීයි යහලය්ි ජළටිඹි ඉිනි න්රීභ, 

ගහල්රි ධීයි යහලය්ි ජළටිඹි ඉිනි න්රීභ, වම්ඵ ලතො ි යහලය්ි
ඳත්නහි ිනඹිකඩනඹිළි ිනයුණුින්රීභ, ලඳෝරුලතො ියහලය්ි ිනඹි
කඩනඹිඉිනින්රීභ, මීගමුිකරපුිංර්ධනියහඳෘිනඹ, ුදදුළල්රි

ධීයියහඹිළි ිනයුණුින්රීභ, කුණාඩහළල්රිධීයියහලය්ිජළටිඹිඉිනි
න්රීභ, පුයහණළල්රි ධීයි යහඹි ගළඹුරුි න්රීභ, වරහති වරිති
යහඹ, ල නපාපුිධීයියහඹ, ඳළරෑළිඹිනළංගුයම්ිලඳොශ, මිරිසි

වරිතියහඹ, කලයයිනගර්ිධීයිඹහහංගණඹිවිගුරුනගර්ිධීයි

යහඹි ඹනි ලම්ි යහඳෘිනි වහි දළන භත්ි මුදල්ි ල ි කයරහි

ිනලඵනහ.ි ලම්ි වයවහි ධීයි කර්භහ තලය්ි භාලහරි ිනයුණුේියලදුි
ලනහ.ිඅපිිලනශහිගත්ිභත්යිම්ඳතිඅනහගතලය්දීිGSP Plus 
වනඹිවයවහියිුලයෝඳඹ ිඹ නි-ඒිඅලයතහිටිකිපුයහර න-ි
ලභභි ිනයුණුි වයවහි අඳ ි වළන්ඹහි රළලඵනහ.ි ලම්ි

කහර්ඹඹ රදීි ඳුදි අසුසි වහලධඹි අභින්රීභි ළදගත්ි තළනේි
ග නහ. 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරුිභ ත්රීතුභලධ, ඔඵතුභහ ිරඵහිදීිිනලඵනිකහරඹිඅහනයි. 

 
ගු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (மதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ලවොයි, මරහනහරඪි ගරුි භ ත්රීතුභලධ.ි නළලධි අලයතහි

පුයහි ගළනීභි වහි අලයි අලුත්ි තහේණඹත්ි ම්ඵ ධි
කයලගන, ඵරහලඳොලයොත්තුි ලනි නභි අභිලඹෝගි කයහි ඹ න ි
ධීයි අභහතයහංලඹ ි වළන්ඹහි රළබීි ිනලඵනහ.ි ඒි ලධහි ගරුි

ඇභිනතුභලධ, ඔඵතුභහිග නහිඉිනරිිකහර්ඹඹ ිම්ඵ ධලඹ ිභභි
ඔඵතුභහ ි ුදඵි ඳතනහ.ි භභි ඒි ගළනි ඉතහභි  ලතෝඹ ි ඳත්ි
ලනහ.ි ය  ි ඉතහභි ළදගත්ි අභහතයහංලි ලදකකික යුතුයිි අදි

ිනනි ඉිනරිඳත්ි කයි ිනලඵ ල .ි නභි ක යුතුි ඉටුි න්රීභි
ම්ඵ ධලඹ ි නභි ඇභිනරුි ලදලදනහ භි භභි සතුින ති
නහ.ිි  ි

 

[தற.த. 5.49] 

 

ගු අබ්දුල්ළශහ මශහරූසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு அப்துல்னர ஹ்தௐப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
தௌ கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்மப, 

றக் ப்தற்தநரறல் சட்டத்றன் லழ்தம் எளங்குறறள் 

தரடர்தரவும் டற்தநரறல் லர்ரழ் உறரறண பங்ள் 

றதத்ச் சட்டதோனம் தரடர்தரவும் இன்த கடதததம் 

றரத்றல் மதசுற்குச் சந்ர்ப்தம் தரடுத்கக்ரத் 

ங்ளுக்கு ன்நற தரறறக்றன்மநன்.  து டக்கு, றக்குப் 

தறமசங்பறமன உள்ப லணர்ளுக்குப் தரரற தறச்சறகண 

ர இந்ற 'மரனர் 'பறன் தக ரப்தடுறன்நது. 

அர்ள் கடதசய்ப்தட்ட தொக்ரல் அங்குன இளக 

கனகப எத டகறல் 500 லற்நதக்குக் குகநர 

தூம் இளகப் தடகுள்தோனம் இளத்து து லன் 

பங்கப தல்னரம் சுதட்டிதடுத்மதரது, அகணத் 

டுக் தொடிர எத சூலில் ங்ளுகட டற்தகடறணர் 

ரரறதந்ணர்.   

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ලම්ි අසථහලේි ගරුි කථහනහඹකතුභහි
මරහනඹිග නහිඇින. 
 

අනතුුල ග  ු කී ජයලර්ධන මශතළ මළවනමයන් ඉල ක 
වමයන්  ගු කථළනළයකතුමළ මළවනළරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு னக்ற ஜர்ண அர்ள் அக்றரசணத் 

றணறன்த அனம, ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள் கனக 

றத்ரர்ள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  left the 

Chair, and THE HON.  SPEAKER  took the Chair. 
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[ගරුි(භවහචහර්ඹ)ිආශුිභහයයලංවිභවතහ] 



2017 ජූලිි06ි 

ගු අබ්දුල්ළශහ මශහරූසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு அப்துல்னர ஹ்தௐப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
தௌ சதரரர் அர்மப, இத்க சூலில் 

இந்ற த்ற அசரங்த்மரடு டற்தநரறல் ற்தம் ல 

பதோன அதறறதத்ற அகச்சர் தப யறந் அவீ 

அர்ள் ற்தம் லண சதொரத்கச் மசரோ்ந் குளறணர் 

தசன்த மதச்சுரர்த்க டத்றன் ரர, இண்டு 

அசரங்ங்ளும் எத்துக்தரள்பக்கூடி எத தொடிவுக்கு 

ந்ண. அன்தோனம் து அசு இந் இளகப் தடகுகபத் 

கடதசய்து, ங்ளுகட பங்கபப் தரதுரக்க்கூடி 

எத சூல் உதரறறதக்றன்நது. அமமத்றல், 30 தட 

ரன த்த் சூலிமன ரழ்ந் து லணர்ள் சுதக்கு கன 

ன்றன்ந அடிப்தகடறமன தசய் தரறகன றட்டல்ற்கு 

அர்ளுக்கு எத ரன அரசம் மகப்தட்டது. இகண 

ங்ளுகட டற்தநரறல் அகச்சு ங்றறதக்னரம். 

அண்கறல் ற்தட்ட எத றகனககச் சலர்தசய்ற்கு 

ங்ளுகட டற்தநரறல் அகச்சர் அர்ள் அதகட 

உறரரற - DG உடன் ஏர் உடன்தரட்டிற்கு தொடிர 

சூல் இதந்து.  

றதமரகன ரட்டத்றல் inner harbour area 

ன்தது தொளகரக் றண்றரப் தறமசத்கத்ம் 

இநரல்குறப் தறமசத்கத்ம் குடரக்கப் தறமசத்கத்ம் 

உள்படக்ற தகுறரகும். இங்குள்ப லணர்ள், குநறப்தர 

8,000 குடும்தங்ள், றட்டத்ட்ட 144 சறநற தடகுகப 

கத்றதக்றன்நரர்ள். அரது, 19 அடி லபதொள்ப 

தடதரன்நறல் 8 லணர்ள் தசல்றன்நமதரது , அங்கு எத 

றதந்கண றறக்ப்தட்டது. இப்தறமசத்றதகட 

கமரப்தகுற லணர்ள் foul point க்கு அப்தரல் 7 டல் 

knot மதர மண்டுதன்த றதந்கண றறக்ப்தட்டது.  7 

டல் knot ன்த கூதறன்நமதரது அது 13 றமனரலற்நர் 

தூரகும். அரது கமரத்றலிதந்து 8 டல் knot 

தசன்த லண்டும் 7 டல் knot மதரமண்டும் ன்த 

கூநப்தட்டது. இது எட்டுதரத்ர 24 -30 றமனரலற்நதக்கு 

இகடப்தட்ட டற்தரந்பறப்தைப் தறமசரகும். 8 

லணர்கப ற்நறக்தரண்டு எத 19 - 23 அடிப் தடறல் இந் 

இடத்றற்கு அர்ள் தசன்நரல், அர்ள் லகணப் தறடிக்ரது 

டலிமன உறரறக் மரறடும். ணம, இர்ளுக்ர எத 

தைற தொகநக அநறதொப்தடுத் மண்டும் அல்னது multiday 

boats  அல்னது Dinghy boats ப் ததற்தக் 

தரடுக்மண்டும் ன்த ரன் டற்தநரறல் அகச்சர் 

அர்ளுக்கு டுத்துக் கூநறமணன்.  

இன்த றக்தல்ன தறமசத்றமன 15 இனட்சம் தௐதரய் 

தததறத்கட 32-34அடி லபரண தடறல் 40 horsepower 

engine ப் தரறத்து அர்ள் சுந்றர அந்க் 

டற்தநரறகனச் தசய்றநரர்ள். தொன்ணரள் டற்தநரறல் 

அகச்சர்பரண ததஸ்டஸ் ததமர அர்ள், மஜரசப் 

கக்ல் ததமர அர்ள், ரஜற மசணரத்ண அர்ள் 

ஆறமரதகட ரனத்றல் ல்னரம் தரரற தடகுள் 

தரடுக்ப்தட்டண. அறல் என்தகூட றதமரகன 

ரட்டத்றலுள்பர்ளுக்கு ங்ப்தடறல்கன. அங்றதக் 

றன்ந துகநதொத்றமன 300க்கு மற்தட்ட தடகுள் - Dinghy 

boats இதக்றன்நண. அக அகணத்தும் ரலி, அம்தரந் 

மரட்கட, ரத்கநப் தறமசத்ர்ளுக்குச் தசரந் 

ரணக. இந்ப் தறமசத்றல் இதக்றன்ந சறநற தடகுபறன் 

தோனம் இன்த டற்தநரறல் அகச்சு ஏர் உரறககப் 

ததற்நறதக்றன்நது.  

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! Hon. Member, you have five more 

minutes. - [Interruption.] 
 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Hon. Member, you are misleading the House and the 

country. - [Interruption.] 
 

ගු අබ්දුල්ළශහ මශහරූසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு அப்துல்னர யதௐப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 

භලේිකථහිදළ ිතභයිිඳ  ිගත්ලත්.ිඔඵතුභහිඳශමුල භි
භලේිකථහිඅවලගනිඉ න.ිKuchchaveli DS Division, Town 

and Gravets DS Division,  Kinniya DS Division, Verugal 

DS Division இக  அகணத்றலும்   Kinniya DS Division  

ச் மசர்ந்ர்ளுக்கு ட்டும்ரன் கடறறக்ப் 

தட்டிதக்றநது. அரது, அர்கப 24 றமனர லற்நதக்கு 

அப்தரலும் கண தகுறகபச் மசர்ந்ர்கப 7 Knot, 
அரது, 12 றமனரலற்நதக்கு அப்தரலும் தசன்த 

லன்தறடிக்கும்தடி Navy கூதறன்நது.  

தைல்மரட்கட- தரக்றபரய் தறமசத்றல் இநரல், ண்டு  

தறடிப்தறல் ஈடுதட்டிதந் 3,600 குடும்தங்பறல் எதகக்கூட 

டந் மரன்தை ரனத்றல் இநரல் தறடிக் அதறக்றல்கன. 

அமமதரன்த, றண்றர தறமசத்றலும் எத ரள்கூட 

அற்கு அதறக்றல்கன. 74 தடகுள் Navy ஊடர 

ததரலிவடம் எப்தகடக்ப்தட்டண. இது தரடர்தறல் ரங்ள் 

ங்ளுகட தௌ அகச்சர் அர்பறன் ணத்துக்குக் 

தரண்டுந்மரம். ரன்கு றமனரலற்நதக்குள் லன்தறடிப்த 

ற்குத் ற்ரலிரமதம் அர்கப அதறக்குரத 

DG அர்பறடம்  மரரறமணரம். 30 தட த்த் ரனத்றமன, 

ங்ளுகட சந்றரறர அம்கரர் அர்ளுகட ரனத் 

றலும் யறந் ரஜதக்ஷ அர்ளுகட ரனத்றலும் 200 

மரடி தௐதரய் தததறரண Dora தடகுள் அறக்ப் 

தட்டமதரதுகூட, ங்ளுகட லணர்ள் டற்தநரறலில் 

ஈடுதடுற்குத் கட றறக்ப்தடறல்கன. அர்ள் 

லன்தறடித்ரர்ள், இநரல் தறடித்ரர்ள், ண்டு தறடித்ரர்ள். 

அங்குள்ப 8,000 குடும்தங்ள் ன்த கூதறன்நமதரது, சுரர் 

60,000 மதர் தட்டிணறறன்நறச் சரப்தறட்டுக்தரண்டிதந்ரர்ள்.  

இம்தொகந மரன்தை ரனத்றமன ணறரதறரண 

அடிப்தகடறல் அர்கப தைல்மரட்கட, தரக்றபரய் 

தறமசத்றலும் றண்றர, குடரக்கப் தறமசத்றலும் 

ரன்கு றமனர லற்நதக்குள் லன்தறடிக் அதறக்குரத 

மரரறமணரம். தணன்நரல், அந்ப் தறமசத்றமன 

கமரத்றலிதந்து 06ஆது றமனரலற்நரறமனரன் 

இற்கத் துகநதொம் ரப்தடுறன்நது . அங்குரன் 

'இல்கணட் ' ற்நறதறன்ந ப்தல்ளும் “தறரலர” 

றதணத்துக்கு மரதுக ர ற்நறதறன்ந ப்தல்ளும் 

Mitsui Cement Factoryக்கு சுண்க்ற்கப ற்நறதறன்ந 

ப்தல்ளும் ரறத்துறற்தணரல், அங்கு சறநற லன்கபப் 

தறடிக் தொடிரது. அரது, அந் றண்றர தறமசத்றமன 

டற்கறலிதந்து ஆத றமனரலற்நதக்கு அப்தரல் சறநற 

லன்கபப் தறடிக் தொடிரது. 
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ඳහර්ලිලම් තු 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, you have only two more minutes. 
 

ගු අබ්දුල්ළශහ මශහරූසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு அப்துல்னர யதௐப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
இணரல், அர்ள் கடதசய்ப்தடர என்நக அங்குன 

அபவுள்ப  கனகபப் மதரட்டு ததரற லன்கபத்ரன் 

தறடித்ரர்ள். ன்ண டந்து? லணர்ள் ரக்ப்தட்டரர்ள். 

அர்ள் எதரள்கூட லன்தறடிக் அதறக்ப்தடறல்கன. 

இணரல், இம்தொகந றட்டத்ட்ட 8,400 குடும்தங்கபச் 

மசரோ்ந் க்ள் தட்டிணற மரன்தை மரற்நரர்ள். தைல்மரட்கட- 

தரக்றபரய் தறமசத்றமன தத தடங்ளுக்கு மல் 

இநரகனத்ம் ண்கடத்ம் தறடித்து ந்ர்ளுக்கு இப்ததரளது 

அறல் ஈடுதடுற்குத் கடதசய்ப்தட்டிதக்றநது .  

அங்கு தொஸ்லிம்ளுக்தண 07 சம்மபணங்ள் இதந்ண. 

இன்த தொல்கனத்லறமன றழ் க்ளுக்ரண எத 

சம்மபணதொம் சறநறதைறமன சறங்ப க்ளுக்ரண எத 

சம்மபணதொம் இதக்றன்நது. இற்நறன் கூட்டங்ள் 

இடம்தததரறன், எத ரம் அது தொல்கனத்லறல் 

டந்ரல், அடுத் ரம் அது றதமரகனறமன 

டத்ப்தட மண்டும் ன்த Gazette தண்ப்தட்டது. 

ஆணரல், இதுக எத கூட்டம்கூட றதமரகனறமன 

டத்ப்தடறல்கன. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, you have to conclude your speech now.  

 

ගු අබ්දුල්ළශහ මශහරූසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு அப்துல்னர யதௐப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 

Please give me two  more minutes, Sir.  භ ිුදළුිලේරහේි
ලද නිගරුිකථහනහඹකතුභලධ. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

භ ිලේරහිadjust කයිග න ිඅභහරුයි.ිI can give you one 

more minute.  Please conclude.  

 
ගු අබ්දුල්ළශහ මශහරූසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு அப்துல்னர யதௐப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
அந் றதந்கணறன் அடிப்தகடறல் எதரள்கூட 

றதமரகன ரட்டத்றலுள்ப லணர்பறன் தறச்சறகண 

ஆரப்தடறல்கன. தப அகச்சர் அர்ள் தக 

ந்மதரது, அற்குத் லர்வு ததற்தத்தரக் கூநறத்ம் 

அகணப் ததற்தக்தரடுக்றல்கன. 

அமமத்றல், ரன் றதம்தைம் தௌ அகச்சர் 

யறந் சசறங் அர்பது அகச்சு சம்தந்ப்தட்ட சறன 

றடங்கபக் கூந ஆகசப்தடுறன்மநன். அந்ப் 

தறமசத்றமன ரர் வீறகபப் மதரட தொடிறல்கன; றல் 

வீறகபப் மதரட தொடிறல்கன; சறப்தறகபக்கூட அள்ப 

தொடிறல்கன. ரம், துகநதொங்ள் ற்தம் ப்தற்தகந 

அலுல்ள் அகச்சுக்கு உரறத்துகடதண அந்ப் 

தறமசத்றன் கமரக் ரறள் ல்னரம் Gazette 

தண்ப்தட்டிதக்றன்நது. டந் 2-3 ரங்ளுக்கு தொன்ணர் 

தப அகச்சர் அர்ஜளண துங் அர்ள் அங்கு 

ந்மதரது 785 தயக்டர் - 1,750 க்க றடுறத்ரர்; 

ரங்ள் சந்மரசகடறன்மநரம். இன்தம் 3,000 க்ர் றனம் 

றடுறக்ப்தட மண்டும்.  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, you have to conclude now.  

 

ගු අබ්දුල්ළශහ මශහරූසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு அப்துல்னர யதௐப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ணம, அந்ப் தறமசங்பறல் ங்ளுகட லணர்ள் 

தரடர்தரவும் ங்ளுகட தறமச க்ளுகட 

ரழ்ரரம் தரடர்தரவும் இந்  இண்டு அகச்சர்ளும் 

ணம் தசலுத் மண்டும் ன்த மட்டு, றகடததத 

றன்மநன். ன்நற. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Thank you very much.   

මීශෙ  ිගරුිඩී.වී.ිචහනකිභ ත්රීතුභහ.ිඔඵතුභහ ිභානහි ි10කි

කහරඹේිිනලඵනහ. 

 
[අ.බහ.ි5.59] 

 

ගු ඩී. වී. චළනක මශතළ 
(ரண்தைறகு டி.வீ. சரண) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි යලේි ධීයි ජනතහලේි අනහගතඹ ි
ඵරඳහන ියලේිධීයිකර්භහ තඹ ිඵරඳහනිඳනත්ිලකටුම්ඳතේි

පිළිඵිඔඵතුභහිමරහනලය්ියලටිනිඅසථහකිඅදවසිිදළේවීභ ි
රළබීභි ගළනි භභි සතුිනඹි ඳශි කය න ි කළභළිනයි.ි ගරුි
කථහනහඹකතුභලධ ිලම්ිඳනත්ිලකටුම්ඳතිඵරඳහ ල ිඉ ිනඹහලේි
යල ිඇභාල්රහිඅලපාියලේිධීයිකර්භහ තලය්ිලඹලදන ිනලවභත්ි

නළත්නම්ිලනත්ිය ලි ිඇභාල්රහිඅලපාිමුහුදුිසීභහිතුශිධීයි
කර්භහ තලය්ි ලඹලදනි කණ්ඩහඹභ දි න්ඹරහි ප්රලසනඹේි
ිනලඵනහ.ි ලම්ි නීිනි ලයගුරහයලි ලඵොලවෝි ලරහ ි ඵරඳහ ල ි

අලපාියලේභිඅහිංකිධීයඹ  යි.ිලම්ිනීින ිලයගුරහයලිලේ ල ි
පි ි ය ි ධීයඹහ ි න්ඹරහයිි න්ඹ ල ;ි නමුත්ි ඇත්ත භි
ඵරඳහ ල ිඅලපාියලේිධීයඹහ යි.ි 

ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි භභි මුලි භි අධහනඹි ලඹොමුි
කය න ි කළභළිනයි ි ධීයි වහි ජරජි ම්ඳත්ි ංර්ධනි අභහතයි
ගරුි භහි දි අභයවීයි භළිනතුභහි අදි "රේබිභ"ි පුත්ඳත ි කයරහි

ිනලඵනිප්රකහලඹේිපිළිඵ.ිගරුිකථහනහඹකතුභලධ ි නහිිලභලේි
ව ිලනහ:ි 

"ලභභිඳනතිඅුසිලභය ිමුහුදුිසීභහ ිඇතුළුිවීිනීිනිභාලයෝධීිලරි

ධීයි කර්භහ තලය්ි ලඹලදනි භාලදලි ධීයි ඹහහ ි ධීයි උඳකයණි වහි

ධීයයි ිඅත්අඩංගු ිග නහිඅතයිඊ ිනලයහිිඳනනිදඩිමුදරිදළන ි

ිනලඵනිමුදර ිඩහින්හිඳිගුණඹන් ිළි ින්රීභ ිපිඹයිලගනිිනලඵනි

ඵි ධීයි වහි ි ජරජි ම්ඳත්ි ංර්ධනි ඇභළිනි භහි දි අභයවීයි භවතහි
ප්රකහලිකලශේඹ. 

ඒිඅුසිලභය ිමුහුදුිසීභහ ිනීිනිභාලයෝධීිඇතුළුනිධීයිඹහහි

වහි ලභලතේි ඳනනි රදි දඩි මුදරි රුපිඹල්ි මිලිඹනලය්ි යල ි මිලිඹනි
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100ි දේහි ඉවශි දළලභුසි ඇත.ි නලභ භි නීිනි භාලයෝධීි ඳ නි රභරි

ලඹලදනිලදීයඹිධීයයි ිවහිනිදඩිමුදරිරුපිඹල්ි50000ියල ිරුපිඹල්ි

රේි05ිදේහිඉවශිදභුසිිරළලබ්.ි" 

වළඵළයිි ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි -ි [ඵහධහි න්රීභේ]ි ගරුි
අභහතයතුභලධ ිඔඵතුභහලේිඅසථහලේිඋත්තයිලද න.ිභ ිභානහි ි
10යිිිනලඵ ල . 

ලම්ිඳනත්ිලකටුම්ඳතිතුශිලම්ින්යලභිලදඹේිභභි ි දන් ල ි
නළවළ.ිමිලිඹනි100කිදඩඹේිලවෝිනළලධින්යලභිලදඹේිගළනිලම්ි
ඳනත්ිලකටුම්ඳලත්ිව ිල ල ිනළවළ.ිභවයභා ිඳත්තයලය්ි

යදේි ල නි පුළු  ි නලවභි නළත්නම්ි ඔඵතුභහි වදපුි ඳනත්ි
ලකටුම්ඳලත්ි යදේි ල නි පුළු .ි නමුත්ි ගරුි
කථහනහඹකතුභලධ ි ලම්ි මිලිඹනි 100ි දඩඹි ඳනත්ි ලකටුම්ඳත ි

ඇතුළුි ලනහිනම්ි අපිිකළභළිනයි.ිපි ි ය ි ධීයඹ ි අලපාි මුහුදුි
සීභහ ිඇභාල්රහිඅලපාිභත්යිම්ඳතිඅයලගනිඹනිභා ිලභලවභි
දඩඹේි නකතුි ලනහි නම්ි අපිි කළභළිනයි.ි වළඵළයිි ගරුි
කථහනහඹකතුභලධ ි භභි ලම්ි ඳනත්ි ලකටුම්ඳතිතුශි නළලධින්යලභි

ලදඹේිදන් ල ිනළවළ.ි 

ගරුිකථහනහඹකතුභලධ ිඒි හලේභ ි ලම්ිආණ් සිආපුි දලේි
ඉ ි අලපාි යලේි ධීයඹහ ි ඳනනි රදි අලුත්ි නීිනි -ි රීිනි ලධහි

දයල ි දි භත්යිලධසඳහදනඹිඅ සි ලමි ිඹනහ.ි ඒිහලේභි
ආනඹනඹි න නි න නභි ළි ි ලනහ ි අඳනඹනඹි න නි
න නභිඅ සිලනහ.ි 

ගරුිකථහනහඹකතුභලධ ිඒිහලේභිලම්ිනීිනත්ිභෙිඅදිඅලපාි
යලේි ධීයඹහි භාලහරි ප්රලසනි යහශිඹක ි මුහුණි ලදනහ.ි ධීයි
ගභන් ි ආපුි ලකලනේි ලලඹ ි භභි ද නහ ි ගරුි

කථහනහඹකතුභලධ ිඅදිඅලපාිගලම්ිධීයඹහ ිභාලහරිප්රලසනිිනලඵනි
ඵ.ි අදි ඉංජිල රුහ ි ිනලඵනහි හලේි paper work  ටිකේි
ධීයඹහ ත්ි කය නි ිනලඵනහ.ි ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි භවයි
ලරහ ි නකි ලඵෝේටුකි ධීයඹ ි ඳසලදලනේි මුහුදුි ඹනහ.ි

විනයලලඹ ත්ි කලි ි දලේි වි නේලකලනකුණා ි න නි ඵළවළි
න්ේලොත්ිඅලුත්ිධීයලඹේිපිළිඵිභාසතයිව ිකයරහ ිඔහුලේි
Identity Card copies ලගනළල්රහිදීරහිඒික්රිඹහලිඹිඅ ිලරහි

රැන්ඹහ ිඹ නිල ල ිතිදේිභාතයිඳහුිලරහයි. 

ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි අලුලත ිවඳු හි දු ිVMS නකත්ි
භෙි අදි අලුත්ි නීිනඹේි ඇභාත්ි ිනලඵනහ.ි ලඵෝේටුි මුහුදුි ගිහි ි

දසි න්හිඳඹේ ි භවයි භා ි භහඹේි මුහුලදි ඉ නි අසථහි
ිනලඵනහ.ිලම්ිලඵෝේටුිමුහුදුිගිහි ිභෙදීිVMS නකිකළ සලණොත් ි
ඳළඹි තුනේි ඇතුශති ලගොඩි බිභ ි න නි නනෆ.ි ඳළඹි තුනන් ි

ලගොඩබිභ ිආලේි නළත්නම්ි රුපිඹල්ි රේි ඳවකි දඩඹේිලධඹභි
ලනහ.ි වළඵළයි ි ලම්ිනීිනි ළි ි ල ල ි අලපාි යලේිධීයඹහ .ි
අලපාිභත්යිම්ඳතිලනශහිග නිධීයඹහ ිනීිනිළි ිලනහ.ිඒි

තුළි ි අලපාි ධීයිකර්භහ තඹින නි න නභිකඩහි ළල නහ;ි
අලපාිධීයඹහ ිිනබුණුිතළනිනළිනිලරහිඹනහ.ි 

ගරුිකථහනහඹකතුභලධ ිභභිකලි ින්ේහිහලේභිපි ියටි ි
නනිලඵෝේටුර ිතභයිිනීිනිළි ිල නිනනෆ.ිඊලය්ිඅලපාිගලම්ි

- කුඩාලැේ ප්රනශනේ -  නබෝට්ටුලක් ශා ශම්බන්නතොට ලරානේ 
යල ිගිඹිලඵෝේටුිලදකේිනළන් ිඹ ිකයලගනිගිහි ිිනලඵනහ.ි
නළන් ිඹ ිකයලගනිගිඹහිභාතයේිලනොලයි ි ඒිලඵෝේටුිලදකි

ම්පර්ණලඹ භි මුහුදුි ඵත්ි ලරහ.ි ලඵෝේටුරි යලටිි ධීයයි ි
ලදලදලනේි තභත්ි ලොඹහි ලගනි නළවළ.ි නයි ි නේි ධීයලඹේි
ිනේළල්ර ි භහලිඹළදදි ි ප්රලදලලය්ි ඳිනංචිි යලේදරුි පිලඹේ.ි ශභයිි

වතයලදලනේි යලටිනි පිලඹේි නළවළ!ි ඒි හලේභි භලේි ගලම්ි -
කුණාඩහළල්ර ි ලභෝදයත්ති ප්රලදලලය්-ි ලේකයි ලවෝදයඹහ ි
ලභොකේිවුණහදින්ඹරහිතභි ද ල ිනළවළ.ිනභිලධහි භභි ගරුි

ඇභළිනතුභහලග ි අව නි කළභළිනයි ි ලම්ි ම්ඵ ධලඹ ි ගත්ති

ක්රිඹහභහර්ගිලභොනහදින්ඹරහ.ිඅදිනිභා ිඒිනළිලොඹහිගත්තහද ි
ඒි නළ ි දඩි ලධඹභි කයරහි ිනලඵනහද ි ලභොකේදි ගත්ති
ක්රිඹහභහර්ගඹින්ඹරහිඅපිිදළනිග නිකළභළිනයි.ි 

නදහි යුදධඹේි ිනබුණි ලධහි ධීයඹහි මුහුදුි ඹ නි බඹි වුණහ.ි

වළඵළයි ි භහි දි යහජඳේි භළිනතුභහි යලේි යුදධඹි ලධභි කයරහ ි
ධීයඹහලේිබිඹිනළිනිකශහ.ිවළඵළයි ිධීයඹහිලනොලයිිබිඹිවුලණ්;ි
ධීයඹහලේි ඳවුලල්ි අඹ.ි ධීයඹහිි මුහුදුි ඹනලකො ි ධීයඹහලේි

ආදයණීඹිබහර්ඹහ ිඅම්භහ ිතහත්තහ ිලවෝදයඹහ ිඳවුලල්ිඅඹිතභයිි
බඹිවුලණ්.ිිවළඵළයි ි අදිලදදීියලේියුදධඹේිලනොිනබුණත් ි අලපාි
ධීයි ඳවුල්රි ජනතහ ි තභ ලේිසහමිපුරුඹහි මුහුදුි ගිඹහභ ි

තභ ලේිපුතහිමුහුදුිගිඹහභිබලඹ ිඉ නියලදුිලරහිිනලඵනහ.ි
නළේි ඹ ි කයලගනි ඹයිද ි නලවභි නළත්නම්ි ඉ ිනඹහලේි
ලඵෝේටුන් ිඇභාත්ිඳවයිලදයිදිහලේිගළ ලුියහශිඹක ිඅදිඅලපාි

ධීයඹහ ි මුහුණි ලද නි යලදුි ලරහි ිනලඵනහ.ි අදි ධීයඹහලේි
ආදයණීඹි බහර්ඹහ  ි දරු   ි තභ ලේි සහමිපුරුඹහ ි
තභ ලේි තහත්තහි ලගදය ි නනකම්ි ඒි අඹලේි වීභාතඹි පිළිඵි
භාලසහඹේිනළිනිලරහිිනලඵනහ.ි 

වම්ඵ ලතො ි යහඹි රැකි ග නි නදහි තරුණි තරුණිඹ ි
උදලඝෝණඹි කයනි ලේරහලේි අලපාි අභහතයරු   ි
ජනහධිඳිනතුභහ  ි අගභළිනතුභහ ි පුළු කභි ිනබුණහ ි නහභාකි

වමුදහඳිනතුභහි නතළන ි ඹරහි භහධයලේදී  ි ගවරහ ි ඒි
තරුණඹ  ි ගවරහි ඒි යහඹි මුදහි ග න.ි වළඵළයි ි අලපාි
ලඵෝේටුේි නළන් ි ඹ ි කයලගනි ගිඹහභ ි අලපාි ධීයඹ ලේි

වීභාතර ිතර්ජනිනල්රි නිභා ි ිඒිනහභාකිවමුදහිලඹොදරහි
ලම්ිනළිඅල්රහිග නිඅලපාිනහඹකඹ  ිඵළරිිලරහිිනලඵනහ.ි
ලභොකේදිගරුිකථහනහඹකතුභලධ ිලම්ිනීිනඹ?ිභභිඊලය්ිලම්ිගළනි

ඇභළිනතුභහ ිප්රකහලිකයදදී ිඇභළතුභහින්ඹනහ ිනහභාකිවමුදහි
ලම්ක ිගින්ඹ නිනනෆින්ඹරහ.ිගරුිඅභහතයතුභලධ ිඒකිඇත්ත.ි 

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගු ඩී. වී. චළනක මශතළ 
(ரண்தைறகு டி.வீ. சரண) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

ගරුි අභහතයතුභලධ ි ඔඵතුභහලේි ලේරහලේදීි උත්තයි
ලද නලකෝ.ිභ ිතිභානහි ිලදකිතුනයිිිනලඵ ල .ි 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 
තිභානහි ිතුනේිිනලඵනහ.ිගරුිඇභළිනතුභලධ ිඔඵතුභහලේි

පිළිතුරුිකතහලේදීිපිළිතුරුිලද නිපුළු ිල ද?ි 

 
ගු ඩී. වී. චළනක මශතළ 
(ரண்தைறகு டி.வீ. சரண) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 
ගරුිකථහනහඹකතුභලධ ිනතුභහින්ේහිනහභාකිවමුදහිලම්ක ි

ගින්ඹ නිනනෆින්ඹරහ.ිවළඵළයි ි ිභභිඇභළිනතුභහ ිඅධහයණඹි
කය නි කළභළිනයි ි ධීයඹ ලේි වීභාති පිළිඵි නතුභහ ත්ි
ගකීභේිිනලඵනහින්ඹරහ.ිඒිහලේභිවළභිදහභිලධරධහරි  ිලම්ි

ප්රලසනි දභ නිනඳහ.ි නලිවභිනම්ිනහභාකිවමුදහ ි ගින්ඹ නි
නනෆ ි ජනහධිඳිනතුභහ.ි ඔඵතුභහි න්ඹ ල ි ජනහධිඳිනතුභහ ි
ගකීභේි ිනලඵනහි න්ඹරහ.ි ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි භභි ඒි

පිළිඵිිළි පුයිකථහිකය නිඹ ල ිනළවළ.ි 
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ඳහර්ලිලම් තු 

අදි ලම්ි යලේි ඳිනනි නීිනත්ි නේකි භත්යි අඳනඹනඹි අ සි
ලමි ිඹනහ.ි භත්යිඅඳනඹනඹින නින නභිඅ සි ලේලිගනි
ඹනහ.ි 2015ි ලර්ි භහි දි යහජඳේි භළිනතුභහි ය ි බහයි

ලදනලකො ිභත්යිඅඳනඹනඹිලභ්රිේිල ො ි26 320ේිලනහ.ි
වළඵළයි ි 2016ි යි ලනලකො ි භත්යි අඳනඹනඹි ි ලභ්රිේි
ල ො ි17 593ිදේහිඅ සිලනහ.ිඒිඅ සවීභිතුශිිරුපිඹල්ිමිලිඹනි

7 994ේි-රුපිඹල්ිලකෝටිි799ේි-ිඅලපාිභාලදලිභාලධභඹිඅඳ ිඅහිමිි
ලරහි ිනලඵනහ.ි ලභඹ ිලවේතුිලරහිිනලඵ ල ිඅලුින ිඳනපුි
නීින-රීිනයි.ිි  ි

ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි ධීයඹහ ි නීිනි දහරහි ධීයඹහ ි ඒිි
භත්යි ම්ඳතිලගලන නිිනබුණුිඒි ඳවුදකම්ිඅ සින්රීභිතභයිි
ලම්ක ිඵරඳහරහිිනලඵ ල .ිවළඵළයිිගරුිකථහනහඹකතුභලධ ිනකි

ඳළත්තන් ි අඳනඹනඹි අ සි ලනි ලකො ි අලනේි ඳළත්ලත ි
ආනඹනඹි භාලහරි ප්රභහණඹන් ි ළි ි ලනහ.ි ගරුි
කථහනහඹකතුභලධ ි නදහි භහි දි යහජඳේි භවත්තඹහි ආණ් සි
බහයලදනි ලකො ි භත්යි ආනඹනඹි ලභ්රිේි ල ො ි 78 712යි.ි

වළඵළයි ි ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි ඒකත්ි ළි ි ලනහ ි ලභ්රිේි
ල ො ි 115 000ක .ි ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි ලම්කි භත්යි
ආනඹනඹිලභ්රිේිල ො ි37 693න් ිළි ිවීභේ. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරුිභ ත්රීතුභලධ ිකහරඹිඅ ිල නයිිඹ ල . 
 

ගු ඩී. වී. චළනක මශතළ 
(ரண்தைறகு டி.வீ. சரண) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

තත්ඳයි 30ේි ලද න ි ගරුි කථහනහඹකතුභලධ.ි ලම්කි තුළි ි
ලනිඳහ සිලකොච්චයද?ිඅදිලදදීිපි ිය ර ිඅලපාියලේිමුදල්ි
ඹනහ ි මිලිඹනි 16 389ේ.ිලම්කිලධහි අලපාි යලේිල්ලිිලකෝටිි
1 638ේි පි ි ය  ි ඹනහ.ි ධීයි ඇභිනතුභලධ ි නීිනි දහ නි පි ි

යටි ිනනිලඵෝේටුර ;ිිපි ියටි ිනනිනළේර .ිවළඵළයි ි අලපාි
ධීයඹහි ආයේහි කය න.ි අලපාි ධීයඹහලේි ගළ ලුි භාරහි ඒි
ලගොල්ර  ි කය නි පුළු ි උඳරිභි ලේහි ඉටුි කය න.ි

සතුිනයි. 

[අ.බහ.ි6.09] 
 

ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ (ධීලර ශළ ජජ වේඳ ක 

වංලර්ධන අමළතය වශ මශලෆලි වංලර්ධන රළජය 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ - டற்தநரறல் ற்தம் ல 

பதோன அதறறதத்ற அகச்சதம் ரலி அதறறதத்ற  

இரஜரங்    அகச்சதம்) 

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

ගරුිකථහනහඹකතුභලධ ි භභිකහයණහි න්හිඳඹේිපිළිඵිකථහි
කය නි කලි ි ඩී.වී.ි චහනකි භ ත්රීතුභහලේි කථහ භි ඹම්ි

පිළිතුයේිරඵහිලද නි අලයිලනහ.ි ඊලය්ිිනනලය්ිනතුභහි ලම්ි
ඳහර්ලිලම් තුලේදීි න්ේහ ි "ධීයි ඹහහි න්හිඳඹේි අනතුය ි ඳත්ි
වුණහ.ිඅපිිඵරඳිදු ුසි-අපිිභහළුිඅල්ර නිදීපු-ිභාලදලිඹහහයිි

ලම්ි ලඵෝේටුරි ගළටුලණ්"ි න්ඹරහ.ි ලම්කි ඉතහභත්ි අතයි
ප්රකහලඹේින්ඹරහි භභි ඊලය්ත්ින්ේහ.ි අපිි නලවභිඵරඳිදීරහත්ි
නළවළ.ි අලපාි ඵරි ප්රලදලඹ ි ආලොත්ි නනෆභි ලකලනේි අත්ි

අඩංගු ිග න ිනනෆභිඹහහේිඅත්ිඅඩංගු ිග නින්ඹරහිඅපිි
උඳලදසිදීරහිිනලඵනහ.ිභභිලම්ිපිළිඵ- 

ගු ඩී. වී. චළනක මශතළ 
(ரண்தைறகு டி.வீ. சரண) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

ගරුිකථහනහඹකතුභලධ - 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

නතුභහලේිකථහිඅ ිකය නිඉඩිලද න. 
 

ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරුිකථහනහඹකතුභලධ ි නතුභහින්ේහ ිඳසලේි භභිඒිපිළිඵි
හර්තහේිරඵහගත්තහ.ිඒිහර්තහලේිඉතහභත්ිඳළවළිනලිිඒිභාසතයි
ිනලඵනහ.ි ඹහහලේිනභ ි "ෂහයිේි පුතහි2".ිලභහිි අංකඹිආදීි ඒි

භාසතයි ටිකි ිනලඵනහ.ි යලදධිඹි වි සථහනඹි ිනලඵනහ.ි
අයිිනකහයඹහලේිනම්ිිනලඵනහ.ිභභිලකටිලඹ ින්ේලොත් ි තත්ි
ඹහහන් ි ගිහිල්රහි ඹහහලේි ධීයඹ ි වතයි ලදලනේි

ලබ්යහලගනි ිනලඵනහ.ි ගත්ි ක්රිඹහභහර්ගි භාධිඹ  ි ලභඹි හර්තහි
ලනිලකො ිනභිඅසථහලේභිනහභාකිවමුදහිදළුසත්ිකයනිනකි
තභයිි අපිිකශියුතුි ල .ි ඒකිකයරහි ිනලඵනහ.ි ඒි හලේභි

අ ිිනබුණුියලඹලුභිඹහහර ි ඒි දළුසම්ි දීභිකයරහි ිනලඵනහ.ි
ලභහිිලධරීේණඹ ිලරිඅඳ ිද රහිිනලඵ ල  ි"ලභභිධීයි
ඹහහලේින්යලදුිධීයිකහර්මිකලඹකුණාිඹහහලේිතේටුලේිdeck නකි

භතිලනොයල ිඇිනිඅතයිඹහහිනළේිගභ ිභහර්ගලය්ිිනබීිඇත."ි
න්ඹරහ.ිඒින්ඹ ල ිිබහණ්ඩිප්රහවනඹිකයනිජහතය තයිනළේි
ගභ ි භහර්ගලය්ි තභයිි ලම්ි ඹහහි ිනබිරහි ිනලඵ ල .ි ලභභි
ඹහහිනළලේි ගළමෙිඇිනිසථහනඹිතංගල්රියහලය්ි යල ි ළතපුම්ි

30-40ි දුයි ප්රභහණඹන් ිප්රධහනිනළේි ගභ ි භහර්ගලය්ි ඵළේි ශ්රීි
රංකහිනහභාකිවමුදහිනහථිකයරහිිනලඵනහ.ිඒිහලේභිලබ්ි
අඩභාලඹත්ිලම්ිපිළිඵිකරුණුිව ිලනහ. 

භලේිකහරඹි ඉතුරුිකයි ග නිනනෆිලධහි ඒි යලඹල්රිගළනි
න්ඹ නි ඹ ල ි නළවළ.ි ඊශෙි ඹහහි ගළනත්ි භභි න්ඹ නි
කළභළිනයි.ි ඊශෙි ඹහහලේි නභි "වහ ි 3".ි "ලභභි ඹහහලේත්ි

න්යලදුි කහර්මිකිලධරධහරිලඹකුණාි ඹහහලේි තේටුලේි deck නකි භති
ලනොයල ිඇිනිඅතයිඹහහිනළේිගභ ිභහර්ගලය්ිිනබීිඇත.ිලභභි
ඹහහිනළලේි ගළමෙිඇිනිසථහනඹිතංගල්රියහලය්ි යල ි ළතපුම්ි

30-40ි දුයි ප්රභහණඹන් ිප්රධහනිනළේි ගභ ි භහර්ගලය්ි ඵළේි ශ්රීි
රංකහිනහභාකිවමුදහිභඟි ිනහථිකයිඇත."ින්ඹරහිිනලඵනහ.ි
ලම්ිපිළිඵිwebsite නලේත්ිිදළුසම්ිදීරහිිනලඵනහ.ි 

 
ගු ඩී. වී. චළනක මශතළ 
(ரண்தைறகு டி.வீ. சரண) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

ගරුිඇභිනතුභලධ ිභ ිලඳොි ිඅසථහේිලද න. 

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඔඵතුභහ ිළි ිලරහේිලද නිඵළවළ.ි 

 
ගු ඩී. වී. චළනක මශතළ 
(ரண்தைறகு டி.வீ. சரண) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි භභි ඳශමුල භි ඇභිනතුභහ ි ලම්ි
කහයණඹි ඳළවළිනලිි කය නි කළභළිනයි.ි භභි ලචෝදනහේි නල්රි
කලශේි නළවළ ි ගරුි ඇභිනතුභලධ.ි ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි ලභභි

යලදධිඹි වුලණ්ි මුහුදුි ළතපුම්ි 13ේි භාතයි දුරි .ි ඒි අලපාි මුහුදුි
සීභහලේ.ි ඔඵතුභහි නළතත්ි න්ඹනහ ි ඒි අලපාි මුහුදුි සීභහි
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2017 ජූලිි06ි 

ලනොලයිින්ඹරහ.ිගරුිඇභිනතුභලධ ිඅලපාිධීයඹහ ිතභයිිඔඵතුභහි

ලචෝදනහිනල්රිකය ල .ිවළඵළයිිගරුිඇභිනතුභලධ ිඔඵතුභහිඒි
ප්රලසනඹිධීයඹහි පි ි දහ නි නඳහ.ි ඔවු ිඉරහි ිනලඵ ල ිමුහුදුි
ළතපුම්ි13ේිදුරි . 

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි නතුභහි කයනි ලම්ි ප්රකහලඹත්ි නේකි

අලපාි ධීයඹ  ිතභයිිඅහයලඹේි ල ල .ි ඒකිභභි ඳළවළිනලිි
න්ඹ නිනනෆ.ිඅපිිලම්ිධීයඹ  ි ිනඹේිරඵහිග නිදළන භත්ි
උත්හවඹේි දයනහ.ිනමුත්ි ලභතුභහි ලම්ිකයනි ප්රකහලඹි නේකි

අඳ ි තයඹි ප්රකහලි කය නි ි යලදධි ලනහ.ි ලභොකදිනළත්නම්ි
ඳහර්ලිලම් තුි තුශි ළරැිනි භතඹේි ඇිනි නි ලධහ.ි රඵහි ගත්තුි
හර්තහ ිඅුසිඳළවළිනලිිව ිනහ ිනතුභහින්ේිකහයණඹි

අතයඹේඹින්ඹනිනක.ි 

ඒි භාතයේි ලනොලයි ි ගරුිකථහනහඹකතුභලධ.ි නතුභහි න්ේහ ි

VMS ඹ ඹිකළ සණහභි ඹහහිඳළඹි 3ේිඇතුශතිලගොඩි බිභ ි

න නිනනෆඹින්ඹරහිලධලඹෝගඹේිදීරහිිනලඵනහින්ඹරහ.ිඒකත්ි

ම්පර්ණි අතයඹේ.ි නලවභි න නි අලයි නළවළ.ි අපිි න්ඹරහි

ිනලඵ ල ිනලවභියලදධිඹේිවුණහභිදළුසම්ිලද නින්ඹරහයි.ිඒකි

දළුසම්ිලදනිරභලේදඹේිිනලඵනහ.ිඒිරභලේදඹ ිඅුසි දළුසම්ි

ලද නින්ඹරහයිි අපිින්ඹරහි ිනලඵ ල .ි ි ඒිලධහි නතුභහලේිඒි

ප්රකහලඹත්ිඅපිිම්පර්ණලඹ භිප්රිනේලේඳිකයනහ.ි 

ඊශෙ ි නතුභහි න්ේහ ි භත්යි අඳනඹනලය්ි අ සි වීභේි

ිනලඵනහින්ඹරහ.ිගරුිභ ත්රීතුභලධ ි ඔඵතුභහිලම්ිකහයණඹි වහි

ග න.ි2014ිර්ලය්ිතභයිිඅඳ ියුලයෝඳහිභත්යිතවනභිආලේ.ි

ඒි ලධහි ි 2015ි ර්ලය්ි භත්යි අඳනඹනඹි අ සි වුණහ.ි 2016ි

ර්ලය්ත්ි අ සිවුණහ.ිනමුත් ිලම්ිඅවුරුදදි අහනඹිනිලකො ි

ඵර න ිඉිනවහලය්ිළි භිභත්යිඅඳනඹනඹිකශිර්ඹිඵ ි

ලම්ිර්ඹි ඳත්ිකයනහයිින්ඹනිනකිභහි ඔඵතුභහ ිගකීලභ ි

න්ඹනහ.ි ඒිභාතයේිලනොලයි.ි2020ිනිලකො ිලම්ියලේිභත්යි

කර්භහ තඹිඉවශභිතරඹ ිලගනළභාත්ි නඹිජහිනකිලධසඳහදනලය්ි

ළදගත්භිවවුල්කහයඹහිඵ ිඳත්ිකයනහ.ි 

ඊශෙ  ිතවනම්ිඳ නිරභිගළනත්ිභහිලම්ිඅසථහලේිව ි
කය නිකළභළිනයි.ිගරුිකථහනහඹකතුභලධ ිඅලයිනම්ිලම්ිභත්යි

අඳනඹනඹි ති ලදතු ි ගුණඹන් ිළි ිකය නි අඳ ි පුළු .ි
ඩයිනභයිේි ගව නි අයි දීරහ ි ලඳෝ සි දළල්ර ි අයි දීරහ ි
රයිරහි වි ුදරුේකුණාි දළල්ර ි අයි දීරහි මුහුදි ඔේලකෝභි
හිලගනිඇභාල්රහිනකි ඳහය භි අසළ නිළි ිකයිලඳ  නි

පුළු .ිනමුත් ි භ ිවුභනහි ල ිනලවභිකය නිලනොලයි.ි ි
ලම්ි කහයණලය්දීි භහි ලදලඳහරනඥඹකුණාි භාධිඹ ි ීර දුි ග ල ි
නළවළ.ිලභලතේිකල්ිනලවභිලදල්ිිනලඹ නිඇින.ිිනමුත් ිනහයහි

ආඹතනඹි වි භාලලේඥයි ි ලදනි ලධගභනි භතයිි භහි ලධලඹෝගි
ඳන ල ;ි ීර දුි ග ල ි න්ඹනි නකි ඉතහභත්ි ඳළවළිනලිි
න්ඹනහ.ි අදි ඩයිනභයිේි ගවනි නකිළරන්ඹි යුතුි ප්රභහණඹන් ි

නත්හි ිනලඵනහ.ි ලම්ලකුසත්ි ඹම්ි ප්රභහණඹකි අහයලඹේි යලදුි
ලේභා.ිගරුිචහනකිභ ත්රීතුභලධ ිඔඵතුභ රහ ිඊශෙිතහලේත්ිඔඹි
දළ ින්ඹනිකථහින්ඹ නිපුළු ිලේභා.ිිනමුත් ිිභත්යිම්ඳති

හිලගනික ල ිනළිනිඅනහගතඹ ත්ිලම්ිම්ඳතිඉිනරිින්රීභයිි
අඳිඅභහතයහංලලය්ිදළේභි ල .ි 

ඒි භාතයේි ලනොලයි ි ගරුි කථහනහඹකතුභලධ.ි අපිි ධීයි
කර්භහ තඹ ි ජහිනකි ප්රිනඳත්ිනඹේි වදනහ.ි ලභලතේි කරේි
ිනබුලණ්ිඇභිනයඹහි ලනසි ලනි ලකො ි ලනසි ලනි ජහිනකි

ප්රිනඳත්ින.ිආණ් සි ලනොලයි ි ඇභිනයඹහි ලනසිලනි ලකො ත්ි
ලනසිලනිජහිනකිප්රිනඳත්ිනිිනබුණුිලම්ිකර්භහ තඹිවහිඉිනරිි

කහරලය්දීි ි නනම් ි ලම්ි අවුරුදදි ඉයි ල නි ඉසලල්රහි අපිි

ජහිනකි ප්රිනඳත්ිනඹේි කසි කයනහ.ි නතලකො ි භහි භාඳේලය්ිි
යලඹලුිලදනහ ත්ිිආයහධනහිකයනහ ිඇභාල්රහිඅදවසිරඵහිලද නි
න්ඹරහ.ි ඒි ජහිනකි ප්රිනඳත්ිනඹි වද ල ි භභි ලනොලයි.ි ි ලම්ි
ලරහලේි භාලලේඥිකණ්ඩහඹම්ි ඒි ලුසල ි ක යුතුිකයනහ.ි

ලනෝර්ලේි යජලඹ ි අඳ ි ඒක ි තහේණිකි වලඹෝගඹි
රළලඵනහ.ි අඳ ි ඒි යලඹල්රිරළලඵ ල ිලනොමිලල්.ි ඒි හලේභි
ලදීයඹි භාලලේඥයිුසත්ි ලම්ි ලරහලේි ඒි වහි අලයි ක යුතුි

කලයගනි ඹනහ.ි අපිි ධීයි ංභාධහනරි ජනතහලග ි කරුණුි
භාභසීම්ි කයනහ.ි අහනලය්ි භහි ඵරහලඳොලයොත්තුි  ල ි නඹි
ඳහර්ලිලම් තු ි ලගනළල්රහි ඔඵතුභ රහලේි අදවසි රඵහි

ග නයි.ි භාලලේලඹ භි ගරුි ලධවහල්ි ගරපාඳත්ිනි භ ත්රීතුභහි
හලේභි ලදභශි ජහිනකි ි  ධහනලය්ි ගරුිභ ත්රීරු  ි මුසලිම්ි
ගරුිභ ත්රීරු ිලම්ිපිළිඵිභාලහරිලලඹ ිඋන දුිලනහ.ි

ලම්ි යලඹලුභි ලදනහි නකතුි වුණහභි අඳ ි පුළු කභි රළලඵනහ ි
හර්ථකිජහිනකිප්රිනඳත්ිනඹේිකසිකයිග න.ිි 

ඊශෙ  ිභහළුිආනඹනඹිපිළිඵත්ිකරුණුින්හිඳඹේිව ි

කශි යුතුයි.ි යජඹි ප්රිනඳත්ිනභඹි ීර දුේි ගත්තහ ි ජනතහ ි

ලප්රෝමෙ ිළි ින්රීභිවහිභත්යිආවහයිප්රචලිතිකය නින්ඹරහ.ි

ඒකි භලේි ලවෝි අලපාි අභහතයහංලලය්ිකහර්ඹි බහයඹේි ලනොලයි.ි

අපිි රුපිඹල්ි ලදයලඹි ගණන ි ිනබුණුි ටි ි භහළුි රුපිඹල්ි 125  ි

130 ිඅ සිකශහ.ිඳහරිලබෝගිකඹහ ිටි ිභහළුිනකකිමිරි ිරුපිඹල්ි

100න් ි භාතයි ි අ සි කයි දු නහ.ි ඒි තුශි ටි ි භහළුි ආවහයඹ ි

ගළනීලම්ි ප්රභහණඹි අදි නි භා ි ලදගුණඹක ත්ි ඩහි ළි ි ලරහි

ිනලඵනහ.ි ලභොකද ිමිරිඅ සිවුණහභිළි ලඹ ිකනහ.ිපි ියටි ි

තභයිිඒහිලගලන ල .ිිිඉිනරිිකහරලය්දීිඒකත්ිඅ සිකයරහිලම්ි

යලේි ටි ි භහළුි කර්භහ තඹි ළි ි ිනයුණුි කය නත් ි භත්යි

ලධසඳහදනඹිළි ිකය නත් ි ිඅලපාියලේිඅබය තයිජරහලලි ිි

ලධයලිප්රලඹෝජනඹිරඵහි ගළනීභ ත්ි -ලභලතේිකල්ි අපිි ඒහලඹ ි

ලධයලි ප්රලඹෝජනඹි ගත්ලත්ි නළවළ-ි ි අපිි දළ ි ළඩි පිළිලශේි

වදනහ.ි ි ඒි හලේභි අපිි ලම්ි ය ි තුශි aquaculture industrial 

parks තුනේි ඇිනි කයනහ.ි ඒි තුළි ි රැන්ඹහි රේඹේි ඇිනි

න්රීලම්ිඉරේකඹ ිඅපිිලම්ිකර්භහ තඹිලඹොමුිකයනහිහලේභි

ලම්ියලේිප්රධහනිභාලදලිභාලධභඹිඋඳඹනිකර්භහ තිඅතලර්ිලභඹි

තු ළලධි තළන ි ලගලන නයිි අලපාි ඉරේකඹ.ි ඒකි

අලධහර්ඹලඹ භිඉස ිකයනහයිින්ඹනිප්රිනඥහිරඵහිලදමි ිභහි

ලධවඬිලනහ.ිලඵොලවොභිසතුිනයි. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ලඵොලවොභිසතුිනයි.ිගරුිභහි දිභයයලංවිඅභහතයතුභහ. 

 
ගු චන්ද්රසරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற ஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි ගරුි ඇභිනතුභහලග ි ළදගත්ි

කහයණඹේිඅව නිිනලඵනහ. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරුිඇභිනතුභලධ ිඔඵතුභහිපිළිතුරුිලද නිසූදහනම්ිද? 

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

සූදහනම් ිගරුිකථහනහඹකතුභලධ. 
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ඳහර්ලිලම් තු 

ගු චන්ද්රසරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற ஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරුි ඇභිනතුභලධ ි අලපාි මුහුදුි ීරයලය්ි භත්යි ම්ඳති

භංලකොල්රිකනිභාලදලිඹහහිම්ඵ ධලඹ ිදළන භත්ිඔඵතුභහි
ලධයලිපිඹයේිඅයලගනිිනලඵනහද? 

 

ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

අදි ිනනි ඉිනරිඳත්ි කයි ිනලඵනි ලම්ි ඳනත්ි ලකටුම්ඳතිම්භති
න්රීභත්ි නහිි නකි ලකො ක ි ඉවල්ි ලනහ.ි ි භාලලේලඹ භි
ඉ ිනඹහුසි ධීයඹ ලේි ප්රලසනඹ .ි ඒි භාතයේි ලනොලයි ි අපිි

ශෙදීභිභාලදලිධීයිඹහහිම්ඵ ධලඹුසත්ිඳනතේිලගලනනහ.ි
ඒලකදීිමී ිඩහිළරන්ඹියුතුිභේ භක ිදඩිමුදල්ිළි ිකයරහිඒි
ක යුත්තිිනතයිකය නික යුතුිකයනහ.ි ඒිභාතයේිලනොලයි.ි

අපිිිආහ ිඳුදිඅත්ිඅඩංගු ිගත්ිනකභිලඵෝේටුේත්ිලධදවසි
කයරහිනළවළ. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරුිභහි දිභයයලංවිඅභහතයතුභහ. 

 
[අ.බහ.ි6.18] 
 

ගු මහින්ද වමරසංශ මශතළ (ලරළය ශළ නළවික ක යුතු 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய - துகநதொங்ள் ற்தம் 

ப்தற்தகந அலுல்ள் அகச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Ports and 
Shipping) 

ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි අදි දි තුශි ලනොලඹකුණාත්ි අදවසි

ප්රකහලි වුණහ.ි භහි බහි ගර්බලය්ි හිටිලය්ි නළිනි අසථහලේදීි

භහි දහන දි අලුත්ගභලේි භ ත්රීතුභහලේි කථහලේදීි යහඹි

අධිකහරිලය්ි බහඳිනි ආචහර්ඹි ඳයහරභි ිනහනහඹකි භළිනතුභහි

පිළිඵි ව ි කයරහි ිනලඵනහ.ි භභි නතුභහි න්ඹපුි කරුණි

ලධළරැිනිකය නිනනෆ.ිහභහනයලඹ ිඳහර්ලිලම් තුලේදීිඋත්තයි

ලද නි ඵළරිි ලධරධහරි ි ලම්ි භාධිඹ ි අපිි අඳවුදතහ ි ඳත්ි

කය ල ි නළවළි න්ඹරහි ම්ප්රදහඹඹේි ිනලඵනහ.ි ඒකි තභයිි

ඳහර්ලිලම් තුිම්ප්රදහඹ.ිඒිලධහිනතුභහිලුසල ිඋත්තයිලද නි

භ ියලදධිලනහ.ිභහි දහන දිඅලුත්ගභලේිභ ත්රීතුභහිව ි

කයරහි ිනලඵනහ ි ආචහර්ඹි ඳයහරභි ිනහනහඹකි භළිනතුභහි 2001-

2004ිකහරලය්ියහඹිඅධිකහරිලය්ිබහඳිනකභිදයනිකහරලය්ියහඹි

භාකුණාණ නිවළදුහින්ඹරහ.ි ඒකිම්පර්ණිඅතයඹේ.ි ඒිහලේභි

භභිලඵොලවොභි ඳළවළිනලිින්ඹ නිනනෆ ිඅලපාිර්තභහනි යජලය්ි

ප්රිනඳත්ිනඹිතභයි ි ලම්ිණඹිඋගුලර ි ලබ්රිරහ ිආර් ගකඹි ලවොි

ඳළත්ත ි වුදරු නි අලයි භාලදලි ආලඹෝජනි ලගනළල්රහ ි

ආර් ගකිංර්ධනඹිභාධිභත්ික්රිඹහත්භකිකයනිප්රිනඳත්ිනඹින්ඹනි

නක.ි අපිියජලය්ිම්ඳත්ිභාකුණාණ නිසූදහනම්ිනළවළ.ිවම්ඵ ලතො ි

යහඹිඇතුළුියහඹි ි 8ේිඅලපාියලේිිනලඵනහ.ිඒින්යලභියහඹේි

භාකුණාණ නිඅපිින්යලලේත්භික යුතුිකය ල ිනළවළ.ිඒිගළනිභභි

ලඵොලවොභිඳළවළිනලිින්ඹරහි ිනලඵනහ.ිඇත්ත භිභහි දහන දි

අලුත්ගභලේි භ ත්රීතුභහි ලම්ි ගරුි බහලේි හිටිඹහි නම් ි

වම්ඵ ලතො ියහලය්ිතත්ත්ඹිගළනිනතුභහ ිදළනග නිිනබුණහ.ි 

ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි වම්ඵ ලතො ි යහඹි 2010ි ඉරහි
ක්රිඹහත්භකිවුණුියහඹේ.ි ලම්ිනිභා  ි 2010ියල ි2017ිභළදිබහගඹි

නිභා  ි වම්ඵ ලතො ි යහලය්ි ඳහ සිරුපිඹල්ිබිලිඹනි 44යි.ිඒි
න්ඹ ල  ි රුපිඹල්ි මිලිඹනි 44 000ේ.ි ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි

2015ිලර්ිවම්ඵ ලතො ියහලය්ිිඳහ සිරුපිඹල්ිබිලිඹනි18යි.ි

2016ි ලර්ි ඳහ සි රුපිඹල්ි බිලිඹනි 10යි.ි ඉින  ි නළලධි
තත්ත්ඹේි ිනබිඹදීි ලම්ි හලේි ලදඹේි අඳ ි දව භි නඩත්තුි
කය නිපුළු ිද?ිිිඒිහලේභ ිහණිජිණඹිඅයලගනිතභයිිලම්ි
යහඹි ඉිනකයරහි ිනලඵ ල .ි යහඹේි ඉිනි කයනි ඳළිඹ ි නළේි

න ල ිනළවළ.ි ඒි යහඹ ි අංගම්පර්ණි ංර්ධනඹේි ලගනත්ි
දු නහ ි ඳසලේි තභයිි අඳ ි ඒි යහඹි ිනයුණුි කය නි පුළු ි
ල ල .ි ලම්හි ගළනි න්යලලේත්භි හිත ල ි නළිනි භාලහරි

ණඹේිඅයලගනිවම්ඵ ලතො ියහඹිඉිනකයරහිිනලඵනහ. 

ගරුිකථහනහඹකතුභලධ ි වම්ඵ ලතො ි යහලඹ ි ඳහ සි ලච්චි

රුපිඹල්ි බිලිඹනි 44ි අපිි බහණ්ඩහගහයලඹ ි ගත්ලත්ි නළවළ.ි ඒකි

යහඹිඅධිකහරිලඹ ිලගරහි ිනලඵ ල .ියහඹිඅධිකහරිඹිග නි

ආදහඹලභ ිතභයිිඅඳ ිලම්ිමුදරිලග නියලදධිවුලණ්.ිඇත්ති

ලලඹ භිලම්ිමුදරියහඹිඅධිකහරිඹිතුිිනබුණහිනම් ිඅඳ ිමී ි

ඩහි ලරොකුණාි ංර්ධනඹක ි ඹ නි ිනබුණහ.ි දළ ි යහලය්ි

නළලිෙනහියි ඳර්ඹ තඹි අපිි කි නමි ි ංර්ධනඹි කය නි

ඵරහලඳොලයොත්තුි ලනහ.ි ඵ හියි ඳර්ඹ තඹත්ි භාලහරි ලලඹ ි

ංර්ධනඹි කය නි අපිි ඵරහලඳොලයොත්තුි ලනහ.ි ලම්ි හලේි

ලදල්ර ිලම්ිමුදරිබහභාතිකය නිඅඳ ිපුළු කභිිනබුණහ.ි

ඇත්තිලලඹ භිලම්ිහලේිළරැිනිීරයණිගළනීභිලධහිතභයිිඅඳ ි

ලම්ිණඹිමුදරිලග නිඵළරිිතත්ත්ඹේිඇිනිවුලණ්.ි ඒකිතභයිි

ඇත්ත.ි අගභළිනතුභහි ගිහිල්රහිචීනඹත්ිනේකිලම්ි ගළනිහකච්ඡහි

කශහභිචීනියජඹින්ේහ ි"අපිිආලඹෝජකලඹේිලද නම්"ින්ඹරහ.ි

වළඵළයි ි නතළනදීි යහඹි භාන්ණීභේි ලනොලයිි කය ල .ි අපිි

ඹම්න්යලිකහරි සීභහක ියහඹි ලදනහි ික්රිඹහත්භකිකය න.ි ඒි

හලේභ ි අපිි ඵරහලඳොලයොත්තුි ලනහි ඒි ළඩි පිළිලශි

භාලධභාදබහඹන් ිකය න.ි 

භභි ලඵොලවොභි ඳළවළිනලිි න්ඹරහි ිනලඵනහ ි කළබිනේි

භණ්ඩරලය්ිඅුසභළිනඹිඇිනි ඒිගිභාුදභිඅත් ිකශහ ිඳසලේ ි

ඳහර්ලිලම් තු ිඒි ගිභාුදභි ඉිනරිඳත්ිකයනහින්ඹරහ.ිනතලකො ි

නනෆභිලකලනකුණා ිඒකිඅධයඹනඹිකයරහිඅලඳ ිප්රලසනිඅව නි

පුළු .ි ඒි ම්ඵ ධලඹ ි අලඳ ිඳළවළිනලිින්රීම්ි ි රඵහි ග නි

පුළු .ිඒිලධහිභභිහිතුහිලම්ිපිළිඵිඳහර්ලිලම් තුිදළුසත්ි

කය නි නනෆි න්ඹරහ.ි ඳහර්ලිලම් තුි දළුසත්ි න්රීලභ ි

අනතුරුිලම්ියලේිජනතහිදළුසත්ිකය නිනනෆ.ිලම්ිරුපිඹල්ි

බිලිඹනි 44කි ඳහ සේි ගළනි කවුරුත්ි කථහි කය ල ි නළවළ.ි

යලඹලුලදනහභිහිත ල  ිඅපිියජලය්ිම්ඳතේිභාකුණාණ නිවදනහි

න්ඹරහයි.ිඒිලධහිනළතියේිභභිලඵොලවොභිඳළවළිනලිින්ඹ නි

කළභළිනයි ි න්යලලේත්භි යහඹි භාන්ණීභේි ලකලය ල ි නළවළි

න්ඹරහ.ි අපිිභාලහරිආලඹෝජනඹේිලගනත්ිලම්ිණඹිලගහිඉයි

කයරහ ිඉිනරිි නිමුදලි ියහඹි තදුය ත්ිංර්ධනඹිකය නි

ක යුතුිකයනහ. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ாண்புமிகு சபாநாகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ලඹොජනහි ි අංකි 1ි -ි ලලශි නළේි ඳනති ඹ ලත්ි ලධලඹෝගි
අුසභතින්රීභ.ිිබහිනකෙ? 

 
ගු මන්ත්රීලු  
(ாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

නකෙයි. 

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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ධීලර වශ ජජ වේඳ ක (වංමෝධන)  
ඳන ක මකටුේඳත 

டற்தநரறல் லர்ரழ் உறரறண பங்ள் 

(றதத்ம்) சட்டதோனம் 
FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES 

(AMENDMENT) BILL 

 
මද ලන ලර කියවීමේ නිමයෝගය කියලන දී. 
இண்டரம் றப்தறற்ரண ட்டகப ரசறக்ப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරුි කථහනහඹකතුභලධ ි "ඳනත්ි ලකටුම්ඳති දළ ි ලදනි යි
න්ඹභාඹියුතුඹ"ියිිභහිලඹෝජනහිකයනහ. 

 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 

ඳන ක මකටුේඳත ඊ  අනුකල මද ලන ලර කියලන දී.   
றணர றடுக்ப்தட்டு, ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி,   சட்டதோனம் இண்டரம் தொகநர றப்தறடப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු ඳෂලන මයෝජනළල වභළ වේමත විය.: 

''ඳන ක මකටුේඳත පර්ණ ඳළර්ලිමේන්තු කළරක වභළලක  ඳෆලරිය 

යුතු ය.'' - [ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ] 
லர்ரணறக்ப்தட்டது. 

"சட்டதோனம் தொளப் தரரளுன்நக் குளவுக்குச் 

சரட்டப்தடுர"  [ரண்தைறகு  யறந் அவீ] 

Resolved: 

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." - 

[The Hon. Mahinda  Amaraweera]  

 
කළරක වභළමලහිදී වකළ බන දී. 

[කථළනළයකතුමළ මළවනළරූඪ විය.] 
குளறல் ஆரப்தட்டது. 

[ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள் கனக றத்ரர்ள்.] 

Considered in Committee. 

[MR. SPEAKER in the Chair.] 

 
1 ලන ලගන්ිනය ඳන ක මකටුේඳමතහි මකො වක් ශෆටිය  ිනබිය 

යුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 
1ஆம் ரசம் சட்டதோனத்றன் தகுறர இதக்மண்டுதணக் 

ட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 

 
2 ලන ලගන්ිනය.-(ප්රධළන ප්රඥප්ිනය  28අ අලු ක 

ලගන්ිනය ඇතුෂ ක කිීමම.) 
ரசம் 2.- (தொன்கச் சட்டரக்த்றல் 28(அ) 

தம் தைற தறரறக உட்தைகுத்துல்.) 
CLAUSE 2. -ි(Insertion of new section 28A in the principal enactment.) 

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරුි බහඳිනතුභලධ, භහි ඳවති ව ි ංලලෝධනි ඉිනරිඳත්ි

කයනහ: 

(1) "1 නි පිටුලේ, 28අි ග ිනලය්ි ඳළිනි  වනි ඉත්ි කයි ඳවති දළේලනි

ලකො ිආලදලිකය න: 

'ඳතුලල්ිඇදලගනි ඹුසි රඵනි දළල්ි බහභාති කයමි ි ධීයි ලභලවයුම්ි යලදුි

න්රීභිතවනම්ින්රීභ.' " 

(2) "1ි නි පිටුලේ, 11ි නි ලපාළිඹි ඉත්ලකො ි ඒි ලුස ිඳවති දළේලනි

ලකො ිආලදලිකය න: 

'ලඵෝේටුි භගි ි ඳතුලල්ි ඇදලගනි ඹුසි රඵනි තටුි ලදකේි හිති ලවෝි

යහිත' "; 

(3) "1ි නි පිටුලේ, 13ි නි ලපාළිඹි ඉත්ලකො ි ඒි ලුස ිඳවති දළේලනි

ලකො ිආලදලිකය න: 

'බහභාතිකයනිදළල්ිද, ඇතුළුිඳතුලල්ිඇදලගනිඹුසිරඵන' "; 

(4) "1ි නි පිටුලේ, 20ි නි ලපාළිඹි ඉත්ලකො ි ඒි ලුස ිඳවති දළේලනි

ලකො ිආලදලිකය න: 

'ඹහ ත්රිකිධීයිලඵෝේටුිභගි ිඳතුලල්ිඇදලගනිඹුසිරඵන' "; 

(5) "ි 2ි නි පිටුලේ, 2ි නි ලපාළිඹි ඉත්ලකො ි ඒි ලුස ිඳවති දළේලනි

ලකො ිආලදලිකය න: 

'ඹහ ත්රිකිධීයිලඵෝේටුිභගි ිඳතුලල්ිඇදලගනිඹුසිරඵන' "; 

(6) "2ි නි පිටුලේ, 8 නි ලපාළිඹි ඉත්ලකො ි ඒි ලුස ි ඳවති දළේලනි

ලකො ිආලදලිකය න: 

'ඹහ ත්රිකිධීයිලඵෝේටුිභගි ිඳතුලල්ිඇදලගනිඹුසිරඵන' "; 

(7) "2ි නිපිටුලේ,12ි නිලපාළිඹිඉත්ලකො ිඒිලුස ිඳවති දළේලනි

ලකො ිආලදලිකය න: 

'නලේිවුිද, ඳතුලල්ිඇදලගනිඹුසිරඵනිදළල්ිබහභාතඹ ' "; 

 

වංමෝධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දින්, වභළ 
වේමත විය. 

றதத்ங்ள் றடுக்ப்தட்டு ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 

2 ලන ලගන්ිනය, වංමෝධිතළකළරමයන්, ඳන ක මකටුේඳමතහි 
මකො වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

2ஆம் ரசம் றதத்ப்தட்டரத சட்டதோனத்றன் தகுறர 

இதக்மண்டுதணக் ட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
3 ලන ලගන්ිනය ඳන ක මකටුේඳමතහි මකො වක් ශෆටිය  ිනබිය 

යුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 
3ஆம் ரசம் சட்டதோனத்றன் தகுறர இதக்மண்டுதணக் 

ட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 3 ordered to stand part of the Bill. 

 
4 ලන ලගන්ිනය.-(ප්රධළන ප්රඥප්ිනමයහි  66 ලන 

ලගන්ිනය වංමෝධනය කිීමම.) 
ரசம் 4.- (தொன்கச் சட்டரக்த்றன் 66ஆம் 

தறரறறகணத் றதத்துல்.) 
CLAUSE 4. - (Amendment of section 66 of the principal enactment.) 

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරුි බහඳිනතුභලධ, භහි ඳවති ව ි ංලලෝධනඹි ඉිනරිඳත්ි

කයනහ: 

 3ි නි පිටුලේ, 4ි නි ලපාළිඹි ඉත්ලකො ි ඒි ලුස ි ඳවති දළේලනි

ලකො ිආලදලිකය න: 

481 482 



ඳහර්ලිලම් තු 

" 'ඳතුලල්ිඇදලගනිඹුසිරඵනිදළර' ඹුසල ිවඳු ුසිරඵ ල ";  
 

වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දින්, වභළ 
වේමත විය. 

றதத்ம் றடுக்ப்தட்டு ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to.  
 

ගු එේ.ඒ. සුමන්ිනරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I move, 

“In Clause 4, line 32 in the English text, after the 
words “mechanized fishing boats” add the words “except 

boats not exceeding in length 28 feet, not exceeding 32 

horse-power engines and operating only in areas to be 

prescribed by the Hon. Minister as being areas 
scientifically approved to be safe from the environmental 

damage”  
 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Chairman) 
ගරුිඇභිනතුභහිඒිංලලෝධනඹ ිනකෙද? 

 

ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරුිබහඳිනතුභලධ, ඒිංලලෝධනඹ ිනකෙිනළවළ. 
 

4 ලන ලගන්ිනය, වංමෝධිතළකළරමයන්, ඳන ක මකටුේඳමතහි 
මකො වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

4ஆம் ரசம் றதத்ப்தட்டரத சட்டதோனத்றன் தகுறர 

இதக்மண்டுதணக் ட்டகபறடப்தட்டது. 

Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

5  වශ 6 ලන ලගන්ින ඳන ක මකටුේඳමතහි මකො වක් ශෆටිය  
ිනබිය යුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 

5ஆம், 6ஆம் ரசங்ள் சட்டதோனத்றன் தகுறர 

இதக்மண்டுதணக் ட்டகபறடப்தட்டது. 

Clauses 5 and 6 ordered to stand part of the Bill. 

 

ප්රඥප්ින ලගන්ිනය වශ නළමය ඳන ක මකටුේඳමතහි මකො වක් 
ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී.  

ඳන ක මකටුේඳත, වංමෝධන වහිතල ලළර්තළ කරන දී.  
சட்டரகு ரசதொம் கனப்தைம் சட்டதோனத்றன் தகுறர 

இதக்மண்டுதணக் ட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டதோனம் றதத்ங்ளுடன் அநறக்க தசய்ப்தட்டது. 

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

Bill reported with Amendments. 
 

ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරුිකථහනහඹකතුභලධ, "ඳනත්ිලකටුම්ඳතිංලලෝධිතහකහයලඹ ිදළ ි

තු නියින්ඹභාඹියුතුඹ"යිිභහිලඹෝජනහිකයනහ. 
 

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 

ඳන ක මකටුේඳත ඊ  අනුකල වංමෝධිතළකළරමයන්,  තුන් ලන 
ලර කියලළ වේමත කරන දී.  

றணர றடுக்ப்தட்டு, ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, சட்டதோனம் றதத்ப்தட்டரத தோன்நரம்தொகநர 

றப்தறடப்தட்டு றகநமற்நப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

කල්තෆබීම 
எத்றகப்தை 

ADJOURNMENT 

 
ගු ගයන්ත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு ந்  தரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරුි කථහනහඹකතුභලධ, "ඳහර්ලිලම් තුි දළ ි කල්ි තළබිඹි

යුතුඹ"යිිභහිලඹෝජනහිකයනහ. 
 
ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

බහිකල්ිතඵනිඅසථහලේිලඹෝජනහිඉිනරිඳත්ින්රීභ, ගරුි

නස.ිශ්රීතය ිභ ත්රීතුභහ. 

ඊ ි ප්රථභ ි ගරුි ලධලඹෝජයි කහයකි බහඳිනතුභහි මරහනඹි
ග නහිඇින. 
 

අනතුුල ගු කථළනළයකතුමළ මළවනමයන් ඉල ක වමයන්  
නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ මුළවනළරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள் 

அக்றரசணத்றணறன்த அனம, குளக்பறன் தறறத் றசரபர் 

அர்ள்  கனக றத்ரர்ள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair. 

 
උතුු-නෆමගනහිර ප්රමද්ල  නුසුදුසු මඳරවවි 

නිලළව    
டக்கு, றக்குப் தறமசங்ளுக்கு எவ்ர 

ததரதத்துவீடுள் 
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ගු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தௌ குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்மப, 

இன்கந றணம் சகத எத்றகப்தை மகபறல் தறன்தம் 

தறமகக ரன் தொன்தரறறன்மநன்: 

"டக்கு, றக்றல் த்த்த்றற்குப் தறன்ணரண வீட்டுத் மககப் 

தர்த்ற தசய்ற்ர 65,000 வீடுகபக் ட்டும் 

மகனத்றட்டதரன்கந தொன்தணடுத் லள்குடிமற்ந அகச்சு, 

உமனரப் ததரதத்து வீடுகபக் ட்டும் மரசகணக தொன்கத்து. 

இற்ர இண்டு ரறரற வீடுகப ரழ்ப்தரத்றல் ட்டும் 

அகத்து க்பறடம் றண்ப்தங்ள் மரப்தட்டண.  

இப்தடிரண வீடுள் து ரனறகனக்கும் ரழ்க்க தொகநக்கும் 

எவ்ரகதன்தம் இட்டிப்தைச் தசனவுகடதன்தம் 

சுட்டிக்ரட்டி, ல் வீடுள் ட்டிக் தரடுக்குரத மட்டிதந்மரம். 

மலும், றழ்த் மசறக் கூட்டகப்தறன் 16 தரரளுன்ந 

உதப்தறணர்ளும் கதளத்றட்டு இந்ப் ததரதத்து வீட்டுத் 

றட்டத்றற்கு றர்ப்கதத்ம் தபறப்தடுத்றறதந்மரம். அத்துடன் 

ரழ்ப்தரம், றபறதரச்சற, ன்ணற ரட்டங்பறல் கடததற்ந 

ரட்ட எதங்றகப்தைக் குளக் கூட்டங்பறலும் இப்ததரதத்து 

வீட்டுத் றட்டத்றற்கு றர்ப்தைத் தரறறக்ப்தட்டு ற்தக்தரள்பப்தட 

தொடிரதண தொடிதடுக்ப்தட்டுள்பது.  
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அத்மரடு, ல் வீடுகப அகரசறச் தசனறல் ட்டும் 

தொகநதரன்கநத்ம் ரம தொற்தடுத்றறதந்மரம். ஆணரலும் 65,000 

ததரதத்து வீடுகபக் ட்டரல் 6,000 ததரதத்து வீடுகபக் 

ட்டுற்குச் சறன தொன்தணடுப்தைள் கடதததறன்நண.  

ணம, இந் டடிக்கக அசரங்ம் கறடுமரடு, ல் 

வீடுள் ட்டும் றட்டத்கத்ம்  ரன ரறல்னரல் 

கடதொகநப்தடுத்  மண்டுதணக் மரதறன்மநன்." 

இனங்கறமன தொன்தொல் 2003ஆம் ஆண்டில் 

இவ்ரநரண ததரதத்து வீட்டுத் றட்டதரன்த தரண்டுப் 

தட்டது. றல றடுகனப் தைலிள் இந் ண்றமன 

ன்ணறப் தகுறகபத் ங்ளுகட ட்டுப்தரட்டுக்குள் ஆட்சற 

டத்ற ரனத்றல், சரரணம் மதசப்தட்டுக்தரண்டிதந் 

மகபறமன, 4 இனட்சம் தௐதரய்  தததறரண இந் வீட்டுத் 

றட்டம் தரண்டுப்தட்டமதரது றடுகனப் தைலிபரல்கூட 

அது ஆய்வு தசய்ப்தட்டு அந் வீட்டுத் றட்டம், “இந்ச் 

சூலுக்கும் க்ளுக்கும் ததரதத்ற்நது” ன்ந றகனறல், 

அக்ரனத்றமனம அது கறடப்தட்டது. இப்ததரளது 

தறரன்சு ரட்டிமன லிந்துமதரத்ள்ப சறன றதணங்ளுக்குப் 

தைத்துறர் தரடுப்தற்ரவும் அந் ரட்டிமன உற்தத்ற 

தசய்ப்தடுறன்ந ஆறள், „ட்டு‟ள் ற்தம் ததரதட்கப 

இங்கு இநக்குற தசய்ற்ரவும் லிந்து மதரணர்கப 

லண்டும் ட்டிதளப்தைற்ரவும் இந்ப் ததரதத்து வீட்டுத் 

றட்டம்  ங்ப்தட்டிதக்றன்நர? ன்ந எத சந்மம் 

ளறன்நது.  

"றபறதரச்சற, தொல்கனத்லவு ரட்டங்பறல் ட்டப்தட 

றதக்றன்ந ததரதத்து வீடுள் இண்கட ரறரறக்ரக் 

ட்டுங்ள்!" ண ற்தணம  ரன் தௌ அகச்சர் 

அர்கப எததொகந மட்டததரளது, "இமர! 3 ரட்பறல் 

ரங்ள் ட்டுறமநரம்" ன்த தசரல்லித்ம் இதுக 

றபறதரச்சறறமனர தொல்கனத்லறமனர அந்ப் ததரதத்து 

வீடுகப அந் க்ள் ண்பரல் தரர்க்தொடிர 

றகனகறதக்றன்நது;  க்ள் ரற்நப்தடுறநரர்ள். 

இவ்ரநரண ததரதத்து வீடுள் ததரதத்ற்நதணப் 

தல்மத றபறல் தன டகள் இந்ச் சகதறதெடரவும் 

ரட்ட எதங்றகப்தைக் குளக் கூட்டங்ளுக்கூடரவும் 

டிங்ள் தோனரவும் ரங்ள் தத்துக்கப 

தொன்கத்றதந்தும்கூட, அற்கநதல்னரம் தைநந்ள்பற 

கத்துறட்டு றவும் ன்ணறச்கசர இந் வீட்டுத் 

றட்டத்க கடதொகநப்தடுத்துறல் ன் லள்குடிமற்ந 

அகச்சு அறகூடி ணம் தசலுத்துறன்நது? ன்ந ஏர் 

ப்தரடு ங்பறடம் இதக்றன்நது. லண்டும் இந் வீட்டுத் 

றட்டங்கப அதொல்தடுத் தொகணது ன்? இந் வீடுபறமன 

ரழ்ற்கு க்ள் தொகணந்ரல் அர்ள் ஷ்டப்தடுரர்ள். 

தபறறமன 32° ஆ தப்தறகன இதக்குரணரல் இந் 

வீடுளுக்குள்மப அது 35℃ - 37℃  க ரப்தடும். 

இகறட, இந் வீடுபறமன ரழ்றன்ந க்ள்  லண்டரன 

அடிப்தகடறல் மரய்ளுக்கு உள்பரக்ப்தடுறன்ந சூல் 

அறரம ரப்தடுறநது.  

தௌ குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்மப, 

றர்பறடம் னரசர, தண்தரட்டு அகடரபங்ள் உண்டு. 

ங்ளுகட சரஸ்ற தொகநளுக்கர, லண்டரன 

தன்தரட்டின் அடிப்தகடறல்ரன் அர்ள் ங்ளுகட 

வீடுகப அகத்துக்தரள்றநரர்ள். அவ்ரநரண வீட்டிகண 

அகப்தற்கு இந் 21 இனட்சம் தௐதரய் மகற்ந தம் 

ன்தக ரங்ள் தன டகள் சுட்டிக்ரட்டிறதக்றமநரம். 

2009ஆம் ஆண்டு த்த்ம் தொடிந் தறற்தரடு ற்தணம 

2010ஆம் ஆண்டிமன 3,50,000/- தௐதரய்க்கு வீட்டுத் றட்டங்ள் 

அநறதொம் தசய்ப்தட்டண. தறன்ணர் 5,00,000/- தௐதரய்க்கு 

இந்ற வீட்டுத் றட்டங்ள் அநறதொம் தசய்ப்தட்டண. அன் 

தறன்ணர் 8,00,000/- தௐதரய்க வீட்டுத் றட்டங்ள் அநறதொம் 

தசய்ப்தட்டண. இப்ததரளது 10,00,000/- தௐதரய்க ல் 

வீடுள் ட்டுற்கு லள்குடிமற்ந அகச்சறணரல் வீட்டுத் 

றட்டங்ள் அநறதொம் தசய்ப்தடுறன்நது.  

அங்ம இதக்றன்ந மசன் தரறனரபர்ள், ச்சுத் 

தரறனரபர்ள் ற்தம் கண கூலித் தரறனரபர் 

ளுகட மகனகப றரரறத்துறட்டு, ங்மர எத 

ரட்டில் இதக்றன்ந லிந்து மதரணர்கப தொன்கப் 

தடுத்துற்ர அல்னது அர்பறடறதந்து ரது 

கதட்டல்கபப் ததற்தக்தரள்ற்ர இந் தொற்சறள் 

மற்தரள்பப்தடுறநர ன்ந சந்மம் இதக்றன்நது. 

அரது, இந் கறனரண றகனகள் இதக்க் 

கூடிர அந் க்ளுகட தரறல் ரய்ப்தைள் ன் 

றரரறக்ப்தடுறன்நண? அர்ளுகட ரழ்க்க தொகந 

றரரறக்ப்டுறன்நது; அர்ளுகட ச ஆசர தொகநள் 

றரரறக்ப்தடுறன்நண. இந் றகனறல்ரன் இந் வீட்டுத் 

றட்டம் ததரதத்ற்நதன்த ரங்ள் தசரல்றமநரம். 

ங்ளுகட ட்சற ரலறர ரங்ள் ஆய்வு தசய்து , இற்குப் 

தறனரப் ததரதத்ரண எத வீட்கட அகப்தற்ரண 

தசனக ங்றளுக்கூடரச் தசலுத்னரதன்ந 

ஆமனரசகணகக்கூட ரங்ள்  தரறறத்றதந்மரம். 

ஆணரல், ல்னர றடங்ளும் தைநக்றக்ப்தட்ட றகனறல், 

ட்டரர 6,000 வீடுகப  உடணடிரக் ட்ட 

மண்டுதன்ந எத றகனப்தரட்கட ன், தௌ அகச்சர் 

தொன்தணடுக்றநரதன்தது ங்ளுக்குத் தரறறல்கன.  

இந் இடத்றமன ரங்ள் என்கந றடரச் 

தசரல்றமநரம். இந் வீட்டுத் றட்டம் றர்ளுக்குப் 

ததரதத்ற்நது! வுதசய்து இகணக் கறடுங்ள்! 

லங்ள் அந்த் தரகக 21 இனட்சம் தௐதரறலிதந்து 12 

இனட்சம் தௐதரர அல்னது 16 இனட்சம் தௐதரரக் 

குகநப்தக றட்டுறட்டு, வீடில்னர எவ்தரத 

குடும்தத்றற்கும் 10 இனட்சம் தௐதரறகண ங்குங்ள்! 

அறமன அர்ள் ங்ளுக்கு றதப்தரண, தசரந்ரண எத 

வீட்கடக் ட்டிக்தரள்ரர்ள். அர்ளுகட ச 

ஆசரப்தடி, ட்ததப்த சூழ்றகனளுக்கு அக வீட்கட 

அகத்துக்தரள்ற்கு அர்ளுக்கு றமற்தடுத்ப்தட 

மண்டும். தணன்நரல், அறல் ரமண்டிர்ள் அந் 

க்ள்! இவ்ரநரண எத ததரதத்துவீட்கட ன்ணறறமன 

உள்ப எத ணரந்த்றமன அகத்து, அந் வீட்டிமன 

அகச்சர் சுரறரன் அர்ள் எத தத்து ரட்ள் 

இதந்ரல் றகனக ப்தடிறதக்கும் ன்தகத் வுதசய்து 

ண்றப் தரர்க்குரத ரன் மட்றன்மநன். 

தரளம்தறலிதக்றன்ந AC  வீட்கட றட்டுறட்டு அந் 

ணரந் தபறறமன இப்தடிரண எத ததரதத்து வீட்டுக்குள் 

ஏரறத ரட்ள் இதந்து தரதங்ள்! அப்மதரது அந் 

க்ளுகட உண்கரண றகனக, அங்குள்ப சூல் 

உங்ளுக்கு றபங்கும்!  

உதம்தறரறமன லங்ள் எத வீட்கடக் ட்டிறதந்லர்ள்! 

ல்னரத்றமன எத வீட்கடக் ட்டிறதந்லர்ள்! ரன் 

மடிரச் தசன்த அற்கநப் தரர்கறட்மடன். அந் 

க்பறல் தனர் அற்கநப் தரர்கறட்டரர்ள். தனர் அந் 

வீட்டுத் றட்டம் ங்ளுக்கு மண்டரதன்த 

குநறப்தறடுறன்நரர்ள். ஆம, ல்னர க்ளுகட 

றதப்தங்கபத்ம் ணத்றமன டுத்துக்தரள்ளுங்ள்! அந் 

க்ளுகட ண்ங்கபப் தைரறந்துதரள்ளுங்ள்! 16 

இனட்சம் தௐதரய் தரடுத்து வீடு ட்டமண்டி இடத்றல், 

அறலும் ததரதத்து வீடுகபப் ததரதத்மண்டி 
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ඳහර්ලිලම් තු 

அசறறல்கன. அந் க்ளுக்கு 10 இனட்சம் தௐதரறகணக் 

கபறத்ங்ள்! அர்ள் ங்ளுக்குப் ததரதத்ரண 

வீடுகபத் ரங்பரம அகத்துக் தரள்ரர்ள். 

அற்மற்ந கறல், ங்பறடம் இதக்றன்ந பங்கப 

அர்ள் தன்தடுத்றக் தரள்ரர்ள்.  

அங்ம ல் ட்டுப்தரடு இதப்தரவும் ல் ட்டுப்தரடு 

இதப்தரவும் சறன சரட்டுக்ள் தசரல்னப்தடுறன்நண. மலும், 

மகரண பங்கப - ததரதட்கபப் ததற்தக்தரள்ப 

தொடிரதன்தம் தசய்றள் தசரல்னப்தடுறன்நண. ஆணரல், 

அந் க்ள் ங்ளுகட இடங்பறமன வீடுகப 

அகப்தற்குரற ததரதட்கப இவ்பவு ரனதொம் 

மடிக்தரண்டரர்ள்; இப்ததரளதும் அர்பரல் மட 

தொடித்ம். அங்ம இதக்றன்ந தல்மத தரறனரபர்ளுக்கும் 

மகன ரய்ப்தைக்ள் றகடக்கும். மகனறல்னரல் 

த்கணரறம் மதரோ் அங்ம ரப்தடுறன்நரர்ள்! 

அப்தடிரணர்ளுக்கு எத சந்ர்ப்தம் றகடக்கும். இந் 

றகனககப உர்ந்து, இகண ல்ன தொகநறமன 

தத்றற்தரண்டு, அசரங்ம் தசற்தட மண்டும். இங்ம 

இதக்றன்ந சறன எப்தந்க்ரர்கப - contractors - 

மம்தடுத்துற்ர அல்னது தபறரடுபறல் இதக்றன்ந 

லிவுற்ந றதணங்கப பர்ப்தற்ர லங்ள் அந்த் 

றட்டத்க தொன்தணடுக்ரல், இந் வீட்டுத் றட்டம் 

அர்ளுக்கு சரறரணர அக லங்ள் றசகக் 

மண்டும். இது க்ள் னன்சரர்ந் எத றட்டம்! அர்ள் 

ரளறன்ந வீட்டுக்ரண எத றட்டம்! அந் கறல், 

லுக்ட்டரர அல்னது மர மரதரமசத்மரடு 

அர்ள் லது றறக் மண்டுதன்ந ண்த்மரடு 

இகண மற்தரள்ப மண்டரதன்தக ரன் இந் 

இடத்றமன லித்தத்துறன்மநன். 

இந் வீட்டுத் றட்டம் றர்ளுக்குப் ததரதத்ற்நது . 

றழ் க்ள் இகண றதம்தறல்கன. அறலும் த்த்த்ரல் 

தரறக்ப்தட்ட, தப்தரண சூகனத்கட றபறதரச்சற , 

தொல்கனத்லவு ரட்டங்கபச் மசர்ந் க்ள் 

றதம்தறல்கன. ங்ளுகட அந்ப் தறமசத்றமன 

ரப்தடுறன்ந ல், ண், ங்ள் மதரன்நற்கந 

அர்பரல் ததந தொடித்ம். ணம, அர்ளுக்கு லங்ள் தத்து 

இனட்சம் தௐதரய் எதுக்குங்ள்! அர்ள் ங்ளுக்குரற 

வீட்கடத் ரங்மப அகத்துக்தரள்ரர்ள் ன்த கூநற , 

இப்தறமகக தொன்தரறறன்மநன். 

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
இந்ப் தறமகக றதரற தப சரள்ஸ் 

றர்னரன் அர்கப அகக்றன்மநன்.  

 
[தற.த. 6.35] 

 

ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தப குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்மப! ன்நற. 

தப உதப்தறணர் சறநலன் அர்ள் தரண்டுந் 

ததரதத்து வீடு சம்தந்ரண எத்றகப்தைமகபப் 

தறமகக ரன் றதரறந்து, இந்ப் ததரதத்து வீடுள் 

சம்தந்ரண எதசறன தத்துக்கபத்ம் தசரல்ன 

றதம்தைறன்மநன்.  

தப லள்குடிமற்ந அகச்சர் அர்மப! 

ங்ளுகட க்ளுக்கு வீடுள் மக ன்தக ரன் 

தனதொகந உங்பறடம் கூநறறதக்றன்மநன். அந் வீடுள் 

ங்ளுகட றழ் க்ளுகட னரசரத்றன் 

அடிப்தகடறலும் அர்ள் றந்ர ரக்கூடிரவும் 

அக மண்டும் ன்ததும் ங்ளுகட தத்ரகும். 

ததரதுக்ளுகட தத்தும் அதுரத்ரன் இதக்றன்நது . 

உண்கறல் தப லள்குடிமற்ந அகச்சர் அர்ள் 

இந் ஆநரறம் வீட்டுத் றட்டத்க டக்றல் 

ங்குற்ரண தொற்சறகப இன்த தொன்தணடுப்தர 

ரங்ள் அநறந்றதக்றன்மநரம்.  

அன்தநரத ரள் ரகனறல் அங்குள்ப தறமசச் 

தசனங்ள் ஊடரக் குநறத் றண்ப்தப் தடிங்ள் 

தரடுக்ப்தட்டண. உண்கறல் அக ததரதத்து 

வீடுளுக்ரணக ன்த க்ளுக்குத் தரறரது. ஆணரல், 

"வீடு மகரணர்ள் அன்த தறன்மணத்றற்கு இகடறல் 

றண்ப்தங்கபக் கபறக் மண்டும்" ன்த இந்ப் 

தறமசச் தசனங்பரல் தறக்ப்தட்டது. அன் 

அடிப்தகடறல் ஏர் ஆர்த்றன் றறத்ம் அன்த 

தறன்மணத்துக்குள் க்ள் றண்ப்தங்கபக் கபறத்ரர் 

ள். அக ரன் ன் இங்கு குநறப்தறடுறன்மநன் ன்நரல், 

தப அகச்சர் அர்ள் ன்தகட உகறல், 

றச்சர எத தத்கக் குநறப்தறடுரர். அரது, "அந் 

ரட்ட க்பறடறதந்து ததரதத்து வீடுள் தரடர்தர 

இத்கணரறம் றண்ப்தங்ள் றகடக்ப்ததற்நறதக் 

றன்நண. க்ள் இற்கு றண்ப்தறக்றன்நமதரது ன் 

லங்ள் இகண றரரறக்றன்நலர்ள்?" ன்ந கறனரண 

எத தத்க றச்சர தப அகச்சர் அர்ள் 

ன்தகட உகறல் தபறறடனரம். அமமத்றல்  

ஈ.தே.டீ.தே. தரரளுன்ந உதப்தறணர் டக்பஸ் மரணந்ர 

அர்ள்கூட இந்ப் ததரதத்து வீட்கட ஆரறத்துப் 

மதசுற்ர இங்கு அர்ந்றதக்றன்நரர் ன்த ரன் 

றகணக்றன்மநன். [இகடதௌடு] ண்டுறட்மடன், ண்டு 

றட்மடன்.  

உண்கறல் ரன் உங்ளுடன் ததங்ற உநகப் 

மதணுதன். றந் அசறல் மரக்ம் தரண்டு மதசுதன் 

அல்ன. ஆணரல், ங்ளுகட க்ளுக்குத் த 

இகக்ப்தடும்மதரது, அகண தரர்த்துக் தரண்டிதக் 

தொடிரது ன்தணரல் இகணச் தசரல்றன்மநன். 

இப்தடிரண தொற்சறள் சம்தந்ப்தட்டர்ள் எதசறன 

சலுககபப் ததற்தக்தரள்ற்ர டக்றன்நண 

ன்ததும் ணக்குத் தரறத்ம்.  

தப அகச்சர் அர்மப, இந் எப்தந்த்க 

தறரன்ஸ் ரட்டிதகட றதணம் என்த டுத்றதந்ரலும், 

உள்ளூரறல் - இனங்கறல் இகணச் தசய்றதப்தது 

"குரரறக்ர ஞ்சறணறரறங் தறகமட் லிறதட்" ன்ந 

றதணம் ஆகும். அதகட தறப்தரபர் தற்நற எதசறன 

றடங்கப இங்கு குநறப்தறட றதம்தைறன்மநன். 

தணன்நரல், இந்ப் ததரதத்து வீடுகப அகக்கும் 

றட்டத்க தொன்தணடுக் இதக்றன்நர் இவ்பவு ரனம் 

ப்தடி ரழ்ந்துந்ர் ன்ந றடத்க லங்ளும் ரடும் 

அநறந்துதரள்ப மண்டும் ன்தணரனரகும். இர் தற்நற 

உங்ளுக்கு ற்தணம தரறத்ம். இதந்ரலும்  இந் ரட்டு 

க்ளுக்ர  இந்க் தத்கச் தசரல்ன றதம்தைறன்மநன்.  

அரது, தத்சறங் ன்தர் 2001 தொல் 2004 க 

ட்டும் CTB Chairman ஆ இதந்ர்.   

487 488 

[ගරුිනස.ිශ්රීතය ිභවතහ] 



2017 ජූලිි06ි 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தப உதப்தறணர் அர்மப, உங்ளுகட உகக 

தொடித்துக்தரள்ப மண்டும்.  

 
ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தப குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்மப, ணக்கு 

இன்தம் இண்டு றறடங்ள் ரதங்ள்!  

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
இல்கன, ஏர் உதப்தறணதக்கு ந்து றறடங்ள்ரன் 

எதுக்ப்தட்டிதக்றன்நண.   

 
ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ங்ளுகட ட்சறறன் ற்கந உதப்தறணர்ளுகட 

மத்றலிதந்து இண்டு றறடங்ள் ரதங்ள்!  

அதக்கு றர 143 தஸ்ள் தரடர்தர High Court இல் 

க்கு டந்து; அந் க்கு இனக்ம் HC/3604/2007. EPF, 

ETF தம் ட்டறல்கன ன்தற்ர தண்டரகப 

லறன்நத்றல் அதக்கு றர க்கு கடததற்நது ; 

க்கு இனக்ம் 5647/2005. ல்னரச்சற ன்ததக்குப் தத்து 

றல்லின் தௐதரய் தரடுக் மண்டும் ன்தற்ர தரளம்தை 

High Court இல் அதக்கு றர க்கு டந்து ; க்கு 

இனக்ம் HC/5480/2011. இனங்ககப் ததரதத்பறல் 

தசப்தை, 'தறபரஸ்ரறக்' ற்தற தசய்க்கூடரது. இதந்தும் அர் 

அக ற்தற தசய்கக்ரச் சுங்த் றகக்பத்றணரல்  

1,700 றல்லின் தௐதரய் சம்தந்ர அதக்கு றர 

க்குத் தரடுக்ப்தட்டிதக்றன்நது. இப்தடிரண ஏர் 

எப்தந்க்ரக லங்ள் இறல் தொன்ணறகனப்தடுத்ற இந் 

எப்தந்த்கச் தசய்ன் மரக்ம் ன்ண?  

அகச்சர் சரர்ந் ட்சறக பர்ப்தற்குப் தன 

டடிக்கள் டுக்ப்தட்டுக் தரண்டிதக்றன்நண ன்த 

ரன் றகணக்றன்மநன். இறல் தறன்ந தம் 

அர்ளுகட ட்சறக பர்ப்தற்ரர? ன்தகூட 

ணக்கு எத சந்மம் ளறன்நது. தணன்நரல், ரன் 

தறறறறத்துப்தடுத்தும் ன்ணரர் ரட்டப் தறமசங்பறல் 

ரது க்ற மசறக் ட்சறறல் இகந்ரல், அது 

வீட்டுக்குப் மதரடுற்கு இப்ததரளது 5 „சலற்‟ 

தரடுக்றநரர்ள். இற்குரற ரகச இந் வீட்டுத் 

றட்டத்றற்கு எதுக்ப்தட்ட றறறலிதந்துரன் டுத்துக் 

தரடுக்றநரர்மபர ணக்குத் தரறரது. தௌ அகச்சர் 

அர்ளுக்கு ங்ளுகட க்பறன் னரசரம் ன்கு 

தரறத்ம். அன் அடிப்தகடறல் அர்ளுக்குப் 

ததரதத்ரண, அர்பறன் னரசரத்றற்மற்ந தொகநறல் 

றந்ரண ல் வீடுகப  றவும் றகறல் 

ததற்தக்தரடுக் தொற்சறதடுக் மண்டும். அற்கு இந் 

அசரங்தொம் தொன்மண்டுதன்த மட்டுக் 

தரள்றன்மநன்.  

இச்சந்ர்ப்தத்றமன அசறல் கறள் தரடர்தரண எத 

மண்டுமரகபத்ம் குநறப்தறட றதம்தைறன்மநன். 

இவ்றடர ரன் டந் 10 ரட்ளுக்கு தொன்தை அகச்சர் 

அர்கப மரறல் சந்றத்றதந்மன். ரகனலறல் கது 

தசய்ப்தட்ட 3 இகபஞர்ள் ங்ளுகட சறகநத் 

ண்டகணக் ரனம் தொடிந்தும் சறன் சறகநச்சரகனறல் 

இதக்றநரர்ள். அர்பறன் ண்டகணக் ரனம் தொடிந் 

தறநகும் அர்கபச் சறகநறல் கத்றதப்தது நரகும். 

அர்ளுக்கு ற றகறல் றடுகன ததற்தக் 

தரடுப்தற்கு லங்ள் டடிக்கதடுப்தரக் 

கூநறறதந்லர்ள். ணம, அது தரடர்தரண றதத்க 

உங்ளுகட தறலுகறல் றர்தரர்த்து றற்றன்மநன். 

அத்மரடு, அசறல் கறள் உங்கப மடிரச் 

சந்றப்தற்கு றதம்தைறநரர்ள். அதுதரடர்தர ன்ணறடம் 

மட்டிதந்ரர்ள். அந் றடத்கத்ம் ரன் உங்பறடம் 

தரறறத்றதக்றன்மநன். அதுசம்தந்ரண தறகனத்ம்  

உங்ளுகட தறலுகறன்மதரது ங்மண்டுதன்த 

மட்டுக்தரள்றமநன். அத்மரடு, இந்ப் ததரதத்துவீட்டுத் 

றட்டத்க றதத்ற,  ங்ளுகட க்ளுக்கு றறகறல் 

ல்வீட்டுத் றட்டத்க ங் டடிக்கதடுக் 

மண்டுதன்த லண்டும்  மட்டு, றகடதததறன்மநன். 

 
[අ.බහ.ි6.41] 

 
ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරුි ලධලඹෝජයි කහයකි බහඳිනතුභලධ, අදි ිනනි භාලලේලඹ ි

උතුරුි ඳශහලත්ි ජනතහලේි ලනොභාඳීි ිනලඵනි මලිකි ප්රලසනඹේි
පිළිඵි හකච්ඡහි කයනි ලම්ි අසථහලේදීි ඒකහඵදධි භාඳේඹි

ලුසල ිඅදවසි න්හිඳඹේිඳශිකය නයිිභහි ඵරහලඳොලයොත්තුි
 ල .ි අද, දවසි ගණ ි ජනතහි ි වීත්වීභි වහි ලධහඹේි

ලොඹනි තත්ත්ඹක ි ඳත්ලරහි යලටිනහ.ි ඳුදි ගිඹි ිනලය්ි භහි

ත්රිකුණාණහභරඹ ි ගිඹි අසථහලේදීි මුරිනේි ප්රලදලඹි කයහි ගභ ි
කය නි අසථහි රළබුණහ.ි ඒි අසථහලේදීි භහි ඇයල ි දුටුි ලදි
ඳහර්ලිලම් තුලේිව ිකය නිකළභළිනයි.ිද්රභාඩිජනතහිලේහ, 

යිලංවරි ජනතහි ලේහ, මුසලිම්ි ජනතහි ලේහ, තව සි -ෂීේ-ි

ආයණි ඹ ි වීත්ි නහ; ලඳොල්ි අතුි ඳළරරි වීත්ි නහ.ි ඒි

හලේභිතහකහලිකිරඵහලදනිරද ''ල  ේ'' තුශත්ිඒිඅඹිවීත්ි

නහ.ිදවසිගණ ිජනතහේිලභලේිවීත්ිනහ.ිප්රධහනි නි
වභහයලරහි දළන ි අවුරුදුි 7ේි ගතලරහි ිනලඵනහ.ිනමුත්ි හදි
භාහදි ඇිනවීභි ලධහි ලම්ි ප්රලසනඹි ම්පර්ණලඹ ි භාහි ග නි

ලනොවළන්ිතත්ත්ඹක ිඳත්ලරහිිනලඵනහ.ි 

ගරුි ලධලඹෝජයි කහයකි බහඳිනතුභලධ, භහි දි යහජඳේි

භළිනතුභහලේියජඹිලඳයලශ නිකලි ිලධහිදවසිගණනේිලධභි
කශහ.ිඅලුත්ිආණ් ස ිලම්ිලධහිලධභින්රීභිවහිභාලහරිමුදරේි
නළිනිඵිතභයිිලඳ ුසම්ිකය ල .ිඒිවහිමුදල්ිණඹ ිග නි

නනෆ.ිලම්කිතභයිිඇත්තිතත්ත්ඹ.ිනලවභිනළත්නම්ිතිඅවුරුදුි
10ේිඳභණිඅඳ ි ලඹෝජනහි ඉිනරිඳත්ිකයමි ිඉ නිපුළු .ි ඒි
කහරඹිතුශිලම්ිජනතහ ිවීත්ිල නියලදධිල ල ිමලිකි

අලයතහ ත්ිඉස ිකයි ගති ලනොවළන්ිආකහයඹ යි.ිඒිලධහි
ලම්ි අසථහලේදීි ගරුි ඇභිනතුභහ ි භහි භාලලේලඹ ි ව ි
කය නි කළභළිනයි, මුරිනේි ිනසත්රිේකඹි පුයහි ිනලඵනි ලම්ි

කනගහටුදහඹකි තත්ත්ඹි භාඳීභි වහි ලධහි ලඹෝජනහි රභඹි

ඹ ලත්ිිනලඵනිලධහිබහයිගළනීභ ිකළභළිනිජනතහ ිඒිලධහි
රඵහි ලද නින්ඹරහ.ි ඒිලධහි බහයිගළනීභ ිඅකළභළිනි අඹිබහයි
ලනොලගනිඉඳීභා.ි 

ගරුි ලධලඹෝජයි කහයකි බහඳිනතුභලධ, අදි ජහතය තයි

ලලඹ ි අඳි භලධනහ.ි මිලධහලේි මලිකි අලයතහි  ල ි
ආවහය, සි වහි ලධහයි.ි ඒි අුසි අඳ ි රඵහි ලද නි පුළු ි

ලදත්ි රඵහි ලනොදීි ඉ නහි නම්, අපිිකය ල ිඉතහභි ඵයඳතශි

ලදඹේිඵිතභයිිඅපිිදන් ල .ි 
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ඳහර්ලිලම් තු 

ගරුි ලධලිඹෝජයි කහයකි බහඳිනතුභලධ, ලඵොලවොභි ටිකි

ලරහයිිඔඵතුභහිභ ිරඵහිදීිිනලඵ ල .ිඒිලධහිභලේිකථහි

අ ි කය නම්.ි උතුයි ඳශහලත්ි ජනතහලග ි ලධහි
රඵහග නිකළභළිනි අඹ ත්ි ඇභිනතුභහි ලඹෝජනහිකයනිලධහි
රඵහදීලම්ි ළඩි පිළිලශි පුළු ි තයම්ි ප්රලදලරි ිනඹත්ි කයරහ, 

අවුරුදුි ගණ ි කටුකි තත්ත්ලඹ ි වීභාති ගති කයනි අඹ ි ඒි

වනඹි රඵහි ලද නි න්ඹහි භාලලේලඹ ි ව ි කයමි ි භලේි
කථහිඅ ිකයනහ. 

 
[தற.த. 6.45] 

 
ගු ඩපවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தௌ குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்மப, 

இன்கந சகத எத்றகப்தை மகபப் தறமகறமன, 

து க்ளுக்ரண வீட்டுத் றட்டம் தரடர்தரண றடம் 

தொன்தரறப்தட்டிதக்றன்நது. ரன் அகண 

மற்றன்மநன். அப்தறமகறல் லள்குடிமற்ந 

அகச்சறணரல் தசற்தடுத் இதக்கும் ததரதத்து வீட்டுத் 

றட்டம் ததரதத்ற்நது ன்தம் து க்ளுக்கு ல் 

வீடுரன் மக ன்தம் தத்து தொன்கக்ப்தட்டிதக் 

றன்நது. அப்தறமகக றதரறந்து உகரற்நற 

தௌ உதப்தறணர் சரள்ஸ் றர்னரன் அர்ள், “இங்கு 

தௌ டக்பஸ் மரணந்ர அர்ள் இப்தறமகக 

ஆரறத்துப் மதச ந்றதக்றநரர்” ன்த தசரன்ணரர். தௌ 

சரள்ஸ் றர்னரன் அர்ள் இகண எத தட்டின்நர 

டுத்துறட்டரர் மதரலும். அப்தடிரண எத 

தட்டின்நத்துக்ர ரன் இங்கு றல்கன. ரநர, 

த்த்த்ரல் தரறக்ப்தட்ட க்ளுக்கு வீட்டுத் 

றட்டதரன்கநப் ததற்தக்தரடுப்தற்ரத்ரன் ரன் இந் 

றரத்றல் னந்துதரள்ப தொன்ந்றதக்றன்மநன். அந் 

கறமனம தௌ அகச்சர் சுரறரன் அர்ள் 

தசற்தடுத் இதக்றன்ந வீட்டுத் றட்டத்க ரன் 

ஆரறக்றன்மநன். 

தௌ குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்மப, இமர! 

உங்ளுக்கு ன்ணறடதொள்ப இந்ப் தைகப்தடங்கபக் 

ரட்டுறன்மநன். இப்தைகப்தடத்றலுள்ப வீடுபறல் - ஏகனக் 

குடிகசபறலும் க் தரட்டில்பறலும் - ரளறன்ந 

க்ளுக்குத்ரன் இந் வீட்டுத் றட்டத்கக் மட் ரன் 

இங்ம ந்றதக்றன்மநன். இந் வீட்டுத் றட்டத்க 

றதப்ததொள்பர்ளுக்கு ங்னரம்; ரதக்கும் இகணத் 

றறக்மண்டரம். அந் கறல், இற்கு டக்கு, 

றக்றலுள்ப 70,000க்கும் மற்தட்ட க்ள் ங்ளுகட 

றதப்தத்கத் தரறறத்றதப்தர அகச்சறன் தசய்றக்  

குநறப்ததரன்த கூதறன்நது. சலதத்றல் - 

 
ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

What is the point of Order, Hon. Member? 

ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தௌ குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்மப, 

தௌ உதப்தறணர் டக்பஸ் மரணந்ர அர்ள் ரட்டி 

தைகப்தடங்பறலுள்ப வீடுபறல் ரளறன்ந 

க்ளுக்குத்ரன் ரங்ளும் வீடுகபக் மட்றமநரம். 

ஆணரல், ரங்ள் ல் வீடுகபக் மட்றமநரம்; அர் 

ததரதத்துவீடு மட்றநரர் .  
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தௌ உதப்தறணர் அர்மப, அது point of Order 

அல்ன. தௌ டக்பஸ் மரணந்ர அர்மப, லங்ள் 

தரடனரம்.  
 

ගු ඩපවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தௌ உதப்தறணர் அர்மப, லங்ள் 

உகரற்தம்ததரளது ரன் மட்டுக்தரண்டு இதந்மமண 

ற இகடதௌடு தசய்றல்கன.  லங்ள் தசரன்ண 

தத்துக்பறல் ணக்கு றகந தொண்தரடுள் இதக்றன்நண. 

[இகடதௌடு] இல்கன! வுதசய்து ரன் மதசும்மதரது 

குப்தமண்டரம். உங்ளுகட தத்க லங்ள் 

தசரன்ணலர்ள்; ரன் அகக் மட்டுக்தரண்டிதந்மன். 

அறல் ணக்கு இக்ம் இதக்னரம் அல்னது இல்னரலும் 

இதக்னரம்.  

சலதத்றல் லள்குடிமற்ந அகச்சர் தௌ 

சுரறரன் அர்ளுகட கனகறமன தரளம்தறல் எத 

கூட்டம் கடததற்நது. அறல் டக்கு, றக்கு 

ரரங்கபச் மசரோ்ந் அசரங் அறதர்ள், உற 

அசரங் அறதர்ள் னந்துதரண்டரர்ள். அத்துடன், 

ததரதத்து வீட்டுத் றட்டத்க தொன்கத்ர்ளும் 

ந்றதந்ரர்ள். அர்பறடம் தனறரண மள்றளும் 

சந்மங்ளும் ளப்தப்தட்டண. இந் வீடு தைலுக்குச் 

சரத்ர? சுணரறக்குத் ரக்குப் தறடிக்குர? உப்தைக் ரற்நறணரல் 

துதப்தறடிக்குர? இறல் ரற்மநரட்டம் இதக்குர? தப்தம் 

அறர இதக்குர? ன்தநல்னரம் தன மள்றள் அந் 

அறரரறபரல் தொன்கக்ப்தட்டண. அற்கு வீட்டுத் 

றட்டத்க தொன்கத்ர்ள் ரத்றரண தறல்கபச் 

தசரன்ணரர்ள். அற்கந அசரங் அறதர்ள் 

ற்தக்தரண்டரர்ள். ந்கறலும் அந் அறரரறள் 

றர்ப்தந்றக்ப்தடறல்கன. அர்ளுகட றதப்தத்மரடு 

ரன் தத்துக்கபச் தசரன்ணரர்ள்; மள்றகப 

ளப்தறணரர்ள். அப்மதரது அற்குரற தறல்ளும் 

தசரல்னப்தட்டண. அந் கறல், இன்கநக்கு றகநப் மதரோ் 

- ரன் றகணக்றன்மநன், ற்தணம தறப்தட்டர்ளுக்கு 

அகச்சுக்கூடர - அசரங் அறதர்ளுக்கூடர - 

 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தௌ உதப்தறணர் அர்மப, உங்பது உகக 

தொடித்துக்தரள்ப மண்டும்.  
 

ගු ඩපවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
ரன் இன்தம் தரஞ்ச மத்கக் கூடுனர டுக்னரம் 

ன்த றகணக்றன்மநன்.  
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[ගරුිිනල සිගුණර්ධනිභවතහ] 
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ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தொடிரது! ஏர் உதப்தறணதக்கு ந்து றறடங்ள் 

ரத்றம்ரன் எதுக்ப்தட்டிதக்றநது.  

 

ගු ඩපවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தௌ அகச்சர் அர்ள் மனற மத்கத் தரர் 

ன்த றகணக்றமநன். 

 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
அகச்சர் அர்ளுக்கும் ந்து றறடங்ள்ரன்!  

 

ගු ඩපවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
அகச்சர்ரன் அந் வீட்கடக் தரடுக்றநரர் . 

ஆணதடிரல், அகச்சரறடம் டுக்னரம். [இகடதௌடு] 

ன்ணதன்த தசரன்ணரல், இர்ள் அறல் ங்ளுக்குப் 

தங்கு றகடக்றல்கன ன்த மரசறக்றநரர்ள் மதரனத் 

தரறறநது. டந் ரனங்பறல் ன்தொகநகபப் தன்தடுத்ற 

தங்குகபப் ததற்நர்ள் இன்கநக்கு அந்ப் தங்குகப 

டுக்தொடிர றகனறல், “ஆடு கணறன்நது ன்த ஏரய் 

அளதுமதரன்த” றவும் தத்த்துடன் கக்றநரர்மப 

எற, மத என்தறல்கன. தௌ குளக்பறன் தறறத் 

றசரபர் அர்மப, ரன் ததரதத்துவீட்டுத் றட்டத்க 

ஆரறக்றன்மநன். ரணம் றகடத் ரட்டின் தல்கனப் 

தறடித்துப் தரர்ப்ததுமதரன டந்துதரள்பக்கூடரது. இது 

ங்ளுகட க்ளுக்குத் மக. க்ளுகட 

றதப்தத்துக்கு ற்நறத்றல்ரன் இது 

தரடுக்ப்தடமண்டும எற, அக ரதக்கும் 

றறக்மண்டரம். அக அகச்சர் அர்ள் 

ற்தக்தரண்டிதக்றநரர்; கூட்டத்துக்கு ந் அறரரறளும் 

ற்தக்தரண்டிதக்றநரர்ள். அங்கு இதுதற்நற 

அநறறக்ப்தட்டததரளது, அகப் தததற்குப் தனர் 

தொண்டிடித்துக்தரண்டு இதக்றன்நரர்ள். இர்ளுக்கு 

அதுதற்நறப் தறச்சறகண இல்கன, தணன்நரல் இர்ள் 

ற்தணம தரள்கபடித் ரசறல்  
 

[මළවනමග අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.] 
[அக்றரசணக் ட்டகபப்தடி அற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ஆடம்தர இதக்றநரர்ள். 

 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ன்நற! தௌ உதப்தறணர் அர்மப, உங்பது 

உகக தொடித்துக்தரள்ளுங்ள்! 

 

ගු ඩපවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
அணரல், இர்ளுக்கு அந்ப் தறச்சறகண இல்கன. 

[இகடதௌடு] ங்ளுக்கும் கக் தொடித்ம், லங்ள் ப்தடிக் 

ள்பக் டத்ல் தசய்லர்ள் ன்த. [இகடதௌடு] 

ஆணதடிறணரல் தரள்கபடித்து, தரகனதசய்து - 

[இகடதௌடு]  

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ගරුිුදවීිලේනයලංවිභවතහ. 

 
[අ.බහ.6.51] 

 

ගු සුජීල මවේනසංශ මශතළ (ජළතයන්තර මලමෂ රළජය 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு சுஜல மசணசறங் - சர்வததச வர்த்தக இராஜாங்க  

அகச்சர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 

ගරුිලධලඹෝජයිකහයකිබහඳින ිභ ි ලම්ිඅසථහි රඵහි දීභි
ගළනිඔඵතුභහ ිලඵොලවොභිසතුිනයි.ි ඒිහලේභිඅලපාිගරුිිනල සි
ගුණර්ධනිභ ත්රීතුභහ ත්ිසතුින තිනහ ිලභභිකල්ිතළබීලම්ි

භාහදලය්දීි ලදලඳහරනලඹ ි ලතොයි අදවසි දළේවීභි ගළන.ි නභි
ලධහිභලගත්ියුතුකභිතභයි ිලදලඳහරනලඹ ිලතොයිලම්ිගළනි
අදවසි දළේවීභ.ි නතුභහි න්ේහ ි "උතුරුි නළලිෙනහියි ජනතහලේි

ලධහි ප්රලසනඹ ි භාඳුභේි රඵහි ලද නි අවුරුදුි 7ේි ගති වහ."ි
න්ඹරහ.ි නතුභහි ලදලඳහරනලඹ ිලතොයිකථහිකශිලධහ ි අලපාි
ආණ් සල ිනභිභාඳුභිරඵහිදු නහින්ඹරහිභභින්ඹ ල ිනළවළ.ි
ලකලේලතත් ි නභි ගළ ලුි වහි ඹම්ි පිඹයේි අයලගනි

ිනලඵනහ.ි නමුත්ි අලපාි ද්රභාඩි  ධහනලය්ි ආදයණීඹි ගරුි
භ ත්රීරු ිලධහිප්රලසනඹ ිඹම්ිභාඳුභේිරඵහිදීභිගළනිලධකභ ි
ලවෝිආණ් ස ි සතුිනිකයරහි ලභභිකල්ිතළබීලම්ි භාහදඹිඳ  ි

ගත්තහිනම්ිභභිකළභළිනයි.ි 

ගරුි ිනල සි ගුණර්ධනි භ ත්රීතුභහි න්ේහි හලේ ි අවුරුදුි
ගණනහේිිනසලේිතව සිලභාලිිකශිලගල්ිඅසලේිතභයිිනභි

ජනතහිවීත්ිවුලණ්.ිනලේියලටිිපිරික ිලගල්ිරඵහිලද නිලම්ි
ගත්ති පිඹයි පිළිඵි සතුිනි කයරහ ි ඔඵතුභ රහි ඹම්ි
භාලේචනඹේි කය නි ඳ  ි ගත්තහි නම්ි ඒකි ටිනහ.ි

ලදලඳහරනභඹිලලඹ ිඅපිිකථහිකශත් ි අපිිවළභිලරහලේභ-ි
[ඵහධහින්රීම්] 

 

ගු එේ.ඒ. සුමන්ිනරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
 

නෆඟී සටිමගය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගු සුජීල මවේනසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு சுஜல மசணசறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Hon. Member, please do not disturb. You will get 

your turn. When you get your turn, you can speak. Let me 

speak now. -[Interruption.] First be decent enough to let 

the other person speak, because you cannot do politics 

like that. Let the other person speak. Now you are a 
President‟s Counsel. You got that also. This is not courts. 

So, be happy with that. Do not go and interrupt always. -

[Interruption.] Now you are a President‟s Counsel. Be 

thankful about that. Please do not interrupt. -
[Interruption.]You should behave. Maintain the decorum 

please. Thank you very much.  

ගරුි ලධලඹෝජයි කයකි බහඳිනතුභලධ ි ගරුි ුදභ ිනය ි
භ ත්රීතුභහි භලේි කථහි අවලගනි ඉරහ ි උත්තයි දු නහ.ි ඒකි

ලවොයි.  ි
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ඳහර්ලිලම් තු 

දළ ි අපිි කථහි කය ල  ි ලඳයභාි ලධහි ඉිනන්රීලම්ි
ලඹෝජනහි ගළනයි.ි ගරුි ිනල සි ගුණර්ධනි භ ත්රීතුභහි න්ඹපුි
කථහිලධළයිනයි.ිඋතුරුිනළලිෙනහියිජනතහ ිඅපිිලගල්ිරඵහි

ිනඹියුතුයි.ිලගල්ිවුභනහිකයනිඋදභාඹලේිලතොයතුරුිභ ිරළබීි
ිනලඵනහ.ි නමුත් ි රළබීි ිනලඵනි ලතොයතිුරුර ි ඩහි ඳයසඳයි
ලතොයතුරුිඔඵතුභ රහිඉිනරිඳත්ිකයනහ.ිභ ිභතකයිිමී ිකලි ි

කශිකථහකදීිගරුිුදභ ිනය ිභ ත්රීතුභහින්ේහ ි"රුපිඹල්ිරේි
වතන් ි ලගඹේි වද නි පුළු ."ි න්ඹරහ.ි ති ගරුි
භ ත්රීයලඹේිරුපිඹල්ිරේි දවඹේිඅලයයිින්ඹනහ ි ලගඹේි

වද න.ි ති ගරුි භ ත්රීයලඹේි රුපිඹල්ි රේි ඳවලශොේි
අලයයිි න්ඹනහ;ි තත්ි ගරුි භ ත්රීයලඹේි රුපිඹල්ි රේි
භාසේිඅලයයිින්ඹනහ.ිභභිහිතුහ ිගරුිුදභ ිනය ිභ ත්රීතුභහි

න්ඹ ල ි ඇත්ත ි ඇත්ත භි රුපිඹල්ි රේි වතන් ි ලගඹේි
වද නිපුළු ින්ඹරහ.ිවළඵළයි ිmarket නලේිඳිනනිමිරිගණ ි
අුසි භභි ගණනඹිකයරහි ඵරනලකො ි ර්ගි අි ඹක ි රුපිඹල්ි
3 500ේි ඳභණි ළඹි නහ.ි ලගල්ි වදපුි ලකලනේි ද නහි

ගලඩොල් ි යලලභ ිනි වහි ළලිරි අදි ඳිනනිමිර.ි ඒි මිරි ගණ ි
අුසිඅභිලලඹ ිර්ගිඅි ඹක ිරුපිඹල්ි3 500ේිඳභණිළඹි
නහ.ි ඇතළම්ි භා ි ඊ ත්ි ළි යි.ි ඔඵතුභ රහි අදි ළලිර ි

ගලඩොල්රිමිරිගණ ිද නහද?ිඒහලය්ිමිරිගණ ිඅුසිඅදි
ර්ගි අි ඹක ි රුපිඹල්ි 3 500ක ි ඩහි ළඹි නහ.ි හභහනයි
ලගඹකිවුණත් ිර්ගිඅි ඹක ිරුපිඹල්ි5 000ේිභාතයිඹනහ.ි 

A square foot would cost that much. I know how 

much it is, because I am building houses and I know the 
cost of building houses. Hon. Sumanthiran, you do not 

know because you are living in a house which has been 

built by your grandfather. Anyway, it is a beautiful house. 

We went there when we were in Jaffna. ගරුිභ ත්රීතුභලධ ි
ඔඵතුභ රහි හිතනහ ි ඩහි භාඹදභි හුෙහේි ළි යි.ි නභි ලධහි

භාලලේලඹ භ -ි [ඵහධහි න්රීම්]ි You can speak because you 

have a house which has been built by your grandfather. If 

you are to build now it is very costly. You have to 
understand that. For building, you need quarry, you need 

sand. This is all against nature. ගරුි භ ත්රීතුභලධ ි අපිි
න්ඹ ල ි ජඳහනඹි ළලධි ය කි හලේි අලපාි සහබහභාකි ම්ඳත්ි
ආයේහි කයි ග නහි ගභ ි නළලධි ලඹෝජනහි රභර ි ඹමුි
න්ඹරහයි.ි අපිි ඉිනරිඳත්ි කයපුි ලම්ි ලඹෝජනහි ලවොි නළත්නම් ි
ඔඵතුභ රහ ි ඒි අසථහලේදීි -අවුරුදුි ලදකක ි කලි -ි භාරුදධි
ල නිිනබුණහ.ිනළත්නම් ිලනත්ිආඹතනඹේිඉිනරිඳත්ිකය නි
ිනබුණහ.ි ගරුි ුදභ ිනය ි භ ත්රීතුභලධ ි ඔඵතුභහ ි ආඹතනඹේි
ඉිනරිඳත්ිකයරහින්ඹ නිිනබුණහ ි "අඳ ිලම්ිලධහිහදහිලද නි
පුළු ."ින්ඹරහ.ිඅපිිලඹෝජනහිරභලය්ිලධහිගණනිදු නහ.ිඒි

අුස-ි[ඵහධහින්රීම්]ිHon. Member, please let me speak. You 

can answer during your time. Every time I speak you get 

up and voice your opinion against mine. 
 

ගු එේ.ඒ. සුමන්ිනරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I have not got time.  
 

ගු සුජීල මවේනසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு சுஜல மசணசறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

That is your problem. That is not my problem. Sit 

down and do not disturb me. I am stating facts.  

ගරුිලධලඹෝජයිකහයකිබහඳිනතුභලධ ිනභිලධහිරඵහිග නි
අකළභළිනි අඹි ඉ නහි නම් ි නභි ලධහි ග නි නඳහි න්ඹරහි

න්ඹ න.ිඒිඅඹ ිඔඵතුභහිලඹෝජනහිකයනිඹම්ිලදඹේිඉිනරිලය්දීි

කය නි ඵරහලඳොලයොත්තුි නහ.ි වළඵළයිි නලවභි අඹි ඉ නහි
නම්ි ඒි ඔඵතුභ රහි වළභි ලදනහභි ලධලඹෝජනඹි කයනි පිරිේි
ලනොලයි.ිඒිඔඵතුභ රහිවතයලදලනේිලධලඹෝජනඹිකයනිඅඹි
භාතයයි.ිනභිලධහිරඵහිගළනීභිලුසල ිapplication 65 000ේි

ඉිනරිඳත්ිකයරහි ිනලඵනහිනම් ි අපිිඒිජනතහලේි ඉල්ලීම්ර ි
ඇහුම්ික ිලද නිනනෆ.ිඅපිි ඵරමු ිභභිනහිි ඳිනනිතත්ත්ඹි
ද ල ි නළවළ.ි භ ි ලම්ි රළබිරහි ිනලඵනි ලතොයතුරුි අුසයිි

න්ඹ ල .ිLet me speak. I am trying to be fair.  

ගරුිුදභ ිනය ිභ ත්රීතුභලධ ිඔඵතුභ රහින්ඹනිභාධිඹ ිනභි

ලධහි රඵහි ගළනීභ ි නේි ලකලනේත්ි නළත්නම්ි නම් ි ඒි

ඉල්ලුම්ඳි ඔේලකෝභි ඉල්රහි අසි කයි ග නි න්ඹ න.ි ගරුි

සහමිනහද ි ඇභිනතුභහ ි භභි ගිහිල්රහි ඵරි කයනහ ි ලම්ි

යහඳෘිනඹිනත් නින්ඹරහ.ි [ඵහධහි න්රීම්]ිThat is the thing. 

We have given houses. We have not done this to the South. 

There are so many people without houses.  

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

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

 
ගු සුජීල මවේනසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு சுஜல மசணசறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, give me one more minute. They were disturbing 

me from the start. I was given only three minutes to 

speak. I cannot speak when they disturb.   

ගරුි ුදභ ිනය ි භ ත්රීතුභලධ ි දකුණාලණ්ි ලගල්ි නළිනි භාලහරි

පිරිේිඉ නහ.ිවළඵළයි ිඅපිිඋතුයිවහිනළලිෙනහියිජනතහලේි

ලධහිප්රලසනඹිම්ඵ ධලඹ ිරකහිඵරහ ිඅලපාියජඹිඳත්ිලරහි

ඉතහිුදළුිකහරඹේිතුශදීභිනභිජනතහ ිලධහිරඵහිලද නිළඩි

පිළිලශේිලඹදුහ.ිි 

ඉල්ලුම්ිඳත්ිඉිනරිඳත්ිකයපුියලඹලුභිලදනහ ිලධහිනඳහිනම්ි

නභි ඉල්ලුම්ි ඳි ඉත්ි කයග නි න්ඹ න.ි අපිි ඒකි

ඔඵතුභ රහලග ි ඵරහලඳොලයොත්තුි ලනහ.ි භභි සහමිනහද ි

භවත්භඹහ ි ඵරි කය නම්ි ලම්කි නත් නි න්ඹරහ.ි [ඵහධහි

න්රීභේ]ි 65 000ේි ඉල්ලුම්ි කශි ඵි අපිි දළුසත්ි ලරහි

ිනලඵනහ.ි ඒිලධහිඔඵතුභ රහ ින්ඹ ල  ි ජනතහිලුසල ි

කථහි කය න ි ලදලඳහරනඹි කය නි නඳහි න්ඹරයි.ි වළභි

ලරහලේභි ලදලඳහරනඹි කයනි නකි නයකයි.ි ජනතහලේි

අයිිනහයලකම්ි ලුසල ි ඔඵතුභ රහි ඉිනරිඳත්ි ල න.ි I am 

trying to be fair. I am with you, if what you are saying is 

true.  I will come to Jaffna. I will come to the East. We have 

given them a choice. They have no houses. We have given 

them houses. So, if they do not want we will give an 

alternative as the Hon.  Dinesh Gunawardena suggested. We 

will give an alternative. In the first year, ask them to take the 

prefabricated houses and if they do not like it, in the next 

year we will try to give them the type of houses that you 

want to be given to them.  Next time you will tell it is about 

Rs.20 lakhs because you started with Rs.7 lakhs and today 

you said Rs.10 lakhs.  When you say something be firm, do 

not change. 

Thank you very much.   
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[ගරුිුදවීිලේනයලංවිභවතහ] 
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ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Anura Priyadharshana Yapa. 

 
[අ.බහ.ි6.57] 

 
ගු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ (ආඳදළ කෂමනළකරණ 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர - அணர்த் 

தொரகத்து அகச்சர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of Disaster 
Management) 

ගරුි ලධලඹෝජයි කහයකි බහඳිනතුභලධ ි ලම්ි ගළටුභ ි භභි

ම්ඵ ධිල නිවද ල ිලම්ිභාධිඹ යි.ිඇත්තිලලඹ භිභලේි
අභහතයහංලලඹුසත්ිලධහිවහිළරුදම්ිවදරහික්රිඹහිකයනහ.ිඒි
අඹ භි ලධහි හදහි ගළනීභි වහි තභයිි ඒි ළරුදම්ි වදරහි

ිනලඵ ල .ිඒින්ඹ ල ිකුණාලිඹේිනළතුිවද නිලධේිවහි
රුපිඹල්ිරේි12ියල ිරේි15ිදේහියජලඹ ිඅුසභතිකයලගනි
ිනලඵනහ.ි දළ ි ලගඹේි වදනහි න්ඹනි නකි ලරලවයලි ළඩේි
ලනොලයි.ි නමුත්ි භභි න්ඹ ල  ි ලම්ි යලේි ම්ප්රදහලඹ ි අපිි

ලඳොඩ්ඩේිඈත්ල නිනනෆින්ඹහයි.ිලභොකද ිඅඳ ිතදුය ත්ිගල් ි
යලලභ ිනිඳහභාච්චිිකයරහිලගල්ිවද නිතයම්ිප්රභහණත්ිතයම්ි
ම්ඳත්ි ිනලඵනහි න්ඹරහි භභි හිත ල ි නළවළ.ි ලභොකද ි ළලි ි

ගලඩොල්ි යලඹල්රභි අසීමිති ලර ි රභහුසූලරිමිරි ඉවශි ඹමි ි
ිනලඵනහි හලේභ ි දළ ි ඒහි ඉතහභත්ි භායරි ලලඹ ි තභයිි
රඵහග නි පුළු ි ල ල .ි නලවභි නම්ි අපිි ලරෝකලය්ි

අලනකුණාත්ිය ල්ිලගල්ිවදනිරභලේදඹ ිඅධයඹනඹිකය නි
නනෆ.ිඒිඅුසිකළභිනිඋදභාඹ ිලවෝිලම්ිරභඹිඅුසිලධහිහදහි
දු ලනොත්ි ලවොයි.ි ලභොකදි ඒහි ඹම්ි න්යලි තහේණිකි රභඹේි

අුස ිඅ තර්ජහිනකිපිළිලතේිඅුසික්රිඹහත්භකිනිලධහිඒහ ි
ඹම්ි ආකහයඹකි guarantee නකේි රළලඵනහ.ි නලේි රළලඵනි
guarantee නකි ප්රභහණත්ින්ඹරහි භභි හිතනහ.ි ලභොකද ි ඒක ි

යජලය්ිඉංජිල රුරුත්ිම්ඵ ධිලරහිඉ නහ.ිඋතුලර්ිලේහ ි
දකුණාලණ්ි ලේහ ි ලධහි ලනොභළිනි භාලහරි පිරිේි අලපාි යලේි
ඉ නහ.ිභලේිඅදවිල ල  ිනලේි ලධේිලනොභළිනිපිරි ි
හභහනයි රභඹ ි නළතුි අපිි ලකොයිි භාධිඹන් ි ලවෝි ලධේි

රඵහලද නි නනෆි න්ඹනි නකයි.ි ඇත්ත භි භභි කළබිනේි
භණ්ඩරඹ ත්ිඒකිලඹෝජනහිකශහ. 

ලදළලධිකහයණඹිිලභඹයි.ිඅපිිභාලහරිලලඹ ිඉඩම්ිහිෙඹක ි

මුහුණඳහමි ි ඉ නහ.ි ඒි න්ඹ ල ි තදුය ත්ි කෘෂිි කහර්මිකි

ඉඩම්ිතභයිිඅපිිකළඵලිිකයමි ිතලධිතේටුලේිලධහි වද ල .ි

ගරුිලධලඹෝජයිකහයකිබහඳිනතුභලධ ිභලේිලඹෝජනහිල ල  ි

අලයි තළ ර ි තලධි තේටුලේි ලධහි රඵහලදනි අතයතුය ි

නගයර ත් ි ගම්ර ත්ි තේටුි ගණනහන් ියුත්ි භවල්ිලධහි

ෆදීභිුදදුුදිඵයි.ිදළ ිනභිලඹෝජනහික්රිඹහත්භකිකශියුතුිකහරඹි

ඇභාල්රහි ිනලඵනහ.ි නලවභි නළතුි අපිි හම්ප්රදහයිකි භාධිඹ ි

භාතයේිහිතුලොත් ිිකදහත්ිඅඳ ිලනේිඇිනලයිින්ඹරහිභභි

හිත ල ිනළවළ.ිලභොකද ිලධහිෆදීභිපිළිඵිනිරභලේදඹේ ි

නි ආකහයඹේි අපිි ලම්ි ය  ි වඳු හිනඹි යුතුයි.ි භාලලේලඹ භි

අලපාිලධහිඅංලලි ිතභත්ියලදුලරහිනළත්ලත්ිඒකයි.ිඒිලධහි

සහමිනහද ිඇභිනතුභහිඹම්ිඅදවේිඉිනරිඳත්ිකයිිනලඵනහ.ිඒි

අදවි පිළිඵි ලරොකුණාි භාහදඹකුණාත්ි ිනලඵනහ.ි නතුභහි ලඹෝජනහි

කයරහි ිනලඵනි භාධිඹ  ි කළභිනි පිරි ි ඳභණේි ලභභි ලධහි

රභඹ ිඹ නිඅපිිඉඩිලදනහිනම් ිනලවභිනළත්නම්ිඅපිිඹම්ින්යලි

ලධහි රභඹේි වදරහි ලදනහි නම් ි නතලකො ි ඒි ලගොල්ලරෝි ඒි

ගළනිඅධහනඹිලඹොමුිකයහභා.ිනමුත් ිභලේිඅහනිතර්කඹිතභයි ි

ලධහිනළිනිලම්ි70 000 ිලවෝිකීඹිවරිිඉ නිඳවුල්ිංඛයහ ි

අපිි ඉේභලධ ි ලගල්ි හදහි ිනඹි යුතුයිි න්ඹනි නක.ි අඳ ි ලනි

උත්තයඹේිනළවළ.ිභභිද නහ ිපුදගරලඹකුණා ිල්ලිිදීරහිලධි

වදහග නින්ේ ිකදහත්ිලධිවදහග නිඵළවළින්ඹහ.ිලභොකද ි

ඔහු ි ිනලඵනි ලරොකුණාභි අභහරුි තභයිි ලගොඩනළඟිලිි ද්රයි

ලොඹහග නි නකි වි ලධි හදහග නි ිනලඵනි කහරඹ.ි ඒකි

ලරලවයලිළඩේිලනොලයි.ිභාභාධිආඹතනලි ිලගල්ිවදනිඵි

භභිද නහ.ිගරුිුදභ ිනය ිභ ත්රීතුභලධ ිනමුත්ිනලේිලගල්ි

වළදුත් ි භාලලේලඹ භි ඔඵතුභ රහලේි ඳශහත්රි සබහඹි

අුසි ුදළිි ුදශෙ ි ඔලයොත්තුි ලදනි ආකහයලය්ි ලධහයිි දළ ි ඒි

ප්රලදලරිවළලද න ිනනෆ.ිනලවභිනළතුිලධකම්ිලධහිවදරහි

ඵළවළ.ි හභහනයි ලලඹ ි ඵළලුලොත්ි ගරුි ලධලඹෝජයි කහයකි

බහඳිනතුභලධ ි අලපාි යලේිආඳදහි ළි වීලගනි ඹනහ.ි ුදළිි ුදශං ි

ගංතුයි ලේි ලදල්ි දළ ි අඳ ි හභහනයි ලදල්ි ලරහි

ිනලඵනහ.ිනභිලධහිනළලධිලදල්ර ත්ිගළශලඳනිලරිලධහි

වද නි නනෆ.ි ලම්ිලධහිරභඹි ඒි හලේි තත්ත්ඹ  ත්ි ුදදුුදි

ලයිින්ඹහිභභිභාලසහිකයනහ.ිභභිඒිිලධහිලනොදළේකත් ිඅපිි

අලුත්ිතහේණඹ ිබඹිනළතුිම්ඵ ධිභාඹියුතුයිින්ඹනිනකයිි

භලේි ලගෞයනීඹි වළඟීභි  ල .ි ලභොකද ි ඒි අලපාි ලවෝදයි

ජනතහ.ි ිභවජනඹහිභායල භිවදහගත්ිdisaster නකේල ිඒකත්.ි

නලවභිනළත්නම්ිඒිඳළත්ලත්ිලගල්ිිනබුණහල . 

ඒි ලිගල්ි කළ සලණ්ි කුණාභේි ලධහි ද?ි ඒ ි අඳි අතයි ිනබුණුි
අභගිඹ ිඅභාලසහඹිවහිභාභාධිලවේතුිලධහිදීර්ඝිකහලීනියුදධඹේි

ලවේතුල ිලම්ිතත්ත්ඹිඇිනිවුණහ.ිනභිලධහිඒිඅතළ ිව  ි
දළ ි ි ලධහි හදහි දීලම්ි ගකීභේි අඳ ි ිනලඵනහ.ි අලපාි ගරුි
ඇභිනතුභහි ඒි ගකීභි ඵහයලගනි ිනලඵනහ.ි ඒි ගකීභි ඹම්ි

ආකහයඹන් ිඉටුිකය න ි අපිි ිනතුභහ ත්ිඅසථහිිනඹියුතුයිි
න්ඹහිභභිකල්ඳනහිකයනහ.ිලඵොලවොභිසතුිනයි.ි  

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ලඵොලවොභිසතුිනයි.ි 

මීශෙ  ිගරුිච ද්රයලරිිගජදීයිභ ත්රීතුභහ. 

 

[අ.බහ.ි7.01] 

 

ගු චන්ද්රසරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற ஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරුි ලධලඹෝජයි කහයකි බහඳිනතුභලධ ි ගරුි නස.ි ශ්රීතය ි

භ ත්රීතුභහි ලභභි ගරුි බහ ි ඉිනරිඳත්ි කශි බහි කල්තඵනි
අසථහලේි ලඹෝජනහි පිළිඵ ි පීඩහ ි ඳත්ි වුණුි ජනතහලේි
ඳයභහර්ථි ලුසල ි ලඳනීි යලටිනි ලදලඳහරනි ඳේඹේි

ලධලඹෝජනඹිකයනිභ ත්රීයලඹේිවළටිිඹ ි භභි චනින්හිඳඹේි
කථහින්රීභ ිකල්ඳනහිකශහ.ි 

මරහනහරඪි ගරුි භ ත්රීතුභලධ ි ලම්ි ප්රලසනලිය්දීි කහයණහි
ලදකේිභතුිවුණහ.ිඇත්තිලලඹ ිලභළලධිලධේිළදීභ ිඹනි

භාඹදභි රුපිඹල්ි ඳවලශොසි රේඹේි ලනහ.ි ගරුි ශ්රීතය ි
භ ත්රීතුභහිිලේිබහිකල්තළබීලම්ිලඹෝජනහිවහිනතුභහලේිකථහි
අුස ිලභභිලධිරේිදවඹන් ිවද නිපුළු ඹින්ඹහිනතුභහි

න්ඹනහ.ි 

ලම්ිඅසථහලේදීිඒිම්ඵ ධලඹ ිභභිලම්ිකහයණඹින්ඹ නි
කළභළිනයි.ි ඳුදි ගිඹි යජඹිභලය් ි යුදධලඹ ිඳසලේි අපිි ලිගල්ි

වළදුහ;ි පුනරුත්ථහඳනි අධිකහරිඹ ි පුනරුත්ථහඳනි කහර්ඹහංලඹි
නකතුලරහිලම්ිලගල්ිවළදුහ.ිලම්ිලිගල්ිවදහලගනිඹනලකො ි
අපිිදළකපුිනකිලදඹේින්ඹ නිනනෆ.ිඒිතභයි ිඇත්තලලඹ භි
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ඳහර්ලිලම් තු 

ලම්ි ජනතහි හුෙේි ි ලජයෝිනඹ ි ඵය ි හසතුි භාදයහුසූලරි
කල්ඳනහි කයන ි තභ ලේි ලගයිි වළඩතරි ගළනි හිතනි ජනි
ලකොේසහඹේිඵ.ි නභිම්ප්රදහඹිුදරැකීලම්ිගුණහංගඹිඔවු ිතුි

ිනබුණහ.ි නභි ලධහි අඳ ි නකි ඳහය භි ලම්ි ම්ප්රදහඹඹ ලග ි
මිලද නිඵළවළ.ි ලභොකද ිඒිප්රලදලලය්ිකහරගුණඹ  ි ලදලගුණඹ ි
වහිඳරියඹ ිඔලයොත්තුිලදනිභාධිඹ ිතභයිිිඔවු ිිිිලගල්ිවළදුලේ.ි

තල්ලකොශලි ිවදපුි ි වරේිඹ ිිනලඵනියලයලර ි ලඳොල්ි අතුි
ලභාලිිකශිවරේිඹ ිිනලඵනියලයලර ිඋළුිකළ ඹිලභාළිිකශි
වරේි ඹ ි ිනලඵනි යලයලරි ලම්ි ලකො රීේි ි ලධහලි ි

රඵ න ිඵළවළ.ි නභිලධහිකවුරුි ලවෝි නකයි ඒිරභඹ ලග ි
මිලද නි උත්හවි කයනහි නම් ි භහි හිතනි භාධිඹ ි ඒකි අධිි
ලලඹ ිකල්ඳනහින්රීභේ.ි 

ලම්ි ලගල්ිවළදීලම්දීි ි ළි ිමුදරේිළඹි  ල ිශ්රභිකුණාලිඹි

වහයි.ි අපිි -පුනරුත්ථහඳනි අධිකහරිඹ-ි ලදොලිශොසි රේඹේි

තරුණලඹෝි පුනරුත්ථහඳනඹි කයනි ලකො ි ළි ි ප්රභහණඹක ි

පුහුණුි වීම්ි දු ල ි ඉිනන්රීම්ි ශිල්ඳලය්යි.ි ඇත්තලලඹ භි දළ ි

නනෆතයම්ි ශ්රමිකලඹෝි ඉ නහ;ි රැන්ඹහි නළවළ.ි යුදධලඹ ි

ආඳදහ ිඳත්ිවුණුිඳවුල්ිඇතුලශේභි නලවභි ශ්රමිකලඹෝිඉ නහ.ි

නභිලධහි ලම්ි න්ඹනිකහයණහි ගළනි ලරොකුණා ි තර්කි කයිකයි

ඉ නි නකි ලනොලයිිකශියුත්ලත්.ිකළභළිනි අඹ ි පුළු ිනම් ි

අත්තම්ිරභඹිඹ ලත්ිහමුහිකිළඩිකශිවළන්යි.ිගලම්ිකේටිඹි

නකතුි වුණහභි ඒි අඹි අතයි  සි කර්භහ තඹි පුහුණුි වුණුි අඹි

ඉ නහ;ිලම් ිළඩිපුහුණුිඅඹිඉ නහ;ිභාදුලිිශිල්ඳඹිපුහුණුි

අඹි ඉ නහ.ි ලම්ි යලඹලුි ලදනහි ඒකකඹේි වළටිඹ ි නකතුි කයි

ගත්ලතොත්ි ලම්ික යුත්තින්රීභිනතයම්ි අභහරුිළඩේි ලනොලයි.ි

ලම්ින්ඹනිමුදලි ිලම්ිලගල්ිිවද නිපුළු ඹින්ඹනිනකිතභයිි

භලේිඅදව. 

ගරුි ලධලඹෝජයි කහයකි බහඳිනතුභලධ ි භභි ගරුි ඇභිනතුභහ ි

න්ඹනහ ිගරුිිනල සිගුණර්ධනිභ ත්රීතුභහිලඹෝජනහිකශිඳරිිනි

ලම්ි ඳවුදකභි කළභිනි ලකලනේි ගත්තහ ි කභේි නළවළි න්ඹහ.ි

 කය ිඹ ිහි පුිලකලනකුණා ිලම්ිහලේි"ලඳයභා"ි ිලධහඹිේි

ලදනහඹින්ේහභි තු ේි දළලනයි.ිනමුත්ි අපිි මිලධුද ලේි ජනි

වීභාතඹි ගළනි හිත න ි නනෆ;ි ලම්හයි ි ඇිනි ලනි ප්රිනභාඳහකි

පිළිඵි හිත න ි ි නනෆ;ි ඒි ඳරියලය්ි සබහඹි පිළිඵි

හිත න ි නනෆ.ි නලවභි යලතහි රභහුසූලරි ය  ි ගළරලඳනි

රභර ි අපිි ඹමු.ි ලම්ි වදනි ලධහර ත් ි මුළුභලධ භි නළිනි

වුණත්ි භවයි ලකො සර ි ලවෝි "ලඳයභා"ි ලකො සි ඇතුශත්ි

කය න ිපුළු .ිනභිලධහිනේඹ ිනළඹුරුිවුණු ිලජයෝිනඹි

ගළනිකල්ඳනහිකයන ි ි ඔවු ලේි ආගමිකි ංකල්ඳි ගළනි හිතනි

ජනිලකොේසහඹක ිඵලර ින්යලේිලද නිඹ නිනඳහ.ිනලවභි

ඵරවත්කහයලඹ ි දීභි ළලධි ලවේතුි ලධහි තභයිි අපිි ලම්ි භහජි

යනර ිමුහුණිදීිිනලඵ ල . 

ආර් ගකඹ ි ඩහ ි යලඹල්ර භි ඩහි අපිි රැකි ගති යුත්ලත්ි

මිලධුද යි;ිඒිභහනිගුණඹයි.ිඒක ිඅඳිගරුිකය නිනනෆ.ිනභි

ලධහිලම්ිඉිනරිඳත්ිකයිිනලඵනිලඹෝජනහිලනොරකහිවරි ල ි

නළින ි තභ ිකළභළිනිආකහයලඹ ිලතෝයහිගළනීභ ිප්රමුඛත්ඹේි

රඵහලදමි ි ලම්ි ක යුත්ති කි නම්ි කය න.ි ලභොකද ි ලභඹි

ඉේභ ි අලයතහේ.ි ලරෝකඹි ඵරහලගනි ඉ නහ ි ලම්ි

යුදධලඹ ි ආඳදහ ි රේවුණුි ජනි ලකොේසහර ි අඳි

රක ල ිලකොලවොභදින්ඹනිනකිගළන.ිනභිලධහිලම්ිකහර්ඹඹි

කි නම්ි කය නි න්ඹහි ඉල්රහි යලටිමි ි භලේි කථහි අ ි

කයනහ.ිසතුිනයි. 

[தற.த. 7.06] 
 

ගු මමොමශොමඩ් නලවි මශතළ 
(ரண்தைறகு தொயட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

தௌ குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்மப, 

த்த்த்றற்குப் தறன்ணர் தல்னரறக்க்ரண க்ளுக்கு 

வீடுள் இல்னர தட்சத்றமன, இந் அசரங்ம் அகந்ன் 

தறன்ணர், அந் க்ள் றம்றரண எத ரழ்க்கக 

டத்துற்ர அர்ளுக்கு வீடுகபக் ட்டிக் 

தரடுப்தற்கு தௌ அகச்சர் அர்ள் டுக்றன்ந 

தொற்சறக்ர, அந் றடத்றல் அதகட தங்பறப்தைக்ர 

றமசடர அதக்கு ன்நற கூந மண்டும்.  

தௌ அகச்சர் அர்மப, டந் த்த்  ரனத்றமன 

தொல்கனத்லவு, வுணறர, ரழ்ப்தரம், ன்ணரர் ஆற 

ரட்டங்பறலிதந்து 1,20,000 - 1,25,000 மதர் ங்ளுகட 

தைத்பம் தரகுறக்கு ந்துமசரோ்ந்ரர்ள். உண் 

உறன்நற, உடுப்தற்கு உகடறன்நற, தறன்நற அர்ள் 

ந் றகனக ங்ளுக்கு றகணறதக்றநது. சனற்கநத்ம் 

றட்டுறட்டுத்ரன் அர்ள் ந்துமசரோ்ந்ரர்ள். அர்ள் 20-

25 தட ரனம் ங்ளுகட ங்பறமன ரழ்ந்துறட்டு, 

த்த்ம் தொடிந் தறன்ணர் றதம்தவும் ங்ளுகட 

ரட்டங்ளுக்குச் தசல்ற்குத் ரரணரர்ள். அர்ள் 

ந்ததரளது இதந் ண்றக்க இப்மதரது நக்குகந 

இண்டு இனட்சரக் கூடிறதக்றன்நது. அர்பறமன 

30,000 - 40,000 மதரோ் தைத்பம் தரகுறறலும் ற்தம் 

தரளம்தை மதரன்ந ங்பறலும் குடிமநறணரர்ள். து 

தொஸ்லிம் சமரர்ள் 40,000 - 50,000 மதர் லண்டும் ரங்ள் 

ரழ்ந் ரட்டங்ளுக்குச் தசன்த அங்கு 

குடிமநறறதக்றநரர்ள். தப அகச்சர் அர்மப, 

இப்ததரளது ங்ளுகட தைத்பம் தரகுறறமன அர்பறல் 

30,000 - 40,000 மதர் ரழ்ந்து தரண்டிதக்றன்நரர்ள். 

அர்ள் த்து ரட்டங்ளுக்குச் தசல்ற்கு இன்த 

ரரறக் தரண்டிதக்றநரர்ள். ஆணரல், அர்ள் ரழ்ந் 

அர்ளுகட தசரந் இடங்ளுக்கு 20 தடங்ளுக்குப் 

தறன்ணர் றதம்தறச் தசன்த தரர்த்ததரளது, அந் இடங்ள் 

ல்னரம் ரடர இதந்ண. ஆம, ரங்ள் அங்கு தசன்த 

குடிமததொர அர்ள் அந்க் ரடுகப தட்டும் 

ததரளது மகற்ந தறச்சறகணள் ளந்து 

தரண்டிதக்றன்நண. அரது, 'றல்தத்து தறச்சறகண' ன்த 

கூதறன்ந தறச்சறகண றல்தத்துறல் இல்கன! ஆணரல், இன்த 

அந்ச் சமரர்ள் ஷ்டப்தட்டுக் தரண்டிதக்றன்நரர்ள். 

ன்ணதன்நரல், அர்ள் அங்கு றதம்தறப் மதரத் 

ரரணமதரறலும் அங்கு மதர தொடிரல் இதக்றன்நது . 

தப அகச்சர் அர்மப! அர்ளுகட அந்ப் 

தறச்சறகணகபத் லர்த்து கப்தது றச்சர உங்ள் 

கபறமனரன் இதக்றன்நது.  

ரன் எத றடத்க றகணவுகூ றதம்தைறன்மநன். 

அரது, ன்தகட கனர் தப அகச்சர் நறமரட் 

தறத்லன் அர்ள் இன்த லங்ள் ததரதப்தை றக்கும் 

அகச்சறன் அகச்சர தொன்ணர் இதந்ததரளது, 'தணறக் 

தரர்ம்' இல் இதந் றழ்ச் சமரர்ளுக்கு வீடுகபக் 

ட்டிக் தரடுத்து அர்ளுகட சன தறச்சறகணகபத்ம் 

லர்த்து கத்ரர். இன்த உங்ளுக்கு எத டக 

499 500 

[ගරුිච ද්රයලරිිගජදීයිභවතහ] 
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இதக்றன்நது. அரது, தைத்பத்றமன ரழ்ந்து 

தரண்டிதக்றன்ந அந்ச் சமரர்ள் 30 - 40 ஆறம் 

மததம் அர்ளுகட தசரந் ரட்டங்ளுக்கு லண்டும் 

மதரத் ரர இதப்தணரல், ப்தடிரது, ந் 

கறனரது அர்ளுகட ரற தறகபப் ததற்தக் 

தரடுத்து, அறல் அர்ள் ரக்கூடி வீடுகபக் 

ட்டிக்தரடுத்து, அர்ள் தறநந் ண்றமன அர்ள் 

றம்றர ரக்கூடி எத றட்டத்க குக் மண்டும் 

ன்த ரன் லித்தத்றக் கூந றதம்தைறன்மநன்.  

தப அகச்சர் அர்மப! எதசறன ரங்ளுக்கு 

தொன்ணர் ங்ளுகட கனர் நறமரட் தறத்லன் அர்ள் 

தபறரடுபறலிதந்து ந் எதசறன சமரர்கபக் 

கூட்டிக்தரண்டு ரழ். அசரங் அறதர் அர்கபச் 

சந்றக்ச் தசன்நது உங்ளுக்கு றகணறலிதக்கும். அர் 

அங்கு தசன்நன் மரக்ம் அந்ப் தகுறபறமன ரழ்றன்ந 

க்ளுக்கு உற தசய்தும் அர்பறன் மககபப் 

தர்த்ற தசய்துரகும். ஆணரல், அர் அங்கு தசன்த ந்ன் 

தறன்ணர் சம்தந்ப்தட்டர்ள், றமரரண தொகநறமன, 

மகற்ந தொகநறமன அகப் தற்நறத்ம் அர் தசன்ந 

மரக்ங்கபப் தற்நறத்ம் மத றரப் தத்றரறகளுக்கு 

கூநற, எத தைபறகக் றபப்தறறட்டரர்ள். ஆணரல், 

ங்ளுகட கனர் அர்ள் சறங்ப, றழ், தொஸ்லிம் 

சமரர்ள் அகணதக்கும் மசக தசய்க்கூடி 

சக்றத்கடர். அன்த அந் மரக்த்துக்ரத்ரன் அர் 

அங்கு தசன்நரர். இதந்ரலும் இர்ள் அதக்கு அந்ச் 

சந்ர்ப்தத்க இல்னரல் தசய்துள்பரர்ள்.   

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தப உதப்தறணர் அர்மப, உங்ளுகட உகக 

தொடித்துக்தரள்ப மண்டும்.  

 
ගු මමොමශොමඩ් නලවි මශතළ 
(ரண்தைறகு தொயட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 
எத றறடம்! 

ரன் தசன்ந றக தத்றரறகறல் ரசறத் எத றடம் 

ணக்கு றகணறல் தறன்நது. அரது, "ரழ்ப்தரத்றன் 

எத தகுறறமன சறன வீட்டுத் றட்டங்கப ற்தடுத்றக் 

தரடுப்தற்ரக் தரளம்தறமன இதந்து தசன்ந 

சமரர்கப அங்ம உள்பர்ள் றட்டிடித்றதக் 

றன்நரர்ள்" ன்த அறல் கூநப்தட்டிதந்து. ஆணரல், 

அவ்ரத டக்க்கூடரது. இவ்ரத ரன் ன் கூதறன்மநன் 

ன்நரல், ரழ்ப்தரத்றமன இதந்து அம்தரந்மரட்கட 

கக்கும் ரழ்றன்ந சறங்ப, றழ், தொஸ்லிம் சமரர்ள் 

சனதம் இந் ரட்டு க்பரர் . ஆம,  இந் ரட்டிமன 

ரழ்றன்ந சன இண க்ளுக்கும் லங்ள் உங்ளுகட 

தசற்தரடுகப எம றர தொன்தணடுக் மண்டும் 

ன்தம் தைத்பத்றமன இன்த ஷ்டப்தடுறன்ந 

சமரர்ளுகட றர்ரனம் ல்ன தொகநறல் அகற்கு 

டடிக்க டுக் மண்டும் ன்தம் மட்டுக்தரண்டு, 

றகடதததறன்மநன்.  

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ன்நற. அடுத்து, தப யறஸ்தைல்னரஹ் அர்ள்! 

 
[தற.த. 7.12] 

 

ගු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිවහබුල්ළ මශතළ (පුනු කථළඳන ශළ 
නෆලත ඳදිංික කිීමම රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ் - 

தைணர்ரழ்பறப்தை ற்தம் லள்குடிமற்ந இரஜரங்  

அகச்சர்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
தறஸ்றல்னரயறர் ஹ்ரணறர் யலம்.  

தப குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்மப, 

தப தரரளுன்ந உதப்தறணர் சறநலன் அர்ள் 

தரண்டு ந்றதக்றன்ந இந்ப் தறமக தரடர்தறல் 

மதசுற்குச் சந்ர்ப்தம் ந்கக்கு ன்நற. குநறப்தர இந் 

வீட்டுத் றட்டம் தரடர்தரண தறச்சறகண டந் இண்டு 

ஆண்டுபரத் தரடர்ச்சறரப் மதசப்தட்டு தறன்நது . 

உண்கறமன டக்கு, றக்றமன த்த்த்றணரல் 

தரறக்ப்தட்ட து க்ளுக்ரண வீட்டுத் றட்டங்ள் 

வ்பவு அசரக் ட்டப்தட மண்டுமர அவ்பவு 

அசரக் ட்டப்தட மண்டும். அந் 

அடிப்தகடறமனரன் ங்ளுகட தப அகச்சர் 

அர்ள் இந் வீட்டுத் றட்டத்க தொன்கத்ரர்.  

இந் வீட்டுத் றட்டம் உண்கறமன ங்ளுகட 

அகச்சறன் ஊடர அல்னது அசரங்த்றதகட 

றறகக்தரண்டு தசய்றன்ந எத மகனத்றட்டம் அல்ன. 

இது அசரங்த்ரல் அகச்சுக்கு எதுக்ப்தட்ட றறகக் 

தரண்டு மற்தரள்பப்தடுறன்ந எத மகனத்றட்டர 

இதந்ரல், அகண ரங்ள் ங்ளுக்கு றதம்தற 

தொகநறமன அகக் தொடித்ம். ஆணரல், இது தபறரட்டு 

றதணம் றறகத்ம் தரண்டு மற்தரள்றன்ந எத 

மகனத்றட்டம். அரது, குநறத் றறகச் 

சம்தந்ப்தட்டர்ள்ரன் டணர ங்குறன்நரர்ள். 

ஆம, இது சம்தந்ப்தட்டர்ள் றறகக் டணரத் 

தொன்தரறந் எத மகனத்றட்டரகும். ஆமரன், 

தௌ அகச்சர் அர்ள் வ்பவு றகர இந் 

க்ளுகட வீட்டுப் தறச்சறகணகத் லர்க் தொடித்மர, 

அவ்பவு றகரத் லர்ப்தற்ரண இந் தொன்தரறகச் 

தசய்துள்பரர். இறல் தௌ அகச்சர் அர்கப ரத்றம் 

ரங்ள் குகநதசரல்ன தொடிரது; இது எத Cabinet Decision. 

அரது, இது ங்ளுகட Hon. Minister உகட decision 

ரத்றல்ன. தொள Cabinet உம் இற்கு responsible. ஆம, 

அகச்சகத் லர்ரணத்றன் அடிப்தகடறமன ரன் இந் 

வீட்டுத் றட்டங்ள் கடதொகநப்தடுத்ப்தடறதக்றன்நண. 

அதுவும் 65,000 வீடுபறமன 6,000 வீடுள் ரத்றம்ரன் 

தொலில் ட்டப்தட்டு, அற்கந றதம்தறர்ளுக்குக் 

தரடுப்தற்ரண எத டடிக்கக அசரங்ம் 

டுத்றதக்றன்நது.   

 
ගු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
க்ளுக்குத்ரமண வீடு? அணரல், அர்ளுக்குப் 

ததரதத்ரண வீடுரமண தரடுக்ப்தடமண்டும்? 
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ඳහර්ලිලම් තු 

ගු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිවහබුල්ළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ்)  

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
தௌ உதப்தறணர் அர்மப, உண்கறமன 

உங்ளுகட தத்க ரன் ற்தக்தரள்றன்மநன். ஆணரல், 

அகச்சகத் லர்ரணத்றமன "the wish of the people" 

ன்தது றத் தபறரச் தசரல்னப்தடுறன்நது . அரது, 

இகண றதம்தைறன்ந க்ளுக்கு ரத்றம்ரன் இந் வீட்டுத் 

றட்டம் ங்ப்தட மண்டுதன்த அகச்சக 

லர்ரணறத்றதக்றன்நது.  ஆம, இது Hon. Minister உகட 

ணறப்தட்ட decision அல்ன. ரங்ள் ங்ளுகட 

அகச்சக ரதம் குகநதசரல்ன றடரட்மடரம். 

"ரதல்னரம் இந் வீட்கட றதம்தைறன்நரர்மபர 

அர்ளுக்கு இந் வீட்கடக் ட்டிக்தரடுக்வும்" ன்த 

Cabinet தசரல்லிறதக்றன்நது. ங்பறன் அகச்சறதகட 

றறதன்நரல், ரங்ள் றதம்தறரத ட்ட தொடித்ம்.  இது 

எத றதணத்றன் றற.   
 

ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Charles Nirmalanathan.  
ිිි 
ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தௌ இரஜரங் அகச்சர் அர்மப, வீட்டுத் றட்டப் 

தணரபறகபப் தறமச தசனத்றதெடரத் 

தரறவுதசய்றன்நரர்ள். தரறவுதசய் தறன்தை அந் க்கபக் 

மட்மண்டும், "உங்ளுக்குக் ல் வீடு மண்டுர, 

ததரதத்து வீடு மண்டுர?" ன்த. அவ்ரத மட்டுக் 

தரடுத்ரல் தரறல்கன. அவ்ரத தரடுப்தற்கு லங்ள் 

தொன்தரறந்ரல் க்குப் தறச்சறகணறல்கன.  
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ன்நற. 
 

ගු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිවහබුල්ළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ்)  

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
தௌ உதப்தறணர் அர்மப, உண்கறமன அற்கு 

லங்ள் இடபறக்றல்கன.  தணன்நரல், 65,000 வீட்டுத் 

றட்டம் ந்வுடமணம டுகரண றர்ப்கதத் 

தரறறத்லர்ள்.   
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தௌ இரஜரங் அகச்சர் அர்மப, உங்பது 

உகக றகநவுதசய்த்ங்ள்! 
 

ගු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිවහබුල්ළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ்)  

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  

Give me one more minute, Sir. Because, he took my 

time.   

ஆம, அற்கு தொன்தர Cabinet எத Decision டுத்து. 

அரது, இந் வீட்டுத் றட்டத்க டக்கு, றக்குப் 

தறமசங்பறமன ரழ்றன்ந க்ள் ற்தக்தரள்றன்நரர்பர 

ண அதறப்தறரம் மட்கும்தடி. அந் அடிப்தகடறல்ரன் 

அகச்சு க்ள் த்றறமன, "ரரது இந் வீட்டுத் 

றட்டத்கப் தததற்கு றதம்தைறன்நலர்பர?" ன்தம் 

அவ்ரத றதம்தறணரல் அற்ர றண்ப்தறக்கும்தடித்ம் 

மரரறது.   

 
ගු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 

 
නෆඟී සටිමගය. 
ளந்ரர். 

rose. 

 
ගු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිවහබුල්ළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ்)  

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
I have no time Hon. Member. I am not giving way. 

Wait, please. I am not talking - ஆம, அது தற்நற 

தத்றரறக றபம்தம் றத் தபறரச் தசரன்ணது ததரதத்து 

வீட்டுத் றட்டத்கப் தததற்கு றதப்தரணர்ள் 

ரத்றம் றண்ப்தறக்கும்தடி. அந்ப் தத்றரறகறன் தொளப் 

தக்த்றமன றத் தபறர அந் றபம்தம் 

மதரடப்தட்டிதந்து. அந்ப் தத்றரறக டக்கு, றக்குப் 

தகுறபறன் ல்னரப் தறமசங்பறற்கும் தசல்றன்நது. அந் 

அடிப்தகடறல்ரன் தணரபறள் தரறவுதசய்ப்தட்டிதக் 

றன்நரர்மப ற, இது ததமண அகச்சக ரத்றம் 

குகநதசரல்னக்கூடி றடல்ன. இது அசரங்த்றன் 

லர்ரணம்; அகச்சகறன் லர்ரணம். அதுவும் 6,000 

வீடுளுக்கு ரத்றம்ரன் அதற ங்ப்தட்டிதக்றன்நது. 

ஆம, க்ளுகட அசரண மககப 

றகநவுதசய்றன்ந கறமன, இத்றட்டத்றற்கு ல்மனரதம் 

எத்துகப்தை ங்மண்டும் ன்த மட்டு, றகட 

தததறன்மநன்.  ன்நற.   

 
[අ.බහ.ි7.16] 

 

ගු තළරක බළසූරිය මශතළ  
(ரண்தைறகு ரக் தரனசூரற) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ගරුි ලධලඹෝජයි කහයකි බහඳිනතුභලධ ි ශ්රීතය ි භ ත්රීතුභහි

ඉිනරිඳත්ි කශි ි බහි කල්තළබීලම්ි ලඹෝජනහි පිළිඵි අදවසි

න්හිඳඹේිඉිනරිඳත්ිකය නිභ ිඹම්ින්යලිලරහේිදීපුිනකිගළනි

භභිප්රථභලඹ භිතමු නහ ලේ ිසතුින තිනහ.ිඅලපාියලේි

අවුරුදුි 30ේිඳළළිනි යුදධඹි අ ිකශහ ි ඳුද ිඒි යුදධලඹ ි

අතළ ිවුණුිජනතහිම්ඵ ධලඹ ිභාලහරිප්රලසනඹේිිනලඵනහ.ි ි

උතුයි වහි නළලිෙනහියි ප්රලදලරි ඉ නි ජනතහ ි අපිි

අලධහර්ඹලඹ භිලගල්ිලද නිනනෆ.ිවළඵළයි ිලම්ිලගල්ිරඵහි

දීලම්දී ිඇභිනතුභහ ත්ිකහයණහින්හිඳඹේිගළනිකල්ඳනහිකය නි

යලදුි ලනහ.ි නකේි තභයිි භාඹදභ.ි ලභභි ලගඹේි වදනලකො ි

ලකොඳභණිභාඹදභේිකය නිපුළු ද?ි ගරුි ිනල සිගුණර්ධනි

ඇභිනතුභහින්ඹපුි අ දභ ි යජඹ ි ම්පර්ණලඹ භිලභභිභාඹදභි

දය නි පුළු ි නම් ි අඳ ි ලරලවයලලඹ භි ලගල්ි වද නි

පුළු ි නහ.ි නමුත් ි අදි යලේි ආර් ගකි තත්ත්ඹි ිනවහි

ඵළලුලොත් ි යජඹ ි ඒි ලගල්ි වද නි නලවභි මුදල්ි ප්රභහණඹේි

නළවළ.ිඒිලධහිලභොකේිවරිිපි ය ිආඹතනඹන් ිඹම්ින්යලිමුදල්ි
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ප්රභහණඹේි export loan නකේි වළටිඹ ි ලදනහිනම්ි අඳ ි ඒකි

ඳහභාච්චිිකය නිපුළු .ිලභභිලගල්ිෆදීභ ිලකොච්චයිකහරඹේි

ඹනහදින්ඹරහිතත්ිඳළත්තන් ිඵර නිනහ.ිි2009ිර්ලය්දීි

යුදධඹිඅ ිලරහි දළන ිඅවුරුදුි8ේිගිහිල්රහිිනලඵනහ.ිඅපිි

අවුරුදුි 8ේි ගිහිල්රහි ලගල්ි වද නි ඳ  ි ගත්ලතොත් ි තත්ි

අවුරුදදේිගිඹහ ිඳුදිතභයිිඅඳ ිලභභිලගල්ිලධර්භහණඹිකයි

අ ිකය නිපුළු ි ල .ිඒිලධහිprefabricated ලගල්ි

වද නි ගත්ති ීරයණඹි ලධළයිනි ීරයණඹේි න්ඹරහි භභි භාලසහි

කයනහ.ි අපිි ගලඩොල්ලි ි ලගල්ි වළදුලොත්ි ආර් ගකභඹි

ලලඹ  multiply effect නකේිනහ.ිඒකිලදීයඹිආර් ගකඹ ි

ලවොයිි න්ඹරහි අපිි කවුරුත්ි පිළිග නි පුළු .ි නමුත් ි ලීර ි

ලකොච්චයි භාඹදභේි ඹනහද ි ගලඩොල්ර ි ලකොච්චයි භාඹදභේි

ඹනහදි න්ඹරහි අපිි කල්ඳනහි කයරහි ඵළලුලොත් ි ලම්ි ලගල්ි

65000ි වළදුලොත්ි construction inflation  භාලහරි ලර ළි ි

නහ;ිිමුළුියලේභිිභාඹදභිළි ිනහ.ි ඒිභාඹදභිළි ි ල ත්ි

ලකටිි කහරඹක ි භාතයයි.ි ඒි ඳශහත්රි අඹ ි භාලහරි රිැන්ඹහි

ප්රභහණඹේිඇිනිනහ.ිඒත්ිලකටිිකහරඹක ිඳභණයි.ිඒිලගල්ි

65000ි වදරහි අ ි වුණහ ි ඳුදි ල ල ි ලභොකේද?ි ි ි ඒි

ලගල්ි 65000ිවදරහි අ ිවීිඅවුරුදදේ ි ලදකේිගිඹහ ිඳුදි

ආඳහුිආර් ගකඹිකඩහිළමෙභේියලදධිනහ.ිඒිලධහිprefabricated 

ලගල්ි වද නි ගත්ති පිඹයි ලවොයිි න්ඹරහි භභි භාලසහි

කයනහ.ි Prefabricated ලගල්ර ි ිනලඵනි මලිකි ප්රලසනඹේි

තභයිි යසනඹ.ි ලම්ි ප්රලදලලය්ි ඒි ලගල්ි වළදුලොත්ි යසනඹ ි

ඔිලයොත්තුි ලදනහදි න්ඹනි ප්රලසනඹි භතුලරහි ිනලඵනහ.ි

සහමිනහද ිඇභිනතුභහින්ඹරහිිනලඵනහ ි"ලගල්ිලදකකිඳවුල්ි

ලදකේිඳිනංචිිකයරහිිනලඵනහ.ිනළලධිින්යලභියසනඹේිපිළිඵි

complaint නකේිඒිඳවුල්ිලදලක භිහර්තහිලරහිනළවළ"ින්ඹහ.ි

අලපාි ිනල සි ගුණර්ධනි ඇභිනතුභහි න්ඹනි අ දභ ි

prefabricated ලගල්ිකළභිනිඅඹ ිඳභණේිග නිලදනහිනම් ි

ඒකිභාඳුභේ.ි ඒිහලේභි ලම්කි අ ි භාඳුභින්ඹරහි හිත නි

ලවොි නළවළ.ි ඒි ජනතහ ි ලගල්ි ලදනි නකි අ ි භාඳුභේි

වළටිඹ ිතභයිිලඵොලවෝි දුය ිලදභශි ධහනලය්ිභ ත්රීරුිකථහි

කලශේ.ිලම්කිඅ ිභාඳුභිලනොලයි ිලම්කිඳශමුලලධිභාඳුභි

භාතයයි.ිලම්ිඅඹ ිලගල්ිලද ල ිිවීභාතිකහරඹ භිලම්ිලගල්ි

ඳහභාච්චිිකය නින්ඹරහිලනොලයි.ිලම්ිලගල්ිලද ල ි-ඒිඅඹ ි

ලගඹේිනළිනිලරහිිනලඵනහ.ි අවුරුදුි30කියුදධඹන් ිඒිඅඹලේි

ආර් ගකඹි ම්පර්ණලඹ භි කඩහි ළටිරහි ිනලඵනහ-ි ඳශමුලලධි

පිඹයේි වළටිඹ ි භාතයයි.ි ඔවු  ි ලගඹේි දු නහි හලේභ ි ඹම්ි

න්යලිභාධිඹක ිඒි අඹලේිආර් ගකඹි ලගොඩනෙ නිතත්ි ලදල්ි

ලම්ි ආණ් සි භායල ි කය නි නනෆි න්ඹනි නකි අපිි ඳළවළිනලිි

න්ඹ නිකළභළිනයි.ි නමුත් ියුදධඹිඅ ිවීිදළන භිඅවුරුදුි8ේි

ගිහිල්රහිිනලඵනහ.ිඒිලධහිලම්කිතත්ිකල්ිදහ නිලවොිනළවළ.ි 

ගරුි ලධලඹෝජයි කහයකි බහඳිනතුභලධ ි පි ය ලි ි රංකහි

ිනවහි ඵරනි ආකහයඹි ගළනි අපිි හිත නි නනෆ.ි අපිි ංහිඳිඹහි -ි
reconciliation - ගළනි ලධතයභි කථහි කයනහ.ි අවුරුදුි 8ේි
ගිහිල්රහත්ි යුදධලඹ ිඅතළ ි වුණුි අඹ ිතභත්ි ලම්ි යජලඹ ි

ලගල්ිිදීරහිනළවළයිින්ඹනිනකිරේජහිල නිනනෆිකහයණඹේි
වළටිඹ යිිභභිභාලසහිකය ල .ිනභිලධහිභභිඇභිනතුභහලග ි
ඉල්රහියලටිනහ ිලම්ිලගල්ිදීලම්ික යුත්තිපුළු ිතයම්ිඉේභ ි

කය නින්ඹරහ. 

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, please wind up.  

ගු තළරක බළසූරිය මශතළ  
(ரண்தைறகு ரக் தரனசூரற) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ලවොයි ිගරුිලධලඹෝජයිකහයකිබහඳිනතුභලධ. 

ලම්ිලගල්ිඅලයතහිිනලඵ ල ිඋතුලර්ිජනතහ ිභාතයේි

ලනොලයිින්ඹනිකහයණඹත්ිලම්ිඅසථහලේදීිභභිභතේිකය නි

නනෆ.ි අයණහඹකි නහඹි ගිඹි ප්රලදලලය්ි යලටිි ජනතහි තභත්ි

ූලඩහයම්රි ඉ ල .ි හරහි ප්රලදලලය්ි ඇිනි වුණුි පිපිරීලභ ි

භාඳත ි ඳත්ි වුණුි කේටිඹත්ි තභි අතළ ි ලරහි ඉ ල .ි ඒි

හලේභිතභයි ිඳුදිගිඹිිනනරිඇිනවුණුිගංතුලය ිඅතළ ිවුණුි

තත්ි භාලහරි ංඛයහේි ඉ නහ.ි ලම්ි කේටිඹ ත්ි ඹම්න්යලි

හධහයණි භාඳුභේි ලද නි න්ඹහි ඉල්රහි යලටිමි  ි භලේි කථහි

අ ිකයනහ.ි 

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தௌ அப்துல்னர ஹ்தௐப், உங்ளுக்கு 2 றறடங்ள்!   

 

[தற.த. 7.22] 

 

ගු අබ්දුල්ළශහ මශහරූසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு அப்துல்னர ஹ்தௐப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
தௌ குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்மப, 

ங்ளுகட தௌ அகச்சர் அர்ள் 65,000 வீட்டுத் 

றட்டத்றல் 5,000 வீடுகப றதமரகன 

ரட்டத்றற்குத் தரக் கூநறணரர். ற்ததரளது 6,000 

வீடுள் அகக்ப்தடறதப்தரக் கூநப்தடுறன்நது . 

உப்தரத GS Division ற்தம் சறன்ணத்பரய், ததரற 

பரறமன 284 வீடுளும் அமமதரன்த, தோதூர் DS Division 

இல் இக்தரல் ரறமன 120 வீடுளும்  ங்ளுக்குத் 

மகப்தடுறன்நண. அமமதரன்த Town and Gravets, 

ப்தற்தகந, ம்தனரம் தறமசத்றலுள்ப தொத்துர் 

மதரன்ந இடங்பறலும் ங்ளுகட க்ளுக்கு வீடுள் 

மகப்தடுறன்நண. ம்கப் ததரதத்கறமன, ந் எத 

வீட்டுத் றட்டதொம் றகடக்ரர்ளுக்கு இந் வீடுகப 

ரங்ள் தரடுக்றதக்றன்மநரம். அந்ப் தறமச க்ள் 

இந் வீடுகபப் ததநத் ங்ளுகட றதப்தத்கத் 

தரறறத்றதக்றநரர்ள். அர்ளுகட தட்டிகன 

உங்ளுக்குத் ந்றதக்றமநரம். அந் அடிப்தகடறல், 

உங்ளுகட ஆநரறம் வீடுபறல் 500 வீடுகப து 

றதமரகன ரட்டத்றன் குச்சதபறப் தறமசம், Town 

and Gravets, Mutur DS Division, Kinniya DS Division, 

ம்தனரம் DS Division மதரன்ந தறமசங்பறல் 

உள்பர்ளுக்குத் ந்துவுரத அன்தரக் மட்டுக் 

தரள்றன்மநன்.  

அத்மரடு, தஜதல் ர் மதரன்ந தறமசங்பறமன 

இன்தம் 50 வீடுள் ட்டப்தட மண்டிறதக்றநது. 

றதம்தறர்ளுக்கு ட்டுந்ரன் அந் வீடுகப ரங்ள் 

தரடுக் றகணக்றமநரம். ணம, இந் 6,000 வீடுபறமன 

500 வீடுகப றதமரகன ரட்டத்றல் 

சறன்ணத்பரய், ததரற பரய், இக்தரல் ர், தொத்து ர், 

ப்தற்தகந மதரன்ந தறமசங்பறல் றதம்தறக் 

மட்டர்ளுக்கு ங்குற்ரத் ந்துவுரத தப 

அகச்சர் அர்கப அன்தரக் மட்டு, மம் மதரரன் 

ரர இத்துடன் றகடதததறன்மநன். ன்நற.  
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ඳහර්ලිලම් තු 

[தற.த. 7.24] 

 
ගු ඩී.එේ. වහලළමිනළදන් මශතළ (බන්ධනළගළර 
ප්රිනවංවහකරණ  පුනු කථළඳන  නෆලත ඳදිංික කිීමම ශළ 

හින්දු ආගමික ක යුතු අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன் - சறகநச்சரகனள் 

தசலகப்தை, தைணர்ரழ்பறப்தை, லள்குடிமற்நம் ற்தம் 

இந்து அலுல்ள் அகச்சர்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
தௌ குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்மப, இங்கு 

ணக்கு தொன்தை தன உதப்தறணர்ள் மதசறணரர்ள். அர்பறல் 

தததம்தரனரமணரர் இந் வீட்டுத் றட்டத்கப் தரரட்டித்ரன் 

மதசறணரர்ள். ஆணரல், தறமககக் தரண்டுந் 

ற்தம் றதரறந்ர்ள் இற்கு றரப் மதசற 

ங்ளுகட றர்ப்கதக் ரட்டிறதக்றநரர்ள். 

உண்கர, இந் வீட்டுத் றட்டத்றல் தொக்றத்துதரன்த 

இதக்றன்நது. இன்த ண், பற மதரன்நற்கந டுப்தது 

டிணர இதப்தர ஆம்தத்றமன மதசற தனர் 

தசரன்ணரர்ள். இந்ப் தறச்சறகணபரல் இங்கு, தன் 

தகுறறல் டந்து ன்ண? இந்ச் சூழ்றகன ணரல் 

ற்தட்டது? இற்குக் ரம் ன்ணதன்நரல், இதக்கும் 

ண்கதல்னரம் அழ்ந்து வீடுகபக் ட்டுற்ரக் 

தரண்டுதசல்ரகும். இங்கு மதரறபவு ண் இல்னர 

றகனறல் the entire environment will get disturbed. அந்ச் 

சந்ர்ப்த சூழ்றகனறமனரன் இப்தடிரண தைது வீடுகபக் 

ட்டுற்ர ங்ளுகட தற ந்றரற அர்ள் ணக்கு 

ஆமனரசகண கூநற, இந் வீட்டுத் றட்டத்றகண 

ஆம்தறக்மண்டுதன்த கூநறணரர். ஆணரல், எவ்தரத 

டகத்ம் ரன் தரரளுன்நத்றமன இந்த் றட்டத்கப் 

தற்நறக் கக்கும்மதரது சறனர் இற்கு றர்ப்தரத்ரன் 

மதசுறநரர்ள். ன்ண ரத்றற்ர இர்ள் 

றர்க்றன்நரர்ள்? ன்தக ன்ணரல் அநற 

தொடிரலுள்பது. ஆம்தத்றல் ரங்ள் வீட்டுத் 

பதரடங்ளுடன்ரன் இந் வீடுகபக் தரடுத்மரம். 

ற்மதரது அற்கந றதத்றறட்டு, வீட்கடத்ம் அன் சூலில் 

இதக்மண்டி சறகபத்ம்ரன் தரடுக்றதக் 

றன்மநரம்.   

 
ගු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 

 
නෆඟී සටිමගය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගු ඩී.එේ. වහලළමිනළදන් මශතළ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
ன்ணறக்மண்டும். வுதசய்து ன்கண உகரற்ந 

றடுங்ள்! ணக்கு 5 றறடங்ள்ரன் இதக்றன்நண. லங்ள் 

உகரற்நறறட்டீர்ள்ரமண?    
 
ගු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

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

ගු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
உதம்தறரறல் லங்ள் ஆம்தத்றல் ட்டிக்தரடுத் 

வீட்கட ரன் தசன்த தரர்த்மன். லங்ள் தரடுத் 

பதரடங்ள் சப்ததட்டி தசய்த்ம் தனகறல் 

தசய்ப்தட்டுள்பண. லங்ள் சப்ததட்டி வீடுபர இற்கந 

ஆக்ரலர்ள்.  தௌ உதப்தறணர் ஜல அர்ள் 

கூநறதுமதரல், அந் க்ளுக்கு அர்ளுகட ரஸ்து 

சரஸ்றத்றன் அடிப்தகடறல் வீடுள் ட்டிக்தரடுக்ப்தட 

மண்டும். அங்கு ண் டுக்னரம், ல் டுக்னரம், ம்-டி 

டுக்னரம். லங்ள் அற்குப் தப்தடமண்டரம். 

அர்ளுக்கு லங்ள் 10 இனட்சம் தௐதரகக் தரடுங்ள்! 

அர்ள் ங்ளுக்குரற ததரதத்ரண வீட்கடக் 

ட்டுரர்ள். வுதசய்து ததரய்கபச் தசரல்னரலர்ள்!  

 

ගු ඩී.එේ. වහලළමිනළදන් මශතළ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
சரற, சரற. வுதசய்து ன்கண உகரற்ந றடுங்ள்! 

அர் கூநறது சரற. ன்ண ரறரறப் தனகதன்த 

தசரன்ணலர்ள்? 

 

ගු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
சப்ததட்டிப் தனக! 

 

ගු ඩී.එේ. වහලළමිනළදන් මශතළ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
அக லங்ள் மதரய்ப் தரர்த்லர்தபன்நரல் சப்ததட்டிப் 

தனகர, இல்கனர ன்த தரறத்ம். [இகடதௌடு] லங்ள் 

தொனரர உங்ள் ட்சறறலுள்ப வீட்கடத் றதத்துங்ள்! 

உங்ள் ட்சறறலுள்ப வீட்கடத் றதத்றணரல்ரன் 

உங்ளுக்கும் எத தொக்றத்தும் றகடக்கும். [இகடதௌடு] 

லங்ள் ட்சற வீட்கடக் ட்டரல்  ங்ளுக்தறரப் மதச 

தறன்நலர்ள். [இகடதௌடு] சரற, சரற, லங்ள் 

க்ளுக்தறரக் கப்தரல், இது உங்ளுக்குத்ரன் 

தறன்ணர் றர்ப்தர தம் ன்தக நந்துறடரலர்ள். 

குடிகசறமன ரளம் க்ளுக்ர ரங்ள் வீடுகபக் 

ட்டிக் தரடுக் தொன்தம்மதரது, லங்ள் ல்மனரதம் 

சறர இதந்துதரண்டு தசரல்றன்நலர்ள், "வீடு ட்ட 

மண்டரம்!" ன்த. இந் ரறரறக் குடிகசறனர லங்ள் 

இதக்றன்நலர்ள்? லங்ள் ல்மனரதம் ததரற ரபறகறல் 

இதக்றன்நலர்ள்.  

 

ගු එේ.ඒ. සුමන්ිනරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
ட்டமண்டரம் ன்த தசரல்னறல்கன. ததரதத்துவீடு 

மண்டரம் ன்தரன் தசரல்றன்மநரம்.      
 

ගු ඩී.එේ. වහලළමිනළදන් මශතළ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
லங்ள் ல்மனரதம் “இவ்பவு வீடுள் ட்டனரம்; இற்கு 

லங்ள் சந்ர்ப்தம் தரடுக்றல்கன” ன்த கூநறறதக் 
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றன்நலர்ள். இதுகத்ம் ன்தகட அகச்சறற்கு உங்பறல் 

எதரது வீட்டுத் றட்டத்றற்குரற சரறரண ஏர் 

அகப்கதக் தரண்டுறல்கன; அற்கு மண்டி 

றறத்ற தரடுக்றல்கன. [இகடதௌடு] 

 
ගු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தரரளுன்நத்றல் சர்ப்தறத்றதக்னரம். 
 
ගු ඩී.එේ. වහලළමිනළදන් මශතළ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
தரரளுன்நத்றல் சர்ப்தறத்து றறக ங்றதந்து 

டுக்ப்மதரறன்நலர்ள்? றறகப் தரரளுன்நத்றல் 

டுக்ப்மதரறன்நலர்பர? [இகடதௌடு] சரற, அப்தடிதன்நரல், 

றறகக் தரண்டுரதங்ள்! றறகக் தரண்டுந்து 

வீட்கடக் ட்டுங்ள்! ன், இண்டக தடரச்சு றறகக் 

தரண்டுதற்கு? [இகடதௌடு] 

 
ගු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
லங்ள் இந்த் றட்டத்கக் கறடுங்ள்! ரங்ள் 

தரண்டுதறன்மநரம். இப்மதரது லங்ள் இந்த் றட்டம் 

மண்டரம் ன்த தசரன்ணரல், ரங்ள் றறகக் 

தரண்டுதமரம்.   

ිිි 
ගු ඩී.එේ. වහලළමිනළදන් මශතළ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
சரற, உடணடிரக் தரண்டுரதங்ள்! ஆணரல், 6,000 

ததரதத்துவீடுள் ட்டுக ரன் றதத்ரட்மடன். லங்ள் 

தொலில் றறகக் தரண்டுரதங்ள்! [இகடதௌடு] லங்ள் 5 

ங்றள் றற தரடுக்றன்நண ன்த ததரற க 

கக்றன்நலர்ள்.  ஆணரல், வ்பவு தரடுக்றன்நண?  

த்கண per cent interest மதரன்ந றதங்ள் துவும் 

தரடுக்றல்கன. [இகடதௌடு] வுதசய்து தரஞ்சம் 

ததரதங்ள், ரன் உகரற்நமண்டும். லங்ள் ததரற 

ஆடம்தரப் மதசுறன்நலர்ள். தொலில் றறகக் 

தரண்டுரதங்ள்! தரண்டுந் தறன்ணர் கத்ங்ள்!   

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தௌ அகச்சர் அர்மப, உங்ளுக்கு இன்தம் 2  

றறடங்ள் இதக்றன்நண.  

 
ගු ඩී.එේ. වහලළමිනළදන් මශතළ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
இப்தடிரண எத சந்ர்ப்த சூழ்றகனறமன தொக்றர 

க்ளுக்ர ரங்ள் தசய்றன்ந எத மசகக இர்ள் 

ன் டுக்றநரர்ள்? ற்ரத் டுக்றநரர்ள்? அற்ரண 

ரம் ன்ண? 

 
ගු එේ.ඒ. සුමන්ිනරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Local agent தற்நற தசரன்மணன்ரமண! 

ගු ඩී.එේ. වහලළමිනළදන් මශතළ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
உங்ளுகட agent  தற்நற த்கண e-mail  

ந்றதக்றநது, லங்ள்ரன் இந் ண் தறதை ன்த .  

 
ගු එේ.ඒ. සුමන්ිනරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, what is your point of Order?  

 
ගු එේ.ඒ. සුමන්ිනරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I am objecting to the Hon. Minister making this 

allegation here without any basis whatsoever. I demand 

that he withdraws his comment. - [Interruption.] You 

must withdraw the comment. I am objecting to it. I will 
make a complaint to the Hon. Speaker that this be 

expunged. This is totally out of order. You have 

absolutely no business to be making such an allegation 

when I have fought against ல் தரள்கப by 

somebody seated on this side. I have fought against it.  -

[Interruption.] மஸ்ரற றறம் [இகடதௌடு]  
 
ගු ඩපවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
மஸ்ரற றறம் [இகடதௌடு] 

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தௌ அகச்சர் அர்மப, லங்ள் உங்ள் 

உககத் தரடதங்ள்! 

 
ගු ඩී.එේ. වහලළමිනළදන් මශතළ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Sir, it is on the Facebook. - [Interruption.] 
 
ගු එේ.ඒ. සුමන්ිනරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
ரன் வ்றரவும் ண்கத் தரடறல்கன. 

[இகடதௌடு] 

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தௌ அகச்சர் அர்மப, இன்தம் எத றறடம்ரன் 

இதக்றநது.  
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ඳහර්ලිලම් තු 

ගු ඩී.එේ. වහලළමිනළදන් මශතළ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
இப்மதரது ரன் கூநறதுமதரல் ணக்கு தொன்தை மதசற 

மதச்சரபர்ள் ல்மனரதம் மதசறறதக்றநரர்ள். ஆலிணரல் 

இந்ப் ததரதத்து வீடுகப ரன்  க்ளுக்ர அகத்துக் 

தரடுக்றன்மநன். இர்ளுக்ர - இந்ப் தறறறறளுக் 

ரக் தரடுக்றல்கன.[இகடதௌடு] ரங்ள் தரடுப்தது 

க்ளுக்ர. [இகடதௌடு] அக உங்பரல் றதத் தொடிரது. 
[இகடதௌடு] லங்ள் வ்பவுரன் சத்ம் மதரட்டரலும் 

அந்த் றட்டத்க  ரன் றதத்ரட்மடன். [இகடதௌடு] 

 
ගු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
க்ளுக்குக் தரடுங்ள்! க்ளுக்குக் தரடுங்ள்!  

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
அகச்சர் அர்மப, உங்ளுகட உகக 

தொடித்துக்தரள்ளுங்ள்!  

 
ගු ඩී.එේ. වහලළමිනළදන් මශතළ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
இங்ம ந்து இந்ப் ததரதத்துவீடுள்  மண்டரம் ன்த 

தசரல்றநலர்ள்; இந் 2½  தடர லங்ள்  க்ளுக்கு  

ன்ண தசய்லர்ள்? [இகடதௌடு] றக்றமணஸ்ன் 

ரவுடதம் ற்நர்ளுடதம் சண்கடரன் தறடித்துக் 

தரண்டிதக்றநலர்ள். லங்ள் க்ளுக்ர இதுகக்கும் 

ன்ண தரண்டு தசய்றதக்றநலர்ள்? ன்த வுதசய்து 

தசரல்லுங்ள்! அற்கு ததரற தரடுக்றன்மநன். 

[இகடதௌடு] 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தப அகச்சர் அர்மப, சகதக எத்றகக் 

மண்டும்; உகக தொடித்துக்தரள்ளுங்ள்!  

 

ගු ඩී.එේ. වහලළමිනළදන් මශතළ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
சரற, ர! ணக்கு தொன்தை  மதசறர்ள் கூநறதுமதரல் 

இர்ள் இக ற்ரச் தசய்றநரர்ள்? இர்ள் அசறல் 

ரலறறல்ரன் இற்கு றர்ப்தை. மத ந்  ரலறறலும் றர்ப்தை 

இல்கன. இதுகக்கும் எத வீட்கடக் ட்டுற்கு இர்ள் 

தொன்றல்கன. [இகடதௌடு] க்ள் றர்க்றல்கன. 

அர்ள் றர்த்ரல் ரன் தரர்க்றமநன். [இகடதௌடு] 

தரண்டுரதங்ள்! 
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ன்நற. 

 

එකල්හි  මව්ළල අ. භළ. 7.30 වමයන් ග  ුනිමයෝජය කළරක 
වභළඳිනතුමළ විසන් ප්රහනය මනොවිමවළ ඳළර්ලිමේන්තුල කල් තබන 
දී. 

ඳළර්ලිමේන්තුල ඊ  අනුකල  2016 මළර්තු මව 08ලන දින වභළ 
වේමිනය අනුල  2017 ජූලි මව 07ලන සකුරළදළ ප. භළ. 10.30 ලන 
මතක් කල් ගිමග ය. 

அப்ததரளது தற.த. 7.30 றரறறடம, ரண்தைறகு 
குளக்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள் றணர றடுக்ரமனம 
தரரளுன்நத்க எத்றகத்ரர். 

அன்தடி தரரளுன்நம், அணது 2016 ரர்ச் 08ஆந் றற 

லர்ரணத்றற்றங், 2017  தகன 07, தள்பறக்றக தொ.த. 10.30 

றக எத்றகக்ப்தட்டது. 

It being 7.30 p.m.,THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES adjourned Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 10.30 a.m.on Friday, 07th 

July, 2017, pursuant to the Resolution of Parliament of 08th March, 

2016. 
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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 
 

 ජීවෙනෝපාය අහිමි වූ ෙවෙළඳුන්ට අම්පාර බස ්
නැවතුම්ෙපොළ සංකීර්ණෙය් කඩ කාමර ලබාදීම 

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් ෙයෝජනා: 
 

 උපාධිධාරින් සඳහා රැකියා ලබා දීෙම්දී නිසි කමෙව්දයක් 
සකස් කිරීම 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
    Provision of Shop Space at Ampara Bus Stand to 

Vendors who Lost Livelihood   

 
PRIVATE MEMBERS' MOTIONS: 
    Developing a Proper Methodology to Provide 

Employment to Graduates 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

 
தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 

     வாழ்வாதாரத்ைத இழந்த வியாபாாிக க்கு அம்பாைற 
பஸ் நிைலயத் ெதாகுதியில் கைடகைள வழங்குதல் 

 
தனி நபர் பிேரரைணகள்: 
 

     பட்டதாாிக க்கு ேவைலவாய்ப் க்கைள வழங்குவதற் 
கான ஒ ங்கான ைறைமெயான்ைறத் தயாாித்தல் 

 යුද්ධය නිසා දිවි අහිමි වූ ජනතාව සිහි කිරීම සඳහා 
අනුසම්රණ සම්ාරකයක් තැනීම සහ  සිහිපත් කිරීම 
සඳහා ෙපොදු දිනයක් ෙවන් කිරීම 

 මත්දව්ය  භාවිතයට ඇබ්බැහිවූවන් පුනරුත්ථාපනය  කිරීම 
සඳහා අධිකාරියක් පිහිටුවීම 

 පුත්තලම දිස්තික්කය ජාතික සහජීවනෙය් හා සංහිඳියාෙව් 
දිස්තික්කය ෙලස නම් කිරීම 

 ෙපර පාසල් අධ්යාපනය නඟා සිටුවීම සඳහා කමවත් වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කිරීම 

    த்தத்தின்ேபா  உயிாிழந்த மக்கைள நிைன  
கூர்வதற்காக நிைன த் பிெயான்ைற அைமத்தல் 
மற் ம் நிைன கூர்வதற்கான ெபா த் திகதி 
ெயான்ைறக் குறித்ெதா க்குதல் 

 ேபாைதப்ெபா ட்க க்கு அ ைமயானவர்க க்கு 
னர்வாழ்வளிப்பதற்கான அதிகாரசைபெயான்ைறத் 

தாபித்தல் 
 த்தளம் மாவட்டத்ைத ேதசிய சகவாழ்வின ம் 

நல் ணக்கத்தின ம் மாவட்டமாகப் ெபயாி தல் 
 ன்பள்ளிக் கல்விைய ேமம்ப த் வதற்கான 

ைறசார்ந்த ேவைலத்திட்டெமான்ைறத் தயாாித்தல் 

    Building a Memorial for the People Who Lost Their 
Lives due to the War and Declaring a Common 
Day to Commemorate Them  

    Establishment of an Authority to Rehabilitate the 
Drug Addicts 

    Naming the Puttalam District as the District of 
National Coexistence and Reconciliation 

    Formulating a Methodical Course of Action to Uplift 
Pre-School Education  
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2017 ைல 07, ெவள்ளிக்கிழைம 
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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 (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, මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2016 අංක 24 දරන විසර්ජන පනෙත් 6(1) 
වගන්තිය යටෙත් 2017.05.01 සිට 2017.05.31 දක්වා ජාතික 
අයවැය ෙ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 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  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2013 සහ 2014 වර්ෂ සඳහා රජෙය් 
මුදණ නීතිගත සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තා 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. 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු පසන්න රණවීර මහතා - පැමිණ නැත. 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 7-1504/'17-(1), ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මහතා. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluvihare - State Minister of 
Agriculture)  
ගරු කථානායකතුමනි, 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. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 12 -1409/'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, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

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

513 514 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

 
 

ෙයෝජිත කුරුණෑගල-දඹුල්ල දුම්රිය මාර්ගය: 
ශක්යතා අධ්යයනය  

உத்ேதச கு நாகல் - தம் ள்ைள ைகயிரத தி: 
சாத்தியவளக் கற்ைக  

  PROPOSED KURUNEGALA - DAMBULLA RAIL ROAD: 
FEASIBILITY STUDY 

 

1069/’16 
 

1. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු උදය පභාත් 
ගම්මන්පිල මහතා ෙවනුවට) 

     (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு உதய பிரபாத் 
கம்மன்பில சார்பாக) 

(The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 
Udaya Prabhath Gammanpila ) 
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශන්ය 

- (2): 
 

(අ) (i) ෙයෝජිත කුරුණෑගල-දඹුල්ල දුම්රිය මාර්ගෙය් 
ශක්යතා අධ්යයනය සිදු කිරීම ජාත්යන්තර 
තරගකාරි මිල ගණන් කැඳවීමකින් ෙතොරව චීන 
සමාගමකට පවරා තිෙබ්ද; 

 (ii) ෙනො එෙසේ  නම්, පැවරීමට සැලසුම් කර තිෙබ්ද; 

 (iii) එම ශක්යතා අධ්යයනය ෙමොරටුව විශව්විද්යාලයට 
ෙහෝ ෙවනත් ෙද්ශීය ආයතනයකට භාර ෙනොදීමට 
ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (iv) ඒ සඳහා ජාත්යන්තර තරගකාරි මිල ගණන් 
කැඳවීමක් ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
 

(அ) (i) உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள கு நாகல் - தம் ள்ைள 
ைகயிரத திக்கான சாத்தியவளக் கற்ைகைய 

ேமற்ெகாள்ளல் சர்வேதச ேபாட்  ாீதியிலான 
விைலம க் ேகார ன்றி சீனாக் கம்பனி 
ெயான் க்கு ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ளதா என்ப 
ைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், ஒப்பைடப்பதற்கு திட்டமிடப்பட் 
ள்ளதா என்பைத ம், 

 (iii) ேமற்ப  சாத்தியவளக் கற்ைகைய ெமாறட் ைவ 
பல்கைலக்கழகத்திற்கு அல்ல  ேவெறா  
உள்நாட்  நி வனத்திற்கு ஒப்பைடக்காைமக் 
கான காரணம் யாெதன்பைத ம், 

 (iv) இதன்ெபா ட்  சர்வேதச ேபாட்  ாீதியிலான 
விைலம க் ேகாரல் ேமற்ெகாள்ளப்படாைமக் 
கான காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Transport and Civil Aviation: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether the task of carrying out the 
feasibility study of the proposed 
Kurunegala - Dambulla rail road has been 
assigned to a Chinese company without 
calling for international competitive bids; 

 (ii) if not, whether plans have been made to 
assign that task in that manner; 

 (iii) the reason for not assigning the task of 
carrying out the aforesaid feasibility study 
to the University of Moratuwa or any other 
local institution; and 

 (iv) the reasons for not calling for international 
competitive bids for it? 

(b) If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා.  

 

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

 

(අ)  (i)   නැත. 

 (ii)  නැත. 

 (iii)   ෙයෝජිත කුරුණෑගල-දඹුල්ල හරහා හබරණ දුම්රිය 
මාර්ගෙය් ශක්යතා අධ්යයන කටයුතු ඉංජිෙන්රුමය 
කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්යම උපෙද්ශක කාර්යාංශය විසින් සිදු 
ෙකොට එම ශක්යතා අධ්යයන අවසන් වාර්තාව 2009 
වර්ෂෙය් ෙදසැම්බර් මස දී පවාහන අමාත්යාංශය ෙවත භාර 
දී ඇත.  

 (iv)   ෙමම ෙයෝජිත කුරුණෑගල-දඹුල්ල හරහා හබරණ දුම්රිය 
මාර්ග ව්යාපෘතිෙය් ශක්යතා අධ්යයනය කිරීෙම් 
ෙකොන්තාත්තුව විවෘත මිල ගණන් කැඳවීෙමන් අනතුරුව 
සාර්ථක අවම මිල ගණන් ඉදිරිපත් කර තිබූ ෙටන්ඩර්කරු 
වන ඉංජිෙන්රුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්යම උපෙද්ශක 
කාර්යාංශය ෙවත පදානය කර ඇත. ඒ අනුව එම ශක්යතා 
අධ්යයන කටයුතු ඉංජිෙන්රුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්යම 
උපෙද්ශක කාර්යාංශය  විසින් සිදු ෙකොට ඇති බැවින් 
ජාත්යන්තර තරගකාරි මිල ගණන් කැඳවා ශක්යතා 
අධ්යයනයක් සිදු කිරීෙම් අවශ්යතාවක් පැන ෙනොනඟී. 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී. 
 

CAQ - 1043 හා CAQ - 1047 අංක දරන වාහන මිලදී 
ගැනීම : විසත්ර  

CAQ - 1043 மற் ம்  CAQ - 1047 இலக்க 
வாகனங்கள்  ெகாள்வன : விபரம் 

PURCHASE OF VEHICLES BEARING NUMBERS CAQ-1043 AND 
CAQ-1047: DETAILS 

1155/’16 
2.  ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
 (மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
 (The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

සංචාරක සංවර්ධන හා කිස්තියානි ආගමික කටයුතු 
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 
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(අ) (i) සංචාරක සංවර්ධන හා කිසත්ියානි ආගමික 
කටයුතු අමාත්යාංශය සඳහා CAQ - 1043 හා 
CAQ - 1047 යන අංක දරන වාහන මිල දී ෙගන 
තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම වාහන මිල දී ගත් දින කවෙර්ද; 

 (iii) එක් එක් වාහනය මිල දී ගත් මුදල කවෙර්ද;  

 (iv) ඒ සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවනු ලැබුෙව්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 (vi) ෙටන්ඩරයට ඉදිරිපත් වූ ආයතන හා ඔවුන් ඉදිරිපත් 
කළ මිල ගණන් කවෙර්ද; 

 (vii) එම වාහනවල ෙමෝටර් රථ පවාහන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලියා පදිංචි මුල් අයිතිකරුවන් 
කවුරුන්ද;  

 (viii) ඔවුන්ෙග් ලිපිනයන් කවෙර්ද; 

 (ix) ෙර්ගු වාර්තා අනුව ෙමම වාහන ආනයනෙය්දී CIF 
වටිනාකම හා ෙගවූ මුදල කවෙර්ද; 

 (x) එම වාහන සඳහා හිමි වූ බදු සහනය ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 
சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய 

அ வல்கள்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
 

(அ) (i) சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ 
சமய அ வல்கள்  அைமச்சுக்கு CAQ - 1043 
மற் ம்  CAQ - 1047 ஆகிய இலக்கங்கைளக் 
ெகாண்ட வாகனங்கள்  ெகாள்வன  ெசய்யப் 
பட் ள்ளனவா;  

 (ii )  ஆெமனில், இவ்வாகனங்கள்  ெகாள்வன  
ெசய்யப்பட்ட திகதிகள் யாைவ; 

 (iii) ஒவ்ெவா   வாகன ம் ெகாள்வன  ெசய்யப் 
பட்ட  விைல யா ;  

 (iv) இதற்ெகன ேகள்விப்பத்திரங்கள்  ேகாரப் 
பட்டதா; 

 (v) ஆெமனில், அத் திகதி யா ; 

 (vi) ேகள்விப்பத்திரங்கைள ன்ைவத்த நி வ 
னங்கள் மற் ம் அவர்கள் ன்ைவத்த விைல 
ம க்கள் யாைவ; 

 (vii) இவ்வாகனங்களின் ேமாட்டார் வாகனப் ேபாக்கு 
வரத் த் திைணக்களத்தில் பதி  ெசய்யப் 
பட் ள்ள ஆரம்ப உாிைமயாளர்கள் யாவர் ;  

 (viii) இவர்களின் கவாிகள் யாைவ; 

 (ix) சுங்க அறிக்ைககளின்ப  இவ்வாகனங்கள் இறக் 
குமதியின்ேபா  CIF ெப மதி மற் ம் ெச த்தப் 
பட்ட பணத்ெதாைக யா ; 

 (x) இவ்வாகனங்க க்கு கிைடத்த வாிச்ச ைக 
எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Tourism Development and 
Christian Religious Affairs: 

 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether vehicles numbered CAQ-1043 and 
CAQ-1047 have been purchased for the 
Ministry of  Tourism Development and 
Christian Religious Affairs; 

 (ii) if so, the date they were purchased;  

 (iii) the price of each vehicle;   

 (iv) whether tenders were called for the 
purpose;  

 (v) if so, the date;  

 (vi) the institutions that were interested and the 
prices they submitted; 

 (vii) the first owner of those vehicles, registered 
under the Department of Motor Traffic;   

 (viii) their addresses; 

 (ix) the CIF value and the amount paid 
according to the Customs reports when 
importing these vehicles; and 

 (x) the tax relief granted for those vehicles? 

(b) If not, why? 
 
 

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) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත 

කරනවා.  
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු අමාත්යතුමනි, පිළිතුර කියවන්නෙකෝ. කාලය ඉතිරිව 

තිෙබනවාෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, කාලය ඉතිරිව තිෙබනවා 
ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, අපි සාමාන්ය system එක අනුගමනය කරමු.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙමහි සම්පදායයක් තිෙබනවා ෙන්. මට නම් 

පශ්නයක් නැහැ. උත්තරය ලෑස්ති කරලායි තිෙබන්ෙන්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
System එක ෙවනස් කරන්න එපා. එෙහම වුෙණොත් හරිම 

අමාරුයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා.  
 

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

 

(අ)  (i)  ඔව්. 

 (ii)   2016 මැයි 11. 

 (iii)   එක් වාහනයක් රුපියල් 28,000,000 බැගින්.  

 (iv)  ඔව්. 

 (v)   2016 අෙපේල් 11. 

 (vi)  1.  ෙටොෙයොටා ලංකා (ෙපෞද්) සමාගම - රුපියල් 
34,692,660.00 

  2. ඇෙසෝසිෙය්ටඩ් ෙමෝටර් (ෙපෞද්) සමාගම - රුපියල් 
28,000,000.00 

  3. එස්.එම්.එල්.ෙෆොන්ටියර් ඔෙටෝෙමෝටිව් (ෙපෞද්) සමාගම - 
රුපියල් 28,000,000.00 

 (vii)   CAQ-1047 - නිලුපුල් පියදර්ශන සම්පත්  

  CAQ-1043 - වීරගම ඉමියලාෙග් චන්දික ෙසේනානි 

 (viii)   නිලුපුල් පියදර්ශන සම්පත්, 
   24/12 B, 
   වීරෙකෝන් ගාර්ඩ්න්ස්, 
   මහනුවර. 
 

  වීරගම ඉමියලාෙග් චන්දික ෙසේනානි, 
  පුවක්වත්තෙහේන, 
  අයගම, 
  රත්නපුර. 

 (ix)   ෙනොදනී. 

 (x)   අදාළ වාහන ලබා ගැනීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවූ 
අවස්ථාෙව් දී,  සමාගම සතුව පැවැති ෙතොගෙයන් (Ex. 
Stock) සැපයීම මත මිල ගණන් ඉදිරිපත් කර තිබුණි. ඒ 
අනුව ෙමම වාහන අප අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන්ම 
ආනයනය කරන ලද වාහන ෙනොවන බැවින් බදු සහනය 
පිළිබඳ විස්තර අදාළ මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ ෙල්ඛනවල 
සඳහන් ෙනොෙව්.  

(ආ)  අදාළ  ෙනොෙව්.  
 

විදුලිය ලබා දී ඇති නිවාස : මඩකළපුව දිසත්ික්කය 
மின்சாரம் வழங்கப்பட்ட கள் : மட்டக்களப்  

மாவட்டம் 
HOUSES PROVIDED WITH ELECTRICITY: BATTICALOA 

DISTRICT 
1188/’16 

 

3. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු 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. 
R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera ) 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 1983 වර්ෂය වනවිට මඩකළපුව දිසත්ික්කය තුළ 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විදුලිය ලබා දී ඇති මුළු 
නිවාස සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙම් වනවිට විදුලිය ලබා දී ඇති මුළු නිවාස 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) වර්ෂ 1984 සිට 2009 දක්වා විදුලිය ලබා දීම 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන ලද මුදල එක් එක් වර්ෂය 
අනුව ෙකොපමණද; 

 (iv) 2009 වර්ෂෙය්දී යුදමය තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු 
2015 වර්ෂය දක්වා විදුලිය ලබා දී ඇති නිවාස 
සංඛ්යාව එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iv) හි සඳහන් කාල පරිච්ෙඡ්දය සඳහා 
විදුලිය ලබා දීම ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන ලද මුදල 
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාව ට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 1983ஆம் ஆண்டளவில் மட்டக்களப்  மாவட்டத் 
தில் இலங்ைக மின்சார சைபயினால் மின்சாரம் 
வழங்கப்பட் ள்ள களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபாைதக்கு மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள 
களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக யாெதன்ப 

ைத ம்; 

 (iii) 1984 தல் 2009ஆம் ஆண் வைர மின்சாரம் 
வழங்குவதற்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத் 
ெதாைக ஆண்  வாாியாக எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (iv) 2009ஆம் ஆண் ல் த்த நிலவரம் வைடந்த 
பின்னர் 2015ஆம் ஆண்  வைர மின்சாரம் 
வழங்கப்பட் ள்ள களின் எண்ணிக்ைக 
ஆண்  வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  (iv) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள கால 
கட்டத்தில் மின்சாரம் வழங்குவதற்காக ஒ க்கப் 
பட் ள்ள பணத்ெதாைக ஆண்  வாாியாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Power and Renewable Energy: 

(a) Will he inform this House - 
 (i) the number of houses in the Batticaloa 

District that had been provided with 
electricity supply by the Ceylon Electricity 
Board by year 1983; 

 (ii) the total number of houses which have been 
provided with electricity supply by now; 

 (iii) the amounts allocated annually from year 
1984 to 2009 for the supply of electricity on 
per year basis; 

 (iv) the number of houses that had been 
provided with electricity supply up to year 
2015 after the end of war in year 2009 on 
per year basis; and 

 (v) the amount of money allocated for the 
supply of electricity during the period 
mentioned in (iv) above on per year basis? 

(b) If not, why? 
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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 සභාගත* 
කරනවා.  

 

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

(අ)  (i)  1983 වර්ෂය කාලෙය් දී ෙමම පළාෙත් පැවති යුදමය 
වාතාවරණය හා විවිධ දුෂ්කරතා ෙහේතුෙවන් එවකට විදුලිය 
ලබා දීම් පිළිබඳව වාර්තා ෙම් වන විට ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය සතුව ෙනොමැත.  

 (ii)   මඩකළපුව දිස්තික්කය තුළ විදුලිය ලබා දී ඇති මුළු නිවාස 
සංඛ්යාව 165,651කි. 

 (iii)   වර්ෂ 1984 සිට 2002 වර්ෂය දක්වා විදුලිය ලබා දීම 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන ලද මුදල් පිළිබඳ වාර්තා ලංවීම 
සතුව ෙනොමැති අතර, 2003 වර්ෂෙය් සිට 2009 වර්ෂය දක්වා 
මඩකළපුව දිස්තික්කය තුළ විදුලිය ලබා දීම ෙවනුෙවන් 
ෙවන් කළ මුදල් පිළිබඳ ෙතොරතුරු පහත පරිදි ෙව්.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (iv)  2009 වර්ෂෙය් යුද තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු 2015 වර්ෂය 
දක්වා මඩකළපුව දිස්තික්කය තුළ විදුලිය ලබා දී ඇති නිවාස 
සංඛ්යාව පිළිබඳ විස්තර එක් එක් වර්ෂය අනුව පහත පරිදි 
ෙව්.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (v)   2009 වර්ෂෙය් යුද තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු 2015 වර්ෂය 
දක්වා මඩකළපුව දිස්තික්කය තුළ විදුලිය ලබා දීම 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන ලද මුදල එක් එක් වර්ෂය අනුව 
පහත පරිදි ෙව්.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2015 වර්ෂෙය් දී දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාල, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කර්යාල හරහා ගාම නිලධාරිවරුන් මගින් සිදු 
කරන ලද සංගණනය අනුව මඩකළපුව දිස්තික්කය තුළ 
විදුලි ෙසේවාව ලබාෙගන ෙනොමැති නිවාස ඒකක ගණන 
23,789ක් බව වර්තා වූ අතර, ඔවුනට විදුලි ෙසේවාව ලබා 
ගැනීමට තිබූ පධානතම බාධාව වූෙය් විදුලි ෙසේවාව ලබා 
ගැනීමට හා නිවාස තතැඳුම් කිරීමට අවශ්ය මූලික පිරිවැය 
දැරීමට තිබූ ෙනොහැකියාවයි.  

  ඒ අනුව 2015 වර්ෂෙය් ෙනොවැම්බර් මස සිට කියාත්මක 
කරන ලද "රටම එළියයි අඳුර දුරලයි - ජාතික විදුලි 
සත්කාරය" ණය ෙයෝජනා කමය යටෙත් ෙමම පවුල් සඳහා 
විදුලි ෙසේවාව ලබා ගැනීමට හා නිවාස තතැඳුම් කිරීමට 
රුපියල් 45,000ක උපරිමයක් දක්වා ණය මුදලක් ලබා දුන් 
අතර, එම වැඩසටහන ජාතික මට්ටෙමන් කියාත්මක විය. 

  2016 වර්ෂය අවසන් වන විට මඩකළපුව දිස්තික්කෙය් 
හඳුනාගත් නිවාස ඒකක අතරින් නිවාස ඒකක 20,444ක් 
සඳහා උක්ත වැඩසටහන යටෙත් විදුලි ෙසේවාව ලබා දී ඇත.  

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 4 -1294/'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 මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙතොරතුරු ෙබොෙහොමයක් ෙසොයන්න තිෙබනවා. ගරු 

කථානායකතුමනි, එම නිසා මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 
මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 5 -1337/'16- (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.  

521 522 

වර්ෂය විදුලිය ලබා දීම ෙවනුෙවන්                            

ෙවන් කරන ලද මුදල (රුපියල් මිලියන) 

2003 21.546 

2004 45.286 

2005 30.79 

2006 61.82 

2007 204.32 

2008 175.97 

2009 107.32 

වර්ෂය එක් එක් වර්ෂෙය් දී විදුලිය ලබා දී 
ඇති නිවාස සංඛ්යාව (මඩකළපුව 
දිස්තික්කය) 

2009 8166 

2010 7919 

2011 6865 

2012 9819 

2013 8647 

2014 7647 

2015 8066 

වර්ෂය විදුලිය ලබා දීම ෙවනුෙවන්                              
ෙවන් කරන ලද මුදල (රුපියල් 
මිලියන) 

2009 107.32 

2010 142.03 

2011 305.10 

2012 500.31 

2013 804.54 

2014 335.16 

2015 833.72 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
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, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 

කල් ඉල්ලා සිටිනවා.  
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 6 -1408/'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. අදාළ 

අමාත්යතුමා එන්න ඕනෑ.   
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාථමික කර්මාන්ත 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 8 -1542/'17- (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 වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු කථානායකතුමනි, 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. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 9 -1734/'17- (1), ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහිර් 

මවුලානා මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නය කවුරුන් ෙහෝ ගරු 
මන්තීතුමකු අසනවාද? එම පශ්නය අසන්න ගරු මන්තීවරයකු 
නැති නිසා- 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නය ෙවනත් දිනයක ඉදිරිපත් 

කරමු.  

 
 

 විදුලිය ලබා දී ඇති නිවාස  : අම්පාර දිසත්ික්කය 
மின்சாரம் வழங்கப்பட்ட கள்: அம்பாைற 

மாவட்டம் 
HOUSES PROVIDED WITH ELECTRICITY: AMPARA DISTRICT 
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10. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු 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. 
R.M. Padma Udayashantha Gunasekera) 

 විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය- (1): 

(අ) (i) 1983 වර්ෂය වනවිට අම්පාර දිසත්ික්කය තුළ 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් විදුලිය ලබා දී 
ඇති මුළු නිවාස සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙම් වනවිට විදුලිය ලබා දී ඇති මුළු නිවාස 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) වර්ෂ 1984 සිට 2009 දක්වා විදුලිය ලබා දීම 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන ලද මුදල එක් එක් වර්ෂය 
අනුව ෙකොපමණද; 

 (iv)  2009 වර්ෂෙය්දී යුදමය තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු 
2015 වර්ෂය දක්වා විදුලිය ලබා දී ඇති නිවාස 
සංඛ්යාව එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත (iv) හි සඳහන් කාල පරිච්ෙඡ්දය සඳහා 
විදුලිය ලබා දීම ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන ලද මුදල 
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාව ට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
 மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 
 

(அ) (i) 1983ஆம் ஆண்டளவில் அம்பாைற மாவட் 
டத்தில் இலங்ைக மின்சார சைபயினால் 
மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபாைதக்கு மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள 
களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 
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 (iii )  1984 தல் 2009வைர மின்சாரம் வழங்குவதற் 
காக ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக ஆண்  
வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv )  2009ஆம் ஆண் ல் த்த நிலவரம் வைடந்த 
பின்னர் 2015ஆம் ஆண் வைர மின்சாரம் 
வழங்கப்பட் ள்ள களின் எண்ணிக்ைக 
ஆண்  வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v )  ேமற்ப  (iv) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள கால 
கட்டத்தில் மின்சாரம் வழங்குவதற்காக ஒ க்கப் 
பட் ள்ள பணத்ெதாைக ஆண்  வாாியாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)   இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked  the Minister of Power and Renewable Energy : 

(a) Will he inform this House - 

 (i)  the number of houses in the Ampara 
District that have been provided with 
electricity supply by the Ceylon Electricity 
Board by year 1983; 

 (ii)  the total number of houses which have 
been provided with electricity supply by 
now; 

 (iii)  the amounts allocated annually from year 
1984 to 2009 for the supply of electricity on 
per year basis; 

 (iv)  the number of houses that have been 
provided with electricity supply up to year 
2015 after the end of war situation in year 
2009 on per year basis; and 

 (v)  the amount of money allocated for the 
supply of electricity during the period 
mentioned in (iv) above on per year basis? 

(b)  If not, why? 
 

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 සභාගත* 
කරනවා. 

 

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

 

(අ)   (i)      1983 වර්ෂය කාලෙය්දී ෙමම පළාෙත් පැවති යුදමය 
වාතාවරණය හා විවිධ දුෂ්කරතා ෙහේතුෙවන් එවකට විදුලිය 
ලබා දීම පිළිබඳව වාර්තා ෙම් වන විට ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය සතුව ෙනොමැත. 

        (ii)    අම්පාර දිස්තික්කය තුළ විදුලිය ලබා දී ඇති මුළු නිවාස 
සංඛ්යාව 222,994කි.  

        (iii)     වර්ෂ 1984 සිට 2002 වර්ෂය දක්වා විදුලිය ලබා දීම 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන ලද මුදල් පිළිබඳ වාර්තා ලංවිම 
සතුව ෙනොමැති අතර, 2003 වර්ෂෙය් සිට 2009 
වර්ෂය දක්වා අම්පාර දිසත්ික්කය තුළ විදුලිය ලබා 
දීම ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ මුදල් පිළිබඳ ෙතොරතුරු 
පහත පරිදි ෙව්. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          (iv)     2009 වර්ෂෙය් යුද තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු 2015 වර්ෂය 
දක්වා අම්පාර දිස්තික්කය තුළ විදුලිය ලබා දී ඇති නිවාස 
සංඛ්යාව පිළිබඳ විස්තර එක් එක් වර්ෂය අනුව පහත පරිදි 
ෙව්.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       (v)     2009 වර්ෂෙය් යුද තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු 2015 වර්ෂය 
දක්වා අම්පාර දිස්තික්කය තුළ විදුලිය ලබා දීම ෙවනුෙවන් 
ෙවන් කරන ලද මුදල එක් එක් වර්ෂය අනුව පහත පරිදි ෙව්. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  2015 වර්ෂෙය්දී දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාල, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාල හරහා ගාම නිලධාරිවරුන් මඟින් සිදු 
කරන ලද සංගණනය අනුව අම්පාර දිස්තික්කය තුළ විදුලි 
ෙසේවාව ලබා ෙගන ෙනොමැති නිවාස ඒකක ගණන 
11,442ක් බව වාර්තා වූ අතර, ඔවුනට විදුලි ෙසේවාව ලබා 
ගැනීමට තිබූ පධානතම බාධාව වූෙය් විදුලි ෙසේවාව ලබා 
ගැනීමට හා නිවාස තතැඳුම් කිරීමට අවශ්ය මූලික පිරිවැය 
දැරීමට තිබූ ෙනොහැකියාවයි.  

  ඒ අනුව 2015 වර්ෂ ෙය් ෙනොවැම්බර් මස සිට කියාත්මක 
කරන ලද "රටම එළියයි අඳුර දුරලයි- ජාතික විදුලි 
සත්කාරය" ණය ෙයෝජනා කමය යටෙත් ෙමම පවුල් සඳහා 

525 526 

වර්ෂය විදුලිය ලබා දීම 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන 
ලද මුදල(රු.මිලියන) 

2003 49.122 

2004 56.924 

2005 77.1 

2006 138.1 

2007 247.32 

2008 154.39 

2009  101.3 

වර්ෂය එක් එක් වර්ෂෙය්දී විදුලිය ලබා දී ඇති නිවාස 
සංඛ්යාව (අම්පාර දිස්තික්කය) 

2009 10,325 

2010  7,815 

2011 11,734 

2012 10,725 

2013 9,836 

2014 11,012 

2015   8,825 

වර්ෂය විදුලිය ලබා දීම ෙවනුෙවන් 
ෙවන් කරන ලද මුදල 

( රු.මිලියන) 

2009 101.3 

2010 131.94 

2011 441.99 

2012 509.29 

2013 711.06 

2014 812.33 

2015 410.99 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

විදුලි ෙසේවාව ලබා ගැනීමට හා නිවාස තතැඳුම් කිරීමට      
රු. 45,000ක උපරිමයක් දක්වා ණය මුදලක් ලබා දුන් අතර, 
එම වැඩසටහන ජාතික මට්ටමින් කියාත්මක විය. 

  2016 වර්ෂය අවසන් වන විට අම්පාර දිස්තික්කෙය් හඳුනා 
ගත් නිවාස ඒකක අතරින් නිවාස ඒකක 11,079ක් සඳහා 
උක්ත වැඩසටහන යටෙත් විදුලි ෙසේවාව ලබා දී ඇත.  

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්.  
 
ගරු  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 11 - 1352/'16-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නය කවුරු 
ෙහෝ ගරු මන්තීතුමකු අසනවාද? එම පශ්නය අසන්න ගරු 
මන්තීවරයකු නැති නිසා- 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නය ෙවනත් දිනයක ඉදිරිපත් 

කරමු.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක.13 - 1508/'17-(1), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

ෙවනුෙවන් මම ඒ පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ත හා ආර්ථික කටයුතු 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. 

 
 

විදුලිය ලබා දී ඇති නිවාස: තිකුණාමලය දිසත්ික්කය 
 மின்சாரம் வழங்கப்பட்ட கள்: தி ேகாணமைல 

மாவட்டம் 
HOUSES PROVIDED WITH ELECTRICITY : TRINCOMALEE 

DISTRICT                                                                                                                 
  

 1190/’16 
 

14.  ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු 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. 
R.M. Padma Udayashantha Gunasekera)  

 විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය- (1): 

(අ) (i) 1983 වර්ෂය වනවිට තිකුණාමලය දිසත්ික්කය තුළ 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් විදුලිය ලබා දී 
ඇති මුළු නිවාස සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙම් වනවිට විදුලිය ලබා දී ඇති මුළු නිවාස 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) වර්ෂ 1984 සිට 2009 දක්වා විදුලිය ලබා දීම 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන ලද මුදල එක් එක් වර්ෂය 
අනුව ෙකොපමණද; 

 (iv)  2009 වර්ෂෙය්දී යුදමය තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු 
2015 වර්ෂය දක්වා විදුලිය ලබා දී ඇති නිවාස 
සංඛ්යාව එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත (iv) හි සඳහන් කාල පරිච්ෙඡ්දය සඳහා 
විදුලිය ලබාදීම ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන ලද මුදල 
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාව ට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 
 

(அ) (i )  1983ஆம் ஆண்டளவில் தி ேகாணமைல மாவ 
ட்டத்தில் இலங்ைக மின்சாரசைபயினால் 
மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள களின் ெமாத்த 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபாைதக்கு மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள 
களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக யாெதன்ப 

ைத ம்; 

 (iii )  1984 தல் 2009ஆம் ஆண் வைர மின்சாரம் 
வழங்குவதற்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத் 
ெதாைக ஆண்  வாாியாக எவ்வளெவன்ப 
ைத ம்; 

 (iv )  2009ஆம் ஆண் ல் த்த நிலவரம் வைடந்த 
பின்னர் 2015ஆம் ஆண் வைர மின்சாரம் 
வழங்கப்பட் ள்ள களின் எண்ணிக்ைக 
ஆண்  வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v )  ேமற்ப  (iv) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள கால 
கட்டத்தில் மின்சாரம் வழங்குவதற்காக 
ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக ஆண்  
வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

 asked the Minister of Power and Renewable Energy : 

(a) Will he inform this House - 

 (i)  the number of houses in the Trincomalee 
District that have been provided with 
electricity supply by the Ceylon Electricity 
Board by year 1983; 

  (ii) the total number of houses which have been 
provided with electricity supply by now; 

 (iii)  the amounts allocated annually from year 
1984 to 2009 for the supply of electricity on 
per year basis; 
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 (iv)  the number of houses that have been 
provided with electricity supply up to year 
2015 after the end of war situation in year 
2009 on per year basis; and 

 (v)  the amount of money allocated for the 
supply of electricity during the period 
mentioned in (iv) above on per year basis? 

(b) If not, why? 
 
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 සභාගත* 
කරනවා.  

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

 

(අ)    (i)     1983 වර්ෂය කාලෙය්දී ෙමම පළාෙත් පැවති යුදමය 
වාතාවරණය හා විවිධ දුෂ්කරතා ෙහේතුෙවන් එවකට විදුලිය 
ලබා දීම පිළිබඳව වාර්තා ෙම් වන විට ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය සතුව ෙනොමැත. 

       (ii)   තිකුණාමලය  දිස්තික්කය තුළ විදුලිය ලබා දී ඇති මුළු 
නිවාස සංඛ්යාව 113,916කි.  

         (iii)    වර්ෂ 1984 සිට 2001 වර්ෂය දක්වා විදුලිය ලබා දීම 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන ලද මුදල් පිළිබඳ වාර්තා ලංවිම 
සතුව ෙනොමැති අතර, 2002 වර්ෂෙය් සිට 2009 වර්ෂය දක්වා 
තිකුණාමලය  දිස්තික්කය තුළ විදුලිය ලබා දීම ෙවනුෙවන් 
ෙවන් කළ මුදල් පිළිබඳ ෙතොරතුරු පහත පරිදි ෙව්. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      (iv)   2009 වර්ෂෙය් යුද තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු 2015 වර්ෂය 
දක්වා තිකුණාමලය දිස්තික්කය තුළ විදුලිය ලබා දී ඇති 
නිවාස සංඛ්යාව පිළිබඳ විස්තර එක් එක් වර්ෂය අනුව පහත 
පරිදි ෙව්.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

          (v)     2009 වර්ෂෙය් යුද තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු 2015 වර්ෂය 
දක්වා තිකුණාමලය  දිස්තික්කය තුළ විදුලිය ලබා දීම 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන ලද මුදල එක් එක් වර්ෂය අනුව 
පහත පරිදි ෙව්. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2015 වර්ෂෙය්දී දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාල, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාල හරහා ගාම නිලධාරිවරුන් මඟින් සිදු 
කරන ලද සංගණනය අනුව තිකුණාමලය දිස්තික්කය තුළ 
විදුලි ෙසේවාව ලබා ෙගන ෙනොමැති නිවාස ඒකක ගණන 
9,891ක් බව වාර්තා වූ අතර, ඔවුනට විදුලි ෙසේවාව ලබා 
ගැනීමට තිබූ පධානතම බාධාව වූෙය් විදුලි ෙසේවාව ලබා 
ගැනීමට හා නිවාස තතැඳුම් කිරීමට අවශ්ය මූලික පිරිවැය 
දැරීමට තිබූ ෙනොහැකියාවයි.  

  ඒ අනුව 2015 වර්ෂ ෙය් ෙනොවැම්බර් මස සිට කියාත්මක 
කරන ලද "රටම එළියයි අඳුර දුරලයි- ජාතික විදුලි 
සත්කාරය" ණය ෙයෝජනා කමය යටෙත් ෙමම පවුල් සඳහා 
විදුලි ෙසේවාව ලබා ගැනීමට හා නිවාස තතැඳුම් කිරීමට රු. 
45,000ක උපරිමයක් දක්වා ණය මුදලක් ලබා දුන් අතර, 
එම වැඩසටහන ජාතික මට්ටමින් කියාත්මක විය. 

  2016 වර්ෂය අවසන් වන විට තිකුණාමලය  දිස්තික්කෙය් 
හඳුනා ගත් නිවාස ඒකක අතරින් නිවාස ඒකක 9,269ක් 
සඳහා උක්ත වැඩසටහන යටෙත් විදුලි ෙසේවාව ලබා දී ඇත.  

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්.  
 

කඩවත - මහනුවර අධිෙව්ගී මාර්ගය : විසත්ර  
கடவத்த - கண்  அதிேவக தி : விபரம் 
KADAWATHA-KANDY EXPRESSWAY: DETAILS 
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15.   ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා (ගරු බුද්ධික පතිරණ 
මහතා ෙවනුවට) 

     (மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன - மாண் மிகு த்திக 
பதிரண சார்பாக) 

         (The Hon. Anura Sidney Jayarathne on behalf of the Hon. 
Buddhika Pathirana) 

 උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ  
පශ්නය - (1): 

(අ) (i) කඩවත - මහනුවර අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් දුර 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඒ සඳහා වැය වන මුදල ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කරන සමාගම කවෙර්ද;  

   යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) උක්ත මාර්ගය ඉදිකිරීෙම්දී අදාළ පෙද්ශයන්හි 
පරිසර පද්ධතීන්ට සිදු විය හැකි හානිය 
සම්බන්ධෙයන් ඇගයීමක් සිදු කර තිෙබ්ද; 
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වර්ෂය 

 
විදුලිය ලබා දීම ෙවනුෙවන් 
ෙවන් කරන ලද මුදල 

රු.මිලියන) 
2002 14.780 
2003 42.343 

2004 72.93 
2005 23.1 

2006 104.82 

2007 143.66 
2008 126.91 

2009   97.86 

වර්ෂය එක් එක් වර්ෂෙය්දී විදුලිය ලබා දී 
ඇති නිවාස සංඛ්යාව (අම්පාර 

දිස්තික්කය) 

2009 6,452 

2010  5,393 

2011  5,406 

2012  6,396 

2013  5,567 

2014  4,552 

2015  2,550 

වර්ෂය විදුලිය ලබා දීම ෙවනුෙවන් 
ෙවන් කරන ලද මුදල 

( රු.මිලියන) 

2009   97.86 

2010   32.31 

2011 252.69 

2012 282.64 

2013 208.94 

2014 181.91 

2015 251.38 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  

 (ii)  එෙසේ නම්, එම හානි අවම කිරීමට ෙගන ඇති 
පියවර කවෙර්ද; 

 (iii) මාර්ගෙය් වැඩ අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති 
දිනය කවෙර්ද;  

 යන්නත්  එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள்  அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 
 

(அ) (i )  கடவத்த - கண்  அதிேவக தியின் நீளம் 
எவ்வள ; 

 (ii) இதற்கு ெசலவாகும் நிதித் ெதாைக எவ்வள ; 

 (iii )  நிர்மாணப் பணிகைள ேமற்ெகாள் ம் கம்பனி 
யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  குறிப்பிட்ட திைய நிர்மாணிக்ைகயில் ஏற்  
ைடய பிரேதசங்களின் சுற்றாடல் ைறைம 
க க்கு ஏற்படக்கூ ய ேசதம் ெதாடர்பில் 
மதிப்பீ  ெசய்யப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ேசதத்ைத க் குைறப்பதற்காக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள்  
யாைவ; 

 (iii )  தியின் ேவைலகைளப் ர்த்தி ெசய்வதற்கு 
திட்டமிடப்பட் ள்ள திகதி யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 

asked  the Minister of Higher Education and   
Highways :  

 

(a) Will he inform this House-  
 

  (i) the length of the Kadawatha-Kandy 
Expressway; 

 (ii) the cost to be incurred on it; and 

 (iii) the company involved in the construction of 
the expressway? 

 

(b) Will he also inform this House-  
 

 (i) whether an assessment of the possible 
damage that could be caused to the eco-
systems of the relevant areas in the 
construction of the above expressway has 
been carried out; 

 (ii) if so, the steps that have been taken to 
minimize that damage; and 

 (iii) the planned date of the completion of the 
construction work of the expressway? 

(c) If not, why?  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා.  
 

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

 

(අ)    (i)    අදියර 04ක් යටෙත් කිෙලෝමීටර් 168.7ක දුරක් ඉදි කිරීමට  
ෙයෝජිතව ඇත. විස්තර ෙවන් ෙවන්ව ඇමුණුම* මඟින් 
දක්වා ඇත.  

        (ii)    වැය වන මුදල බදු රහිතව පහත පරිදි ෙව්.  

                අදියර 01 - කඩවත සිට මීරිගම දක්වා   - රු. බිලියන 158.4 
(බදු රහිත) 

                අදියර 02- මීරිගම සිට ෙපොතුහැර දක්වා - රු. බිලියන 137.1 
(බදු රහිත) 

             අදියර 03  - ෙපොතුහැර සිට ගලෙගදර දක්වා - රු. බිලියන 
116.8 (බදු රහිත ඉංජිෙන්රු ඇස්තෙම්න්තුව) 

           අදියර 04 - කුරුණෑගල සිට දඹුල්ල දක්වා - ඉඩම් අත්පත් 
කර ගැනීම සඳහා වන වන්දි ෙගවීෙම් පිරිවැයද ඇතුළත්ව 
රු. බිලියන 161.6 (බදු රහිත)  (විස්තර ඇමුණුෙමහි 
දැක්ෙව්.) 

          (iii)    අදියර 01 - Metallurgical Cooperation of China (MCC) 
සමාගම 

                  අදියර 02 - පැෙක්ජ 04ක් යටෙත් ICC /Seirra/K.D.A. 
Weerasinghe/ Maga යන ෙද්ශීය ෙකොන්තාත් සමාගම්. 
පධාන සමාගම් 12ක් මඟින් සිදු කරයි. 

                අදියර 03 සහ අදියර 04 සඳහා ෙකොන්තාත්තුව ෙමෙතක් 
පදානය කර ෙනොමැත.  (විස්තර ඇමුණුෙමහි දැක්ෙව්.) 

(ආ)   (i)    ඔව්. 

         (ii)     මධ්යම අධිෙව්ගී මාර්ග ව්යාපෘතිෙය් සමස්ත මාර්ග පථය 
ආවරණය වන පරිදි පාරිසරික බලපෑම ඇගයීම් (EIA) 
වාර්තාවක් ශී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය මඟින් 2016 
වර්ෂෙය්දී පිළිෙයල කරන ලද අතර, ඒ සඳහා මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිෙය් අනුමැතිය ද ලැබී ඇත. එහිදී එයට ඇතුළත් 
කරන ලද පාරිසරික කළමනාකරණ සැලසුම් (EMP) 
වාර්තාෙව්, ඉදි කිරීමට ෙයෝජිත මධ්යම අධිෙව්ගී මාර්ගය 
ෙහේතුෙවන් පරිසරයට සිදු විය හැකි බලපෑම් හා හානි හඳුනා 
ෙගන එම හානි අවම කිරීම සඳහා ව්යාපෘති කළමනාකරණ 
ඒකකය විසින් සිදු කරනු ලබන කියා මාර්ග ඇතුළත් කර 
ඇත. තවද මෑතකාලීනව ඉදි කරන ලද අධිෙව්ගී මාර්ග 
තදාසන්නව ඇති වූ පාරිසරික බලපෑම් ද (දක්ෂිණ අධිෙව්ගී 
මාර්ගෙය් ඇති නායයෑම) සැලකිල්ලට ගනිමින් ඉහත 
සඳහන් කරන ලද පාරිසරික කළමනාකරණ සැලසුම් 
(EMP) වාර්තාව සකස් කර ඇත.  

              -   කැපීම් අවම කිරීම සඳහා බිම් ෙගවල් නිර්මාණය, 

           -  බෑවුම් ශක්තිමත් කිරීම, 

              -  ජලය බැස යාම විධිමත් ෙලස සිදුවීම පිණිස via-duct, 
දිගුපාලම්  නිර්මාණය ආදී සැලසුම් කම මඟින් පාරිසරික 
බලපෑම් අවම වන ආකාරයට ඉදි කිරීමට නියමිතය.  

   ව්යාපෘතිය නිසා ඇති වන ජලවිද්යාත්මක බලපෑම ශී ලංකා 
ඉඩම් ෙගොඩ කිරීෙම් හා සංවර්ධනය කිරීෙම් සංස්ථාව මඟින් 
සිදු කරන ලද අතර, එමඟින් ලද නිර්ෙද්ශ ව්යාපෘතිෙය් 
ජ්යාමිතික හා ව හ නිර්මාණ සැලසුම් කිරීමට ෙයොදා ෙගන 
ඇති අතර, වාර්තාව  පිළිෙයල කිරීෙම් දීද එම නිර්ෙද්ශ 

531 532 

[ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ඇතුළත් කර ඇත. එෙසේම වාර්තාෙව් EMP වාර්තාව පකාරව 
මධ්යම පරිසර අධිකාරිය සමඟ එකඟ වී ඇති පාරිසරික 
බලපෑම් අවම කිරීෙම් ෙකොන්ෙද්සි කියාත්මක කිරීමටත් 
ව්යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය එකඟව කියා කරමින් 
පවතී. 

           (iii)    ඇමුණුෙමහි දැක්ෙව්. 

(ඇ)   අදාළ ෙනොෙව්.  
 

ෙමම ව්යාපෘතිෙය් IV වන අදියෙර් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සඳහා 
වන රු. බිලියන 10ක ඇස්තෙම්න්තුව ද ණය මුදලට ඇතුළත් කර 
ඇත.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය, ගරු 

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 
 
 

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
 ජීවෙනෝපාය අහිමි වූ ෙවෙළඳුන්ට අම්පාර බස ්
නැවතුම්ෙපොළ සංකීර්ණෙය් කඩ කාමර ලබා දීම 

 வாழ்வாதாரத்ைத இழந்த வியாபாாிக க்கு 
அம்பாைற பஸ் நிைலயத் ெதாகுதியில் கைடகைள 

வழங்குதல் 
PROVISION OF SHOP SPACE AT AMPARA BUS STAND TO 

VENDORS WHO LOST LIVELIHOOD 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි,  පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්යාංශය මඟින් අම්පාර නාගරික බස් නැවතුම්ෙපොළ ඉදි කරන 
ලද අතර, එකී ඉදි කිරීම කිරීෙම්දී පහත සඳහන් අයවලුන්ෙග් ඉඩම් 
ද එකී බස් නැවතුම්ෙපොළ ඉදි කිරීම සඳහා  රජයට ලබා ෙගන ඇත. 
තවද, පහත නම් සඳහන් අයවලුන්ෙග් පුෙරෝගාමින් විසින් ගල්ඔය 
සංවර්ධන මණ්ඩලය ආරම්භෙය් සිට පදිංචිව සිටි එම ස්ථානවල 
ෙවෙළඳ ව්යාපාර කිරීම මඟින් ජීවත් වූ  අතර, ෙමම අයවලුන්ට 
නගරෙයන්  දුර බැහැර නවගම්පුර පෙද්ශෙයන් ඉඩම් ලබා දීමට 
අම්පාර දිසාපතිවරයා සහ ආණ්ඩුෙව් ෙද්ශපාලන අධිකාරිය විසින් 
තීරණය කර ඇත. ෙමකී තීරණය මඟින් එකී ඉඩම්වල පදිංචිව සිටි 
අයවලුන්ෙග් ජීවෙනෝපාය මාර්ගය සම්පූර්ණෙයන්ම කඩා වැටී 
ඇති අතර, ෙම් වන විට ඉදි කරන ලද අම්පාර බස් නැවතුම්ෙපොළ 
සංකීර්ණෙය් කඩ කාමර ෙවන්ෙද්සි කිරීම සඳහා නගර සභාව 
විසින් කටයුතු ෙයොදා ඇත.  

 
ඉදිකරනු ලබන බස් නැවතුම්ෙපොෙළන් ෙම් පවුල්වල අය කඩ 

කාමරය බැගින් ඉල්ලා ඇතත්, දිසාපතිවරයා සහ ආණ්ඩුෙව් 
ෙද්ශපාලන අධිකාරිය විසින්- 

 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order. පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී 

තීරණයක් ගත්තා, සථ්ාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ජාතික 
වැදගත්කමකින් යුක්ත පශ්න පමණක් අහන්න ඉඩ ෙදනවා කියලා. 
අම්පාෙර් bus stand එකක් පිළිබඳවයි ෙම් පශ්නය අහන්ෙන්. 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ පශ්නය අහන්න ගරු කථානායකතුමා ඉඩ දීලා තිෙබනවා 

ෙන්. කථනායකතුමාට කියන්න- 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We have accepted it. Now, we have listed it and after 

that, in future - [Interruption.] By that time, it has been 
listed.   
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමාට ඉහළින් ඉන්න හදන්න එපා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගල් ඔය මිටියාවත සංවර්ධනය කෙළේ 

ඩී.එස්. ෙසේනානායක මහත්තයාෙග් කාලෙය් ඉඳලා. ගල් ඔය 
මිටියාවත කියන්ෙන් ජාතික ව්යාපාරයක් කියලා දන්ෙන් නැහැ. 
ගල් ඔය ව්යාපාරය කියන්ෙන් ජාතික ව්යාපාරයක්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔය වැඩවලට ඉඩ ෙදන්න එපා.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය list කරලා තිෙබන හින්දා 

අපි  ඉඩ ෙදමු. ඊට පස්ෙසේ, this will be screened by us in future.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Very good. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කථානායකතුමා තීරණය තවම පකාශයට පත් කරලා නැහැ.  
 

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) 
මීට පස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අම්පාෙර් වැසිකිළියක් ගැනත් 

අහයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් තීරණය ගත්ෙත් ඊෙය් ගත් තීරණයට කලින්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
වැසිකිළියත් යන්න ඕනෑ තැනක්. වැසිකිළියට යන්ෙන් නැතිව 

තමුන්නාන්ෙසේ මහපාරට යන්නද හදන්ෙන්? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් 

අහන්න අවස්ථාව තිෙබන්ෙන් ජාතික වැදගත්කමකින් යුක්ත 
පශ්න පමණයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We agreed on that yesterday at the Committee on 

Parliamentary Business, which was held at 3.45 p.m. But, 
this was accepted before that. So, in future, those will be 
monitored.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
If we have accepted that even before, we are   

violating - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
But, now, it has been done; now, this is listed.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමොකක්ද ෙම්? දැන් ෙමතැන තීරණ ගන්න එක වැඩක් නැහැ 

ෙන්? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, තීරණය ගත්ෙත් පස්ෙසේ. You go ahead, Hon. 

Member.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Your regulation as the Speaker is being challenged by 

this.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
No, there are Standing Orders. 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
The Standing Orders are interpreted by him, not by 

you; the Standing Orders are interpreted by the Speaker.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
That is okay. But, I allowed that in the morning. Now, 

let him present it and after that, personally, I will screen 
those. I told you that. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
It is unfair.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
The Leader of the House can take it up later.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
This decision was taken yesterday at 3.45 p.m. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඊෙය් තීන්දුව ෙවනස්- 

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

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඊෙය් තීන්දුව ෙවන කථාවක්. නමුත් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) 

යටෙත් ෙම් වාෙග් කාරණා ගැන පශ්න කරන්න බැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමය අද වැඩ පිළිෙවළට ඇතුළත් කර තිෙබන නිසා මම ගරු 

මන්තීතුමාට ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර ලබා ෙදනවා. Then, we can 
monitor the rest. 

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් පශ්නය 

ෙමොකක්ද? 
 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා එතුමාෙග් ආසනෙය් 

ෙනොෙවයි ඉන්ෙන්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. Hon. Member, you can read it. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
01. ජීවෙනෝපාය අහිමි වූ වසර 50කට වැඩි කාලයක් පදිංචි 

පහත නම් සඳහන් පුද්ගලයින් ෙවනුෙවන් ගරු අමාත්යතුමා විසින් 
අම්පාර නාගරික බස් නැවතුම් ෙපොෙළහි කඩ කාමරය බැගින් ලබා 
දීමට කටයුතු කරනවාද? එම පුද්ගලයින් ෙවනුෙවන් ලබා දිය හැකි 
ෙවනත් සහන ෙමොනවාද? 

ෙම් කාරණය ජාතික පශ්නයක් වන්ෙන් ඩී.එස්. ෙසේනානායක 
මැතිතුමාෙග් කාලෙය් ඉඳලා -අවුරුදු 50කට වැඩිය- හැම 
ආණ්ඩුවක්ම ෙපොෙරොන්දු ෙවච්ච ෙදයක් කඩ කරන නිසායි. අම්පාර 
නගර සභාෙව් ඡන්දය ෙම් වනතුරු පවත්වා නැහැ, ගරු 
කථානායකතුමනි. 

අම්පාර නගර සභා සීමාව තුළ පහත නම් සඳහන් අය පදිංචිව 
සිටින්ෙන්, අම්පාර සාමපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් පුල්ලියාර් 
ෙකෝවිල ඉදිරිපිට සර්ෙව් ජනරාල්වරයාෙග් කඩඉම් සිතියම් අංක 
280007හි කැබලිවල පදිංචි නිවාසවලය. එම අයවලුන් සහ 
ඔවුන්ෙග් පූර්වගාමීන් දැනට වසර 40කට අධික කාලයක සිට එම 
නිෙවස්වල පදිංචිව සිටින අතර එම අයවලුන් සියලු ෙදනා ගල්ඔය 
ව්යාපාරෙය් ෙසේවය කිරීම සඳහා පැමිණි පවුල්වල සාමාජිකයන් 
ෙව්. ෙමම පවුල්වල අයට රජය මඟින් එකී ඉඩම් ලබා දීම සඳහා 
2005 වර්ෂෙය්දී ෙතෝරාෙගන තිෙබන අතර,  2006.01.19වන දින 
එම අයවලුන් නමින් එකී ඉඩම් ද මැනුම් ෙකොට ඇත. 

02.  අම්පාර දිසාපතිවරයා සහ ආණ්ඩුෙව් ෙද්ශපාලන 
අධිකාරිය විසින් ෙමම පුද්ගලයින් ෙමම ඉඩම්වලින් ඉවත් කිරීමට 
කටයුතු කරමින් පවතී. එය සමානාත්මතාවය උල්ලංඝනය කරමින් 
පදිංචි වාසස්ථාන අහිමි කරමින් කටයුතු කිරීමකි. 2006.01.19වන 
දින මැනුම් කරවීෙමන් පසු එකී නිෙවස්වල පදිංචිකරුවන් ජලය, 
විදුලිය ආදී පහසුකම් ද ස්ථිරව නිවාස තනා ගැනීම ද සිදු ෙකොට 
ඇති අතර, ෙමකී ඉඩම් සහ නිවාස සඳහා ඉඩම් පරීක්ෂණය මඟින් 
ෙතෝරා ගත් පරිදි බලපත ලබා දීම කරනවාද? අමාත්යවරයා විසින් 
ලබා ෙදනු ලබන ෙවනත් සහන ෙමොනවාද?  

ෙම් කාරණය ඉතාම වැදගත් කාරණයක්. ෙමොකද, අම්පාර 
නගර සභාෙව් ඡන්දයක් පවත්වලා නැති නිසායි ඇමතිතුමාට ෙම් 
කටයුත්තට මැදිහත් ෙවන්න කියා අපට කියන්න සිදුෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමනි, do you want to respond to it now 

or answer that later?  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
The Hon. Minister has not come today. So, we will 

answer that tomorrow. - [Interruption.]  But, Sir, - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I took your point. We agreed to it yesterday. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් පැවැති පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී 

ඇති කරගත් එකඟතාව ෙවන එකක්. ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) 
යටෙත් වගන්තියක් තිෙබනවා. ඒ වගන්තිය යටෙත් bus stand 
එකක් ගැන අහනවා. ඒක ජාතික වැදගත්කමක් ඇති කාරණයක් 
ෙනොෙවයි.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක මට ෙත්ෙරනවා. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මින් ඉදිරියට හැම ෙදයක්ම- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඊෙය් තීරණයක් ගත්තා. ඒ විධියට කටයුතු කරමු.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමෙහම පශ්න අහන එක අසාධාරණයි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පසු ගිය සති කිහිපෙය්දීම ෙම් වාෙග් අනවශ්ය පශ්න ෙගොඩාක් 

මතු කළා. හැමදාම වාෙග් පශ්න ඇහුවා. ෙමතුමා විතරක් 
ෙනොෙවයි, පශ්න ෙගොඩාක් ඇහුවා. ඒ නිසා තමයි මම ෙම් ගැන 
තීරණයක් අරෙගන, ඊෙය් ඒ ගැන දැනුවත් කෙළේ. මින් ඉදිරියට 
අපි එෙහම කරමු.  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න 

ඕනෑ. අම්පාර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් 
නිසායි මම ෙම් කථා කරන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් ගැන ෙවනත් දිනයකදී අමාත්යතුමා පකාශයක් කරන්න 

නියමිතයි. එදාට පැහැදිලි කර ගනිමු. නැත්නම් දැන් උත්තර 
ෙදන්න ෙකෙනක් නැහැ ෙන්. අදාළ අමාත්යවරයා පකාශයක් 
කරන්න නියමිතයි ෙන්. එදාට අවස්ථාව ලබා ෙදන්නම්. [බාධා 
කිරීම්]  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම කිව්ෙව්, bus stand එක බලන්න 

ඇමතිතුමා අම්පාරට යන්න ඕනෑ කියලායි.  [බාධා කිරීමක්]  
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මමත් අම්පාෙර්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඇමතිතුමා ඉන්න අවස්ථාවක ඇහුවා නම් වඩාත් ෙයෝග්යයි 

ෙන්. දැන් කථා කරලා වැඩක් නැහැ ෙන්.  
 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමියනි, මම එදාට අවස්ථාව ලබා ෙදන්නම්. දැන් 

ඔබතුමිය කථා කළාට පිළිතුරු ෙදන්න ෙකෙනක් නැහැ. ගරු 
ඇමතිතුමා ඉන්න ෙවලාවක පශ්නය අහන්න. එදාට මම 
අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්නම්.  

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු කථානායකතුමනි, මිනිසුන්ෙග් පශ්න විසඳනවා ෙවනුවට 

පශ්න වැඩි කරමින් හිනා ෙවවී ඉන්න එක ගැන අපට හරි 
කනගාටුයි.  

ඒ විධියට කටයුතු කරන්න එපා. මිනිසුන්ෙග් පශ්න විසඳන්න 
තමයි ෙද්ශපාලනඥයන් ඉන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාට ලජ්ජා නැද්ද? 

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
பாரா மன்ற அ வல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

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

"That the proceedings on Item Nos. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 and 10 
appearing on the Order Paper be exempted at this day’s sitting from 
the provisions of Standing Order No. 20(7) of the Parliament." 

 

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

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 
 
I 

 

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

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 of the 
Parliament, and the motions agreed to by Parliament on 08.03.2016, the 
Parliament shall sit on July 25th Tuesday, 26th Wednesday, 27th Thursday 
and 28th Friday, 2017." 
 

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

 
II 
 

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

"That notwithstanding  the  provisions of  Standing  Order No. 
7 of the Parliament and the motion agreed to by Parliament on 
08.03.2016, the hours of sittings of Parliament on Tuesday 25th and 
Wednesday 26th July, 2017  shall be 1.00 p.m. to 7.30 p.m..  At 
6.30 p.m. Standing Order No. 7(5) of the Parliament shall operate. 
At 7.30 p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament without 
question put." 

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

III 
 

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

"That notwithstanding  the   provisions of  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 Thursday 27th and 
Friday 28th July 2017 shall be 10.30 a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 
p.m. to 7.30 p.m.. At 6.30 p.m. Standing Order No. 7(5) of the 
Parliament shall operate. At 7.30 p.m. Mr. Speaker shall  adjourn 
the Parliament without question put." 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
IV 

 

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

 

"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 1.00 
p.m. on Tuesday 25th  July, 2017" 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් ෙයෝජනා 
தனி நபர் பிேரரைணகள் 

PRIVATE MEMBERS' MOTIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද දින න්යාය පතෙය් විෂයය අංක 1 සිට 10 දක්වා වූ 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම. 

 ෙයෝජනා අංක 1, පා. 145/'15, ගරු එස්.එම්. මරික්කාර්  
මහතා - පැමිණ නැත.  

 ෙයෝජනා අංක  2, පා. 150/'15, ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් 
මහතා. 

 

 
උපාධිධාරින් සඳහා රැකියා ලබා දීෙම්දී නිසි 

කමෙව්දයක් සකස ්කිරීම 
பட்டதாாிக க்கு ேவைலவாய்ப் க்கைள 

வழங்குவதற்கான ஒ ங்கான ைறைமெயான்ைறத் 
தயாாித்தல் 
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ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 
"ශී ලංකාෙව් උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබා දීෙම්දී ෙමෙතක් කල් කියාත්මක 

වූ පක්ෂ පාට ෙභ්ද කමය ෙනොසලකා සාධාරණය ඉටුකිරීම සඳහා නිසි 
කමෙව්දයක් සැලසුම් කර එය පතිපත්තියක් ෙලස සම්මත කිරීමට පියවර 
ගන්නා ෙලස හා ෙද්ශපාලනඥයන් හමුෙව් උපාධිධාරීන් හෑල්ලුවට පත් 
ෙනොකිරීමට පියවර ගත යුතුයැයි ද ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි." 

ගරු කථානායකතුමනි, අද දින පළමුවන වතාවට තමයි මට 
ෙම් උත්තරීතර සභාවට ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් 
කිරීමට අවස්ථාව ලැබුෙණ්. උපාධිධාරින් සඳහා රැකියා ලබා දීෙම්දී 
නිසි කමෙව්දයක් සකස් කිරීම සම්බන්ධෙයන් තමයි මම ෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන් සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ, අෙප් රෙට් සාක්ෂරතාව සියයට 95කට වඩා වැඩි 
බව. අෙප් රෙට් පාසල් අධ්යාපනය සඳහා පළමුවැනි ෙශේණියට 
ඇතුළත් වන දරුවන්ෙගන් සියයට ෙදකකට ආසන්න පිරිසකට 
තමයි විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය සඳහා ෙයොමු ෙවන්න අවස්ථාව 
ලැෙබන්ෙන්. සාමාන්යෙයන් එම පමාණය අවුරුද්දකට 25,000ට 
ආසන්න ෙවනවා. ෙම් රෙට් අධ්යාපනය තුළ ති ෙබන ෙම් විෂමතාව 
අඩු කරන්න, නැති කරන්න කටයුතු කිරීම අප කාෙගත් වගකීමක් 
බව මම මුලින්ම සඳහන් කරනවා.  අෙනක් ශිෂ්ය පජාෙවන් යම් 
පිරිසක් ඉතා ෙවෙහස මහන්සිෙයන් කටයුතු කරලා බාහිර 
උපාධියක් ලබා ගන්නවා. මම කියන්න අදහස් කරන්ෙන් ෙම්කයි. 
ෙම් රෙට් උපාධියක් ලබාෙගන විශ්වවිද්යාලෙයන් එළියට එන 
දරුවන් ගැනත්, උපාධියක් ලබා ගැනීෙම් අෙප්ක්ෂාෙවන් 
අධ්යාපනය ලබන පාසල් ශිෂ්යයන් ගැනත් රජයක් විධියට ජාතික 
පතිපත්තියක් හදන්න ඕනෑ.   

 ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපනෙය් ෙම් ෙවනස්කම්වලට 
සාෙප්ක්ෂව ෙම් උපාධිධාරින්ට රැකියා ලබා දීෙම්දීත් ජාතික 
පතිපත්තියක අවශ්යතාව තිෙබනවා. විශ්වවිද්යාලයට එන 
දරුවන්ෙගන් විද්යා විෂය ධාරාව හදාරන දරුවන්ට උපාධිය 
අවසන් ෙවලා  යම් කාල සීමාවක් තුළ රැකියාවක් ලබා ගැනීෙම් 
ගැටලුවක් නැහැ. අෙප් රට තුළ ඔවුන්ට යම් අවස්ථාවක් හිමි 
ෙවනවා. වාණිජ උපාධියක් ලබා ගන්නවා නම් සාමාන්ය මට්ටෙම් 
රැකියාවක් ලබා ගැනීෙම් හැකියාවක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් උපාධි 
ලබා ගන්නා පිරිෙසන් සියයට 60ට විතර ආසන්න පිරිසක් කලා 
උපාධි තමයි ලබා ගන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. බාහිර උපාධි 
කරන අෙප් සෙහෝදර ශිෂ්යයන් ෙබොෙහෝ ෙවලාවට කලා විෂය 
ධාරාව ඔස්ෙසේ උපාධිය ලබා ගන්නවා. ඒ හදාරන විෂයයන් අනුව 
ෙම් රෙට් ෙකොෙහේවත් රැකියාවක් ලබා ගන්න පුළුවන් මඟක් 
නැහැ. අධ්යාපනෙය් අවසානෙය් උපාධියක් අවශ්යයැයි කියන 
නිසා, උපාධියක් ලබා ගැනීෙම් අරමුණින් ඒ දරුවන් ෙතෝරා 
ගන්නා විෂයයන්වලට අනුව උපාධියක් ලැබුණත්, ඊට ගැළෙපන 
රැකියාවක් නැහැ. ෙම් ගැටලුව ගැන අපි හිතන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් 
විශ්වවිද්යාලවල අධ්යාපනය ලබන දරුවන්ෙගන් ෙබොෙහෝ පිරිසක් 
දැඩි දුෂ්කරතා මධ්යෙය්යි ඒ තැන්වලට එන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම මා 
නිෙයෝජනය කරන රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ඇඹිලිපිටිෙය් ෙමන්ම 
ෙමොනරාගල, අනුරාධපුර වාෙග් දුෂ්කර පෙද්ශවල ශිෂ්යෙයෝ 
පාසල් කාලෙය් ඉඳලාම ෙම් උපාධිය දක්වා එන්ෙන් මහා ෙලොකු 
අපහසුතා රාශියකට මුහුණ දීලා. 

අප ෙසොයා බැලුෙවොත්, සමහර විට ෙම් දරුවන්ෙග් අම්මා, 
තාත්තා කුඹුරු ෙගොවිතැන කරන්ෙන්; නැත්නම් ෙකොෙහේ ෙහෝ 
එළවලු ෙගොවිතැනක් කරන්ෙන්; එෙහමත් නැත්නම් කාෙග් ෙහෝ 
කුලී වැඩක් තමයි කරන්ෙන්. ඒ ෙද්වල් කරලා තමන් අතට එන 
පුංචි මුදලින් තමයි ඒ ෙදමව්පිෙයෝ ෙම් දරුවන්ට පාසල් 
අධ්යාපනය ලබාෙදන්ෙන්. ඒ අම්මා තාත්තාෙග් අරමුණ තමන් 
විඳින ෙම් දුක, ෙව්දනාව තමන්ෙග් දරුවාට ෙනොදීමයි. තමන්ෙග් 
දරුවා ෙම් රෙට් වැදගත් පුරවැසිෙයක් කරන්න, අධ්යාපනෙය් 
ඉහළ තැනට යවන්න එදා ෙව්ල කන්ෙන් නැතිව, ඉතාම සංෙව්දීව 
ජීවිත එක්ක සටන් කරලා තමයි ඔවුන් ෙම් දරුවා විශ්වවිද්යාලයට 
එවන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ දරුවා විශ්වවිද්යාලයට එන 
තැනදී ඒ අහිංසක අම්මා තාත්තාෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව ඉටු 
කරන්න; ඒකට වටිනාකමක් ෙදන්න වැඩසටහනක් රජයන් 
විධියට ඉතිහාසය පුරාම අෙප් ළඟ තිබිලා නැහැ.  වර්තමානෙය්ත් 
නැහැ.    

සමහර ෙවලාවට ෙද්ශපාලන අවශ්යතා නිසා ෙම් උපාධිධාරින් 
තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන අතෙකොළු බවට පත් කරගන්නා ෙයෝජනා 
ෙගනා ඉතිහාසයන් අප දැක තිෙබනවා. හැබැයි, ඒක ෙනොෙවයි 
විය යුත්ෙත්. ෙම් රෙට් උපාධියක් හදාරන ෙකොට, අන්න ඒ 
උපාධියට රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ රැකියාවක් ලබාගත හැකි 
වටිනාකමක් ෙදන්න පුළුවන් ආකාරයට අධ්යාපනය සකස් 
ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අප දන්නවා විශ්වවිද්යාලයට යන අෙප් 
ෙබො ෙහෝ දරුෙවෝ මහෙපොළ ආධාර මුදලින් ජීවත් ෙවමින් එහි 
අධ්යාපනය ලබන බව. ඔවුන්ට ඒ මුදලත් මදි වන ෙවලාවට 
තමන්ෙග් අම්මා කෙන් තිෙබන කරාබු ෙදක උගස් තියලා සල්ලි 
එවනවා, තමන්ෙග් අධ්යාපන කටයුතු අවසන් කර ගන්න කියලා.  
හැබැයි, අම්මා තාත්තාෙග් ෙව්දනාවන් කර පින්නා ෙගන මහා 
බලාෙපොෙරොත්තු රාශියක් එක්ක විශ්වවිද්යාලය තුළට යන දරුවාට 
තමන්ෙග්  උපාධිය ලබා ගැනීෙම් වැඩ කටයුතු අවසන් කර ගන්න 
ෙදන්ෙනත් නැතිව සමහර ෙද්ශපාලන කණ්ඩායම්වල රැල්ලට ෙම් 
අහිංසක දරුවන් මැදි කර ගන්නා අවස්ථාවන්  අද ෙම් රට තුළ 
නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මා හිතනවා, ඒකත් රජය 
යම් තාක් දුරට නිවැරදි තැනකට අරගන්න කටයුතු කරන්න 
අවශ්යයි කියා. ෙමොකද, ෙම් රෙට් බුද්ධිමත්ම කණ්ඩායම, ෙම් 
රෙට් අනාගතය භාර ගන්න ඉන්න කණ්ඩායම තමයි 
විශ්වවිද්යාලය ඇතුළට යන්ෙන්. ඒ ශිෂ්යයා ෙම් රටට ආදරය කරන 
පුරවැසියකු විධියට  ෙම් රෙට් පශ්නයක් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා 
නම් ඒෙක් කිසිම වැරැද්දක් නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 
ෙහොඳයි, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ නිසා දුක් විඳලා අධ්යාපනය 

ලබා උපාධියක් අරෙගන එළියට එන දරුවාට රැකියාවක් ලබා 
ගැනීම සඳහා  ෙද්ශපාලනඥයන් පසුපස යන්නට  සිදු වන  
සංස්කෘතිය නිම කරන්නට ඕනෑ. ෙම් රෙට් අද වනතුරු තිෙබන 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් අවශ්යතාව මත උපාධිධාරින්ට රැකියා ලබා 
දීෙම් කමෙව්දය නවතින්න ඕනෑ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. උපාධියට 
සරිලන රැකියා නිර්මාණය වන  විධියට ෙම් රෙට් රැකියා ෙවෙළඳ 
ෙපොළ සකස් කිරීමට රජය අවශ්ය පියවර ගන්න ඕනෑ.   

ඉතිහාසෙය් උපාධිධාරින්ට රැකියා ලබා දුන්නා. ඒක ෙහොඳයි. 
හැබැයි,  ඒ අයට රැකියා ලබා දීෙම් දී  මූලික වැටුප වුෙණ් රුපියල් 
15,600යි. උපාධිධාරියකුෙග් වටිනාකම, උපාධිධාරියකුෙග් 
අනාගතය රුපියල් පහෙළොස් දහසකින්,  දහසය දහසකින් තීරණය 
කිරීම වැරැදියි කියලා මා හිතනවා.  ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා 
උපාධිධාරින්ට රැකියා ලබා දීෙම් නිසි කමෙව්දයක් පිළිබඳව ජාතික 
පතිපත්තියක් ඇති කිරීම සඳහා අෙප් ගරු උසස් අධ්යාපන 
ඇමතිතුමාෙග්, ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමාෙග් සහ ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියලා ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

උපාධිය ලබා ෙගන එන උපාධිධාරියා හෑල්ලුවට ලක් කරමින්,  
ෙම්සයක්, පුටුවක් පවා නැති ෙකොෙහේ හරි තැනක රැකියාවක් දීලා 
ෙද්ශපාලනික වශෙයන් වාසි ගන්න යම් ආණ්ඩුවක් ඉතිහාසෙය් 
කටයුතු  කරලා තිෙබනවා නම්;  වර්තමානෙය් කටයුතු කරනවා 
නම්,  ඒක ෙම් රෙට් අහිංසක ශිෂ්ය පජාවට කරන අසාධාරණයක් 
කියලායි මම හිතන්ෙන්. අන්න ඒ වැරැදි ෙද්ශපාලන කමෙව්දය 
ෙම් රටින් තුරන් කිරීමට පවතින රජය විධියට ෙම් යහ පාලන රජය 
කියා කළ යුතුයි. ෙම්ක පූර්වාදර්ශයක් විධියට අරෙගන අනාගතෙය් 
දී ෙම් රෙට් බිහි වන සෑම උපාධිධාරිෙයකුටම රට තුළ සුදුසු  
රැකියාවක් ලබා ගැනීමට හැකිවන පරිදි කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් රෙට් සිටින  දහස් සංඛ්යාත ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට 
බලාෙපොෙරොත්තු සහිතව ෙම් රට තුළ අධ්යාපනය හදාරා උපාධියක් 
ලබා ගැනීෙම් වටිනාකම පිළිබඳ හැඟීම ස්ථීරවම හදවත් තුළට 
දැෙනන විධියට රෙට් අධ්යාපනය සකස් කළ යුතුයි කියන එක මම 
ෙම් ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරනවා. 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු මන්තීතුමාෙග්  ෙයෝජනාව ස්ථීර කරන්න. 
 
 

[පූ.භා. 10.54] 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, "උපාධිධාරින් සඳහා රැකියා ලබා දීෙම් 

දී නිසි කමෙව්දයක් සකස් කිරීම" කියන ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත 
වන අතර,  එම ෙයෝජනාව මා සථ්ීර කරන්න කැමැතියි. ඇත්තටම 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරයකු ෙවතින් ෙම් වාෙග් ෙයෝජනාවක් 

ඉදිරිපත් වීම අගය කළ යුතුයි. අෙප් රෙට් හැමදාම තිබුණු 
පශ්නයක් තමයි, රජෙය් රැකියා ලබා දීෙම් දී ෙද්ශපාලන ඇඟිලි 
ගැසීම් සිදුවීම. උපාධිධාරින්ට රැකියා ලබා දීෙම් දීත් ෙමවැනි 
ආකාරෙය් ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීම්, අකටයුතුකම් සිද්ධ ෙවනවා 
නම් එය රටක් හැටියට තරුණ පරම්පරාව මුහුණ ෙදන බරපතළ 
අපරාධයක්. සාමාන්යෙයන් රෙට් වසරකට උපදින්ෙන් දරුවන් 
360,000යි. එයින් දරුවන් 315,000ක් පමණ තමයි පාසල් 
අධ්යාපනයට ඇතුළත් වන්ෙන්. එයින් 2,80,000ක් පමණ අධ්යයන 
ෙපොදු සහතික පත සාමාන්ය ෙපළ විභාගෙයන් සමත් ෙවනවා, 
1,60,000ක් පමණ අධ්යයන ෙපොදු සහතික පත උසස් ෙපළ 
විභාගෙයන් සමත් ෙවනවා. හැබැයි අෙප් විශ්වවිද්යාල පද්ධතියට 
ඇතුළත් කර ගන්ෙන් 25,000කට ආසන්න පමාණයක්. ඒ 
කියන්ෙන්, උපදින දරුවන්ෙගන් සියයට 7ක් පමණ තමයි 
විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත්ෙවලා උපාධිධාරියකු බවට පත්වන්ෙන්. 
සාමාන්යෙයන් විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත්ෙවලා උපාධිධාරියකු 
දක්වා යන ගමෙන්දී ඒ දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය පිළිබඳ බැලුෙවොත්, 
ඔවුන් පළමුවන ෙශේණිෙය් සිට, ශිෂ්යත්ව විභාගෙය්දී, සාමාන්ය 
ෙපළ විභාගෙය්දී, උසස ්ෙපළ විභාගෙය්දී ඉහළම දක්ෂකම් දක්වා 
තිෙබනවා. ෙම් තමයි අෙප් ර ෙට් අනාගතය සකස් කිරීෙම් 
තීරණාත්මක බලෙව්ගය. එවැනි අය විෙශේෂ දැනුමක්, හැකියාවක් 
පගුණ කරෙගන, උපාධියක් ලබාෙගන විශ්වවිද්යාලෙයන් එළියට 
එනෙකොට ආණ්ඩුවක් සමත් ෙවන්න ඕනෑ, ඒ අයෙගන් උපරිම 
පෙයෝජනය ලබාගන්න. නමුත් දැන් සිදු වී තිෙබන කාලකණ්ණි 
සහගත ස්වභාවය තමයි, උපාධියක් ලබාගන්නා අතිවිෙශේෂ 
ෙකොටසටත් යම් කිසි ආකාරයක ලියවිල්ලක් ලබාගන්න 
ෙද්ශපාලනඥයන් පස්ෙසේ යන්න සිද්ධවීම.  

සමහර විට ෙද්ශපාලනඥයා අධ්යයන  ෙපොදු සහතික පත 
සාමාන්ය ෙපළ විභාගයවත් සමත් නැහැ. සමහර විට අධ්යයන 
ෙපොදු සහතික පත උසස් ෙපළ විභාගයට වාඩිෙවලා විතරයි. 
හැබැයි විෙශේෂෙව්දී උපාධිධාරියා ආසන සංවිධායක පිටි පස්ෙසේ 
යනවා, ඔහුෙගන් ලිපියක් ලබාගන්න. පසු ගිය කාලෙය් ෙම්වාට 
ඕනෑ තරම් උදාහරණ තිබුණා. රැකියාවක් ලබාගන්න විතරක් 
ෙනොෙවයි, විශ්වවද්යාල පෙව්ශය සඳහාත් ඉතිහාසෙය් පළමුවන 
වතාවට පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් පබලයින් විසින් ලිපි නිකුත් කරන ලද 
කාලයක් තමයි පසු කර ෙගන ආෙව්. එම නිසා කවර ආණ්ඩුවක් 
බලයට පත් වුණත්, ෙමවැනි අකටයුතුකම් ඉවත් කිරීම සඳහා යම් 
කිසි කමෙව්දයක් සකස් කරන එක ෙහොඳයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, උපාධිධාරින් හැමෙදනාම ඉෙගන 
ෙගන තිෙබන්ෙන් අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් බදු මුදල්වලිනුයි. ඔවුන් 
බදු මුදල්වලින් ඉෙගන ෙගන විශ්වවිද්යාලෙයන් එළියට එනෙකොට 
ඇත්ෙතන්ම රට සූදානම්ෙවලා ඉන්න ඕනෑ, ඔවුන්ෙගන් වැඩක් 
ගන්න. නමුත් අද උපාධිධාරින්ට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් උපාධිය 
කරපින්නාෙගන, උපාධි ෙලෝගුව දාෙගන, උපාධි සහතිකය ෙරෝල් 
කරෙගන එක්ෙකෝ ලිප්ටන් වටරවුෙම්  එෙහම නැත්නම් රෙට් 
පධාන නගරවල ඉඳෙගන "තමන්ට රැකියාවක් දියව්",  
"තමන්ෙගන් වැඩක් ගනිව්" කියලා උද්ෙඝෝෂණ කරන්නයි. 
ආණ්ඩුවක කාර්යභාරය බවට පත්ෙවන්ෙන් ඔවුන්ෙගන් වැඩ 
ගැනීමයි. හැබැයි, ඔවුන්  ඉල්ලනවා තමන්ෙග් දක්ෂතාවට සරිලන 
විධිෙය් රැකියාවක් ලබාෙගන තමන්ෙග් රටට ෙසේවයක් කරන්න 
ෙදන්න කියලා. ෙමෙහම දිගින් දිගටම යනෙකොට රටක් 
ෙකොතැනටද යන්ෙන් කියන එක අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. අපි 
ෙකොෙහොමවත් කියන්ෙන් නැහැ,  ෙම් සියලු උපාධිධාරින් රාජ්ය 
යන්තණයට පමණක් බඳවා ගන්න ඕනෑ කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
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ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙහොඳයි.  

ෙම් ෙවලාෙව්දී අෙප් ගරු උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමා සභාෙව් 
සිටින නිසා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා අද දින 
"දිවයින" සහ "ද අයිලන්ඩ්" පුවත් පත්වල මුල් පිටුවල තිෙබන 
වාර්තා ෙවතට. ෙප්රාෙදණිය සහ ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාල, 
විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙවන් ගලවා ඒවා ස්වාධීන 
ලාභ උපදවන ආයතන බවට පත් කිරීෙම් උත්සාහයක්  ආණ්ඩු 
පක්ෂය පැත්ෙතන් ෙයෝජනා වන බවට විෙශේෂෙයන් "ද අයිලන්ඩ්" 
පුවත් පත  ඔවුන්ෙග් පධාන පවෘත්තිය බවට පත් කරෙගන 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් අෙප් රෙට් උපාධිධාරින් බිහිකරන පධාන 
ආයතන ෙදකක් වන ෙකොළඹ සහ ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාල ෙම් 
විධියට විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිසෙමන් ගලවලා, ස්වාධීන 
කරලා, ඒවා ලාභ ලබන ආයතන බවට පත් කරලා අෙප් රාජ්ය 
විශ්වවිද්යාල පද්ධතිෙයන් ගැලවීෙම් සැලසුමක් ආණ්ඩුවට 
තිෙබනවාද? එෙහම නම් එය බරපතළ තත්ත්වයක්. අගමැතිතුමාත් 
ඉෙගන ගත් ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලය එතුමාෙග් පාලන කාලය තුළ  
විශ්වවිද්යාල පද්ධතිෙයන් ගලවා ෙපෞද්ගලික පැත්තට විවර කර 
ගන්නවා නම්, ඒක බරපතළ තත්ත්වයක්. ඒ සම්බන්ධෙයන්ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් වගකිවයුතු පිළිතුරක් මා අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

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

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, කථා කරන්න තව මන්තීවරෙයක් සිටිනවා 

නම් එතුමාට අවස්ථාව දීලා ඔබතුමාට අවස්ථාව ෙදන්නම්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I have to reply the Hon. Member.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, that is right.  
 
 
[පූ.භා. 10.58] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අෙප් මන්තීතුමා පකාශ කළ විධිෙය්  අදහසක් අෙප් නැහැ. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා,- 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ.  

ගරු මන්තීතුමනි, උසස ් අධ්යාපන අමාත්යාංශය හැටියට අපි 
ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරලාත් නැහැ. හැබැයි, Oversight 
Committeesවල යම් යම් සංවාද ඇති වනවා. There are 
discussions. ෙම් ගැන Oversight Committee එෙක් සංවාදයක් 
ඇති ෙවන්න ඇති. නමුත්, එය රජෙය් පතිපත්තිය ෙනොෙවයි. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඇත්තටම එම අදහස ඉදිරිපත් වුෙණ් 

Oversight Committee එෙක්දී ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ගරු ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා Subcommittee එකක් දා ෙගන 
උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් කැඳවලා, ෙකොළඹ 
විශ්වවිද්යාලෙය් උප කුලපතිවරයා ඇතුළු නිලධාරින් කැඳවලා 
තමයි ෙම් අදහස ්ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. [බාධා 
කිරීම්] එතුමන්ලා ෙත්රුම් ගන්ෙන්, ඒක ආණ්ඩුෙව් අදහසක් 
විධියටයි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දැන ගන්න ඕනෑ Oversight 

Committeesවල රාජ්ය පතිපත්තිය ගැන කථා කරන්ෙන් නැති බව. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒක ඔබතුමන්ලාෙග් පතිපත්තිය ෙනොෙවයි 

නම් පශ්නයක් නැහැ. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Oversight Committees තිෙබන්ෙන්, යම් යම් සංවාද ඇති 

කරලා අධ්යාපනය උසස් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අදහස් 
දැන ගන්න. රජෙය් පතිපත්තිය Oversight Committeesවල 
සාකච්ඡා කරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා ඒක දන්නවා ඇති ෙන්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
එෙහම නම් එතුමාෙග් ඇෙඟ් තිබුණු ෙමොකක් ෙහෝ පශ්නයකට 

කරපු වැඩක්.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Oversight Committeesවලින් අෙප් සභාපතිත්වය යටෙත් 

තබා ගත්ෙත් කීපයයි. අෙනක් Oversight Committeesවල 
සභාපතිත්වය අපි අෙනකුත් පක්ෂවලට දුන්නා. අපට අවශ්ය සියලු 
ෙදනාෙග්ම මතය ලබා ගන්නයි. හැම පක්ෂයකම මතය Oversight 
Committeesවලට එන්න ඕනෑ.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
නමුත්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජය - [බාධා කිරීම්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ කාෙල් සිදු වුෙණ් ෙමෙහම ෙනොෙවයි ෙන්. ඒ කාලෙය් 

උපෙද්ශක කාරක සභා කියලා. ඇමතිවරයා තමයි එතුමාෙග් 
අමාත්යාංශයට අදාළ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් සභාපති. නමුත් 
අද එෙහම ෙනොෙවයි. උසස් අධ්යාපනයට අදාළ Oversight 
Committee එෙක් මම නැහැ.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒක මම දන්නවා. නමුත්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව 

ෙවනුෙවන් SAITM එක ෙවනුෙවන් වැඩිපුරම කෑ ගහන ෙකනා 
තමයි ඒ Oversight Committee එෙක් බලය පාවිච්චි කරලා ෙම් 
ස්වාධීන වන ෙයෝජනා ෙගෙනන්ෙන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලයයි, ෙප්රාෙදනිය විශ්වවිද්යාලයයි 

ෙපෞද්ගලික අංශයට පැවරීම ගැන අපි කථා කරලාවත් නැහැ. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙහොඳයි, එෙහම නම් ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, do you want to reply further on this? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
No. I replied a particular query. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ෙයෝජනාව move කරපු මන්තීතුමාට කථා කරන්න තව 

අවස්ථාවක් අවශ්යද? ෙහේෂාන් විතානෙග් මන්තීතුමාට තව අදහස ්
පකාශ කරන්න අවශ්යද? 

 
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 
සුළු අවස්ථාවක් ෙදන්න ගරු කථානායකතුමනි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, කථා කරන්න. 
 

[පූ.භා. 11.00] 
 
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 
ගරු කථානායකතුමනි, තව කථිකෙයෝ සිටියත් කාලය 

පමාණවත් ෙනොවන නිසා ෙම් ෙයෝජනාව ෙවනුෙවන් කථා 
කරන්න විධියක් නැහැ.  මෙග් ෙයෝජනාව ස්ථිර කළ ජනතා 

විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමාට 
මෙග් ෙගෞරවය පුද කරනවා. ඒ වාෙග්ම එතුමා ෙයොමු කළ 
පශ්නයට ගරු උසස් අධ්යාපන අමාත්යතුමා උත්තර දුන්නා. අපි 
දන්නවා ගරු මන්තීතුමනි, Sectoral Oversight Committeesවලදී 
ඕනෑ තරම් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් ෙවනවා. අදාළ අමාත්යාංශෙය් 
අමාත්යවරයා තමයි තීන්දුව ගන්ෙන්. ඒ නිසා ඒක මහා පශ්නයක් 
කරගන්න එපා. අපි සියලු ෙදනා එකතු ෙවලා අෙප් ෙපොදු අරමුණ,- 
අද ඉදිරිපත් කළ මෙග් ෙයෝජනාෙව් අරමුණ ෙවන්ෙන්, ෙම් රෙට් 
අද වනෙතක් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබන ගැටලුවක් වන 
උපාධිධාරියාට ව ටිනාකමක්; උපාධියට වටිනාකමක් ලබාදීමයි. 
අපි දැක්කා, පසු ගිය කාලෙය් එක් ෙද්ශපාලනඥෙයකුෙග් 
අවශ්යතාව ෙවනුෙවන් ඇට ෙබදන්න සිද්ධ වුණා; පුටුවක් නැතුව 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල ඉන්න සිද්ධ වුණාය කියලා. 
එෙහම ෙනොෙවයි. ඊට එහා ගිය ෙගෞරවයක්, අභිමානයක් ෙදන්න 
පුළුවන් විධියට ෙම් රටට අවශ්ය නීති සම්පාදනය කරන්න 
හැකියාව ලැෙබන්න ඕනෑ කියා මා විශ්වාස කරනවා. එම නිසා අද 
ෙමම ෙයෝජනාව ෙම් උත්තරීතර සභාවට ෙයොමු කරන්න ලැබීම 
පිළිබඳව ගරු කථානායකතුමාට මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය 
පිරිනමනවා. 

 
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) 
ඊළඟ ෙයෝජනාව, පා.155/'15 - ගරු ලකී ජයවර්ධන 

මන්තීතුමා - පැමිණ නැත. 

ඊළඟ ෙයෝජනාව, පා. 178/'16 - ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා 
මැතිතුමා. 

 
 

යුද්ධය නිසා දිවි අහිමි වූ ජනතාව සිහි කිරීම සඳහා 
අනුස්මරණ සම්ාරකයක් තැනීම සහ සිහිපත් කිරීම 

සඳහා ෙපොදු දිනයක් ෙවන් කිරීම 
த்தத்தின்ேபா  உயிாிழந்த மக்கைள 

நிைன கூர்வதற்காக நிைன த் பிெயான்ைற 
அைமத்தல் மற் ம் நிைன கூர்வதற்கான ெபா த் 

திகதிெயான்ைறக் குறித்ெதா க்குதல் 
BUILDING A MEMORIAL FOR THE PEOPLE WHO LOST THEIR 
LIVES DUE TO THE WAR AND DECLARING A COMMON DAY 

TO COMMEMORATE THEM 

 
[ .ப. 11.03] 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நான் பின்வ ம் 

பிேரரைணைய ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

"வட மாகாணத்தில் கடந்த பல தசாப்தங்களாகக் காணப்பட்ட த்த 
நில ம் நீங்கி அைமதியானெதா  வாழ்க்ைக ைறக்கு மக்கள் 
பிரேவசித் ள்ளேதா , கடந்த காலப்பகுதியில் நிலவிய அசாதாரண 
சூழ்நிைலைமயின் காரணமாக ம், த்த நிலவரம் காரணமாக ம், 
ப ெகாைலக்கு உள்ளான அைனத்  இன, மத மற் ம் ச கங்கைளச் 
ேசர்ந்த, சகல ெமாழிகைள ம் ேபசுகின்ற மக்கைள இலங்ைகயர்களாக 
நிைன கூர்ந் , அம்மக்கள் தாய்நாட் க்காக ேமற்ெகாண்ட 
தியாகங்க க்கு மதிப்பளிப்பதற்காக, வட மாகாணத்தின் ஓமந்ைதப் 
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பிரேதசத்தில் ெபா த்தமானேதார் இடத்தில் 'நிைன த் பிெயான்ைற' 
அைமப்பதற்கும், ேமற்ப  த்த நிலவரம் காரணமாக உயிாிழந்த சகல 
இன, மத, மற் ம் மாற்  ெமாழிகைளப் ேபசுகின்ற மக்கைள 
நிைன கூர்வதற்காகப் ெபா த்தமான திகதிெயான்ைறப் ெபயாிட்  
ஒவ்ேவார் ஆண் ம் அத்தினத்ைதக் ெகாண்டா வதற்கும் அரசாங்கம் 
நடவ க்ைகெய ்க்க ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
பிேராிக்கின்ற .” 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இதைன நான் 
நீண்டகால ஒ  யற்சியாக  ன்ென த்தி ந்ேதன். எம  
நாட் ல் சுமார் 30 வ ட காலமாக இடம்ெபற்  ந் ள்ள 
ெகா ய த்தம் காரணமாக எம  நாட் ேல வாழ்ந்த 
அைனத்  இன ச கங்கைளச் ேசர்ந்த மக்க ம் பல்ேவ  
நிைலகளில் ெகால்லப்பட் ள்ளனர், அங்க னமாக்கப் 
பட் ள்ளனர், உைடைமகள் மற் ம் ெசாத்  அழி  
க க்குட்ப த்தப்பட் ள்ளனர், பல்ேவ  உள ாீதியிலான 
பாதிப் க க்குட்பட் ள்ளனர். இன்  எம  மக்கள் 
அதி ந்  மீண் வ வதற்கான யற்சிகைள ேமற் 
ெகாள்கின்ற காலகட்டத்தில், பல்ேவ  இயற்ைக மற் ம் 
ெசயற்ைக அனர்த்தங்க க்கு கங்ெகா ப்பேதா , வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாணங்களில் பல்ேவ  கலாசார சீரழி க க்கும் 
உள்ளாக்கப்பட் ள்ளனர்.  

இந்த அைனத்  இடர்கைள ம் பிரச்சிைனகைள ம் 
சமாளித்  இந்த நா  ன்ேனற ேவண் மாயின், அதற்கான 
ெபா ளாதார நிைலைய எட்ட ேவண் ம். எனேவ, 
தற்ேபா ள்ள ெபா ளாதார ெந க்க கைளச் சமாளித் க் 
ெகாண்ேட நிைலயான ெபா ளாதாரத்ைத எட்ட ேவண்  

ள்ள . இந்தப் ெபா ளாதார நிைலைய எட் வதற்கான 
பாைதயில் மிக க்கியமான காரணியாக ேதசிய மற் ம் 
சர்வேதச மட்டத்தில் க தப்ப வ  ேதசிய நல் ணக்கம் 
மற் ம் இனங்க க்கிைடயிலான சகவாழ்வாகும். இனங்க க் 
கிைடயில் ெதாடர்ந் ம் ரண்பாட்  நிைல ெதாட மானால் 
இந்த நாட் ல் நிைலயானெதா  ெபா ளாதார வி த்திைய 
ேநாக்கி நகர யாத நிைலேய ஏற்ப ம் என்ப  யாவ ம் 
அறிந் ெகாண் ள்ள யதார்த்தமாகும்.  

அண்ைமயில் எம  நாட் ல் ேதசிய நல் ணக்கம் மற் ம் 
சகவாழ்  ெதாடர்பிலான ேதசியக் ெகாள்ைக ெவளியிட்  
ைவக்கப்பட் ள்ள . அந்த வைகயில்,  ேமதகு ஜனாதிபதி 
ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க ம் ெகௗரவ பிரதமர் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்க ம் பாாிய யற்சிகைள ேமற்ெகாண்  
இந்த நாட் ல் இனங்க க்கிைடயில் ஐக்கியத்ைத 
ஏற்ப த் வதற்கும் அத டாகத் ேதசிய நல் ணக்கத்ைதக் 
கட் ெய ப் வதற்கும் நடவ க்ைககைளெய த்  வ வ  
வரேவற்கத்தக்க . இவர்கள  யற்சிக க்கு ஏைனய 
அைமச்சர்கள் உள்ளிட்ட நாடா மன்ற  உ ப்பினர்க ம் 
பலம் ேசர்ப்ப  குறிப்பிடத்தக்க .  

அந்த வைகயில் எம  நாட் ல் ேதசிய நல் ணக்கம் 
கட் ெய ப்பப்பட  ேவண் மாயின் த ல் எம  மக்கள  
உணர்  ாீதியான பிரச்சிைனகள் தீர்க்கப்பட ேவண் ம். 
அைவ தீர்க்கப்பட்டால் மாத்திரேம ேதசிய நல் ணக்கமான  
உணர் ர்வமானதாக ம் வ ள்ளதாக ம் அைமவ  
சாத்தியமாகும். அன்றி, ேதசிய நல் ணக்கம் என்ப  
பலவந்தமாகக் கட் ெய ப்பக்கூ யதல்ல. எம  மக்களின் 
உணர் ர்வமான பிரச்சிைனகள் பல இ க்கின்றன. அைவ 
ெதாடர்பில் ஏற்ெகனேவ  நான் இந்தச் சைபயிேல ெதாடர்ந் ம் 
கூறி வந்தி க்கின்ேறன். அவற்றில் மிக ம் க்கியமான ஒ  
விடயம் பற்றியதாகேவ என  இன்ைறய தனிநபர் பிேரரைண 
அைமந் ள்ள  என்பைத இங்கு சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இந்த நாட் ல் வாழ்கின்ற 
தமிழ் மக்கள் தமிழர்களாக வாழ ேவண் ம் என்பதற்காக 
‘இலங்ைகயர்கள்’ என்ற அைடயாளத்ைத விட் க் 
ெகா க்கேவா, இலங்ைகயர்களாக வாழேவண் ம் என்பதற் 
காகத் ‘தமிழர்கள்’ என்ற அைடயாளத்ைத விட் க் 
ெகா க்கேவா ஒ ேபா ம் வி ம் வதில்ைல. எம  மக்கள் 
தமிழர்களாக ம் அேதேநரம் இலங்ைகயர்களாக ேம வாழ 
வி ம் கிறார்கள். இதில் எவ்விதமான சந்ேதக ம் இல்ைல. 
எனேவ, எம  மக்கள  உணர் கள் மதிக்கப்பட ேவண்  
ெமன்பைத இங்கு மீண் ம் வ த்த வி ம் கின்ேறன். 
அந்த வைகயில் த்தம் காரணமாக உயிாிழந்த தம  
உற கைள நிைன கூ ம் வைகயில் ஒ  ெபா வான 
நிைன த் பி ஒன்றிைன அைமப்பதற்கும் அதற்ெகன ஒ  
தினத்ைதப் பிரகடனப்ப த் வதற்குமாகேவ ேமற்ப  தனிநபர் 
பிேரரைண என்னால் இங்கு ன்ைவக்கப்ப கின்ற .  

கடந்த காலத்தில் நான் இதற்கான நடவ க்ைகயிைன 
ன்ென த்தி ந்த நிைலயில் அ  அக்காலகட்டத்தில் 

ஏற் க்ெகாள்ளப்பட் ம் நிைறேவற்றப்படாததற்குப் பல்ேவ  
காரணங்கள் கூறப்பட் ந்தா ம் த்தத்ைத ெவற்றிெகாண்ட 
ஓர் அரசு என்ற ாீதியில் அ  ேகள்விக்குறியாகேவ இ ந்  
விட்ட  என்ேற நான் க கின்ேறன். இத்தைகய எம  
மக்களின் உணர் ர்வமான விடயங்கள் உட்படப் பல்ேவ  
ேதைவகள் நிைறேவற்றப்படாைம மற் ம் சி பான்ைமயின 
மக்கைள அவதானத்தில் ெகாள்ளா  ெசயற்பட்டைம 
என்பவற்றின் விைளவாகேவ அம்மக்கள  ேதைவகள் 
உணர்த்தப்பட்ட நிைலயில் அம்மக்களில் அதி ெப ம்பான்ைம 
யினரால் இந்த ஆட்சிக்கு வித்திடப்பட்டைம பற்றி இந்த 
ஆட்சியி க்கின்ற பல ம் ஏற் க்ெகாள்கின்றனர். அந்த 
நிைலயிேலேய அ ம் “ த்தத்ைத ெவற்றிெகாண்ட நாம் 
தமிழ் மக்கள  மனங்கைள ெவல்லவில்ைல” என தன  
ஆரம்ப சுதந்திர தின உைரயில் க த்  ெவளியிட் ந்த 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின ம் தமிழ் ேபசும் மக்களின் 
மனங்கைள ெவல்ல ேவண் ெமன்ற ைனப்ேபா  
ெசயற்ப கின்ற மாண் மிகு பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்களின ம் தைலைமயில் இந்த நாட் ன் ேதசிய 
நல் ணக்கச் ெசயற்பா கள் ன்ென க்கப்பட்  வ கின்ற 
ஆட்சிக் காலத்தில் இந்தப் பிேரரைண நிைறேவற்றப் 
ப ெமன்ற நம்பிக்ைகயில் இதைன நான் இங்கு 

ன்ைவத் ள்ேளன்.  

எம  மக்கள் தங்கள  உற கைளக் கடந்தகால த்தத்தில் 
பறிெகா த் விட் , அந்த உயிர்களின் ஆத்ம சாந்திேவண் , 
மதச்சடங்குகைள ேமற்ெகாண் , அவர்கைள நிைன  
கூர்வதற்காக கடந்த காலங்களில் பல்ேவ  சிரமங்கைள 
எதிர்ெகாண் ந்தனர் என்பைத யாவ ம் அறி ர்கள். 
ஆனால், தற்ேபாைதய நிைலயில் அந்தச் சிரமங்கள் ஓரள க்கு 
அகற்றப்பட் ள்ளைம வரேவற்கத்தக்க . இ ப்பி ம், 
பறிேபான உற கைள நிைன கூர்வைத சில தமிழ் அரசியல் 
வாதிகள் தங்கள  சுயலாப அரசிய க்குப் பயன்ப த்தி 
வ கின்றார்கள். இ  ஒ  காட்சிப்ப த் ைக என்ற ாீதியில் 
அைமந் வ கின்ற . ஒ  விளக்ைக ஏற்றிவிட் , தங்கள  
அரசியைல அந்தத் ன்பகரமான இடத்தில் அரங்ேகற் கின்ற 
அசிங்கங்கள் அங்ேக ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்றன. 
இதற்கு காவல் ைறயினர் பா காப் ம் வழங்குகிறார்கள். 
இந்த அரசியல் நாடகங்கைள ஏற்காத, வி ம்பாத எம  மக்கள் 
சுயமாக தங்கள  உணர் க க்கும் உயிாிழந்த தம  
உற க க்கும் மாியாைத ெகா த்  அந்த உற கைள 
நிைனத் , ெநகிழ்ந்  தங்கள  மத வழிபா கைள 
ேமற்ெகாள்ள ற்ப கின்றேபா , காவல் ைற உட்பட 
பா காப் த் ைறயினரால் பல்ேவ  இைட கள் 

549 550 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ஏற்ப த்தப்பட்  வ வைத ம் இங்கு சுட் க்காட்ட 
ேவண் ள்ள .  

இவ்வாறான ெசயற்பா கள் லமாக எம  மக்களின் 
உணர் கள் ண்ப த்தப்பட்  வ கின்ற நிைலயில், இந்த 
நாட் ல் ேதசிய நல் ணக்கம் சாத்தியப்ப மா? என்ற 
ேகள்விேய எம் ன் எ கின்ற . எம  மக்கள  உணர்  
ாீதியிலான இவ்வாறான பாதிப் கைளத் ெதாடர்ந் ம் 
வளர்த்ெத த் , அதைன ஒ  ெவ ப்பாக எங்கள் மக்கள் 
மனதில் கு யி த்தாமல், அந்த மக்களின் மனைத 
ெவன்ெற க்க ேவண் ய ெபா ப்  இந்த அரசுக்கு உண்  
என நான் நம் கின்ேறன். எனேவ, உயிாிழந்த உற கைள 
நிைன கூர்வதற்கு உாிய வைகயில் ஒ  ெபா த் பி ஒன்ைற 
அைமப்பதற்கும், அதற்ெகன ஒ  திகதிைய 
குறித்ெதா க்குவதற்கும் இந்த அரசு நடவ க்ைக எ ப்ப  
அவசியமாகும். இதைன இந்த அரசு ேமற்ெகாள் மிடத் , 
இந்த அரசு மீ  எம  மக்களின் நம்பிக்ைககள் வ ப்ெப ம் 
என்பதில் சந்ேதகமில்ைல.  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, த்தத்தால் ெகால்லப் 
பட்ட உற கைள எம  மக்கள் நிைன கூர்கின்ற விடய 
மான , சில இனவாதிகளால் கைள நிைன கூர்வதாகச் 
சித்தாிக்கப்பட் , சிங்கள மக்கள் மத்தியில் இனவாதக் 
க த் க்கள் பரப்பப்பட்  வ வைத ம் இங்கு நான் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். ெகால்லப்பட்ட கள் 
இயக்க உ ப்பினர்கைள நிைன கூர்வதற்காக கள் 
இயக்கத்தினர் நவம்பர் மாதத்தில் 27ஆம் திகதிைய 
ஒ க்கியி ந்தனர்; அ  ேவ . இங்கு நான், கடந்தகால 

த்தத்தின்ேபா  உயிாிழந்த உற கைள எம  மக்கள் 
நிைன கூ ம் வைகயில் ேம மாதத்தில் ஒ  தினத்ைதக் 
குறித்ெதா க்கும்ப ேய ேகா கின்ேறன். அ ம், த்தம் 
காரணமாக உயிாிழந்த எம  நாட் ன் அைனத்  மக்கைள ம் 
நிைன கூரத்தக்க வைகயிேலேய இ  அைமயேவண் ம் 
என்பைத ம் இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். என  
இந்தக் ேகாாிக்ைகைய எம  நாட் ேல ெப ம்பான்ைமயாக 
வாழ்ந் வ கின்ற சிங்கள மக்களில் இனவாதமற்ற 
ெப ம்பாலானவர்கள் ஏற் க்ெகாள்வார்கள் என்ற நம்பிக்ைக 
எனக்கி க்கிற . இன்  ேகப்பாப் ல  மக்கள் தங்கள  
ெசாந்தக் காணி, நிலங்கைள ேவண்  நடத் கின்ற ேபாராட் 
டத்தில் சிங்களச் சேகாதரர்க ம் பங்ேகற்கிறார்கள்.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, you have two more minutes to speak.  
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
நன்றி!  

காணாமற்ேபான தம  உற கைளக் கண்டறிவதற்காக 
எம  மக்கள் கிளிெநாச்சியிேல ேமற்ெகாண்  வ கின்ற 
அறவழிப் ேபாராட்டத்தில் தங்கள  உற கள் காணமற்ேபான 
சிங்களச் சேகாதாிக ம் பங்ெக த்  வ கிறார்கள். 

ள்ளிவாய்க்கால் பகுதியில் இ தியாக நைடெபற்ற த்தத்தில் 
உயிாிழந்த உற க க்கான நிைனேவந் ம் நிகழ்வில் ஒ  
ெபௗத்த ேதரர் மனித ேநயத் டன் கலந் ெகாள்கிறார். 
இத்தைகயெதா  நிைலமாற் க் காலம் எம  நாட் ேல இன்  

ஏற்பட்  வ கின்ற . இ  மிக ம் வரேவற்கத்தக்கெதா  
மாற்றமாகேவ ெதாிகின்ற .  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, தன்ைனக் ெகாைல 
ெசய்ய வந்த தமிழ் இைளஞைரேய மன்னிப் க் ெகா த் , 
வி வித்த மனிதாபிமானம் ெகாண்டவர் ஜனாதிபதியாக 
இ க்கின்ற நாட் ல், எம  நாட் ல் த்தம் மிகக் ெகா ரமாக 
நைடெபற் க்ெகாண் ந்த நிைலயில், தன  உயிைர ம் 
ெபா ட்ப த்தா  ஓமந்ைதக்குப் ேபாய் கள் இயக்கத் 

டன் சமாதான ஒப்பந்தம் ெசய் ெகாண்ட மனிதாபிமான 
மிக்கவர் பிரதமராக இ க்கின்ற நாட் ல், எம  மக்களின் 
உணர் கள் மதிக்கப்ப ம் என்ேற நான் நம் கின்ேறன். அந்த 
வைகயிேலேய நான் இந்தத் தனிநபர் பிேரரைணைய 

ன்ைவத் ள்ேளன் என்பைத இங்கு ெதாிவித் , விைடெப  
கின்ேறன்.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එම ෙයෝජනාව කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයකු විසින් ස්ථීර 

කළ යුතුයි. Since there is no one  to second this Motion, 
we have to move on to the next Motion.  

ෙයෝජනා අංක 5, පා.177/16, ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් 
මන්තීතුමා - පැමිණ නැත. 

ෙයෝජනා අංක 6, පා.179/16, ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා. 

 
මත්දව්ය  භාවිතයට ඇබ්බැහිවූවන් පුනරුත්ථාපනය  

කිරීම සඳහා අධිකාරියක් පිහිටුවීම 
ேபாைதப் ெபா ட்க க்கு அ ைமயானவர்க க்குப் 

னர்வாழ்வளிப்பதற்கான அதிகாரசைபெயான்ைறத் 
தாபித்தல்  

ESTABLISHMENT OF AN AUTHORITY TO REHABILITATE THE 
DRUG ADDICTS  

        
 
[පූ.භා. 11.13] 
 

ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody)  
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත  සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා:  

" මත්දව්ය භාවිතයට ඇබ්බැහි වූ අති විශාල  තරුණ පිරිසක්   ඒවායින්  
අත්මිදීමට  අෙප්ක්ෂාෙවන් පසුවුවද,  ඒ සඳහා නිශ්චිත වැඩපිළිෙවළක්  
ෙහෝ කමෙව්දයක්  ෙනොමැතිවීම ඔවුන්  මුහුණ ෙදන බරපතළ  ගැටලුවක්ව 
ඇති බැවින්, ආගමික නායකයන්ෙග්  මූලිකත්වෙයන් ෙබෞද්ධ  
අධ්යාත්මික භාවනා කම, ෙද්ශීය ඖෂධ  කමයන් හා අෙනකුත් පතිකර්ම 
කම ද උපෙයෝගී කරගනිමින්  මත්කුඩු හා මත්දව්ය   භාවිතයට  
ඇබ්බැහිවූවන්   පුනරුත්ථාපනය  කිරීම සඳහා අධිකාරියක් පිහිටුවීමට  
කටයුතු කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි" 

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් මත්කුඩු භාවිතයට 
ඇබ්බැහිවූවන්ෙග් පමාණය පසු ගිය දශක කිහිපය තුළ ශීඝෙයන් 
වර්ධනය ෙවලා තිෙබන  බව අපි දන්නවා. මත්කුඩු භාවිතය නිසා 
ෙම් මුළු රෙට්ම අෙප් තරුණ පරම්පරාව, පාසල් දරුවන් සහ අෙප් 
සමාජය බරපතළ ව්යාකූලතාවකට, අනතුරකට අද ලක්ෙවමින් 
පවතිනවා. ෙපොලිස් කූඩු, උසාවි, බන්ධනාගාර මත්කුඩු භාවිතයට 
ඇබ්බැහිවූවන්ෙගන් පිරී ඉතිරි  ෙගොස් තිෙබනවා.  
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ගරු කථානායකතුමනි, නීතිඥවරෙයකු හැටියට මා 
පෑලියෙගොඩ, කඩවත, මහර පෙද්ශවල ෙසේවය කරද්දී  දිනපතා  හද 
කම්පාවන සිද්ධියක් දකිනවා. ඒ, තරුණෙයෝ විශාල පිරිසක් 
දම්වැල් දා ෙගන, මාංචු දාෙගන හැම දාම උෙද්ට මෙහේස්තාත් 
උසාවිවලට රැෙගන යාමයි. අෙප් උසාවි අද මත්කුඩුවලට ඇබ්බැහි 
ෙවච්ච අහිංසක තරුණයින්ෙගන් පිරී ඉතිරිලා තිෙබනවා. ඒ 
අහිංසක තරුණයින් ෙචෝදනා ලබන, බන්ධනාගාර ගතෙවන 
පරිසරයකට අෙප් රට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ඇතිෙවන 
බරපතළ  සමාජ පශ්න රාශියක්  අපිට ෙපෙනන්නට තිෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් අෙප්  රෙට් ෙම් වන විට 
ෙහෙරොයින් නැමැති මත්දව්ය  භාවිතය  ඉතාම බරපතළ ෙලස වැඩි 
වී තිෙබනවා. 2015 වර්ෂය තුළ මත්දව්ය ඇබ්බැහිවූවන්ෙගන් 
82,482ක  පමාණයක් අත් අඩංගුවට ගැනීම් සිදු කර තිෙබනවා. 
එම නිසා අෙප් රෙට්  මත්කුඩු සහ මත්දව්යවලට  ඇබ්බැහි වූවන්ෙග් 
තිෙබන බරපතළ සමාජ පශ්නය, ඒ අත් අඩංගුවට ගත් 
පමාණෙයන්ම ෙපෙනනවා. ෙහෙරොයින්  භාවිතයට ඇබ්බැ හිවූවන් 
එම පමාණෙයන් සියයට 32ක් විතර ෙවනවා.  ලංකාෙව් 
ඇස්තෙම්න්තුගත, ෙහෙරොයින් නැමැති  මත්කුඩු  භාවිතය  සිදු 
කරන තැනැත්තන් දළ වශෙයන් හතළිස්පන්දහසකට ආසන්න 
පමාණයක් ෙවනවා. එම නිසා ඉතාම භයානක තත්ත්වයකට, 
නරක තත්ත්වයකට අද ෙම් රට පත්ව තිෙබනවා. ෙම් දරුවන් 
අවසානෙය් සමාජ  විෙරෝධී කියාකාරකම්වල නියැෙලන සමාජය 
තුළ සිදු වන මිනීමැරීම්, මංෙකොල්ලකෑම්, ෙහොරකම්, ස්තී දූෂණ  හා 
ඉතාම බරපතළ අපරාධ කරන තැනැත්තන් බවට, විත්තිකරුවන් 
බවට පත්වනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි,  මත්කුඩු භාවිතයට ඇබ්බැහි වූ 
තැනැත්තන් නිවැරදිව පුනරුත්ථාපනය කර සමාජ ගත කිරීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක් අෙප් රටට අවශ්ය ෙවනවා.  පළමුෙවන්ම  එක 
පැත්තකින් අෙප් රටට නිදහෙසේ මත්කුඩු, මත්දව්ය පැමිණීම 
වැළැක්වීෙම්  වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවන්නට ඕනෑ.  නිදහස ්
ආර්ථිකයත් එක්ක නිදහෙසේ හැම ෙදයක්ම එනවා.  එය ෙබොෙහොම 
ස්වාභාවික ෙදයක්. ගරු කථානායකතුමනි. ඉන්දියාව හා 
පාකිස්ථානය වැනි රටවල් හරහා  ෙම් සඳහා මුහුදු මාර්ගය විවෘත 
ෙවලා තිෙබනවා. එමඟින් මත්දව්ය ෙම් ර ටට නිදහෙසේ  ෙගන ඒෙම් 
ඉඩකඩ වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  රුපියල් ශත ආර්ථිකය විසින් අෙප්  
සමාජෙය් සියලු ආධ්යාත්මික ගුණධර්ම  තලා ෙපොඩි පට්ටම් කර 
විනාශ කර, සුණු  විසුණු කරලායි  තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ලාභය 
පදනම් කර  ගත් මිනිස් කියාකාරකම්වල අවාසන ෙය් ෙගොදුරක් 
ෙවන්ෙන් තමන්ෙග් දරුවන්  ෙවන්නට පුළුවන්; තමන්ෙග්  
නැදෑයින්ම ෙවන්න පුළුවන්. අවසාන ෙය් විනාශ ෙවන්ෙන් 
ඔවුන්මයි.   ලාභ පරමාර්ථ කරගත් සමාජය ඉදිරියට යාමත් සමඟ 
ෙම් භයානක විපත  තව තව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් මත් කුඩු නිදහෙසේ සංසරණය වීම 
හා මත් කුඩු ෙම් රටට පැමිණීම වැළැක්වීම සඳහා එක පැත්තකින් 
අපි අවශ්ය කියාමාර්ග ගත යුතු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම මෙග් 
ෙයෝජනාව මත් දව්ය භාවිතයට ඇබ්බැහිවූවන් පුනරුත්ථාපනය 
කිරීම වුණත්, මත් දව්යවලට ඇබ්බැහි වන පමාණය අවම කර 
ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් පුනරුත්ථාපනයට ෙපර පවත්වා ගත යුතු 
ෙවනවා. පළමුෙවනි කාරණය, රටට මත් දව්ය නිදහෙසේ ගලා ඒම 
නැවැත්වීමයි.  

ෙදවැනි කාරණය, මත් දව්යවලට ඇබ්බැහි වන, මත් කුඩුවලට 
ඇබ්බැහි වන තරුණයින් පමාණය අවම කර ගැනීමයි. ඒ සඳහා වූ 
උත්සාහයක අපි නියැෙලන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අෙප් ආධ්යාත්මික 
ඉගැන්වීම්, අෙප් ආගමික ඉගැන්වීම්, අෙප් මනස සහ හිත සංවර 
කර ගැනීෙම් කියාමාර්ග හා ෙපරදිග අෙප් රටවලට උරුම වුණු 
ආගමික චින්තන උපෙයෝගී කර ගැනීෙම් හැකියාවක් තිෙබනවා.  

මත් කුඩු භාවිතය නිසා ඇති වී තිෙබන සමාජ ව්යසන පිළිබඳව 
පාසල් දරුවන් ඉලක්ක කරෙගන සිදු කරන දැනුවත් කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යාම අත්යවශ්ය කාරණයක් ෙවනවා. පූර්ව 
පියවරක් වශෙයන් එවැනි සංෙව්දී වූ කියාදාමයක් අනුගමනය කර 
එම දරුවන්ට මත් කුඩු භාවිතයට ඇබ්බැහිවූවන්ෙග් අනාගතය 
පිළිබඳව ඇති බියකරු ස්වභාවය ෙහළිදරවු කිරීෙමන් පමණයි 
අපිට ෙම් තත්ත්වය වළක්වා ගත හැකි ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා පළමුව 
රටට නිදහෙසේ මත්දව්ය පැමිණීම වැළැක්වීමට, එම ජාවාරම 
නැවැත්වීමට, ඔවුන්ව අත් අඩංගුවට ගැනීමට, ඒ සම්බන්ධ නීති 
පතිපාදන කටයුතු කිරීමට සහ ඒවා භාවිතයට හුරු ෙවන 
පුද්ගලයින් එයින් වැළැක්වීම සඳහා වූ මූලික පියවර ගත යුතු 
ෙවනවා. ඒ පියවෙරන් පසුව තමයි අපිට දැනට මත්දව්යවලට 
ඇබ්බැහි වුණු තැනැත්තන් පුනරුත්ථාපනය කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් අවශ්ය ෙවන්ෙන්. 

ගරු කථානායකතුමනි, අපි දන්නවා අෙප් රෙට් ෙමෙසේ 
පුනරුත්ථාපනය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ දැනටමත් කියාත්මක 
ෙකෙරන බව. ඒ සඳහා ආයතන රාශියක් තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් 
ආයතනවලින් ෙබොෙහොමයක් ඒවා මත් දව්ය වැරදි සම්බන්ධෙයන් 
අත් අඩංගුවට ගත්ත, ඒ වාෙග්ම බන්ධනාගාරගත වුණු, දඬුවමට 
සහ දඩවලට ලක් වුණු තැනැත්තන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා 
ෙමෙහය වන ආයතනයි. මත් කුඩු භාවිතය සිදුකරන තැනැත්තන්ට 
ඒ පාප කර්මෙයන් ගැලවීෙම් සමාජ අවශ්යතාවක් තිෙබනවා. 

එෙසේ ගැලවීමට අවශ්ය තැනැත්ෙතකු එයින් මිදීම සඳහා අවශ්ය 
මඟ ෙපන්වීම ලබාගන්න කවර ආයතනයකටද යන්ෙන්? ඔහු ඒ 
සඳහා කවර තැනක්ද ෙතෝරා ගන්ෙන්? ඔවුන් සඳහා කවර 
පුනරුත්ථාපන වැඩ පිළිෙවළක්ද, අෙප් රෙට් තිෙබන්ෙන්?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා.  

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි දන්නවා මත් දව්යවලට ඇබ්බැහි වූ 

තැනැත්තන් පුනරුත්ථාපනය කිරීෙම් හා ඔවුනට පතිකාර කිරීෙම් 
මධ්යස්ථාන අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය මඟින් 
පවත්වාෙගන යන බව. ඒ වාෙග්ම අන්තරායකර ඖෂධ පාලක 
ජාතික මණ්ඩලයත්, බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් ඒකාබද්ධ 
වැඩ පිළිෙවළක් යටෙත් පිහිටුවන ලද ආයතන තිෙබනවා. මීට 
අමතරව මත් දව්යවලට ඇබ්බැහි වූවන් පුනරුත්ථාපනය සඳහා 
පුනරුත්ථාපන ෙකොමසාරිස් ජනරාල්තුමා යටෙත් ඉතාම උසස් 
කාර්යයක් මෑත කාලෙය් කියාත්මක කරනවා. කලින් එල්ටීටීඊ 
රැඳවියන් පුනරුත්ථාපනය කරපු ආයතනෙය් අද මත් කුඩු 
භාවිතයට ඇබ්බැහි වූවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා ඉතා 
පශංසනීය වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවනවා. එෙහත් මත් දව්ය 
භාවිතයට ෙගොදුරු වූ නමුත් බන්ධනාගාරගත ෙනොවුණු 
තැනැත්ෙතකුට, දඬුවමකට ලක් ෙනොවුණ තැනැත්ෙතකුට එයින් 
ගැලවීම සඳහා වූ සුදුසු අධිකාරියක් ෙහෝ සුදුසු වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙහෝ අෙප් රෙට් නැහැ.   

ගරු කථානායකතුමනි, මත් දව්ය භාවිතයට ඇබ්බැහි වූ 
අතිවිශාල තරුණ පිරිසක් ඒවාෙයන් මිදීමට අෙප්ක්ෂාෙවන් පසු 
වුවද ඒ සඳහා නිශ්චිත වැඩ පිළිෙවළක් ෙහෝ කමෙව්දයක් ෙනොමැති 
වීම ඔවුන් මුහුණ ෙදන බරපතළ ගැටලුවක්ව ඇති බැවින්, ආගමික 
නායකයන්ෙග් මූලිකත්වෙයන් ෙබෞද්ධ ආධ්යාත්මික භාවනා කම, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙද්ශීය ඖෂධ කම හා අෙනකුත් පතිකර්ම කම ද උපෙයෝගි කර 
ගනිමින් මත් කුඩු හා මත් දව්ය භාවිතයට ඇබ්බැහි වූ තැනැත්තන් 
පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා අධිකාරියක් ෙගොඩ නඟන්න ඕනෑ 
කියා ෙමම ගරු සභාවට මම ෙයෝජනා කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා.  

මීළඟට ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු ශියානි විෙජ්විකම 
මන්තීතුමිය.   

 

 
[පූ.භා. 11.23] 
 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු කථානායකතුමනි, මත් දව්ය භාවිතයට ඇබ්බැහි වූවන් 

පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා අධිකාරියක් ෙහෝ ආයතනයක් 
විෙශේෂෙයන් පිහිටුවිය යුතුය යන ෙම් ෙයෝජනාව මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ස්ථිර කරමින් ඒ සම්බන්ධෙයන් වචන කීපයක් 
ඉදිරිපත් කරන්න අවසර ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කළ අෙප් ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා කියපු කාරණාවලට 
අමතරව කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට මම බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් පසු ගිය කාල සීමාෙව් මත් දව්ය ජාවාරෙම් 
පැවැති උච්චතම අවස්ථා අපි දැක්කා. ඉතා ෙශේෂ්ඨ 
විනිශ්චයකාරවරයකුව සිටි සරත් අෙඹ්පිටිය මැතිතුමාෙග් ජීවිතය 
අහිමි කරන්න කුඩු ජාවාරම්කරුවන් කියා කළා. ඒ වාෙග්මයි පසු 
ගිය දිනවල පිළියන්දලදී වූ සිද්ධිය.  

ෙපොලිස්  මත්දව්ය නාශක කාර්යාංශෙය් -Police Narcotic 
Bureau- නිලධාරින් වාෙග්ම අහිංසක කුඩා දරුවනුත් ඒ බිල්ලට 
හසු වුණා.  එක් පැත්තකින් මත් දව්ය ජාවාරම්කරුවන් ෙම් විධියට  
ජීවිත නැති කරමින් කටයුතු කරනවා වාෙග්ම, අනික් පැත්ෙතන් 
මත් දව්ය භාවිත කරන්නට මුළු සමාජයම ඇබ්බැහි කරලා 
සමාජයීය වශෙයන් විශාල විනාශයක් ෙම් වන විට ෙම් රට තුළ සිදු 
කරනවා. ඒ නිසා අද වනෙකොට ෙමය ජාතික පශ්නයක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබන කාරණයක්, ගරු කථානායකතුමනි.  

සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් මත් දව්ය 
සම්බන්ධෙයන් අද වැඩිපුරම උසාවියට අරෙගන එන්ෙන් තරුණ 
අය. ළමයින් සම්බන්ධ කාරණයකදී නම්, එය මෙහස්තාත් 
අධිකරණයකට ඉදිරිපත් කරනවා. අධිකරණයට බලයක් 
තිෙබනවා, ළමයින් සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂෙයන් කියා කරන්නට. 
ඒ ළමයින් සම්බන්ධෙයන් තීරණයක් ෙදන්නට උපරිම භාරකරු 
විධියට දිසා අධිකරණයක විනිශ්චයකාරවරෙයකුට බලයක් 
තිෙබනවා. නමුත්, ෙම් තරුණයන් සම්බන්ධෙයන් ඊට එහා ගිය 
කටයුත්තක් කළ යුතුව ඇති බවට නීතිඥවරියක විධියටත්, 
ෙද්ශපාලනඥවරියක විධියටත් මට හැ ෙඟනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි.  වයස අවුරුදු 18 ඉක්ම ගියාට ගියාට පස්ෙසේ  ඒ 
ළමයා තව දුරටත් 'ළමෙයකු'  කියන තැනට වැෙටන්ෙන් නැහැ. 
නමුත්, ඒ තරුණයා සම්බන්ධෙයනුත් ළමෙයකු ගැන බලනවා 
වාෙග්ම දිසා අධිකරණයට,  මෙහස්තාත් අධිකරණයට බලන්න 
පුළුවන්. ළමයින් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ඒ අධිකරණවලට. ඒ 
අධිකරණවල විනිශ්චයකාරවරුන්ටත් ෙම් අය පුනරුත්ථාපනය 
කිරීම සම්බන්ධෙයන් වූ නිෙයෝග දීෙම් ඉඩ පස්ථාව ලබා දීමට ෙම් 
රට තුළ තිෙබන නීතියත් ෙවනස් කරන්න  ඕනෑ. ඒක මම දකින 
කාරණයක්. ෙමොකද, ෙම් ළමයින් බෙලන් ෙහෝ පුනරුත්ථාපනය 

සඳහා යවන්නට පුළුවන්කමක් තිෙබන්න ඕනෑ. ෙම් වනෙකොට 
ෙහෙරොයින් සහ ගංජා  කියන මත් දව්ය ෙදක විෂ මත්පැන්වලට 
අමතරව බහුල වශෙයන් ෙම් රට තුළ භාවිත වනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙහෙරොයින් නිසා ෙකොපමණ විපත් වනවාද කියන එක ෙම් 
සමාජෙය් සිටින සියලු ෙදනාම දන්නා කාරණයක්. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 
 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ෙහොඳයි, ගරු කථානායකතුමනි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ගංජාවලින් ඊටත් එහා ගිය විනාශයක් 
ෙවමින් පවතිනවා. ෙම් වනෙකොට  ලංකාෙව් වියළි කලාපෙය් 
ඕනෑම දුෂ්කර තැනක වැෙවන ශාකයක් ෙලස ගංජා ශාකය 
හඳුන්වන්න පුළුවන්.  

අද ෙම් වනෙකොට ඉන්දියාෙව් ෙක්රළ ගංජා ලංකාෙව් හැම 
පළාතකම තිෙබනවා. අම්පාර දිස්තික්කෙය් හැම තැනටම දැන් 
ඉන්දියාෙව් ෙක්රළ ගංජා ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් විෂ මත් දව්ය 
ඉන්දියාව හා පාකිස්තානය වැනි රටවල සිට ෙබෝට්ටු ෙයොදාෙගන 
මුහුදු මාර්ග ඔස්ෙසේ ෙහොර රහෙසේ අෙප් රටට ෙගෙනනවා. 
ෙමෙලස ෙහොර රහෙසේ අෙප් රටට ෙගන එන විෂ මත් දව්ය  
වටලන්නටත් විෙශේෂෙයන් අපි කටයුතු කළ යුතුයි. පසු ගිය 
දිනවල  ශී ලංකා ෙර්ගුෙවන් විශාල වශෙයන් මත් දව්ය වැටලීම් 
කරනවා අපි දැක්කා. මුහුදු මාර්ග ඔස්ෙසේ ෙබෝට්ටුවලින් ෙම් විෂ 
මත් දව්ය අෙප් රටට ෙගන ඒම වළක්වා ගන්න අපි කටයුතු කළ 
යුතුයි.  වැටලීම් කරලා විෂ මත් දව්ය අෙප් රටට ෙගන එන අය අත් 
අඩංගුවට ගැනීමටත් අපි කටයුතු කළ යුතු වනවා. අෙප් රෙට් 
ජාතික පශ්නයක් බවට අද ෙම් මත් දව්ය උවදුර පත් ෙවමින් 
තිෙබනවා. මත් දව්ය භාවිතය නිසා තරුණ පරම්පරාව විනාශ 
වනවා කියන්ෙන් ෙම් රෙට් අනාගතය විනාශ වනවාය කියන 
එකයි. ෙම් රෙට් අනාගතය බාර ගන්න ඉන්න ඒ තරුණ 
පරම්පරාව ෙබ්රා ගන්නට  ශී ලාංකික ජාතියක් වශෙයන් අපි 
එකතු ෙවලා කටයුතු කළ යුතුයි කියන ෙයෝජනාව කරමින් මා 
නිහඬ වනවා. 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමියනි. 

 මීළඟට, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමා. 

Order, please! ඊට ෙපර ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 
 

අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුම [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு  திலங்க 
சுமதிபால ] தைலைம வகித்தார்கள். 

 Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the 
Chair. 
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ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මා පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
වනවා.  අෙප් සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා  ෙගනා "මත්දව්ය 
භාවිතයට ඇබ්බැහිවූවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා අධිකාරියක් 
පිහිටුවීම" කියන ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් 
වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම සතුටට 
කාරණයක්.  

රෙට් මූල්ය කළමනාකරණය කරනවා වාෙග්ම, නීති 
සම්පාදනය කරන්න පුළුවන් උත්තරීතර ස්ථානය ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවයි. ඊට අමතරව  අපි  ෙමොන තරම් ෙයෝජනා  
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාවත්, අද සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා ෙගනා 
ෙම් ෙයෝජනාව ඒ හැම ෙයෝජනාවකටම වඩා වැදගත් ෙයෝජනාවක් 
බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වකවානුෙව් තිබුණු 
නිදහස් ෙවෙළඳ ආර්ථික කමයත් එක්ක ෙම් මත් දව්ය උවදුර අප 
රට තුළට ආපු ව්යසනයක් බව අපි දන්නවා. 1977න් පස්ෙසේ ආපු 
සියලු ව්යසන අතරින් මත් දව්ය ව්යසනය ගත්ෙතොත්, අද ෙකොළඹ  
පෙද්ශය විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු ලංකාවම ෙම් මත් දව්ය 
ව්යසනෙයන් ෙවළාෙගන තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම කුඩා පාසල් දරුවන් මත් දව්ය සඳහා ඇබ්බැහි 
කර ගන්නා වටපිටාවක් නිර්මාණ ෙවලා තිෙබන බව අපි දැකලා 
තිෙබනවා. ෙහෙරොයින්, ගංජා, මත් ෙපති ආදී ෙම් රටට ඇතුළු වන 
ෙනොෙයකුත් තාලෙය් මත් දව්ය නිසා ෙම් වන විට ෙලොකු 
ව්යසනයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙකොළඹ දිස්තික්කයට පසුව 
මත් දව්ය නමැති රාක්ෂයා ඊළඟට ඩැහැ ගත්ත දිස්තික්කය තමයි 
ගම්පහ දිස්තික්කය. ෙම් වන විට, සංචාරක කර්මාන්තයත් එක්ක 
විශාල වශෙයන් මත් දව්යවලට ඇබ්බැහි වුණු පුද්ගලයන් ඉන්නවා. 
ඒ සමහරු මං මාවත්වල ගමන් කරද්දී ෙපෙනන්ෙන් ඇවිදින ඇට 
සැකිලි වාෙග්යි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මත් දව්ය පාවිච්චි කරපු 
පුද්ගලයාට විතරක් ෙනොෙවයි එහි ආදීනව විඳින්න සිදු වන්ෙන්. 
පළමු වසර 2, 3, 4, 5 යනකල් ඒ පුද්ගලයා එහි ආදීනව විඳියි. ඊට 
පසුව ඒ පුද්ගලයාෙග් නිවෙසේ අයටත් එහි ආදීනව විඳීමට සිද්ධ 
ෙවනවා. ඊට පසුව වටපිටාෙව් ඉන්න අයටත් එහි ආදීනව විඳීමට 
සිද්ධ ෙවනවා. ඊට පසුව තවත් අය මත් දව්යවලට ෙගොදුරු 
ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මත් දව්ය පිළිබඳව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා කරනෙකොට කියන්න තිෙබන 
කනගාටුදායකම කාරණය තමයි "මත් දව්ය" සමඟ 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් නම් ඈඳී තිබීම. අද වන විට 
ෙද්ශපාලනඥයන් ගණනාවක් "කුඩු" ඉස්සරහට දමාෙගන 
ෙද්ශපාලනය කරන බවට ෙචෝදනා ලබා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
ඉදිරිපත් කරන ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනා හරියාකාරව 
අධ්යයනය කරලා බලලා, ෙම් මත් උවදුර නවත්වන්න දැඩි නීති 
රීති පනවන්න කියලායි අපි ඉල්ලන්ෙන්. අපි අලුත් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් ගැන කථා කරනවා; ආගමික සංහිඳියාව ගැන කථා 
කරනවා; අෙනකුත් නීති - රීති ගැන කථා කරනවා; කැළි කසළ 
ගැන කථා කරනවා. එවැනි ෙනොෙයකුත් කාරණා ගැන විශාල 
වශෙයන් කථා කරනවා. හැබැයි, ෙම් ව්යසනය නවත්වා ගත්ෙත් 

නැත්නම් සමහර විට තව ටික කාලයකින් අපට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න ෙවන්ෙන්ත්, ෙහෙරොයින්, ගංජා, කුඩු 
කාරෙයොත් එක්ක තමයි. එෙහම පුද්ගලයන් බිහි ෙවයි. මිනිස්සු 
ඒවාට ඇබ්බැහි ෙවයි. ඒ නිසා ෙම් ව්යසනය නවත්වන්න නීති 
හදනවා වාෙග්ම ඒ නීතිවලට අනුව කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
විෙශේෂෙයන් පසු ගිය ආණ්ඩුවට ෙචෝදනා කළා, කුඩුකාරෙයෝ, 
එතෙනෝල්කාරෙයෝ ඉන්න ආණ්ඩුවක් කියලා. නමුත් ෙම් ආණ්ඩුව 
බලයට පත් ෙවලා දැනට අවුරුදු ෙදකහමාරක් ෙවනවා. ඒ අවුරුදු 
ෙදකහමාර තුළත් කුඩුකාරෙයෝ, මත් දව්ය ව්යාපාරිකෙයෝ වැඩි 
ෙවලා මිසක් අඩු ෙවලා නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
ෙම් රෙට් මිනිස්සු විශාල වශෙයන් මත් දව්යවලට ඇබ්බැහි ෙවලා 
තිබුණත්, ඒ අය පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා ආයතන හතරකට-
පහකට වඩා කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා පුනරුත්ථාපන 
කාර්යය සඳහා මීට වඩා වැඩි ආයතන සංඛ්යාවක් අවශ්ය ෙවනවා. 
ඒ වාෙග්ම, පුනරුත්ථාපනය කිරීමට කලින් දැඩි නීති - රීති 
පැනවීමත් අවශ්ය ෙවනවා.  

ඊෙය්-ෙපෙර්දා අපි දැක්කා, අහිංසක පාසල් දරුෙවක් මත් දව්ය 
ජාවාරම්කරුෙවකුෙග් ෙවඩි පහාරයකට ෙගොදුරු වුණ හැටි. ඒ 
වාෙග්ම, අපි  දැක්කා ඔවුන්ට නිලධාරින් ෙගොදුරු වූ හැටි. ෙම් 
ව්යසනෙයන් රට ෙවළිලා ඉන්න ෙවලාවක අනාගත පරපුර රැක 
ගන්න, අනාගත පරපුර ආරක්ෂා කර ගන්න අවශ්ය  නීති 
සම්පාදනය කරලා, -ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ නීති ෙගනැල්ලා- ඒ 
තුළින් ෙම් කටයුතු දැඩි ෙලස මර්දනය කරන්න කටයුතු කළ යුතුයි 
කියා මා ෙයෝජනා කරනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 5ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 
 
 

[පූ.භා. 11.34] 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  අෙප් ගරු සිසිර ජයෙකොඩි 

මැතිතුමා මත් දව්ය භාවිතයට ඇබ්බැහිවූවන් පුනරුත්ථාපනය 
කිරීම සඳහා අධිකාරියක් පිහිටුවීම කළ යුතුයි  ෙගන එන ලද 
ෙයෝජනාව කාලීන ෙයෝජනාවක්. සුන්දර කථා කියන, සුන්දර 
ෙලෝක මවන, ෙව්දිකාෙව් ඉඳෙගන මිනිසුන් සනසන්න කථා 
කරන්න දක්ෂ පාලකෙයෝ අෙප් රෙට් තරම් ෙවන ෙකොෙහේවත් 
නැහැ. මැතිවරණ කාලවලදී හැම පක්ෂයකින්ම ඉදිරිපත් කරන 
මැතිවරණ පතිපත්ති පකාශනවල තිෙබන සුරංගනා ෙලෝකෙය් 
කිමිදිලා, අවුරුදු පහකට පස්ෙසේ එෙකන් එළියට ඇවිත් බැලුවාම, 
ඒ මැතිවරණ පතිපත්ති පකාශවල කියපු සුරංගනා කථාවලින් 
සියයට 10ක්වත් ඉෂ්ටෙවලා තිෙබනවාද කියන ගැටලුව අපට 
තිෙබනවා. මත් දව්ය නැති කරනවාය කියන ජනපිය මාතෘකාවත් 
ඒ ආකාරෙය්ම වැඩක් තමයි.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය වන 
ෙකොෙළොන්නාව ගත්තාම, මත්දව්ය සම්බන්ධෙයන් ඉතාම පචලිත 
පෙද්ශයක්. වැල්ලම්පිටිය ෙපොලිස් වසම තුළ පමණක් මත් 
දව්යවලට ඇබ්බැහිවූවන් හත්දහසකට ආසන්න පිරිසක් ඉන්නවා. 
ඒ කියන්ෙන්, ඒ ජනගහනෙයන් සියයට 4කට ආසන්න පිරිසක් 
ෙහෝ ඊට වැඩි පිරිසක්  මත් දව්යවලට ඇබ්බැහිෙවලා සිටිනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වර්තමාන රජය පැමිණි අලුත ඒ පළාත නිෙයෝජනය කළ 
මන්තීවරයාට විරුද්ධව මත්දව්ය සම්බන්ධ ෙචෝදනා තිබුණා. 
"ෙවෙල්සුදා" වැනි පසිද්ධ ජාවාරම්කරුවන් සමඟ සම්බන්ධ 
වුණාය කියලා උසාවිවලදී කරුණු කියැවුණා. ඒ වාෙග්ම, ඔහු අර 
පසිද්ධ ඝාතනය සම්බන්ධෙයන්  ෙචෝදනා ලබලා හැංගිලා ඉන්න 
කාලෙය් ෙකොෙළොන්නාෙව් මත්දව්ය භාවිතය විශාල වශෙයන් 
අඩුෙවලා තිබුණා.  වර්තමාන රජය පැමිණි පසුව විෙශේෂ කාර්ය 
බළකාය ෙයොදවලා මත්දව්ය ඇල්ලුවා; මත්දව්ය ජාවාරම්කාරෙයෝ 
ඇල්ලුවා. ඒ නිසා මත්දව්ය හිඟ වුණා. රුපියල් 500ට තිබුණු කුඩු 
පැකට් එක රුපියල් 2,000ට ගියා. නමුත් අපි ඇත්ත කියන්න ඕනෑ. 
අද වන විට ඒක නැවත රුපියල් 1,000ට පමණ අඩුෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ආෙයත් "බඩු" තිෙබනවා කියන එකයි. 
එතෙකොට, ෙම්කට වරදකාරෙයෝ කවුද කියලා කණ්ණාඩියක් 
ඉදිරියට ගිහින් බැලුවාම ෙපෙනනවා. ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම් පශ්නය 
විසඳන්නට විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් අෙප් රට තුළ නැහැයි කියන 
එක තමයි මෙග් මතය. විෙශේෂෙයන්ම නීතිය මඟින් මත් දව්ය 
පාලනය කිරීම සහ ෙම් ජාවාරම්කරුවන් ඇල්ලීම අත්යවශ්යයි.  

මත් දව්ය සඳහා  ඇබ්බැහිවූවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා 
නිසි වැඩ පිළිෙවළක් අෙප් රෙට් නැහැ කියන එක තමයි මෙග් 
අදහස. ඊළඟට, අනාගතෙය් දී ෙම් සඳහා අබ්බැහි ෙවන්න -
ෙගොදුරක් බවට පත් ෙවන්න- ඉන්න දරු පරම්පරාව ෙබ්රා ගැනීම 
සඳහා නිසි වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම 
අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය කියලා එකක් 
තිෙබනවා. එම අධිකාරිෙයන් යම් කිසි වැඩක් ෙකෙරනවා ඇති. 
නමුත්, ෙම් පිළිබඳව සකිය වැඩ පිළිෙවළක් දීප ව්යාප්ත මට්ටමින් 
සිදු ෙකෙරනවාද; ඔවුන්ට ඒ සඳහා බලයක් තිෙබනවාද; ඔවුන්ට ඒ 
සඳහා පතිපාදන තිෙබනවාද; පහසුකම් තිෙබනවාද කියන ගැටලුව 
අප ට තිෙබනවා.  ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවිධ ගැටලු  තිෙබනවා අප 
දැකලා තිෙබනවා.  

ඒඩ්ස් ෙරෝගය සම්බන්ධව; එෙහම නැත්නම් මත් දව්ය 
සම්බන්ධව, එෙහම නැත්නම් ෙවනත් නීති විෙරෝධී ෙද්වල් 
සම්බන්ධව විවිධ රාජ්ය ෙනොවන ආයතන වැඩමුළු පවත්වන්ෙන් 
සු ෙඛෝපෙභෝගී ෙහෝටල්වල. බිම් මට්ටමට ගිහින්, බිම් මට්ටෙම් 
සිටින target crowd  එක ෙවනුෙවන් වැඩ කටයුතු කරනවාද 
කියන ගැටලුව තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අද අෙප් රෙට් ෙපොලීසිය 
ෙම් සම්බන්ධව දක්වන උනන්දුව ඉතාම මන්දගාමී බව පැහැදිලිව 
කියන්නට ඕනෑ. මාධ්ය හමුවීම් පවත්වනවා.  මාධ්ය හමුවලට 
ඇවිත් ෙපොලීසිය ෙලොකු කථා කියනවා. නමුත්, ඔවුන්ට මත්දව්ය 
පාලනය කිරීම සඳහා අඛණ්ඩ සහ නිශ්චිත වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ 
කියන එක අපි පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ.   

ඇක්ටන් සාමිවරයා කියලා තිෙබනවා, " බලය දූෂණයට මඟ 
පාදයි" කියලා.  වැඩිපුර බලය, වැඩිපුර දූෂණයට මඟ පාදන බව 
කියනවා. ෙම් යථාර්ථය නිලධාරින් සහ ෙද්ශපාලනඥයන්  යන 
ෙදෙගොල්ලන්ටම ෙපොදුයි.  යම් කිසි ෙපොලිස් ස්ථානයක් ගත්ෙතොත්, 
ස්ථානාධිපතිවරයාෙග් සිට බිම් මට්ටම දක්වා සියලු නිලධාරින් ෙම් 
සඳහා දායකත්වය ලබා ෙදනවාද, එෙහම නැත්නම් ෙම් සඳහා 
මැදිහත් ෙවන රාජ්ය ආයතන ඔවුන්ෙග් කාර්ය භාරය සියයට 
සියයක් ඉෂ්ට කරනවාද කියන ගැටලුව තිෙබනවා. ඒක එෙසේ 
වුණත්, ෙනොවුණත් යම් කිසි පිරිසක් නීතිෙයන් පාලනය කරද්දී, 
අෙනක් ෙකොටස පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා අධිකාරියක් ෙහෝ 
නිශ්චිත රාජ්ය මට්ටෙම් වැඩ පිළිෙවළක් නැති එක ගැන අපි 
කනගාටු ෙවන්න ඕනෑ. ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකාය පත් 
කරලා තිෙබනවා.  අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය 

තිෙබනවා. නමුත්, පශ්නය තවමත් එතැනමයි; ගැටලුව තවමත් 
එෙහමමයි. මත් දව්යවලට ඇබ්බැහිවන්නන්ෙග් පමාණය වැඩිවීම 
පිළිබඳව නිසි වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ.  සමහර පෙද්ශවල 
ෙහෙරොයින් පාලනය ෙවනෙකොට, ෙහෙරොයින් භාවිතය අඩු 
ෙවනෙකොට අෙනක් පැත්ෙතන් ෙක්රළ ගංජා වැඩි ෙවනවා ; 
එෙහම නැත්නම් මත් ෙපති වැඩි ෙවනවා; එෙහම නැත්නම් හෂීස් 
වැඩි ෙවනවා. ඒක අපට පැහැදිලියි.  ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ මම ෙම් යථාර්ථය දකිනවා.  

ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාවට මම තව 
ෙයෝජනාවක් එකතු කරන්න කැමැතියි. වර්තමාන ආණ්ඩුව 
යටෙත් ෙම්ක කරන්න පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, 
එතෙනෝල්කාරෙයෝ, කුඩුකාරෙයෝ, ගංජාකාරෙයෝ කියලා පසු ගිය 
ආණ්ඩුෙව් සිටි සමහර අයට විවිධ ෙචෝදනා නැඟුණා. ඒ 
ෙචෝදනාවලට ලක් වූ අයෙගන් සමහර අය දැන් ෙම් ආණ්ඩුවට  
ජැක් ගහෙගන ඉන්නවා. ඒ ෙචෝදනා ලබපු, ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
ඇමතිකම් දරන අයත් ඉන්නවා.  නමුත් වර්තමාන යහපාලන රජය 
මැතිවරණෙය් දී ලබා දුන් ෙපොෙරොන්දු අනුව නිශ්චිත දින වකවානු 
සහිත අඛණ්ඩ වැඩ පිළිෙවළක් නීතිය කියාත්මක කිරීම පැත්ෙතන් 
ඇති කළ යුතුයි.  ඒ වාෙග්ම අෙනක් පැත්ෙතන් ෙම් මත්දව්ය 
භාවිතයට ඇබ්බැහිවූවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා නිසි 
බලයක් තිෙබන නිසි ආයතනයක් පිහිටුවිය යුතුයි.  

ඇමතිවරුන්ට නිවාස අලුත්වැඩියා කරන්නත්, වාහන ගන්නත් 
පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් වුණා.  
අපි ඒවා කරන්න එපා කියලා කියන්ෙන් නැහැ. නමුත්  පමුඛ 
අවශ්යතාව ඒකද? ෙම් ෙමොෙහොෙත් දී අපි මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා,  ඒවාට මුදල් ෙවන් කරනවා වාෙග්  ෙම් මත්දව්ය 
භාවිතයට ඇබ්බැහිවූවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම ෙවනුෙවන් විශාල 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීම සඳහාත් ෙමවර අය වැෙයන්   
මුදල් පමාණයක් ෙවන් කරන්න කියලා. අපි අධ්යාපනයට බිලියන 
85ක් ෙවන් කරනවා. සියයට 5ක් අය වැෙයන් ෙවන් කරන්න 
ෙයෝජනා කරනවා. අධ්යාපනය සඳහා ෙභෞතික සම්පත් ලබා 
ෙදන්න ෙයෝජනා කරනවා.  ඒක ඉතාම ෙහොඳයි.  හැබැයි, අද 
සමහර පාසල්වල  මත් කුඩුවලට ඇබ්බැහි වුණු දරුවන් ඉන්නවා. 
ඔවුන් පාසෙල් විෙව්ක කාලෙයන් පස්ෙසේ උගන්වන තරුණ 
ගුරුවරියන් දිහා බලාෙගන ඉන්ෙන් අමුතුම විධියකට. ඒක නිසා 
සමහර පෙද්ශවල පාසල්වලට ගුරුවරියන් පත්වීම අරෙගන යන්න 
කැමැති නැහැ. ආපු අයත් ඉක්මනින් මාරුවීමක් හදාෙගන ආපසු 
යනවා. ඒ නිසා අධ්යාපනය පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරනවා 
වාෙග්ම අනාගතෙය් දී අෙප්  තරුණ පරම්පරාව -ඉස්ෙකෝෙල් යන 
දරු පරම්පරාව- මත්දව්යවලට ඇබ්බැහිවීම වළක්වා ගැනීම 
සඳහාත් යම් වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න ඕනෑය කියන එකයි මෙග් 
විශ්වාසය.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අවසාන වශෙයන් ෙම් 
පිළිබඳවත් කියන්නට ඕනෑ. ෙම් සඳහන් කරන කාරණා තුනම 
එකට එකතු ෙවන්න ඕනෑ. එනම්,  පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවලින් 
ෙවන් කරන මුදල්වලින් ෙකොටසක් ෙම් ෙයෝජනා කරන අධිකාරිය 
පිහිටුවීම සඳහා  ෙයොදවන්නට ඕනෑ,  නීතිය කියාත්මක කිරීම සිදු 
ෙවන්නට ඕනෑ,  අෙනක් පැත්ෙතන් පාසල් දරුවන් මත්දව්යවලට 
ඇබ්බැහි ෙවන එක නවත්වන්න ඕනෑ. ෙම් කාරණා තුනම 
ඇතුළත් එක වැඩපිළිෙවළක් හදලා කියාත්මක කරන්න ඕනෑ 
කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අෙනක් ෙද්වල් වාෙග් ෙම්කත් 
මන්දගාමී වැඩසටහනක් කරන්ෙන් නැතුව; ඔෙහේ යන 
වැඩසටහනක් කරන්ෙන් නැතුව,  ෙම් සඳහා  රජය මැදිහත් ෙවලා  
විධිමත් සැලැස්මක් සකස ් කරන්න කියලා රජෙයන් ඉල්ලා 
සිටිමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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[පූ.භා. 11.41] 
 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  අද දින ෙමවැනි 

ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මම ෙගොඩක් සතුටු ෙවනවා. අද 
උෙද් වරුෙව් ඉඳලාම ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනා කිහිපයක් 
යටෙත්,   විෙශේෂෙයන්ම රෙට් ෙකොඳුනාරටිය වන් තරුණ ෙපළ 
පීඩාවට පත් ෙවලා තිෙබන විවිධ පශ්න  සම්බන්ධෙයන් කථා 
කළා. විෙශේෂෙයන්ම සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ 
ෙයෝජනාවත්, ෙහේෂාන් විතානෙග් මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ 
ෙයෝජනාවත් වර්තමානෙය් කථා කළ යුතුම කාරණා ෙදකක් 
කියලා මම හිතනවා. අෙප් තරුණ ෙපළ රෙට් ආර්ථිකයට දායක 
කර ගන්න ඕනෑ. නමුත් නිදහසින් පසුව බිහි වූ කිසිම රජයක්, අෙප් 
රෙට් තරුණ ෙපළ අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට දායක කර ගන්නා 
තැනට ෙපළ ගස්සවා තිෙබනවාද කියන ගැටලුව අපට තිෙබනවා. 
අද අෙප් ගම්වල ඉන්න උපාධිධාරි තරුණ, තරුණියන්ට තමන්ෙග් 
උපාධි සහතිකයත් අරෙගන රැකියාවක් ලබා ගැනීම සඳහා 
ෙද්ශපාලනඥයන් පසු පස යන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  උපාධි සහතිකයත්  තියාෙගන 
රැකියාවක් ෙනොමැතිව ෙගදර ඉන්නට සිදුවීම නිසා ඔවුන් 
මානසිකව වැටිලා ඉන්නවා.  එවැනි තත්ත්වයක සිටින ඔවුන්ට  
කාලය ෙගවලා ෙගවලා, අන්තිමට රැකියාවක් සඳහා අයදුම් කළාම  
නැවත වතාවක්  විභාගයකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවන අවස්ථා 
තිෙබනවා. ෙම් තරුණ දරුවන්ෙග් තරුණ කාලය three-wheelers 
ඇතුෙළේ, එෙහම නැත්නම් ෙබෝක්කු උඩ ෙගවන ෙකොට තමන්ට 
ඇති වන මානසික පීඩාව නිසාම ඒ අය මත් දව්යවලට සහ 
ෙනොෙයකුත් අයථා ෙද්වල්වලට ෙයොමු ෙවනවා. එම නිසා තරුණ 
දරුවන් සම්බන්ධෙයන් අප මීට වඩා සැලකිලිමත් විය යුතුය කියන 
කාරණය මා මතක් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පාසල් ගුරුවරියක් විධියට 
මමත් දැකපු ෙදයක් තමයි,  අෙප් ගරු එස්.එම්.  මරික්කාර් 
මන්තීතුමාත් කියපු ආකාරයට  පාසල් විෙව්ක කාලෙයන් පසුව 
ෙබොෙහෝ පාසල්වල හවස් වරුෙව් ළමයින්ට උගන්වා ගන්න 
අමාරුයි කියන කාරණය. විෙශේෂෙයන් ගුරු මහත්මීන්ට එය 
අපහසුයි. ඒක ඇත්ත කථාවක්. ඒ වාෙග්ම ගුරු මහත්වරුන්ටත් ඒ 
කාර්ය කරෙගන යන්න අමාරුයි. ෙමොකද, දරුෙවෝ පියවි සිහිෙයන් 
නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම මාවා, තූල් වැනි හඳුනාගත් මත් දව්යයන් 
පාසල් තුළ විශාල වශෙයන් හුවමාරු ෙවනවා. ඒ සඳහා 
තැරැව්කරුවන් ඉන්නවා. ෙම් ෙද්වල් වැළැක්වීම සඳහා විෙශේෂ වැඩ 
පිළිෙවළවල් සකස් කරන්න කියා මම රජෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

අෙනක් කාරණය තමයි මත්පැන් භාවිතය. උසස් ෙපළ 
පන්තිවල දරුවන් විතරක් ෙනොෙවයි, යන්තම් වයස අවුරුදු 14 පසු 
කළ දරුවන් පවා නිකම් අත්හදා බැලීමක් වශෙයන් ෙම් ෙද්වල් 
කරලා ෙලොකු ව්යසනයන්ට ෙගොදුරු වන ආකාරය අප දකිනවා. අද 
ළමයින්ට ෙගවල් ඇතුෙළේ ඉ ෙගන ගන්න තිෙබන පරිසරය 
නැතිෙවමින් තිෙබනවා. ෙදමවුපියන් -විෙශේෂෙයන්ම පියවරුන්- 
ෙගවල්වල මත් දව්ය භාවිත කිරීෙමන් ඒ පවුල තුළ සාමය සමගිය 
නැති ෙවලා, දරුවන්ෙග් මානසිකත්වය විනාශ ෙවලා යනවා.  

ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව 
ඉතාම වැදගත් එකක්. මත් දව්ය භාවිත කළ අය පුනරුත්ථාපනය 
කිරීම සඳහා යම් වැඩ පිළිෙවළක් තිබිය යුතුයි. අද අෙප් තරුණ 
පරම්පරාව බිලිගන්න මත් දව්ය ෙවෙළඳාෙම් ෙයෙදන ෙබොෙහෝ 
පිරිසක් ඉන්නවා. ෙම් වනෙකොට  ඈත පිටිසර ගම් දක්වා ෙම් මත් 
දව්ය  භාවිතය සුළු වශෙයන් ෙහෝ පැතිර ගිහින් තිෙබනවා. අද 
තරුණ අය විලාසිතාවක් විධියට මත් දව්ය භාවිත කරනවා.  

මත්දව්ය ෙවළඳාමට විෙශේෂ වැට බැඳීමක් කිරීම කාලීන 
අවශ්යතාවක් බව ෙපන්වා ෙදමින් නැවත වතාවක් උපාධිධාරින් 
සම්බන්ධෙයනුත් මා වචන කිහිපයක් කථා කරන්න කැමැතියි. මීට 
ෙපර කිව්ව විධියට ෙම් රෙට්  අධ්යයන ෙපොදු සහතික පත උසස් 
ෙපළ විභාගෙයන් සියයට 4යි විශ්වවිද්යාලයට ෙත්ෙරන්ෙන්.  
සියයට 94ක් ෙගදර ඉන්නවා. එතෙකොට ෙම් උසස්  අධ්යාපනය 
සකස් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් සියයට 4 ෙවනුෙවන් පමණයි කියන 
එක මා ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරනවා.  එෙහම නම්  සමාජ 
ෙශෝධනයක් සිද්ධ ෙවන්න ඕනෑ. අධ්යාපන කමෙය් ඉඳලා ෙවනස් 
ෙවන්න ඕනෑ.  තරුණ දරුවන් මානසිකව පීඩාවට පත් වන විධියට 
සකස් ෙවලා තිෙබන අධ්යාපන කමය ෙවනස් ෙවලා 
උපාධිධාරින්ටත් ඒ අයෙග් උපාධියට ගැළෙපන විධියට රැකියා 
ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න ඕනෑ.   
ෙද්ශපාලනඥයන් පිටුපසින් යමින් ෙහෝ නැවත වතාවක් 
විභාගවලට ෙපනී සිටිමින් ඒ අය රැකියාවලට ෙයොමු කරන කමයක් 
ෙනොව, රජෙය් මැදිහත් වීෙමන් ඒ උපාධිය ලබන අනුපිළිෙවළ 
අනුව ඒ උපාධියට ගැළෙපන විධියට, ඒ අයෙග් ෙගෞරවය රැෙකන 
විධියට ඒ අය රැකියාවලට ෙයොමු  කළ යුතුයි.  

මත්දව්ය භාවිත කරන්නන් පුනරුත්ථාපනය කරන්නා ෙසේම 
මත්දව්ය විකුණන්නන් සහ පචාරණය කරන්නන් සම්බන්ධෙයන්ද 
වැට බැඳීමක් කරන ෙලස ෙම් ගරු සභාවට නැවත වතාවක් මතක් 
කරමින් මට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමා. ගරු මන්තීතුමනි, 

දැන් රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ෙඩංගුයි, කුඩුයි ෙදකම තිෙබනවා 
ෙන්ද? 

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ගංවතුරත් ආවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔව්, ගංවතුරත් ආවා. 
 
 
[පූ.භා. 11.47] 
 
ගරු ජානක වක්කුඹුර  මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දීම 

සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු  සිසිර 
ජයෙකොඩි මන්තීතුමා විසින් ෙගන එන ලද මත්දව්ය භාවිතයට 
ඇබ්බැහිවූවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා අධිකාරියක් පිහිටුවීම 
පිළිබඳ ෙයෝජනාව ඉතා ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "මතට තිත" වැඩසටහන 
අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙගනැල්ලා ෙමයට ෙලොකු වැඩ පිළිෙවළක් 
එක්ක කටයුතු කළා. එදා ෙපොලීසිය මැදිහත් ෙවලා මත්දව්ය 
ෙගෙනන එක ඇල්ලුවාම, "ආසියාෙව් මත්දව්ය තිප්ෙපොළ 
ලංකාවයි" කියලා කිව්වා.  එදා එෙහම කියලා අෙප් ආණ්ඩුවට 
බැන්නා. ඒ කාලය සහ ෙම් කාලය බැලුවාම වැඩිම කුඩු පමාණයක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ලංකාවට ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙම් කාලෙය්යි.  ඒවා අල්ලන 
එක ෙහොඳයි.  අල්ලපු නිසා තමයි වැඩියි කියලා ෙහොයා ගත්ෙත්. 
ෙම්වා අල්ලන්ෙන් නැතිව හිටිෙයොත් අඩුයි කියන්න පුළුවන්. අෙප් 
ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් අල්ලපු නිසා තමයි වැඩියි කියලා කිව්ෙව්.  
දැනුත් ඒ කටයුත්ත ඊටත් වඩා ෙහොඳට ෙකෙරන නිසා තමයි දැන් 
ෙමච්චර පමාණයක්  හසු ෙවන්ෙන්.  අද තරුණයින් විශාල පිරිසක් 
ෙම්වාට ඇබ්බැහි ෙවලා ඉන්නවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, මම, කිසිම මත් දව්යයක් -සිගරට් එකක්වත්- 
භාවිත ෙනොකරන ෙකෙනක්;  ඒවායින් මිදිලා ඉන්න ෙකෙනක්; 
ඕනෑම දහම් පාසලකට ගිහිල්ලා ඒ දරුවකුට ෙහෝ කියලා ෙදන්න 
පුළුවන් ෙකෙනක්.  

 2008 අවුරුද්ෙද් මම කලවාන මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් ක ඩ 
හිමියන්ෙගන් ඉල්ලීමක් කළා, "සිගරට් විකුණන එක නතර 
කරන්න." කියලා. ඒ කාලෙය් කඩ හිමියන් සියයට 90ක් විතර 
සිගරට් විකුණන එක නතර කළා. පාසල් දරුෙවෝ ඉස්ෙසල්ලාම 
ඇබ්බැහි ෙවන්ෙන් සිගරට් බීමටයි. ෙම් කාලෙය් සමහර දරුෙවෝ 
මානසික ආබාධිත අයට ෙදන ෙපති වර්ගයක් අරෙගන ඒවා 
ෙබොනවා මත් ෙවන්න. ඒ ෙපති වර්ග ෙකොෙහොම ගන්නවාද කියලා 
දන්ෙන් නැහැ. ඒක නිසා ෙමොන කමෙයන් හරි දරුෙවෝ බලනවා 
මත් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ඒ නිසා අපි ෙම්ක නතර 
කරන්න ඕනෑ. මත් දව්ය ගන්න අය පුනරුත්ථාපනය කරන්න 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? මිනිස්සු මත් දව්යවලට ඇබ්බැහි 
ෙවන්ෙන් ඒවා ලබා ගැනීමට  පහසුකම  තිෙබන නිසා.  මත් දව්ය 
ලබා ගැනීෙම් තිෙබන පහසුකමයි නැති කරන්න ඕනෑ. සමහර 
පුනරුත්ථාපනය කරන මධ්යස්ථානවලට අරෙගන යන අයට 
ෙගොඩාක් ෙවලාවට ගහනවා. ගහලා කියනවා, "මත් දව්ය පාවිච්චි 
කරන්න එපා." කියලා. පුනරුත්ථාපන මධ්යස්ථානයක හිටපු 
ෙකෙනක් මට හම්බ ෙවලා කිව්වා, "මැරුෙව් නැති එක විතරයි." 
කියලා. හැබැයි, ඒ මනුස්සයා එළියට ඇවිල්ලා ආෙයත් ෙබොනවා. 
මත් දව්යවලට ඇබ්බැහි ෙවච්ච අය එෙහම හදන්න බැහැ. ඒ 
අයෙග් මනසයි හදන්න ඕනෑ. ෙම්වා බිව්වාම ෙමොකද ෙවන්ෙන් 
කියලා ඒ අයට දැෙනන විධියට ෙත්රුම් කර ෙදන්න ඕනෑ.  

මත් දව්යවලට ඇබ්බැහි වුණාම දරු පවුල් එෙහම් පිටින්ම නැති 
ෙවනවා. තාත්තා බීලා ෙගදර එනෙකොට දරුවා ඇඳ යටට රිංගනවා. 
අපි ෙගදර යන ෙකොට අෙප් දරුෙවෝ ඉස්සරහට දුවෙගන ඇවිල්ලා 
අෙත් එල්ෙලනවා. සමහර තාත්තලා ෙගදර එනෙකොට දරුවන් 
බෙය් ඇඳ යට හැං ෙගනවා. ඒකට ෙහේතුව තමයි තාත්තා ෙගදර 
එන්ෙන් තාත්තා හැටියට ෙනොෙවයි, මත් වතුර හරි ෙමොනවා හරි 
බීලා විකෘති ෙවච්ච මනුස්සෙයක් විධියටයි. ඒ නිසා පුංචි දරුෙවෝ 
ෙම්ෙකන් ෙගොඩාක් පීඩාවට පත් ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් උවදුර නැති  
කිරීම අපි සියලු ෙදනාෙග්ම වගකීමක් වී තිෙබනවා. කිසිම 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව අපි සියලුෙදනා ඒ ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ.  

මත් දව්යවලට ඇබ්බැහිවූවන් පුනරුත්ථාපනය කරනවාට වඩා 
ඒවාට  ෙයොමු වන පමාණයයි අඩු කරන්න ඕනෑ. අද වන විට  අෙප් 
රෙට් පුනරුත්ථාපන කඳවුරුවල විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. සමහර 
අය පුනරුත්ථාපන කඳවුරුවලට ගිහින් දැම්මාම පැනලා එනවා. 
ඒකට ෙහේතු තිෙබනවා. යම් යම් පශ්න තිෙබනවා. අරක්කු මිල වැඩි 
කළා කියලා ෙබොන අයෙග් පමාණය අඩු ෙවලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම, 
විකිෙණන පමාණය අඩු ෙවලාත් නැහැ. මිල වැඩි කරලා 
ෙකොෙහොමටවත් ෙම්ක කරන්න බැහැ. එෙහම නම් නතර කරලාම 
දාන්න ඕනෑ. ඒක නිසා ෙම්කට යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න 
ඕනෑ. අරක්කු මිල වැඩි ෙවන ෙකොට අෙප් ගම්වල තිෙබන කසිප්පු 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. දැන් කසිප්පු බීලා මිනිස්සු මැෙරන පමාණය 

වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. සුරාබදු නිලධාරින් ගිහිල්ලා ඒවා හරියට 
අල්ලන්ෙන් නැහැ. කසිප්පු නිෂ්පාදනය නවත්වන්න පුළුවන්. 
නමුත්, එෙහම නවත්වන්න වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. ෙගොඩාක් 
තැන්වල දැන් කසිප්පු ව්යාපාරය කරන්ෙන් අල්ලන්න බැරි 
විධියටයි. ෙවලක හරි, ගහක් යට හරි තියලා සල්ලි අරෙගන 
කියනවා, "අන්න අතන තිෙබනවා." කියලා. ඒක දන්නවා, 
අල්ලන්න යන කට්ටිය. ඒ ෙගොල්ලන් කියනවා, ''අල්ලන්න අෙත් 
බඩු නැහැ ෙන්'' කියලා. දැන් කුඩු විකුණන්ෙනත් අලුත් කමයකට. 
ෙකොෙහේ හරි තැනක තියලා අතට සල්ලි දුන්නාම කියනවා, "අන්න 
අතන තිෙබනවා ගන්න" කියලා. ඉතින් අතින් දුන්ෙන් නැහැ 
කියලා ෙමවැනි මත්දව්ය අල්ලන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි කියනවා, 
මත් දව්ය වැටලීම වැඩි කරන්න ඕනෑ කියලා.  

වාහනය බලලා, licence එක බලනවා. එක වාහනයම දවස් 
ෙදක තුන  එක්ෙකනාම බලනවා. නමුත්  ඒක අවුරුද්ද පැනලා ද 
කියලා හරියට බලන්ෙන් නැහැ.  ෙම් රෙට් ඊට වඩා බලන්න ඕනෑ 
මත් උවදුර නැති කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි. ෙම්වා 
අල්ලන්න පුළුවන්. අලුෙතන් OIC මහත්තෙයක් ආවාම මත් දව්ය 
අල්ලනවා. ටික දවසක් ගියාම ඒ තත්ත්වය නැති ෙවනවා. නමුත් 
ඊට ෙහේතුව අපි දන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා බැලුෙවොත් ඕනෑම 
තැනක වැඩිෙයන්ම ෙම් ව්යාපාර අල්ලන කාලය තමයි අලුෙතන් 
නිලධාරින් පත් වුණු අවස්ථාව. ඊට පස්ෙසේ අල්ලන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා ඒක නැති කරන්න, ඒක ෙහොයලා බලන්න තවත් පිරිසක් 
ෙයොදවා ෙහෝ වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න ඕනෑ. 

අෙප් ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මැතිතුමා ෙගන එන ලද ෙමම 
ෙයෝජනාව ඉතා ෙහොඳයි.  මත් උවදුරට හසු වූ එෙහම නැත්නම් 
මත් දව්ය භාවිතයට ෙයොමු වූ අය පුනරුත්ථාපනය කරලා ෙහෝ  
ඔවුන්ට තමන්ෙග් දරු පවුලත් එක්ක සතුටින් සිටීෙම් අවස්ථාව 
උදා කරන්න ඕනෑ. තමන්ෙග් තාත්තා ෙගදර එනෙකොට දරුවන්ට 
''තාත්තා'' කියලා කථා කරන්න පුළුවන් වන, සතුටින් ජීවත් 
ෙවන්න පුළුවන් වන  පිරිසක් නැවතත් ඇති කරන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම ඒ අය පුනරුත්ථාපනය ෙවලා එළියට ගියාට පසු ෙසොයා 
බලන්න ඕනෑ, ඔවුන් නැවත වරක් පරණ කමයටම යනවාද 
කියලා. අපි දන්නවා, සමහර අය හිෙර් ඇරියාට හිෙර් ඉඳලා ආපු 
ගමන් නැවත ඒ වැෙඩ්ම කරලා ආපසු හිෙර්ට යනවා.  මත් 
දව්යවලට ඇබ්බැහි ෙවච්ච අය පුනරුත්ථාපනය කළත් එළියට 
ඇවිල්ලා ටික දවසක් යනෙකොට ඒ අය නැවත ෙවනස් ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට මතක් ෙවනවා, 
අරියධම්ම ස්වාමීන්වහන්ෙසේ සිටිය කාලෙය් උන්වහන්ෙසේ 
රත්නපුරයට තුන් මාසයක් වැඩම කරලා සිටියා. ඒ කාලෙය් අෙප් 
ගෙම් හැමදාම බිබී ඇවිදින පිරිසක් හිටියා. ඒ අය 
උන්වහන්ෙසේෙගන් බණ අහලා ඔවුන්ෙග් ජීවිත කාලයම ආපසු ඒ 
උවදුරට ඇබ්බැහි ෙනොවී සිටියා. ඒ නිසා මනස හැදුෙවොත් ඒ අයව 
මත් උවදුෙරන් ෙබ්රාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි කියන්ෙන් 
ඔවුන්ෙග් මනස හදලා තමන්ෙග් දරු පවුලත් සමඟ යා හැකි 
සමාජෙය් ෙහොඳ පුරවැසියන් බවට ඔවුන්ව පත් කරන්න ඕනෑ 
කියලායි. ඒ සඳහා අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා ෙම් කටයුත්ත 
කරමු. ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන එන ලද ගරු සිසිර ජයෙකොඩි 
මන්තීතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ වනවා ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

04ක් වැනි කාලයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. 
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ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කාලීන ෙයෝජනාවක් ෙගන 

ඒම පිළිබඳව ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමාට අෙප් ස්තුතිය පුද 
කරනවා. ඇත්ෙතන්ම මම එතුමාට කියන්න ඕනෑ, ෙමම 
ෙයෝජනාව ෙගනා වකවානුව සම්බන්ධෙයන් ගැටලුවක් තිෙබන 
බව. ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම ෙයෝජනාව ෙගෙනන්න තිබුෙණ් මීට 
කලිනුයි. ෙමොකද, මත්දව්ය භාවිතයට ඇබ්බැහිවූවන් 
පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා අධිකාරියක් පිහිටුවීමට තිබුෙණ් මීට 
කලිනුයි. එයට ෙබොෙහොම පමාද ෙවලා තිෙබනවා. 

රටක ජනතාව තමන් සහ තමන්ෙග් දූ දරුවන් ගැන ෙමන්ම, 
තම රෙට් පැවැත්ම, සංවර්ධනය හා පගතිය අෙප්ක්ෂා කරෙගන 
දහසකුත් එකක් බලාෙපොෙරොත්තු තබමින් තමයි පාෙද්ශීය සභා, 
පළාත් සභා සහ පාර්ලිෙම්න්තුවට මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ වාෙග්ම 
ජනාධිපතිවරෙයකු ෙහෝ ජනාධිපතිවරියක පත් කර ගන්ෙන්. පසු 
ගිය වසර 70 පුරාම අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව 
වුෙණ්ත් එයයි. නමුත්, විවිධාකාරවූ ෙපොෙරොන්දු දහසකුත් එකක් 
දීලා -කප්පරක් ෙපොෙරොන්දු දීලා- බලයට පත් වන මහජන 
නිෙයෝජිතෙයෝ බලය ගත්තායින් පසු කියාත්මක ෙවන්ෙන් අෙනක් 
පැත්තට කියන එක අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "මත්දව්ය" කියන ෙම් මහා 
දැවැන්ත විනාශයට මූලික වුණු අය තමයි, ෙම් රෙට් 
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ. ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් අනුදැනුම මත තමයි 
එයාලාෙග් ෙහංචයියලා, හිතවත් ව්යාපාරිකෙයෝ ෙම් මහා දැවැන්ත 
විනාශකාරී කර්තව්යයට මැදිහත් ෙවලා මුළු රටක්, සමාජයක් 
විනාශ කිරීමට කැස කවන්ෙන්. එම නිසා අපි පළමුව 
පුනරුත්ථාපනය කළ යුත්ෙත් ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි; ෙම් 
විනාශයට ඍජුව මැදිහත් ෙවලා, විනාශය ඉදිරියට ෙගන යන 
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ සහ ඊට අනුකූලතාව දක්වන ඒ අයෙග් 
ෙහංචයියලා කියන එක මා අවධාරණය කරනවා.  

දළ වශෙයන් ගත්ෙතොත් අෙප් රෙට් පාසල් සහ විශ්වවිද්යාල 
අධ්යාපනය ලබන දරුෙවෝ ෙම් ෙමොෙහොත වන විට ලක්ෂ 43ක් 
44ක් විතර ඉන්නවා. ඊට අමතරව අධ්යාපනය අතරමඟ නතර කළ 
තරුණ වයෙසේ දරුවන් බලාෙපොෙරොත්තු සුන් කරෙගන 
නන්නත්තාර වී සිටිනවා. ඒ අයෙග් පාර්ථනාවන් ඉෂ්ට ෙනොවීම 
නිසා, ඒ වාෙග්ම අසහනෙයන් ෙපෙළන ඒ අයෙග් අෙප්ක්ෂාවන් 
ඉෂ්ට කිරීමට රජයන් අෙපොෙහොසත් වී තිෙබන නිසා ඒ දරුවන් අද 
සමාජ ෙඛ්දවාචකයන් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අය ෙලෙහසි 
පහසු මාර්ග ෙසොයනවා. අද රජයන්, මා කිව්ව වගඋත්තරකරුවන් 
ඒ පහසු මාර්ග සමාජය පුරාම පතුරුවා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
දරුවන්ෙග් තරුණ ජීවිත, ශිෂ්ය ජීවිත මුළුමනින්ම විනාශ කිරීමට 
අද ෙම් මත් දව්ය පාදක ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක මා විශ්වාස 
කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ෙම් රෙට් තරුණ පරපුර 
විශ්වවිද්යාලවලින් ෙහෝ පාසල්වලින් ෙහෝ කාර්මික විද්යාලවලින් 
ෙහෝ බහු තාක්ෂණික ආයතනවලින් ෙහෝ කුමන ආකාරයකින් ෙහෝ 
අධ්යාපනය අවසන් කරලා සමාජයට යනවා. සමාජයට ගියාට 
පස්ෙසේ ඒ අයෙග් අධ්යාපන කියාවලියට සාෙප්ක්ෂව තමන්ෙග් 
හැකියාව අනුව රෙට් සංවර්ධනයට මැදිහත් ෙවන්න අවකාශ 
ෙනොමැති නිසා ඒ දරුෙවෝ බරපතළ අසහනයකට, බලාෙපොෙරොත්තු 
සුන් වීමකට පත්ෙවනවා. ඒ නිසා ඒ අයට සිද්ධෙවලා තිෙබනවා, 
ෙවනත් කියා මාර්ගවලට ෙයොමු ෙවන්න. ඔවුන්ෙග් 
බලාෙපොෙරොත්තු සුන් වුණාට පස්ෙසේ ඒ අයට පහසුෙවන්ම කරන්න 

තිෙබන්ෙන් කුමන ෙහෝ ආකාරයකට මත් දව්යයකට ඇබ්බැහි 
වීමයි. ඒ තුළින් තාවකාලික සුවයක් ලබාගන්න පුළුවන්ය කියා ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ විශ්වාස කරනවා. මත් දව්ය භාවිත කිරීෙමන් ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් මුළු ජීවිතයම විනාශ වනවාය කියන එක ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමවැනි දරුවන් අෙප්ක්ෂා 
භංගත්වයට පත්ෙවලා මත් දව්යවලට ඇබ්බැහි වන්ෙන් සමහර විට 
රෙට් පාලකයන්ෙග් අමෙනෝඥ කියා කලාපය නිසාය කියන එක 
අපි විශ්වාස කරනවා. ආණ්ඩුව, රජය මැදිහත්ෙවලා තරුණ 
තරුණියන්ෙග් හැකියාවන්, දක්ෂතාවන් හඳුනාෙගන ඒ අනුව ඒ 
අයට රැකියා අවස්ථා සලසා ෙදනවා නම් ඒ අය ෙමවැනි 
විනාශකාරී ෙද්වලට ඇබ්බැහි වන්ෙන් නැහැ. තරුණ අසහනයට 
උත්තර විධියට, වැරැදි උත්තර විධියට රජයන්, ආණ්ඩු හිතාමතාම 
දරුවන් මත් දව්යවලට ඇබ්බැහිවීම කමානුකූලව, සූක්ෂමව 
කරෙගන යනවාද කියන එක පිළිබඳව ගැටලුවක් මතු වනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගෘහ ෙසේවිකා පශ්නය අද සමාජෙය් 
විශාල වශෙයන් තිෙබනවා. තම පවුෙල් ආර්ථික අමාරුකම් නිසා 
ඒ අය තමන්ෙග් දූ දරුවන්, තමන්ෙග් ස්වාමි පුරුෂයන් දමා පිට 
රටවලට යනවා. පිට රටවලට ගිහින් දහ දුක් විඳලා, තමන්ෙග් 
විවිධාකාර ෙද්වල් පරිත්යාග කරලා, කීයක් ෙහෝ ෙසොයාෙගන 
ඇවිත් තමන්ෙග් දරුවන් ෙපෝෂණය කරන්න, තමන්ෙග් පවුල 
ආරක්ෂා කරන්න මැදිහත් වනවා. එෙහම වුණාට පස්ෙසේ තමන්ෙග් 
බිරිඳත් එක්ක, දරුෙවොත් එක්ක ෙම් සමාජය තුළ ජීවත් වන 
ස්වාමිපුරුෂයාට බරපතළ තනිකමක් ඇති වී, ෙළන්ගතුභාවය 
නැතිෙවලා ඔවුන් මානසික අසහනයකට පත්ෙවනවා. එම නිසා 
ඔවුන් ෙම් වෙග් සමාජ විෙරෝධී කියාවලට ඇබ්බැහි වීෙමන් 
තමන්ෙග් පැවැත්ම ආරක්ෂා කරගන්න කටයුතු කරනවා. එෙහම 
වුණාම සිද්ධ ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? මත් දව්යවලට බරපතළ විධියට 
ඇබ්බැහි ෙවලා ඔවුන්ෙග් දරුවන් ඇතුළු පවුල් සංස්ථාව 
මුළුමනින්ම විනාශ කරෙගන ෙලොකු අකරතැබ්බයකට පත්වීමයි 
සිද්ධ ෙවන්ෙන්.   

මත් දව්යවලට ඇබ්බැහිවීෙම් කියා කලාපය නිසා ෙම් 
ෙවනෙකොට මුළු මහත් සමාජ ෙද්හයම විනාශයට පත්ෙවලා 
තිෙබනවාය කියන එක අපි කියන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම රාජපක්ෂ 
ආණ්ඩුව කාලෙය් "මතට තිත" වැඩසටහන ආරම්භ කළාට, ඒ 
කාලෙය්ත්,  ෙම් කාලෙය්ත් "මතට තිත" ෙකොෙහොම වුණත්, මත් 
දව්ය පාවිච්චිය තිතට -ඉතාමත් කමානුකූලව- සිදුෙවනවාය කියන 
එක අපට ෙපෙනනවා.  ඒ නිසා සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? මත් දව්ය උවදුර නිසා මුළු මහත් සමාජ ෙද්හයම 
විනාශෙවලා, ඔඩු දුවලා, මහා ෙරෝගී තත්ත්වයක් බවට පත්ෙවලා, 
රට මුළුමනින්ම විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමන්න ෙම් 
තත්ත්වෙයන් ෙගොඩ එන්න සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා විසින් 
ෙගෙනන ලද ෙයෝජනාව ඉතාමත්ම ඉක්මනින් පාෙයෝගික තලයට 
ෙග්න්නය කියන ඉල්ලීම කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

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

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
 ෙයෝජනා අංක 7, පා.180/'16, ගරු ෙජ්.සී. අලවතුවල මහතා - 

පැමිණ නැත. 

ෙයෝජනා අංක 8, පා.181/'16,  ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූ ෆ්  මහතා 
- පැමිණ නැත. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභානායකතුමනි, අපට තව ෙයෝජනා 2ක් පමණයි 
සාකච්ඡාවට ගන්න තිෙබන්ෙන්. අපි ෙමම විවාදය දිවා ආහාරය 
සඳහා නවත්වන්ෙන් නැතුව දිගටම කරෙගන ගිෙයොත්, අද දින 
පාර්ලිෙම්න්තු සැසිවාරය නියමිත ෙවලාවට කලින් අවසන් 
කරන්න හැකියාව තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව සභාෙව් එකඟතාව 
තිෙබනවාද? 

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

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙයෝජනා අංක 9, පා.189/'17, ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා. 
 

 
පුත්තලම දිසත්ික්කය ජාතික සහජීවනෙය් හා 
සංහිඳියාෙව් දිසත්ික්කය ෙලස නම් කිරීම 

த்தளம் மாவட்டத்ைத ேதசிய சகவாழ்வின ம் 
நல் ணக்கத்தின ம் மாவட்டமாகப் ெபயாி தல் 
NAMING THE PUTTALAM DISTRICT AS THE DISTRICT OF 

NATIONAL COEXISTENCE AND RECONCILIATION  
 
 

[අ.භා. 12.03] 
 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙයෝජනාව අද දවෙසේ 

ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මම ඔබතුමාට  
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ අනුව මම පහත සඳහන් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ෙබෞද්ධ, කෙතෝලික, මුස්ලිම් යන විවිධ ජන 
කණ්ඩායම් වසර ගණනාවක සිට ඉතා සාමෙයන් හා සමඟිෙයන් ජීවත් 
වන බැවින්, වත්මන් යහපාලන රජෙය් පමුඛ අරමුණක් වන සහජීවනය 
තවදුරටත් පවර්ධනය කිරීම උෙදසා ෙමම දිස්තික්කය ජාතික සහජීවනෙය් 
හා සංහිඳියාෙව් දිස්තික්කය ෙලස සම් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙයෝජනා කරයි." 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙලෝකයකට, රටකට 
සහජීවනය සහ සංහිඳියාව අවශ්ය ෙමොෙහොතක ෙමම ෙයෝජනාව 
ෙගදරින් පටන් ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි කියලා මට හිතුණා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම 'ෙගදර' යනුෙවන් 
අදහස් කෙළේ, පුත්තලම් දිස්තික්කයයි. ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන්න මා මන්තීවරයකු ෙලසට ෙතෝරා පත් කළ 
ජනතාව ජීවත් වන්ෙන් පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් නිසායි මම එම 
දිස්තික්කය  'ෙගදර' යනුෙවන් ආමන්තණය කෙළේ.  

පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් සිංහල, ෙදමළ සහ  මුස්ලිම් ඇතුළු 
විශාල ජන ෙකොටසක් ජීවත් වනවා.  ෙවනත් දිස්තික්කවලට වඩා 
ෙවනස් මුහුණුවරක් ෙමම පුත්තලම් දිස්තික්කය තුළ තිෙබනවා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් දිස්තික්කෙය් අපිකානු 
සංයුතියකින් සමන්විත ජන ෙකොටසක් ජීවත් වනවා. පුත්තලම 
දිස්තික්කෙය්, පුත්තලම ආසනෙය් 'සිරම්බි අඩි' කියන ගෙම් 

අපිකානුවන් විධියටම ජීවත් වන එම ජන ෙකොටස ඔබට, අපට 
ගිෙයොත් දැක ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. අපි විවිධ උත්සව 
අවස්ථා, සංස්කෘතික අවස්ථා සහ ෙවනත් කුමන ෙහෝ විෙශේෂිත 
අවස්ථාවලට ඔවුන් කැඳවනවා;  ඔවුන්ෙග් ඉදිරිපත් කිරීම් 
ගන්නවා. එහිදී ඔවුන්ෙග් විවිධ තාල රටා, සංස්කෘතික කමෙව්ද, 
සංගීත වැඩසටහන් අපි දකිනවා. ඒ වාෙග්ම ෙබෞද්ධ, කෙතෝලික, 
හින්දු සහ ඉස්ලාම් ආගම් අදහන ජාතීන්,  මැෙල් සහ බර්ගර්  
ජාතීන්, කෘෂි කර්මාන්තෙය්, ධීවර කර්මාන්තෙය්, රාජ්ය 
රැකියාවන්හි නියැලී ඒ ආදායම් මාර්ගවලින් ජීවත්වන ජන 
ෙකොටසක් ෙම් දිස්තික්කය තුළ ජීවත් වනවා.  

රටටත් සංහිඳියාව අවශ්යයි, ෙලෝකයටත් සංහිඳියාව අවශ්යයි.  
ෙලෝකෙය් ඇති වන පශ්න ගණනාවක් සමඟිය හා සහජීවනය 
තුළින් නිරාකරණය කර ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. අෙප් 
ෙලොව්තුරා බුදුන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කෙළේ සමගිෙයන් එකතු 
ෙවලා, සමගිෙයන් සාකච්ඡා කරලා, සමගිෙයන් විසිර යන්න 
කියලා. ඒ සහජීවනය, සමගිය නිර්මාණය කරන දිස්තික්කය 
විධියට පුත්තලම් දිස්තික්කය නම් කරන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි 
කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා.  

ශී ලංකාෙව් අටෙවනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මම ඇතුළු මන්තීවරු 6 
ෙදෙනක් ෙම් යහ පාලන රජයට සහෙයෝගය ෙදමින් පුත්තලම් 
දිසත්ික්කය නිෙයෝජනය කරනවා. ඒ අතර ෙබෞද්ධ, හින්දු, 
කෙතෝලික සහ ඉස්ලාම් ආගම් අදහන ජන ෙකොටස් නිෙයෝජනය 
කරමින් ඒ ජනතාවෙග් අදහස් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගෙනන්නත්, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ හඬක් නඟන්නත් පුළුවන් 
අවස්ථාවක් අපට ලැබිලා තිෙබනවා. ෙමම යහ පාලන ආණ්ඩුවට 
සම්බන්ධ මන්තීවරුන් 6ෙදනායි, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නිෙයෝජනය 
කරන මන්තීවරුන්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරුන් ඇතුළුව පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු 09ෙදෙනකුෙගන් 
සමන්විත ෙම් දිස්තික්කෙය් අපට ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත කර 
ෙදනවා නම් රටට, ෙලෝකයට ආදර්ශයක් සපයනවා වාෙග්ම 
පුත්තලම් දිස්තික්කය ජාතියට අභිමානයක්, ෙගෞරවයක් අත්පත් 
කර ගන්න පුළුවන් දිස්තික්කයක් බවට පත් කරන්නත් අපට 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම ගරු සභාව තුළ ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කථා කිරීමට කථිකයන් කිහිප ෙදනක් සිටින නිසා 
මම ෙමම ෙයෝජනාව සභාවට ඉදිරිපත් කරමින්, අපට ජාතීන් 
අතර, ආගම් අතර, කුලෙභ්ද අතර කිසි පශන්යක් ෙනොමැති බවත්, 
එම නිසා ෙමම ෙයෝජනාව කියාත්මක කරන්නට හැකි බවත් 
මතක් කරමින්, ඒ සඳහා රාජ්ය නිලධාරින්ෙග් සහ ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්, ෙමම  රජෙය් මැදිහත්වීම ලබා ෙදන්න කියා 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

සඟ, ෙවද, ගුරු, ෙගොවි, කම්කරු කියන පංච මහා 
බලෙව්ගෙයන් එක තැනක තබා රටක් ෙගොඩනඟන්න පුළුවන් 
ආකාරෙය් ගමක්  ෙකොෙහේ ෙහෝ තිෙබනවා නම්, එතැනින් ආරම්භ 
කරන්න පුළුවන්, රට ෙලෝකය ජය ගන්නා වැඩ පිළිෙවළ. 
එතෙකොට අද අෙප් රට තුළ උද්ගත ෙවලා තිෙබන සමහර 
කාලකණ්ණි පශ්නවලට, සමහර ආත්මාර්ථකාමී පශ්නවලට, 
සමහර ඒක පුද්ගලයන්ෙග් න්යාය පතවලට, කණ්ඩායම් සංවිධාන 
ෙගොඩනඟලා හදන පශ්නවලට විසඳුම් සපයන්න පුළුවන් කියන 
පණිවුඩය ලබා ෙදමින්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට 
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳ ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මාෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම සඳහා ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් 

මහතා. 

 
[අ.භා. 12.07] 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු අෙශෝක පියන්ත 

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ "සහජීවන දිස්තික්කය ෙලස පුත්තලම් 
දිස්තික්කය නම් කරන්න" කියා ඉල්ලන ෙයෝජනාව මම ස්ථිර 
කරන ගමන්ම, ඉතාම පැහැදිලිව ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. ෙමම 
ෙයෝජනාව පුත්තලම් දිස්තික්කයට පමණක් කියාත්මක කළ යුතු 
ෙයෝජනාවක් ෙනොෙවයි; එතැනින් ආරම්භ කරලා රට පුරාම 
ව්යාප්ත කළ යුතු ෙයෝජනාවක්. ෙමය අද, කාලීන අවශ්යතාවක් 
ෙවලා තිෙබන ෙයෝජනාවක්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 1948ට ෙපර අෙප් රෙට් 
සිංහල, ෙදමළ සහ මුසල්ිම් මිනිසුන් ජාතීන් හැටියට, ආගම් හැටියට 
ෙබදිලා ෙවන් ෙවලා හිටියා. ෙද්ශපාලන පක්ෂ පවා ඒ අනුවයි 
හැදුෙණ්. ඒ නිසාම තමයි පරෙද්ශක්කාරයන්ට අෙප් ෙම් ෙබදීම 
පෙයෝජනයට අරෙගන අවුරුදු ගණනක් අෙප් රට යටත් විජිතයක් 
හැටියට පාලනය කරලා, අෙප් රෙට් ධනය, සම්පත් සූරා කන්න 
ඔවුන්ට අවස්ථාව  ලැබුෙණ්. එෙලස සිදු වුෙණ් ෙවන කිසිවක් නිසා 
ෙනොෙවයි, අපි ෙබදිලා හිටිය නිසායි. ඒ නිසා තමයි සිංහල මහ 
සභාව, ෙදමළ සංගමය, ෙයෝනක සංගමය වාෙග් විවිධ පිල්වලට 
ෙබදිලා හිටපු දවිඩ, මුස්ලිම් හා සිංහල නායකයන් 1948 වසෙර්දී 
නිදහස ලබා ගැනීම සඳහා එකට එකතු වුෙණ්.  

මහාමාන්ය ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා පමුඛ ෙකොටෙගන 
එෙසේ එකට එකතු වීෙම් පතිඵලයක් හැටියට තමයි එකදු ෙල් 
බිඳක්වත් හැලීමකින් ෙතොරව අෙප් රටට නිදහස ලබා ගන්න 
පුළුවන් වුෙණ්. එෙසේ නිදහස ලබා ගන්න ෙකොට, අභිමානවත් 
ජාතියක් හැටියට, අභිමානවත් රටක් හැටියට, ෙපෞඪ ඉතිහාසයකට 
හිමිකම් කියන රටක් හැටියට අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්, ශී 
ලාංකිකයන් හැටියට අපි සියලුෙදනාටම දියුණු ෙලෝකය තුළ 
වැජෙඹන්න පුළුවන් සංවර්ධිත ශී ලංකාවක් බවට අෙප් රට පත් 
කරන්නයි.  

අෙප් ෙදමව්පියන්ෙග් කාලෙය්දී කිව්ෙව්, "ශී ලංකාව යනු දියුණු 
ෙවමින් පවතින රටක්" කියලායි. අද අෙප් කාලෙය්ත් කියනවා, "ශී 
ලංකාව දියුණු ෙවමින් පවතින රටක්" කියලා. යුද්ධෙයන් පසුව 
බලාෙපොෙරොත්තු සහගතව ජීවත් වීම ආරම්භ කළ අෙප් ජනතාවට, 
ෙම් රට තුළ නැවත ඇති ෙවලා තිෙබන ෙම් තත්ත්වය දිගටම 
පැවතුෙණොත්, අෙප් දරුවන්ෙග් කාලෙය්දීත් කියන්න ෙවන්ෙන්, 
"ශී ලංකාව යනු දියුණු ෙවමින් පවතින රටක්" කියලායි. අන්න ඒ 
නිසා  අඩුම ගණෙන් ෙම් කාලය තුළ සිටවත් 'සංහිඳියාව'  මුළු රට 
පුරාම, වචනෙය් පරිසමාප්ත අර්ථෙයන් බිම් මට්ටෙම් සිට ව්යාප්ත 
විය යුතුයි කියන එකයි මෙග් අදහස ෙවන්ෙන්. අපි ඉතාම 
පැහැදිලිව එය කියන්න ඕනෑ. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ දිස්තික්කය ගත්ෙතොත්, ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙය් මැද ෙකොළඹ, උතුරු ෙකොළඹ, ෙබොරැල්ල වැනි 
ආසනවලත් ඒ වාෙග්ම ෙකොෙළොන්නාව වාෙග් පෙද්ශවලත් වතු 
ආශිතව සිංහල, ෙදමළ හා මුස්ලිම් ජනතාව ජීවත් ෙවනවා. 
ඔවුන්ෙග් අධ්යාපන මට්ටම යම් පමාණයකට අඩු වුණත්, ඔවුන්ෙග් 
සහජීවනය, සමඟිය හා සංහිඳියාව එකයි. ෙදමළ අවුරුද්ද, මුසල්ිම් 

අවුරුද්ද හා සිංහල අවුරුද්ද ඔවුන් එකට සමරනවා. ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙය් මන්තීවරෙයක් හැටියට සහ ෙකොෙළොන්නාව සහ මැද 
ෙකොළඹ ජනතාවෙග් විශාල ඡන්ද පමාණයක් ලබා ගත් 
මන්තීවරෙයක් හැටියට මම දන්නවා, ෙම් යථාර්ථය ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙය් වතු නිවාසවල තිෙබන බව. ඔවුන්ෙග් ජන ජීවිත 
තත්ත්වය ෙනොදියුණු වුණාට, අධ්යාපන මට්ටම ඉහළ ෙනොවුණාට, 
"ශී ලාංකිකයන් හැටියට අපි හැෙමෝම එකයි"  කියන මතය ඔවුන් 
තුළ තිෙබනවා. ඔවුන් හදවතින්ම ඒ මතය තුළ හිඳිමින් ඔවුන්ෙග් 
ජීවන රටාව පවත්වාෙගන යනවා.  

ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ලබා ගත් 
ඡන්ද හැටෙදලක්ෂය තුළ වර්ග තුනක ඡන්ද පමාණයක් තිෙබනවා. 
ඒ තුළ එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ෙග් ඡන්ද පමාණයක් 
තිෙබනවා; මධ්යම පාන්තිකයන්ෙග් ඡන්ද පමාණයක් සහ දූෂණය 
පිටු දකින්න ඉදිරිපත් වුණු අ යෙග් ඡන්ද පමාණයක් තිෙබනවා. ඒත් 
එක්කම අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, මුස්ලිම් සහ ෙදමළ 
ජනතාවෙගන් සියයට 99.9ක්ම  ෙම් රජය බලයට පත් කරන්න 
ඡන්ද දුන් බව. එයට ෙහේතුව ෙමොකක්ද? රාජ්ය තස්තවාදය හරහා 
ඇති වුණු උසි ගැන්වීම්වලින් -ඒ අනුගහෙයන්- ඇති වුණු 
අන්තවාදය, ජාතිවාදය පිටු දැකලා හැෙමෝටම එක හා සමානව 
සමඟිෙයන් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් රටක් නිර්මාණය ෙවන බැවින් 
තමයි එෙසේ කෙළේ. නමුත් කියන්න කනගාටුයි, ෙම් යහ පාලන 
රජය ඇතුෙළේත් සංහිඳියාව ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
ෙවන බවක් අපට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ; සංහිඳියාව ෙවනුෙවන් 
ජාතික මට්ටෙම් පවර්ධනයක් ෙවන බවක් ෙපෙනන්ෙන් නැහැ; ඒ 
ෙවනුෙවන් වචනෙය් පරිසමාප්ත අර්ථෙයන් කැප වුණු බවක් අපට 
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. අපි ඒක පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. 
සාෙප්ක්ෂව පසු ගිය රජයට වඩා ෙම් රජය ෙහොඳ වුණාට, ෙකෙරන 
වැඩ කටයුතු  මුල් කාලෙය් ඒවාෙග්ම දිගුවක් හැටියට ඒ 
ආකාරෙයන්ම තවමත් කියාත්මක ෙවනවා.  

අද යම් කිසි තැනක සිද්ධියක් වුණාම, ෙපොලීසිෙයන් 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? Insurance එක ගන්න එෙහම කළා 
කියනවා,  එෙහම නැත්නම්  "මම මටම ගහ ගත්තා වාෙග් වැඩක්" 
කියලා කියනවා, එෙහමත් නැත්නම් පිටින් ඇවිල්ලා ගැහුවාය 
කියනවා. ෙම් උත්තරය ෙදන තැනට ෙපොලීසිය ෙහෝ රජය පත් 
ෙවන්න ඕනෑ නැහැ.  

මම සිංහල මාධ්යෙයන් ඉෙගන ගත් ෙකෙනක්. අපි පාසල් යන 
කාලෙය් අෙප් යහළුවන් අතර අපට කවදාවත් එවැනි ගැටලු 
තිබුෙණ් නැහැ. පසු කාලීනව රැකියා කරන ෙකොට, අපට එවැනි 
ගැටලු තිබුෙණ් නැහැ. අදටත් ෙපෞද්ගලිකව මට එය ගැටලුවක් 
ෙනොෙවයි. අද ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ජීවත් ෙවන බහුතර සිංහල 
ජනතාවෙග් ඡන්දය, මුස්ලිම් ජනතාව වාෙග්ම මට ලබා ෙදන්ෙන් 
ඒ නිසායි. ඒ නිසා තමයි මට බසන්ාහිර පළාත් සභා මැතිවරණෙය්දී 
පළමුවැනියා ෙවන්න පුළුවන් වුෙණ්; ෙකොළඹ දිස්තික්කෙයන් 
මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණු නවකයන් අතරින් වැඩිම ඡන්ද 
පමාණයක් ගන්න පුළුවන් වුෙණ්. ෙම් ජනතාව ෙනොෙවයි, අසමඟි. 
අපි ඒක පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. ෙම් ජනතාව තුළ අසමඟියක් 
නැහැ. ඔවුන් සමඟියි; දූරදර්ශීයි. ඔවුන්ට ෙම් රට දියුණු ෙවන්න 
ඕනෑ. ඔවුන්ට ෙම් රට සංවර්ධිත රටක් බවට පත් කරන්න ඕනෑ. 
හැබැයි, අසමඟි ෙවලා තිෙබන්ෙන් පිල් ෙබදුණු, අවස්ථාවාදී 
ෙද්ශපාලනඥ ෙයෝය කියන එක අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. ෙම් 
ජනතාව ෙම් තැනට පත් කරන්ෙන් ෙම් ෙද්ශපාලනඥෙයෝය කියන 
එක අපි කියන්න ඕනෑ.  

එක කණ්ඩායමක් කල්පනා කරනවා, බහුතර සිංහල-ෙබෞද්ධ 
ඡන්ද විතරක් අරෙගන දිනන්න පුළුවන් කියලා. තව කණ්ඩායමක් 
කල්පනා කරනවා, සිංහල-ෙබෞද්ධ ඡන්ද ටිකක් එකතු කරෙගන, 
සුළු ජාතික ඡන්ද ටිකක් ගත්තාම ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන්න පුළුවන් 

569 570 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කියලා. ෙමන්න ෙම් මත ෙවනස් විය යුතුයි. බිම් මට්ටෙම් ඉඳලා, -
පාසල් කාලෙය් ඉඳලාම- සහජීවනය සහ සංහිඳියාව අප තුළ ඇති 
ෙවන්න ඕනෑ. "අපි සියලුෙදනා ශී ලාංකිකෙයෝ" කියන 
අනන්යතාවත් එක්ක ජීවත් ෙවන්න අපි පුරුදු ෙවන්න ඕනෑ.  

අපි ෙම් කාරණය ගැන කථා කරද්දී, විෙශේෂෙයන්ම කිව යුතු 
තවත් ෙදයක් තිෙබනවා. ශී ලංකා - පාකිස්තාන කිකට් කණ්ඩායම් 
ෙදක තරග වදින ෙකොට, ෙපළක් කට්ටිය පාකිස්තානයට අත්පුඩි 
ගහනවා. ඒක සම්පූර්ණ වැරදියි. ඒක එෙහම ෙවන්න බැහැ. 
ෙමොකක්ද එෙහම කියන්න ෙහේතුව? ෙම් මහ ෙපොෙළොව, සිංහල 
වුණත්, ෙදමළ වුණත්, මුස්ලිම් වුණත් අප සියලුෙදනා ඉපදුණු මහ 
ෙපොෙළොවයි; අප ජීවත් වන මහ ෙපොෙළොවයි. අප මැෙරන්ෙන්ත් 
ෙම් මහ ෙපොෙළොෙව්යි. ඒ නිසා ගරු අෙශෝක පියන්ත 
මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාවත් එක්ක එකතු වන ගමන් ඉතා 
ඕනෑකමින් මම ෙයෝජනාවක් කරනවා.  

මා ෙම් කරන්න හදන ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් මම 
දැනටමත් ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. දවිඩ මාධ්ය සියලු පාසල්වල සිංහල මාධ්ය ඒකකයක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. ෙකොළඹ ඩී.එස්. ෙසේනානායක විද්යාලෙය් 
තිෙබනවා වාෙග්, රාජකීය විද්යාලෙය් තිෙබනවා වාෙග්, සිංහල 
මාධ්ය සියලු පාසල්වල ෙදමළ මාධ්ය ඒකකයකුත්, සියලු ෙදමළ 
මාධ්ය පාසල්වල සිංහල මාධ්ය ඒකකයකුත් තිෙබන්න ඕනෑ. 
එෙහම නැතිව "සංහිඳියාව" කියා විෂයයක් ෙගනාවාට හරි යන්ෙන් 
නැහැ. සංහිඳියාව ගැන ෙව්දිකාෙව් සුන්දර කතා කිව්වාට හරි 
යන්ෙන් නැහැ. සංහිඳියාව ගැන සම්මන්තණ පැවැත්වූවාට, 
සාකච්ඡා පැවැත්වූවාට හරි යන්ෙන් නැහැ. ගෙම් භාෂාෙවන් 
කියනවා නම්, එය ෙබොක්කටම යන්න ඕනෑ. එය ඇ ෙඟ්ම 
තිෙබන්න ඕනෑ. එය ඇ ෙඟන්ම එන්න ඕනෑ. අපට එකට වාඩි 
ෙවලා කන්න පුළුවන් වන්න ඕනෑ. අපට එකට trip එකක් යන්න 
පුළුවන් වන්න ඕනෑ. අපට එකට වැඩක් කරන්න පුළුවන් වන්න 
ඕනෑ. අපට එකට රැකියාවක් කරන්න පුළුවන් වන්න ඕනෑ. 
ෙකොටින්ම කිව්ෙවොත්, එකට ෙබදා හදාෙගන ජීවත් වීෙම් හැකියාව 
අපට තිෙබන්න ඕනෑ. මම ඉතාම වගකීෙමන්, ඉතාම පැහැදිලිව 
කියනවා, මට නම් ඒ පසු බිම ෙම් දක්වාම තිෙබනවා කියා. 
අනාගතෙය්දීත් ඒ පසු බිම තිෙබ්වි කියා මම විශ්වාස කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින 
උදවිය හරහා තමයි රට පාලනය වන්ෙන්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සිටින ෙද්ශපාලනඥයන් හරහා තමයි රෙට් ෙමවැනි අර්බුද 
නිර්මාණය වන්ෙන්ත්, ෙමවැනි අර්බුද පාලනය වන්ෙන්ත්. ඒ නිසා 
අප සියලුෙදනා හිතට එකඟව අවංක වන්න ඕනෑ. ඒ අවංකත්වය 
තුළින් එන වුවමනාවක් අපට තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ වුවමනාව 
 ෙවනුෙවන් අප කැප වුෙණොත් සංහිඳියාව ඇති කරන්න පුළුවන් 
කියන එකයි මෙග් විශ්වාසය.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මැතිවරණ පතිඵල ෙගන 
බැලුවාම අපට පැහැදිලිව ෙපෙනනවා, අන්තවාදි කල්ලි 
නිෙයෝජනය කරන අයට ඡන්ද 5,000ක් වත් ගන්න බැහැ කියා. ඒ 
අය සිංහල අන්තවාදින් වන්න පුළුවන්, මුස්ලිම් අන්තවාදින් 
වන්නත් පුළුවන්. ඒ අය ඡන්ද වැඩිපුර ලබා ගැනීෙම් පවණතාවක් 
නැහැ. නමුත් සමහර පෙද්ශවල ෙවනත් ෙවනත් පවණතාවන් 
තිෙබන්න පුළුවන්. ෙම් ගැන ජාතික මට්ටමින් සිතා කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ. මම විශ්වාස කරනවා, පුත්තලම දිස්තික්කය 
ෙවනුෙවන් ෙගෙනන ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත ෙවලා, පුත්තලම 
දිස්තික්කෙයන් ආරම්භ කරලා ෙම් මුළු රටම ඒ ආකාරයට කටයුතු 
කරලා ආදර්ශවත් දිවයිනක් බවට, මුළු ෙලෝකයටම ෙපන්වන්න 
පුළුවන් සංහිඳියාෙව් රට බවට ශී ලංකාව පත් කිරීම අප 
සියලුෙදනාෙග් වගකීමක් වනවා කියා.  

අප අෙනක් අෙනක් පශ්නවලට විසඳුම් දුන්නාට, අෙනක් 
අෙනක් පැතිවලින් දියුණු වුණාට වැඩක් නැහැ. කා ෙකොටාගන්නා, 
ඇන ෙකොටාගන්නා රටක් බවට අෙප් රට පත් වුෙණොත් ෙලෝකයට 
යන පණිවුඩය වැරැදි එකක් වනවා. එය අෙප් රෙට් සංචාරක 
කර්මාන්තයට බලපාන්න පුළුවන්; ආර්ථිකයට බලපාන්න 
පුළුවන්; අෙනක් අෙනක් ක්ෙෂේතවලට බලපාන්නත් පුළුවන්. ඒ 
නිසා පාසල් කාලෙය් සිටම ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කිරීම 
සඳහා අප සියලුෙදනා එකතු ෙවලා කියා කරන්න ඕනෑ. අප 
අවස්ථාවාදි ෙද්ශපාලනෙයන් එළියට ඇවිත් රටක් හැටියට 
සිතන්න ඕනෑ කියමින්, ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන ඒම පිළිබඳව ගරු 
අෙශෝක පියන්ත මන්තීතුමාට මෙග් ස්තුතිය පළ කරමින් මෙග් 
කතාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 
 
[අ.භා. 12.16] 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම 

ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව. ඒ 
වාෙග්ම, මම සත්ුතිවන්ත ෙවනවා, මා එක්ක එකට සිටින මෙග් 
සෙහෝදර මන්තීතුමා විෙශේෂෙයන් පුත්තලම දිස්තික්කය ජාතික 
සහජීවනෙය් හා සංහිඳියාෙව් දිස්තික්කය හැටියට නම් කරන්න 
කියා ඉල්ලා සිටීම සම්බන්ධෙයන්. එෙලස නම් කරන්න කියා 
ඉල්ලා සිටින්න එතුමාට වාෙග්ම පුත්තලම දිස්තික්කෙය් අප 
සියලුෙදනාට අයිතියක් තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුවක් තිෙබනවා.    
ශී ලංකාව පුරා ජීවත් වන අෙනක් විවිධ ජන ෙකොටස් ෙගන 
බැලුවාම, ඒ සියලු ෙදනාට වඩා ඉදිරිෙයන් සිටිමින් සමඟිෙයන්, 
සමාදානෙයන් එකට ජීවත් වීෙම් පණිවුඩය පුත්තලම දිස්තික්කය 
සමස්ත රටටම, ෙලෝකයටම දී තිෙබනවා. එතැනදී අප දකින 
විෙශේෂත්වයක් තිෙබනවා. පුත්තලම දිස්තික්කෙය් එහා ෙකළවෙර් 
ඉඳලා ෙමහා ෙකළවර දක්වා දිෙවන පෙද්ශය තුළ ජීවත් වන 
ජනතාව මුස්ලිම් වන්න පුළුවන්, දවිඩ වන්න පුළුවන්, සිංහල 
වන්න පුළුවන්, බර්ගර් වන්න පුළුවන්, විවිධ ආගම්වල අය 
වන්නත් පුළුවන්, අර කිව්වා වාෙග් විවිධ රටවලින් ආ ෙගෝතවලට 
අයත් අය වන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒ සියලු ෙදනා ජීවත් වන්ෙන් 
එකටයි. ඒ අය ෙබදිලා ජීවත් වන්ෙන් නැහැ. හැම දාකම උෙද් 
අවදි වුණාට පසුව රාති නින්දට යෑම දක්වා කාලය තුළ ඒ අය 
එකට ජීවත් වන නිසා ඒ අය අතර පශ්න මතු ෙවලා නැහැ. ඒ අය 
අතර පශ්න අවමයි, අෙනක් පෙද්ශවලට වඩා. සුනාමිය ගත්තත්, 
එදා ෙම් රෙට් පැවැති විවිධ අපරාධ ආදිය ගත්තත් ඒ කිසිදු 
පශන්යකට ෙගොදුරු වන්ෙන් නැතිව ෙබ්රුණු දිස්තික්කයක් තමයි 
පුත්තලම දිස්තික්කය. ඒ වාෙග්ම, එය ස්වාභාවික ආපදාවලිනුත් 
ෙබ්රුණු දිස්තික්කයක්. අෙප් දිස්තික්කය ෙවනත් දිස්තික්කවලට 
වඩා ෙබොෙහොම ඉදිරිෙයන් තිෙබන දිස්තික්කයක් හැටියට අපට 
නම් කරන්න හැකි වන්ෙන් ඒ නිසායි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  විෙශේෂ ෙදයක් මම අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. පුත්තලම දිස්තික්කය 
සහජීවනෙය් හා සංහිඳියාෙව් දිස්තික්කය හැටියට නම් කරන්නය 
කියා ඉල්ලා සිටිනවා වාෙග්ම, ඒ විධියට නම් කරාවිය කියා අපි 
විශ්වාස කරනවා. ඒ විධියට නම් කිරීමට පුත්තලම් දිස්තික්කයට 
ඉතාමත්ම සුවිෙශේෂී වූ ෙහේතුවක්  තිෙබනවා. ඒක තමයි අෙප් 
කුෙව්ණි, එෙහම නැත්නම් යක්ෂ, නාග කියන ෙගෝත ෙදක ජීවත් 
වුණු අඩවිය; ඉපදුණු අඩවිය වන තම්බපණ්නිය  පුත්තලම් 
දිස්තික්කෙය් පිහිටා තිබීම. පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් කල්පිටිය 
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ෙකළවෙර් තමයි තම්බපණ්නිය පිහිටා තිෙබන්ෙන්. සමසත් ශී 
ලංකාෙව්ම නැති රතු පාට පසක් තවමත් ඒ පෙද්ශෙය් තිෙබනවා. 
අනුරාධපුර දිස්තික්කයත්, පුත්තලම් දිස්තික්කයත් යාෙවන තැන,  
පුත්තලම් දිස්තික්කයට විෙශේෂ වූ, ආෙව්නික වූ තම්බපණ්නිය 
පිහිටා තිෙබනවා.  එෙහම නම් ශී ලංකාෙව් ජනතාව ආරම්භ වුණු 
තැන එතැනයි. එම නිසා පුත්තලම් දිස්තික්කයට  සුවිෙශේෂී වූ 
අවස්ථාවක් ලබා ෙදන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, ශී ලාංකික 
ජනතාව ආරම්භ කළ ස්ථානය වන තම්බපණ්නිය  පුත්තලම් 
දිස්තික්කෙය් පිහිටා තිබීම නිසා. තම්බපණ්නිය පිහිටා තිෙබන නිසා 
ෙවන්න ඇති; ශී ලාංකිකයන් එතැනින් ආරම්භ වුණු නිසා ෙවන්න 
ඇති අෙප් පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් සියලුම  ජනතාව සමගිෙයන්, 
සමාදානෙයන් එකට අත්වැල් බැඳෙගන ජීවත් වන්ෙන්. ආර්ථික 
වශෙයන් බැලුවත් අෙප් පෙද්ශෙය් ව්යාපාරිකයන් ඉන්නවා.  
රජෙය් රැකියා කරන, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රැකියා කරන, ධීවර 
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන, කෘෂිකර්මාන්තෙය් ෙයෙදන අය ඒ 
පෙද්ශෙය් ඉන්නවා.  ඒ පෙද්ශය, රටට බත සපයනවා වාෙග්ම 
විෙශේෂෙයන්ම ෙපොල් ආශිත කර්මාන්ත විශාල වශෙයන් තිෙබන 
පෙද්ශයක්. ඒ වාෙග්ම අන්නාසි වගාව වැනි වගාවනුත් අෙප් 
පෙද්ශෙය් තිෙබනවා.  

අපි සියලු ෙදනාම එකට එකතුෙවලා තමයි ෙම් සියලු ෙද්ම 
කරන්ෙන්. අපට වර්ග හැටියට ෙවන්ෙවලා එක එක තැන්වල කථා 
කරන්න පුළුවන්. අද ජනවර්ග හැටියට එක් එක්ෙකනාව අවුස්සලා,  
පශ්න ඇති කරලා සතුටක් විඳින ම්ෙල්ච්ඡ කණ්ඩායමක් රෙට් 
සිටියත්, පුත්තලම් දිස්තික්කය තුළ කාටවත් එවැනි ෙද්වල්  
කරන්න බැරිෙවලා තිෙබන බව අපි දන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම මට 
දවිඩ, මුස්ලිම් සියලු ෙදනාෙග්ම ඡන්ද ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
සෙහෝදර මුස්ලිම් මන්තීතුමාටත් සිංහල ඡන්ද සහ දවිඩ ඡන්ද 
ලැබිලා තිෙබනවා. එෙහම නම් අපි සියලු ෙදනාම ෙම් විධියට ඡන්ද 
ලබා ෙගන පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවා හා සමානව අපට විශාල 
අයිතියක් තිෙබනවා, දිස්තික්කය තුළ වැඩ කටයුතු කරද්දී සියලු 
ෙදනාටම එක විධියට සලකා වැඩ කරන්න. ඒකත් අෙපන් සිද්ධ 
ෙවනවා. මුස්ලිම් මන්තීවරු ෙවන්න පුළුවන්, දවිඩ මන්තීවරු 
ෙවන්න පුළුවන්, සිංහල මන්තීවරු ෙවන්න පුළුවන් අෙප් 
මන්තීවරු අතර කවදාවත් වාද ෙභ්දයක් ඇති ෙවලා නැහැ. පක්ෂ 
ෙවන්න පුළුවන්, විපක්ෂ ෙවන්න පුළුවන්, පක්ෂ විපක්ෂ වශෙයන් 
අපි තර්ක කර ගත්තත්,  අප සියලු ෙදනා අතර වර්ග විධියට, ආගම් 
විධියට කිසිම විධියක තර්කයක් ෙහෝ විතර්කයක් ඇතිෙවලා, අපි 
අතර පශ්නයක් ඇතිෙවලා නැහැ. ජන ෙකොටස් හැටියට අපි සියලු 
ෙදනා එකට වාඩිෙවලා එක පවුලක් හැටියට පුත්තලම් 
දිසත්ික්කෙය් වැඩ කටයුතු කරද්දී පුත්තලම් දිසත්ික්කය සමසත් ශී 
ලංකාවටම ආදර්ශයක් ලබා ෙදනවා කියලා අපි හිතනවා.  

අද ගරු අෙශෝක පියන්ත මැතිතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
ෙයෝජනාව කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක් වනවා පමණක් ෙනොෙවයි, 
පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් සමස්ත ජනතාවටම ෙගෞරවයක් වනවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් මන්තීවරයකු හැටියට මම 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම්වා 
තමයි අපි මන්තීවරු හැටියට කළ යුත්ෙත්. අද ෙබොෙහෝ 
ෙද්ශපාලනඥයන් කරන්ෙන් ෙමොනවාද? තමන්ට බලය ලබා 
ගන්න ඕනෑ නිසා ජනතාව කුලප්පු කරමින්, රෙට් තිෙබන ෙභෞතික 
සම්පත් ටික විනාශ කරමින්, එෙහම නැත්නම් සමාජයීය වශෙයන් 
අෙප් තිෙබන එකමුතුකම විනාශ කරමින්, රෙට් ජනතාවට 
හිමිෙවන්න තිෙබන  අයිතීන් විනාශ කරමින් තමන්ට බලය ලබා 
ගැනී ම සඳහා ආත්මාර්ථකාමී ෙච්තනාව මත ෙම් රට විනාශ 
කරමින් ඉන්න  එකයි. ඒ නිසා ඒ විනාශ කරමින් ඉන්න යුගය 
අවසාන කරන්න නම්, සංහිඳියාව, සහජීවනය කියන එක  
ඉතාමත්ම වැදගත් ෙවනවා. පක්ෂ අතර ෙමොන වාද ෙභ්ද තිබුණත් 
ජන ෙකොටස් හැටියට, ජන වර්ගයන් අතර, ආගම් අතර ෙබදීම් 
තිබුණත් ඒ සියල්ලම අතහැර දමා සියලු ෙදනාම එකට එකතු කර 

ෙගන, එකට ජීවත් වන ජන සමාජයක් සමස්ත රට තුළම 
නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ. ඒ නිර්මාණය කිරීම පුත්තලම් 
දිස්තික්කෙයන් ආරම්භ කරමුය කියා ෙයෝජනාවක් හැටියට මා 
ෙමම ෙයෝජනාවට එකතු  කරනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් මම විෙශේෂ 
ඉල්ලීමක් කරනවා. තම්බපණ්නිය, කුෙව්නි ඉපදුණු තැන, කුෙව්නි 
ෙම් රෙට් පරපුර ආරම්භ කළ තැන. හැබැයි, එදා විජය රජතුමා 
විසින් නාග සහ යක්ෂ ෙගෝත ෙදක අවසාන කරලා, නැවතත් 
ඉන්දියාෙවන් ඒ අය ෙගනැල්ලා රාජ්ය පටන් ගත්තාය කියලා 
තමයි ඉතිහාසෙය් තිෙබන්ෙන්. ඒ පටන් ගත්ත පටන් ගැනිල්ල 
තමයි  සමසත් ශී ලංකාව තුළම  ව්යාප්ත ෙවලා,  ජාතියක් හැටියට, 
ශී ලාංකිකෙයෝ හැටියට අද අපි  ෙම් රට තුළ කටයුතු කරන්ෙන්.   
ඒ නිසා තම්බපණ්නියත් ෙම් සහජීවනයට එකතු කරන්නය කියා 
මම විෙශේෂෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ අනුවත් පුත්තලම් 
දිස්තික්කය විෙශේෂත්වෙය් ලා කටයුතු කරන්නය කියා පුත්තලම් 
දිස්තික්කෙය් සමස්ත ජනතාව ෙවනුෙවන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ 
නිසා නැවත නැවතත්  ගරු අෙශෝක පියන්ත මන්තීතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් ඉදිරිෙය්දී ෙම් කටයුත්ත සමස්ත ශී ලංකාව 
තුළම ව්යාප්තෙවලා ලස්සන රටක්, යහපත් රටක් නිර්මාණය 
ෙව්විය කියා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු ෙමොහමඩ් නවවි මැතිතුමා.  
 
 
 
[අ.භා. 12.24] 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ්  නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Thank you very much, Mr. Deputy Speaker, for giving 

me this opportunity.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් දිස්තික්කය ගැන 
ෙමවැනි ෙයෝජනාවක් ෙගන ඒම සම්බන්ධෙයන්  ගරු අෙශෝක 
පියන්ත තරුණ මන්තීතුමාට මෙග් ස්තුතිය පුද කරන්න ඕනෑ. 
හැබැයි, කියන්න කනගාටුයි, පුත්තලම් දිස්තික්කය නිෙයෝජනය 
කරමින් මන්තීවරු නව ෙදෙනක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටියත්, 
ෙම් අවස්ථාවට සහභාගි වන්ෙන් මන්තීවරු තුන් ෙදෙනක් විතරයි.  

So, I am  indeed very happy that the Hon. Asoka 
Priyantha brought in this Private Members’ Motion.    

Mr. Deputy Speaker, as a Member representing the 
Puttalam District, I would like to say that we have set an 
example for the whole nation because communities 
belonging to various religions live together peacefully in 
the Puttalam District without any problem.  There were a 
lot of problems to minority communities right around the 
country.  But I am happy to say that none of such 
problems have arisen in our district, because the religious 
leaders and political leaders of all communities there get 
together and guide the people.  This, I am sure, is an 
example to the rest of the country. 
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I would like to mention that famous places of worship 
are situated in Puttalam.  The famous Thalawila Catholic 
Church and Pallekandal Catholic Church are situated in 
Puttalam.  I think, these two churches are the biggest 
churches after the Madu Church.  The famous Udappuwa 
Temple and the Munneswaram Temple of the Hindus' are 
also situated in our district. Most of the Buddhists do not 
know about the famous rock temple in Anamaduwa 
which has been completely carved out of rocks.  
However, a large number of devotees visit there.  We also 
have a famous mosque in Puttalam.   

Why I am saying these things is to tell you how we all 
are united religious wise.  I would like to mention this 
fact since the Hon. Sagala Ratnayaka is also present here.  
He too knows that.  Whatever problem occurred in other 
parts of Sri Lanka in the last two months, none of such 
incidents occurred in Puttalam.  That is because we work 
together and live in unity.  We have a religious leaders’ 
committee consisting of clergies from all religions in our 
area.  Therefore, if any problem crops up, they are there 
to help us and guide us. I think this type of practice can be 
carried out in other districts too.   

As the Hon. Hector Appuhamy told, Prince Vijaya 
landed in our area.  That is the place known as 
"Thammannawa" which is located in the Vilpattu area.  
Therefore, the communities in Sri Lanka descended from 
our area.  Kuveni also lived in our area.  In addition to 
that, I would like to say that Ibn Battuta, the famous 
traveler who came to Sri Lanka, also landed in Puttalam.  
So, the Muslim community  also descended from our 
area.   

In addition, I must say that except tea and rubber, all 
other crops are found in Puttalam. Business wise, 
agricultural wise or fisheries wise, we all work together.   
As you know even electricity is generated from the 
Norochcholai Coal Power Plant.  So, it is in this kind of 
an area that we live and it is this kind of support that we 
give to the rest of the country.   

As you know, there is a famous Muslim girls' school 
called "Fathima Girls School" in Puttalam.  When I was 
in the Provincial Council, we started Sinhala medium 
education in Tamil medium schools. In other parts of the 
country, they do not have Sinhala medium education in 
Tamil medium schools and Tamil medium education in 
Sinhala medium schools.  Therefore, setting an example, 
we started Sinhala medium education in Tamil medium 
Muslim schools. I am really happy, today, that school has 
Sinhala medium up to GCE A/L and last year, three Tamil
-speaking Muslim girls who studied in Sinhala medium 
have entered the university. Sir, all these problems begin 
because of lack of communication. The Tamil and the 
Muslim children who are studying in Tamil medium do 

not converse in Sinhala and the Sinhala medium students 
do not converse in Tamil. So, this is the main problem. 

I am happy to say that it has changed a lot. Most of 
the Tamil and the Muslim students in Puttalam are 
studying in Sinhala and the Sinhala students are also 
studying in Tamil. So, if we can extend what we are 
doing in the Puttalam District to other districts, I am sure, 
these unwanted, unnecessary problems created by a few 
people - he maybe a Sinhalese,  a Tamil or a Muslim -  
can be brought to an end and a better understanding can 
be created among all communities.  So, we will get 
together, improve and increase the unity of this country in 
the future.  

Therefore, once again, I thank the Hon. Member - he 
is a young Member - who  brought in this Motion. As a 
Member of Parliament from Puttalam District, I am sure 
that what we are doing will be carried on and no problem 
will never ever crop up in Puttalam. I also hope this will 
be extended to the other districts too.  

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

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙයෝජනා අංක 10, පා.190/'17, ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි 

විෙජ්රත්න මහත්මිය. 
 
 
 

ෙපර පාසල් අධ්යාපනය නඟා සිටුවීම සඳහා කමවත් 
වැඩ පිළිෙවළක් සකස ්කිරීම 

ன்பள்ளி கல்விைய ேமம்ப த் வதற்கான 
ைறசார்ந்த ேவைலத்திட்டெமான்ைறத் தயாாித்தல்  
 FORMULATING A METHODICAL COURSE OF ACTION TO 

UPLIFT PRE-SCHOOL EDUCATION  
 
 

[අ.භා. 12.32] 
 

ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

මා ඉදිරිපත් කරනවා: 

"රටට වැඩදායී යහපත් පිරිපුන් පුද්ගලයන් බිහි කිරීෙම් මූලික ෙතෝතැන්න 
වන පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධ්යස්ථාන විශාල සංඛ්යාවක් රට පුරා 
පැවතියද, ඉන් බහුතරයක් නිසි පමිතියකින් හා කමෙව්දයකින් ෙතොරව 
පවත්වා ෙගන යෑම ෙහේතුෙවන්, දරුවන්ෙග් ෙපෞරුෂ වර්ධනෙය්ත්, 
සාරධර්ම හා මූලික අධ්යාපන ෙපළගැස්ෙම්ත් ඍණාත්මක බවක් දක්නට 
ලැෙබන ෙහයින්, ෙපර පාසල් අධ්යාපන මධ්යස්ථානවල ෙභෞතික 
පහසුකම් පවත්වා ගැනීම, සුදුසුකම් සහිත පාලිකාවන් පත් කිරීම, 
ඉගැන්වීෙම් කියාවලිෙය් ගුණාත්මකභාවය සුරැකීම සඳහා ඔවුන් පුහුණු 
පාඨමාලා සඳහා ෙයොමු කිරීම ෙමන්ම, මධ්යස්ථාන පාලිකාවන් සඳහා 
නිශ්චිත වැටුප්/දීමනා ලබාදීම මඟින් ඔවුන්ෙග් අනාගත සුරක්ෂිතභාවය 
ඇති කිරීම තුළින් ෙපර පාසල් අධ්යාපනය නඟා සිටුවීම සඳහා කමවත් 
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා 
කරයි." 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දරුෙවකු මවකෙග් කුස 
පිළිසිඳ ෙගන ගත කරන කාලයත්, උත්පත්තිය ලැබීෙමන් පසේසේ 
වසර පහක් දක්වා ගත වන කාලයත් මනුෂ්ය ජීවිතෙය් බුද්ධි 
වර්ධනෙය් වැදගත්ම අවධිය විධියට සැලෙකනවා. ඒ අවධියට අපි 
කියනවා, "පූර්ව ළමාවිය" කියලා. ෙමතැනදි ෙම් පූර්ව ළමාවියට, 
එෙහම නැත්නම් බුද්ධිය වර්ධනය වන කාලයට බලපාන සාධක 
ෙදකක් අපි දකිනවා. එකක් තමයි, ආරය. අනික් එක තමයි, 
පරිසරය. 'ආරය' කියන්ෙන් ෙදමව්පියන්ෙගන් ෙගෙනන 
ජානවලින් ලැෙබන ෙද්. 'පරිසරය' කියන්ෙන් තමන් වටා තිෙබන 
ස්වාභාවික පරිසරය හා ඇසුරු කරන්නන්. ඒ කියන්ෙන් 
ෙදමව්පියන්, ගුරුවරුන්, ඒ වාෙග්ම පවුෙල් අෙනක් අයත්. ඒකට 
ෙහොඳම උදාහරණයක් තමයි, ෙබෞද්ධ සාහිත්යෙය් තිෙබන ගිරා 
ෙදමව්පිය ෙදෙදෙනකුට දාව උපදින ගිරා ෙපෝතකයන් 
ෙදෙදෙනකුෙග් කථාව. එම ගිරා ෙපෝතකයන් ෙදෙදනාෙගන් 
ෙකෙනක් ෙසොරමුළක් ළඟටත්, අෙනකා තපසුන් ළඟටත් වැටිලා 
හැෙදන හැටි ඒ කථාෙව් කියැෙවනවා. එකම ජාන තිබුණත්, 
පරිසරය විසින් ඒ අයෙග් පැවැත්ම ෙවනස් කරනවාය කියන එකට 
ෙහොඳම උදාහරණයක් කමයි ඒ කථාව. එම නිසා ෙම් පූර්ව ළමාවිය 
සංවර්ධනය අවස්ථාව, ඉතා විශාල වග කීමකින් යුතුව විශාල 
කාර්ය භාරයක් හරහා දරුෙවකුෙග් ජීවිතෙය් පදනම සකස් කරන 
අවස්ථාව විධියට මා දකිනවා. එහිදී ෙම් පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන 
මධ්යස්ථානවලට විෙශේෂ කාර්යභාරයක් තිෙබනවා. එහිදී 
ෙකෙරන්ෙන් දැනුම, කුසලතා, ආකල්ප ලබා ෙදමින් ෙම් දරුවන් 
සමාජයානුෙයෝජනය කිරීමයි. දරුෙවකු සමාජයට ගැළෙපන 
පුද්ගලෙයකු විධියට සකස් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක 
තමයි ෙම් පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධ්යස්ථානයකින් සිද්ධ වන්න 
ඕනෑ.  

ෙභෞතික සම්පත්වල වාෙග්ම, මානව සම්පත්වලත් පවතින යම් 
යම් දුර්වලතා නිසා ෙම් පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධ්යස්ථාන තුළින් 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන කාර්යභාරය ෙම් පුංචි දරුවන් ෙවනුෙවන් 
සිද්ධ වනවාද කියන කාරණය  අපට ගැටලුවක් ෙලස පවතිනවා. 
ෙවලාවකදී මවක විධියට, තවත් ෙවලාවකදී ෙහදියක විධියට, 
තවත් ෙවලාවකදී ගුරුවරියක විධියට විශාල කාර්යභාරයක් කරන 
ෙපර පාසල්, එෙහම නැත්නම් පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධ්යසථ්ාන 
පාලිකාවන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් ෙම් රට ෙවනුෙවන් සිද්ධ 
කරනවාය කියන එකත් මා ෙම් ෙවලාෙව් ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් 
මතක් කරනවා. නමුත්, ෙමන්න ෙම් පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන 
මධ්යස්ථාන අද රට පුරා හතු පිෙපන්නා වාෙග් ඇති වී තිෙබන බව 
අපි දකිනවා.  

මා මුලින් සඳහන් කරපු විධියට ඒවාෙයන් 
සමාජයානුෙයෝජනයම සිද්ධ වනවාද, එෙහම නැත්නම් වාණිජ 
අරමුණින් ෙම්වා කටයුතු කරනවාද කියන කාරණය ගැන අපි ෙම් 
ෙවලාෙව් විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.  ෙමොකද, අපි 
දකිනවා ඒ සමහර පාලිකාවන්ට මූලික සුදුසුකම්වත් නැහැ කියලා. 
සමහර ෙවලාවට ෙම්ක ස්වයං රැකියාවක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. එක වසමක පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධ්යස්ථාන ෙදක 
තුනක් තිෙබනවා. රැකියාවක් නැතිව සිටින තරුණිය,  ආදායම් 
මාර්ගයක් නැතිව සිටින කාන්තාව, ළමයින් කීප ෙදෙනකු එකතු 
කර ෙගන පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධ්යස්ථානයක් පටන් 
ගන්නවා. හුෙදක් ඒ තමන්ෙග් වාණිජ අරමුණ ඉෂ්ට සිද්ධ කර 
ගන්නයි. එම නිසා මම ෙමතැනදි විෙශේෂ කරුණක් විධියට ෙම් 
පාලිකාවන්ෙග් මූලික සුදුසුකම් පිළිබඳව මතක් කරනවා. ඒ අය 
අනිවාර්යෙයන්ම අධ්යාපන මෙනෝ විද්යාව ඇතුළත් වුණු 
පාඨමාලාවක් හදාරා තිබිය යුතුයි කියලා මා සඳහන් කරනවා. ඒත් 
එක්කම, ෙම් මධ්යස්ථාන පවත්වා ෙගන යන ෙගොඩනැගිලි 
ගත්ෙතොත්, ඒ ෙබොෙහෝ  ඒවා අනාරක්ෂිත පරිසරවල තිෙබන, 
දරුවන්ට නුසුදුසු තැන්වල ති ෙබන, දරුවන්ට පියමනාප ෙනොවන 

තැන්වල තිෙබන ෙගොඩනැගිලි. ඒ වාෙග්ම, ඒ සමහර 
ෙගොඩනැගිලිවල ඒ දරුවන්ට අවශ්ය පමාණයට ඉඩ කඩ නැහැ. 
සමහර පන්ති කාමර ඇතුෙළේ හිර වුණු ස්වභාවයක් තිෙබන බවත් 
අපි දකිනවා. 

අවුරුදු පෙහන් ඉහළ, එෙහම නැත්නම්  1 වසෙර් ඉඳලා 13 
වසර දක්වා පන්තියක උපරිම වශෙයන් ඉන්න පුළුවන් දරුවන් 
සංඛ්යාව 40ක් බව රජය විධියට අප පිළිගන්නවා. නමුත් ෙපර 
පාසල්වල එම සීමාව ඉක්මවා දරුවන් සිටින බව අපි දකිනවා. 
පන්තියක ළමුන් 40ක් ෙනොෙවයි, එම පමාණය ළමයින් 20කට 
සීමා කර ගන්න පුළුවන් නම්, දරුවන් ෙහොඳින් හඳුනාෙගන,  
දරුවන්ට අවශ්ය සමාජානුෙයෝජනය ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න 
පුළුවන් කියන කාරණය ගුරුවරියක් විධියට මා දකිනවා. ඒ 
එක්කම, ෙබොෙහෝ ෙපර පාසල්වල ශාරීරික කියාකාරකම් සඳහා 
අවශ්ය විධිමත් සහ කමවත් ආරක්ෂිත ෙසල්ලම් මිදුල්, ඒ වාෙග්ම 
පරිසරයට අනුගත වීමට අවශ්ය කරන වටපිටාවක් නැහැ කියන 
කාරණය මම මතක් කරනවා. මානව සම්පත ගත්ෙතොත්, මම 
කලින් කිව්වා වාෙග් ෙබොෙහොමයක් පාලිකාවන්ට -
උපෙද්ශිකාවන්ට- විධිමත් මූලික සුදුසුකම් හා පුහුණුවීම් නැහැ.  

තව කාරණයක් පිළිබඳව කියන්නට ඕනෑ.  ෙබොෙහොමයක් 
පාලිකාවන්ෙග් විශාම දිවිය සුරක්ෂිත නැති බව අපි දන්නවා. 
රජෙයන් වැටුප් ලබන පාසල්වල උගන්වන ගුරුවරියන්ට විශාම 
වැටුපක් ලැබුණත්, දරුවාෙග් මූලික අඩිතාලම සකස් කරන ෙපර 
පාසල් පාලිකාවෙග් විශාම දිවිය සුරක්ෂිත නැහැ. 2014 
ෙනොවැම්බර් මස ඉදිරිපත් කළ අය වැෙයන් වාෙග්ම, 2015 ජනවාරි 
මස ඉදිරිපත් කළ අය වැෙයනුත්  එම පාලිකාවන්ට රුපියල් 
2,500ක දීමනාවක් ලබා ෙදන්න ෙම් ගරු සභාව තුළ සම්මත වුණා. 
මා දන්නා තරමින් එම මුදලවත් ෙම් වන තුරු ලබා දීලා නැහැ. ඒ 
අය සඳහා පිළිගත්, ඒ අයට සෑහීමකට පත් ෙවන්න පුළුවන් විධිෙය් 
දීමනාවක් ලබා දීම සුදුසුයි කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා. ෙම් අය 
ජිවන අරගළයකයි ෙයදිලා ඉන්ෙන්. එතෙකොට ෙපර පාසල්වල 
ඉෙගන ගන්නා දරුවන්ෙගන් අය කර ගන්න මුදෙල් සීමාව 
ඉක්මවා යනවා. අෙප් රෙට් ෙදමවුපියන් තමන්ෙග් දරුවන් 
ෙවනුෙවන් ෙහොඳම ෙද් ලබා ෙදන්න තමයි කටයුතු කරන්ෙන් 
කියා අපි දන්නවා. ඒ නිසා ඔවුන් ඉල්ලන ෙද්වල් ලබා දීෙම් දී 
අෙප් ෙදමවුපියන් ෙලොකු අසීරුතාවන්ට පත් වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මධ්යම පළාත් සභාව තුළ 
පමණක් ෙම් වනෙකොට පූර්ව ළමා විය සංවර්ධන පඥප්තියක් 
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. එවැනි ආකාරයට පූර්ව ළමා විය සංවර්ධන 
පඥප්තියක් ෙගන ඒම සම්බන්ධෙයන් පධාන අමාත්යතුමා ඇතුළු 
ඒ ෙවනුෙවන් සහෙයෝගය දැක්වූ සියලු ෙදනාට ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. නමුත්, ඒ තුළිනුත් ෙපර පාසල් 
පාලිකාවන්ෙග් දැෙවන ගැටලු සම්බන්ධෙයන් ෙම් වනතුරු පිළියම් 
ෙයොදලා නැහැ. ඒ අය සතුටට පත් වුෙණ් නැත්නම්, ඒ අය යටෙත් 
ඉන්න පුංචි දරුවන්ෙගන්  සමාජානුෙයෝජනයක් සිදු වනවාද කියන 
පශ්නය  මා ෙම් ෙවලාෙව් දී  මතු කරනවා. පවත්නා පතිපත්ති, 
ෙරගුලාසි නිසි පරිදි කියාත්මක කරන්න කියන එකයි මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනා කරන්ෙන්. එම මධ්යස්ථාන නිරන්තර 
අධීක්ෂණයකට ලක් කිරීම, ඒ ෙවනුෙවන් කාර්ය මණ්ඩලයක් 
ෙයදවීම මඟින් පාලිකාවන් දිරිගැන්වීම, උපෙද්ශිකාවන් සඳහා 
මූලික සුදුසුකම් තීරණය කිරීම, පිළිගත් විෙශේෂඥ උපෙදස් මත 
සැකසුණු ෙපොදු පාඨමාලාවක්  -විෂය නිර්ෙද්ශයක්- ලබා දීම, 
උපෙද්ශිකාවන් සඳහා නිශ්චිත වැටුපක් නිර්ෙද්ශ කිරීම හා එය 
රජෙය් මැදිහත් වීෙමන් ලබාදීම  සුදුසුයි කියා මා හිතනවා. ඒ 
වාෙග්ම, එම සථ්ාන නඩත්තු කිරීම සඳහා නිශ්චිත ෙපොදු වැඩ 
පිළිෙවළක අවශ්යතාවකුත් තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම මුලින් සඳහන් කළා 
වාෙග් ගමක ෙපර පාසල් කීපයක් තිෙබනවා. ෙම් ෙපර පාසල් 
සියල්ලම එකතු කරලා, පුංචි ළමා මනසට ගැළෙපන විධිෙය් 
පියජනක ස්ථානයන් බවට ඒවා පත් කරමින්, පවතින පාසලට 
අනුයුක්තව, සුදුසුකම් සපුරාලන පාලිකාවන්ෙගන් සමන්විත වන 
පරිදි, සියලු පහසුකම් සහිතව වසමකට එකක් ෙහෝ පූර්ව ළමා විය 
සංවර්ධන මධ්යස්ථාන පිහිටු විය යුතු බවත්, අධ්යාපන අමාත්යාංශය 
හා ළමා හා කාන්තා කටයුතු අමාත්යාංශෙය් පූර්ණ මැදිහත් වීම මත 
ඒවාෙය් පරිපාලනය ෙගන යා යුතු බවටත් මම ෙම් සභාවට 
ෙයෝජනා කරනවා. මට කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම 
සම්බන්ධෙයන් ස්තුති වන්ත වනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම,  ගරු තිලකරාජා මන්තීතුමා, 
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ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, ன்பள்ளிக் 

கல்விைய ேமம்ப த் வதற்கான ைறசார்ந்த ேவைலத் திட்ட 
ெமான்ைறத் தயாாிக்கும் ேநாக்ேகா , ெகளரவ உ ப்பினர் 
ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன அவர்கள் ன்ைவத்தி க்கும் 
தனிநபர் பிேரரைணைய நான் ஆேமாதிக்கின்ேறன். அவர் ஓர் 
ஆசிாியர் என்கின்ற வைகயில் தன் ைடய அ பவங் 
கைள ம் ெகாண் , ஒ  தாய் என்கின்ற வைகயில் பிள்ைள 
களின் உணர் கைள மதித் , ஒ  பாரா மன்ற உ ப்பினர் 
என்கின்ற வைகயில் இந்த நாட் ன் எதிர்காலச் சந்ததியின 

க்குப் ெபா த்தமான ஒ  கல்வி ைறைய வழங்க ேவண் ம் 
என்ற ேநாக்ேகா  ன்ெமாழிந்தி க்கும் இந்தப் பிேரரைண, 
இன, மத, ெமாழி ேபதம் கடந்  நாட் ள்ள அைனத் ப் 
பிரைஜக ம் ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ய - பின்பற்ற ேவண் ய 
நைட ைறகைள உள்ளடக்கியி க்கின்ற  என்கின்ற வைக 
யில் இ  மிக ம் வரேவற்கத்தக்க .  

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, எம  நா  
பல்ேவ  விடயங்க க்கு உலகிேல பிரசித்தி ெபற்றி க் 
கின்ற . குறிப்பாக இலவச ைவத்திய ேசைவ, இலவசக் கல்வி 
என்பன அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்ப வ , பிற நா கள் 
மத்தியில் வரேவற்கக்கூ ய விடயமாகப் பார்க்கப்ப கின்ற . 
இந்த நாட் ேல தரம் 1இ ந்  பல்கைலக்கழகம் வைர 
இலவசக் கல்வி நைட ைறயில் இ க்கின்றேபா ம்கூட, 
பல்கைலக்கழகக் கல்வி வைர இலவசமாகக் கல்வி 
ெபறக்கூ ய மாணவர்க க்கான ஆரம்பக் கல்வி என்ப  
இலவசக் கல்வியாக இல்ைல என்ப  ெதாடர்பாக நாங்கள் 
இந்த உயாிய சைபயின் கவனத்ைத ஈர்க்க ேவண் யி க் 
கின்ற . மிக ஆரம்ப காலத்திேல, ஒ  பல்கைலக்கழக 
மாணவர் கூட பகுதிேநர ேவைல ெசய் ெகாண்  தன  
கல்விையத் ெதாடர ம். ஆனால், ஆரம்பப் பாடசாைல 
க க்குச் ெசல்லேவண் ய ஐந்  வய  வைரயான அந்தக் 
குழந்ைதக க்கு ஆரம்பத்தில் - அவர்களின் ைள வளர்ச்சிக் 
குள்ளாகக்கூ ய அந்தக் காலப்பகுதியில் - ைறயான கல்வி 
வாய்ப்ைபப் ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ம் என்ப தான் 
அைனவாின ம் ெபா ப்பாக இ க்கின்ற .  

நம  நாட் ன் கல்வி ைறைமக்குள் ரதிஷ்டவசமாக 
இந்த ஆரம்பக் கல்வி ைற இலவசக் கல்வியாக இல்லாமல், 

க்க க்கத் தனியார் வசம் ஒப்பைடக்கப்பட் க்கின்ற, 
தனியார் சுயாதீனமாக ேமற்ெகாள்கின்ற ஒ  கல்வி 

ைறயாகக் காணப்ப கின்ற . நம  ைறைமயிேல 
அவ்வா  இல்லாததன் காரணமாக, ஒ  ெதாழில் வாய்ப் க் 
காகேவா வணிக ேநாக்கத் க்காகேவா இதைனப் 
ெபா ப்ேபற்  நடத் ம் தனியார் ைறயினர் இ க்கின்ற 
பட்சத்தில், அதற்கு அப்பால் இந்தக் குழந்ைதகைள நல்ல 
பிரைஜகளாக உ வாக்க ேவண் ம் என்ற தன்னார்வத்ேதா  
ெசயற்ப கின்ற பல பாடசாைலகைள ம் நாங்கள் பார்க் 
கின்ேறாம். அத்தைகய பாடசாைலகைள ஊக்குவிக்க 
ேவண் ம் என்ப தான் இந்தப் பிேரரைணயின் மிக க்கிய 
மான ேநாக்கமாக இ க்கின்ற . எனேவ, இந்த ஆரம்பக் 
கல்விைய ஒ  ைறைமக்குள் ெகாண் வர ேவண் ம். 
அவ்வா  ைறைமக்குள் ெகாண் வ வத டாக நாட் ேல 
பாலர் பாடசாைலகைள - ஆரம்பப் பாடசாைலகைள ஒ  

ைறயான திட்டத்திற்குள் நைட ைறப்ப த் வதற்கான 
ஒ ங்குவிதிகைள உ வாக்க ேவண் ம் என்ற விடயத்ைதக் 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கள் தன  பிேரரைணயிேல 

ன்ைவத்தி க்கின்றார்.  

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இந்தக் 
கட்டத்திேல நான் மிக க்கியமான ஒ  விடயத்ைத இந்தச் 
சைபயின் கவனத்திற்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன். 
அதாவ , இந்த நா  வதி ம் பாலர் பாடசாைலகள் 
தனியாரால் நடத்தப்பட்  வ கின்றேபாதி ம், ெப ந் 
ேதாட்டப் பகுதிகளிேல அவற்ைற ஆரம்பிக்கின்றெபா  
அதற்கான அ மதி ெப வ  அல்ல  அதைன நடத் வ  
ெதாடர்பாகப் பல்ேவ  சிக்கல்கள் காணப்ப கின்றன. நான் 
ஏற்ெகனேவ இந்தப் பாரா மன்றத்தில் மிக க்கியமான 
பிேரரைண ஒன்ைற ன்ைவத்தி க்கின்ேறன். அதாவ , 
ெப ந்ேதாட்டப் பகுதிகளிேல வசிக்கக்கூ ய மக்க க்குப் 
பிரேதச சைபகளின் ேசைவ ைமயாகக் கிைடப்பதில் 
சட்டச் சிக்கல்கள் இ ப்பதன் காரணமாக, அந்த 1987ஆம் 
ஆண் ன் 15ஆம் இலக்கச் சட்டம் தி த்தப்பட ேவண் ம் 
என்பதான ஒ  பிேரரைணைய ன்ைவத்தி ந்ேதன். அ  
ேபாலத்தான் ெப ந்ேதாட்டப் பகுதிகளிேல நி வகிக்கக்கூ ய 
பாலர் பாடசாைலகைள யார் நடத் வ  என்ப  ெதாடர்பில் 
இன் ம் பல்ேவ  பிரச்சிைனகள் காணப்ப கின்றன. 
ெப ந்ேதாட்ட மனித வள அபிவி த்தி நி வனம் இன் ம் 
ேதாட்ட காைமத் வத்தின்கீழாக இ க்கக்கூ ய சி வர் 
பராமாிப்  நிைலயங்களின் ஊடாக அவற்ைற ன்ெகாண்  
ெசல்ல ற்ப கின்ற . அேதேபால தன்னார்வத் ெதாண்டர் 
நி வனங்க ம் தன்னார்வலர்க ம் அவற்ைற நிர்வகிக்க 

ற்ப கின்றார்கள். பிரேதச சைப இதற்குாிய அ மதிையப் 
ெபற் க்ெகா க்க ேவண் யி க்கின்ற . எனேவ, இவ் 
வாறான சிக்கல்கள் இ க்கின்ற கட்டத்தில் ேதசிய ாீதியாகக் 
ெகாள்ைகெயான்ைற வகுத் , பாலர் பாடசாைலகைள  
அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு இந்தப் பிேரரைணயின் லம் கவனம் 
ெச த்தேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாண் , வாய்ப்பளித் 
தைமக்கு நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன். 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

පහක කාලයක් ෙවන් වී තිෙබනවා.  

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
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[අ.භා. 12.45] 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න 

මන්තීතුමිය විසින් ෙගෙනන ලද ෙම් ෙයෝජනාව ඉතාම සුවිෙශේෂ, 
කාලීන ෙයෝජනාවක් බව මා ෙම් ෙමොෙහොෙත් අවධාරණය 
කරනවා. අනාගත පරපුෙර්, එනම් සිසු පරපුෙර් තිඹිරි ෙගය තමයි 
ෙපර පාසල, එෙහම නැත්නම් පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන 
මධ්යස්ථානය. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි කුඩා 
කාලෙය්දී ෙපර පාසල් ගැන අසා තිබුෙණ්ත් නැහැ; අපි ඒවාට 
ගිෙය්ත් නැහැ. ඔබතුමාට මතක ඇති, අෙප් අධ්යාපනෙය් තිඹිරි 
ෙගය වුෙණ්, අෙප්ම ඉස්ෙකෝෙල් ෙහෝඩිෙය් පන්තිය. 

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

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
පන්සෙල් තමයි අකුරු කිෙයව්ෙව්. පන්සෙල් ෙලොකු 

හාමුදුරුෙවෝ තමයි අකුරු කිෙයව්ෙව්. ඊට පස්ෙසේ තමයි 
ඉස්ෙකෝෙලට ගිෙය්. ෙහෝඩිෙය් පන්තිය, එෙහම නැත්නම් පහළ 
බාලාංශය කියලා තමයි ඒකට කිව්ෙව්. හැබැයි ඒක තිබුෙණ් 
පන්සෙල් ෙනොෙවයි, ඉස්ෙකෝෙල්; ඉස්ෙකෝෙලට පිටින් ෙනොෙවයි 
තිබුෙණ්. ඒ නිසා අපි ඉෙගන ගත්ෙත් ඒ පාසෙල්මයි. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙහෝඩිෙය් පන්තිෙය්දී අපට 
ඉගැන්වූෙව් පුහුණුව ලැබූ ගුරුතුමියක්. අපි එතුමියට කිව්ෙව්, 
ෙලොකු ඉස්ෙකෝෙල හාමිෙන් කියලායි, එෙහම නැත්නම් ''ෙලොකු 
ටීචර්'' කියලායි. හැබැයි අපි එතුමියට හරි බයයි. නමුත් එතුමිය 
අපට හරිම ආදෙරයි. ඒ වාෙග්ම අපිත් එතුමියට හරිම ආදෙරයි.  
 

මීට දශක හතරකට පමණ ෙපර තමයි ෙම් ෙපර පාසල්, එෙහම 
නැත්නම් පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධ්යස්ථාන ආරම්භ වුෙණ්. අද 
අෙප් රෙට් සිසු පරපුෙර් -අනාගත පරපුෙර්- ඉරණම විසඳන 
තීරණාත්මක, සුවිෙශේෂී මධ්යස්ථානය තමයි ෙම් ෙපර පාසල, 
එෙහම නැත්නම් පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධ්යස්ථානය. එතැනින් 
තමයි දරුෙවක් අගතිය කරා ෙහෝ පගතිය කරා ෙයොමු වන්ෙන් 
කියන එක මා අවධාරණය කරනවා. එතැනින් වැරදුෙණොත්, 
එතැනින් ඇද වැටුෙණොත්, ඒ දරුවාෙග් අනාගතය පිළිබඳව කථා 
කරන්න ෙවනත් තැනක් ඉතුරු වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා පූර්ව 
ළමාවිය සංවර්ධන මධ්යස්ථානය -ෙපර පාසල- කියන්ෙන් ඉතාම 
සුවිෙශේෂී, ඉතාම තීරණාත්මක තැනක් බව මා අවධාරණය 
කරනවා. ඒ නිසාම ෙම් සඳහා රජෙය්, අධ්යාපන අමාත්යවරුන්ෙග්, 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න සියලුම බලධාරින්ෙග් සුවිෙශේෂී 
අවධානයක් ෙයොමු විය යුතුමයි. නමුත් ෙඛ්දවාචකය තමයි, ඉහත 
කී සියලුම අය, අධ්යාපන අමාත්යවරු, අගමැතිවරු, ජනාධිපතිවරු, 
ඒ වාෙග්ම බලධාරින් -ෙපෞද්ගලිකව ෙහෝ සාමූහිකව- ෙම් පිළිබඳව 
තුට්ටුවකටවත් ගණන් ෙනොගැනීම; ෙනොසලකා හැර තිබීම; 
අයාෙල යන්න ඉඩ හැර තිබීම. ඒක තමයි අෙප් රෙට් තිෙබන 
බරපතළම ෙඛ්දවාචකය. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව වැඩි වශෙයන් 
අවධානය ෙයොමු කරලා, පශස්ත මූල්ය දායකත්වයක් සපයලා, 
දරුවන්ෙග් මානසික හා ශාරීරික කියාකාරිත්වය සමබරව පවත්වා 
ගත හැකි සරල, විද්යාත්මක කමෙව්දයක් පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන 
මධ්යස්ථානවලට වහාම හඳුන්වා දිය යුතුයි කියලායි අපි විශ්වාස 
කරන්ෙන්.  

ෙපර පාසෙල් පසු බිම ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. එය කමවත් 
ෙවන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඒ සථ්ානය දරුවන්ෙග් මානසික සහ 
ශාරීරික කියාකාරකම් නිදහස්ව, ඉතාම සරලව කරෙගන යන්න 
පුළුවන්, ඉඩකඩ තිෙබන ස්ථානයක් බවට පත් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම දරුවාෙග් මානසික හා ශාරීරික කියාකාරකම් වර්ධනයට 
ෙසල්ලම් මිදුල  ඉතාම අත්යවශ්යයි. ඒක ෙපර පාසලකට ඉතාම 
අත්යවශ්යයි. අෙප් රෙට් තිෙබන ෙපර පාසල්වලින් සියයට 
25කවත් ෙසල්ලම් මිදුලක් තිෙබනවාය කියලා මම නම් හිතන්ෙන් 
නැහැ. එෙහම නැති වුණාම දරුවන් ඉෙගන ගන්ෙන් නැහැ. 
දරුවන්ෙග් කියාකාරකම් හරියාකාරව සිදු වන්ෙන් නැහැ. ඔවුන් 
ගර්හිත දරුවන් බවට පත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ ස්ථානය ඉඩකඩ 
තිෙබන ස්ථානයක් ෙවන්න ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, අපි දැකලා තිෙබනවා, අපට අත් දැකීම් 
තිෙබනවා, සමහර ස්ථානවල සැමන් ටින් අට්ටි ගැහුවා වාෙගයි. 
එවැනි ස්ථානවල  දරුවන් එකිෙනකාට තද ෙවලා - කිටි කිටිෙය් 
තද ෙවලා- තමයි ඉෙගන ගන්ෙන්. ඒවා ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු 
ෙවලාම නැහැ. ඒ වාෙග් ස්ථානයකදී දරුවන්ට ඉෙගනීෙම් කටයුතු 
කර ගන්න පහසු තත්ත්වයක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. 

 ඒ ස්ථානවල අනිවාර්යෙයන්ම දරුවාට ගැළෙපන ශව්ය දෘශ්ය 
උපකරණ ස්ථාපිත කළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම සිත් ඇද ගන්නා 
පරිසරයක් එම සථ්ානවල තිබිය යුතුමයි. එෙහම වුෙණොත් පමණයි 
ෙම් මධ්යස්ථානවලින් ලැෙබන මඟෙපන්වීම තුළින් දරුවා සාර්ථක 
ෙලස අනාගතයට පා ෙපොඩි ඔසවන්ෙන්. එම නිසා ෙපර පාසල් 
ගුරුවරියට අනිවාර්යෙයන්ම සුවිෙශේෂී පුහුණුවක් ලබා දිය යුතුමයි. 
එෙහම නැති වුෙණොත් ඒ දරුවන්ෙග් අනාගතය අඳුරු ෙවන්නට 
ඉඩ තිෙබනවා. එම නිසා රජය, ආණ්ඩුව සහ අධ්යාපන බලධාරීන් 
මැදිහත්ෙවලා ෙපර පාසල් අධ්යාපනය සුවිෙශේෂී වගකීමක් 
වශෙයන් ෙත්රුම් අරෙගන ඒ සඳහා අවශ්ය සියලුම ෙභෞතික හා 
මානව සම්පත් ලබා දීලා -ඒ කියන්ෙන් මූල්ය සම්පත් ලබා දීලා- 
ෙපර පාසල් අධ්යාපනය ශක්තිමත් කරන්න කියන ඉල්ලීම අපි 
කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තිස්සමහාරාම පාෙද්ශීය 
සභාව අපි කරෙගන යන කාලෙය් සුවිෙශේෂී ෙපර පාසල් තුනක් 
ආරම්භ කළා. ඒ තමයි, උද්දකන්දර ෙපර පාසල, දඩවිල ෙපර 
පාසල සහ කිරින්ද ෙපර පාසල. ෙම් තුළින් දරුවා පාසෙල් පළමු 
වසරට ඇතුළත් වන විට ඉතාමත්ම සාර්ථක විධියට ඒ අයෙග් 
ශාරීරික, මානසික තත්ත්වයන් වර්ධනය කරලා සූදානම් කරන්නට 
හැකි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෛවද්යවරු ෙගන්වලා 
දරුවාෙග් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වයන් සම්බන්ධෙයන් ෙවනම file  එකක් 
හදලා ඒ දරුවන් ඇතුළත් වන පාසල්වලට යැව්වා. ඒ විධියට 
ඉතාමත්ම සාර්ථක ෙපර පාසල් කියාත්මක වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම නිසා "ෙහොඳම ෙද් 
දරුවන්ට" කියන වාක්ය ඛණ්ඩය ෙතොල් මතුර මතුරා ඉන්ෙන් 
නැතිව, ෙම් දරුවන්ෙග් අනාගත පැවැත්ම සඳහා ඉතාමත්ම පශස්ත 
හා පාෙයෝගික අර්ථයක් ලබාදීමට වර්තමාන යහ පාලන ආණ්ඩුව 
කියාත්මක විය යුතුයි කියන කාරණය අවධාරණය කරමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 12.52] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි 

විෙජ්රත්න මන්තීතුමිය ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව ඉතාමත්ම 
කාෙලෝචිත සහ වටිනා ෙයෝජනාවක්. ෙම් ෙයෝජනාවටම තවත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වැදගත් කාරණයක් එකතු කරමින් මෙග් කථාව පටන් ගන්නට 
කැමැතියි.  

අපි දන්නවා, අද රෙට් පාසල් අධ්යාපනය රැඳී පවතින්ෙන් 
විද්යාපීඨ ගුරුවරුන් නිසා බව. ෙම් විද්යාපීඨ සංකල්පය අෙප් ගරු 
අගාමාත්යතුමා අධ්යාපන අමාත්යවරයාව සිටි කාලෙය් ආරම්භ කළ 
එකක්. එම සංකල්පය තුළ ෙම් රෙට් පාසල් අධ්යාපනය ඉතාමත් 
ෙහොඳින් රැඳී පවතිනවා. රටට අවශ්ය විධිෙය් පාඨමාලාවක් 
හැටියටයි එදා ෙම් විද්යාපීඨ ඇති ක ෙළේ. ඒ වාෙග්ම මම රජෙයන් 
ඉල්ලීමක් කරන්නට කැමැතියි. අෙප් රෙට් ෙපර පාසල් ගුරුවරුන් 
පුහුණු කරන්නට රාජ්ය ආයතන නැහැ. එම නිසා පළාතකට එක 
බැගින්වත් ෙපර පාසල් ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීම සඳහා වන 
විද්යාපීඨ ආරම්භ කළ යුතුයි. එවැනි විද්යාපීඨ ආරම්භ ක ෙළොත් 
අෙප් ගරු මන්තීතුමිය ෙයෝජනා කළා වාෙග් මෙනෝ විද්යාව සහ 
ෙපර පාසල් සඳහා අවශ්ය විවිධ විෂයයන් ඒකාබද්ධ වුණු ඉතාමත් 
ෙහොඳ පාඨමාලාවක් ආරම්භ කිරීමට හැකි ෙවනවා.  

ෙපර පාසල් ගැන කථා කරනවා වාෙග්ම අපි  විශ්වවිද්යාල 
ගැනත් කථා කළ යුතුයි. අද උෙද් විශ්වවිද්යාල ගැන කථා කළ 
නිසා ඒ සම්බන්ධෙයනුත් ෙපොඩ්ඩක් කථා කිරීමට මම අවසරය 
ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, ෙම් ෙපර පාසල් යන දරුවාට අවසානෙය් 
යන්නට තිෙබන්ෙන් රාජ්ය විශ්වවිද්යාල. රාජ්ය විශ්වවිද්යාල 
පද්ධතිය ෙපෞද්ගලිකරණය කරන්නට රජය හැටියට අපි කිසිමදාක 
හිතලාවත් නැහැ; කරන්ෙනත් නැහැ. අපි රජය ෙලස පතිපත්තිමය 
තීරණයක සිටිනවා රාජ්ය විශ්වවිද්යාලවලට දැනට වසරකට 
ඇතුළත් කර ගන්නා 27,000ක සිසුන් පමාණය 2020 වන විට 
50,000 දක්වා වැඩි කරනවා කියලා. ඒක තමයි අෙප් අනාගත 
සැලසුම. ඒ වාෙග්ම අද පත්තරෙය් පළ ෙවලා තිබුණා, 
ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලය සහ ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලය 
විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙවන් අයින් කරලා මුදල් 
උපයන ආයතන බවට පත් කරනවා කියන කථාවක්. ෙම් කථාව 
ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් උපකුලපතිතුමා COPE  එෙක් උසස් 
අධ්යාපනය පිළිබඳ අනු කමිටුෙව්දී කිව්වා කියන කාරණය තමයි 
සඳහන් ෙවලා තිබුෙණ්. ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා මෙග් 
නමත් සඳහන් කරමින් ෙම් ගැන පකාශ කළා.  

ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි පැහැදිලිවම කිවයුතුයි. ෙකොළඹ 
විශ්වවිද්යාලෙය් උපකුලපතිතුමා ඇතුළු ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් 
ආචාර්ය - මහාචාර්යවරුන් ෙගනැල්ලා අපි කථා කළා. 

විශ්වවිද්යාල UGC එෙකන් ගලවලා මුදල් උපයන ආයතන 
බවට පත් කරන්න ෙනොෙවයි කථා කෙළේ. ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභා ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභා තිෙබන්ෙන් මන්තීවරුන්ට රජෙය් 
පාලනයට අවශ්ය පතිපත්ති සම්පාදනෙය්දී දායක ෙවන්නයි. 
එතෙකොට අපට විවිධ අදහස් පකාශ කරන්න පුළුවන්; අපට 
සාකච්ඡා කරන්නත් පුළුවන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා විවාදෙය්ද ඉන්ෙන්?  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මට අවස්ථාව ෙදන්න. ෙම්ක ෙපර පාසල් දරුවන්ට සම්බන්ධ 

කරුණක්. ෙමොකද, ෙපර පාසල් දරුෙවෝ තමයි ඉෙගන ෙගන 

අවසානෙය් විශ්වවිද්යාලවලට යන්ෙන්. අපි ෙමතැනදී පැහැදිලිව  
සාකච්ඡා කෙළේ දැනට විශ්වවිද්යාලවල තිෙබන පශ්න ගැන.  
විශ්වවිද්යාලවල තිෙබන පධානම පශ්නයක් තමයි, 
ආචාර්යවරුන්ෙග් හිඟය. පුරප්පාඩු තිෙබනවා. නමුත්,  
විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිසෙම් සහ උසස් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය්  පත් කිරීම් සම්බන්ධව  යම් යම් බාධා තිෙබන නිසා 
එම පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කර ගන්න විධියක් නැහැ. ඊට අමතරව  
විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරුන්ට පර්ෙය්ෂණ කරන්න, විශ්වවිද්යාලවල 
අලුතින් පාඨමාලා පටන් ගන්න විවිධ බාධා තිෙබනවා. ෙම් බාධා 
ඉවත් කිරීමට සුදුසු කමයක් හැටියට ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් 
උපකුලපතිතුමා කියා සිටියා, -සියලු උපකුලපතිවරු එකතු ෙවලා 
කථා කළා- විශව්විද්යාලවල Autonomy and Governance ගැන 
පර්ෙය්ෂණයක් කළා කියලා. ෙම් පර්ෙය්ෂණය ගැන අපි සාකච්ඡා 
කළා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි සාකච්ඡා කෙළේ Autonomy and 
Governance ෙකොෙහොමද විශ්වවිද්යාලවලට  ලබා ෙදන්ෙන් 
කියලා. ඒ හැර අපි කිසිම තැනක සාකච්ඡා කෙළේ නැහැ, 
විශ්වවිද්යාල සම්පූර්ණෙයන් ස්වාධීන කරලා විශ්වවිද්යාලවල 
අලුතින් පාඨමාලා පටන් ගන්න-  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා විෂයට අදාළව කථා කළා නම් 

ෙහොඳයි.    

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මම විෂයට එන්නම්. මට විෂයට එන්න ෙපොඩ්ඩක් ඉඩ ෙදන්න. 

එවැනි පාඨමාලා පටන් ගන්න අපි අවස්ථාව හදලා නැහැ. 
උදාහරණයකට මම කලින් කියපු ෙපර පාසල් ගුරුවරුන් -  [බාධා 
කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, මට අවස්ථාව ෙදන්න.-පුහුණු කිරීම 
වාෙග් පාඨමාලා විශ්වවිද්යාල ඇතුෙළේ පටන් ගන්න පුළුවන්. අපට 
විද්යා පීඨ වාෙග්ම, විශ්වවිද්යාල ඇතුෙළේත් ෙමවැනි පාඨමාලා 
පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාව ෙදන්න නම් එම සාකච්ඡාව 
විශ්වවිද්යාල තුළ ඇති විය යුතු ෙවනවා. එෙහම වුෙණොත් විතරයි 
ෙම් රෙට් අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් සියලුම තැන්වලට බද්ධ ෙවච්ච 
අධ්යාපන කමයක් යන්ෙන්. විශ්වවිද්යාල සහ ෙපර පාසල් ආදී 
සියලු කාරණා බද්ධ ෙවච්ච අධ්යාපන කමයක් තමයි ෙම් රෙට් 
තිබුෙණ්. ෙනොමිෙල් අධ්යාපනය ලබා ගන්න කමෙව්දය ෙම් රෙට් 
ස්ථාපිත විය යුතුයි. ඒකට කිසි විෙටක අපි ඇඟිලි ගහන්ෙන් නැහැ. 
ඒ වාෙග් ෙදයක් කරන්න රජයක් හැටියට කිසිම පතිපත්තියක් 
නැහැ. පට්ටපල් ෙබොරු තමයි  ෙම් පත්තරවලින් කියන්ෙන්. ඊෙය් 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා, මාත් එක්ක වාදයකට පැටලුණා. 
ඒවාෙය් පතිඵලද දන්ෙන් නැහැ, ෙම් විධියට පත්තරවලින් 
එන්ෙන්. සමහර ෙව්ලාවට ෙම් ෙද්වල් ෙද්ශපාලන කුමන්තණ 
ෙවන්නත් පුළුවන්. අපට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්න, 
විවාද කරන්න අයිතිය තිෙබනවා. ඒ අයිතිය යටෙත් තමයි අපි 
අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්ෙන්; අධ්යාපනය 
සම්බන්ධෙයන් පර්ෙය්ෂණ කරන්ෙන්. එම නිසා ෙපර පාසල් 
දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය, විශ්වවිද්යාල දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය ආදී 
ෙම් සියලු ෙද්වල් ඒකාබද්ධ ෙවච්ච ෙද්වල්  හැටියටයි ෙම් රෙට් 
තිෙබන්ෙන්. ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලයත්, ෙප්රාෙදණිය 
විශ්වවිද්යාලයත්  UGC එෙකන් ගලවලා මුදල් උපයන ආයතන 
බවට පත් කරන්න අපි කිසිම ෙව්ලාවක උත්සාහ කරන්ෙන් නැහැ.  

විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරුන්ට විශ්වවිද්යාල ඇතුෙළේ වැඩ 
කරන්න  තිෙබන බාධා ඉවත් කරලා, නිදහස ලබා දීම ගැනයි 
සාකච්ඡා කෙළේ. ෙම්ක වැරැදි වැටහීමක්. අපි ෙම් වැරැදි වැටහීම 
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[ගරු  (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ  මහතා] 
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නිවැරදි කළ යුතු ෙවනවා. අවසාන වශෙයන් මම ෙයෝජනා කරන 
පාඨමාලා, ඒ කියන්ෙන් ෙපර පාසල් ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීෙම් 
පාඨමාලා අපට ඇත්තටම විශ්වවිද්යාල ඇතුෙළේ පටන් ගන්න 
පුළුවන්. ෙම් රෙට් පළාත් නවය ඇතුළත තිෙබන ෙපෞද්ගලිකව 
පාලනය වන ෙපර පාසල් ගත්ෙතොත්, එම ෙපර පාසල්වල 
ගුරුවරුන් ෙකොෙහොමද පුහුණු වුෙණ් කියන එක, ෙකොෙහොමද 
දැනුම ලබා ගත්ෙත් කියන එක අපි කවුරුත් දන්ෙන් නැහැ. සමහර 
විට විවිධ ආයතන, ෙපර පාසල් මඟින් නිකුත් කරන ලද සහතික 
මත පූර්ව ළමා විෙය් දරුවන්ට අධ්යාපනය ලබා ෙදනවා. ෙමන්න 
ෙම් අය සඳහා පැහැදිලි පතිපත්තිමය තීරණයක් ලබා ගත යුතු 
ෙවනවා. 

ෙමම අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් උසස් අධ්යාපන 
ඇමැතිතුමාත් ඉන්නවා. අපි ඇමැතිතුමාට  ෙයෝජනා කරනවා 
විශ්වවිද්යාල ඇතුෙළේ ෙහෝ පාඨමාලා පටන් ගන්න කියලා. 
එතෙකොට අෙප් රෙට් තරුණ තරුණියන්ට ඉදිරිෙය්දී තමන්ෙග් 
වෘත්තීය මට්ටම වැඩිදියුණු කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග් 
අවස්ථාවල ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලය, ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලය 
වාෙග් විශ්වවිද්යාල ඔක්ෙකොම නිදහෙසේ හිතලා අලුතින් පාඨමාලා 
පටන් ගන්නයි තිෙබන්ෙන්. එම පරිසරය සෑදීය යුතුයි කියලා මම 
ෙයෝජනා කරනවා.  

 
 
[අ.භා. 1.00] 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 

සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙපර පාසල් 
අධ්යාපනය විධිමත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් ෙරෝහිණී කුමාරි 
මන්තීතුමිය ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව මමත් ස්ථිර කරනවා.   
විෙශේෂෙයන්ම ෙපර පාසල් අධ්යාපනය ගැන කථා කරද්දී ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අවුරුදු තුන, හතර, පහ කියන 
වයස්වල දරුෙවෝ තමයි ෙපර පාසලට යන්ෙන්. අද අෙප් රෙට් 
තිෙබන ෙපර පාසල් ගැන බලනෙකොට, වැඩි පතිශතයක් අෙප් 
රෙට් තිෙබන සමාජයීය පශ්නවලට ගැළෙපන පරිදි ඒ අවශ්ය 
පමිතිය සකස් ෙවලා නැහැ. ෙපර පාසල් අධ්යාපනය ලබා ෙදන 
ගුරුවරියට අවම සුදුසුකමක් ෙකොෙහේවත් නියම කරලා නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම ඒ අය හදාරලා තිෙබන්න ඕනෑ පාඨමාලා ෙමොනවාද 
කියන කාරණා සම්බන්ධෙයන් ඇත්තටම රජයක් විධියට මැදිහත් 
ෙවලා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයි.  

උග ජාතිවාදී කණ්ඩායම්, උග ආගම්වාදී කණ්ඩායම්, උග 
පන්ති ෙභ්දය තිෙබන කණ්ඩායම් අද අපි දකිනවා. ෙම් පශ්නවලට 
අපි පිළිතුරු ෙසවිය යුත්ෙත් ෙම් දරුවා සමාජෙයන් යම් යම් ෙද්වල් 
ලබා ගන්නා අවස්ථාෙව්මයි; සමාජෙයන් ඉෙගන ගන්න පටන් 
ගන්න ෙවලාෙව්මයි. මූලික අධ්යාපනෙය් ඉඳන් ඇති ෙවලා තිෙබන 
ෙම් තත්ත්වයන් එක්ක අෙප් රට තුළ ෙම් වනෙකොට සහනයක් 
නැති, සමානාත්මතාවක් දකින්න බැරි, කාටත් එක  විධියට 
සලකන්න බැරි සමාජයකුයි බිහි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එම නිසා අෙප් 
රෙට් ෙපර පාසල් අධ්යාපනය ගැන අෙප් ෙම් ගරු සභාවට අෙප් 
මන්තීවරු කරුණු එකතු කළා. ඊට අමතරව මම ෙම් කාරණය 
කියන්න කැමැතියි. ෙම් රටට ගැළෙපන විධියට, රෙට් අනාගතය 
ෙවනුෙවන් අපි විසඳිය යුතු පශන් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ජාතීන් 
අතර පශ්න ඇති ෙනොවන්නට, ආගම් අතර පශ්න ඇති 
ෙනොවන්නට, පන්තීන් අතර පශ්න ඇති ෙනොවන්නට සියලුෙදනාට 
සමානාත්මතාෙවන් සලකන සමාජයක් බිහි කරන්නට අවශ්ය 
කරන විධිෙය් පාඨමාලාවක් දරුවන්ට ෙදන්නට පුළුවන් ෙවන 

විධියට ගුරුවරු දැනුවත් කරලා, ගුරුවරුන්ට ඒ දැනුම දීලා සකස් 
කරන්න ඕනෑ.  

මම විශ්වාස කරනවා,  යම් කිසි පරාසයක් තුළ ෙම් විෂය 
කරුණු දරුවාට උගන්වන එක ෙනොෙවයි, -අකුරු ලියන්න 
උගන්වන එකද, ඉංගිසි වචන කියන්න උගන්වන එකද ෙනොෙවයි,- 
පුංචි කාලෙය් ඉඳන්ම ෙහොඳ ආකල්ප හදන්න ඕනෑ කියලා. ඉෙගන 
ගන්න එක දරුවන්ට තිෙබන බුද්ධි මට්ටෙම් හැටියට ඒ ළමයින් 
ඉදිරිෙය්දී කර ගනීවි. ඒක නිසා ෙහොඳ ආකල්පවලින් සම්පූර්ණ, 
දැනුම තිෙබන, ෙහොඳ ෙපෞරුෂයක් තිෙබන ර ටට අවශ්ය කරන 
දරුෙවකු බිහි කරන්නට ෙපර පාසල් සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය කරන 
විෂය නිර්ෙද්ශයක් සකස් විය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ෙපර පාසල් හැම 
තැනම තිෙබනවා. ෙරෝහිණී කුමාරි මන්තීතුමිය කිව්වා වාෙග් ෙම්ක 
ස්වයං රැකියාවක් විධියට හැෙමෝම ෙගවල් කිට්ටුව ෙගවල් ටිකක් 
වට කරෙගන ෙපර පාසලක් පටන් ගන්නවා. එෙහම ෙනොෙවයි,  
පමිතිෙයන් යුතු ෙපර පාසල් කමයක් ෙම් රෙට් ඇති කරන්න ඕනෑ.  

ෙපර පාසල් ගුරුවරුන් ෙම් ළමයින්ට උගන්වලා සල්ලි 
ෙහොයාෙගන ජීවත් ෙවන කමයක් ෙනොෙවයි ඇති කළ යුතු 
වන්ෙන්. අෙප් හිටපු ජනාධිපතිතුමා -මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා- 2014 අය වැෙය්දී ෙපර පාසල් ගුරුවරුන්ට 
රුපියල් 2,500ක දීමනාවක් ෙදන්න තීරණය කළා. ඒකත් 
යහපාලන ආණ්ඩුව ආවාට පස්ෙසේ කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. මම 
කියන්ෙන් රුපියල් 2,500 ෙනොෙවයි, ඊට වඩා සාධාරණත්වයක් 
කරන්න කියලායි. ඒ ගුරුවරුන්ට ළමයි ගණන එකතු කරෙගන ඒ 
මත යැෙපන්න ඉඩ  ෙදන්න ෙහොඳ නැහැ. ෙපර පාසල් ගුරුවරුන් 
විශාල සමාජ ෙමෙහවරකුයි කරන්ෙන්. ඒ අයට අවශ්ය දැනුම සහ 
ඒ අයට අවශ්ය පාඨමාලා හදාරන්න අවස්ථාව ෙදනවා වාෙග්ම ඒ 
අයට ජීවත් ෙවන්නත් අවශ්ය කරන පසු බිම සකස් කළ යුතුයි. 
අහිංසක කාන්තාවන් තමයි ෙපර පාසල් ගුරුවරියන් විධියට 
ඉන්ෙන්. ඒක නිසා යම් කිසි දීමනාවක් ලබා ෙදන එකත් 
ෙබොෙහොම සාධාරණ විධියට කළ යුතුයි කියන ෙයෝජනාව කරමින් 
මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා.  
 
 
 

[අ.භා. 1.05] 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමවැනි ෙයෝජනාවක් 

ඉදිරිපත් කිරීම ගැන ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මන්තීතුමියට 
පථමෙයන්ම මෙග් ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
එතුමියත් අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් ඉඳලා ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවට 

ඇවිත් තිෙබන්ෙන්, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒක තමයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. එතුමිය 

ෙද්ශපාලනයට පිවිසුණත්, ගුරු වෘත්තිය පිළිබඳව තිෙබන ඇල්ම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බැල්ම තවම අඩු කර නැහැ. ඒ නිසාම එතුමිය ෙමවැනි හරවත් 
ෙයෝජනා ෙගන එනවා. ෙමවැනි ෙයෝජනා ෙගන එන ෙකොට මීට 
වග කිව යුතු අමාත්යාංශවල අමාත්යවරුන් ෙම් ගරු සභාෙව් හිටියා 
නම්, තමන්ෙග් අමාත්යාංශෙය් වැඩි වර්ධනය සඳහා ෙම් 
මන්තීවරුන්ෙගන් ෙබොෙහොම සාධනීය කරුණු එකතු කර 
ගතහැකිව තිබුණා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක පළාත් සභාවට අයිති විෂයයක් ෙන්ද?  
 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒ සම්බන්ධව පළාත් සභා පඥප්තියක් තිෙබනවා, ගරු 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. සමහර තැන්වල පළාත් පාලන 
ආයතන මඟින් ෙපර පාසල් පවත්වාෙගන යනවා. නමුත්, ෙම් ෙපර 
පාසල් අධ්යාපනය කියන්ෙන් අෙප් රෙට් ජාතික අධ්යාපනයට 
ඇතුළත් විය යුතු සුවිෙශේෂී ෙකොටසක් කියා අප හිතනවා. එෙහම 
නැතිව, තැන් තැන්වලින් ෙපෞද්ගලිකව ෙහෝ පළාත් පාලන 
ආයතන තමන්ෙග් හිතු මනාපයට ෙම් කාර්යය කරන්න ගිෙයොත් 
රෙට් අධ්යාපනය ආරම්භ වන තැන තමයි අඩාළ වන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා, ෙම් 
ෙපර පාසල් අධ්යාපනයට ෙලෝකෙය් වසර සියයකට වැඩි 
ඉතිහාසයක් තිෙබන බව. ෛවද්යවරියක හා අධ්යාපන 
විෙශේෂඥවරියක වුණු මාරියා ෙමොන්ටිෙසෝරි මැතිනිය තමයි 
ඉතාලිෙය්, ෙරෝමෙය්දී 1907 පමණ කාලෙය්දී ෙම් "ෙමොන්ටිෙසෝරි" 
අධ්යාපනය කියන සංකල්පය ආරම්භ කෙළේ. අප ෙපර පාසල් 
ගුරුවරුන්ෙග් හැකියා සහ ඔවුන්ෙග් අධ්යාපන විෙශේෂඥභාවය 
වැඩිදියුණු කරන්න ෙයෝජනා ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා.  

ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මන්තීතුමියෙග් ෙයෝජනාෙව් 
වැදගත් කරුණු කීපයක් තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. ඉන් එකක් තමයි, ෙපර පාසල්වල ෙභෞතික 
පහසුකම් පවත්වා ගැනීම වැඩිදියුණු කිරීමටත්, ෙපර පාසල් 
පාලිකාවන් සඳහා නිශ්චිත වැටුප් සහ දීමනා ලබාදීමටත් කටයුතු 
කළ යුතුය කියන කාරණයත්. ඇත්තටම ෙම් ෙයෝජනා ගැන 
සංකල්ප ෙගොඩක් ඉදිරිපත් කරන්න අපට පුළුවන්. නමුත්, 
ආණ්ඩුවක් හැටියට සූදානම් ෙවන්න ඕනෑ, ඒ සඳහා අවශ්ය කරන 
මූල්ය පතිපාදන ෙවන් කරන්න. නැත්නම් ෙමහි ගුණාත්මක 
තත්ත්වය ඉහළ නංවන්න හැකියාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

'ෙපර පාසල්' කියන විෂයය අයත් වන ළමා හා කාන්තා 
කටයුතු අමාත්යාංශයට පසු ගිය අය වැෙයන් ෙවන් කෙළේ රුපියල් 
මිලියන 100යි. ඒ මුදල ෙවන් කෙළේ ෙපර පාසල්වලට විතරක් 
ෙනොෙවයි. කනගාටුවට කාරණය ඒකයි. රුපියල් මිලියන 100කින් 
ෙපර පාසල්වලටත් ෙමොනවා ෙහෝ කරලා ළමයින් හා කාන්තාවන් 
ෙවනුෙවන් කරන්න පුළුවන් ෙමොනවාද කියන එකයි අපට තිෙබන 
පශ්නය. හැබැයි, එෙහම තිෙයද්දි ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, දැන් ෙම් මෙග් අෙත් තිෙබන පරිපූරක 
ඇස්තෙම්න්තුෙවන් ඇමතිවරුන්ෙග් ෙගවල් තුනක් 
අලුත්වැඩියාවටත්, ඇමතිවරු ෙදෙදෙනකුට වාහන ගන්නත් 
රුපියල් මිලියන 125කට වැඩි මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. මම 
අහන්ෙන්, ෙම් ඇමතිවරුන්ට වාහන අරෙගන දැන් ඇති  ෙවලා 

නැද්ද කියායි. පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් ඇමතිවරු වාහන 
පාවිච්චි කළා. රාජපක්ෂ පාලනය තුළ ඇමතිවරු 110ක් හිටියා. ඒ 
ඇමතිවරු ගිෙය් පයින් ෙනොෙවයි; බර කරත්ෙතන් ෙහෝ ෙගොන් 
කරත්ෙතන් ෙනොෙවයි. ඔවුන් පාවිච්චි කළ වාහන අමාත්යාංශයට 
තිෙයන්න ඕනෑ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පරිපූරක ඉදිරිපත් කර කර, 
හැම දාම ඇමතිවරුන්ට වාහන ගන්න රුපියල් ෙකෝටි ගණන් 
ෙවන් කර ගන්නවා. එෙහම තිෙයද්දි, ෙපර පාසල් නඩත්තුවටත්, 
එම ගුරුවරුන්ෙග් යැපීම් දීමනා ෙවනුෙවනුත් මුදලක් වියදම් 
කරන්ෙන් නැහැ. රුපියල් 2,500කින් ෙපර පාසල් භාර 
ආචාර්යවරියකට ෙමොකක්ද කරන්න පුළුවන්? මම දන්ෙන් නැහැ, 
ඒ උපෙදස් දුන්ෙන් අර රුපියල් 2,500කින් පවුලක් නඩත්තු 
කරන්න පුළුවන් කියපු නිසාද කියලා. හැබැයි, ෙම් රුපියල් 
2,500ත් අවසානෙය් රුපියල් 250ට අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ඔවුන්ට පමාණවත් දීමනාවක් ෙදන්ෙන් නැතිව, ඔවුන් මානසිකව 
තෘප්තියට පත් කරන්ෙන් නැතිව, ඔවුන් ෙකොෙහොමද ෙම් අවුරුදු 
තුෙන්, හතෙර්, පෙහේ දරුවන් ෙවනුෙවන් යම් ෙසේවයක් කරන්ෙන්? 
ඒ නිසා ඇත්තටම ෙම් ෙයෝජනාව සාර්ථකභාවයට පත් ෙවන්න 
නම්, ආණ්ඩුව විසින් තීන්දුවක් ගත යුතුව තිෙබනවා. ඒක තමයි, 
ෙපර පාසල් අධ්යාපනය ජාතික අධ්යාපනෙය් ෙකොටසක්ය කියලා 
හිතලා වැඩ කටයුතු කිරීම. ෙම් ෙවනුෙවන් යම්කිසි පශස්ත මුදල් 
පමාණයක් ෙවන් ෙනොකර, ෙමතැනින් එහා අපට ෙම් ගැන 
සාකච්ඡා කරන්න බැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම තව ඉල්ලීමක් කරන්න 
කැමැතියි. පසු ගිය දිනවල ඇති වුණු ගංවතුර නිසා අෙප් 
දිස්තික්කෙය් විතරක් බුලත්සිංහල, මිල්ලනිය, අගලවත්ත කියන  
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවලත්, පාලින්ද නුවරත් තිෙබන ෙපර 
පාසල් ගණනාවක් විනාශයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
ෙබොෙහොමයක් ෙපෞද්ගලික ෙපර පාසල්; දරුවන් 40ක්, 50ක් 
ඉන්න තැන්. එම දරුවන්ෙග් ෙදමව්පියන්ෙග් අනුගහෙයන් 
පමණක් ඒ ෙපර පාසල් පතිසංස්කරණය කරන්න බැහැ. එම නිසා 
ඔවුන් යම්කිසි මුදලක්, ආධාරයක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
නමුත්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලින් ෙම් වනෙතක් ඒ 
පිළිබඳව පමාණවත් අවධානයක් ෙයොමු කර තිෙබන බවක්  මා 
දන්ෙන් නැහැ. දැන් අපට වුවමනාව තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? රෙට් 
අවධානය  ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ෙයොමු ෙවන්ෙන් විශ්වවිද්යාල සහ 
උසස් අධ්යාපනය පිළිබඳව සහ පාසල් අධ්යාපනය පිළිබඳවයි. එම 
නිසා ෙම් ෙපර පාසල් පිළිබඳව තිෙබන අවධානය ඉතාම සීමිත 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් ගම්වල සිටින, සමහර විට උසස් ෙපළ 
විභාගය සමත් වුණු, එෙහම නැත්නම් ෙවනත් රැකියාවක් 
ෙනොකරන තරුණියන් මැදිහත් ෙවලා, වසර ගණනාවක් තිස්ෙසේ 
ෙම් ෙපර පාසල් අධ්යාපනය ලබා දීම් කරෙගන යනවා. ඔවුන් 
කරන ෙසේවයට යම් ෙගෞරවයක් තිෙබන්නත් ඕනෑ. නමුත්, ඊට 
වඩා එහාට ගිය වැඩ පිළිෙවළකුත් තිෙබන්න ඕනෑ.  

අෙප් රෙට් රැකියා නැති උපාධිධාරින් ඉන්නවා. අපි මීට කලින් 
ෙයෝජනාෙව් කථා කළා, උපාධිධාරින්ට රැකියා ලබා දීෙම් නිසි 
කමෙව්දයක් හදන්න ඕනෑයි කියලා. ඒ නිසා විෙශේෂෙව්දී උපාධිය 
ගත්ත -උපාධිධාරින් සංඛ්යාවක් බඳවා ෙගන ෙම් දරුවන්ෙග් මුල් 
ළමාවිය සංවර්ධනය විධිමත් කිරීම සඳහා යම් වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කළ යුතුයි. අවශ්ය නම් අපට පුළුවන්, ෙම් ෙවනුෙවන් 
විශ්වවිද්යාලවල අලුත් පාඨමාලා  බිහි කරන්නත්. ඒ සඳහා අෙප් 
ගරු මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාවට අෙප් පූර්ණ සහාය ලබා 
ෙදමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමා. 
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[අ.භා. 1.11] 

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි 

විෙජ්රත්න මන්තීතුමිය ෙගනා ෙයෝජනාව ෙබොෙහොම කාෙලෝචිත 
ෙයෝජනාවක්. ඒ ෙයෝජනාව ෙගෙනන ෙකොට එක්තරා සිද්ධියක් 
මෙග් මතකයට ආවා. එනම්, පසු ගිය මැයි මාසෙය් 25 වැනිදා 
දවසපුරා වැහැලා, 26 වැනිදා වන ෙකොට ෙම් රෙට් ෙබොෙහෝ 
පෙද්ශවල ගංවතුර ගලලා කඳු නාය යාම් සිදු වූ අවස්ථාෙව්, 
කලවාන මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් ෙව්වැල්කඳුර පෙද්ශෙය්ත් නාය 
යාම ෙහේතුෙවන් 13ෙදනකු මිය ගියා. එහිදී කලවාන ෙපර පාසල් 
සංගමෙය් සභාපතිතුමිය වන චන්දා පනාවල ගුරු මාතාවත්, 
දරුවන් ෙදෙදනාත්, ස්වාමි පුරුෂයාත් -මුළු පවුලම- එයට හසු වී 
මිය ගියා. එතුමිය  අවුරුදු 17ක් ෙපර පාසල් ගුරුවරියක හැටියට 
කටයුතු කළා. එතුමියට නිවන් සුව පාර්ථනා කරමින් ෙම් 
ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් අදහස් කිහිපයක් පකාශ කරන්න 
කැමැතියි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  අෙප් රෙට් දරුවන් මුලින්ම 
ෙගදරදී 'අ' යන්න කිව්වාට පස්ෙසේ ෙපර පාසලට ගිහිල්ලා යමක් 
ඉෙගන ගන්නවා.  අපි දන්නවා, ඉස්ෙකෝලයට යන්න නිශ්චිත 
වයසක් තිෙබන බව. හැබැයි, ෙපර පාසල්වල ඉතා කුඩා වයෙසේ 
දරුවනුත් ඉන්නවා. ෙගවල්වල තියා ගන්න විධියක් නැතිවද කියා 
මා දන්ෙන් නැහැ, සමහර අය  දරුවා  සාමාන්යෙයන් ඇවිදින්න 
පටන් ගන්න ෙකොටම ෙපර පාසලට යවනවා. ෙපර පාසලට 
ඇතුළත් කර ගැනීෙම් කියා පටිපාටියට යම් කිසි පමිතියක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. ඉස්ෙකෝෙලට යන්න නියමිත වයස අවුරුදු 5 නම් 
ෙපර පාසලට ඇතුළත් කර ගැනීමටත් එවැනි වයස් සීමාවක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. ඇතැම් දරුවන් අවුරුදු ෙදකක් ෙපර පාසලට 
යනවා. ඊටත් වඩා කාලයක් ෙපර පාසල් යන දරුවනුත් ඉන්නවා. 
ඒ නිසා ෙම් සඳහා යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් තිෙයන්න ඕනෑ. අපි 
ෙපර පාසල්වලට ෙකොච්චර වැඩ පිළිෙවළවල් හැදුවත් ඒවාෙය් අඩු 
පාඩු ෙසොයා බලන්ෙන් නැහැ. ෙපර පාසලක් register කරන්න 
ගියාම කියනවා,  දරුවකුට  ෙමපමණ වර්ග අඩි පමාණයක් ඕනෑ; 
ෙම් ෙම් පහසුකම් තිෙබන්න ඕනෑ; ෙම් ෙම් විධියට ෙපර පාසල් 
කාමරය හදලා තිෙබන්න ඕනෑයි කියලා. ෙම්වා කවුරුවත් ඉෂ්ට 
කරලා දුන්ෙන් නැත්නම් අර අහිංසක දරුවකුෙගන් රුපියල් 150ක්, 
200ක් අරෙගන ෙපර පාසලක් පවත්වා ෙගන යන්න බැහැ. ඒ නිසා 
අපි ෙපර පාසලකට යම් කිසි මුදලක් දීලා ඒ වැඩ කටයුතු අංග 
සම්පූර්ණ කර ෙදන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් දරුවන්ෙගන් සියයට 95ක් 
දැන් ෙපර පාසල් අධ්යාපනය ලබනවා. පාසල් එන්න ඉස්ෙසල්ලා 
මූලික අධ්යාපනය ලබන්ෙන් ෙපර පාසෙලනුයි. ඒකට දැන් ෙවනත් 
විධිෙය් තරගයකුත් තිෙබනවා.   

නගරෙය් ෙපර පාසල්වලට ගියාම දරුවන් ගණන් හදනවා 
කියනවා; ඉංගීසි කථා කරනවා කියනවා. ඒවා ෙපර පාසෙල් 
උගන්වන්න කියලා ෙකොෙහේවත් කියලා නැහැ; පඥප්තිවලත් 
නැහැ. කියාකාරකම්, හඳුනා ගැනීම් වාෙග් ඒවායි ෙපර පාසල් 
දරුවන්ට කරන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්වා ගැන මීට වඩා 
ෙහොයා බලා ෙම් කටයුතු විධිමත් කරන්න ඕනෑ. නගරෙය් ෙපර 
පාසල, ගෙම් ෙපර පාසලට වඩා ලස්සන ෙවන්න පුළුවන්; අඩු පාඩු 
සම්පූර්ණ ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, එකම ෙද් ඉගැන්වීම ෙවන්න 
ඕනෑ. ෙකොළඹ ෙපර පාසල සහ ගෙම් ෙපර පාසල කියලා syllabus 
එෙක් ෙවනසක් ෙවන්ෙන් නැහැ; එකයි තිෙබන්ෙන්. එෙහම නම් 
ෙම් කටයුත්ත විධිමත්ව හරියට ෙකෙරන්න ඕනෑ.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙපර පාසල් විෂයය පළාත් 
සභාෙව් විෂයක් කියලා කියනවා.  ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
2015 වර්ෂය සඳහා 2014 අය වැය ෙගනාපු අවස්ථාෙව් අෙනකුත් 

කාරණා වාෙග්ම ෙපර පාසල් පාලිකාව ගැනත් හිතලා ඒ අයට 
රුපියල් 2,500ක මුදලක් මාස්පතා ෙගවන්න ෙයෝජනාවක් 
ෙගනාවා; තව ෙබොෙහෝ ෙද්වල් ෙදන්නත් ෙගනා ෙයෝජනා තිබුණා. 
හැබැයි, 2015 ජනවාරි මාසෙය් 29 වැනිදා ෙම් ආණ්ඩුව ෙගනා 
අතුරු අය වැෙයන්, රුපියල් 2,500න් එක බින්දුවක් කපලා එය 
රුපියල් 250 කළා. අද ඒ රුපියල් 250 ගන්න කවුරුවත් යන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකද, AGA’s office  එකට ගිහිල්ලා ෙකොළ පුරවන්න 
ගියාම රුපියල් 250ට වඩා වැඩි වියදමක් යනවා. ගරු 
සභානායකතුමා විතරයි ෙම් ෙවලාෙව් ගරු සභාෙව් ඉන්ෙන්.  ඒ 
නිසා එතුමාෙගන් ෙහෝ ඉල්ලා සිටිනවා, දැනට අවුරුදු 2කට 
ඉස්ෙසල්ලා ඉදිරිපත් වුණු රුපියල් 2,500ක් ලබා දීෙම් 
ෙයෝජනාවවත් අවම වශෙයන් කියාත්මක කරන්නය කියලා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දවස් පහක් ෙපර පාසල් යන ෙකොට 
අඩුම ගාෙන් සාරි තුනක්වත් ඒ පාලිකාවකට තිෙබන්න ඕනෑ. ෙපර 
පාසල් පාලිකාවකට ඒ සාරි ටික ගන්නවත් බැහැ, ෙම් මුදලින්. 
සමහර දරුවන් සල්ලි ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ අම්මලා, තාත්තලා සල්ලි 
දුන්ෙනොත් ගන්නවා මිසක, private class එකට වාෙග් සල්ලි 
ෙගවුවාම ෙදන කාඩ් එක ෙපන්වා ඇතුළට යන කමෙව්දයක් ෙපර 
පාසල තුළ නැහැ.  

දරුවා අවුරුද්දම නිකම් යැව්වත් ෙපර පාසල් පාලිකාතුමිය 
තමන්ෙග් කටයුත්ත කරනවා. තමන්ෙග් ජීවිතෙය් ෙහොඳම 
කාලෙයන් අවුරුදු 15ක්, 20ක් පුංචි දරුවන් ෙවනුෙවන් වැය කරලා 
කීයක්වත් අතට ලැෙබන්ෙන් නැතිව අන්තිම කාලෙය්දී ඔවුන් 
ෙගදර ගිහිල්ලා අනුන්ෙගන් යැෙපන අය බවට පත් ෙවනවා. ෙම් 
අය ෙවනුෙවන් යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න ඕනෑ. 
විශ්වවිද්යාලවල සිටින උගත් අය, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි 
ඔක්ෙකෝම ඇතුළු ෙම් රෙට් විශාල පිරිසක් ෙපර පාසල් ගිය අයයි. 
නමුත්, අපි මුල අමතක කරලායි හැම තිස්ෙසේම කටයුතු කරන්ෙන්.  

දැන් ෙම් සභාෙව් ඉන්ෙන් ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා 
විතරයි. ඇමතිවරු කවුරුවත් දැන් ෙම් සභාෙව් නැහැ. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු 225ක් ඉන්නවා. නමුත්, දැන් ෙම් 
සභාෙව් මන්තීවරු 10ක් වත් නැහැ. අද උෙද් ෙදරණ නාලිකාෙව් 
ගියා, "පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දවසකට ලක්ෂ ගාණක් වැය කරනවා; 
මාසයකට දවස් 8යි පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්වන්ෙන්; මන්තීවරු ඒ දවස් 
අෙට්වත් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්ෙන් නැහැ." කියලා. ඒක බැලුවාම 
මට මතක් වුෙණ්, මිය ගිය චන්දා අක්කා එක දවසක් අෙප් 
රැස්වීමකදී කියපු කථාවක්. ඇය කිව්වා, "සර්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
හැමදාම බණින්ෙන් ෙමොන්ටිෙසෝරියටයි." කියලා. මම ඇහුවා, 
"ඇයි?" කියලා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කෑ ගහගන්න ෙකොට 
කියන්ෙන්, "ෙමොන්ටිෙසෝරිය වාෙග්යි." කියලා ලු. ඇය කියනවා, 
"හැබැයි සර්, ෙමොන්ටිෙසෝරිෙය් දරුෙවෝ ටික හැමදාම 
ෙමොන්ටිෙසෝරියට එනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු ටික 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්ෙන් නැහැ." කියලා. ඒ කථාව අද ඇත්ත 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සභාව දිහා බැලුවාම අද කවුරුවත් නැහැ 
ෙන්. අපි ෙම් ගැන ෙකොච්චර කිව්වත් ඒක කියාවට නැංෙවන්ෙන් 
නැහැ.  

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, අඩුම ගණෙන් ෙපර 
පාසලක් ෙමන්න ෙම් විධියට තිෙබන්න ඕනෑ කියලාවත් පමිතියක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. ෙපෞද්ගලික තැෙනක ෙපර පාසලක් තිෙබනවා 
නම් ඒක කරන්න බැරි ෙවයි. හැබැයි, ෙගොඩාක් ෙපර පාසල් 
තිෙබන්ෙන් රජෙය් තැන්වලයි. එෙහම තැන්වල තිෙබන ෙපර 
පාසල් ඒ කමෙව්දයට හදලා ෙපර පාසල් පාලිකාවන්ට අවම 
වශෙයන් මාසිකව රුපියල් 2,500ක් වත් ෙගවන්න කියලා ඉල්ලා 
සිටිනවා. අෙප්  ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මන්තීතුමිය 
කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. එතුමිය දීර්ඝ කාලයක් 
ගුරුවරියක් විධියට කටයුතු කරලා ඒ අත් දැකීම් එක්ක තමයි ෙම් 
ෙයෝජනාව ෙගනාෙව්. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමියට ස්තුතිවන්න 
ෙවමින් මම නවතිනවා. ස්තුතියි.  
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[අ.භා. 1.17] 

      
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි 

විෙජ්රත්න මන්තීතුමිය ඉතා වැදගත් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. ෙපර පාසල් නඟාසිටුවීම සහ ඒවාෙය් පමිතිය සකස් 
කිරීමත්, ඒ ගුරුවරියන්ෙග් වැටුප් පිළිබඳව සහ ෙවනත් කාරණා 
සම්බන්ධෙයනුත් තමයි ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්. උපන් බිෙම් අනාගතය ෙවනුෙවන් වර්තමානෙය් 
ඉන්න පුංචි දරුවන් සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කරපු ෙම් ෙයෝජනාව 
දිහා බැලුවාම, අද අෙප් රෙට් ළමයින් සම්බන්ධව තිෙබන 
ෙඛ්දවාචකයන් අපට මතක් ෙවනවා. ළමා අපෙයෝජන පිළිබඳව, 
ළමා අපචාර පිළිබඳව, වීදි දරුවන් පිළිබඳව, සිඟමන් යදින දරුවන් 
පිළිබඳව සහ සමාජ විෙරෝධී කියාවලට කුඩා දරුවන් ෙයොදා ගන්නා 
ආකාරය පිළිබඳව දිනපතා පුවත් පත් බැලුවාම අපි දකිනවා. ඒ 
නිසා ෙම් රෙට් උපන් බිෙම් අනාගතය සකස් කිරීමට ඉන්න 
දරුවන්ට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ඒ ෙඛ්දවාචකයන් 
මුළු මහත් සමාජයම ෙවලා ෙගන පවතිනවා. එවැනි අවස්ථාවක 
"මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්යස්ථාන විධිමත් කිරීම" 
සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනාව ෙබොෙහොම 
වැදගත්.  

ෙමවැනි වැදගත් විෂයයක් සම්බන්ධෙයන් කථා කරන ෙම් 
ෙවලාෙව් කාන්තා හා ළමා කටයුතු ඇමතිතුමිය ගරු සභාෙව් 
නැහැ. අෙනක් පැත්ෙතන් ෙම් රෙට් අධ්යාපනය බාරව කටයුතු 
කරන අධ්යාපන ඇමතිතුමාත් සභාෙව් නැහැ. ෙහොඳ ෙවලාවට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා විධියට උසස් අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමා ෙම් ෙද්වල් අහෙගන 
ඉඳලා අඩුම තරෙම් ෙම් ෙයෝජනා ෙවනුෙවන් යම් සාධාරණයක් 
ඉෂ්ට කරයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. එංගලන්තෙය් හිටපු 
වින්සන්ට් චර්චිල් අගාමාත්යවරයා ෙදවැනි ෙලෝක යුද්ධය අවසන් 
කරන්න කටයුතු කරපු ෙකෙනක් බව අපි දන්නවා. එතුමා 
යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ ඒ රට දියුණු කිරීම පිළිබඳව අංශ 3ක් ගැන 
අවධානය ෙයොමු කළා. එකක් තමයි "church". අෙනක් එක 
"children". අෙනක් එක තමයි "chicken". ඒෙකන් අදහස් 
කරන්ෙන් ෙසෞඛ්ය, ආහාර සහ අධ්යාපනයයි. අධ්යාපනය කියන 
එක ෙබොෙහොම වැදගත්. අධ්යාපනෙය් මුල් අවස්ථාව තමයි මුල් 
ළමාවිය සංවර්ධන අවධිය -පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන අවධිය-. 
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙම් පිළිබඳව යම් 
අවධානයක් ෙයොමු කළ ආකාරය අපි දැක්කා. විෙශේෂෙයන්ම ළමා 
සංවර්ධන අමාත්යාංශයත් මුලින්ම ආරම්භ කෙළේ එතුමායි.  ඒ 
හරහා අද ෙවනෙකොට පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල මුල් ළමාවිය 
සංවර්ධන නිලධාරින් පත් කරලා තිෙබනවා. ඊට අමතරව ළමා 
හිමිකම් නිලධාරින් පත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට විවිධ 
තනතුරු පමාණයක් ඇති කරලා තිෙබනවා. 

 අද හැම ගමකම මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්යස්ථාන 
තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ ෙදමව්පියන් තමන්ෙග් දරුවන් ඒ 
මධ්යස්ථානවලට යවනවා. හැබැයි, ෙම්වා එකම පමිතියකින් 
යුක්තව ගුණාත්මක තත්ත්වෙයන් තිෙබනවාද කියන එක 
පශ්නයක්. නමුත් ෙදමව්පියන් දරුවන්ව ඒවාට යවනවා. සමහර 
මධ්යස්ථානවල ගුරුවරියන් වශෙයන් හැකියාව තිෙබන, දැනුම 
තිෙබන උපාධිධාරින් පවා සිටිනවා. මම දන්නවා, ෙමොනරාගල 
දිස්තික්කෙය් තිෙබන ෙබොෙහෝ මුල් ළමා විය සංවර්ධන 
මධ්යස්ථානවල ගුරුවරියන්ට අධ්යාපන පර්ෙය්ෂණ පුහුණු කිරීෙම් 
ආයතනය විධියට ලංකාෙව් තිෙබන ජාතික අධ්යාපන 
ආයතනෙයන් පවා ඩිප්ෙලෝමා ලබා දීලා තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම 
විවිධ රාජ්ය ෙනොවන සංවිධානවලින් ඩිප්ෙලෝමාධාරින් විධියට 
දැනුම සහ ඒ අවෙබෝධය ලබා ෙගන දරුවන්ට නිවැරදිව මග 

ෙපන්වන අය ඉන්නවා. නමුත් සමහර තැන්වල එෙහම නැහැ. ඒ 
නිසා ෙම් කාරණයට රජය මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් 
අනාගතය සකස් කරන්ෙන් දරුවන් නම්, ෙම් රෙට් අනාගතය 
කියන්ෙන් දරුවන් නම්, දරුවන් ෙවනුෙවන් ගන්න ඕනෑ උපරිම 
වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න අවශ්යයි. පසුගිය කාලවල 
අධ්යාපනයට සියයට 6ක් ෙවන් කරන්න ඕනෑ කියලා කෑ ගැහුවා. 
ඒ වාෙග්ම පාසල්වලට ගුරුවරු අඩුයි, මානව අවශ්යතා සහ 
ෙභෞතික පහසුකම් නැහැ කියලා ෙබොෙහෝ පශ්න තිබුණා. ඒ නිසා 
අධ්යාපනයට සියයට 6ක් ෙවන් කරනවා කියලා කිව්වා. හැබැයි, ඒ 
සියයට 6 ෙවන් කරලා නැහැ.  සියයට 6ක් අධ්යාපනයට ෙවන් 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා නම්, මුල් ළමාවිය 
සංවර්ධන මධ්යස්ථාන ගැනත් අවධානය ෙයොමු  කළ යුතුයි. 
අවධානය ෙයොමු කරලා, ෙම් රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන් ෙම් 
දරුවන් හැඩගස්වන්න කියන කාරණය මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සිහිපත් කරනවා. 

ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරපු ෙරෝහිණි කුමාරි විෙජ්රත්න 
මන්තීතුමිය ගුරුවරියක්. එතුමිය අත් දැකීෙමන්ම දන්නවා, 
අධ්යාපනෙය් තිෙබන වටිනාකම. ඒ නිසා මුල් ළමාවිය සංවර්ධන 
මධ්යස්ථාන පිළිබඳව රජයක් විධියට විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු 
කරන්න ඕනෑ. එතුමිය කාරණා කිහිපයක් කිව්වා. ඒ තමයි 
දරුවන්ෙග් පරිසරය සහ ආරය. ඒක ඇත්ත. ආරය කියන්ෙන් 
ෙදමව්පියන්ෙග් ජාන ශක්තිය අනුව දරුවන් තුළ උපතින්ම පිහිටා 
තිෙබන යම් යම් හැකියාවන් සහ විභවතාවයන්. ෙම් සියලු 
විභවතාවයන් මතුකරලා, විකසිත කරලා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් 
පරිසරෙයන්. ඒ නිසා මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්යස්ථානවල 
පරිසරය සකස් ෙවන්නට ඕනෑ. අධ්යාපනික පරිසරයක් -ඉෙගනුම් 
පරිසරයක්- නිර්මාණය ෙවලා තිෙබන්න ඕනෑ. හැබැයි, ෙපර 
පාසල්වලට ගියාම ඒ තත්ත්වය තිෙබනවා ද කියන එක පශ්නයක්. 
සමහර මධ්යස්ථානවල "නිදහස් ළදරු උයන" කියලා තිෙබනවා. 
හැබැයි, නිදහසක් නැහැ;  පුංචි කාමරයක් තුළ ෙකොටුෙවලා තමයි 
දරුවන්ට අවශ්ය දැනුම ලබා ෙදන්ෙන්. ඒ වා  ෙග්ම අවශ්ය 
උපකරණ නැහැ.  ෙසල්ලම් මිදුල, කීඩාව සහ විෙනෝදාත්මක 
කියාකාරකම් මඟින් තමයි දරුවන්ට අවශ්ය නිවැරදි මග ෙපන්වීම 
කරලා දරුවන් පාථමික අධ්යාපනයට ගැළෙපන විධියට සකස් 
කරන්ෙන්. නමුත් ඒ පහසුකම් නැහැ.  

අනික් පැත්ෙතන්, ඒ ගුරුවරු අද මහත් අසහනයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමොකද, රජෙයන් ෙවන් කරනවා කියපු රුපියල් 2,500 
දුන්ෙන් නැහැ. රුපියල් 250ක් ෙදනවා කිව්වා. ඒකත් හරියට 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. සමහර පළාත් සභාවල පඥප්ති පිහිටුවලා යම් 
යම් දීමනා ෙදනවා. හැබැයි, ඒක පමාණවත් නැහැ. ඒ නිසා පුංචි 
දරුවන් ෙවනුෙවන් විශාල ෙවෙහස මහන්සියක් දරන ඒ 
ගුරුවරියන්ට අවශ්ය නිවැරදි පුහුණුව, මග ෙපන්වීම, පමිතිය සහ 
ඒ අයෙග් වැටුප පිළිබඳ විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කිරීම වැදගත් 
වනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම දීර්ඝව කථා 
කරන්න උත්සාහ කරන්ෙන් නැහැ. ඉතා වැදගත් ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමාත් ෙම් 
ෙවනෙකොට ෙම් සභාවට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. එතුමා ළඟත් 
ෙගොඩක් සංකල්ප තිෙබනවා. ඒ අතරට පරිගණක ලබා දීම, 
රක්ෂණ කම ආරම්භ කිරීම වැනි සංකල්ප තිෙබනවා. ඒවා ෙහොඳ 
ෙයෝජනා. ඒවා අපි අගය කරනවා.  ඒ නිසා ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ 
අවධානය මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්යස්ථානවලට ෙයොමු කරලා 
ඒවා නගාසිටුවන්න කටයුතු කරන්න.  උපන් බිෙම් අනාගතය 
භාරගැනීමට සිටින දරුවන්ෙග් අනාගතය හැඩගස්වන්නට ඒ 
දරුවන්ෙග් හැකියාවන් ෙහළිදරව් කරලා, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
ශක්තිය සහ දැනුම ෙම් රටට පෙයෝජනයට ගන්න පුළුවන් වන 
විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කිරීමට ඔබතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මුළු විවාදයම  වාෙග් පාර්ලිෙම්න්තු 

පරිශෙය් සිට මම අහෙගන හිටියා. ඔබතුමා ෙචෝදනාවක් කළා, 
අධ්යාපන ඇමතිතුමාත් සභාෙව් නැහැ කියලා. නමුත් පාර්ලිෙම්න්තු 
පරිශෙය් සිට මම අහෙගන හිටියා. ඒ නිසා තමයි  ඔබතුමාෙග් 
කථාව අතර ආපසු පැමිණිෙය්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි 
විෙජ්රත්න මන්තීතුමිය ෙමවැනි කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක් ෙගන 
ඒම සම්බන්ධෙයන් මා එතුමියට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමය මෙග් අමාත්යාංශයට 
අදාළ කාරණයක් ෙනොෙවයි, කාන්තා හා ළමා කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් විෂයයට අයිති කාරණාවක්.  ෙපර පාසෙලන් 
දරුෙවකුට මුල් ළමා විෙය් පදනම දැම්මාට පස්ෙසේ, ඒ දරුවා 
ෙකළින්ම එන්ෙන් පාසලට. ඒ දරුවා පාසෙල් පළමු ෙශේණියට 
ඇතුළත් කළාට පස්ෙසේ,  අධ්යාපන අමාත්යාංශය වශෙයන් ඒ 
දරුවාෙග් ඉතුරු කාර්ය භාරය භාර ගන්ෙන් අපි. එම නිසා 
පළමුවැනි ෙශේණියට ඇතුළු වන දරුවන්ට එතැන් සිට විධිමත් 
අධ්යාපනයක් ලබා දීම සඳහා අපි විශාල ෙවනස්කම් ටිකක් 
කරෙගන යනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් පාථමික 
ගුරුවරුන් ෙලස පත් කරනු ලැබුෙව් පාථමික ගුරුවරුන් ෙලස 
පුහුණු කළ අය ෙනොෙවයි. ෙබොෙහෝ ෙවලාවට කෙළේ ෙවනත් 
විෂයයක් උගන්වපු අතිරික්ත ගුරුවරෙයක් ෙහෝ මාරු වීෙම් පදනම 
මත පැමිණි ගුරුවරෙයකුට පාථමික අංශයට උගන්වන්න දීපු එක.  
අපි ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් පුළුල්ව සාකච්ඡා කරලා, 
පාථමික ගුරුවරු විධියට පුහුණු කරලාම පාථමික අංශවල 
අධ්යාපනය සඳහා ගුරුවරුන් ෙයොදා ගැනීමට වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කරලා, දැන් එය කියාත්මක කරෙගන යනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය යටෙත් පළාත් සභාවට පැවරී තිෙබන්ෙන් 
උපාධිධාරි සහ ඩිප්ෙලෝමාධාරි ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීෙම් බලතල 
පමණයි. නමුත්, පසු ගිය කාලය පුරා  වැරැද්දක් වුණා. ඒ තමයි, 
විෂයයක් ඉගැන්වීම සඳහා එම විෂයයට පරිබාහිර ෙවනත් 
උපාධිධාරින් බඳවා ගැනීම.  

 ඇත්ත වශෙයන්ම විය යුත්ෙත්, විෂයයට අදාළ දැනුම තිෙබන 
උපාධිධාරින් බඳවා ගැනීමයි. නමුත් සිද්ධ වුෙණ්, උපාධිධාරින් 
බඳවා ගැනීෙම් හැකියාව තිෙබන නිසා, ඕනෑම විෂයයක් 
උගන්වන්න උපාධිධාරින් බඳවා ගත්ත එක. ඒ අයට පුහුණුවක් 
ෙදනවාය කියනවා. නමුත්, විධිමත් පුහුණුවක් ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
තත්ත්වය ෙත්රුම් අරෙගන දැන් මම කැබිනට් පතිකාවක් සකස් 
කරලා තිෙබනවා, ඉදිරිෙය්දී ගුරුවරුන් ෙලස උපාධිධාරින් බඳවා 
ගන්ෙන් නම්, අදාළ විෂයයට ගැළෙපන උපාධියක් ෙහෝ එම 
විෂයය පිළිබඳව ජාතික අධ්යාපන ආයතනෙයන් ෙහෝ විද්යා 
පීඨයකින් ෙහෝ විධිමත්    පාඨමාලාවක් හදාරලා වසර 3 - 4ක 
පළපුරුද්දක් තිබිය යුතුයි කියලා. ඒ අනුව, අදාළ විෂයය පිළිබඳ 
විධිමත් පාඨමාලාවක් හදාරා ඇති අය බඳවා ගැනීමට කටයුතු 
කරන්නයි අපි හදන්ෙන්. එෙහම ෙනොවුෙණොත්, අධ්යාපනෙය් 
ගුණාත්මකභාවය ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම පාථමික 
ගුරුවරුන්ට විතරක් ෙනොෙවයි, සියලු ගුරුවරුන්ට හැම විෂයයක් 
සම්බන්ධෙයන්ම පුහුණුව ලබා ෙදන්න අපි තීරණය කර 
තිෙබනවා. ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීම සඳහා  රජෙයන් රුපියල් 
බිලියන ෙදකක් පමණ අපට ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ කටයුත්ත අපි 
ඉක්මනින් ආරම්භ කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම, තව ෙනොෙබෝ 
දිනකින් ෙම් රෙට් රජෙය් පාසල්වලද, ෙපෞද්ගලික පාසල්වලද, 
ජාත්යන්තර පාසල්වලද සියලු දරුවන්ට රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක 
රක්ෂණාවරණයක් අපි ෙදනවා. එම රක්ෂණාවරණය මඟින් ඕනෑම 
වසංගත ෙරෝගයක් සඳහා -ෙම් දිනවල බහුලව තිෙබන ෙඩංගු 
වසංගතය ෙවන්න පුළුවන්- ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලක නතර වුණත් 
රුපියල් ලක්ෂයක් දක්වා බිල අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන් 
ෙගවනවා. රජෙය් ෙරෝහලක  නතර වුෙණොත්, දවසකට රුපියල් 
දහසක් ෙදනවා. ෙමොකද, අෙනකුත් පහසුකම් රජෙය් 
ෙරෝහල්වලින් ෙදන නිසා. ඒ වාෙග්ම, ඩිස්ෙපන්සරියකින් ෙබෙහත් 
ගත්තත් රුපියල් දසදහසක් ෙදනවා. ඒ සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවා, 
ෙම් වන ෙකොට ඒ කටයුතු අවසන් කරලායි තිෙබන්ෙන්. එම 
ෙටන්ඩරය රජෙය් ආයතනයක් වන Sri Lanka Insurance 
Corporation Limited එකට ෙදන්න තමයි අපි තීරණය කරලා 
තිෙබන්ෙන්. සාමාන්යෙයන් Insurance එකක් කරද්දී  
නිෙයෝජිතයාට - agent - ලැෙබන සියයට 10ක් තිෙබනවා. අපි 
කිව්වා, ඒ සියයට 10 අපට ෙදන්න කියලා. අපි ඒෙකන් ජනාධිපති 
අරමුදල වාෙග් අරමුදලක් හදනවා. එය අෙප් පාසල් පද්ධතිෙය් 
ඉන්න දරුවන්ෙග් හදිසි ශල්යකර්මවලදී පෙයෝජනයට ගන්න 
පුළුවන්. ඇටමිදුළු බද්ධ කිරීම වාෙග් ඒවා ෙවන්න පුළුවන්, තවත් 
එවැනි ශල්යකර්මවලදී පාවිච්චි කරන්න ෙදන්න කියලා අපි ඒ 
සියයට 10 ඉල්ලුවා. එෙහම වුෙණොත්, අපට ෙම් අවුරුද්ෙද් රුපියල් 
මිලියන 270ක් ලැෙබනවා. අවුරදු 4ක් වන ෙකොට, රුපියල් මිලියන 
270 ඒවා 4ක් ලැෙබනවා. එතෙකොට, ඒ මුදලට තව තව ෙපොලී 
එකතු ෙවලා අපට පාසල් දරුවන්ෙග් ශල්යකර්මවලට ඒ මුදල 
ෙයොදා ගන්න හැකියාව ලැෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ෙම් වසර අවසන් ෙවන්න 
ෙපර නියාමක වැඩසටහනක් වශෙයන් tab පරිගණක ලබා දීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ අපි කියාත්මක කරනවා. ඒ වාෙග්ම, වසර 13ක 
අඛණ්ඩ අධ්යාපනෙය් නියාමක වැඩසටහන අපි සැප්තැම්බර් 
මාසෙය් පටන් ගන්නවා. ගිය වසෙර් O/L විභාගය අසමත් වුණු 
අයටත් අලුතින් විෂයයන් 26ක් හඳුන්වා දීලා, වසර 13ක  අඛණ්ඩ 
අධ්යාපනය හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙපර පාසල් නඟා සිටුවීම 
සඳහා මා දන්නා විධියට අෙප් කාන්තා හා ළමා කටයුතු 
ඇමතිතුමියත් අවශ්ය නීති කටයුතු කරමින් යනවා. ගරු 
මන්තීවරුන් කිව්වා වාෙග්, අද හතු පිෙපන්නා වාෙග් ෙපර පාසල් 
පටන් ගන්නවා. ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරපු ගරු මන්තීතුමිය 
කිව්වා, අද ෙපර පාසල් අධ්යාපනය ස්වයං රැකියාවක් ෙවලා 
තිෙබනවාය කියලා. එම නිසා අපි නීති - රීති ෙගනැල්ලා, ෙපර 
පාසල් අධ්යාපනය විධිමත් කළ යුතුයි. ඒ සඳහා licence එකක් 
දීලා, ෙහොඳ පුහුණු ගුරුවරුන් ෙපර පාසල් අධ්යාපනය සඳහා ෙයොදා 
ගන්න ඕනෑ. ෙමොකද, මුල් ළමා විෙය්දී  තමයි දරුවන්ෙග් 
අධ්යාපනෙය් පදනම වැෙටන්ෙන්. ගහක් හැෙදද්දී මුලින්ම 
ලැෙබන ෙපොෙහොර ටික සහ සාත්තුව තමයි එම ගහ රූස්ස ගහක් 
බවට පත් ෙවන්න ඉවහල් ෙවන්ෙන්. එම නිසා අපිත් 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ෙපර පාසල් අවධිෙය් සිටම, එෙහම 
නැත්නම් මුල් ළමා අවධිෙය් සිටම ඒ දරුවන්ට අවශ්ය අධ්යාපනය 
ලබාෙදන්න. නමුත් කනගාටුවට කාරණාවක් තමයි, පසු ගිය දශක 
ෙදකක් තිස්ෙසේ ඒවා ෙනොකර දැන් ඒවා ගැන කථා කරන එක. ඒ 
කාලෙය් ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කළ යුතුව තිබුණා.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි විපක්ෂෙය් ඉන්න කාලෙය් දශකයට වැඩි කාලයක් ෙම් 
කරුණු ඕනෑ තරම් ෙපන්වා දුන්නා. නමුත් ඒවා සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. 
අෙප් නව ආණ්ඩුව බලයට පත්ෙවලා ෙදවන අවුරුද්ද අවසන් 
ෙවන්ෙන්ත් අෙගෝස්තු මාසෙය්දීයි. ෙම් වසර ඇතුළතදී ෙම් නීති - 
රීති සියල්ලම ෙගනැවිත් අවසන් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි 

විෙජ්රත්න මන්තීතුමියට විනාඩි 5ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
 
[අ.භා. 1.31] 

 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.   

විෙශේෂෙයන්ම ෙමම ෙයෝජනාව ෙවනුෙවන් අදහස් පකාශ කළ 
අධ්යාපන ඇමතිතුමා ඇතුළු පක්ෂ විපක්ෂ සියලු මන්තීවරුන්ට ෙම් 
ෙවලාෙව් මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. ෙමහිදී කථා කළ සියලු 
මන්තීවරුන්ෙග් අදහස්වලින් අපට පැහැදිලි වනවා, පූර්ව ළමාවිය 
සංවර්ධන මධ්යස්ථානය තුළින් තමයි ළමයාෙග් පදනම ෙගොඩ 
නැ ෙඟන්ෙන්; මනුෂ්ය ජීවිතෙය් පදනම ෙගොඩ නැ ෙඟන්ෙන් 
කියලා.  ෙමතැනදී සිදු වන සමාජානුෙයෝජනය සිදු ෙනොවීම නිසා, 
දීර්ඝ කාලීනව යම් යම් තැන්වලදී ඇති වුණු වැරැදීම් නිසා උද්ගත 
වුණු පශ්න අද සමාජගත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ජාතින් අතර 
ගැටුම්, ආගම් අතර ගැටුම්, මානසික අවපීඩනයට ඔෙරොත්තු 
ෙනොෙදන දරු පිරිසක් බිහිවීම සිද්ධ ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම, පවතින 
අධ්යාපන කමය තුළ පිරිමි දරුවන් අතර මං වීම සිදුෙවනවා. මා 
හිතනවා, ෙම් සභාෙව් ඉන්න මැති ඇමතිවරුන්ෙගන් වැඩි ෙදෙනක්  
වර්ෂය අවසානෙය්දී පාසල්වල පැවැත්ෙවන විවිධ පසංගවලට 
සහභාගි වනවාය කියලා. ඒ විවිධ පසංගවල පිරිමි ළමයින්ට 
තැනක් නැහැයි කියලා අපි දකිනවා. පිරිමි ළමයින්ට ඉදිරිපත් 
කරන්න අංග ඒවාෙය් නැහැ. එක්ෙකෝ හින්දි සින්දුවකට, එෙහම 
නැත්නම් ආදර සින්දුවකට ගැහැනු ළමයින් රඟ දක්වන අවස්ථා 
තමයි තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් පිරිමි ළමයින් 9, 10 පන්තිවලට 
එනෙකොට අධ්යාපනය අත් හැර යනවා. පිරිමි ළමයි ෙබොෙහෝ විට 
අධ්යයන ෙපොදු සහතික පත සාමාන්ය ෙපළ විභාගය fail ෙවනවා. 
උසස් ෙපළ පන්තිවලට එන පිරිමි දරුවන් පමාණය අඩු වනවා. 
මුල ඉඳලාම පිරිමි ළමයා අත් හැරීම එයට ෙහේතුවක් විධියට මා 
දකිනවා. ඒක ෙපර පාසෙල් සිටම  සිද්ධ වනවා. ඒ නිසායි මා 
ෙයෝජනා කෙළේ, අධ්යාපනයට අවශ්ය ෙභෞතික හා මානව සම්පත් 
විධිමත්, පිළිගත් පමිතිවලට අනුව සංවර්ධනය ෙවන්න ඕනෑය 
කියලා. අධ්යාපන ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් අද ඒ සඳහා වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කර තිෙබනවා නම් මා ෙබොෙහොම සතුටු වනවා.  
සුදුසු පාඨමාලා  සකස ් ෙවලා, අධ්යාපන සුදුසුකම් සහිත 
පාලිකාවන් ෙම් අධ්යයන කටයුතු සඳහා ෙයොමු කරන්න ඕනෑය 
කියා මා ෙයෝජනා කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි දන්නවා, ඒ පාලිකාවන් 
ළමයින්ෙගන් ලැෙබන ෙදයින් ජීවත්වන තත්ත්වයට වැටී 
සිටිනවාය කියලා. ෙපර පාසෙල් ඉගැන්වූෙව් කවුද කියලා අපටත් 

දැන් මතක නැහැ. ෙමොකද, අවුරුදු හතෙර්, අවුරුදු පෙහේ වයෙසේදී 
තමයි ෙපර පාසලට යන්ෙන්. දැන් දරුවන් නම් අවුරුදු ෙදෙක් 
ඉඳලාම ෙපර පාසල් යනවා. ෙදමවුපියන් ළඟ ඉන්න ඕනෑ 
කාලයත් ෙපර පාසෙල් තමයි දරුවා ගත කරන්ෙන්. ෙපර පාසල් 
ගුරුවරිය විශාම ගන්නා වයෙසේදී ඒ හැමෙදනාටම අමතකෙවලා 
යන චරිතයක් බවට පත් වනවා. එම නිසා  ෙපර පාසල් 
පාලිකාවෙග් අනාගතය සුරක්ෂිත කිරීෙම් වග කීමකුත් රජයක් 
හැටියට අපට තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් ර ෙට් පදනම සකස් 
කරන්ෙන්, ෙම් රෙට් ළමා පරපුෙර් පදනම සකස් කරන්ෙන්, 
එෙහම නැත්නම් වැඩිහිටි වියට පත්වන පුද්ගලයාෙග් පදනම 
සකස් කරන්ෙන් පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධ්යස්ථානය භාරව 
කටයුතු කරන පාලිකාවයි. ඒ නිසා ඇය සතුටින් තැබීමත් රජයක් 
හැටියට අෙප් වග කීමක් බව නැවත වතාවක් මතක් කරමින්, ෙම් 
අවස්ථාව ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමාට ස්තුතිය පුද කරමින් මා නිහඬ වනවා. 

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

 
 

ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, what is your point of Order? 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff)  

பாரா மன்ற சம்பிரதாயம் இன்  மீறப்பட் ள்ள . ගරු 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මුස්ලිම් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් 
සියලුෙදනාටම සිකුරාදා දිනවලට පල්ලියට යන්න ඕනෑ නිසා  
උෙද් 10.30 සිට 12.30 දක්වා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
පවත්වාෙගන යන්නත්, ඊට පස්ෙසේ 1.30ට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කටයුතු නැවත පටන් ගන්නත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පක්ෂ 
නායකතුමන්ලා තීරණයක් ෙගන තිෙබනවා.  

මීට මාස 9කට ෙපර මා ඉදිරිපත් කළ පළමුවන ෙපෞද්ගලික 
මන්තී ෙයෝජනාව සාකච්ඡා කරන්න නියමිතව තිබූ දිනෙය්, මා 
කථානායකතුමාට කියලා පල්ලියට ගියා. එතෙකොට ගරු 
කථානායකතුමා මට කිව්වා, පස්වරු 3.00ට එන්න කියලා. මම 
ෙමතැනට එනෙකොට "බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා එකහමාරට 
ආෙව් නැහැ, ඒ නිසා postpone කළා" කියලා කිව්වා. මම 6 
වැනිදා බංගලිෙද්ශෙය් ඉඳලා ආවා. Vote of Condolence කියලා 
7 වැනිදාත් ෙම් ෙයෝජනාව postpone කළා. පසුගිය මාසෙය් ෙමම 
ෙයෝජනාව ගන්නට ෙයදී තිබුණු දිනෙය්,  former Prime 
Minister, Hon. Ratnasiri Wickramanayakaෙග් Vote of 
Condolence එක ෙවනුෙවන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කථා කෙළේ 
නැති නිසා එතුමාට කථා කරන්න එදින එම ෙශෝක ෙයෝජනාව 
ගන්න තිෙබනවා කියලා  නැවත වරක් postpone කළා. අද මම 
පල්ලිය ඇතුෙළේ ඉන්නෙකොට දවල් 12.00ට කියලා තිෙබනවා, 
"අද දින ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත මන්තීවරු 
පස්ෙදෙනක් ආෙව් නැහැ, ඒ නිසා postpone කරනවා" කියලා. 
මෙග් ෙයෝජනාව very important. ඔබතුමාට මා කියන්න ඕනෑ; 
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வட மாகாணத்தில் ற்றாண் களாக வாழ்ந்த ஸ் ம் 
ச கம் 1990ஆம் ஆண்  வி தைலப் களால் - 
பிரபாகரனால் - பலவந்தமாக ெவளிேயற்றப்பட்ட . இப்ப  
யாக வட மாகாணத்தி ந்  பலந்தமாக ெவளிேயற் றப்பட்ட 

ஸ் ம் மக்கைள, தற்ேபாைதய வட மாகாண தலைமச்சர் 
விக்ேனஸ்வரன் அவர்கள்  power இல் இ ந் ெகாண் ம் 
மீள்கு ேயற் வதற்கான நடவ க் ைககைள எ க்கவில்ைல. 
95 சத தமான ஸ் ம்கள் இன்  தங்க ைடய ேவைல 
வாய்ப்ைப ெப வதற்குக்கூட யாமல் இ க்கின்றார்கள். 
ஆ  சுகாதார ைமயங்களில் த்தளம் மாவட்டத்திேல ேவைல 
ெசய்தவர்கைளெயல்லாம் வடக்குக்கு அைழத்தி க்கிறார். 
இந்த ேநரத்திேல இந்த க்கியமான ேயாசைனைய -   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා ඔබතුමාට  ෙයෝජනා 
කරනවා, මුස්ලිම් මන්තීවරුන්ෙග් ෙයෝජනා සියල්ලම පළමුෙවන් 
ගන්න ඕනෑ කියලා. මෙග් ෙයෝජනාව ඉක්මනින් ඉදිරිපත් කිරීමට 
අවස්ථාව ෙදනවා නම් ෙහොඳයි. North and North Central 
Provinces ෙදෙක්ම මුස්ලිම් ජනතාවට ෙලොකු ගැටලු ඇතිෙවලා 
තිෙබනවා. එම නිසා මෙග් ෙයෝජනාව ඉක්මනින් ඉදිරිපත් කරන්න 
මට අවස්ථාව ෙදන්න කියලා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 
පල්ලියට යන්න ඉස්ෙසල්ලා මුස්ලිම් මන්තීවරුන්ෙග් ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න ඕනෑ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා ඒ ඉල්ලීම කරනවා? 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ඔව්, මම ඒ ඉල්ලීම කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා දන්නවා ඇති, පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග 34. (2) 

යටෙත්, මන්තීවරයාෙග් නම පකාශ කළායින් පසු අදාළ 
මන්තීවරයා තමාෙග් නමින් ඇති ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට සභා 

ගර්භෙය් සිටිෙය් නැත්නම් එදා දවෙසේ නැවත එම ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ කියලා. ඔබතුමා ෙම් 
ඉල්ලීම කළ නිසා, ඊළඟ දිනෙය් "ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් 
ෙයෝජනා" අවස්ථාෙව්දී පළමුෙවන්ම ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලබාෙදන්න අපි වග බලාගන්නවා. 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
வட ல ஸ் ம்க ைடய பிரச்சிைன மிக ம் பார ர 

மாக இ க்கின்ற காரணத்தினால் எங்க ைடய பிரதிச் 
சபாநாயகர் அவர்கள் இதைனக் கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண்  
ெமன்  விநயமாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
 

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 විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 1.39ට, අද දින සභා 

සම්මතිය අනුව, 2017 ජූලි මස 25 වන අඟහරුවාදා අ.භා. 1.00 වන 
ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 1.39 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  இன்ைறய 
தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2017 ைல 25, ெசவ்வாய்க்கிழைம பி.ப. 1.00 
மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Parliament adjourned accordingly at 1.39 p.m. until 1.00 p.m. on 
Tuesday, 25th July, 2017, pursuant to the Resolution of Parliament of 
this Day. 
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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නිෙව්දන 
 කථානායකතුමාෙග් සහතිකය 
 

මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව 
 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
 
රජෙය් මුදල් පිළිබඳ  කාරක සභාෙව් වාර්තාව 
 

පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 
 ෛවද්ය පීඨ ශිෂ්ය කියාකාරී කමිටුෙව් කැඳවුම්කරු පැහැර 

ගැනීමට තැත් කිරීම 
 නියඟෙයන් පීඩාවට පත් ජනතාවට කඩිනම් සහන  
 රත්මලාන සෙතොස ගබඩා සංකීර්ණෙය්දී අත් අඩංගුවට ගත් 

මත්දව්ය සම්බන්ධ පරීක්ෂණ 

ෛවද්ය පීඨ ශිෂ්ය කියාකාරි කමිටුෙව් කැඳවුම්කරු අත් අඩංගුවට 
ගැනීමට කියා කිරීෙම්දී ඇති වූ සිද්ධිය:  

 නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙග් 
පකාශය 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 
    Speaker’s Certificate 
 

PERFORMANCE REPORT OF HUMAN RIGHTS 
COMMISSION  

 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 

PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 
 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
    Attempted Abduction of Convener of Medical Faculty 

Students’ Action Committee 
    Immediate Relief for People Affected by Drought 
    Investigation into Narcotic Drugs Nabbed at Sathosa 

Warehouse Complex Ratmalana 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அறிவிப் கள் : 
     சபாநாயகர  சான் ைர 
 
மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வின் ெசயலாற் ைக அறிக்ைக 
 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக்கு  அறிக்ைககள் 
 
அரசாங்க நிதி பற்றிய கு வின் அறிக்ைக 
 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
    ம த் வபீட மாணவ ெசயற்கு  ஒ ங்கிைணப்பாளைரக் கடத்த 

யற்சித்தைம 
    வரட்சியினால் பாதிப் ற்ற மக்க க்கு உடன  நிவாரணம் 
 இரத்மலாைன செதாச களஞ்சியத்ெதாகுதியில் ைகப்பற்றப்பட்ட 

ேபாைதப்ெபா ள் பற்றிய விசாரைண 
 

ம த் வபீட மாணவ ெசயற்கு  ஏற்பாட்டாளைரக் ைக ெசய்ய 
யன்றேபா  இடம்ெபற்ற சம்பவம்:  

சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சாின் கூற்  

අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීෙම් 
සහ ආරක්ෂා කිරීෙම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත : 

 පළමු වන වර කියවන ලදී. 

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්:  
 සිඩ්නි ජයරත්න පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) – [ගරු 

ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා] - පළමුවන වර කියවන ලදී 

 
විෙද්ශ විනිමය පනත් ෙකටුම්පත: 
 ෙදවන වර සහ තුන්වන වර කියවා සංෙශෝධිතාකාරෙයන් 

සම්මත කරන ලදී  

 
කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් සම්බන්ධෙයන් රජෙය් වගකීම් 

ඉටු කිරීම 

 

குற்றச் ெசயல்க க்குப் ப யாக்கப்பட்ேடா க்கும் சாட்சிக க்குமான 
உதவி மற் ம் பா காப்  (தி த்தம்) சட்ட லம்:       

 தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  
 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
 சிட்னி ஜயரத்ன மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) – 

[மாண் மிகு  ெஹக்டர் அப் ஹாமி] - தன் ைற 
மதிப்பிடப்பட்ட  

 
ெவளிநாட் ச் ெசலாவணிச் சட்ட லம்: 
 இரண்டாம், ன்றாம் ைறகள் மதிப்பிடப்பட் , 

தி த்தப்பட்டவா  நிைறேவற்றப்பட்ட  
 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண : 
 காணாமற்ேபான ஆட்கள் ெதாடர்பில் அரசின் கடப்பாட் ைன 

நிைறேவற் தல் 

INCIDENT OCCURRED WHILE TAKING INTO CUSTODY 
CONVENER OF MEDICAL FACULTY STUDENTS' 
ACTION COMMITTEE: 

     Statement by Minister of Law and Order and Southern 
Development 

 

ASSISTANCE TO AND PROTECTION OF VICTIMS OF 
CRIME AND WITNESSES BILL: 

    Read the First time  
 

PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
 Sidney Jayarathne Foundation (Incorporation) – [The Hon. 

Hector Appuhamy] –Read the First time 
 

FOREIGN EXCHANGE BILL: 
    Read a Second and the Third Time, and passed as amended 
 

ADJOURNMENT MOTION: 
   Fulfilment of Governments’ Commitments Regarding Missing 

Persons 





පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—-                                                                               

 
 

2017  ජූලි 25වන අඟහරුවාදා 
2017 ைல 25 ெசவ்வாய்க்கிழைம 

 Tuesday, 25th July, 2017 
—————————–—— 

 

 
 

අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  

මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .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 
 

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 ජූලි 21 
වන දින ම’විසින් “ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් (විෙශේෂ 
විධිවිධාන)” නමැති පනත් ෙකටුම්පෙතහි සහතිකය සටහන් කරන 
ලද බව දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

 

II 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසව්ීම 
பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம்  

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 

2017 ජූලි මස 25වන අඟහරුවාදා, එනම් අද දින පස් වරු 3.30ට 
මාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින්, ඊට පැමිණ 
සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාට ෙමයින් 
දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් කාර්ය 
සාධන වාර්තාව 

மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வின் 
ெசயலாற் ைக அறிக்ைக  

PERFORMANCE REPORT OF HUMAN RIGHTS 
COMMISSION 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී  ලංකා  පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 41ආ (6) ව්යවස්ථාව පකාරව 2016.10.01 දින සිට 
2016.12.31 දින දක්වා ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් කාර්ය සාධන 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 ජාතික රාජ්ය 
සභාෙව් 1977 අංක 8 දරන උදර්පන පනෙත් 3 වගන්තිය යටෙත්  
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය සහ රුසියානු 
සමූහාණ්ඩුව අතර උදර්පන ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන් 
ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ජූනි 07 දිනැති අංක 
2022/27 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය 
ඉදිරිපත් කරමි.  

එම නියමය 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, මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2017 වර්ෂය සඳහා වසර මැද රාජ්ය මූල්ය 
තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව 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. 

599 600 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

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 1968 අංක 32 
දරන පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනෙත් 52 වගන්තිෙය් (1) 
උපවගන්තිය යටෙත් අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා 
සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 මැයි 
31 දිනැති අංක 2021/28 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන 
ලද නිෙයෝග  ඉදිරිපත් කරමි.  

එම නිෙයෝග අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය 
කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත 
ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

  

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

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2007/2008, 2008/2009, 
2009/2010, 2010/2011 සහ 2011/2012 වර්ෂ සඳහා සීමාසහිත 
ජාතික කඩදාසි සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තා  ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තා ව්යාපාර හා වාණිජ 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 2013 සහ 2014 වර්ෂ සඳහා කුඩා ෙත් වතු 
සංවර්ධන අධිකාරිෙය්  වාර්ෂික වාර්තා  ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තා 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, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2015/2016 වර්ෂය සදහා ශීලංකන් 
එයාර්ලයින්ස්හි 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, 2016 වර්ෂය සඳහා ඉඩම් ෙකොමසාරිස් 

ජනරාල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව මම 
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. 

 
 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
 ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள்  

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 
 

ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
ගරු කථානායකතුමනි, තිරසර සංවර්ධන සහ පරිසර හා 

ස්වාභාවික සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත 
ෙයොමු කරන ලද, 

 (i)  2008 අංක 35 දරන සමුද දූෂණය වැළැක්වීෙම් 
පනත යටෙත් නිෙයෝග; 

 (ii)  2013 වර්ෂය සඳහා භූ විද්යා සමීක්ෂණ හා පතල් 
කාර්යාංශෙය් වාර්ෂික වාර්තාව; 

 (iii) 2013 සහ 2014 වර්ෂ සඳහා මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තා; 

 (iv)  2013 සහ 2014 වර්ෂ සඳහා සමුදීය පරිසර 
ආරක්ෂක අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තා; 

 (v)  2013 සහ 2014 වර්ෂ සඳහා රාජ්ය දැව සංසථ්ාෙව් 
වාර්ෂික වාර්තා; 

 (vi)  2013 සහ 2014 වර්ෂ සඳහා ජාතික මැණික් සහ 
සව්ර්ණාභරණ අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තා; 

 (vii)  2012 සහ 2013 වර්ෂ සඳහා මැණික් හා 
සව්ර්ණාභරණ පර්ෙය්ෂණ හා අභ්යාස ආයතනෙය් 
වාර්ෂික වාර්තා; 

 (viii) 2015 වර්ෂය සඳහා ෙවරළ සංරක්ෂණ සහ ෙවරළ 
සම්පත් කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව; සහ 

 (ix)  2015 වර්ෂය සඳහා වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 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. 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය  

කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් 
සභාපතිතුමා  ෙවනුෙවන් මම  අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය 
කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත 
ෙයොමු කරන ලද “පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත” සහ “2012 සහ 2014 වර්ෂ සඳහා 
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පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශී ලංකා ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තා” 
සම්බන්ධෙයන් වූ එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව  ඉදිරිපත් කරමි.  

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

 
 

රජෙය් 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, 

(i) Nation Building Tax (Amendment) Bill; 

(ii) Orders under Special Commodity Levy Act; 

(iii) Resolution under the Customs Ordinance; 

(iv) Notes on 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; and 

(v) Financial Performance of the First Quarter of 2017 
(Summary of the Total)  

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  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (රාජ්ය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம - ெபா  நிர்வாக மற் ம் 

காைமத் வ பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 

(1) රත්නපුර, නව නගරය, සිරිසුමනගම, අංක 423/133 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි අයි.ඩී. මංගලිකා මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම;  

(2) මුලතිව්, ෙකෝකිලායි, ශාන්ත ආනා ගාමීය ධීවර 
සංවිධානෙය් සභාපති එම්. රුක්මාල් තුෂාර ලිෙව්රා 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3) ෙමොරටුව, අඟුලාන, දුම්රිය ෙපොළ පාර, නෙවෝදා ගාඩ්න්ස,් 
අංක 128/23 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.එම්.ජී. 
ෙසෙනවිරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, බුලත්ෙකොහුපිටිය, වෑගල්ල, 

උඩහවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එච්.පී. දයානන්ද මහතාෙගන් 
 ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, නාවලපිටිය, වරකාව, ෙකොස්වත්ත, 

අංක 382/1 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි කරුණා නවරත්න 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙකොළඹ 02, ෙසෝනඩර්ස් ෙකෝට්, අංක 

55/9 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එම්.එච්.එම්. අසන් 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. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන 

පශ්න.  

පශ්න ඇසීෙම්දීත්, පිළිතුරු දීෙම්දීත් ෙව්ලාව සම්බන්ධෙයන් 
කරුණාකරලා අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියන කාරණයට ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මම නැවත වරක් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා. ෙම් ගැන ආණ්ඩු පක්ෂයත්, විපක්ෂයත් ඒකමතික 
තීරණයකට ආවා. ඒ වාෙග්ම පශ්න අඩු කරනවා  ෙවනුවට,  
තාවකාලිකව අත් හදා බැලීමක් වශෙයන් අතුරු පශ්න ෙදකක් 
ඇසීමටත් -තුනක් ඇසීම ෙවනුවට- එදා තීරණයක් ගත්තා.  

ඒ අනුව පළමුවැනි පශ්නය ගරු බුද්ධික පතිරණ මැතිතුමා,  
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට.  

 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ෙගොඩපිටිය ජාතික පාසෙල් 6 ෙශේණියට සිසුන් 
ඇතුළත් කිරීම: අකමිකතාව 

ெகாடப்பிட் ய ேதசிய பாடசாைலயில் 6ஆம் 
தரத் க்கு மாணவர்கைள அ மதித்தல்: ைறேக  

ADMISSION OF STUDENTS TO GRADE 6 OF GODAPITIYA 
NATIONAL SCHOOL: IRREGULARITY   

     856/’16 
1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (3): 

(අ) (i) මාතර දිසත්ික්කෙය්, අකුරැස්ස, ෙගොඩපිටිය ජාතික 
පාසලට 2016 වර්ෂය සඳහා 6 ෙශේණියට සිසුන් 
ඇතුළත් කිරීෙම්දී අකමිකතාවක් සිදු වී ඇති බවත්; 

603 604 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii)  ඒ ෙහේතුෙවන් සිසුන් පිරිසකට අසාධාරණයක් සිදු 
වී ඇති බවත්;  

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙගොඩපිටිය ජාතික පාසලට 2016 වර්ෂය සඳහා 
ෙවනත් පාසල්වලින් 6 ෙශේණියට ඇතුළත් කර ගත් 
ශිෂ්යයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ශිෂ්යයන් ඇතුළත් කර ගත් කමෙව්දය, එක් 
එක් ශිෂ්යයා අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) ෙතෝරාගත් සිසුන් පිළිබඳ ෙල්ඛනයක් 
විදුහල්පතිවරයා විසින් අධ්යාපන අමාත්යාංශය 
ෙවත ඉදිරිපත් කර තිෙබ්ද; 

 (iv)  එෙසේ නම්, එම ෙල්ඛනයට අමාත්යාංශෙය් 
නිර්ෙද්ශය ලබා දී තිෙබ්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ෙම් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට පියවර 
ගන්ෙන්ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) අසාධාරණයට ලක් වූ සිසුන් සඳහා ගනු ලබන 
පියවර කවෙර්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில், அக்குரஸ்ஸ, 
ெகாடப்பிட் ய ேதசிய பாடசாைலக்கு 2016ஆம் 
ஆண் க்காக 6ஆம் தரத் க்கு மாணவர்கைள 
அ மதிக்கின்றேபா  ைறேக  
இடம்ெபற் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (ii) இதன் காரணமாக  சில  மாணவர்க க்கு அநீதி 
ேநர்ந் ள்ள  என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) 2016ஆம் ஆண் க்காக, ெகாடபிட் ய ேதசிய 
பாடசாைலயின் 6ஆம் தரத் க்கு ஏைனய 
பாடசாைலகளி ந்  அ மதிக்கப்பட்ட 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக யா  
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  மாணவர்கள் அ மதிக்கப்பட்ட 
ைறைம, ஒவ்ெவா  மாணவ க்கும் ஏற்ப 

ெவவ்ேவறாக யா  என்பைத ம்; 

 (iii) ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட மாணவர்கள் பற்றிய ஒ  
பட் யல் அதிபாினால் கல்வி அைமச்சுக்கு 
சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், குறித்த பட் ய க்கு அைமச்சின் 
விதப் ைர கிைடக்கப்ெபற் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) இ  ெதாடர்பில் விசாரைணெயான்ைற 
ேமற்ெகாள்வதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள் 
வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், குறித்த திகதி யா  என்பைத ம்; 

 (iii) அநீதி இைழக்கப்பட்ட மாணவர்கள் ெதாடர்பில் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யா  
என்பைத ம்;  

 அவர் இச்சைபக்கு ேம ம் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 

asked the Minister of Education:  

(a) Is he aware that -  

 (i) an irregularity has taken place in admitting 
students to grade 6 of the Godapitiya 
National School in Akuressa in Matara 
District in the year 2016; and 

 (ii) a group of students have been faced with an 
injustice owing to that? 

(b)    Will he inform this House -  
 (i) the number of students who were admitted 

to grade 6 of Godapitiya National School 
from other schools in the year 2016; 

 (ii) the methodology adopted in admitting 
students in relation to each student, 
separately;  

 (iii) whether a list of  selected students has been 
submitted to the Ministry of Education by 
the Principal; and 

 (iv) if so, whether the Ministry has given its 
recommendation to that list? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) whether steps will be taken to conduct an 
inquiry in that regard; 

 (ii) if so, the date it will be done; and 

 (iii) the steps to be taken in regard to the 
students who faced injustice? 

(d)   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) අකමිකතාවක් සිදු වී ඇති බව ෙම් වන ෙතක් 
වාර්තා වී ෙනොමැත. 

        (ii) ෙනොමැත.   

(ආ)   (i)   174කි. ඇමුණුම  සභාගත* කරමි. 

605 606 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 

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

 
       (iii)   සෙහෝදර හා අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල ගණ යටෙත් 

වන ෙල්ඛන හැර අෙනකුත් ෙල්ඛන ෙමම 
අමාත්යාංශයට ඉදිරිපත් කර ඇත. 

       (iv)   අනුමැතිය සඳහා අමාත්යාංශය ෙවත ඉදිරිපත් කළ 
ෙල්ඛන සඳහා අනුමැතිය ලබා දී ඇත. 

(ඇ)  (i)  සිසුන් ඇතුළත් කිරීෙම්දී අසාධාරණයක් සිදුවී ඇති 
බවට කිසිෙවකු විසින් දැනුම් දීමක් කර ෙනොමැත. 
2008/37 හා 2008/37(1) චකෙල්ඛ විධිවිධාන 
අනුව සිසුන්  ෙතෝරා ගැනීෙම්දී අසාධාරණයක් සිදු 
වී ඇතැයි සැලෙකන ඉල්ලුම්කරුවකු ඒ සඳහා 
ඉල්ලීමක් කරන්ෙන් නම්, විධිමත් පරීක්ෂණයක් 
මසක් ඇතුළත පැවැත්වීමට කටයුතු කළ හැක. 
එහිදී යම් ගණයක් තුළ ඇතුළත් වීමට සුදුසුකම් 
ලබා ඇතත් ෙතෝරා ෙගන ෙනොමැති සිසුෙවකු 
ෙවත්නම් ඔහුට/ඇයට සාධාරණයක් ඉටු කිරීමට 
කටයුතු කළ හැක. 

 (ii)  විධිමත් ඉල්ලීමක් ලද පසු මසක් තුළ ෙමම 
පරීක්ෂණය සිදු කිරීමට පියවර ගනු ලැෙබ්. 

 (iii)  යම් ගණයක් තුළ ඇතුළත් වීමට සුදුසුකම් ලබා 
ඇතත්, ෙතෝරා ෙගන ෙනොමැති සිසුෙවකු 
ෙවත්නම් ඔහුට/ඇයට සාධාරණයක් ඉටු කිරීමට 
කටයුතු කරනු ඇත. 

(ඈ)  අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පළමුවන අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන ඇමතිතුමා සවිස්තරාත්මක 

පිළිතුරක් ලබා දීම පිළිබඳව එතුමාට මා ස්තුතිවන්ත වනවා.  

අනු 
අංක 

අනුමත කමෙව්දය අනුමැතිය 
ලබා දී ඇති 
සංඛ්යාව 

ඇතුළත් 
වී ඇති 
සංඛ්යාව 

1 කඩඉම් ලකුණු නිකුත් 
වීෙම්දී මුල් වටෙයන් 

36 23 

2 2008/37 චකෙල්ඛයට අනුව 
විදුහලට ඉදිරිපත් වන 
අභියාචනා සියල්ල ලකුණු 
මත ෙපළගස්වා 
විදුහල්පතිෙග් නිර්ෙද්ශය 
මත අමාත්යාංශෙය් 
අනුමැතිෙයන් 

160 120 

3  2008/37(1) 2008.10.30 
චකෙල්ඛයට අනුව ආදි 
ශිෂ්ය ගණය තුළ 
අමාත්යාංශෙය් 
අනුමැතිෙයන් 

14 14 

4 2008/37 (1) 2008.10.30 
චකෙල්ඛයට අනුව සෙහෝදර 
සහ අධ්යයන කාර්ය 
මණ්ඩල ගණය තුළ 
විදුහල්පති විසින් 

(අමාත්යාංශ
යට 
අනුමැතිය 
සඳහා 
ඉදිරිපත් කර 
ෙනොමැත.) 

17 
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සමහර ජාතික පාසල්වල තරගයක් තිෙබන බව ඇත්ත. නමුත්, 
සමහර ජාතික පාසල්වල අනුමත සීමාව වන සිසුන් 45ත් නැහැ. 
ෙගොඩපිටිය ජාතික පාසෙල් ෙවන්ෙන් ඒ වාෙග් ෙදයක්. ගරු 
කථානායකතුමනි, පන්තිෙය් සිටින සිසුන් සංඛ්යාව අනුමත සීමාව 
තුළ නැති වුණාම විදුහල්පතිවරයා කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? සමහර 
ළමයි ශිෂ්යත්ව පතිඵලවල අනුපිළිෙවළ අනුව එම පාසෙල් 6වන 
ෙශේණියට ඇතුළත් කරන්න බැහැ. 7වන ෙශේණිෙය්දී ෙම් 
විදුහල්පතිවරයා අමාත්යාංශයට නම් ටිකක් යවනවා. 
ශිෂ්යත්වෙයන් ඉහළ ලකුණු ලබා ගත් ළමයි අත් හැරලා පහළ 
ලකුණු ලබා ගත් ළමයින්ෙග් නම් තමයි ඒ ලැයිස්තුෙවන් 
යවන්ෙන්. ෙම් ඊෙය්-ෙපෙර්දාත් එෙහම ළමෙයකුෙග් නමක් 
අමාත්යාංශයට යැව්වා. ආරංචි විධියට ඒ ගනුෙදනුව රුපියල් ලක්ෂ 
3ක ගනුෙදනුවක්. ෙම් ගනු-ෙදනුව වන්ෙන් අමාත්යාංශය 
පැත්ෙතන් ෙනොෙවයි, පාසල පැත්ෙතන්. අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයා ෙමහි පසු බිම දන්ෙන් නැහැ. ෙල්කම්වරයා 
කරන්ෙන්  ෙම්කයි. තමුන්ට ලැයිස්තුවක් ආවා, ඉස්ෙකෝලෙය් 
අදාළ පන්තිෙය් පුරප්පාඩු තිෙබනවා, එම නිසා ඔහු ෙම් ලැයිස්තුව 
අනුමත කරනවා. හැබැයි, ඒ අදාළ වසර ෙදකකට පථම 
ශිෂ්යත්වෙයන් වැඩි ලකුණු ගත් දරුෙවෝ එම පාසලට ඇතුළත් 
වීමට ෙනොහැකිව ඉන්නවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නය ෙමොකක්ද, ගරු මන්තීතුමනි? 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මම අහන්ෙන් ෙම්කයි. වැඩි ලකුණු ගත් ළමයි ඉන්ෙදද්දි අඩු 
ලකුණු ගත් ළමෙයකු ඊෙය්-ෙපෙර්දා ෙම් පාසලට ඇතුළත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් පිළිබඳව ෙහොයා 
බලනවාද? පරීක්ෂණයක් කරනවාද? ෙමම සිද්ධිෙය්දී 
විදුහල්පතිවරයා වැරදි නම්, එතුමා සම්බන්ධෙයන් කියාමාර්ග 
ගන්නවාද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් පැමිණිල්ලක් ලැබී තිෙබනවා. 

ෙම් අනුව ස්ථිරවම විමර්ශනයක් කරනවා. විමර්ශනයක් කරලා 
වැරදි නම්, විනයානුකූලව කියා මාර්ග ගන්නවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අවසාන අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, එක අතුරු පශ්නයයි ෙන් ඇහුෙව්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදකයි. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
හරි, මාෙග් තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සමහර පාසල්වල -විෙශේෂෙයන් පධාන පාසල්වල- 
විදුහල්පතිවරුන් ෙහෝ විදුහල්පතිවරියන් විශාම යෑෙම්දී පවත්වන 
උත්සවවලට මුදල් එකතු කිරීම කරනවා. ගුරු මණ්ඩලෙයන් 
පමණක් මුදල් එකතු කරනවා නම් පශ්නයක් නැහැ. නමුත් දැන් 
ශිෂ්ය නායක නායිකාවන්ෙගනුත් මුදල් එකතු කරන තත්ත්වයට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. මාතර සුජාතා බාලිකා විද්යාලෙය් පාථමික 
අංශෙය් විදුහල්පතිවරිය තව සති කිහිපයකින් විශාම යනවා. ෙම් 
උත්සවය සඳහා ගුරු භවතකුෙගන් රුපියල් 2,500කුත්, ශිෂ්ය 
නායිකාවකෙගන් රුපියල් 1,500කුත් එකතු කරනවා. ෙම් පළමු 
වසෙර් සිට පහ වසර දක්වා පන්තිවල ඉන්න ළමයි; පුංචි දරුෙවෝ.  
අද උදෑසන, ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඒ ආකාරයට මුදල් එකතු කිරීෙම් 
කියාදාමයට අවශ්ය මූලික පිඹුරුපත් සකස් කරලා තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, පාසල්වල මුදල් එකතු කිරීම නවත්වන්නට, 
ඒ සඳහා වැට බඳින්නට ඔබතුමා ශක්තිමත් කමෙව්දයක් සකස් 
කළා. ඒ කමෙව්දය තුළත් ෙමම පාසෙල් පුංචි පන්තිවල ශිෂ්ය 
නායිකාවකෙගන් රුපියල් 1,500කුත්, ගුරු භවතකුෙගන් රුපියල් 
2,500කුත් එකතු කිරීමට තීරණය කර තිෙබනවා. සමහර විට ෙහට 
දවෙසේ ලියුමක් අත්සන් කරයි ෙම් මුදල් ලබා ෙදන්ෙන් 
කැමැත්ෙතන් කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, කැමැත්ෙතන් ලබා ෙදන 
බවට ලියුමක් දුන්නා වුණත්, ෙමවැනි ෙදයක් සම්බන්ධෙයන් 
ගන්නා කියාමාර්ගය කුමක්ද කියලා ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න  
කැමැතියි. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමවැනි ෙද්වල් වළක්වන්නට තමයි 

චකෙල්ඛයක් නිකුත් කරලා කුමන අවස්ථාවකදීවත් ගුරුවරුන්ට 
තෑගි ෙභෝග ෙහෝ කුමන ෙදයක් ෙහෝ ලබා ගැනීම තහනම් කෙළේ. 
එෙහම තිබියදීත්, ෙමතුමා සඳහන් කළා වාෙග් වකාකාරෙයන් 
සමහර තැන්වල ෙම් කටයුතු කියාත්මක ෙවනවා. විමර්ශන 
නිලධාරින් සංඛ්යාව වැඩි කර ගත්ෙතොත් අපට මීට වඩා ෙම්වා ගැන 
ෙසොයා බලන්නට පුළුවන්. ගරු මන්තීතුමා ෙම් බව ලිඛිතව 
දැන්වූවෙහොත් අපි   විමර්ශනයක් කරන්නම්. නමුත් පශ්නය 
ෙම්කයි. අපි ෙම් සියලු කටයුතු කරන්ෙන් මිනිසුන් සමඟ නිසා 
පාෙයෝගිකව  හරි අමාරු තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒ ෙකෙසේ 
ෙවතත්, ගරු මන්තීතුමා අපට පැමිණිල්ලක් කරන්න. ඒ ගැන 
විධිමත් පරීක්ෂණයක් පවත්වලා කියා මාර්ගයක් ගන්නවා.  

 
විෙද්ශ දූත මණ්ඩල සඳහා පත් කළ පුද්ගලයන්: 

විසත්ර 
ெவளிநாட் த் ப் பணிக்காக நியமிக்கப்பட்ேடார்: 

விபரம் 
PERSONS APPOINTED TO FOREIGN DIPLOMATIC MISSIONS: 

DETAILS 
      

   928/’16 
2.  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (5): 

(අ) (i) 2015.01.08 සිට 2016.08.01 දක්වා ශී ලංකා 
විෙද්ශ දූත මණ්ඩල සඳහා පත්කළ ශී ලංකා විෙද්ශ 
ෙසේවෙය් නිලධාරින් ෙනොවන පුද්ගලයන්ෙග් නම්, 
උපන් දිනයන්, ශී ලංකාෙව් ලිපිනයන්, අධ්යාපන 
සුදුසුකම්, ෙසේවා පළපුරුද්ද, පත්කළ රටවල් සහ 
තනතුරු ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii)  ඔවුන් අතරින් ද්විත්ව පුරවැසි/විෙද්ශ පුරවැසි 
තත්ත්වය  හිමි පුද්ගලයන් කවුරුන්ද;  

 (iii)  ෙද්ශපාලනිකව පත්කළ ෙමම පුද්ගලයන්ට 
පැවරූ රාජකාරි කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2015.01.08 ெதாடக்கம் 2016.08.01 வைர 
இலங்ைக ெவளிநாட் த் ப் பணிக்காக 
நியமிக்கப்பட்ட இலங்ைக ெவளிநாட் ச் ேசைவ 
உத்திேயாகத்தர்கள் அல்லாத ஆட்களின் 
ெபயர்கள், பிறந்த திகதிகள், இலங்ைக 

கவாிகள், கல்வித் தைகைமகள், ேசைவ 
அ பவங்கள், நியமிக்கப்பட்ட நா கள் மற் ம் 
பதவிகள் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்களில் இரட்ைட பிரஜா ாிைம நிைலகள்/
ெவளிநாட்  பிரஜா ாிைமையக் ெகாண் ள்ள 
ஆட்கள் யாவர் என்பைத ம்; 

 (iii) அரசியல் ாீதியாக நியமிக்கப்பட்ட ேமற்ப  
ஆட்க க்கு ஒப்பைடக்கப்பட்ட கடைமகள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Foreign Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) separately the names, dates of birth, 
addresses in Sri Lanka, educational 
qualifications, service experience, 
appointed countries, posts of the persons 
who were appointed to Foreign Diplomatic 
Missions of Sri Lanka from 08.01.2015 to 
01.08.2016 and who are not officers of the 
Sri Lanka Foreign Service;  

 (ii) of them, the persons holding status of dual 
citizenship/foreign citizenship; and 

 (iii) the duties entrusted to these persons who 
were political appointees?     

(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 ලබා ෙදනවා.  

(අ) (i) රාජ්ය තාන්තික ෙනොවන නිලධාරින්, අමාත්ය 
මණ්ඩලය විසින් පත් කරනු ලැබූවන්, ෙවනත් 
අදාළ අමාත්යාංශ හා ෙදපාර්තෙම්න්තුවල 
නිලධාරින්, රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාරවරුන්,  
සන්ධාන නිලධාරින්, ෙපෞද්ගලික සහකාරවරුන්, 
රියැදුරන් හා කාර්යාල කාර්ය සහායකයන් විෙද්ශ 
රටවල පිහිටි ශී ලංකා දූත මණ්ඩලවල ෙසේවය 
කරන, එෙහත් ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවයට අයත් 
ෙනොවන නිලධාරින් අතර ෙව්.  
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  රාජ්ය තාන්තික මට්ටෙම් නිලධාරින්ෙග් ලැයිසත්ුව 
පමණක් ඇමුණුම (I) ෙලස ඉදිරිපත් කරමි. දීර්ඝ 
ලැයිසත්ුවක් වන බැවින් මම එය සභාගත* 
කරනවා. 

   (ii) ෙමම පශන්ෙය් පිළිතුරත් ලැයිසත්ුවක් හැටියටයි 
තිෙබන්ෙන්. එය ඇමුණුම (II) ෙලස සභාගත* 
කරනවා.  

 (iii) විෙද්ශ රටවල පිහිටි ශී ලංකා දූත මණ්ඩලවලට සිදු 
කරනු ලබන පත්කිරීම් ෙද්ශපාලන පදනමක් 
යටෙත් සිදු කරනු ෙනොලැෙබ්. පත්කිරීම් සිදු කරනු 
ලබන පදනම පහත දක්වා තිෙබ්. 

  * වෘත්තිකයන් ෙනොවන රාජ්ය තාන්තික 
නිලධාරින්-  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් 
පත් කරනු ලැබූ උසස ්නිලතල පිළිබඳ කාරක 
සභාෙව් අනුමැතිය පදනම් කර ගනිමින්  

  *  අමාත්ය මණ්ඩල විසින් පත් කරනු ලැබූවන් -  
අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය මත 

  *  ආරක්ෂක නිලධාරින්-  ආරක්ෂක අමාත්යාංශය 
විසින් නම් කරනු ලද 

  *  වාණිජ නිලධාරින් -  වාණිජ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
විසින් නම් කරන ලද 

  *  රැකියා හා සුබසාධන නිලධාරින් -   විෙද්ශ 
රැකියා අමාත්යාංශය විසින් නම් කරන ලද  

    ෙත් පවර්ධන නිලධාරින් - වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශය 
විසින් නම් කරන ලද 

 කම්කරු නිලධාරින් - කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා 
අමාත්යාංශය විසින් නම් කරන ලද 

 ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවය - රාජ්ය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය් නම් කිරීම මත/ෙහෝ 
අමාත්යාංශය විසින් රාජ්ය ෙසේවෙයන් මාරුකර යැවීම. 

 ශී ලංකා ගණකාධිකරණ ෙසේවය -අමාත්යාංශය විසින් 
රාජ්ය ෙසේවෙයන් මාරුකර යැවීම. 

ෙමම නිලධාරින්ට පැවරී ඇති රාජකාරි පහත පරිදි ෙව්. 

තානාපතිවරුන් හා මහෙකොමසාරිසව්රුන් 

 සත්කාරක රෙට්දී ශී ලංකාව නිෙයෝජනය කිරීම, සත්කාරක 
රෙට්දී ශී ලංකාෙව් ජාතික අභිලාෂ ආරක්ෂා කිරීම හා 
අක්තගැන්වූ රට/රටවල් අතර ද්වීපාර්ශව්ික සබඳතා 
පවර්ධනය කිරීම. 

ෙකොන්සාල් ජනරාල්, නිෙයෝජිතයා හා නිෙයෝජ්ය දූත මණ්ඩල 
පධානි 

 තමාට බලය පැවරී ඇති පෙද්ශවලදී ශී ලංකාෙව් අභිලාෂ 
පවර්ධනය කිරීම. 

ආරක්ෂක නිලධාරින් 

 අක්තගන්වන ලද රට/රටවල් අතර පවත්නා ද්වීපාර්ශව්ීය 
සබඳතා පවර්ධනය කිරීමට හා ආරක්ෂක විෂය ආශිත හා 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා හා/ෙහෝ දූත 
මණ්ඩල පධානි විසින් පවරන ලද ඕනෑම නිල රාජකාරි 
කටයුත්තක් සිදුකිරීම සඳහා දූත මණ්ඩල කාර්යාල පධානිට 
සහාය ලබාදීම. 

වාණිජ නිලධාරින්  

  අක්තගන්වන රට/රටවල් අතර පවත්නා 
ද්වීපාර්ශව්ීය සබඳතා පවර්ධනය කිරීමට හා ශී 
ලංකාෙව් ද්වීපාර්ශව්ීය ෙවළඳ හා ආර්ථික සබඳතා 
ආශිත රාජකාරී කටයුතුවලට සහායවීම හා විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා/ෙහෝ දූත 
මණ්ඩල පධානි විසින් පවරන ලද ඕනෑම නිල 
රාජකාරි කටයුත්තක් සිදුකිරීම.   

රැකියා සහ සුබසාධන නිලධාරින් 

  අක්ත ගන්වන ලද රට/රටවල් සමඟ පවත්නා 
ද්වීපාර්ශව්ීය සබඳතා පවර්ධනය කිරීමට සහ                           
ශී ලාංකික සංකමණික ෙසේවකයන්ෙග් 
සුභසාධනයට අදාළ කටයුතු සඳහා දූත මණ්ඩල/
දූත කාර්යාල පධානියා හට සහාය ලබාදීම සහ 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා 
විසින් හා/ෙහෝ දූත මණ්ඩල පධානියා විසින් 
පවරනු ලබන ෙවනත් ඕනෑම රාජකාරී 
කටයුත්තක් සඳහා සහාය ලබාදීම. 

ෙත් පවර්ධන නිලධාරින් 

  අක්තගන්වන ලද රට/රටවල් සමඟ පවත්නා 
ද්වීපාර්ශව්ීය සබඳතා පවර්ධනය කිරීමට සහ ෙත් 
පවර්ධන ඒකකය මඟින් සංවිධාන කරන ෙගෝලීය 
පවර්ධන කියාකාරකම් සඳහා දූත මණ්ඩල/දූත 
කාර්යාල පධානියා හට සහාය ලබාදීම ෙමන්ම 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා 
විසින් හා/ෙහෝ දූත මණ්ඩල පධානියා විසින් 
පවරනු ලබන ෙවනත් ඕනෑම රාජකාරි 
කටයුත්තක් සඳහා සහාය ලබාදීම. 

කම්කරු නිලධාරින් 

  අක්තගන්වන ලද රට/රටවල් සමඟ පවත්නා 
ද්වීපාර්ශව්ීය සබඳතා පවර්ධනය කිරීමට සහ ශී 
ලංකාෙව් කම්කරු ගැටලුවලට අදාළව දූත 
මණ්ඩල/දූත කාර්යාල පධානියාහට සහාය ලබාදීම 
ෙමන්ම විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයා විසින් හා/ෙහෝ දූත මණ්ඩල 
පධානියා විසින් පවරනු ලබන ෙවනත් ඕනෑම 
රාජකාරි කටයුත්තක් සඳහා සහාය ලබාදීම. 

ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් නිලධාරින් සහ ශී ලංකා 
ගණකාධිකරණ ෙසේවෙය් නිලධාරින් 

  අක්තගන්වන ලද රට/රටවල් සමඟ පවත්නා 
ද්වීපාර්ශව්ීය සබඳතා පවර්ධනය කිරීමට සහ 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා 
විසින් හා/ෙහෝ දූත මණ්ඩල පධානියා විසින් 
පවරන ලද ෙවනත් ඕනෑම රාජකාරි කටයුත්තක් 
සඳහා සහාය ලබාදීම. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පශ්නෙය් (අ) (ii)  ෙකොටසට පිළිතුර 

කියවන්න පුළුවන්ද?  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තීතුමනි, පශ්නෙය් (අ) (ii)  ෙකොටසට පිළිතුර 

ඇමුණුම II හි තමයි සඳහන් ෙවන්ෙන්. මා එය කියවන්නම්.  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ද්විත්ව පුරවැසිභාවය/විෙද්ශ පුරවැසිභාවය සහිත පුද්ගලයන් : 

1. සව්ර්ණා පී. ගුණරත්න ෙමෙනවිය; තනතුර, ෙකොන්සල් 
ජනරාල්; තානාපති කාර්යාලය, ෙලොස ් ඇන්ජලීස;් රට, 
ඇ ෙමරිකා එක්සත් ජනපදය; පත්වීම් දිනය, 2016.03.11;  
කැනඩා - ශී ලංකා  ද්විත්ව පුරවැසිභාවය. 

2. මෙනෝජ් වර්ණපාල මහතා; තනතුර, උපෙද්ශක; තානාපති 
කාර්යාලය, ලන්ඩන්; රට, එක්සත් රාජධානිය; පත්වීම් 
දිනය, 2015.10.15; බිතාන්ය - ශී ලංකා ද්විත්ව 
පුරවැසිභාවය.  

අමාත්යාංශය සතුව ඇති ෙතොරතුරු අනුව ෙම් දත්ත තමයි 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්, ගරු මන්තීතුමනි.  
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට අතුරු පශ්න අහන්න ෙවලා 

තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාෙගන්.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔබතුමා අතුරු පශ්න ඉදිරිපත් කෙළොත්, ඒවා ගරු ඇමතිතුමාට 

ෙයොමු කරලා ඔබතුමන්ලාට පිළිතුරු ලබා ෙදන්න සලස්වන්න 
පුළුවන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ පිළිබඳ යන්තණය ෙමොකක්ද? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
යන්තණය ඇත්තටම හදා තිබුෙණ් නැහැ. ගිය සුමානෙය් ඉඳලා 

තමයි ඒ යන්තණය හදා තිෙබන්ෙන්. යන්තණයක් හදන්න කියා 
ඔබතුමන්ලාම තමයි කිව්ෙව්.  [බාධා කිරීමක්]  

  

විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා සාමාන්යෙයන් පශන්වලට 
පිළිතුරු ෙදනවා. අද ෙපොඩ්ඩක් ඒක බැරි වුණා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අමාත්යතුමාෙගන් විමසා පිළිතුරු 

ලබාෙදනවාය කියා හැම දාම පකාශ කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් 
ගරු සභානායකතුමා - ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා- නිතරම 
ඒක කියනවා. නමුත්, ඒක ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඒකට තිෙබන 
කමය ෙමොකක්ද?  

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගිය සතිෙය් සිට ඒකට ෙවනම වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදා 

තිෙබනවා. ඒ ගැන ඔබතුමන්ලාවත් දැනුවත් කරනවා. එතෙකොට 
සම්බන්ධීකරණයක් ඇති ෙවනවා ෙන්.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, එෙහම ෙකෙරනවා නම් 

හරි ෙන්.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක ෙකෙරන්ෙන් කවදා ඉඳලාද? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඉදිරිෙය්දී එය ෙකෙරනවා, ගරු මන්තීතුමනි.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
වහාම බල පැවැත්ෙවන පරිදි.  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔබතුමන්ලා ඉදිරිෙය් දී බලන්න. ඒෙකන්ම පටන් ගනිමු.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කමය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අපි අදාළ ගරු ඇමතිතුමාව දැනුවත් කරනවා, ඔබතුමන්ලා ෙම් 

අතුරු පශ්න නැඟූ බවට. ඒවාට පිළිතුරු සපයන්න කියලා 
කියනවා. එතෙකොට ඔබතුමන්ලාට  ගරු ඇමතිතුමා හරහා පිළිතුරු 
ලබා ෙදන්න පුළුවන්.    

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග්  පළමු වන අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.  ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ෙහෝ විෙද්ශ පුරවැසිභාවය සහිත 
පුද්ගලයන් ශී ලංකා රාජ්ය නිෙයෝජනය කරන ෙකොට රටවල් 
ෙදකටම ෙසේවය කරන්න සිදු වන තත්ත්වය පිළිබඳව රජෙය් 
ස්ථාවරය ෙමොකක්ද?  ඒ අය ෙවනත් යම් යම් අවස්ථාවලට ෙයොදා 
ගන්න එපාය කියන අදහසක් අප තුළ නැහැ. රාජ්ය පතිපත්ති, 
ආරක්ෂක කටයුතු, ආර්ථික කටයුතු  සම්බන්ධ කටයුතුවල 
ෙයදීෙම්දී, එෙහම නැත්නම් ද්විත්ව පුරවැසි භාවය සහිත 
පුද්ගලයන් තානාපතිවරුන් වශෙයන්  කටයුතු කරද්දී,   රටවල් 
ෙදකටම ෙසේවය කරන්න සිදු වන තත්ත්වය පිළිබඳව රජෙය් 
පතිපත්තිමය සථ්ාවරය ෙමොකක්ද කියලා අපි දැන ගන්න 
කැමැතියි.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අපි ෙමය අදාළ ගරු ඇමතිතුමාට ෙයොමු කරලා ඔබතුමාට 

ඉක්මන් පිළිතුරක් ලබා ෙදන්නම්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන අතුරු පශ්නය. 
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ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නයත් එම 

කාරණය සම්බන්ධෙයන්මයි. දැන් එතුමා ලබා දුන් උත්තරෙය්ම 
තිෙබනවා, බිතාන්ය තානාපති කාර්යාලෙය් ශී ලංකා රජය 
ෙවනුෙවන් උපෙද්ශක කටයුතු කරන පුද්ගලයා බිතාන්ය 
පුරවැසියකුය කියලා. පැහැදිලිවම අපි දන්නවා, ඔවුන්  ෙබොෙහෝ 
අය ශී ලංකා පුරවැසිභාවයට වඩා ඒ රෙට් පුරවැසිභාවය රැක ගන්න 
ෙගොඩක් මහන්සි ෙවන බව. කිසිම තත්ත්වයක් යටෙත් ඒක අත් 
හරින්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා  double agentsලා වශෙයන් කටයුතු 
කරන අයට ශී ලංකා ආණ්ඩුෙවන් පඩි ෙගවන තත්ත්වයක් ෙම් 
තුළින් ඇති කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ගැන  ආණ්ඩුව 
සැලකිලිමත් ෙවන්නය කියන ඉල්ලීමයි නැවතත් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු ඇමතිතුමා ඒ පශන්යත් අදාළ ගරු ඇමතිතුමාට 

ෙයොමු කරන්න. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ලැබී තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව ද්විත්ව පුරවැසිභාවය තිෙබන 

අය තානාපති කාර්යාල ෙදකක විතරයි පත් කර තිෙබන්ෙන්.  
ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්නයට පිළිතුරු සපයන්න කියලා අපි ගරු 
ඇමතිතුමාට දැනුම් ෙදන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 3 - 931/'16 - (5), ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා.  
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
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. 

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

 
 

 ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවෙය් නිලධාරින්:  විසත්ර 
இலங்ைக ெவளிநாட் ச் ேசைவ 
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4.  ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (5): 

(අ) (i) 2015.12.09 දින සිට 2016.09.30 දින දක්වා වූ 
කාලය තුළදී පත් කරන ලද තානාපතිවරයන්, මහ 
ෙකොමසාරිස්වරයන්, නිෙයෝජ්ය තානාපතිවරයන්, 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙකොමසාරිස්වරයන් සහ එම 
මට්ටෙම් ෙවනත් තනතුරු දරන ශී ලංකා විෙද්ශ 
ෙසේවයට අයත් නිලධාරින් සහ විෙද්ශ ෙසේවයට 
අයත් ෙනොවන නිලධාරින් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.09.30 දින වනවිට ඉහත (i)හි සඳහන් වන 
තනතුරු දරන ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවය ට අයත් 
ෙනොවන නිලධාරින්ෙග් නම්, වෘත්තීය සුදුසුකම්, 
ඉහළම අධ්යාපන සුදුසුකම් සහ වර්තමානෙය් 
දරන තනතුර ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  
(அ) (i) 2015.12.09ஆந் திகதி ெதாடக்கம் 2016.09.30ஆந் 

திகதி வைரயான காலப்பகுதிக்குள் 
நியமிக்கப்பட்ட வர்கள், உயர் 
ஸ்தானிகர்கள், பிரதித் வர்கள், பிரதி உயர் 
ஸ்தானிகர்கள் மற் ம் அந்த மட்டத்ைதச் ேசர்ந்த 
ேவ  பதவிகைள வகிக்கின்ற ெவளிநாட் ச் 
ேசைவ உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் 
ெவளிநாட் ச் ேசைவையச் சாராத 
உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 ( i i) 2016.09.30ஆந் திகதியளவில் ேமற்ப  (i) இல் 
குறிப்பிடப்பட்ட பதவிகைள வகிக்கின்ற 
ெவளிநாட் ச் ேசைவையச் சாராத 
உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்கள், ெதாழில்சார் 
தைகைமகள், அதிகபட்ச கல்வித் தைகைமகள் 
மற் ம் தற்ேபா  வகிக்கின்ற பதவிகள்  
ெவவ்ேவறாக யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Foreign Affairs : 

(a) Will he inform this House separately- 
 (i) the number of Ambassadors, High 

Commissioners, Chargé d' Affaires, Deputy 
High Commissioners, and other officers of 
same rank who belong to the Sri Lanka 
Foreign Service and the officers who do not 
belong  to the Sri Lanka Foreign Service 
appointed during the period from 
09.12.2015 to 30.09.2016; and 

 (ii) the names, professional qualifications, 
highest educational qualifications and  the 
present positions of the officers who do not  
belong to the Sri Lanka Foreign Service 
and in the positions mentioned in above (i)  
as at 30.09.2016; 

(b) If not, why? 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථානායකතුමනි, මට යම් කාරණයක් පිළිබඳව සඳහන් 
කරන්නට තිෙබනවා.   ෙමම කාරණය ෙම් පශ්නයට අදාළ ද 
දන්ෙන් නැහැ. විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාව අද ජනාධිපති 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට කැඳවා තිබුණා. එතුමාෙග් නීතිඥ 
මහත්වරුන් පකාශ කරලා තිබුණා, එතුමා අද දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කටයුතුවලට සහභාගිවීමට නියමිතව තිෙබන බැවින්  එම 
ෙකොමිෂන් සභාවට  පැමිෙණන්ෙන් නැහැ කියලා. එෙසේ මාධ්ය 
වාර්තා කර තිෙබනවා මා දැක්කා. හැබැයි, අද එතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලාත් නැහැ.   

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අපි නම් පත්තරවල තිෙබනවා දැක්ෙක් එතුමා කැබිනට් 

මණ්ඩල රැස්වීමට සහභාගී වනවා කියලායි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලාත් නැහැ. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීම උෙද් තිබුණා. ඔබතුමාට ෙදක 

මාරුෙවලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, පිළිතුරු ෙදන්න. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ලබා ෙදනවා. 
 

(අ) (i) ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවයට අයත් නිලධාරින් 
සංඛ්යාව 

  තානාපතිවරයන් සංඛ්යාව - 2 

  මහ ෙකොමසාරිස්වරයන් සංඛ්යාව  - 0 

  අතරතුර තානාපතිවරයන් සංඛ්යාව - 0 

  නිෙයෝජ්ය මහ ෙකොමසාරිස්වරයන් සංඛ්යාව - 0 

  ෙකොන්සල් ජනරාල්වරයන් සංඛ්යාව - 1 

   ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවයට අයත් ෙනොවන 
නිලධාරින් සංඛ්යාව 

  තානාපතිවරයන් සංඛ්යාව - 4 

  මහ ෙකොමසාරිස්වරයන් සංඛ්යාව - 5 

  අතරතුර තානාපතිවරයන් සංඛ්යාව - 0 

  අතරතුර තානාපතිවරයන් සංඛ්යාව - 0 

  අතරතුර තානාපතිවරයන් සංඛ්යාව—2 

 (ii) ඇමුණුම  බලන්න.  ඇමුණුම සභාගත* කරමි. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එක අතුරු පශ්නයයි අහන්ෙන්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

"ෛමතී පාලනයක්... ස්ථාවර රටක්" කියන ජනාධිපති 
පතිපත්ති පකාශනෙය් 43වන පිටුෙව් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"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." 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියවපු ඔය ලැයිස්තුව අනුව 
ජනාධිපතිතුමන් ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් ජනවරමක් ලබා ගැනීමට 
ජනතාවට දුන් පතිඥාව කඩ කර තිෙබනවා ෙන්ද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තීතුමනි, එයට පිළිතුර නම්, "නැත". ෙමම ලැයිස්තුව 

කිෙයව්ෙවොත් ඔබතුමාට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්, ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා අහන්ෙන් 2015 
ජනවාරි 08වැනි දාට ඉස්ෙසල්ලා නම්, එයට පිළිතුර, "ඇත". ඉන් 
පසුව නම් පිළිතුර, "නැත". 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
පශ්නය පැහැදිලියි. එය ලිඛිතව දීලා තිෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙදවැනි අතුරු පශ්නයත් අහන්න 
වනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙපොෙරොන්දු කඩ කළා; කමක් නැහැ. අහන්න. 

617 618 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙදවැනි අතුරු පශ්නයත් අහන්න වනවා. 

ෙමොකද, පළමුවැනි අතුරු පශ්නයට ඔබතුමාෙග් පිළිතුර වුෙණ්, 
"නැත" යන්නයි. ගරු ඇමතිතුමනි, පිළිතුර "නැත" වන්ෙන් 
ෙකෙසේදැයි මට පහදා ෙදනු මැනවි. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අද ගරු ඇමතිතුමා පැමිණ නැත. අතුරු පශ්නවලට පසුව 

පිළිතුරු ෙදනු ඇත. 

 
 නලිනගාන්ධි විමෙල්න්දන් මහත්මිය: ගුරු පුහුණු 

සහතිකෙය් විෂමතාව 
தி மதி நளினகாந்தி விமேலந்திரன்: ஆசிாியர் 

பயிற்சிச் சான்றிதழின் ேவற் ைம   
MRS. NALINAGANDI VIMALENDRAN: DISPARITY IN 

TEACHER TRAINING CERTIFICATE 

1102/’16 
5. ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 

(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3) : 

(අ) (i) මඩකලපුව, නාවට් කර්නි කන්නකි විද්යාලෙය් 
ගුරුවරියක වන නලිනගාන්ධි විමෙල්න්දන් 
මහත්මිය, 2008දී මඩකළපුව ගුරු විදුහෙලන් සිය 
පුහුණුව අවසන් කළ බවත්, මුලතිව් දිසත්ික්කෙය් 
කයිෙවලි ගෙන්ෂා විද්යාලයට පත් කළ බවත්; 

           (ii)  2009 අෙපේල් මස පැවති මඩකළපුව ගුරු විදුහෙල් 
අවසන් පරීක්ෂණයට ෙපනී සිටින ෙලසට ඇයට 
දැනුම් දීමක් ෙකරුණු බවත්; 

 (iii) එම කාල සීමාෙව් දී යුද්ධය උච්චතම අවසථ්ාවට 
එළඹ තිබූ බැවින් කිසිදු පුද්ගලෙයකුට  
මුලතිව්වලින් පිට වීමට අවසර ෙනොතිබූ බවත්; 

 (iv) සිය කනිෂ් ඨ කණ්ඩායම සමඟ පරීක්ෂණයට ෙපනී 
සිටි ඇයෙග් සහතිකෙය් බලාත්මක දිනය 
2011.01.01 වූ අතර ඇයෙග් කනිෂ්ඨයන්ට එම 
දිනය 2009.08.01 වූ බවත්;  

 (v) ෙමම අසාධාරණය පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමාට 
අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කර ඇති බවත්, ෙමම 
විෂමතාව නිවැරදි කිරීම සඳහා ජනාධිපතිතුමාෙග් 
සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරයාෙග් 2016.08.05 
දිනැති අංක SL/EDU/APP/0043 දරන ලිපිය 
එවකට, අධ්යාපන අමාත්යංශ ෙල්කම්වරයා ෙවත 
ෙයොමු කර ඇති බවත්;  

 එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) ඇෙග් සහතිකෙය් බලාත්මක දිනය 2009.08.01 ෙලස 
ෙවනස ් කිරීමට උපෙදස ් ලබා ෙදන්ෙන්ද යන්න එතුමා 
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  
(அ) (i) மட்/நாவற்ேகணி கண்ணகி வித்தியாலய 

ஆசிாிைய தி மதி நளினகாந்தி விமேலந்திரன் 
அவர  பயிற்சிைய மட்டக்களப்  ஆசிாியர் 
கலாசாைலயில் 2008 இல் ர்த்தி ெசய்த ம் 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் உள்ள ைகேவ  
கேணசா வித்தியாலத்திற்கு நியமனம் 
ெசய்யப்பட்டார் என்பைத ம்; 

 (ii) மட்டக்களப்  ஆசிாியர் கலாசாைலயில் 2009 
ஏப்பிரல் மாதம் நைடெபற்ற இ திப் 
பாீட்ைசக்குத் ேதாற் மா  அவர் 
ேகாரப்பட்டார் என்பைத ம்; 

 (iii) அக்காலகட்டத்தில் த்தம் உச்சக்கட்டத்திைன 
அைடந்தி ந்த காரணத்தினால் 

ல்ைலத்தீவிைன விட் ச்ெசல்ல யா ம் 
அ மதிக்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (iv) தன  கனிஷ்ட ெதாகுதியின டன் 
பாீட்ைசக்குத் ேதாற்றிய அவாின் சான்றிதழின் 
ெசயற்ப ம் திகதி 2011.01.01 என 
வழங்கப்பட் ள்ள அேதேவைள, கனிஷ்ட 
ெதாகுதியின க்கு இ  2009.08.01 என 
வழங்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (v) இந்த அநீதியிைனப் பற்றி ஜனாதிபதிக்கு இவர் 
விண்ணப்பித்தைதத் ெதாடர்ந்  ஜனாதிபதியின் 
இைணப் ச் ெசயலாளர் SL/EDU/APP/0043 
இலக்க ைடய 2016.08.01ஆம் திகதியிடப்பட்ட 
க தத்திைன இந்த ஒ ங்கீனத்ைத நிவர்த்தி 
ெசய் மா  ேகாாி அப்ேபாைதய கல்வி 
அைமச்சின் ெசயலாள க்கு அ ப்பி 
ைவத்தி ந்தார் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) அவர  சான்றிதழின் ெசயற்ப ம் திகதிைய 

01.08.2009 என மாற் வதற்கு அறி த்தல் 
வழங்கப்ப மா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறியத்த வாரா? 

(இ) இன்ேறல் ஏன்? 
 

asked the Minister of Education: 

(a) Is he aware that - 
 (i) Mrs. Nalinagandi Vimalendran, teacher at 

Bt/Navatkerny Kannaki Vidyalaya 
completed her training from Batticaloa 
Teachers College in 2008 and posted to 
Kaiveli Ganesha Vidyalaya in Mullaitivu 
District; 

 (ii) she was asked to sit for the final 
examination in April 2009 which was held 
at Batticaloa Teachers College; 

 (iii) as war was at its climax during that period 
and nobody was allowed to leave out of 
Mullaitivu; 

 (iv) she sat for the examination with her junior 
batch and the effective date of her 
certificate is given as 01.01.2011; whereas 
juniors were given as 01.08.2009; and 

 (v) she has appealed to the President about this 
injustice and the Coordinating Secretary to 
the President has sent a letter No. SL/ 
EDU/APP/0043 dated 05.08.2016 to then, 
Secretary, Ministry of Education to rectify 
this irregularity? 

(b) Will he inform this House whether instructions be 
given to change the effective date of her certificate 
as 01.08.2009? 

(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, පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේය. 

(අ) (i) ගුරු පුහුණුව අවසන් කළ බව දනී. 

 (ii) දනී. 

 (iii) ෙනොදනී. 

 (iv) දනී. 

 (v) ෙනොදනී. 

(ආ) වලංගු විභාග කාර්යය පටිපාටිය හා පතිඵල තීරණය කිරීෙම් 
පටිපාටිය අනුව කළ ෙනොහැක. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, අතුරු පශ්න තිෙබනවාද? 

 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
Yes, Sir. It is well known that due to the situation 

prevailed in Kilinochchi and Mullaitivu Districts in April, 
2009, these teachers were not in a position to go out of 
those Districts. That is why she was affected. So, some 
kind of compensation has to be given.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, එය එෙසේ වුණත් විභාග කාර්ය 

පටිපාටිය අනුව එෙහම සිදු කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Have you got any other Supplementary Questions?  
 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
There are 43 teachers who faced the similar situation. 

Earlier, when this question was asked, Hon. V.S. 
Radhakrishnan, State Minister of Education accepted that 
some kind of arrangement should be made for those 43 
teachers. This teacher is one of them. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් රාධකිෂ්නන් රාජ්ය 

ඇමතිතුමාෙග් ඉල්ලීම මත Cabinet Paper එකක් සකස් කරමින් 
යනවා.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Thank you. 

පශ්න අංක 6 -1113/'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, ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 
සතියක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

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

 
 

මීගහතැන්න, කුම්බදූව පෙද්ශෙය් ගල් ෙකොරි : 
පරිසර හානි 

மீகஹெதன்ன, கும்ப வ பிரேதசக் கற்குழிகள்: 
சுற்றாடல் பாதிப்   

QUARRIES AT KUMBADUWA AREA IN MEEGAHATHENNA: 
ENVIRONMENTAL DAMAGE 

1152/’16 
 

8. ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):  

(අ) (i) වලල්ලාවිට පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට 
අයත් මීගහතැන්න, කුම්බදූව පෙද්ශෙය් ගල් 
ෙකොරි 02ක් කියාත්මක වන බවත්;  

 (ii) එමඟින් දැඩි පරිසර හානියක් සිදුවී ඇති බවත්; 

 (iii) එම ගල් ෙකොරි නිසා අවට නිවාස විශාල 
පමාණයකට හානි වී ඇති බවත් ; 

 එතුමා දන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) එම ගල්  ෙකොරි අයිතිකරුවන් විසින් යාබද කුඹුරු 
ෙගොඩකර ඇති බව වාර්තා වී තිෙබ්ද; 

 (ii) පෙද්ශවාසීන් දිගින් දිගටම පැමිණිලි කර තිබියදීත්, 
මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් එම ගල් ෙකොරි 
ෙදෙක් බලපත අෙහෝසි ෙනොකරන්ෙන් මන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i )  வளல்லாவிட்ட பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்குச் 
ெசாந்தமான மீகஹெதன்ன,  கும்ப வ 
பிரேதசத்தில் 02 கற்குழிகள் நடத்தப்பட்  
வ கின்றன என்பைத ம்; 

 (ii )  அதன் லம் சுற்றாட க்கு க ைமயான பாதிப்  
ஏற்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (iii )  ேமற்ப  கற்குழிகள் காரணமாக அ கி ள்ள 
ெப ந்ெதாைகயான கள் பாதிக்கப் 
பட் ள்ளன என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 
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(ஆ) (i )  ேமற்ப  கற்குழி உாிைமயாளர்களால் 
அ கி ள்ள வயல்கள் நிரப்பப்பட் ள்ளதாக 
அறிக்ைகயிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 ( i i )  பிரேதச வாசிகள் ெதாடர்ச்சியாக ைறப்பா  
ெசய்தி ந்தேபாதி ம், மத்திய சுற்றாடல் 
அதிகாரசைப ேமற்ப  இரண்  கற்குழிகளின் 
உாிமங்கைள இரத் ச் ெசய்யாதி ப்பதற்கான 
காரணம் யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Is he aware that -  
 (i) two quarries are being operated at 

Kumbaduwa area in Meegahathenna 
belonging to the Walallawita Divisional 
Secretary's Division; 

 (ii) they have caused a massive damage to the 
environment; and 

 (iii) a large number of houses in the surrounding 
area have been damaged due to these 
quarries?  

(b) Will he inform this House -  
 (i) whether it has been reported that nearby 

paddy fields have been filled up by the 
owners of  those quarries; and 

 (ii) the reason for not cancelling the quarry 
permits by the Central Environmental 
Authority at a time when the residents have 
continuously lodged complaints regarding 
the matter?  

(c) If not, why?  
 

ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා (මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன - மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் 
சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne - Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ) (i) වලල්ලාවිට පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් 
කුම්බදූව පෙද්ශෙය් කළුගල් වළවල් ෙදකක් පිහිටා 
ඇත.  එයින්,  

  ෙක්.ඒ.ඩී. වීරසිංහ මහතාට අයත් කළුගල් වළ 
දැනට කියාත්මක තත්ත්වෙය් ෙනොමැත. 

  පී.ෙක්. විමල් නානායක්කාර මහතාට අයත් 
කළුගල් වළ කියාත්මක තත්ත්වෙය් ඇත. 

 (ii) කළු ගල් කර්මාන්තය ෙහේතුෙවන් සිදු විය හැකි 
පරිසර බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා භූ විද්යා 
සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය මඟින් නිකුත් කළ 
කැණීම් බලපතෙයන් හා මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිෙයන් නිකුත් කළ පරිසර ආරක්ෂණ 
බලපතෙය් ෙකොන්ෙද්සි මඟින් කටයුතු ෙයොදා 
ඇත. 

 (iii) නිවාස කිහිපයකට හානි සිදු වී ඇති බවට පැමිණිලි 
මධ්යම පරිසර අධිකාරිය ෙවත ලැබී ඇත. 

(ආ) (i) කුඹුරු ෙගොඩකර ඇති බව වාර්තා වී ෙනොමැත. 

  එෙහත්, ෙක්.ඩී.ඒ. වීරසිංහ මහතාට අයත් ගල් වළ 
ෙහේතුෙවන් වර්ෂා ජලය මඟින් මඩ, පස ්කුඹුරට 
ෙසේදී යන බව වාර්තා වී ඇති බැවින්, ඒ සඳහා මඩ 
රැඳවුම් (silt trap) සකස ් කරන ෙලස මධ්යම 
පරිසර අධිකාරිය විසින් කර්මාන්තකරුට දන්වා 
ඇත. 

 (ii) ෙක්.ඩී.ඒ. වීරසිංහ මහතාට අයත් කළු ගල් වළ 
දැනට කියාත්මක තත්ත්වෙය් ෙනොමැති අතර, 
පරිසර ආරක්ෂණ බලපතය අලුත් කිරීමට මධ්යම 
පරිසර අධිකාරිය ෙවත අයදුම්කර  ෙනොමැත. 

  පී.ෙක්. විමල් නානායක්කාර මහතාට අයත් කළු 
ගල් වළ කියාත්මක තත්ත්වෙය් ඇති නමුත්, 
ෙකොන්ෙද්සි සහිත බලපතයක් පවතී. මධ්යම 
පරිසර අධිකාරිය විසින් ඒ සම්බන්ධෙයන් 
පසුවිපරම් කිරීමට නියමිතය. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, වලල්ලාවිට පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට 
අයත් මීගහතැන්න සහ කුම්බදූව කියන ෙම් ගල් ෙකොරි ෙදක 
නිරීක්ෂණය කරන්නට කළුතර දිස්තික් ෙල්කම්වරයාත්, මධ්යම 
පරිසර අධිකාරිෙය් සහ භූ විද්යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශෙය් 
නිලධාරිනුත් ගියා. ෙම් නිවාසවලට හානි ෙවලා තිෙබනවා; කුඹුරු 
ෙගොඩ ෙවලාත් තිෙබනවා. එක ගල් ෙකොරියක බලපතය පසු ගිය 
ෙපබරවාරි මාසෙය් අෙහෝසි වුණාට, අෙනක් බලපතය දිගින් 
දිගටම කියාත්මක ෙවනවා; ඒෙකනුත් ෙම් හානියම සිද්ධ ෙවනවා. 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් කියා මාර්ග ගන්නම් කියලා ඒ ෙවලාෙව්දී 
අදාළ නිලධාරින් ෙපොෙරොන්දු ෙවලා ගියත්, ඒ පෙද්ශයට දැඩි 
හානියක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ මිනිස්සුන්ට ෙසෞඛ්ය පශ්න 
තිෙබනවා; දරුවන්ෙග් ඉෙගනීම් කටයුතුවලට බාධා ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා; තවමත් ෙගවල් ඉරි තළනවා. ඒ නිසා, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කියා මාර්ගයක් ෙනොගැනීම බරපතළ පශ්නයක්.  

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙක්.ඩී.ඒ. වීරසිංහ මහත්තයාට අයත් 
කළු ගල් වළ ෙම් වනවිටත් කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ.  ගරු 
මන්තීතුමා කියන්ෙන්, පී.ෙක්. විමල් නානායක්කාර කියන 
මහත්තයා කරෙගන යන ගල් වළ සම්බන්ධෙයනුයි. මධ්යම 
පරිසර අධිකාරිය හැටියට  අපි දැනට ඒ ගැනත් පසුවිපරම් 
කරනවා. අෙනක, ඒකාබද්ධ පරීක්ෂණෙය් ගත්ත තීරණයක් අනුව 
තමයි බලපතය නිකුත් කරලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, එතැන යම් 
අකටයුත්තක් එෙහම නැත්නම් පරිසරය සම්බන්ධෙයන් හානියක් 
ෙවනවා නම්, ඒ ගැන කවුරු ෙහෝ පැමිණිලි කරනවා නම් අපට ඒ 
ස්ථාන පරීක්ෂා කරලා ඒ පිළිබඳ තීරණ ගැනීෙම් හැකියාව 
තිෙබනවා.  ගරු මන්තීතුමනි, ඒකාබද්ධ පරීක්ෂණෙය් 
වාර්තාවන්වලට අනුකූලව ඒ ගල් වළ සම්බන්ධෙයන් ෙවනත් 
පශ්නයක් දැනට පැන නැඟිලා නැහැ.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඇති තරම් පැමිණිලි ලැබිලා තිෙබනවා. 

623 624 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවටත් පෙද්ශවාසීන් පැමිණිලි 
ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාෙග්ම ඒ අදාළ ආයතනයට දැන් වසර 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරනවා. නමුත්, ෙම් 
පුද්ගලයා ෙද්ශපාලන බලය සහ තමන්ෙග් මුදල් බලය පාවිච්චි 
කරලා ඒවා යටපත් කර ගන්නා බවක් තමයි ෙපන්නුම් කරන්ෙන්. 
එම නිසා අපි කියන්ෙන්, ෙම් පිළිබඳව කඩිනමින් ඉතාමත් 
සාධාරණ මැදිහත්වීමක් කරලා ෙම් ෙවමින් පවතින විනාශය නතර 
කරන්න කියන එකයි.  

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

ගරු කථානායකතුමනි, පළමුෙවනි කාරණාව තමයි, මුදල් ෙහෝ 
බලයට ෙහෝ යටෙවලා බලපතවල කාලය තියා ගැනීම කිසිම 
විධියකින් කරන්ෙන්වත්, එවැනි ෙදයක් සිදු වන්ෙන්වත් නැහැ. 
ගරු මන්තීතුමනි,  දහෙදෙනක්, පහෙළොස් ෙදෙනක්, එෙහම 
නැත්නම් පනස් ෙදෙනක් එකතු ෙවලා ෙපොඩි උද්ෙඝෝෂණයක් 
කරලා ෙම් රෙට් සමහර කර්මාන්ත වහන්න, එෙහම නැත්නම් 
සමහර ෙපෞද්ගලික පශ්න, ෙද්ශපාලන පශ්න වැනි කාරණා ඉස්මතු 
කරෙගන ෙමවැනි ස්ථානවලට ඇවිල්ලා උද්ෙඝෝෂණ කරලා, යම් 
පශ්න ඇති කරලා ෙම් රෙට් පවතින ව්යාපාර සම්පූර්ණෙයන්ම 
විනාශ කිරීෙම් ව්යාපාරයකුත් කර ෙගන යනවා අපි ෙබොෙහෝ 
ස්ථානවලදී දැක තිෙබනවා. එම නිසා පැමිණිල්ලක් දැමූ පලියට 
ෙමවැනි ගල් වළවල් -රෙට් කියාත්මක වන ව්යාපාර- නතර 
කරන්න අපි සූදානමක් නැහැ. එෙහම නතර කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙනත් නැහැ. හැබැයි, ඒ සම්බන්ධෙයන් 
පැමිණිලි ආෙවොත් ඒ ගැන සථ්ාන පරික්ෂාවක් සහ ඊට අදාළ සියලු 
කටයුතු කරලා,  ඒක පරිසරයට හානියක් ෙලසට තීරණය වුෙණොත් 
පැහැදිලිවම ඒවා  නතර කරන්නත් අපි කටයුතු කරනවා.  

 
නියඟෙයන් පීඩාවට පත් ෙපොල් වගා කරුවන්: 

පුත්තලම දිසත්ික්කය  
வறட்சியினால் பாதிக்கப்பட்ட ெதங்குச் ெசய்ைகயாளர்கள்: 

த்தளம் மாவட்டம்  
COCONUT CULTIVATORS AFFECTED BY DROUGHT: 

PUTTALAM DISTRICT  
 1156/’16 

9. ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) පසුගිය මාස 3- 4 කාලය පුරා පුත්තලම දිසත්ික්කය 
දැඩි නියඟයකට මුහුණ දුන් බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) එම නියඟය ෙහේතුෙවන් පුත්තලම දිසත්ික්කෙය් 
ෙපොල් වගාවට දැඩි හානි සිදු වී ඇති බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (iii) නියඟෙයන් පීඩාවට පත් පුත්තලම දිසත්ික්කෙය් 
ෙපොල් වගා කරන්නන්ට යම් සහනාධාරයක් ලබා 
දීමට ගන්නා පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக்  ேகட்ட 
வினா:   

(அ) (i )  கடந்த 3-4 மாத காலமாக த்தளம் மாவட்டம் 
க ம் வறட்சிைய எதிர்ேநாக்கியெதன்பைத 
அறிவாரா என்பைத ம்; 

 ( i i ) ேமற்ப  வறட்சியின் காரணமாக த்தளம் 
மாவட்ட ெதன்ைனச் ெசய்ைக ெப மளவில் 
பாதிக்கப்பட்டெதன்பைத அவர் 
ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்; 

 ( i ii ) வறட்சியினால் பாதிக்கப்பட்ட த்தளம் மாவட்ட 
ெதங்குச் ெசய்ைகயாளர்க க்கு ஏேத ம் 
நிவாரணம் அல்ல  உதவிகைள வழங்குவதற்கு 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Plantation Industries: 

(a) Will he inform this House-  
 (i) whether he is aware that Puttalam District 

has been facing a drought during the last 3-
4 months;  

 (ii) whether it is admitted that coconut 
cultivation was immensely affected due to 
this drought; and 

 (iii) the measures that will be taken to provide 
any kind of relief and aid for the coconut 
cultivators of Puttalam District who were 
affected by the drought?  

(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)  ඔව්. 

 (ii)  ඔව්. (හානි තක්ෙසේරුව පහතින් දක්වා ඇත) 

  නියං තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් ෙපොල් වගාවට සිදුව 
ඇති හානිෙය් තක්ෙසේරුව 

 
 (iii)   පුත්තලම් දිසත්ික්කෙය් නියඟෙයන් හානි වූ ෙපොල් 

වගාව පිළිබඳව දැනට ලැබී ඇති දත්ත අනුව ෙපොල් 
ගස ් 25,000කට ආසන්න පමාණයක් මුළුමනින්ම 
විනාශ වී ඇත. 

  ඒ අනුව, එම ෙපොල් වගාව නැවත සථ්ාපිත කිරීමත් 
පවතින ෙපොල් වගාව නියඟෙයන් ආරක්ෂා කිරීම 

පාෙද්ශීය කාර්යාලය හානි වූ ෙපොල් ගස් 
ගණන 

මාරවිල (පුත්තලම 
දිස්තික්කය) 

  25,000  (විසිපන්දහස) 

කුරුණෑගල 
(කුරුණෑගල 
දිස්තික්කය) 

100,000  (ලක්ෂය) 

කුලියාපිටිය              "   50,000  (පනස්දහස) 

    

                         
එකතුව 

175,000  (එක්ලක්ෂ 
හැත්තෑපන්දහස) 

625 626 

[ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා] 



2017  ජූලි  25  

සඳහාත් 2017 වසෙර්දී ෙපොල් වගා කිරීෙම් 
මණ්ඩලය විසින් පහත සහනාධාර වැඩසටහන් 
රුපියල් මිලියන 37.75ක පතිපාදන යටෙත් 
කියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. 

 
(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ඒ ඒ දිස්තික්කවලට ආෙව්ණික වූ ෙභෝග තිෙබනවා. රටක් විධියට 
අපට එය වැදගත් ෙවනවා. පුත්තලම, කුරුණෑගල දිස්තික්ක ෙපොල් 
තිෙකෝණෙය් පධාන දිස්තික්ක ෙදකක් ෙවනවා. ෙම් වනවිට ෙපොල් 
ගස් විශාල පමාණයක් හානියට පත් ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් 
ෙමොෙහොත වනවිට අෙප් රජය විධියට ගරු නවින් දිසානායක 
ඇමතිතුමාෙගන් අමාත්යාංශෙයන් ෙපොල් කර්මාන්තෙය් 
සංවර්ධනයට විශාල මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. එෙසේ නමුත් 
අපිට ෙපෙනන්න සහ දකින්න තිෙබන්ෙන් ෙපොල් කර්මාන්තය 
ආශිත කර්මාන්ත දවසින් දවස වැෙටන බවයි. මම ෙම් පශ්නය 
අහන්න කාරණාව කර ගත්ෙත්ත් ඒකයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා මම ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න 
කැමැතියි, ෙම් ක්ෙෂේතයට අවශ්ය කරන පිරිස් පමාණය එෙහම 
නැත්නම් ෙම් ක්ෙෂේතයට අවශ්ය කරන ශමය ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශය සතුව අවශ්ය පමාණයට තිෙබනවාද කියා. 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමෙහමයි. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ෙපොල් 

සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් හා ෙපොල් වගා කිරීෙම් මණ්ඩලෙය් 
තාක්ෂණික ඇබෑර්තු යම් කිසි පමාණයක් තිෙබනවා. අපි 

කියාකාරකම ෙවන්කරන 
ලද මුදල 
රුපියල් 
මිලියන 

ෙභෞතික 
ඉලක්කය 

01. නියඟය නිසා හානි වූ 
ෙපොල් ගස් ෙවනුවට 
ෙපොල් පැළ ෙනොමිෙල් 
ලබා දීම 

10 ෙපොල් පැළ 
100,000 
(ලක්ෂය) 

02.  ෙපොල් ඉඩම්වල 
ෙතතමන සංරක්ෂණය 
සඳහා සහනාධාර ලබා 
දීම. 

12.75 අක්කර 850 
(අටසිය 
පනහ) 

03. ෙපොල් ඉඩම්වල ජල 
සම්පාදන පද්ධතිය 
ඉදිකිරීම සඳහා 
සහනාධාර ලබා දීම. 

6 අක්කර 600 
(හයසියය) 

04. ෙපොල් ගෙසේ මූල 
පද්ධතිය ආශිතව 
ෙතතමන සංරක්ෂණය 
සඳහා වසුන් ෙයදීමට 
සහනාධාර ලබා දීම. 

5 ගස් 200,000 
(ෙදලක්ෂය) 

05. පෙසේ ෙතතමන 
සංරක්ෂණය සඳහා 
පසට කාබනික 
ෙපොෙහොර ෙයදීෙමන් 
ව හය දියුණු 
කිරීෙමන් ෙතතමන 
සංරක්ෂණය සඳහා 
සහනාධාර ලබා දීම 

4 ගස් 40,000 
(හතළිස්දහස) 

  37.75   

ෙනොෙයක් අවස්ථාවල ඒවාට අයදුම් පත් කැ ෙඳව්වත්, ඒවාට 
සමහර පිරිස් අපට බඳවා ගන්න බැරි වී තිෙබනවා. ඒකට පධාන 
ෙහේතුව තමයි, ෙම් රජෙයන් ෙදන අඩු වැටුප. ඒ වාෙග් උසස් 
තාක්ෂණික දැනුමක් තිෙබන පුද්ගලයන් බඳවා ගැනීමට අපෙග් 
වැටුප් ෙකොමිසෙමන් අපට මීට වඩා පතිපාදන ලබා ෙදන්න 
අවශ්යයි. ඒ ගැන අපි තවම සාකච්ඡා කරමින් පවතිනවා.  

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, කාලය ඉතිරි කර ගැනීම සඳහා මම 

ෙදවන අතුරු පශ්නයත් තුන්වැනි අතුරු පශ්නයත්- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, දැන් අතුරු පශ්න ෙදකයි අහන්න ෙදන්ෙන්. 

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙදවැනි අතුරු පශ්නය විධියට මම 
ෙපොඩි ෙයෝජනාවක් කරන්නම්. ෙපොල් කර්මාන්තයට අදාළව 
හුදකලා බීජ ෙපොල් උයන තිෙබන්ෙන්  අඹකැෙල්. එය ආසියාෙව් 
තිෙබන පධාන ෙපෙළේ ෙපොල් බීජ නිපදවන ස්ථානයක්. ඒ 
පෙද්ශෙය් ඉන්න අයට ඒ පිළිබඳව දැනුමක් තිෙබනවා; හැකියාවත් 
තිෙබනවා; අඩු පඩියට වැඩ කරන්නත් පුළුවන්කම තිෙබනවා. 
ගරු ඇමතිතුමනි ඔබතුමා මැදිහත් ෙවලා ඒ පෙද්ශෙය් අයට 
රැකියා ලබා ෙදද්දී ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය්, එෙහම නැත්නම් 
ෙකොමිෂන් සභාවල තිෙබන rulesවලින් ෙපොඩ්ඩක් පහළට එන්න 
පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. මම ෙයෝජනාවක් විධියට එය ඉදිරිපත් 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් වන විට -ෙම් පශ්නය ඇහුවාට පස්ෙසේ-  
ෙපොල් වගාව තිෙබන විශාල ඉඩම්වල  නියඟෙයන් විනාශ වන 
ෙපොල් ගස් ෙපොල් පර්ෙය්ෂණායතනෙය් අනුමැතිව ෙගන ඉවත් 
කරලා ඒ ඉඩම්වල වැලි කැපීම නිසා ඒ වගාවට යම්කිසි බලපෑමක්  
වන තත්ත්වයට භාජන ෙවලා තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ 
නිසා ෙම් ෙපොල් වගාව පුනරුත්ථාපනය කරන්න; නැවත දියුණු 
කරන්න උත්සාහ කරන ගමන් ෙම් වගාව ආරක්ෂා කර ගන්න 
ඔබතුමාෙග් මැදිහත්වීම කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින්, පිළිතුරු 
සැපයීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා.   

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 

මම ඔබතුමාත් සමඟ එම ෙයෝජනාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා 
අවශ්ය පිළිසකර කිරීම් කිරීමට කටයුතු කරන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 10 - 1191/'16-(1), ගරු පද්ම උදයශාන්ත 

ගුණෙසේකර මැතිතුමා. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා.  

627 628 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු  කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම ඒ පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා 
සතියක 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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"நிதியங்களின் நிதியம்" : விபரம் 

"FUND OF FUNDS": DETAILS 
     1372/'16 

12. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2) 

(අ) (i) 2016 අය වැය ෙයෝජනා අංක 124ට අනුව, කුඩා 
හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයන් සඳහා ව්යාපාර 
පාග්ධනය සැපයීෙම් අරමුණින්, "අරමුදල්වල 
අරමුදල" පිහිටවනු ලැබුෙව්ද; 

 (ii) එකී "අරමුදල්වල අරමුදල" සඳහා දායක වන ෙලස 
ජාත්යන්තර මූල්ය සංසථ්ාව (IFC) සහ ආසියානු 
සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ෙවතින් ඉල්ලීමක් 
කරනු ලැබුෙව්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එයට ලැබුණු පතිචාර කවෙර්ද; 

 (iv) ව්යාපාර පාග්ධන සමාගම් සඳහා වූ සාංගමික 
ආදායම් බදු 50% කින් අඩු කිරීමට අදාළව ෙද්ශීය 
ආදායම් පනත සංෙශෝධනය කරනු ලැබුෙව්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2016ஆம் ஆண்  வர  ெசல  திட்ட 
ன்ெமாழி  இலக்கம் 124 இற்கு அைமய, சிறிய 

மற் ம் ந த்தர அளவிலான ெதாழில் 
யற்சியாளர்க க்கு ெதாழில் யற்சி  
லதனத்ைத அளிக்கும் ேநாக்கத்தில், 

"நிதியங்களின் நிதியம்"   ஒன்  
தாபிக்கப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  "நிதியங்களின் நிதியத்திற்கு"  
பங்களிப்  ெசய் மா  சர்வேதச நிதிக் 
கூட் த்தாபனத்திட ம் (IFC) ஆசிய அபிவி த்தி 
வங்கியிட ம் (A D B )  ேவண் ேகாள் 
வி க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அதற்கு கிைடத்த பிரதிப ப் கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ெதாழில் யற்சி லதன கம்பனிக க்கான 
கம்பனி வ மான வாிைய 50% ஆல் 
குைறப்பதற்கு ஏற் ைடயதாக உண்ணாட் 
டரசிைறச் சட்டம் தி த்தப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked  the Minister of Finance and Mass  Media: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether a ‘Fund of Funds’ has been 
established with the view to providing 
business capital to small and medium scale 
entrepreneurs as per Proposal No.124 of the 
Budget for the year 2016; 

 (ii) whether requests were made to the 
International Finance Corporation (IFC) 
and Asian Development Bank (ADB) 
seeking their contributions to the aforesaid 
‘Fund of Funds’;    

 (iii) if so, of the nature of the responses received 
from those institutes; and 

 (iv) whether the Inland Revenue Act was 
amended in relation to reduction of 
corporate income tax for venture capital 
companies by 50 per cent; 

(b)    If not, why? 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (මුදල් රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - நிதி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම ඒ පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  
(අ)  (i)  "අරමුදල්වල අරමුදල" නැමැති ඒකාබද්ධ 

අරමුදලක් සථ්ාපිත කිරීම මඟින් ව්යාපාර පාග්ධන 
පෙව්ශය ඇති කිරීම තුළින් සුළු හා මධ්ය පරිමාණ 
කර්මාන්ත සඳහා ෙකොටස ් මූල්ය පහසුකම් ලබා 
දීමට 2016 අය වැය මඟින් ෙයෝජනා කරන ලදී. 
බැංකු, රක්ෂණ සමාගම් ඊපීඑෆ,් ඊටීඑෆ ්  වැනි 
රාජ්ය සතු අරමුදල්, ජාත්යන්තර මූල්ය ආයතනය 
(IFC) සහ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) 
යන පාර්ශව්කරුවන්ෙග් සහභාගිත්වෙයන් ෙමම 
අරමුදල ආරම්භ කිරීමට ෙයෝජනා විය. ඒ අනුව 
ආණ්ඩුව ෙම් සම්බන්ධෙයන් ජාත්යන්තර මූල්ය 
ආයතන සහ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සමඟ 
සාකච්ඡා ආරම්භ කළ අතර, ආසියානු සංවර්ධන 
බැංකුව ශී ලංකා ව්යාපාර පාග්ධන සංකල්පය 
සඳහා පවතින ෙවෙළඳෙපොළ ඉල්ලුම 
විශේල්ෂණය කිරීම  සඳහා මූලික ෙවෙළඳෙපොළ 
සමීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට අවශ්ය තාක්ෂණික 
සහාය ලබා දීමට එකඟ විය. 

  ඒ අනුව "York Street Partners" ආයතනය විසින් 
අදාළ ෙවෙළඳ ෙපොළ සමීක්ෂණය සිදු කරනු ලැබූ 
අතර, නියමු ව්යාපෘතියක් ෙලස ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 10ක අරමුදලකින් ආරම්භ කර, 
එහි පගතිය මත පධාන අරමුදල ෙගොඩනැඟීම 
ෙයෝග්ය බව එම අධ්යයනෙයන් නිර්ෙද්ශ කර 
ඇත. අදාළ නියමු අරමුදල  පිහිටුවීම සඳහා අවශ්ය 
මූලික පාග්ධනය (Seed Capital) සපයා ගැනීම 
සඳහා අවශ්ය කටයුතු ආරම්භ කර ඇත. 

  ෙයෝජිත  ව්යාපාර පාග්ධන අරමුදල කියාවට 
නංවන ෙතක් එම අරමුදල සථ්ාපිත කිරීම මඟින් 
විසඳීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන මූල්ය පෙව්ශය 
පුළුල් කිරීම සහ ණය සුරැකුම් පිළිබඳ ගැටලුව 
සඳහා විසඳුමක් ලබා දීෙම් අරමුණින් ආසියානු 
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සංවර්ධන බැංකුෙව් සහාය ඇතිව "සුළු හා මධ්ය 
පරිමාණ ව්යවසාය ණය ෙයෝජනා කම 
(SMELoC)" සහ සුළු හා මධ්ය පරිමාණ 
ව්යවසායකයින්ෙග් ණය සඳහා ඇප ලබාෙදන 
ණය සුරැකුම් ආයතනය හඳුන්වා දීමට රජය කියා 
කරන ලදී. ඊට අමතරව කෘෂි කර්මය, කුකුළන් 
ආශිත නිෂ්පාදන අංශය, මල් වගාව, කුඩා හා මධ්ය 
පරිමාණ කර්මාන්ත හා රෙට් ෙවනත් පීඩාවන්ට 
ලක්ව ඇති කණ්ඩායම් ආවරණය වන පරිදි එම 
ජනතාවට දැරිය හැකි ෙපොලී අනුපාතයකට මූල්ය 
පහසුකම් සපයන සහන ණය ෙයෝජනා කම 8ක් 
හඳුන්වා දීමට රාජ්ය විසින් පියවර ෙගන තිෙබ්. එම 
ෙයෝජනා කම 2017 අය වැය ෙයෝජනා අනුව 
හඳුන්වාෙදන ලද අතර, 2017 මාර්තු මස 31වැනි 
දින සිට සියලුම රාජ්ය බැංකු හා පධාන ෙපෙළේ 
ෙපෞද්ගලික බැංකු හරහා කියාත්මක ෙව්. එම ණය 
ෙයෝජනා කම පහත දැක්ෙව්. 

1. රන් අසව්ැන්න 

2. ෙගොවි නෙවෝදා 

3. ජය ඉසුර 

4. රිවි බල සවි 

5. රිය ශක්ති 

6. ෙසොඳුරු පියස 

7. දිරි සවිය 

8. මාධ්ය අරුණ 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ෙමම අරමුදල ෙගොඩනැඟීම පිළිබඳ මූලික ෙවෙළඳ 
ෙපොළ සමීක්ෂණය සිදුකිරීම සඳහා අවශ්ය 
තාක්ෂණික සහාය (Technical Assistance) 
පදානයක් ෙලස ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් 
ලබාෙදන ලදී. 

 (iv) නැත. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 

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

පදානයක් ෙලස ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙවන් ලැබුණු මුදල් 
පමාණය ෙකොෙතක්ද? 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
පිළිතුෙර් ඒ සම්බන්ධෙයන් සඳහනක් නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. 

මට ඒ සම්බන්ධෙයන් අහලා කියන්න ෙවයි. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය.  

ඒ සඳහා වන ෙද්ශීය ආදායම් පනතට සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 
කරන බව සඳහන් කරලා තිබුණා. ෙද්ශීය ආදායම් පනෙත් නව 
සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් වුණා. ඒ 
අනුව ඒ සඳහා ෙපත්සම් 10ක් දැනට ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විභාග 
ෙවමින් පවතිනවා. පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ නව පනත් 

ෙකටුම්පෙත් ෙම් සඳහා අවශ්ය සංෙශෝධන ඇතුළත් කරලා 
තිෙබන්ෙන් කුමන වගන්තිෙය්ද කියලා ඔබතුමා සඳහන් 
කරනවාද? 

 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් ඒ නඩු ෙගොනු ෙවලා තිෙබනවා. 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් ෙදන නිගමනය අනුව, ඒ වාෙග්ම 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් ෙදන උපෙදස් අනුව අපි අදාළ සංෙශෝධන 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඊට අමතරව එක් එක් 
පාර්ශ්වයන් අප සමඟ සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. ඒවාටත් 
සංෙව්දීව අවශ්ය සාධාරණ සංෙශෝධන කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

 
 

නවාන පාථමික විදුහල: නාය යාෙම් අවදානම 
நவான ஆரம்பப் பாடசாைல : மண்சாி  ஆபத்  
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13.ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් 50කට අධික සංඛ්යාවක් 
අධ්යාපනය ලබන කළුතර දිසත්ික්කෙය්, 
පාලින්දනුවර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, 
බප/මතු/නවාන පාථමික විදුහල නාය යාෙම් 
අවදානම සහිත සථ්ානයක් බවට හඳුනාෙගන ඇති 
බවත්; 

 (ii) නවාන පෙද්ශයට දින තුනක් ෙනොකඩවා වර්ෂාව 
පැවතියෙහොත්, පාසල වසා එම දිනයන් සඳහා 
නිවාඩු දිනයන්හිදී පන්ති පවත්වන ෙලස මතුගම 
කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරයා විසින් දන්වා ඇති 
බවත්; 

 (iii) ගමනාගමන දුෂ්කරතා සහ ආර්ථික අපහසුකම් 
නිසා ෙදමව්පියන්ට තම දරුවන් ෙවනත් 
පාසල්වලට රැෙගන යාමට හැකියාවක් ෙනොමැති 
බැවින් අනතුරුදායක තත්ත්වය යටෙත් පවා එම 
විදුහෙල්ම අධ්යාපනය ලබා දීමට සිදු වී ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙන්ද? 

(ආ)  (i) දින තුනක වර්ෂාපතනය එක් දිනකදී පතිත 
වුවෙහොත්, එම පාසෙල් පන්ති පැවැත්වීම 
සම්බන්ධෙයන් අනතුරුදායක තත්ත්වයක් ඇති 
ෙනොවන්ෙන්ද; 

 (ii) ෙමම අනතුරුදායක තත්ත්වෙයන් පාසල් දරුවන් 
මුදාගැනීම සඳහා එම පෙද්ශෙය් ෙවනත් සුදුසු 
සථ්ානයක නවාන පාථමික විදුහල සථ්ාපනය 
කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

கல்வி அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா:  
(அ) (i) க த் ைற மாவட்டத்தின் பா ந்த வர பிரேதச 

ெசயலாளர் பிாிவில் 50 க்கும் ேமற்பட்ட 
மாணவர்கள் கல்வி கற்கின்ற ேமமா/மத் /
நவான ஆரம்பப் பாடசாைல மண்சாி  ஆபத்ைத 
எதிர்ெகாண் ள்ள இடமாக இனங்காணப்பட் 

ள்ளெதன்பைத ம்; 
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 (ii) நவான பிரேதசத் க்குத் ெதாடர்ச்சியாக ன்  
நாட்க க்கு மைழ நீ க்குமானால் 
பாடசாைலைய விட்  அத்தினங்க க்குப்  
பதிலாக வி ைற நாட்களில் வகுப் கைள 
நடத் மா  மத் கம வலயக் கல்விப் 
பணிப்பாளாினால் 
அறிவிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேபாக்குவரத்  சிரமங்கள் மற் ம் ெபா ளாதார 
வசதியீனம் காரணமாக ெபற்ேறார்களால் தம  
பிள்ைளகைள ேவ  பாடசாைலக க்கு 
அைழத் ச்ெசல்ல யா ள்ளதால் ஆபத்தான 
நிைலயி ம் அப்பாடசாைலயிேல கற்பிக்க 
ேவண்  ேநாிட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ன்  நாட்க க்கான மைழ ஒேரநாளில் 
ெபய் மானால் அப்பாடசாைலயில் வகுப் கைள 
நடத் வதில் ஆபத்தான நிைலைமெயான்  
ேதாற் விக்கப்படாதா என்பைத ம்; 

 (ii) இந்த ஆபத்தான நிைலைமயி ந்  
பிள்ைளகைள மீட்ெட ப்பதற்கு அப்பிரேதசத் 
தில் ேவெறா  ெபா த்தமான இடத்தில் நவான 
ஆரம்ப பாடசாைலைய நி வதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education: 

(a) Is he aware- 
 (i) that the බප/මතු/නවාන Primary School in 

the Palindanuwara Divisional Secretary's 
Division of  Kalutara District where more 
than 50 students study,  has been identified 
as a location prone to the risk of landslides; 

 (ii) that it has been informed by the Zonal 
Director of Education of Mathugama that 
the aforesaid school should be closed in the 
event of three consecutive days of rainfall 
to the Nawana area and that classes should 
be held on weekends to cover the missed 
school days? 

 (iii) that the parents have to resort to educating 
their children in the same school despite 
this dangerous situation since they  are not 
in a situation to take their children to other 
schools owing to transport  problems and 
economic difficulties ? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether a perilous situation does not arise 
pertaining to conducting classes in the 
school in the event that three days’ rainfall 
is received within a single day; 

 (ii) whether steps will be taken to re-locate the 
Nawana Primary school in some other 
appropriate  location in the said area  in 
order to safeguard the school children from 
this dangerous situation? 

(c) If not, why? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ)  (i)  ඔව්. 

  ෙමම පාසෙල් දැනට ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් 37ෙදෙනකු 
අධ්යාපනය ලබයි. නාය යෑෙම් අවදානම පවතින 
බෑවුමට පහළින් පිහිටි බප/මතු/නවාන පාථමික 
විදුහල ආසන්න තැනිතලා භූමියක සථ්ාවරව 
පිහිටා තිබුණද, ඉහළ බෑවුෙම් නාය යෑමක් සිදු 
වුවෙහොත් එහි සුන්බුන් ගලා යෑම සිදුවිය හැකි 
මාර්ගය ඔසේසේ පිහිටා ඇති ෙහයින් නවාන 
පාථමික විදුහල අවදානම් තත්ත්වයක පවතින බව 
ජාතික ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ සංවිධානෙය් 
නාය යෑම් පර්ෙය්ෂණ හා අවදානම් 
කළමනාකරණ අංශය විසින් හඳුනා ෙගන ඇත. 

 (ii)  අධික වැසි සහිත කාලගුණික තත්ත්වයන්හිදී 
සිසුන් ඉවත් කර ගන්නා ෙලස හා ෙම් සඳහා සුදුසු 
පරිදි ෙවනත් දිනවල පාසල පවත්වන ෙලසත්, 
මතුගම කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරයා විසින් 
විදුහල්පතිට ලිඛිතව දන්වා යවා ඇත. 

 (iii)  ඔව්. 

  2015 වර්ෂෙය්දී බටෙහේන ෙඛ්මානන්දාරාම 
විහාරසථ්ානය ෙවත ෙමම පාසෙල් පන්ති ෙගන 
ෙගොස ් පැවැත්වුවද,  එම තත්ත්වයට 
ෙදමව්පියන්ෙග් විෙරෝධතාව ඇති වූ නිසාත්, 
ෙදමව්පියන්ෙග් ඉල්ලීම මත එම සිසුන් නැවත 
පාසල් භූමිෙය් පිහිටි ෙගොඩනැඟිලිවලට ෙගන 
ෙගොස ්ඉගැන්වීෙම් කටයුතු දැනට සිදු කරනු ලබයි. 

 (ආ) (i) එම පෙද්ශයට අධික වර්ෂාපතනයක් 
ලැබුණෙහොත් අනතුරුදායක තත්ත්වයක් ඇති විය 
හැකි බැවින් අධික වැසි සහිත කාලගුණික 
තත්ත්වයන්හිදී සිසුන් ඉවත් කර ගැනීමට කටයුතු 
කරන ෙලසට මතුගම කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ 
විසින් විදුහල්පති දැනුවත් කර ඇත.   

 (ii) ඔව්.  

  ආපදා කළමනාකරණ වාර්තාව පදනම් කරෙගන 
පාලින්දනුවර පාෙද්ශීය ෙල්කම් විසින් ෙමම 
පාසල ෙවනත් සථ්ානයකට ෙගනයාමට භූමියක් 
හඳුනාෙගන ඇති අතර, එම භූමිය පවරා ගැනීෙම් 
මූලික කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. එම භූමිය පවරා 
ගැනීෙමන් පසු ඉදිරි කටයුතු සිදු කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්.  

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගම්මානය, අෙප් දිස්තික්කෙය්, -

කළුතර දිස්තික්කෙය්- ඉතාමත්ම දුෂ්කර පෙද්ශයක තිෙබන 
ගම්මානයක්. ඒ දුෂ්කර ගම්මානෙය් දුප්පත් ජනතාවෙග් අහිංසක දූ 
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දරුවන්ට අධ්යාපනය ලබා ෙදන ස්ථානය තමයි ෙම් පාසල. ගරු 
ඇමතිතුමා කිව්වාට පන්සෙල් විතරක් ෙනොෙවයි, දැන් 
පජාශාලාෙව්ත් පන්ති පැවැත්ෙවනවා. ෙදකට කඩලා තමයි පන්ති 
පැවැත්ෙවන්ෙන්. ඔබතුමා කියනවා, පාසල ස්ථාපිත කරන්නට 
දැනට ස්ථානයක් හඳුනාෙගන තිෙබනවා කියලා. නමුත් දැනට 
හඳුනාෙගන ඇති ස්ථානයත් නාය යාමට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. 
එම නිසා අපි ඔබතුමාට ෙයෝජනා කරනවා කරුණාකරලා,                       
-ඔබතුමා වගකීමකින් කටයුතු කරන අමාත්යවරෙයන් වශෙයන් 
මම සලකනවා- වගකීමක් සහිත අමාත්යවරෙයක් හැටියට ෙම් 
පාසල ඉතාමත් ඉක්මනින් ෙවනත් ස්ථානයක ස්ථානගත කරන්න 
කියලා. ෙම් පිළිබඳව අවශ්ය ෙතොරතුරු අරෙගන නාය යාම් සිදු 
ෙනොවන ස්ථානයක ෙම් පාසල ස්ථානගත කරන්න කියන ඉල්ලීම 
මම පළමුෙවන්ම කරනවා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා කියන්ෙන් දැනට ෙතෝරාෙගන 

තිෙබන ඉඩම සුදුසු නැහැ කියලාද? 

 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ඔව්. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒක අපට දීලා තිෙබන්ෙන් ආපදා කළමනාකරණ වාර්තාව 

අනුවයි. ඒ ඉඩම සුදුසු නැත්නම් අපි අවශ්ය කටයුතු කරන්නම්.  

 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ළඟදී නාය යාම් ගණනාවක් සිදු වුණාෙන්? ඒ අවස්ථාෙව්දීත් 

ෙම් ස්ථානය නාය යාෙම් තර්ජනයට ලක් ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, එෙහම නම් අපට නැවත වාර්තාවක් 

කැඳවන්නට පුළුවන්.  

 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 

ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 
ගරු අමාත්යතුමනි, ෙම් පාසල නැවත ස්ථානගත කරන්නට 
ඔබතුමා හිතන විධියට ෙකොපමණ කාලයක් යයිද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒක පහසුෙවන් උත්තරයක් ෙදන්න 

පුළුවන් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. මම ඒ පෙද්ශයට ගිහිල්ලාත් නැහැ; 
ඒ භූමිය දන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ඉංජිෙන්රු වාර්තාව ගන්නත් ඕනෑ. ගරු මන්තීතුමනි, 2015 
පළමුෙවනි මාසෙය් තමයි ෙම් පාසල නාය යාෙම් අවදානමක් 
තිෙබන බව කියලා තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට අෙප් ආණ්ඩුව බලයට 
ඇවිල්ලාත් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, සමහර පෙද්ශ අවුරුදු 
20ක් තිස්ෙසේ නාය ගිහින් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කාලයක් තිස්ෙසේ 

කුණු කන්ද කඩා වැටී තිෙබනවා. ඒවාටත් අපි උත්තර ෙදන්න 
ඕනෑ. මම ෙම් ඔබතුමාට කියනවා ෙනොෙවයි ගරු මන්තීතුමා. ෙම් 
නාය යාමත් කාලයක් තිස්ෙසේ ආපු එකක්. 

ෙකොෙහොම හරි මම අදාළ ලිපි ෙල්ඛන පරීක්ෂා කරලා 
බැලුවාම, 2014 වසරට ෙපර ඉඳලාම ෙම් තත්ත්වය තිෙබන බව 
ෙපනීගියා. ෙම් ඔක්ෙකොම පසු ගිය කාලෙය් -ඔබතුමන්ලාෙග් 
ආණ්ඩුව පැවැති කාලෙය්- කළ යුතුව තිබූ ෙද්වල්. නමුත්, 
ඔබතුමාෙග් ඉල්ලීම අනුව අපි නැවත ෙම් ගැන බලන්නම්. හැබැයි, 
ෙම් ඔක්ෙකොම අෙප් ඇඟටයි කඩා වැෙටන්ෙන්. යුද්ධය අවසන් 
ෙවලා  ඉතිරි ෙබෝම්බ ටික හරියට ඇසුරුම් කරන්ෙන් නැතිව, ඒක 
පිපිරුවාම අපි ඒකටත් උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. කුණු කන්දත් 
එෙහමයි; SAITM  එකත් එෙහමයි. ෙම් හැම එකක්ම පසු ගිය 
කාලෙය් විධිමත් කමෙව්ද අනුගමනය ෙනොකිරීම නිසා සිදුවූ ෙද්වල් 
බවයි අපට ෙපෙනන්ෙන්. එය එෙසේ වුවත් ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් දැනුවත් කිරීම මත නැවත ෙම් ඉඩම පරීක්ෂා කරන්න 
කියලා මම වහාම අදාළ නිලධාරින්ට දන්වා යවන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

      
  
කිළිෙනොච්චි දිසත්ික් මහ ෙරෝහෙල් ෙදවන අදියර 

ආරම්භ ෙනොකිරීම : ෙහේතු   
கிளிெநாச்சி ஆஸ்பத்திாியின் இரண்டாம்கட்டம் 

ஆரம்பிக்கப்படாைம : காரணம் 
NON-COMMENCEMENT OF SECOND PHASE OF KILINOCHCHI 

DISTRICT HOSPITAL: REASONS 
     1576/’17 

14.ගරු එස.් ශීතරන් මහතා                                                                           
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan)     
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසු 

පශ්නය - (1):                        

(අ) (i) මුලතිව්, මාන්කුලම, මල්ලාවි, මුලංකාවිල්, 
පූනහාරි සහ පෙලයි යනාදි පෙද්ශවල සිට දිනපතා 
පතිකාර ලබා ගැනීම සඳහා ෙරෝගීන් කිළිෙනොච්චි 
දිසත්ික් මහ ෙරෝහල ෙවත පැමිෙණන බවත්; 

 (ii)  2009 වර්ෂෙයන් පසු ෙමම ෙරෝහෙලහි කිසිදු 
ඉදිකිරීම් කටයුත්තක් සිදු කර ෙනොමැති බවත්; 

 (iii)  වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා රුධිර කාන්දුෙපරණ 
යන්තයක් සවිකර තිබුණද, එය කියාත්මක 
ෙනොවන බවත්; 

 (iv)  හදිසි අනතුරු ඒකකයක්ද ෙනොමැති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙන්ද? 
(ආ) (i) එෙසේ නම්, රුධිර කාන්දුෙපරණ මධ්යසථ්ානය සහ 

හදිසි අනතුරු ඒකකය  කියාත්මක තත්ත්වයට 
පත්කරන දිනය කවෙර්ද; 

 (ii) ඒ සඳහා මුදල් පතිපාදන ෙවන්කර තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) (i) ෙමම ෙරෝහෙල් පළමු අදියර සඳහා ආසියානු 
සංවර්ධන බැංකුව ආධාර ලබා දුන් බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) ෙදවන අදියර ෙම් දක්වා ආරම්භ ෙනොකිරීමට ෙහේතු 
කවෙර්ද; 

 (iii) එය අත්හැර දමා තිෙබ්ද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iv)  ෙනොඑෙසේ නම්, එය ආරම්භ කරනු ලබන දිනය 
කවෙර්ද; 

 (v) ඒ සඳහා ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

சுகாதார, ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i )  ல்ைலத்தீ , மாங்குளம், மல்லாவி, 
ழங்காவில், நகாி,  பைள  ஆகிய 

பிரேதசங்களி ந்  தினந்ேதா ம் சிகிச்ைச 
ெப வதற்காக ேநாயாளிகள் கிளிெநாச்சி 
மாவட்ட ெபாியாஸ்பத்திாிக்கு வ கின்றனெரன் 
பைத ம்; 

 (ii) 2009ஆம் ஆண் க்குப் பின்னர்  இந்த 
ைவத்தியசாைலயில் எவ்விதமான நிர்மாணப் 
பணிக ம் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல  
என்பைத ம்; 

 (iii )  சி நீரக ேநாயாளிக க்கான கு தி 
ஊ பிாித்தல் க வி ெபா த்தப்பட் ப்பி ம் 
அைவ இயங்குவதில்ைல என்பைத ம்; 

 (iv )  திடீர் விபத் க் கூ  ஒன் ம் இல்ைலெயன் 
பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ஆெமனில், கு தி ஊ பிாித்தல் நிைலயம் 
மற் ம் திடீர் விபத் க் கூறிைன இயங்கும் 
நிைலக்கு ெகாண் வ ம் திகதி யா ; 

 (ii) அதற்காக நிதிேயற்பா  ெசய்யப்பட் ள்ளதா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i )  இந்த ைவத்தியசாைலயின் தற்கட்டத்திற்காக 
ஆசிய அபிவி த்தி வங்கி உதவி 
வழங்கியெதன்பைத அவர் அறிவாரா; 

 (ii) இரண்டாம் கட்டம் இ வைர ஆரம்பிக்கப் 
படாைமக்கான காரணங்கள் யாைவ; 

 (iii )  அ  ைகவிடப்பட் ள்ளதா; 

 (iv )  இன்ேறல் அ  ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யா ; 

 (v )  அதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க் 
ைககள் யாைவ; 

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 

Medicine : 

(a) Is he aware that - 

 (i) patients from areas like Mullaitivu, 
Mankulam,Mallavi, Mulankavil, Punahari 
and Palai come to Kilinochchi District 
Hospital to obtain daily treatment;  

 (ii) no construction has been done in this 
hospital subsequent to the year 2009;  

 (iii) a blood dialysis machine which has been  
fixed in this hospital for kidney patients is 
not functioning; and 

 (iv) an accident unit too is not available here? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) if so, the date on which the  Blood Dialysis 
Centre and the Accident Unit will be made 
to function; and 

 (ii) whether financial allocations have been 
made for that purpose? 

(c) Will he also inform this House- 
 (i) whether he is aware that financial aid was 

provided by the Asian Development Bank 
for the first phase of this hospital; 

 (ii) the reasons for not yet commencing the 
second phase; 

 (iii) whether it has been abandoned; 

 (iv) if not, the date on which it will be 
commenced; and 

 (v) the steps that have been taken for that 
purpose? 

(d) 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) කිළිෙනොච්චි ෙරෝහෙල් ඉදි කිරීම් කටයුතු කර 
ඇත. 

 (iii) ඔව්. 

 (iv) ඔව්. 
(ආ) (i) රුධිර කාන්දුෙපරණ ඒකකය සඳහා ෙමම 

වර්ෂෙය්දී ෛවද්යවරුන් හා ෙහද නිලධාරින් 
අනුයුක්ත කළ වහාම කියාත්මක තත්ත්වයට පත් 
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්. හදිසි අනතුරු 
ඒකකය සඳහා ෙනදර්ලන්ත රජෙයන් ආධාර ලැබී 
ඇත.  

 (ii) ඔව්. 

(ඇ) (i) ඔව්. 
 (ii) ෙම් සඳහා රුපියල් මිලියන 2,500ක් වැය වන 

අතර, ඒ සඳහා අරමුදල් ඉදිරිෙය්දී ලැෙබනු ඇත. 
විෙශේෂෙයන්ම NPB approval  එක තිෙබනවා.  

 (iii) නැත. 
 (iv) පතිපාදන සපයා ගත් විගස එය ආරම්භ කිරීමට 

බලාෙපො ෙරොත්තු ෙව්.  

 (v) ෙනදර්ලන්ත ආධාර ඇතිව උතුරු පළාෙත් පිහිටි 
ෙරෝහල් සංවර්ධනය කිරීෙම් ව්යාපෘතිය (DRIVE 
Project) යටෙත් ඉහත ව්යාපෘතියද කියාත්මක 
කිරීමට බලාෙපො ෙරොත්තු ෙව්.  

(ඈ) පැන ෙනොනඟී.   
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ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, என் ைடய தலாவ  

ேமலதிகக் ேகள்வி:  

ைவத்தியசாைலயின் ன் றமாக ஒ  சிறிய காணித் ண்  
இ க்கின்ற .  ஏற்ெகனேவ அ  ைவத்தியசாைலக்கு 
ஒ க்கப்பட்ட காணி.  அந்தக் காணிக்கு ைவத்தியசாைல 
நிர்வாகத்தினர் மதில் கட் யி க்கிறார்கள். அதி ள்ள 
கட் டத்ைத ம் தி த்தியி க்கின்றார்கள்.  ஆனால், 
இப்ெபா  அதைனத் தனியா க்கு வழங்குவதற்கு RDHS 
அ மதியளித்தி க்கின்ற . அதைன உடன யாக 
நி த் வதற்கு உத்தரவி மா  தங்கைள இந்த மன்றி டாகக் 
ேகட்கின்ேறன்.  

இரண்டாவதாக, கு தி ஊ பிாித்தல் ெதாகுதிைய 
உடன யாக ஆரம்பிப்பதற்கான யற்சிைய ேமற்ெகாண்டால், 
வன்னிப் பகுதியி ந்  ேவ  ைவத்தியசாைலக க்குச் 
ெசல்கின்ற, குறிப்பாக யாழ்ப்பாணம் அல்ல  வ னியாவிற்குச் 
ெசல்கின்ற ேநாயாளிக க்கு அ  ஒ  ெபாிய வரப்பிரசாதமாக 
அைம ம். அந்த வைகயில் அதைன அங்கு ஏற்ப த்தித் 
த மா  ேவண் கின்ேறன்.         

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

අපි අෙගෝස්තු මාසෙය් ෙහදියන්ෙග් ලැයිස්තුවත් එක්ක පත්වීම් 
ලබා ෙදනවා. එතෙකොට රුධිර කාන්දුෙපරණ  ඒකකය ආරම්භ 
කරන්න පුළුවන්. ශීතරන් මන්තීතුමාට මම කියන්න කැමැතියි, 
2010 ඉඳන් දිගටම ෙම් ෙරෝහල සඳහා මුදල් වියදම් කර තිෙබන 
බව. ෙම් ෙරෝහල සඳහා 2010 වසරට රුපියල් මිලියන 74කට වැඩි 
පමාණයක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. 2011 වර්ෂය සඳහා රුපියල් 
මිලියන 57ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. 2012 වර්ෂය ෙවනුෙවන් 
මිලියන 75ක්  වියදම් කරලා තිෙබනවා. 2013 වර්ෂය ෙවනුෙවන් 
මිලියන 42ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. 2014 වර්ෂෙය් මිලියන 
81ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. 2015 වර්ෂෙය් මිලියන 7ක් වියදම් 
කරලා තිෙබනවා. 2016 වර්ෂෙය් මිලියන 112ක් වියදම් කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් ෙරෝහලට 2010 වර්ෂෙය් ඉඳලා රුපියල් මිලියන 
450කට වැඩි මුදලක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. එහි විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කරලා තිෙබනවා. මන්තීතුමාට දැන ගැනීම සඳහා මම 
ෙම් කාරණයත් කියන්නම්. මම DRIVE Project එක උතුරට ලබා 
දුන්නා. ෙනදර්ලන්ත රජයත් එක්ක කථා කරලා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් උතුරු පළාත් සභාෙව් ෙසෞඛ්ය ඇමති 
ෛවද්ය සත්යලිංගම් මැතිතුමාට ඒක භාර දීලා තිෙබනවා. 
කිලිෙනොච්චිය ෙරෝහලට විතරක් රුපියල් මිලියන 4,400ක් -
රුපියල් බිලියන 4.4ක්- වියදම් කරනවා. ෙම් DRIVE Project 
එෙකන් වව්නියාව, මුලතිව්, කිලිෙනොච්චි, යාපනය, මන්නාරම 
කියන දිස්තික්ක පහට රුපියල් මිලියන 14,065ක් වියදම් කරනවා. 
ඒකත් එක්ක උතුෙර් තිෙබන මූලික අවශ්යතා සියල්ලම -විෙශේෂඥ 
ෙසේවා සියල්ලම- අංග සම්පූර්ණ ෙවනවා.  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நன்றி.  நான் குறிப்பிட்ட 

விடயம், அந்த ைவத்தியசாைலக்கு ன் றமி க்கின்ற காணி 
ெதாடர்பானதாகும்.  எனேவ, அந்த விடயத்ைதத் தாங்கள் 
கவனத்திெல க்க ேவண் ெமன்   நான் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒක සම්පූර්ණෙයන් ලැෙබනවා.  

 
ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් සථ්ාවර තැන්පතු ෙපොලිය: 

චකෙල්ඛය කියාත්මක ෙනොකිරීම 
சிேரஷ்ட பிரைசகளின் நிைலயான ைவப்  வட் : 

சுற்றறிக்ைகைய அ ல்ப த்தாைம  
 SENIOR CITIZENS' FIXED DEPOSIT INTEREST: NON-

IMPLEMENTATION OF CIRCULAR 
1608/'17 

15.ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ)    (i) ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් රුපියල් මිලියන 1.5 
දක්වා වන සථ්ාවර තැන්පතු සඳහා 15% ක 
ෙපොලියක් ලබා ෙදන ෙලස දැනුම් ෙදමින්, සියලුම 
බැංකු ෙවත චකෙල්ඛයක් යවා ඇති බවට 
2016.11.21 ෙහෝ එයට ආසන්න දිනයකදී පැවති 
රූපවාහිනී සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී එවකට සිටි මුදල් 
අමාත්යතුමා සඳහන් කළ බවත්;  

 (ii) එයට ෙවනස ්පකාශයක් කරමින්, අවශ්ය උපෙදස ්
ද සමඟ එතුමා ශී ලංකා මහ බැංකුව ෙවත එම 
චකෙල්ඛ යැවූ බව සහ එකී නිෙයෝගය කියාත්මක 
කිරීමට ශී ලංකා මහ බැංකුව අෙපොෙහොසත් වී 
ඇතැයි එතුමා සඳහන් කළ බවත්; 

 එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ආ)   (i) රාජ්ය බැංකු ඇතුළුව සියලුම බැංකු 2017.01.31 
දිනය වනවිට ද එම චකෙල්ඛය කියාත්මක කර 
ෙනොමැති බවත්;   

 (ii) ඒ ෙහේතුෙවන් ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ට සිදුවී ඇති 
පාඩුව රුපියල් ලක්ෂ ගණනක් බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ඇ)   (i) අමාත්යවරයා විසින් යවන ලද චකෙල්ඛ බැංකු 
විසින් ෙනොසලකා හැරීමට පාදක වූ පදනම සහ 
ෙහේතු කවෙර්ද;  

 (ii) අමාත්යතුමා විසින් 2015 ෙනොවැම්බර් මාසෙය්දී 
ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය ෙයෝජනාවට අනුව, 
ෙමම වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක විය යුතුව තිබූ 
දිනය කවෙර්ද;  

 (iii) අමාත්යතුමා විසින් එකී නිෙයෝගය නිකුත් කරන 
ලද දිනෙය් සිට කියාත්මක වන පරිදි ෙජ්යෂ්ඨ 
පුරවැසියන්ට වන්දිපූරණය කිරීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ)   ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i )  சிேரஷ்ட பிரைசகளின் 1.5 மில் யன் பாய் 
வைரயிலான நிைலயான ைவப் க க்கு 15% 

வட் ைய வழங்கக் ேகா ம் சுற்றறிக் 
ைகெயான்  அைனத்  வங்கிக க்கும் 
அ ப்பப்பட் ள்ளெதன்  2016.11.21ஆந் 
திகதி அல்ல  அைத அண்மித்த திகதிெயான்றில் 

639 640 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ெதாைலக்காட்சி ேநர்காணெலான்றின்ேபா  
அப்ேபாைதக்கு இ ந்த நிதி அைமச்சர் 
குறிப்பிட்டார் என்பைத ம்; 

 ( i i )  அதற்கு மாறாக, ேதைவயான அறி த் 
தல்க டன் சுற்றறிக்ைககைள இலங்ைக மத்திய 
வங்கிக்கு அ ப்பியதாக ம் இலங்ைக மத்திய 
வங்கி குறிப்பிடப்பட்ட அந்தப் பணிப் ைரைய 
நிைறேவற்றத் தவறி ள்ள  என்  
குறிப்பிட்டைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 
(ஆ) (i )  2017.01.31ஆந் திகதி வைரக்கும் அரச வங்கிகள் 

உள்ளடங்கலாக அைனத்  வங்கிக ம் அந்தச் 
சுற்றறிக்ைகைய அ ல்ப த்தியி க்கவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (ii )  அதனால் சிேரஷ்ட பிரைசக க்கு ஏற்பட்ட 
நட்டம் இலட்சக்கணக்கான பாயாகும் 
என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 
(இ) (i )  வங்கிகளால் அைமச்சாின் சுற்றறிக்ைககள் 

றக்கணிக்கப்பட்டதற்கான காரணத்ைத 
அல்ல  அ ப்பைடைய ம்; 

 ( i i )  அைமச்சர் 2015 நவம்பர் மாதத்தில் சமர்ப்பித்த 
வர  ெசல த் திட்ட ன்ெமாழி க க்கிணங்க 
எந்தத் திகதியி ந்  இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டம் 
நைட ைறப்ப த்தப்பட் க்க ேவண் ம் 
என்பைத ம்; 

 (iii )  அைமச்சாின் குறிப்பிடப்பட்ட அந்தப் 
பணிப் ைர வி க்கப்பட்ட திகதியி ந்  
சிேரஷ்ட பிரைசக க்கு இழப்பீ கைள ெகௗரவ 
அைமச்சர் ெச த் வாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Finance and Mass Media :  

(a) Will he admit that - 
 (i) on or around 21.11.2016 at a TV interview, 

the then Minister of Finance said that a 
circular has been sent to all banks to give 15 
per cent interest to senior citizens for their 
fixed deposits up to Rs.1.5 million; and 

 (ii) in the alternative, he said that he sent the 
circulars to the Central Bank of Sri Lanka 
with the necessary instructions and that the 
Central Bank of Sri Lanka has failed to 
carry out the said directive? 

(b) Is he aware that- 
 (i) all banks including State banks have not 

effected such circular up to 31.01.2017; and 

 (ii) the loss caused thereby to senior citizens is 
in hundreds of thousands of rupees? 

(c) Will he inform this House- 

 (i) the reason and on what basis the Minister’s 
circulars are disregarded by the banks; 

 (ii) from what date should this arrangement has 
been given effect according to the Hon. 
Minister’s Budget Proposal made in 
November, 2015; and 

 (iii) will the Hon. Minister indemnify the senior 
citizens from the date the said directive of 
the Hon. Minister was issued? 

(d) If not, why? 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i)  2016 අය වැය ෙයෝජනාවට අනුව එෙතක් අවුරුදු 
60කට වැඩි ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා රුපියල් 
මිලියන එකක් දක්වා ලබාදුන් සියයට 15ක විෙශේෂ 
ෙපොලී අනුපාතය වයස අවුරුදු 55ට වැඩි ෙජ්යෂ්ඨ 
පුරවැසියන් විසින් ලියා පදිංචි මූල්ය ආයතනවල 
තැන්පත් කරනු ලබන රුපියල් මිලියන 1.5ක් 
දක්වා වන සථ්ාවර තැන්පතු සඳහා ද ලබා දීමට 
ෙයෝජනා කරන ලදී. 

  ඒ අනුව, ෙමම ෙයෝජනාව කියාත්මක කරන ෙලස 
මුදල් අමාත්යාංශය විසින් 2016.02.29 දිනැති 
ලිපිය මඟින් ශී ලංකා මහ බැංකුව ෙවත අවශ්ය 
උපෙදස ්ලබා ෙදන ලදී.  

  ඒ අනුව, ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් 2016.04.07 
දිනැති ලිපිය මඟින්, ෙයෝජිත කමෙව්දෙය් සහ 
තැන්පත්කරුවන්ෙග් තැන්පතුවල ආරක්ෂාව 
පිළිබඳ ඇති විය හැකි ගැටලු සහගත තත්ත්වය 
නිසා ෙමම ෙයෝජනාව කියාත්මක කිරීමට 
ෙනොහැකි බවත්, එම ගැටලු නිරාකරණය කරන 
ෙතක් පවතින ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසි සථ්ාවර තැන්පතු 
කමය අඛණ්ඩව කියාත්මක කරන බවත් දැනුම් 
ෙදන ලදී. එම ලිපිය ඇමුණුම ෙලස ඉදිරිපත් කර 
ඇත. ඒ අනුව, ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසි තැන්පතු සඳහා 
එෙතක් පැවති සහනය 2016 වසර පුරා අඛණ්ඩව 
ලබාෙදන ලදී. 

  2015 සහ 2016 වසරවලදී ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ට 
ලබාදුන් සහන තවදුරටත් පුළුල් කරමින් 2017 අය 
වැය මඟින් සියලුම රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
බලපතලාභී වාණිජ බැංකු හා බලපතලාභී 
විෙශේෂිත බැංකු හරහා වයස අවුරුදු 60ට වැඩි 
ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා රුපියල් මිලියන 1.5ක් 
දක්වා වූ සථ්ාවර තැන්පතු සඳහා සියයට 15ක 
විෙශේෂිත ෙපොලී අනුපාතයක් ලබාදීමට ෙයෝජනා 
කරන ලදී. ඒ අනුව, 2017.03.01වන දින සිට එම 
ෙයෝජනාව කියාත්මක වන පරිදි අදාළ චකෙල්ඛය 
ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කර ඇත. 

 (ii)  ඉහත (අ) (i) පිළිතුර අදාළ ෙව්. 

(ආ)  (i)  ඉහත (අ) (i) පිළිතුෙරහි අවසාන ෙඡ්දය අනුව 
අදාළ ෙනොෙව්.  

 (ii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ)  (i)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ii)  2016 වසර තුළ කියාත්මක කළ යුතුය. 
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 (iii)  වන්දි පූරණය කිරීෙම් අවශ්යතාවක් පැන ෙනොනඟී. 

(ඈ)  පැන ෙනොනඟී.  

ඇමුණුම සභාගත* කරමි. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි,  රුපියල් මිලියන 1.5ක් දක්වා වූ 
ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා සියයට පහෙළොෙව් ෙපොලිය වැඩි වයස්ගත 
අයට දීමට ෙයෝජනා කළ දිනයත්, ඒ ෙයෝජනාව අවසානෙය් 
කියාවට නැඟුණු දිනයත් අතර කාලය අවුරුද්දකට වැඩියි කියා 
ඔබතුමා පිළිගන්නවාද?  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
අය වැෙය් ෙයෝජනා තිෙබනවා. ඒ ෙයෝජනා සියල්ලම එක 

වතාෙව් කියාත්මක කරන්න බැහැ, ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මම අහන පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි ෙන්. ඔබතුමා ෙම් ෙවන 
කාරණයක් කියන්ෙන්. අවුරුද්දක් ඇතුළත ඒ ෙයෝජනාව 
කියාත්මක කරන්න බැරි වුණාද කියායි මම අහන්ෙන්.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
අය වැය හරහා එන ෙයෝජනාවක් එක දවසින් කියාත්මක 

කරන්න බැහැ.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම අහන්ෙන් අවුරුද්දක් ඇතුළත, ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
සමහර ෙවලාවට දවස් ෙදෙකනුත් කියාත්මක කරන්න බැහැ.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
තමුන්නාන්ෙසේලා අවුරුද්දක් පුරා ඒ ෙයෝජනාව කියාත්මක 

ෙනොකිරීම නිසා ඒ අයට සිදු වුණු අලාභය ෙගවනවාද?  

  
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
සමහර ෙවලාවට දවස් තුෙනනුත් කියාත්මක කරන්න බැහැ. 

[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, අපි සාමකාමීව ෙම් 

කටයුතු කරෙගන යමු. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමා, අවුරුද්දක් පුරා ෙහෝ ඊට වැඩි කාලයක් 

ෙහෝ ෙම් ෙයෝජනාව කියාත්මක ෙනොවීෙමන් වූ අලාභය මා වැනි වූ 
ඒ වැඩිහිටි වයස්ගත මිනිසුන්ට -ඒ අය මැරිලා නැත්නම්- 
ෙගවනවාද?  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
අලාභයක් නැහැ. එය ඇත්තටම සහනයක්. අය වැය හරහා එන 

ෙයෝජනාව සහනයක් හැටියට තමයි කියාත්මක කරන්ෙන්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්න.  

 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙම් රෙට් සහන කියන ඒවා ඔක්ෙකෝම නීතියි. ගරු රාජ්ය 

අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා ඒක දන්නවා. නීතිය කියාත්මක කිරීම 
සඳහා ආණ්ඩුව මැදිහත් වීෙම් පමාදය නිසා, ලැෙබන්න ඕනෑ 
අයිතිය ලැබී නැති බවයි අප කියන්ෙන්. ඔබතුමා එය පිළිෙගන 
එයට වන්දි ෙගවීමක් කරන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමා, ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න.  

 
ගරු ඩී.ටී.ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද point of Order එක?  

 
ගරු ඩී.ටී.ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පසු ගිය මැයි මාසෙය් 26වන දා 

පශ්නයක් ඇහුවා, අෙප් අලුත් ඉඩම් ඇමතිතුමාෙගන්. එයට පිළිතුර 
දීම සඳහා එතුමා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලුවා. දැන් මාස ෙදකක් 
විතර ගත වුණා. මට උත්තරය ලැබුෙණ් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමා, ඒ ගැන ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා ඒ ගැන ෙසොයා බලනවා ලු. 

 
ගරු ඩී.ටී.ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා සති ෙදකයි කල් ඉල්ලුෙව්. සති 

ෙදකක් කල් දුන්නා.  
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,  විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා දැන් 

සභාවට පැමිණ සිටිනවා. මෙග් ෙදවන පශ්නයට අදාළ අතුරු 
පශ්නවලට එතුමාෙගන් උත්තර ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. මා එතුමාෙගන් අහලා බලන්නම්.  
 
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, පමාද වීම සම්බන්ධෙයන් මා කනගාටු 

වනවා. මා ජනාධිපතිතුමාත්, තානාපතිතුමන්ලා ෙදෙදෙනකුත් 
සමඟ සාකච්ඡාවක සිටිෙය්.  

ගරු මන්තීතුමනි,  ඔබතුමාෙග් පශ්නය ඇහුෙවොත්, මා එයට 
උත්තර ලබා ෙදන්නම්.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙදවැනි පශ්නෙය් (අ) (ii) යටෙත් මා 

අහලා තිෙබනවා, අවුරුද්දක කාලය ඇතුළතදී විෙද්ශ දූත මණ්ඩල 
සඳහා පත් කළ නිලධාරින් අතරින් ද්විත්ව පුරවැසි තත්ත්වයක් 
තිෙබන අය කවුද කියලා. විෙද්ශ පුරවැසිභාවයක් තිෙබන අය 
ෙයොදා ගන්න ඕනෑ සමහර අංශ තිෙබන්න පුළුවන්.  

මෙග් පශ්නය වුෙණ්, ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරයා, ෙම් රාජ්ය 
නිෙයෝජනය කරන තානාපති ධුරය වැනි තනතුරකට තවත් රටක 
පුරවැසිභාවය දරන පුද්ගලයන් පත් කළාම, ඔවුන් ශී ලාංකා 
රාජ්යෙය් අවශ්යතා ෙවනුෙවන් පමණක් කටයුතු කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, ඒ සම්බන්ධෙයන් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් 
ස්ථාවරය කුමක්ද කියන එකයි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ඒ පශ්නයට උත්තරය ෙදන්නම්.  

එවැනි තනතුරු දරන ෙදෙදෙනකු සිටිනවා. එක්ෙකනකු ස්වර්ණා 
ගුණරත්න ෙමෙනවිය, ෙකොන්සල් - ජනරාල්, තානාපති 

කාර්යාලය, ෙලොස් ඇන්ජලීස්.  ඊළඟට, මෙනෝජ් වර්ණපාල 
මහතා, උපෙද්ශක, තානාපති කාර්යාලය, ලන්ඩන්. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අපි පුළුල් ෙලස සාකච්ඡා කළා. ෙම් අය 
මන්තීවරුන්ෙගන් පත් ෙනොවන නිසා, විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් ස්ථාවරය වන්ෙන් එවැනි dual citizenship  
තිෙබන අය බඳවා ගැනීම පශ්නයක් ෙනොවන බවයි. සමහර 
ෙවලාවට අෙප් රෙට් ඉතා දක්ෂ අය පිට රටවලට ගිහිල්ලා 
ඉන්නවා. ඒ අයෙග් ෙසේවය ෙම් රටට ලබා ගන්න පුළුවන් 
මාර්ගයක් ෙමය. අප ෙම් අවස්ථාෙව්දී එය උපෙයෝගි කර ගන්නවා. 
ඒ අයෙග් දැනුමින් පුළුවන් තරම් රටට පෙයෝජන ගන්න කටයුතු 
කරනවා. ෙම්කට බාධා ඇති වුෙණොත් ෙම් වාෙග්  අය නැවත රටට 
එන එක ඇණ හිටිනවාය කියන මතෙය් තමයි අපි සිටින්ෙන්. 
මහජනයා විසින් ෙම් තනතුරුවලට  නිෙයෝජිතයන් පත් කරන්ෙන් 
නැති නිසා ෙමය රටට අහිතකර නැහැ. 

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

 
 

ෙමොහිදීන්වත්ත නිවාස ෙයෝජනා කමෙය් 
පදිංචිකරුවන්: සින්නක්කර ඔප්පු  

ெமாஹிதீன்வத்த டைமப் த் திட்டக் 
கு யி ப்பாளர்கள்:அ தி தி 

RESIDENTS OF MOHIDEENWATTA HOUSING SCHEME: 
FREEHOLD DEEDS 

1149/’16 
 
7. ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා (ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් 

මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான் - மாண் மிகு எம்.எச்.எம். 
சல்மான் சார்பாக) 
(The Hon. Ishak Rahuman on behlaf of the Hon. M.H.M. 
Salman) 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) ගාල්ල, කඩවත්සතර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් 
පිහිටි, ෙමොහිදීන්වත්ත නිවාස ෙයෝජනා කමෙය් 
පදිංචිකරුවන් සඳහා සින්නක්කර ඔප්පු පදානය කිරීම ෙම් 
දක්වා පමාදවීමට ෙහේතු කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් 
කරන්ෙන්ද?  

(ආ) එහි පදිංචිකරුවන් සඳහා ඔප්පු පදානය කිරීමට අෙප්ක්ෂා 
කරන නිශච්ිත දිනය කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙන්ද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
டைமப் , நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) கா , கடவத்சத்தற பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 
அைமந் ள்ள ெமாஹிதீன்வத்த டைமப் த் 
திட்டத்தின் கு யி ப்பாளர்க க்கு அ தி தி 
வழங்கல் இ வைர தாமதமாவதற்கான காரணங்கள் 
யாைவ என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) அங்குள்ள கு யி ப்பாளர்க க்கு உ திகைள 
வழங்க எதிர்பார்க்கும் திட்டவட்டமான திகதி 
யாெதன்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Housing and Construction: 

(a) Will he state the reasons for delaying the granting 
of freehold deeds to the residents of the 
Mohideenwatta Housing Scheme in the Kadawath 
Sathara Divisional Secretary's Division in Galle? 

(b) Will he inform this House of the exact date on 
which deeds are expected to be granted to those 
residents? 

(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 කථානායකතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

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

 
(අ) ඔව්. 

 ගාල්ල ෙමොහිදින්වත්ත ඉඩම 44 වගන්තිය යටෙත් ජාතික නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිය ෙවත පැවරී ඇති ඉඩමක් වන අතර, එම ඉඩම් 
ෙකටස සඳහා ෙමෙතක් නිදහස් දීමනා පතයක් නිකුත් කර ෙනොමැත. 
ඒ සඳහා පාෙද්ශීය ෙල්කම් කඩවත්සතර, ගාල්ල හා දකුණු පළාත් 
ඉඩම් ෙකොමසාරිස් විසින් ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ජනරාල් ෙවතින් ඉල්ලීම් 
කර ඇත. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අත්සනින් රජෙය් ඉඩම් ආඥා 
පනෙතහි විධානයන්ට අනුකූලව නිදහස් දීමනා පතයක් ලද පසුව එම 
ඉඩම්ලාභීන්ට ඉඩම් අයිතිය ලබා දීම සඳහා ඔප්පු ලබා දීමට හැකි ෙව්. 

(ආ) දැනට නිශ්චිත දිනයක් පකාශ කළ ෙනොහැක.  

 (ඇ) ඔප්පු ලබා දීම සඳහා පහත සඳහන් පියවර  සම්පූර්ණ කළ යුතු ෙව්. 

i. දැනට රජෙය් මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත යවා ඇති 
කට්ටි සැලැස්ෙමහි සංෙශෝධන කිරීම. 

ii. එෙසේ සැලසුම් සකස් කළ පසු බිම් ෙකොටස් තක්ෙසේරු කර, 
නිවාසලාභීන් ෙවත දන්වා, නිවාසලාභීන්ෙගන් අදාළ ඉඩම් 
ෙකොටස්වල තක්ෙසේරු වටිනාකම අය කර ගත යුතු වීම. 

iii. (අ) හි සඳහන් පරිදි නිදහස් දීමනා පතයක් ලද පසුව ඔප්පු ලබා 
දීමට කටයුතු කළ හැකිය. 

 
රාජ්ය ෙසේවකයන්ට යතුරුපැදි ලබා දීම: මාතර 

දිසත්ික්කය 
அரச உத்திேயாகத்தர்க க்கு ேமாட்டார் ைசக்கிள் 

வழங் கல்:மாத்தைற மாவட்டம் 
PROVISION OF MOTOR CYCLES TO PUBLIC OFFICERS: 

MATARA DISTRICT 
1300/’16 

11.ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) ඉකුත් රජය විසින් රජෙය් ක්ෙෂේත නිලධාරින් 
සඳහා සහනදායි පදනම මත යතුරුපැදි ලබාදීෙම් 
වැඩසටහනක් කියාත්මක කළ බව  දන්ෙන්ද; 

 (ii) ඒ යටෙත් මාතර දිසත්ික්කෙය් රාජ්ය නිලධාරින්ට 
ලබා ෙදන ලද යතුරුපැදි සංඛ්යාව, ඔවුන්ෙග් 
වෘත්තිය සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) එක් යතුරුපැදියක් සඳහා අදාළ නිලධාරියාෙග් 
මූල්ය දායකත්වය හා රජෙය් දායකත්වය ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ආ) (i) දායකත්ව මුදල නැවත ෙගවනු ලබන බවත්, සියලු 
රාජ්ය ෙසේවකයන්ට ෙනොමිෙල්  යතුරුපැදි ලබා 
ෙදන බවටත් වත්මන් රජය ෙපොෙරොන්දු වූ බව 
දන්ෙන්ද; 

 (ii) නැවත ෙගවනු ලැබූ මුදල් හිමිකර ගත් රාජ්ය 
ෙසේවකයන් සංඛ්යාව, පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 (iii) 2015 සහ 2016 වර්ෂවල රජෙය් පූර්ණ අනුගහය 
මත යතුරුපැදි හිමිකර ගත් රාජ්ය ෙසේවකයන් 
සංඛ්යාව, පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iv) දිසත්ික්කෙය් යතුරුපැදි ලබා ගැනීමට හිමිකම් ඇති  
ඉතිරි රාජ්ය ෙසේවකයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඔවුන්ට ෙනොමිෙල් යතුරුපැදි ලබා ෙදන  දිනය 
කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) கடந்த அரசாங்கத்தினால் அரச ெவளிக்கள 
உத்திேயாகத்தர்க க்கு ச ைக அ ப்பைடயில் 
ேமாட்டார் ைசக்கிள்கள் வழங்கும் 
ேவைலத்திட்டெமான்  
நைட ைறப்ப த்தப்பட்டெதன்பைத 
அறிவாரா; 

 (ii) இதன் கீழ் மாத்தைற மாவட்டத்தில் அரசாங்க 
உத்திேயாகத்தர்க க்கு வழங்கப்பட்ட 
ேமாட்டார் ைசக்கிள்களின் எண்ணிக்ைக 
இவர்களின் ெதாழில் மற் ம் பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ஒ  ேமாட்டார் ைசக்கி க்கான ஏற் ைடய 
உத்திேயாகத்தாின் நிதிப் பங்களிப் ம் அரச 
பங்களிப் ம் ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) பங்களிப் த் ெதாைக மீளச் ெச த்தப்ப  
ெமன ம் சகல அரச ஊழியர்க க்கும் 
இலவசமாக ேமாட்டார் ைசக்கிள் வழங்கப்ப  
ெமன ம் தற்ேபாைதய அரசாங்கம் வாக்கு தி 
அளித்தெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) மீளச் ெச த்தப்பட்ட பணத்ைதப் ெபற் க் 
ெகாண்ட அரச ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக 
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்கைமய ெவவ்ேவறாக 
யாெதன்பைத ம்; 
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 (iii) 2 0 1 5  மற் ம் 2016ஆம் ஆண் களில் 
அரசாங்கத்தின் ரண அ சரைண டன் 
ேமாட்டார் ைசக்கிள்கைளப் ெபற் க்ெகாண்ட 
அரச ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி க க்கைமய ெவவ்ேவறாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) மாவட்டத்தில் ேமாட்டார் ைசக்கிள் ெப வதற்கு 
உாித் ைடய எஞ்சிய அரச ஊழியர்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) இவர்க க்கு இலவசமாக ேமாட்டார் ைசக்கிள் 
வழங்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Finance and Mass Media: 

(a) Will he inform this House- 
 (i) whether he is aware that the previous 

Government implemented a programme to 
provide motor cycles on concessionary 
basis to the field officers; 

 (ii) the  number of motor cycles given to the 
public officers in Matara District under the 
said programme in respect of their 
profession and each Divisional Secretary's 
Division separately; and 

 (iii) the contribution of the Government and the 
public officer for one motor cycle 
separately? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether he is aware that the present 
Government promised to refund the 
subscription and all the Government 
employees will be given motor cycles free 
of charge; 

 (ii) the number of public officers who were 
refunded in respect of each Divisional 
Secretary's Division level; 

 (iii) the number of public officers who owned 
motor cycles under the full sponsorship of 
the Government in 2015 and 2016 in respect 
of each Divisional Secretary's Division; 

 (iv) the number of remaining public officers 
who are entitled to motor cycles; and 

 (vi) the date on which they will be given motor 
cycles free of charge? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
The Hon.  Eran Wickramaratne )  
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

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

 
(අ) (i)  ඔව්.  

 (ii) අදාළ ෙතොරතුරු ඇමුණුම 1* මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇත.  

 (iii) මූල්ය දායකත්වය පහත පරිදි ෙව්.  

 

 
(ආ) (i) සියලු රජෙය් ෙසේවකයින්ට ෙනොමිෙල් යතුරුපැදි ලබා 

දීවමට රජය විසින් ෙමෙතක් පතිපත්තිමය තීරණයක් ෙගන 
ෙනොමැත. 

 (ii) නැවත ෙගවා ෙනොමැත. (ෙමම රාජ්ය ෙසේවකයින්ට නැවත 
මුදල් ෙගවීම සඳහා පතිපත්තිමය තීරණයක් ෙගන ෙනොමැති 
බැවින් ෙගවන ලද මදල් නැවත ෙගවීමක් අදාළ ෙනොෙව්.) 

 (iii) ඉහත (අ) (iii) හි සඳහන් පරිදි රජෙය් පූර්ණ අනුගහය මත 
යතුරුපැදි ලබා දී ෙනොමැත. ෙකෙසේ වුවද, ඉහත සඳහන් 
සහනදායී පදනම මත 2015 හා 2016 වර්ෂයන්හි ලබා දුන් 
යතුරුපැදි සම්බන්ධ විස්තර ඇමුණුම 02හි* ඇතුළත් ෙව්. 
ෙම්වා ලබා ෙදන ලද්ෙද් 2015.11.20 දිනට අදාළ 
නිලධාරින් විසින් මුදල් ෙගවා අවසන් කර තිබීෙම් පදනම 
මතය. 

 (iv)   2016 අය වැය ෙයෝජනාවල සඳහන් කළ පරිදි 2015.11.20 
දින සිට ෙමම වැඩසටහන අවසන් කර ඇත. 

               (v) දැනට ෙමම වැඩසටහන අවසන් කර ඇති බැවින් තවදුරටත් 
ඉදිරියට යතුරුපැදි ලබා දීම සිදුකරනු ෙනොලැෙබ්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23.(2) යටෙත් පශ්නය. ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊට ෙපරාතුව කාරණයක් සඳහන් කළ 

යුතුයි. මා පසු ගිය 7 වැනි දින අසන ලද පශ්නයට පිළිතුරක් 
ෙදනවාය කියලා සභානායකතුමා එකඟ වුණා. නමුත්, ඒ පිළිතුර 
ෙදන ගරු ඇමතිතුමා නම් සභා ගර්භෙය් නැහැ.   

 
අම්පාර නාගරික බස් නැවතුම්ෙපොළ ඉදි කිරීම සම්බන්ධ 

පශ්නයක් මම ඇහුෙව්. 

යතුරු පැදි වර්ගය 

නිලධාරියා 
විසින් දරන ලද 
මූල්ය 
දායකත්වය (රු) 

රජෙය් දායකත්වය 
(බදු පතිශතෙය් සිදු වූ 
ෙවනස්වීම් අනුව) රු. 

කාන්තා යතුරුපැදි       
a. Hero Pleasure 100 cc                           
b. Hero Pleasure 100 cc  
c.  Hero Pleasure 100 cc 

       
 45,000/-      
45,000/-  
45,000/- 

    
83,963/-    
93,945/-  

119,662/- 

a. Bajaj Discover 125M       
b. Bajaj Discover 125M 

 50,000/-  
50,000/- 

 128,545/-   
 95,264/- 
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[ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
That is referred to Hon. Minister of Transport.  Is it? 

ගරු සභානායකතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කිරීමක් 
කරනවාද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අම්පාර නාගරික බස් නැවතුම්ෙපොළ 

සම්බන්ධව ඇසූ පශ්නය ෙන්ද? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෂය භාර ගරු ඇමතිතුමාට පුළුවන් 

නම් ෙහට ෙම් සභාෙව්දී ඒකට උත්තරයක් ෙදන්න කියන්න. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු ඇමතිතුමාට මම කියන්නම් ඒ පශ්නයට ෙහට පිළිතුරක් 

ෙදන්න කියලා. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Thank you.  

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
I 
 

ෛවද්ය පීඨ ශිෂ්ය කියාකාරි කමිටුෙව් කැඳවුම්කරු 
පැහැර ගැනීමට තැත් කිරීම 

 ம த் வபீட மாணவ ெசயற்கு  
ஒ ங்கிைணப்பாளைரக்  கடத்த யற்சித்தைம  
ATTEMPTED ABDUCTION OF CONVENER OF MEDICAL 

FACULTY STUDENTS' ACTION COMMITTEE 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) 

යටෙත් නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් 
පිළිතුරු අෙප්ක්ෂාෙවන් අසන පශ්නය ෙමයයි.  

2017 ජූලි 20වැනි දින විද්වත් වෘත්තිකයන්ෙග් සංගම් 
සංවිධානෙය් -OPA- ෙකොළඹ කාර්යාලෙය්දී වෘත්තීය සමිති හා 
සංවිධාන සයිටම් විෙරෝධය ගැන සාකච්ඡාවක් පවත්වද්දී, සුදු වෑන් 
රථයකින් පැමිණි  නිල ෙනොවන ඇඳුම් ඇඳ ගත් කණ්ඩායමක් 
ෛවද්ය පීඨ ශිෂ්ය කියාකාරි කමිටුෙව් කැඳවුම්කරු රයන් ජයලත් 

මහතා පැහැර ගැනීමට උත්සාහ දරා ඇත. එහි සිටි වෘත්තීය සමිති 
නායකයන් පැහැර ගැනීම සිදු කරද්දී අරගළ ෙකොට වළක්වාෙගන 
ඇත.   

ජූලි 24වැනි දින "දි අයිලන්ඩ්" පුවත් පෙත් ඒ බව ෙමෙසේ 
සඳහන් ෙවනවා: "GMOA takes tough stand over attempted 
abduction of medical student activist”. I do not want to read 
the whole thing.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒවා කියවන්න බැහැ. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙමම වාර්තාෙව් ඉතිරි ෙකොටස හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් 

කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිමින් සභාගත* කරනවා. 

ඒ වාෙග්ම, එම සිද්ධිය ඇසින් දුටු සාක්ෂිකරුවන් හැටියට 
GMOA නිලධාරින් පකාශ කර තිෙබනවා, "අත් අඩංගුවට ගැනීමට 
උත්සාහ කරද්දී අරගළ ෙකොට වළක්වා ගත්තා." කියලා. පුවත් 
පෙත් 24වැනි පිටුෙව් සඳහන් පරිදි ඇසින් දුටු සාක්ෂි ඇතිව,-[බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා ලිඛිතව ඉදිරිපත් කළ කරුණු 

පමණක් කියනවා නම් ෙහොඳයි. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම් සිද්ධිය ශී ලංකා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් සඳහන් මානව 

හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීමක්. එනම්, වෘත්තීය අයිතීන්, අදහස් 
පකාශ කිරීෙම් නිදහසට බාධා කිරීමක්.  

1.  ෙමය, ෛවද්ය පීඨ  ශිෂ්ය කියාකාරි කමිටුෙව් 
කැඳවුම්කරුෙග් ජීවිතයට තර්ජනයක් බව ගරු ඇමතිතුමා 
පිළිගන්ෙන් ද? 

2.  සුදු වෑන් රථයකින් පැමිණ, රැසව්ීමකට ඇතුළු වී රයන් 
ජයලත් ශිෂ්යයා පැහැර ගැනීමට පැමිණි, හඳුනා ගත් ඒ 
නිලධාරින් කර ඇති බලවත් නීති උල්ලංඝනය කිරීමට හා 
තර්ජන කිරීමට විරුද්ධව ෙගන ඇති විනය පියවර කුමක්ද? 
ඔවුන් අත් අඩංගුවට ෙගන තිෙබ් ද?  

3.  එම නීති උල්ලංඝනය කිරීම පිළිබඳව ආණ්ඩුව නිසි පියවර 
ගන්නවා ද?  

4.  ෙපොලීසිය විසින් සුදු වෑන් රථ ෙයොදවමින් ෙම් ආකාරෙයන්  
කරන පැහැරෙගන යෑම් නැවැත්වීමට රජය කටයුතු 
කරනවා ද?  

ගරු ඇමතිතුමා පසු ගිය දවස්වල ෙම් පිළිබඳව ෙබොෙහෝ පකාශ 
පුවත් පත්වලට හා මාධ්යයට කළා. ගරු ඇමතිතුමනි, නමුත් ෙම් 
වන තුරු ඒ සම්බන්ධෙයන් කිසිම පියවරක් අරෙගන නැහැ.  

651 652 

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශ  නිෙව්දනය සමඟ 

ෙමයට පිළිතුරු ෙදනවාද, නැත්නම් ෙවනම පිළිතුරු  ෙදනවා ද? 
 
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, ඒ සිදුවීම වූ අවස්ථාෙව්දීම මම මාධ්ය 

පකාශයක් නිකුත් කරලා කිව්වා, "මම ෙම් ගැන  Ministerial 
Statement  කරනවා" කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් අසන පශ්නයට ගරු ඇමතිතුමා දැන් පිළිතුරක් ෙදනවාද? 
 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ෙම්  පශ්නයට පිළිතුරත් මෙග්  Ministerial Statement  

එෙකන්  ලබා ෙදන්නම්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, එෙහම ෙහොඳයි ෙන්ද? 

එෙහම කෙළොත් අපට ෙව්ලාව ඉතිරි කරගන්න පුළුවන්. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙහොඳයි. අද ද? 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 He is going do that now. [බාධා කිරීමක්]- ඔව්. එතුමා 

Ministerial Statement  එකක් කරනවා.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු සාගල රත්නායක අමාත්යතුමා 

අමාත්යාංශ නිෙව්දනෙයන් ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කරයි. 
හැබැයි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
පශ්නය වැරැදියි. එතුමා කියලා තිෙබනවා, ඇවිත් තිෙබන්ෙන් සුදු 
වෑන් එකක් කියලා. ඒක සුදු වෑන් එකක් ෙනොෙවයි. ඇවිත් 
තිෙබන්ෙන් ෙපොලීසියට අයිති වාහනයක්. -[බාධා කිරීම්] 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම්ක වාදයක් බවට පත් කරගන්න එපා. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම්ක ෙපොලීසියට අයිති වාහනයක්. ෙපොලීසිෙයන් අත් 

අඩංගුවට ගන්න ගිය ෙම්  පුද්ගලයාට වෙරන්තු පහක් තිෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමා පැහැදිලි කරයි. Let the 

Hon. Minister explain it.   

මීළඟට, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මැතිතුමා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, let me explain. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The Hon. Minister will explain. He told me.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
No, no - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister will explain now. Otherwise, you are 

unnecessarily going into that.   
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
No, the Question is wrong. ෙම්ක ෙපොලීසියට අයිති 

වාහනයක්. ෙම් සැකකාර පුද්ගලයාට වෙරන්තු පහක් තිෙබනවා.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.   ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මැතිතුමා. [බාධා කිරීම්] 

වාඩි ෙවන්න. Order, please! Let us proceed with that.  -
[Interruption.]  ගරු ඇමතිතුමා පැහැදිලි කළාට පසුව  ඒ 
අවස්ථාව ෙදන්නම්.[බාධා කිරීම්] ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා 
මැතිතුමා, you can go ahead.  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
நன்றி, ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள! [இைடயீ ] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order. 

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

What is your point of Order? -[Interruption.] Order, 
please!  ගරු අමාත්යතුමාෙග් පකාශෙයන් පසුව තමුන්නාන්ෙසේට 
පශන් අසන්න අවසථ්ාව ෙදන්නම්.[බාධා කිරීම්] Let me proceed 
with the work. - [Interruption.] You can go ahead, ගරු 
ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මැතිතුමා.  
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II 
 

නියඟෙයන් පීඩාවට පත් ජනතාවට කඩිනම් සහන   
வரட்சியினால் பாதிப் ற்ற மக்க க்கு உடன  

நிவாரணம்  
 IMMEDIATE RELIEF FOR PEOPLE AFFECTED BY DROUGHT 

 
 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, அனர்த்த காைமத் வ 

அைமச்சர் மாண் மிகு அ ர பிாியதாஷ்ன யாப்பா 
அவர்களிடம் ேகள்வி ேகட்க அ மதித்ததற்கு நன்றி.  

அண்ைமக் காலமாக நாட் ல் ஏற்பட் ள்ள க ம் வரட்சி 
காரணமாக வடக்கு, கிழக்கு, வடேமல் மற் ம் வட மத்திய 
மாகாணங்கைளச் ேசர்ந்த சுமார் 8 இலட்சத்திற்கும் அதிகமான 
மக்கள் ெபாி ம் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர் எனத் ெதாிய 
வ கின்ற . நாட் ன் ெதன் பகுதியில் அண்ைமயில் ஏற்பட்ட 
க ம் மைழ மற் ம் மண் சாி கள் காரணமாகப் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்கள் அப்பாதிப் க்களி ந்  இன்ன ம் ைமயாக மீள 
இயலாத நிைலயில் இ ந்  வ கின்றனர். இம்மக்கள  
இயல்  வாழ்க்ைக குறித்  அரசு பல்ேவ  நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாண்  வ கின்ற நிைலயிேலேய, ேமற்ப  வரட்சி 
காரணமாக ம் அதிகள  மக்கள் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர்.  

அந்த வைகயில், வடக்கு மாகாணத்ைதச் ேசர்ந்த 4,53,195 
ேப ம், கிழக்கு மாகாணத்ைதச் ேசர்ந்த 2,00,451 ேப ம், 
வடேமல் மாகாணத்ைதச் ேசர்ந்த 1,78,047 ேப ம், வடமத்திய 
மாகாணத்ைதச் ேசர்ந்த 16,800 ேப மாக, 8,48,493 ேபர் 
வரட்சி காரணமாகப் பாதிக்கப்பட் ள்ளதாகத் ெதாிய 
வ கின்ற . இன்ைறய நிைலயில் இத்ெதாைக ேம ம் 
அதிகாிக்கக்கூ ய வாய்ப் க்க ம் இல்லாமல் இல்ைல. இதன் 
பிரகாரம் வடக்கு மாகாணத்திேலேய அதிகளவிலான 
பாதிப் க்கள் ஏற்பட் ள்ளதாகத் ெதாியவ கின்ற . வடக்கில், 
குறிப்பாக தீவகப் பகுதிகைளச் ேசர்ந்த மக்கள் வரட்சியின் 
ெகா ைம தாங்கா , கு நீ க்கான வசதிகளற்ற நிைலயில் 
தற்ேபா  இடப்ெபயர் கைள எதிர்ேநாக்கி வ கின்ற ஒ  
நிைல ம் ஏற்பட் ள்ள .  

மைழ மற் ம் வரட்சி ேபான்ற இயற்ைக அனர்த்தங்கள் 
காரணமாக வடக்கு மாகாணம் ெதாடர்ந் ம் பாாிய பாதிப் க் 
க க்கு உட்பட்  வ கின்ற நிைலயில், இப்பாதிப் க்களி 

ந்  மக்கைளப் பா காப்ப  ெதாடர்பில் ன்கூட் ேய 
நிரந்தர நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய 
ேதைவ ள்ள . அேதேநரம், எம  மக்களின் தற்ேபாைதய 
பாதிப் க்கள் ெதாடர்பில் உடன  நிவாரணங்கைள வழங்க 
ேவண் ய நிைல ம் ஏற்பட் ள்ள .  

வடக்கு மாகாணத்தின் நிலத்த  நீரான , பல்ேவ  
ப மங்கள் மற் ம் கழி கள் காரணமாக ம் உவர் நீர் 
உட் குதல் காரணமாக ம் மாசைடந் ள்ள நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . அேதேவைள, அங்குள்ள உள் ராட்சி 
நி வனங்கள் ெசயற்றிறன்கைள இழந் ள்ள நிைல ம் 
காணப்ப கின்ற . எனேவ, இவற்ைறக் கவனத்தில் 
ெகாண்ேட, ேமற்ப  வரட்சி காரணமாகப் பாதிக்கப்பட் ள்ள 
எம  மக்க க்கு உடன  ஏற்பா கள் குறித்  நாம் 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ள்ள  என்பைதச் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

அந்த வைகயில் நிைலைமகைள ேநாில் ஆராய்வதற்ெகன 
அண்ைமயில் வடக்கு மாகாணத்திற்குச் ெசன்றி ந்த ெகளரவ 
அைமச்சர் அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா அவர்க க்கு எம  
மக்கள் சார்பாக நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்வ டன், 
அங்குள்ள நிைலைமகைள அவர் நன்கு ாிந்  
ெகாண் ப்பார் என ம் நம் கின்ேறன்.    

வரட்சி காரணமாகப் பாதிக்கப்பட் ள்ள வடக்கு மாகாண 
மக்க க்கு உடன  நிவாரணமாக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
ஏற்பா கள் யாைவ? 

வடக்கு மாகாணத்தில் தற்ேபா  நீ க்கு ஏற்பட் ள்ள பாாிய 
சவால்களின் ன்பாக, ெதன்பகுதியி ந்  கு நீைர ஒ  
விேசட ஏற்பாட் ன் அ ப்பைடயில் இரயில் லமாகக் 
ெகாண் ெசல்வதற்கான நடவ க்ைககைள ன்ென க்க 

மா? 

கிழக்கு, வடேமல், வடமத்திய மாகாணங்களில் பாதிக்கப் 
பட் ள்ள மக்க க்கான உடன  நிவாரணங்கள் என்ன? 

வடக்கு மாகாணத்தில் ேமற்ப  இயற்ைக அனர்த்தங் 
களி ந்  மக்கைளப் பா காக்கும் வைகயில் நிரந்தர 
ஏற்பா க க்கான நடவ க்ைக ஏேத ம் திட்டமிடப் 
பட் ள்ளதா? ஆெமனில், அ குறித்  விளக்க மா?  

இல்ைலேயல், அதற்கான காரணங்கைள ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் ெதளி ப த் வாெரன எதிர்பார்க் 
கின்ேறன். நன்றி.  

 
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, නියඟය ෙහේතුෙවන් පීඩාවට පත් වී 
සිටින උතුරු පළාත් ජනතාවට වහාම සහන සැලසීම සඳහා මුදල් 
අමාත්යාංශෙයන් පතිපාදන ෙවන් කරවාෙගන ඇති අතර, දිස්තික් 
ෙල්කම්වරුන්ෙග් ඉල්ලීම පරිදි පානීය ජලය ෙබදා හරින බවුසර් 
රථවල ඉන්ධන, ඒවාෙය් ෙසේවය කරන රියැදුරු හා රිය සහායක 
අතිකාල දීමනා, ජලය සඳහා ෙගවීම්, ජල මූලාශ පිරිසිදු කිරීම් හා 
පරිපාලන වියදම් ආදිය සඳහා ෙම් වන විට පහත පරිදි පතිපාදන 
ලබා දී ඇත.   
 

           දිස්තික්කය   ලබා දී ඇති පමාණය  
   (රුපියල්) 

 මුලතිව්    2,171,000 

 කිලිෙනොච්චි 3,000,000 

 වවුනියාව    350,394 

 යාපනය   4,889,492 

 එකතුව   55,21,394 

ඒ අනුව  දිසාපතිවරුන්ෙග් ඉල්ලිම මත ෙම් ෙමොෙහොත වන විට 
රුපියල් 5,521,394ක් ලබා දී තිෙබනවා. තවද, ජනාධිපති ෙල්කම් 
කාර්යාලය, ජාතික ආපදා සහන ෙසේවා මධ්යස්ථානය සහ ආපදා 
කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය මඟින් පානීය ජලය ෙබදා හැරීම 
සඳහා ටැක්ටර් බවුසර් හා ෙලොරි බවුසර් රථ පහත පරිදි ලබා දී 
ඇත. 

655 656 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

       දිස්තික්කය         ටැක්ටර් බවුසර්        ෙලොරි බවුසර්  
              පමාණය            පමාණය 

 යාපනය 13 01 

 මුලතිව් 8  

 කිලිෙනොච්චි  11 

 මන්නාරම 5 

 වවුනියාව 8 

ඒ අනුව ටැක්ටර් බවුසර් 45කුත්, ෙලොරි බවුසර් 01කුත් දීලා 
තිෙබනවා. ඒ අතරතුර අපි දිසාපතිවරුන්ට කියා තිෙබනවා, අවශ්ය 
පරිදි බවුසර් රථ කුලියට ගනිමින් අවශ්ය වතුර පමාණය ෙබදා 
හරින්න කියලා. ඊට අතිෙර්කව, සෑම ටැක්ටර් බවුසර් රථයකට 
ෙහෝ බවුසරයකට ලබා ගන්නා රියැදුරුට අමතරව අතිෙර්ක 
රියැදුෙරකුත් අරෙගන වැඩි කාලයක් ජලය ෙබදා හරින්න කියලාත් 
මම යාපනයට ගිය ෙවලාෙව් ඒ  ෙගොල්ලන්ට කිව්වා. අපි දිස්තික්ක 
පහට අවශ්ය ජල ටැංකි 650ක පමාණයක් දීලා තිෙබනවා.  අපි 
යාපනයට ගිය ෙවලාෙව්දී කියා සිටියා,  ජල ටැංකි තවත් මදි බව.  
ඒ අනුව අපි අවශ්ය ජල ටැංකි පමාණය යවන්න නිෙයෝග ලබා දී 
තිෙබනවා. 

දුම්රිය මඟින් ජලය පවාහනය කිරීමට අවශ්ය මූලික පහසුකම් 
සපයා ගැනීම පිළිබඳව අදාළ ආයතන හා සාකච්ඡා කළ යුතු අතර, 
එහිදී ජලය පවාහනය කළ හැකි දුම්රිය ටැංකි සකසා ගැනීම හා 
පමාණවත් ජලය ලබා ගත හැකි පෙද්ශ ආදී කරුණු සැලකිල්ලට 
ෙගන ෙමය කියාවට නැංවීෙම් ඇති හැකියාව පිළිබඳව ඉදිරිෙය්දී 
තීරණය කරනවා. 

නැ ෙඟනහිර, වයඹ හා උතුරු මැද පෙද්ශවල පීඩාවට පත් 
ජනතාවට ලබා දිය හැකි සහන ෙලස පානීය ජලය ෙබදා හරින 
බවුසර් රථවල ඉන්ධන, ඒවාෙය් ෙසේවය කරන රියැදුරු හා රිය 
සහායක අතිකාල දීමනා, ජලය සඳහා ෙගවීම්, ජල මූලාශ පිරිසිදු 
කිරීම්, පරිපාලන වියදම් සඳහා පතිපාදන සහ ජල ටැංකි අපි ලබා 
දීලා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මා විසින් පසු ගිය සතිෙය් යාපනය සහ 
අදාළ දූපත්වල සංචාරය කළා.  

මට දැන ගන්නට ලැබුණු හැටියට දූපත්වල ඉතාමත් නරක 
තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්. දූපත්වලට ජලය ලබා දීමට  ශී ලංකා 
නාවික හමුදාව අවශ්ය කටයුතු කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් සෑම 
දිනකම වාෙග් ශී ලංකා නාවික හමුදාව මඟින් නයිනතිව් දූපතට 
ජලය අරෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම අපි ෙම් පිළිබඳව තාක්ෂණික 
ෙසොයා බැලීමකුත් කළා. තාක්ෂණික ෙසොයා බැලීම්වලින් පස්ෙසේ 
අවශ්ය දිගු කාලීන සහ ෙකටි කාලීන ඉදිරි කියාමාර්ග 
සම්බන්ධෙයන් ඉදිරි සතිෙය්දී අමාත්ය මණ්ඩලය දැනුවත් කිරීමට 
මවිසින් කියා කරනු ලබනවා. ඒ අනුව විෙශේෂෙයන් නගර සැලසුම් 
හා ජලසම්පාදන අමාත්යාංශය, කෘෂිකර්ම අමාත්යංශය, තිරසර 
සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්යාංශය වැනි අමාත්යාංශ සමඟ එක්ව 
වැඩ කරන්න අපි සූදානම් වනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, are you satisfied with the answer? 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Okay. 

வடக்கு மாகாணத்திேல யாழ். மாவட்டத்தில் நீங்கள் 
ஏற்பா  ெசய்த வசதிக க்கு மிக ம் நன்றி! இ ந்தா ம் 
அங்ேக அந்த வசதிக க்ேகற்பத் தண்ணீைரப் ெபற யாத 
நிைலைம இ க்கின்ற . அதனால் ெதன்னிலங்ைகயி ந்  
ரயில் லம் தண்ணீைர அங்கு ெகாண் வ வதற்கான 
ஏற்பா கைளச் ெசய் மா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
Sir, we will try. 

 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මන්තීතුමා 

පශන්යක් අහනවා. ඔබතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්ද?  
Hon. Minister, are you ready to reply?  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
Yes, Sir.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මන්තීතුමා. 

 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ගරු ඇමතිතුමනි, උතුරු මැද පළාෙත් අනුරාධපුරය 

දිස්තික්කෙය්ත් ෙමවැනිම තත්ත්වයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. මා 
හිතන හැටියට ඔබතුමා කියපු ආකාරෙය් පහසුකම් ජනතාවට ලබා 
ෙදන්න රජය කිසිදු කටයුත්තක් කරලා නැහැ. අනුරාධපුරය 
දිස්තික්කයට දැනට පානීය ජලය තිෙබන්ෙන්ත් දින 25ක 
කාලයකට පමණයි. එම නිසා මා හිතනවා, ඔබතුමන්ලාෙග් ෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ ඉතාම කඩිනමින් අෙප් දිස්තික්ක ය තුළත් 
කියාත්මක කරන්න කටයුතු කෙළොත් ෙහොඳයි කියා, ඇමතිතුමනි. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැනට සති 2කට කලින් මා අනුරාධපුරය 

දිස්තික්කයට ගිහින් සියලු ෙදනා සමඟම සාකච්ඡා කළා. ඒ අය 
මට කියපු හැටියට අනුරාධපුරය දිස්තික්කයට තව මාස 2කට 
පමාණවත් වතුර පමාණයක් තිෙබනවා. නමුත් යම් යම් ස්ථානවල 
තිෙබන අඩු පාඩුකම් සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය කටයුතු කරන්න 
කියලා අපි දිසාපතිවරුන්ට උපෙදස් දුන්නා. ෙම් විධියටමයි 
ලංකාව පුරාම කියාත්මක වන්ෙන්. අවශ්ය බවුසර් පමාණයක් අපි 
ලබා දීලා තිෙබනවා. තව පමාණයක් අනිකුත් පෙද්ශවලින් ෙගන 
යන්න අපි කල්පනා කරනවා. ඒ අනුව විෙශේෂෙයන් අනුරාධපුරය, 
ෙපොෙළොන්නරුව, වවුනියාව, කිලිෙනොච්චිය සහ මන්නාරම යන 
දිස්තික්කවල ෙම් කටයුත්ත සඳහා අපි විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු 
කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, කුලියට 

657 658 

[ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා] 
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ගන්න පුළුවන් සෑම බවුසරයක්ම අරෙගන ඒ පෙද්ශවලට යවන්න. 
[බාධා කිරීමක්] අවශ්ය සියලු උපෙදස් දුන්නා. සමහර 
මන්තීතුමන්ලාත් ඒ සාකච්ඡාවට සහභාගි වුණා.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබො ෙහොම ස්තුතියි.  

ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් පශ්න, ගරු අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමා.  
 

III 
 

රත්මලාන සෙතොස ගබඩා සංකීර්ණෙය්දී අත් 
අඩංගුවට ගත් මත්දව්ය සම්බන්ධ පරීක්ෂණ 

இரத்மலாைன செதாச களஞ்சியத்ெதாகுதியில் 
ைகப்பற்றப்பட்ட ேபாைதப்ெபா ள் பற்றிய 

விசாரைண 
INVESTIGATION INTO NARCOTIC DRUGS 

NABBED AT SATHOSA WAREHOUSE COMPLEX 
RATMALANA 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) 

යටෙත් ෙමම පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

ශී ලංකාවට මහා පරිමාණෙයන්, නීති විෙරෝධී මත් දව්ය 
ආනයනය කිරීෙම් සිදුවීම් වාර්තා වීම බහුලවීම ෙහේතුෙවන් 
පැනනැඟී ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාෙව් 
අවධානය ෙයොමු කරනු කැමැත්ෙතමි. 

ෙම් වන විට ශී ලංකාව මත් දව්ය ෙබදාහැරීෙම් මධ්යස්ථානයක් 
බවට පත්වී ඇති බවත්, තවමත් ෙනොකඩවා මහා පරිමාණෙයන් 
මත් දව්ය ආනයනය ෙකෙරමින් ඇති බවත්, පසු ගිය 19වැනිදා 
රත්මලාන සෙතොස ගබඩා සංකීර්ණෙය්දී ෙකොෙක්න් කිෙලෝගෑම් 
160ක පමාණයක් අත් අඩංගුවට ගැනීෙමන් අනාවරණය ෙවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, කිෙලෝගෑම් 160ක් කියන්ෙන් ආසන්න 
වශෙයන් ගත්ෙතොත් පිටි මිටි තුනකට සමානයි. සාමාන්යෙයන් 
අෙප් ගම්වල තිෙබන ෙබ්කරියක පාන් පුච්චන්න ගන්ෙනත් පිටි 
මිටි එකයි. පිටි මිටි තුනක පමාණයට සමානව කුඩු ආනයනය 
කරලා තිෙබනවා. 

ෙමෙතක් ලංකාෙවන් ෙසොයාගත් විශාලතම ෙහෙරොයින් 
ෙතොගය වූ කිෙලෝගෑම් 220ක පමාණය අත් අඩංගුවට ෙගන 
තිබුෙණ් පසු ගිය වසෙර් ෙනොවැම්බර් මාසෙය්දීයි. එයද ආනයනය 
කර තිබුෙණ් සීනි කන්ෙට්නරයක් තුළයි. ෙමම නවතම සිදුවීම සීනි 
කන්ෙට්නර් සමඟ සිදුවීම මඟින් නීති විෙරෝධී ආනයනකරුවන් 
තවමත් එම මාර්ගය ෙවත විශ්වාසය තබා ඇති බව ෙපෙනන්නට 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ෙමවර සිදුවීමට අදාළ ෙතොගෙය් පමාණය 
ෙපර සිදුවීමට වඩා අඩු වුවත්, වඩා බරපතළ වන්ෙන් එය රජයට 
අයත් සෙතොස ෙවනුෙවන් ආනයනය කළ සීනි ෙතොගයක් හා බැඳී 
තිබීමයි. එෙමන්ම එය අත් අඩංගුවට ෙගන ඇත්ෙත් සෙතොස ගබඩා 
සංකීර්ණයකදී වීමයි. ෙමොකද, සෙතොස ගබඩාෙව් ඇති රජය විසින් 
ආනයනය කරන ලද සීනි ෙතොගයකින් එම කුඩු ෙතොගය හමුවීම 

නිසා, ඒ සඳහා රජෙය් යම් පාර්ශ්වයක සම්බන්ධයක් ඇති බවට 
මහ ජනතාව තුළ පැනනඟින සැකය අතිශය සාධාරණයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද වැලිකඩ 
බන්ධනාගාරයට ෙගොස් බැලුෙවොත් කුඩු පාවිච්චි කරන පුද්ගලයන් 
විශාල පමාණයක් අත් අඩංගුෙව් සිටින බව පැහැදිලියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා ඉදිරිපත් ෙකොට ඇති පශ්නය තුළ 

තිෙබන ෙකොටස විතරක් කියවන්න. කාලය ඉතුරු කරන්න 
අවශ්යයි. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එෙසේ වුවද, කිසිෙසේත්ම ෙම් මහා 

පරිමාණ කුඩු ජාවාරම්කාරෙයෝ කිසිෙවක් අත් අඩංගුවට ගන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා ඉතා පැහැදිලිව ෙපෙනන්නට තිෙබන්ෙන් ෙම් 
සඳහා ෙද්ශපාලනඥයින්ෙග් හා නිලධාරින්ෙග්  පබල 
මැදිහත්වීමක් ඇති බවයි. එෙසේ ෙනොමැතිව ෙමතරම් කුඩු 
ෙතොගයක් ලංකාවට ආනයනය කිරීමට හැකියාව ලැෙබයි කියා අපි 
විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ෙමම ගැටලුවට අදාළ 
අමාත්යවරයා පිළිතුරු ලබාෙදනවා ඇතැයි මා බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. 

1. ෙමම ෙකොෙක්න් ෙතොගය අත් අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධ 
පරීක්ෂණ කටයුතුවල පගතිය කවෙර්ද? 

2. රජෙය් පාර්ශව් ෙමම සිදුවීමට සම්බන්ධ බවට ෙචෝදනා 
නැ ෙඟමින් තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ කර 
තිෙබනවාද? ෙමොකද, ෙම්වා සෙතොස ගබඩාවකින් 
හසුෙවනවා නම්, සෙතොස ෙවනුෙවන් ෙගන්වන ලද සීනි 
ෙතොගයක් තුළින් ෙමම කුඩු ෙතොගය හසුෙවනවා නම්, 
පැහැදිලි ෙලස රාජ්ය පාර්ශව්යන්ෙග් මැදිහත්වීම ෙම් 
සඳහා තිබිය යුතුයි.  

3. එම ෙචෝදනා සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ ෙයොමුවී තිෙබ්ද? 

  

 දිගින් දිගට  ෙමෙසේ මහා පරිමාණ නීති විෙරෝධී මත් දව්ය 
ආනයන වැළැක්වීම සඳහා  ෙගන  ඇති පියවරයන් 
කවෙර්ද කියා ගරු ඇමතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් 
කරනු ඇතැයි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
සත්ුතියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දැන්  කරන්ෙන් Ministerial 

Statements යටෙත් එන පකාශයක්ද, නැත්නම් ෙවනත් එකක්ද? 
 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා  
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka ) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය ෙවනම පකාශයක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මහතා  
ස්ථාවර නිෙයෝග 23/2 යටෙත් අහපු  පළමුවන පශ්නයට පිළිතුර  
ෙමයයි.  

 1  පශන්ෙයන් විෙශේෂෙයන්  එතුමා අහන්ෙන්,  ෙමම 
ෙහෙරොයින් ෙතොගය අත්අඩංගුවට ගැනීම 
සම්බන්ධ පරීක්ෂණ කටයුතුවල පගතිය 
පිළිබඳවයි.  ගල්කිසස් මූලසථ්ාන ෙපොලිස ්සථ්ානය  
මගින් අත් අඩංගුවට ගන්නා ලද ෙකොෙක්න් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කිෙලෝගෑම් 218යි  ගෑම් 600කට අදාළව  අංක  
WPLK  4546  දරන ෙලොරි  රථෙය් රියැදුරු සහ 
කම්කරුවන් 06 ෙදෙනකු   ගල්කිසස්  ම/උ බී 
1803/2017  යටෙත් කරුණු වාර්තා කර   
2017.07.19 දින සිට දින 07ක්  රඳවා ගැනීෙම්  
නිෙයෝග ලබා ගැනීෙමන්   පසුව වැඩිදුර  විමර්ශන 
කටයුතු සඳහා ෙපොලිස ් මත් දව්ය  කාර්යාංශය 
ෙවත භාරදීෙමන් පසු  ඊට අදාළ විමර්ශන කටයුතු 
ෙම් වන විට සිදු කරමින් පවතින බව වාර්තා කර 
ඇත.  

  ෙමහිදී  සැකකරුවන්ෙගන්  ෙමම ජවාරම් සිද්ධියට  
අදාළව දීර්ඝ ෙලස  පශන් කර වැඩිදුර පකාශයන්  
සටහන් කර ඇති බවත්, ෙමම සිද්ධියට අදාළව 
පශන්ගත බහාලුම මිලදී ගන්නා ලද ලංකා  
සෙතොස  රත්මලාන  ආර්ථික මධ්යසථ්ානෙයන් හා 
ෙමම සිද්ධිය වන විට ෙමහි රැදී සිටි  රංජිතා  
ෙට්ඩර්ස ් හි නිෙයෝජිතයන්ෙග් හා  එහි රැඳි සිටි 
ෙවනත් සෙතොස  අයවලුන්ෙග් විසත්ර   වාර්තා 
කර  ඇත. එම අයවලුන්ෙග් නාමෙල්ඛනයක් 
තිෙබනවා, මම එය  සඳහන් කරන්නම්.    

  සුදත් ෙකෝලිත වීරසිංහ- ලංකා සෙතොස ආයතනය, 
සාමාන්යාධිකාරි (මිලදී ගැනීම්);  මාලින්බඩ ලියන 
පතිරත්නැහැලාෙග් නාලක- ලංකා සෙතොස 
රත්මලාන ආර්ථික මධ්යසථ්ානෙය් ගබඩා 
ලිපිකරු; කළුආරච්චිෙග් පභාත්  අනුරුද්ධ- ලංකා 
සෙතොස රත්මලාන ආර්ථික  මධ්යසථ්ානෙය් 
ෙවෙළඳ  සහායක; හල්ෙනත්ති අෙසේල  ඉන්දික - 
ලංකා  සෙතොස රත්මලාන ආයතනෙය්  ෙවළඳ  
සහායක; ෙදොන් ලක්ෂාන් චතුරංග ෙපෙර්රා- 
ෙහේමාස ්ආයතනෙය්  ලංකා සෙතොස  රත්මලාන 
ආර්ථික මධ්යසථ්ානෙය්  ගබඩා පාලක; සුප්පයියා 
ෙසල්වකුමාර් - රංජිතා  පල්සස ්සප්ිලිටින්ග් ඇන්ඩ් 
ෙපොෙසසින්ග් ඉන්ඩසට්ි ආයතනෙය් ෙවළඳ 
සහායක; මාරිංග අජිත් අනුරෙපේම - ෙහේමාස ්
ආයතනෙය්  බරඅත ෙසේවක සැපයීම් පධානී; 
චන්දෙසේකර  ශාන්ත කුමාර් -අංක  WPLK 4546  
දරන ෙලොරි රථෙය්  හිමිකරු.  

  ෙමම විමර්ශනයට අදාළව  භාණ්ඩ  නිශක්ාෂණය 
කිරීම සඳහා  ඉදිරිපත් වී ඇති අංක 89/45/ඒ, 
ජම්පටා වීදිය,ෙකොළඹ  13  ලිපිනෙය් පිහිටි 
ඔක්සප්ර්ඩ් ක්ලියරින්  ඇන්ඩ් ෙෆෝවඩින් ආයතනය  
හා භාණ්ඩ   ආනයන සමාගම වන අංක 233, 
ෙකොළඹ වීදිය, නුවර පිහිටි  ඩබ්ලිව්.ඩී.ආර්. 
සම රෙකෝන්  සහ පුතෙයෝ  හා එහි  තැරැව්කරුවන් 
ෙලස කටයුතු  කළ අංක 33, ෙබෞද්ධාෙලෝක 
මාවත, සී චාර්ට් ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනෙය්ද  
ෙමම පශන්ගත බහාලුම  පරීක්ෂා කර මුදාහරින 
ලද  ශී ලංකා ෙර්ගුෙව්  පකාශ සටහන් කිරීමට  
කටයුතු  කරමින් පවතින බව  වාර්තා කර ඇත.  
ෙමම විමර්ශන තවම ඉතාම මුලික අවසථ්ාවල 
පවතින්ෙන්. වැඩිදුර සඳහන් කරන්න තරම් 
ෙතොරතුරු නැහැ.    

 2   රජෙය් පාර්ශව් ෙමම සිදුවීමට  සම්බන්ධ බවට  
නැ ෙඟන ෙචෝදනා සම්බන්ධෙයන් ෙමෙතක් සිදු 
කරනු ලැබූ  විමර්ශනවලදී ඍජු ෙහෝ වකව   
දැනීමක්  රජෙය් පාර්ශව්යන් සම්බන්ධෙයන්  
කිසිෙසේත් අනාවරණය  වී ෙනොමැති බව වාර්තා 
කර ඇත.  

3. ඒ පිළිබඳව නාවික හමුදාව, ශී ලංකා ෙර්ගු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව වැනි ආයතන රාශියක් එක්ක ශී ලංකා 
ෙපොලීසිෙය් මත් දව්ය නාශක කාර්යාංශය -Police 
Narcotic Bureau එක- කටයුතු කරනවා. ෙම් සම්බන්ධ 
වැටලීම් විශාල පමාණයක් මෑත ඉතිහාසෙය් කරලා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්, එක්සත් ජාතීන්ෙග් මත් දව්ය 
පිළිබඳ කාර්යාංශය ඒ කියන්ෙන් UNODC එක ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකාව අරෙගන තිෙබන පියවර ගැන, 
''දකුණු ආසියා පෙද්ශෙය් ඉතාම සාර්ථකම වැඩ පිළිෙවළ'' 
කියලා විෙශේෂ සටහනක් දමා තිෙබනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. ෙම් සීනි බහාලුම් එක්ක මත් දව්ය 
ෙගෙනන එක රජයටත් පශන්යක්. ඒ නිසා අපි ෙම් 
පිළිබඳව වැඩිපුර අවධානය ෙයොමු කරන්න පටන් ගත්තා; 
වැඩිපුර විමර්ශන කරන්න පටන් ගත්තා; ෙම් බහාලුම් 
ආවාම ඒවා පරීක්ෂා කරන්න පටන් ගත්තා. ඒත් එයින් ඊට 
වඩා පශන්යක් මතු ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම්වා විශාල 
පමාණයක් එනවා. ඒ නිසා ෙම්වා පරීක්ෂා කරන්න දීර්ඝ 
කාලයක් ගත ෙවනවා. ෙර්ගුෙවන් ඒවා පරීක්ෂා කිරීමට 
පමාද ෙවනෙකොට සීනි මිල පිළිබඳව, ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
තිෙබන සීනි පමාණය පිළිබඳව පශන් මතු ෙවනවා. ඒ නිසා 
අපි අලුත් උපකරණ ලබා ගැනීමට පවා අවශ්ය පියවර, 
උපෙදස ්අරෙගන තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඊට අමතරව ''සංවිධානාත්මක අපරාධ 
ෙකොට්ඨාසය'' කියලා ෙකොට්ඨාසයක් ෙපොලීසිෙය් තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම  -PNB - Police Narcotic Bureau කියන ෙකොට්ඨාසය 
තිෙබනවා. ෙම් ෙකොට්ඨාස ෙදකම අපි ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය 
ෙපොලිස්පතිවරෙයකුෙග් භාරයට පත් කර පතිව හගත කිරීමක් 
කරනවා. එතෙකොට ඒක ෙකොට්ඨාසයක් ෙනොෙවයි, ෙවනම range 
එකක් ෙවනවා; ඉහළ මට්ටමකට යනවා. ෙම් ෙකොට්ඨාස 
පතිව හගත කිරීෙම් අෙප් ඉල්ලීම් ෙම් සතිෙය් බහස්පතින්දා 
ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් කරලා අනුමැතිය 
ලැබීෙමන් අනතුරුව එහි කටයුතු ආරම්භ කරනවා. පතිව හගත 
කිරීෙම් කටයුතු මීට වඩා ඉහළ මට්ටමකින් කරලා, මීට වඩා ෙහොඳ 
පතිඵල ලබලා ෙදන්න අදහස් කරනවා. ඒ නිසා එවැනි වැරදි 
කරන අයට කිසිම සමාවක් ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒවාට සම්බන්ධ 
අයවලුන්ට නැවත කිසිම ආරක්ෂාවක් ලබා ගන්න බැරි ෙවනවා. 
නීතියට අනුව කියාත්මක කරනවා.  

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද, ගරු මන්තීතුමා?  

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ගරු අමාත්යතුමාෙගන් පශ්නයක් 

අහන්නට කැමැතියි. රත්මලාෙන් මත් කුඩු සම්බන්ධෙයන් දැනට 
අත් අඩංගුෙව් රඳවා තබා ෙගන ඉන්නවා නාට්ටාමිවරු 
හයෙදෙනක්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක ෙවනම අහන්න; ෙවනම raise කරන්න. [බාධා කිරීමක්] 
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ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
නාට්ටාමිවරු හයෙදෙනක් තමයි අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ගරු 

කථානායකතුමනි, ෙම් මත් දව්ය ගැන ෙතොරතුරු ෙහළි කරලා 
තිෙබන්ෙන්ත් ඔවුන්ම තමයි. ඔවුන්ව තමයි දැන් අත් අඩංගුවට 
අරෙගන තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, කුඩු ජාවාරමට සම්බන්ධ කිසිෙවක් 
අත් අඩංගුවට අරෙගන නැහැ. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒ ගැන පරීක්ෂා කරලා දවස් තුනකින් කරුණු 

ඉදිරිපත් කරයි. ෙම් අවස්ථාෙව් ඒ ගැන වාද-විවාද කරන්න අවශ්ය 
වන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්]  

Next, Ministerial Statement by the Hon. Sagala 
Ratnayaka.   
 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 

ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ඇසූ පශ්නයටත් පිළිතුරු ෙදන්න 
මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්, ෙකටිෙයන් කිව්ෙවොත් 
ඒක ''සුදු වෑන්'' එකක් ෙනොෙවයි ගරු කථානායකතුමනි, ඒක 
ෙපොලීසියට අයිති වාහනයක්. ඒ ෙගොල්ෙලෝ නිල කටයුත්තකටයි 
ගිෙය්; අවශ්ය සටහන් වාර්තා කරලා තමයි ගිෙය්. ෙකෙසේ ෙවතත්, 
මෙග් පකාශය කරන්නම්. 
 

ෛවද්ය පීඨ ශිෂ්ය කියාකාරි කමිටුෙව් 
කැඳවුම්කරු අත් අඩංගුවට ගැනීමට කියා 

කිරීෙම්දී ඇති වූ සිද්ධිය: නීතිය හා සාමය සහ 
දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

ம த் வபீட மாணவ ெசயற்கு  
ஒ ங்கிைணப்பாளைரக் ைக ெசய்ய 

யன்றேபா  இடம்ெபற்ற சம்பவம்: 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு 
அபிவி த்தி அைமச்சாின் கூற்  

INCIDENT OCCURRED WHILE TAKING INTO 
CUSTODY CONVENER OF MEDICAL FACULTY 
STUDENTS' ACTION COMMITTEE: STATEMENT 

BY MINISTER OF LAW AND ORDER AND 
SOUTHERN DEVELOPMENT 

 

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, 2017.07.20වන දින කුරුඳුවත්ත 

ෙපොලිස් වසෙම් පිහිටි වෘත්තිකයන්ෙග් සංගමෙය් ෙගොඩනැඟිලි 
පරිශෙය්දී ෛවද්ය පීඨ ශිෂ්ය කියාකාරී කමිටුෙව් කැඳවුම්කරු වන 
රයන් ජයලත් ශිෂ්යයා අත් අඩංගුවට ගැනීමට යාෙම්දී සිදුවූ සිද්ධිය 
සම්බන්ධව මා විසින් ෙපොලිස්පතිෙගන් මූලික වාර්තාවක් කැඳවන 
ලදී. එම වාර්තාව අද දින ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත* කිරීමට 
කටයුතු කරමි.  

2017.06.21වන දින ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශ ෙගොඩනැඟිල්ලට 
බලහත්කාරෙයන් ඇතුළු වී රජෙය් ෙද්ෙපොළවලට අනර්ථයක් සිදු 
කිරීමට අදාළව ෙපොදු ෙද්ෙපොළ පනත යටෙත් මාළිගාකන්ද 
මෙහස්තාත් අධිකරණ නඩු අංක බී. 16250/17 දරන නඩුවට අත් 
අඩංගුවට ගැනීමට අවශ්ය සැකකරුෙවකු ෙලස නම් කර ඇති, 
එෙමන්ම ෙකොටුව මෙහස්තාත් අධිකරණ නඩු අංක බී. 3049/16 
දරන නඩුවට අදාළව අධිකරණ නිෙයෝග උල්ලංඝනය කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් ෙගොනු කර ඇති නඩුවට ෙපනී ෙනොසිටීම 
ෙහේතුෙවන් වෙරන්තු නිකුත් වී ඇති සැකකරුෙවකු වශෙයන් 
ෛවද්ය පීඨ ශිෂ්ය කියාකාරී කමිටුෙව් කැඳවුම්කරු වන රයන් 
ජයලත් ශිෂ්යයා උක්ත සඳහන් දින අත් අඩංගුවට ගැනීමට යාෙම්දී 
ෙමම සිදුවීම සිදු වී ඇත. 

ෙකොළඹ අපරාධ ෙකොට්ඨාසෙය් නිලධාරින් විසින් ෙමම 
වෙරන්තුකරු ෙහවත් අත් අඩංගුවට ගැනීමට අවශ්ය සැකකරු 
2017.07.20 වන දින කුරුඳුවත්ත ෙපොලිස් වසෙම් වෘත්තිකයන්ෙග් 
සංගම් ෙගොඩනැඟිල්ල තුළ සිටින බවට ලද ෙතොරතුරක් අනුව ඔහු 
අත් අඩංගුවට ගැනීමට එම ෙකොට්ඨාසෙය් නිලධාරින් ෙමෙහයුමක් 
සිදු කර ඇත. එම සැකකරු අත් අඩංගුවට ගැනීම සඳහා ෙපොලිස් 
නිලධාරින් පමණක් සහභාගි වී ඇත. ෙකොළඹ අපරාධ 
ෙකොට්ඨාසෙය් ස්ථානාධිපති ඇතුළු නිලධාරින් සිව් ෙදෙනකු නිල 
ඇඳුමින් ගමන් කර ඇති අතර, තවත් නිලධාරින් නව ෙදෙනකු 
සිවිල් ඇඳුමින් සැරසී නිල හැඳුනුම් පත් රැෙගන ෙගොස් ඇත. 
නිලධාරින් පවාහනය හා ෙමෙහයුම සඳහා ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයිති වාහන පමණක් භාවිත කර ඇත. එම 
වාහනවල රියැදුරන් ෙපොලිස් නිල ඇඳුමින් ගමන් කර ඇත. ඒ 
ෙකෙසේ ෙවතත් ෙකොළඹ අපරාධ ෙකොට්ඨාසෙය් නිලධාරින් විසින් 
2017.07.20 වන දින ෙමම සැකකරු අත් අඩංගුවට ගැනීම සඳහා 
සිදු කරන ලද ෙමෙහයුෙම් කමෙව්දය සම්බන්ධව අඩු පාඩු ඇති බව 
මට නිරීක්ෂණය ෙවයි. ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙමෙලස ෙමම 
සැකකරු අත් අඩංගුවට ගැනීමට කියා කිරීෙම්දී ඊට සහභාගි වූ 
නිලධාරින්ෙගන් යම් යම් අඩු පාඩු සිදු වී ඇද්දැයි පරීක්ෂා කර 
වාර්තාවක් සපයන ෙලස ෙම් වන විට ෙපොලිස්පතිට නිෙයෝග කර 
ඇත. මහ ජනතාවෙග් සහ ජාත්යන්තරෙය් දැඩි අවධානය සඳහා 
භාජනය විය හැකි ෙමවැනි කියා දාමයන් සිදු කිරීෙම්දී ෙකොළඹ 
අපරාධ ෙකොට්ඨාස අධ්යක්ෂ ඇතුළු ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරින්                
ශී ලංකාෙව් නීති රාමුව තුළ රැඳී සිටිමින් කනිෂ්ඨ නිලධාරින් ෙවත 
නිසි උපෙදස් ලබා දී කළ යුතු රාජකාරිය පිළිබඳව නිවැරැදිව 
දැනුවත් කිරීමක් සිදු කර නිලධාරින් ෙමෙහයවීමට අෙපොෙහොසත් 
වීමක් ෙහෝ ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරින් යම් ආකාරයකින් රාජකාරි අත පසු 
කිරීමක් ෙහෝ සිදු කර ඇද්දැයි පරීක්ෂා කිරීමට ෙපොලිස්පතිට 
උපෙදස් දුනිමි. මින් අනතුරුව ගත යුතු කියා මාර්ග ෙහෝ විනය 
කියා මාර්ග ෙහෝ ඇෙතොත් ඒ සම්බන්ධව ෙපොලිස්පති කටයුතු 
කරනු ඇත. ෙම් වාර්තාව සති ෙදකක් තුළ -අද දින සිට සති ෙදකක් 
තුළ- ලබා ෙදන ෙලස මා ෙපොලිස්පතිතුමාට දන්වා ඇත. මා ෙම් 
කාරණය පිළිබඳව රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරීන්ෙග් සංගමය සමඟත්, 
ෛවද්ය ශිෂ්යයන්ෙග් ෙදමාපියන්ෙග් සංගමය සමඟත්, තවත් 
පාර්ශ්වකරුවන් සමඟත් අද කතා කළා. එෙමන්ම, නිසි සැලසුමක් 
හා නිසි කියා පටිපාටියක් අනුගමනය කරමින් සැකකරුවන් අත් 
අඩංගුවට ගැනීමට යෑම සම්බන්ධව සෑම ෙපොලිස් නිලධාරියකුම 
කියා කළ යුතු ආකාරය සඳහන් උපෙදස් චක ෙල්ඛනයක් 
ෙපොලිස්පති මඟින් නිකුත් කිරීමට මා විසින් දැනුවත් කරන ලදී.  

අවසන් වශෙයන්, ෙමම ෛවද්ය පීඨ ශිෂ්ය කියාකාරී කමිටුෙව් 
කැඳවුම්කරු වන රයන් ජයලත් නමැති ශිෂ්යයා අත් අඩංගුවට 
ගැනීමට යාම ෙහේතු ෙකොටෙගන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු 
අගාමාත්යතුමා ඇතුළු රජය ෙමන්ම පුරවැසියන්ට ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් යම් අපහසුතාවක් සිදුවීම සම්බන්ධෙයන් 
මා කනගාටුව පකාශ කරමි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැනට අපි පැය භාගයක් පමාද වී ඇති නිසා,- 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු අමාත්යතුමනි,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපට දීර්ඝ විවාදයක් ෙගන යාම අපහසුයි. 

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, දැනට අප  පැය භාගයක් 
පමාද ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු 
කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමාට ඒ සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි 
කිරීමක් කරන්න  පුළුවන්ද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, "ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 

වැරැද්දක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා, ඒ ගැන අපි කටයුතු කරනවා." 
කියලායි ගරු ඇමතිතුමාෙග් කථාව අවසන් කෙළේ.   Does the 
Hon. Minister admit that the Organization of Professional 
Associations is the highest body of professionals of this 
country? In Colombo 07, your people entered in civilian 
clothes and tried to forcibly abduct Ryan. Former MP Mr. 
Lal Kantha and the GMOA officers saved this boy. Are you 
still trying to deny that those who were in civilian clothes 
were not police officers?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමාෙග් කථාෙව් පැහැදිලි කරන්ෙන් ෙපොලිස් නිලධාරිෙයක් 

පිළිබඳවයි. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
It is a very dangerous situation, Hon. Minister.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
He said that they were all police officers.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Minister, they have no right to enter and abduct a 

civil person.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
He said that they were all police officers. 

[Interruption] 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
No, not moral. What morals do you have when you 

abduct a person? - [Interruption.] Do not talk about morals. 
There are no morals - [Interruption.]  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The Hon. Minister explained that. Now I have to move 

on to the main items of the day.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I just want to clear this, so that there is an 

understanding. The Hon. Minister is inquiring, but we 
want to get an answer from the Hon. Minister.   

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පකාශෙය් මම ඉතාම පැහැදිලිව 

එය සඳහන් කළා. ආෙයත් කියවලා  ඒක ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ නම්, 
එතුමාට මම ෙමහි පිටපතක් යවන්නම්.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා කිව්වා ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

සම්පූර්ණෙයන් කියවන්න අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. අපටත් ෙවලාෙව් 
පශ්නයක් තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමා. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
එතුමාට කියවලා ෙහොඳට ෙත්රුම් ගන්න මම ෙමය යවන්නම්.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 

 
 

පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට 
සහාය දීෙම් සහ ආරක්ෂා කිරීෙම් (සංෙශෝධන) 

පනත් ෙකටුම්පත 
குற்றச்ெசயல்க க்குப் ப யாக்கப்பட்ேடா க்கும் 

சாட்சிக க்குமான உதவி மற் ம் பா காப்  
(தி த்தம்) சட்ட லம் 

ASSISTANCE TO AND PROTECTION OF VICTIMS OF CRIME 
AND WITNESSES (AMENDMENT) BILL 

 

"2015 අංක 4 දරන අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය 
දීෙම් සහ ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පතකි. 

  
(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

665 666 
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පිළිගන්වන ලද්ෙද් අධිකරණ අමාත්යතුමා සහ බුද්ධශාසන 
අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසිනි. 

2017 අෙගෝසත්ු මස 08 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 மானவாின்  சார்பாக 
மாண் மிகு  கயந்த  க ணாதிலக்க அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 

2017 ஓகஸ்ட் 08, ெ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, 8th August, 2017 and to be printed; and to be 
referred  to the relevant Sectoral Oversight Committee.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට,  පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් 

දීම. ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා. 

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 

සිඩ්නි ජයරත්න පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් 
ෙකටුම්පත 

சிட்னி ஜயரத்ன மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) 
சட்ட லம் 

SIDNEY JAYARATHNE FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා. 

"සිඩ්නි ජයරත්න පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය." 
 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන 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 மற் ம் 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. 

විෙද්ශ විනිමය පනත් ෙකටුම්පත 
ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி சட்ட லம்  

FOREIGN EXCHANGE BILL 

ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 
 

 

[2.36 p.m.] 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
Hon. Speaker, I move,  

"That the Bill be now read a Second time."  

Hon. Speaker, our current law applicable to foreign 
exchange is the Exchange Control Act, No. 24 of 1953. 
Just after the World War II, many European countries 
brought in exchange control. The United Kingdom had 
exchange control from the start of the World War II. The 
whole European economy and many Asian economies 
were completely devastated and they would not have 
revived without the Marshall Aid Programme by the 
Americans. But at that time, Sri Lanka did not see it 
necessary to have an Exchange Control Act because we 
had sufficient reserves. In fact, we had enough reserves 
and during the war, we had built up our reserves thanks to 
our sale of rubber and tea, which were needed by the 
Allies, and at the end of World War II, as we became 
independent, our reserves were such that we gave a loan 
to the United Kingdom and the whole of the Gal Oya 
Scheme was totally financed by Sri Lankan resources. We 
did not have to go to the World Bank or to the Exim Bank 
or to anyone else.  

But in 1953, we had a foreign exchange crisis when 
our earnings came down from rubber and tea. When 
commodity prices got affected and went up a bit high 
during the Korean War, our reserves came down and at 
that time the then Government brought in the Exchange 
Control Act. Actually the situation revived after 1953 and 
we were again on a good wicket, but nevertheless this 
was kept on. The Central Bank and the Finance Ministers 
after 1956 felt that this was a necessity.  

There were also many doctrines of the socialist market 
where controls were felt necessary. Therefore, it became a 
habit. Then, Kaldor’s Proposals and all that got built into 
our system and then we started liberalizing from 1977. 
Actually many other countries that started liberalizing 
after us have changed their law. They have amended the 
law or they have repealed the law. Only 47 countries have 
not moved away from the restrictive laws of foreign 
exchange control.  

Now, we have a very peculiar system. On one hand, 
our law is to control foreign exchange. We talk of foreign 
exchange control, but if you look at the present 
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liberalization that has come through different regimes, 
whether it be from President J.R. Jayewardene, until 
today, every government has virtually liberalized it. So, 
our law and our regulations are at variance. What the law 
says is one thing and the regulations do something else. 
For instance, residents in Sri Lanka are permitted to 
accept foreign currency from non-residents against goods 
and services. A person who maintains a Foreign 
Exchange Earners Account is eligible to borrow in 
foreign currency. A person can take out and bring in to 
Sri Lanka any amount of foreign currency subject to 
declaration of Customs, if it exceeds US Dollars 10,000 
and US Dollars 15,000 respectively. Now, a person can 
retain and possess foreign exchange up to US Dollars 
10,000. A person can operate and maintain accounts 
outside Sri Lanka.  

A person resident outside Sri Lanka can take out 
unutilized foreign currency throughout Sri Lanka. A 
person resident in Sri Lanka can make and receive 
payments to and from non-residents in relation to 
issuance and transfers of shares; purchase, transfer and 
make payments in respect to transactions related to Sri 
Lanka Rupee Denominated Treasury Bonds; make 
payments to or for credit of citizens of foreign states, 
corporate bodies incorporate outside Sri Lanka and 
foreign institutions in respect to Rupee Denominated 
Treasury Bills; purchase, transfer and make payments in 
respect of Sri Lanka Development Bonds; issue, transfer 
and make payments in respect to Unit Trusts operated 
with licences issued under the Securities and Exchange 
Commission; issue and  transfer Sri Lankan Rupees 
Denominated Redeemable Preference Shares in a 
company to persons resident outside Sri Lanka; make 
payments in rupees to non-residents in respect to 
immovable property. Holders of NRFC, RFC, RNNFC 
and FECA can make payments outside Sri Lanka for any 
purpose. Residents to make payments in foreign exchange 
to persons resident outside Sri Lanka using credit/debit 
cards.  

Then, we have also adopted the Articles of Agreement 
of the International Monetary Fund where we have to 
remove all foreign exchange restrictions related to current 
transactions. We have not done that in our law. We have 
made regulations. So, there is a contradiction here. If you 
are not controlling your exchange, why do you want to 
keep a law of which the objective is to control exchange 
and then have regulations? So, people do not have full 
confidence in Sri Lanka. So, that is one reason.  

The other reason is regulation of gold. We really do 
not control gold. In 1981, the convertibility of USD to 
gold was ended.  Then, finally in 2002, we said that in 
terms of Sections 5, 21 and 22 of the Exchange Control 
Act, for any person to buy, sell, import or export gold 
without any restriction must subject to the requirement 
that it has to be approved by the Director General of 
Customs. Then, in 2012, we specified that an import 
licence would be required for importation of gold and 
now it is not controlled by the Central Bank. Though the 
law has provision, it is controlled by Sri Lanka Customs. 

So, we have many contradictory provisions in the 
Exchange Control Act and that is why we have brought in 
a new law. The objective of the new law is to promote 
and regulate foreign exchange and we have repealed the 
Exchange Control Act; we call it the Foreign Exchange 
Act. What we have done by regulations, we have now 
enshrined by legislative provisions.  

The key features of the new law are; the Central Bank 
of Sri Lanka is the agent of the Government and is 
responsible for implementing of the new law. So, now, as 
the agent of the Government, they manage foreign 
exchange. They need not control foreign exchange. 
Authorized dealers and restricted dealers, currently 
authorized to deal in foreign exchange, will continue to 
be subject to the provisions of the new law and the 
Central Bank. Every commercial bank, newly licensed or 
in operation, will continue as authorized dealers. A 
person resident in Sri Lanka having foreign exchange or 
foreign assets may use it for current or capital 
transactions. So, we have now liberalized the total of 
current account transactions.  

Capital transactions will be defined by regulations and 
certain classes of transactions with the limits specified 
will be free of any control. Sri Lankan resident in Sri 
Lanka can play a role in the development of the country. 
If they have foreign exchange belonging to them outside 
the country, even if they have not declared it, they can 
bring it in. Because, today foreign exchange is not the 
luxury of a few rich people. A large number of people 
have money abroad. They may have earned  25,000 
Dollars, 100,000 Dollars or 500,000 Dollars. They have 
kept the money which they have earned abroad. They 
have done transactions. Then, monies have, for over a 
period of time, being kept by people when they exported 
or imported. Now we want them to bring all these monies 
back into Sri Lanka.  

At the moment, our interest rates are higher than that 
of most of the countries in which they are keeping that 
money. But, many of them do not like either to go 
through the exchange control procedure or to be labelled 
as a criminal. So, they are keeping the money in those 
countries. Therefore, what we have done is, we have 
given a concession to Sri Lankans to make use of this 
opportunity. They can remit up to US Dollars 1 million 
without having to pay a tax and above that, they have to 
pay only a remittance fee of one per cent. This is because 
we want the money in Sri Lanka for development. But we 
have excluded from this the monies coming under the 
Prevention of Money Laundering Act, Convention on the 
Suppression of Terrorist Financing Act or the Bribery 
Act. In addition, under the Bribery Act, if any person is 
convicted, all his monies and properties are forfeited. So, 
we have left those areas out. If an ordinary person has 
kept money and has not made a declaration, he could 
bring the money in. There are people who do transactions 
with Japan, buying vehicles and spare parts. There are a 
large number of people from Wennapuwa, Nattandiya 
and Harispattuwa who have got money outside the 
country. There are many people who have small accounts 
abroad. So, we will bring all that in. That is the whole 
purpose of this exercise.  
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But, we have given paramount importance to 
preservation of financial stability. So, if the Monetary 
Board says that there is a crisis coming up or there is a 
fear that there can be a shortage of foreign exchange, the 
Minister, with the approval of the Cabinet, can regulate or 
restrict the remittances of foreign exchange into Sri Lanka 
for a period not exceeding six months. What happens 
after that six months? Then, you get permission of 
Parliament and extend it to another six months. All we are 
saying is, this cannot be an administrative act; this must 
be done with the permission of Parliament because public 
finance has to be controlled by Parliament. 

What have we done? Now, the control and restriction 
on foreign exchange, which was the objective of the 
Exchange Control Act, has been moved out and been 
replaced with management and monitoring of foreign 
exchange, but with provision for the Minister to act on the 
advice of the Monetary Board, if he feels certain controls 
have to be brought in.  

Current accounts are fully liberalized and capital 
transactions are under Regulations approved by 
Parliament. We will have a more liberalized foreign 
exchange regime. We have to. The whole region is 
developing. As you know, in economic development, the 
real engine of growth is now coming into Asia and it will 
come to the Indian Ocean Region. Look at the growth that 
will take place in India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, 
Thailand, Malaysia, Singapore and the Middle East. So, 
with so much of money transactions taking place, we 
should be able to utilize it and benefit from it. We should 
not put any restrictions. Sri Lankans are going abroad. 
They are dealing with foreign exchange. So, we are 
having a more liberalized system while the Central Bank 
can monitor the actual foreign exchange that is being 
utilized by people and we have made it a civil penalty. In 
most parts of the world, once exchange control went out, 
it no longer became a criminal liability, but a civil 
penalty. 

 The worry that some Hon. Members have is, will 
there be a draw-off on our foreign exchange? No, it would 
not be there. I can certainly tell you that we do not 
anticipate it and at the moment, with our agreements with 
the IMF, we do have sufficient reserves. We have also 
had agreements with some of the other countries. In 
addition to it, in the next few months, I think within the 
next year, we will also be acquiring another US Dollars 
1.1 billion to our own account when we do the 
transaction, while retaining and controlling the 
Hambantota Harbour,  in case of terminal operations and 
common user facilities, we will be paid and we can set 
that off later on against our loans, but after using it first as 
a buffer. Later on, I hope, the Hon. Minister of Transport 
and Civil Aviation will also be bringing us some more 
money in regard to the Mattala Airport. So, we have the 
reserves at the moment to face a crisis. 

Sir, I would commend to Parliament that we do pass 
this Bill and enable these transactions to take place, 
monies to be invested in Sri Lanka and the people of Sri 
Lanka to benefit in general.   Thank you.  

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

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The next speaker is the Hon. E. Saravanapavan. 

Before that, the Hon. Deputy Speaker will take the Chair.  
 

අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 
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) 
Though the Hon. E. Saravanapavan has been called 

upon to speak, he is not here. ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මැතිතුමා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා පළමුව කථා කරන්න. 

මම ෙදවනුව කථා කරන්නම්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා කථා කරන්න ෙවලාව ඉල්ලනවා, ඉල්ලනවා. 

දුන්නාම ඔබතුමා බැහැයි කියනවා.[බාධා කිරීමක්] ෙහොඳයි, ගරු 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා. 

[අ.භා. 2.50] 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතියි. 

ඉස්ෙසල්ලා කථා කරන්ෙන් කවුද කියන කාරණය එතරම්ම 
වැදගත් නැහැ. නමුත් මම හිතන විධියට ෙම් ෙවලාෙව් මෙග් මිත 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාට සූදානම් වීමට 
කාලයක් අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම පනත් ෙකටුම්පතින් 
අරමුණු කරන්ෙන් විෙද්ශ විනිමය පාලනය ලිහිල් කිරීමකුයි. 
විෙද්ශ විනිමය පාලනය ලිහිල් කරන්ෙන් ලංකාවට වැඩිෙයන් 
විෙද්ශ විනිමය ලබා ගන්නයි. විෙද්ශ විනිමය පාලනය ඇති 
කරන්න සිද්ධ වුෙණ් විෙද්ශ විනිමය ලංකාෙවන් පිටවී යාම සීමා 
කරන්නයි; ඒ පිළිබඳව යම් පාලනයක් පවත්වා ගැනීමටයි. ෙම් 
පියවර ගන්ෙන්  "විනිමය පාලන පනත" සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් 
කරලා, විෙද්ශ විනිමය පවර්ධනය කිරීෙම් සහ විධිමත් කිරීෙම් 
පනත් ෙකටුම්පතක් හැටියට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒමටයි. 
ඒ සඳහා ෙම් ආණ්ඩුව තීන්දු කර තිෙබන්ෙන් අෙප් ජංගම ගිණුම 
කැමැති පරිදි යම් විධියකට භාවිත කරන්නට ඉඩදීෙම් නීතිය 
කාලයක් පැවතුණාට පසුවයි.  ඒ  නිසා Current Account මුදල් -
පාග්ධනය සම්බන්ධ මුදල්- ෙනොෙවයි, ලංකාෙව් ෙසසු මුදල් 
කැමැති පරිදි භාවිත කරන්න; විෙද්ශ මුදල් බවට හරවා ගන්න 
පුළුවන්කම තිබුණා. ෙම් නිසා ලංකාෙව් විෙද්ශ සම්පත් විශාල 
වශෙයන් වියදම් කර තිෙබනවා. අපි දන්නවා, අපි කවුරුත් කාටත් 
වුවමනා ෙද්වල් ෙවනුෙවන් මුදල් වියදම් කරන බව. ෙම් රෙට් හැම 

671 672 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදනාටම වුවමනා කරන ෙද්වල් ෙගන්වන්න විෙද්ශ සම්පත් වැය 
කරන්න සිදු වී තිෙබනවා. ඒ විෙද්ශ සම්පත් පමාණය හැරුණුවිට 
ඉන් පසුව විෙද්ශ සම්පත් වැය කිරීෙම් අයිතිය පිළිබඳව තමයි ෙම් 
අහන්ෙන්. තමන් විසින් යම් යම් ෙසේවා සපයලා, භාණ්ඩ සපයලා 
උපයා ගත් මුදල්  තිෙබනවා නම්, විෙද්ශ මුදල් වුවත්  ඒවා තමන් 
කැමැති පරිදි, තමන්ෙග් වුමනාවන් ෙවනුෙවන් තමන්ට පාවිච්චි 
කරන්න පුළුවන්. ෙමතැනදී තමන්ෙග් වුවමනාවන් කිව්වාම, 
වුවමනාවන් ෙමොනවාද කියලා කවුරුවත් නියම කරලා නැහැ. 
එවැනි තත්ත්වයක් යටෙත් පසු ගිය කාලෙය් ලංකාෙවන් 
ෙකොපමණ මුදලක් පිටවී ෙගොස් තිෙබනවාද? කවුරු හරි අපට ෙම්ක 
කියනවාද? ෙකොපමණ මුදලක් ලංකාෙවන් පිටවී ෙගොස් 
තිෙබනවාද? අපි හැම ෙදනාටම වුවමනා කරන ෙද්වල් ෙවනුෙවන් 
ලංකාෙව් කරන විෙද්ශ සම්පත් වැය කිරීම හැරුණාම, යම් යම් 
පුද්ගලයන්ට තම තමන් අත තිෙබන මුදල් පමාණය අනුව, ඒවා 
තමන්ට විෙද්ශ විනිමය බවට හරවා ෙගන ගිහින් වියදම් කරන්න 
ලබා දුන් ඉඩ කඩ - [බාධා කිරීමක්] ඔව්, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ 
මැතිතුමා, කියන්න.  

 
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 මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන්ෙන් නීත්යනුකූලව ගිය මුදල් 

සම්බන්ධෙයන් ෙන්ද? 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔව්, ඔව්. මම කියන්ෙන් නීත්යනුකූලව ගිය මුදල් ගැනයි.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට දත්තයක් ෙදන්නම්. පසු ගිය 
අවුරුදු දහය තුළ නීත්යනුකූල ෙනොවන ආකාරෙයන් ෙඩොලර් 
බිලියන - 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක මම දන්නවා. මෙග් ළඟ Global Financial Integrity 

Report එක තිෙබනවා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
A sum of US Dollars 10 billion has gone out of the 

country.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
I have the Report. I will be using it.  

මම දැන් කියන්න හදන්ෙන් ෙම්කයි. ෙම්වාෙය් ගණනක්-
මිම්මක් නැහැ. අ ෙත් මුදල් තිෙබන හැටියට වියදම් කරනවා.  
Credit cards තිෙබනවා, මිලියන ගණනක.  Credit card එක 

පිටරටට අරෙගන ගිහිල්ලා විෙද්ශ මුදල් හැටියට ඒෙකන් වියදම් 
කරනවා. ඒ මුදල් ෙම් රෙටන් අරෙගන ගිය ඒවා ෙනොෙවයි. 
එතෙකොට ඒ රට-රටවලට ගිහින් කරන ඒ වියදම්වලට ලංකාෙවන් 
මුදල් ෙගවන්න ඕනෑ. නමුත්, ෙම් විධියට වියදම් කරන උදවිය 
විෙද්ශ මුදල් ෙකොපමණ උපයනවාද?  

අෙප් කාන්තාවන් නැත්නම් අෙප් පුරුෂයන් ෙනොෙයක් විෙද්ශ 
රැකියාවල ෙයදිලා විෙද්ශ මුදල් උපයනවා. ඒ අය ෙම් ලංකාවට 
විෙද්ශ මුදල් අරෙගන එනවා. නමුත්, ලංකාෙව් ඉන්නා ෙම් 
ධනවතුන් ටික ඒ විෙද්ශ මුදල් වියදම් කරනවා. ෙම්ක තමයි 
ඇත්තටම සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

මෙග් ළඟ Global Financial Integrity Report එක 
තිෙබනවා. "Global Financial Integrity" කියන එක ෙවොෂිංටන් 
නගරෙය් තිෙබන සංවිධානයක්. අවුරුද්දකට නීති විෙරෝධීව 
ලංකාෙවන් පිටෙවලා යනවා, ෙඩොලර් බිලියන 1.99ක්. 
අවුරුද්දකට!  

ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පැමිණි හැටිෙය්ම මම ෙයෝජනාවක් 
කළා. එවකට හිටපු මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් මම පශ්නයක් ඇසුවා. 
ෙම් ෙව්ලාෙව් හිටපු මුදල් ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න 
එක ගැන මම සතුටුයි. "විවිධ රටවල විවිධ බැංකු ගිණුම්වලවල, 
විවිධ ආයතනවල ලාංකිකෙයෝ ෙකොපමණ මුදල් තැන්පත් කරලා 
තිෙබනවාද, ෙම් මුදල් ලංකාෙවන් ෙගන යන ලද්ෙද්ද, ෙම් 
මුදල්වලට නිසියාකාරව ලංකාෙව් බදු ෙගවීම් කර තිෙබ්ද" කියලා 
මම පශ්නයක් ඇහුවා. දැන් තිෙබන හැටියට එම මුදල් පිට 
කරෙගන යෑමට විරුද්ධව නීතියක් නැහැ. ඒ නිසා ෙදොර ඇරලා 
තිෙබන්ෙන්; මුදල් පිට කරෙගන යන්න පුළුවන්. මම ඒ පශ්නය 
අහන ෙව්ලාෙව් ඒ ෙදොර ඇරලා තිබුෙණ් නැහැ. මම අෙප් හිටපු 
මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් ඇහුවා, "ඒ රටවල බැංකුවල 
ලාංකිකයන්ෙග් මුදල් ෙකොපමණ තිෙබනවාද කියලා රාජ්ය 
තාන්තිකව අපි ඒ හැම රටකින්ම විමසමුද?" කියලා. එතුමා මට 
කිව්වා, "ඔව්, ඔව්. ඒක ෙහොඳ අදහසක්. අපි ඒ ගැන පියවරක් 
ගන්නම්" කියලා. ඒ අනුව, මම නැවත හය මාසයක් විතර ගියාට 
පසුව ඇහුවා, "ඒ සම්බන්ධව ගත්ත පියවර කුමක්ද?" කියලා. 
එතුමා මට කිව්වා, "අෙප් මහ බැංකුෙව් විෙද්ශ මුදල් නීති පිළිබඳ 
බුද්ධි අංශයක් තිෙබනවා. ඒ බුද්ධි අංශයට සම්බන්ධව අපි යම් නීති 
- රීති    හදා ගන්න වුවමනායි" කියලා. මම කිව්වා, "නීති රීති 
හදන්න යන්න ඕනෑ නැහැ, අෙප් රාජ්ය නායකයන් කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය්දී තීරණයක් අරෙගන, 'අෙප් රෙට් අයෙග් මුදල් ඔෙබ් 
රෙට් ෙකොපමණ තිෙබනවාද කියලා ෙසොයා ගැනීමට අපට උදවු 
ෙවන්නය' කියලා ඒ හැම රටකටම රාජ්ය තාන්තිකව දැන්වූෙවොත්, 
ෙම්ක ෙහොයා ගන්න පුළුවන් ෙවයි" කියලා. නමුත් අවසාන 
වශෙයන් ඒකට පතිඵලයක් ලැබුණු බව නම් මම දැන ගත්ෙත් 
නැහැ. එවැනි රාජ්ය තාන්තික ඉල්ලීමක් කරපු බව දැන ගන්න 
ලැබුෙණ්ත් නැහැ. නමුත් මම දන්නවා, මුදල් තිෙබනවාද කියලා 
දැන ගැනීමට ඩුබායිවලට නම්  නීතිෙව්දීන් සහිත කණ්ඩායමක් 
ගිය බව. 

ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ ගැන යමක් 
කියන්න කැමැතිද? ඔබතුමා යමක් කිව්ෙවොත් ෙහොඳයි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා  
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියපු විගසම අගමැතිතුමා අපට 

කිව්වා, ඔබතුමාෙග් ඉල්ලීම සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලා 
ෙතොරතුරු ලබා ගන්න  කියලා. අපි ඒ ගැන පැනමා රටට ලිව්වා; 
ස්විට්සර්ලන්තයට ලිව්වා; ඩුබායි රටට ලිව්වා. නමුත් ඒ ෙගොල්ලන් 
කිව්ෙව්, රෙට් නීතියක් ඇති කරලා තමයි ෙම් පශ්නවලට උත්තර 
ෙදන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් කියලා. ඒකයි තිබුණු ෙලොකුම පශ්නය. 
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ කියන්ෙන්, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් රටවල පවතින නීති මඟින් 

ඒවාෙය් රහස්යභාවය ආරක්ෂා කරලා තිෙබනවා, ඒක නිසා ඒවා 
ගැන අපට කියන්න බැහැ කියන එකයි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එක විධියකින් ඒක තමයි ලැබුණු උත්තරය.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
නමුත් මම කියන්ෙන් රාජ්ය තාන්තිකව ඒ ඉල්ලීම කෙළේ නැහැ 

කියන එකයි. මම එෙහම කියන්ෙන්, අෙප් විෙද්ශ ඇමතිතුමා 
හරහා එබඳු ඉල්ලීමක් ෙලෝකෙය් කිසිම රටකට කරලා නැති නිසා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක කෙළේ මම මුදල් ඇමති වශෙයන් සිටි අවස්ථාෙව්දී. 

ඔබතුමා ෙම් පශන්ය අහලා මාස 18ක් ෙවනවා.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔව්. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ අහපු එකට උත්තර දුන් රටවල් තුන ගැන තමයි මම කිව්ෙව්. 

ඒ අවස්ථාෙව්දී ඒ ෙගොල්ලන් කිසිෙසේත්ම උදව්වක් - [බාධා 
කිරීමක්] වුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් රටවල මුදල් 
එකතු කිරීමක් තමයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක තමයි මම ෙම් කියන්ෙන්. අපි විතරයි අෙප් මුදල් එකතු 

කරනවා ෙවනුවට පිට ෙවලා යන්නට අවශ්ය කරන ෙදොරවල් 
ඇරිෙය්. ඒකයි මාත් කියාෙගන ආෙව්. ඒ නිසා තමයි අෙප් රටින් 
නීතියට පිටින් අවුරුද්දකට ෙඩොලර් බිලියන 1.99ක් පිටෙවලා යන 
බව කියන්ෙන්. 

දැන් ෙම් පන ත් ෙකටුම්පතින් ඉඩ ෙදනවා, ලංකාවට  මුදල්  
අරෙගන එන්න. හැබැයි, නීති විෙරෝධීව, ඒ කියන්ෙන් 
විශුද්ධිකරණය, එෙසේ නැත්නම්- 
      

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමනි,  ඔබතුමා 

පිළිගන්නවාද පසු ගිය  ආණ්ඩු කාලෙය්  තමයි වැඩිම පමාණයක් 
මුදල්,- [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක රීති පශ්නයක් නම් මම උත්තර 

ෙදන්නම්. රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි නම්-  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
 -ගරු මන්තීතුමා රීති පශ්නය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා 

ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව බලන්න. 

ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව ෙන් ෙමතැන අපි විවාද කරන්ෙන්. 
එෙහම නැතිව ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමාෙග් නීතිය අනුව 
ෙනොෙවයි ෙන්.  [බාධා කිරීමක්] ඒ ගැන  පැ ටෙලනවාට වඩා මම 
කියන්න හදන්ෙන් ෙම්කයි.  

එදා ෙම් රටින් පිට ෙවලා ගිය මුදලුත් එක්ක තමයි මම ෙම් 
කථා කරන්න හදන්ෙන්. ෙම් මුදල් කාෙග්ද කියලා බැලුෙවොත්, ෙම් 
මුදල්වලින් වැඩි පංගුවක් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අය ෙග්. ෙම් මුදල් 
විශුද්ධිකරණෙයන් ගත්ත මුදල් ෙනොවිය යුතුයි. ෙම් මුදල් ලංකාෙව් 
මුදලක් විෙද්ශ මුදල්වලට හරවපු  මුදල් ෙනොවිය යුතුයි. ෙම් මුදල් 
අල්ලස් නඩුවක ට සම්බන්ධ වූ, එවැනි ෙහේතු නිමිත්තකට අනුව 
ෙසොයා ගත් මුදල් ෙනොවිය යුතුයි. ෙම් මුදල් තස්තවාදෙයන් උපයා  
ගත් මුදල් ෙනොවිය යුතුයි. නමුත්, කවුද ෙම්වා ගැන ෙසොයන්ෙන්? 
ෙම්වා ෙකො ෙහොම ලැබුණු  මුදල්ද කියලා කවුද අන්තිමට වාර්තා 
කරන්ෙන්?  අපි දන්නවා, යම් යම් ගිණුම්වලට, යම් යම් අයෙග් 
නම්වලට මුදල් ෙපේෂණය කර තිෙබන බව. ඒ මුදල් -  

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

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත 
කාලය අවසාන ෙවනවා. 

  
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ  මුදල් ෙපේෂණය කරනෙකොට  ඒ මුදල්වල උත්පත්තිය 

ෙමොකක්ද කියලා කවුද බලන්ෙන්? ඒ නිසා ෙම් ඔක්ෙකොම තුළින් 
නිකම් ෙබොරු මැවීමක් තමයි ෙම් කරන්ෙන්.   

අද ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාෙව් ෙසේවක ෙයෝ වර්ජනයක් කරනවා.  
[බාධා කිරීම්] ෙමොකක්ද ෙම්  වර්ජනෙය් ෙත්රුම? ඒ අය වර්ජනය 
කරන්ෙන් ලංකාෙව් ෙතල් ටැංකි ටික ෙබ්රාගන්නයි.  ඒ ෙමොකටද? 
ෙම් රෙට් විෙද්ශ සම්පත් රැක ගන්නයි. අපි Bunkering වලින් 
ෙකොච්චර මුදල් ෙහොයනවා ද? Bunkering  කියන්ෙන් ෙමොනවාද 
කියලා දන්නවාද? Bunkering  කියන්ෙන් නැව්වලට ෙතල් 
සැපයීම. නැව්වලට ෙතල් සැපයීම මගින් අෙප් ඛනිජ ෙතල්  
නීතිගත  සංස්ථාව එදා ෙසොයාගත් මුදල් පමාණය චන්දිකා 
මැතිනිය ෙජෝන් කිල්ස්ලා ට පාවා දුන්නා.  මම  නඩුවක් දාලා ඒ 
ගනුෙදනුව අවලංගු ෙක ෙරව්වා. අද  ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාෙව් 
කම්කරුෙවෝ ෙම් සටන  කරන්ෙන් ෙම් රෙට් විෙද්ශ සම්පත් ෙබ්රා 
ගන්නයි. එම නිසා විෙශේෂෙයන් අද  ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතක් 
සම්මත කරන ෙවලාෙව් ඒ සටනට  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි 
සහෙයෝගය ෙදන්න ඕනෑය කියමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඊළඟ  ට,  ගරු දයා ගමෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 7ක 

කාලයක් තිෙබනවා.  

675 676 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 3.03] 
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා (පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயா கமேக - ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 
ගරු  නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 

ඉදිරිපත් කිරීෙමන් අපි රටට කරලා තිෙබන්ෙන්  විශාල යහපතක්.  
ඇත්තටම අද ෙවන රටවල  ෙම් ආකාරයට  විෙද්ශ විනිමය 
පාලනයක්  ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමාම කිව්වා,  අෙප් රෙට් ෙඩොලර් බිලියන 1.99ක්  ''හවාලා'' 
කමයට  නීති විෙරෝධී ෙලස අෙප් රටින් පිට කරනවා; ඒ වාෙග්ම 
අෙප් රටට එනවා කියලා. අද ඕනෑම ෙකෙනකුට  ඕනෑම මුදල් 
පමාණයක් පිට රටට ෙගනියන්න  ඕනෑ නම්, ඒ මුදල ඕනෑම 
රටකදී ලබා ෙදන නිෙයෝජිතයන් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම ෙවන 
රටවලින් මුදල් ෙම් රටට ෙගෙනන්නත් නිෙයෝජිතයන් ඉන්නවා.   

අද අෙප් රෙට් ශිෂ්යයන් විශාල පිරිසක් පිටරට විශ්වවිද්යාලවල 
ඉෙගන ගන්නවා. සමහරවිට ඒ ෙදමව්පිෙයෝත් නීති විෙරෝධී ෙලස 
තමයි ඒ දරුවන්ට ඒ රටවලට මුදල්  යවන්ෙන්. ෙම් කියාව 
නීත්යනුකුල කරන්න තමයි අද  ෙමම පනත් ෙකටුම්පත අපි 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.  

අපට අද ඇත්තටම අවශ්ය කර තිෙබනවා, පිට රටවල 
ජීවත්වන ශී ලාංකිකයන්ෙග් මුදල් අෙප් ර ට ෙගන්වා ගන්න. ඒ 
ෙගොල්ලන් ෙවනත් රටවල ෙඩොලර්වලින්  මුදල් තැන්පත් කළාට 
ඒවාට හම්බ වන්ෙන් ඉතාමත්ම අඩු ෙපොලියක්.  ඒ නිසා අපි  ඒ 
අයට ලංකාෙව් එම පහසුකම් සලසා දුන්ෙනොත්, ශී 
ලාංකිකයන්ෙගන්ම විශාල මුදලක් අෙප් රටට ෙගන්වා ගන්න අපට 
පුළුවන්.  සමහර ෙවලාවට ෙබොෙහෝ අයට ෙලොකු භයක් තිෙබනවා, 
ලංකාෙව් මුදල් ආෙයෝජනය කළාම income tax එක ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් පස්ෙසන් එළවයිද කියලා. එෙහම නැත්නම්, ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ෙගවල්වල ඉන්න උදවියෙග් පස්ෙසන් එළවයිද 
කියලා. ෙමොකද, ෙම් සම්බන්ධෙයන් වූ නීති බැලුවාම හිරබත් 
කන්න තරම් වූ නීති තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් හා සම්බන්ධ සිද්ධියක් 
මට ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් වනවා. මම එදා ගුවන් යානයක් මිලදී 
ෙගන ඒ සඳහා අෙප් pilotsලා train කළා. මම හිතන්ෙන් 
ඇෙමරිකාෙව්දී pilotsලා train කරන්න මිලියන 30ක් පමණ අපි ඒ 
අවස්ථාෙව් වියදම් කළා. ඒ වාෙග්ම ගුවන් යානයට අපි මිලියන 
200ක් පමණ වියදම් කළා. ෙම් ඔක්ෙකෝම මුදල් අපි පිට රටට 
යැව්වාට පස්ෙසේ එදා තිබුණු ආණ්ඩුෙවන් ෙම් ගුවන් යානය 
ලංකාවට ෙග්න්න අපට ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ඒ ගුවන් යානය 
ලංකාවට ෙගනාෙව් නැත්නම් මාව හිරභාරයට ගන්න 
පුළුවන්කමක් තිබුණා, එදා පැවැති නීතිය අනුව. ඒ ආකාරයට 
ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් පවා සිදු කරන්න එදා පැවැති රජෙය් හිටපු 
උදවිය කියා කළා. ඒ අවස්ථාෙව් මම උසාවියට ගිහිල්ලා   
නිෙයෝගයක් ගත්තා, එම ගුවන් යානය ෙවනත් රටක පියාසර 
කරවන්න අපට පුළුවන් වන ආකාරයට.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
රට කුමක්ද? 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ඇෙමරිකාව.  

ඇත්තටම පුදුම විධියට ව්යාපාරිකයන්ට විශාල හානි සිදු කරන 
තත්ත්වයක් තමයි එදා තිබුෙණ්.  දැන්  ෙම් සම්බන්ධ නීති පුළුවන් 
තරම් ලිහිල් කරලා රටට විශාල ආෙයෝජනයක් ෙගන ඒමයි අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  ෙමොකද, ඇත්ත වශෙයන්ම කියනවා 
නම්, ෙම් අවස්ථාව රටට මුදල් අවශ්ය කරන අවස්ථාවක්. ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී අෙප් රටට අවශ්ය කරන්ෙන් ආෙයෝජනයන්. 
ෙමොකද, ෙම් අවස්ථාව වනෙකොට විශාල ණය පමාණයක් අපි 
ලබාෙගන තිෙබනවා. ඉදිරිෙය් දීත් අපට විශාල ණය පමාණයක් 
අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද- 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මෙග් ෙම් පශ්නයටත් උත්තර ෙදන්න කියලා මා ඉල්ලනවා. 
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ඔව්, ගරු මන්තීතුමා අහන්න. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ලංකාවට මුදල් ෙගන ඒමට කිසිම බාධාවක් තිබුෙණ් නැහැ 

ෙන්? ලංකාෙවන් මුදල් පිටට ෙගන යන එකට ෙන් නීතිය 
තිබුෙණ්? 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 

දැන් ඔබතුමාම කිව්වා ෙන්, ෙඩොලර් බිලියන 2ක් අවුරුද්දකට 
නීති විෙරෝධීව ෙම් රටින් පිට වනවා කියලා. එතෙකොට ෙම් නීති 
විෙරෝධී ෙලස පිට වන මුදල නීත්යනුකූල ආකාරයට පිට කරන්න 
ෙනොහැකි වීමට තිෙබන ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ඒ වාෙග්ම ඕනෑම 
ෙකෙනකු අපි- 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
කළු සල්ලි ෙකොෙහොමද නීත්යනුකූලව පිට කරන්ෙන්? 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
කළු සල්ලි නීත්යනුකූලව පිට කරනවා නම්, බදු ෙගවා තමයි 

පිට කරන්න ඕනෑ. දැන් ඇත්ත වශෙයන්ම කියනවා නම්, ඕනෑම 
ෙකෙනකු හම්බ කරපු මුදල් ඒ අයට ෙපන්වන්න පුළුවන්. 
එතෙකොට ඒ අය බදු ෙගවා තිෙබන්ෙන්. අද සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? රජයට බදු ෙගවන්ෙන් නැතිව  සමහර උදවිය කරන 
ෙද්වල් අද නීත්යනුකූලව බදු ෙගවා කරන්න පුළුවන්. කිසිම 
පශ්නයක් නැහැ. ඒ මුදල් බැංකුෙව් deposit කළාම  ඒ මුදල් 
බැංකුෙව් තිෙබනවා. ඉන්දියාෙව් ඒක කෙළේ ෙවන කමයකට. 
ඉන්දියාෙව් කෙළේ,  මුදල්- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමාට තව විනාඩියයි තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමාෙග් 

කථාවට බාධා කරන්න අවසරයක් ෙදනවාද? ගරු අනුර දිසානායක 
මැතිතුමා. 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ඒ විනාඩිය මට ෙදන්න. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
එෙහම බැහැ. 
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
එෙහම නම්, එතුමාෙග් ෙවලාෙවන් ගන්න. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

කැබිනට් මණ්ඩලය නිෙයෝජනය කරන ගරු අමාත්යවරෙයකු 
කියනවා, කළු සල්ලි වුවත් -ඒ කියන්ෙන් නීත්යනුකූල ෙනොවන 
මාර්ගෙයන් උපයා ගන්නා ලද මුදල් වුණත්- යම් බදු ෙගවීමකට 
ලක් කරනවා නම්, එය නීත්යනුකූලව ෙගන යා හැකියි කියලා. 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
නැහැ, නැහැ,  ඔබතුමා කියන එක වැරැදියි. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කළු සල්ලි කියන්ෙන්  ඒක. 
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ඔබතුමා ඒක වැරැදි විධියට කියන්න එපා. මම එෙහම කිව්ෙව් 

නැහැ. මම එෙහම කිව්වාද කියලා බලන්න. ඔබතුමා ගිහිල්ලා 
බලන්න. නීත්යනුකූල ෙනොවන විධියට- [බාධා කිරීමක්] මම 
කිව්ෙව් බදු ෙගවා රෙට් මුදල් යවන්න පුළුවන් කියලායි. වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමා අහපු පශ්නයටයි මම උත්තරය දුන්ෙන්. 
අෙප් රෙටන් ඕනෑ තරම් මුදලක් පිට රටට ෙගන යන්න පුළුවන්ද 
කියලා මෙගන් ඇහුවා. මම කිව්වා, "ඔව්, බදු ෙගවා ෙගන යන්න 
පුළුවන්" කියලා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතෙකොට ඇහුවා, කළු සල්ලි ෙගනියන්න පුළුවන්ද කියලා.  
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
කළු සල්ලි ෙනොෙවයි. මම එෙහම කිව්ෙව් නැහැ. ඔබතුමා 

හැන්සාඩ් වාර්තාව බලන්න. 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Declare ෙනොකරපු සල්ලි. කළු සල්ලි ෙනොෙවයි. 
 

ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
එතුමා අහපු පශ්නයට මම උත්තරය දුන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

ඔබතුමන්ලාට ෙම් ආකාරයට කථා කරන්නට ෙදයක් නැහැ. ඇත්ත 
වශෙයන්ම ෙම්  මහ ෙලොකු ෙදයක් කරලා නැහැ. ෙහොඳ ෙද්ට 
ෙහොඳයි කියලා කියන්න. [බාධා කිරීමක්] අපි බදු ෙගවලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න අෙනක් මන්තීවරුන් 
224 ෙදනාටම වඩා මම බදු ෙගවලා තිෙබන බව කියන්නට 
කැමැතියි. ඒක නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක ගැන කථා කරන්නට 
එපා. අපි බදු ෙගවලා තමයි ව්යාපාර කරෙගන යන්ෙන්. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 

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

කිරීමක් තිෙබනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මුදල් විශුද්ධිකරණය 
වැළැක්වීෙම් පනතට යටත්, ඒ වාෙග්ම අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභා පනතට යටත්. [බාධා කිරීමක්] 
නැහැ, මම කියන්ෙන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මුදල් විශුද්ධිකරණය 
වැළැක්වීෙම් පනතට සහ අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභා පනතට යටත් කියන එකයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙම් විවාදය මැද විවාද ඇති කර ගන්නට බැහැ. අපි ඊළඟ 

කථික මන්තීවරයාට අවස්ථාව ෙදන්නට ඕනෑ. The next speaker 
is the Hon. S. Shritharan.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය පැන නඟින්ෙන් 

ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා කළු සල්ලි වුණත්- 
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
නැහැ, නැහැ. එෙහම කිව්ෙව් නැහැ.  ඒක වැරැදියි. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. S. Shritharan.  

 
[பி.ப. 3.10] 

 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, ெவளிநாட் ச் 

ெசலாவணிச் சட்ட லம் ெதாடர்பான இன்ைறய 
விவாதத்திேல கலந் ெகாண்  ேபசுவதற்கு எனக்கும் 
சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்காக த ல் நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாண் , இன்ைறய விவாதப் ெபா க்குள் 

ைழய வி ம் கின்ேறன். இந்த நாட் க்குப் பல்ேவ  
வழிகளில் அந்நியச்ெசலாவணி கிைடக்கின்ற .  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Daya Gamage, would you like to clarify 

something?  දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව ඉවරයි. 
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
Please give me a few minutes.   
අෙප් ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කියනවා නම් මෙගන් 

එෙහම ෙදයක් කියැවුණා කියලා, ඒක නිවැරදි කරන්න. ෙමොකද, 
එෙහම ෙදයක් ෙනොෙවයි එයින් මම අදහස් කෙළේ.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙකොෙහොම වුණත් ගරු අගමැතිතුමා ෙම් ගැන පැහැදිලිව යමක් 

කිව්වා ෙන්.    Hon. S. Shritharan, you may continue. 
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
இந்த நாட் க்குப் பல்ேவ  வழிகளிேல கிைடக்கின்ற 

அந்நியச்ெசலாவணி ெதாடர்பாகப் பல்ேவ பட்ட க த் க்கள் 
ன்ைவக்கப்பட்  வ கின்ற இந்த ேநரத்தில், கடந்த 22ஆம் 

திகதி சனிக்கிழைம மாைல ேநரம், யாழ்ப்பாணம் நல் ர் 
கந்தசுவாமி ஆலயத் க்குப் பின்னா ள்ள ேகாவில் தியில் 
ைவத்  யாழ். ேமல் நீதிமன்ற நீதிபதி மாணிக்கவாசகர் 
இளஞ்ெசழியன் அவர்கைளச் சுட் க்ெகால்வதற்கான 

யற்சிெயான்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட  பற்றி நான் குறிப்பிட 
ேவண் ம். இன்  யாழ். மாவட்டத்தில் ெப மள  இரா வம் 
குவிக்கப்பட் க்கின்ற நிைலயில், ெபா ஸாாின ம் 
கடற்பைடயினாின ம் பா காப்  இ க்கின்ற நிைலயில், 

ப்பாக்கிதாாி ஒ வர் நீதிபதிெயா வைரக் 
ெகாைலெசய்வதற்கு யற்சி ேமற்ெகாண்ட  எவ்வா ? 
என்பைத நாங்கள் பலத்த சந்ேதகத்ேதா  
பார்க்கேவண் யி க்கிற . நாங்கள் இந்தச் சம்பவத்ைத 
மிக ம் வன்ைமயாகக் கண் க்கிேறாம்.  

நீதிபதி மாணிக்கவாசகர் இளஞ்ெசழியன் அவர்கள் யாழ். 
மாவட்டத்தில் நடந்த பல குற்றச் ெசயல்க க்கு அளித்த 
ேநா்ைமயான, ேநா்த்தியான தீர்ப் களி டாக அங்கு 
அவற்ைற டக்குவதில் பாாிய பங்கிைன ஆற்றிவந்தார். 
அ மாத்திரமன்றி, யாழ்ப்பாணத்திேல ெபா சாரா ம் 
பல்ேவ பட்ட இரா வக் கு க்களா ம் உ வாக்கப்பட்ட 
வாள்ெவட் க் கு க்கைளக் கட் ப்ப த் வதில்கூட அவர் 
தன் ைடய பங்களிப்ைபச் ெச த்தியி ந்தார். இதைனவிட, 
இப்ெபா  அங்கு நைடெபற்  வ கின்ற மாணவி 
வித்தியாவி ைடய ெகாைல வழக்கான  யாழ்ப்பாண 
மண்ணில் மட் மல்ல, உலகம் ரா ம் ேபசப்ப கின்ற ஒ  
வழக்காக இ க்கின்றெபா , அந்த வழக்கிேல க்கிய 
பாத்திரத்ைத வகிக்கின்ற இளஞ்ெசழியன் அவர்கள் ஏன் 
குறிைவக்கப்பட் க்கிறார்? என்ற ேகள்வி எ கின்ற .  

இேதவைகயில், ன்னர் யாழ்ப்பாண மண்ணிேல இரண்  
பல்கைலக்கழக மாணவர்கள் ெபா சாரால் சுட் க் 
ெகால்லப்பட்டார்கள். இந்நிகழ்  இடம்ெபற்  இன்  ஒ  
வ ட ம் ன்  மாதங்க ம் ஆகின்றன. அேதேபால, 
அண்ைமயில் வடமராட்சியிேல ஒ  ‘ெகன்டர்’ வாகனத்தில் 
மணல் ஏற்றிச்ெசன்ற  வடமராட்சிையச் ேசா்ந்த ஓர் இைளஞன் 
ெபா சாரால் சுட் க் ெகால்லப்பட் க்கிறார். அந்த 
மண்ணிேல ஏன், இவ்வாறான ெசயல்கள் நடக்கின்றன? 
2009ஆம் ஆண் க்குப் பிற்பா  அங்ேக ஆ தங்கள் இல்ைல, 
எந்த வன் ைற ம் இல்ைல. இத்தைகய ஒ  சூழ ல், 

ப்பாக்சிச் சத்தங்கள் ேகட்காத ஒ  நிைலயில், நீதிைய 
நிைலநாட் கின்ற ஒ  நீதிபதியின் மீதான இந்தத் தாக்குதல் 
மிக ம் வன்ைமயாகக் கண் க்கப்பட ேவண் யதாகும். 
இவ்வா  நீதித் ைறயினர் மீேத தாக்குதல்கள் 
நடக்குெமன்றால், இந்த நாட் ேல நீதி எவ்வா  
ெசயற்படப்ேபாகின்ற ? அந்த மக்க க்கான நீதி எவ்வா  
கிைடக்கப்ேபாகின்ற ? 

ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இந்த நாட் ேல 
பா காப்  யா க்குத் ேதைவ? இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற  
மக்கள் தங்க ைடய எதிர்காலம் பற்றிச் 
சிந்தித் க்ெகாண் க்கின்ற இந்த ேநரத்தில் அவர்க க்குச் 
சாியான பா காப்ைபக் ெகா க்கக்கூ ய நீதிமன்றங்கேள 
இன்  ேகள்விக்குட்ப த்தப்பட் க்கின்றன. இலங்ைகயின் 
சட்ட நியாயாதிக்கங்கள் தனிப்பட்டவர்க ைடய ைகக க்குச் 
ெசல்கின்ற ஒ  சூழல் உ வாகியி க்கிற . அந்த சட்ட 
நியாயாதிக்க ம் நீதித் ைற ம் ேகள்விக்குட்ப த்தப்பட் க் 
கின்ற . இந்தச் சூழ ல் யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்ெபற்ற 
இளஞ்ெசழியன் மீதான தாக்குதலான , அெசௗகாியத்ைத 
ஏற்ப த்திய விடயமாகப் பார்க்கப்ப கின்ற . அந்த மக்கள் 
ெகாதித் ப்ேபாயி க்கிறார்கள். இன்ைறய தினத்தி ம்கூட 
வடக்கு மாகாணத்தின் பல்ேவ  பகுதிகளில் இளஞ்ெசழியன் 
மீதான தாக்குதைலக் கண் த்  மக்கள் தங்க ைடய 
உணர் கைளப்  ேபாராட்டங்க டாக, அைடயாளப்ப த்தல் 
க டாக  ெவளிப்ப த்தியி க்கிறார்கள். இன்  அந்தச் 
சந்ேதக நபர் சரணைடந்ததாகச் சில தகவல்கள் 
ெதாிவிக்கின்றன. அவர் ைக  ெசய்யப்பட்டாரா அல்ல  
சரணைடந்தாரா என்ப  ெதாியவில்ைல. ஆனால், 
அவ்வாறான சில ெசய்திகள் ெவளிவ கின்றன. இந்த நாட் ல்  
சாியான ைறயில் நீதி நிைலநாட்டப்பட ேவண் ம்; நடந்த 
பல்ேவ பட்ட சம்பவங்க க்கு நீதி கிைடக்க ேவண் ம். 
இதைனத்தான் நாங்கள் பல ஆண் களாகக் ேகட்  
வ கின்ேறாம்.  

குறிப்பாக, காணாமலாக்கப்பட்ட ஆட்கள் பற்றிய 
விசாரைணகைள ேமற்ெகாள்வதற்கான அ வலகம் 
அைமத்தல் ெதாடர்பான சட்ட லத்தில் ஜனாதிபதி அவர்கள் 
அண்ைமயிேல ஒப்பமிட் க்கிறார். அதற்கான 
அ வலகத்ைத அைமப்பதற்கான ெசயற்பா கள் 

ன்ென க்கப்பட்  வ கின்றன. கிளிெநாச்சி, ம தங்ேகணி,  
ல்ைலத்தீ , வ னியா, தி ேகாணமைல ஆகிய 

பிரேதசங்களி ள்ள மக்கள் வ ந்  காணாமலாக்கப்பட்ட 
தங்க ைடய உற க க்காகத் ெதாடர்ந் ம் ேபாரா க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆனால், அரசாங்கம் பரா கமாக 
இ க்கின்ற . இந்த நாட் ேல பாதிக்கப்பட்ட ஒ  ேதசிய 
இனம், நீதி ேகட்  150 நாட்க க்கும் ேமலாகப் 
ேபாரா க்ெகாண் க்கின்றெபா  அதைனக் கண் ம் 
காணாத ேபால், ஒன் ம் ெதாியாத ேபால் ந த் க் 
ெகாண் க்கின்ற அரசி ைடய ெசயற்பாடான  மிகமிக 
ெவட்கித் தைலகுனியக்கூ யதாக இ க்கின்ற . மிக 

க்கியமாக இ  மக்க ைடய பிரச்சிைன! அந்த மக்கள் இந்த 
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நாட் ேல ெதாடர்ந்  ேபாரா கின்ற ஒ  சூழ ல், 
அவர்க ைடய கண்ணீர்க் கைதக க்கு இ வைர 
அரசாங்கத்தால் ஒ  நியாயத்ைதச் ெசால்ல யவில்ைல.  

அண்ைமயிேல ேகப்பாப் ல க்குச் ெசன்ற அைமச்சர் 
சுவாமிநாதன் அவர்கள் அங்ேகயி ந்த மக்க ைடய ெசாந்தக் 
காணிகைளப் பற்றிப் ேபசாமல், இரா வம் காட் கின்ற 
கா களில் எங்ேகேயா ஓாிடத்திேல ெகாண் ேபாய் 
அவர்கைளக் கு ேயற் வதற்கு ைனந்தி க்கிறார். அவர்கள் 
104 நாட்க க்கும் ேமலாகப் ேபாரா க்ெகாண் க்கின்ற 
ெபா , அந்தக் காட்ைட அவர்க ைடய காணியாகக் காட்ட 
அவர் யற்சித்தி க்கிறார். இப்ப யாக இந்த நாட் ேல 
மக்கைள ஏமாற் கின்றார்கள். ேபாரா கின்ற அந்த 
மக்க ைடய சிந்தைனகைள ேவ  திைசக க்குக் 
ெகாண் ெசல்கின்ற நடவ க்ைககளாகேவ இைவ 
அைமந்தி க்கின்றன.  

அதைனவிட, இரைணதீ க்கு வ ைகதந்த பா காப்  
இராஜாங்க அைமச்சர் அவர்கள்  இரண்  வாரங்களில் அந்த 
மக்களின் பிரச்சிைனக்கு ஒ   ெசால்லவதாகக் 
குறிப்பிட் ந்தார். ஆனால் இன் வைர அந்த மக்கள் 
தங்க ைடய ெசாந்த நிலங்க க்குச் ெசல்வதற்காக ஏங்கிக் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். இ வைர எந்த ம் அந்த 
மக்க க்கு வழங்கப்படவில்ைல. இந்த நாட் ேல ைரேயா ப் 
ேபாயி க்கின்ற பல்ேவ பட்ட பிரச்சிைனகள் இவ்வா  
கிடப்பிேல ேபாடப்பட் க்கின்றன. 

இங்குள்ளவர்களால் அந்நியச்ெசலாவணி பற்றிப் 
ேபசப்ப கின்ற . அந்நியச்ெசலாவணி இந்த நாட் க்குள்ேள 
எப்ப  வ கின்ற ? இந்த நாட் ந்  ேவ  நா க க்கு 
எவ்வா  ெசல்கின்ற ? என்ெறல்லாம் ேபசப்ப கின்ற . 
ஆனால், இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற மக்க ைடய இந்தப் 
பிரச்சிைனகள் பற்றிப் ேபசப்ப வதில்ைல. இரைணதீ  மக்கள் 
தங்க ைடய ெசாந்த நிலத்திற்குச் ெசன்  தங்க ைடய 
வாழ்வாதாரச் ெசலாவணிையச் ேசாப்்பதற்கு, தங்க ைடய 
வாழ்க்ைகையக் ெகாண் நடத் வதற்கு  இந்த அரசாங்கத்தால் 
ஏன், ஒ  வழிையத் ேதட யாதி க்கின்ற ? ெகௗரவ 
பா காப்  இராஜாங்க அைமச்சர் வன் விஜயவர்தன 
அவர்கள் இங்கி க்கின்றார். இரைணதீ  மக்கள் தங்க ைடய 
வாழ்க்ைகைய, தங்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத 
ேமம்ப த் வதற்காகச் ெசாந்த இடத்திற்குச் ெசல்வதற்குக் 
ேகட்கின்றார்கள். ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் அங்கு 
வ ைகதந் , அதற்கு இரண்  வாரங்களில்  
ெசால்வதாகக் கூறியி ந்தார். ஆனால், இரண்  மாதங்கைளக் 
கடந் ம் இ வைர அந்த மக்கள் ெதாடர்பில் எந்த க ம் 
எட்டப்படவில்ைல. இவ்வாறான ஒ  சூழல் 
நீ த் க்ெகாண்ேட இ க்கின்றெபா , இந்த நாட் ேல 
வாழ்கின்ற ஒ  மக்கள் ெதாகுதியினர் - 
 

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා (ආරක්ෂක රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன - பா காப்  இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 
Hon. Member, I actually spoke to His Excellency the 

President about this issue. He has directed his 
Coordinating Secretary, now to liaise with me to sort out 
the issue in Iranaithivu.  Today I spoke to the Hon. Mavai 
S. Senathirajah as well. We will soon speak to you. We 
will have a meeting and try to solve this matter out as fast 
as possible. 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ பா காப்  இராஜாங்க அைமச்சர் அவர்கேள, 

உங்க ைடய இந்த யற்சிைய நான் பாராட் கின்ேறன்; 
தங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவிக்கின்ேறன். இந்த நாட் ேல 
வாழ்கின்ற மக்க ைடய வயிற் ப் பசிையப் ேபாக்குவதற்கும் 
அவர்க ைடய எதிர்கால வாழ் க்காக ம் அவர்கள் ெசாந்த 
இடங்க க்குச் ெசன்  ெதாழில் ெசய்ய நீங்கள் எ க்கின்ற 

யற்சிையப் பாராட் கின்ற அேதேவைள, நீங்கள் அதைன 
மிக விைரவில் கச்சிதமாகச் ெசய்யேவண் ம் என் ம் நாங்கள் 
எதிர்பார்க்கின்ேறாம்.  

இேதேபால் தான் ேகப்பாப் ல  மக்க ம் தங்க ைடய 
ெசாந்த நிலத்திேல இ க்கின்ற ெதன்ைனகளிேல 
ேதங்காய்கைளப் பறித் க்ெகாள்ள ம் அந்த இடத்திேல 
தங்க ைடய ேதாட்டங்கைளச் ெசய்ய ம் அங்கு 
ேபாவதற்காகப் ேபாரா கின்றார்கள். ஆனால், ெசன்றவாரம் 
அைமச்சர் சுவாமிநாதன் அவர்கள் ெசன்  அவர்க க்குக் 
கா கைளக் காட் யி க்கின்றார். இந்த உலகில் எவ்வளேவா 
ஊடகப் பரப்பி க்கின்ற . அவ்வா  இ க்கத்தக்கதாக 
அைமச்சர் சுவாமிநாதன் அவர்கள் ெவ மேன ஏமாற் கின்ற 
ஒ  ேவைலைய ஏன்,  ெசய்தார்?  யார் அவைர அவ்வா  
தவறாக வழிநடத்தினார்கள்? ஏன், அவ்வாறான ஒ  
பாைதக்கூடாக அவர் ெசன்றார்? ேபான்ற ேகள்விகள் எங்கள் 
எல்ேலா க்கும் பலத்த சந்ேதகத்ைதத் த கின்ற .  ஆகேவ, 
அந்த மக்க ைடய எண்ணங்கைளப் ாிந் ெகாள் ங்கள்! 
உண்ைமயான பிரச்சிைனகைளத் தீர்த் ைவப்பதன் லம் 
உள்நாட் ச் ெசலாவணிைய - உள்நாட் ேலயி க்கின்ற 
வ மானங்கைள, இந்த நாட் ேல வாழ்கின்ற மக்க ைடய 
வாழ்வாதாரங்கைள ேமம்ப த் கின்ற விடயங்களில் நாங்கள் 
கவனத்ைதச் ெச த்தேவண் ம்.  அப்ெபா தான் எம  
ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி வ மானம் இந்த நாட் க்கு 
உகந்ததா? வ கின்ற ெவளிநாட் ச் ெசலாவணியி டாக 
இந்த நாட்ைட ேமம்ப த்த மா? என்ற விடயங்கைள 
நாங்கள் க த்திற்ெகாள்ள ம்.   

நான் மிக க்கியமான ஒன்ைறச் ெசால்கின்ேறன். 
ஏற்ெகனேவ, 2015ஆம் ஆண்  ெஜனீவாவிேல மனித 
உாிைமகள் ேபரைவயின் தீர்மானத்தி டாகக் ெகாண் வரப் 
பட்ட பல்ேவ  விடயங்கைள அப்ேபா  
ெவளிநாட்டைமச்சராக இ ந்த மங்கள சமர ர அவர்கள் 
ஏற் க்ெகாண் ந்தார். அவ்வா  ஏற் க்ெகாண்டதன் 
அ ப்பைடயில்தான் ெவளிநாட் ச் ெசலாவணிகள் - 
ெவளிநாட்  வ மானங்கள் இந்த நாட் க்கு வரத்ெதாடங்கின. 
ெவளிநாட்  நி வனங்கள்கூட இந்த நாட் ேல பல 

ன்ேனற்றங்கள் ஏற்பட்டதனால் தலீ கைளச் ெசய்ய 
ன்வந்தன. ஆனால், இன்ைறய காலகட்டத்தில் இந்த 

நாட் ேல அந்த ன்ேனற்றங்கள் தைடப்பட்ட நிைலயிேல 
காணப்ப கின்றன. அண்ைமயிேல ெஜனீவாவி ந்  
வ ைகதந்த ஐக்கிய நா கள் சைபயி ைடய சிறப்  
அறிக்ைகயாளர் ெபன் எமர்சன்கூட இந்த நாட் ேல 
இ க்கின்ற மனித உாிைமகள் ெதாடர்பாகத் தன் ைடய 
க த் க்கைள ன்ைவத்தி க்கின்றார். இலங்ைகயில் 
இ திக்கட்டப் ேபாாில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ேபார்க்குற்றங்கள் 
ெதாடர்பில் ஐக்கிய நா கள் சைபயின் ெசயலாளர் 
நாயகத்திற்கு ஆேலாசைனகள் வழங்கும் கு வில் அங்கம் 
வகிக்கும் ஜஸ்மின் சூக்கா அவர்கள் இந்த நாட் ேல 
ஏற்பட் க்கின்ற இன்ைறய சூழ்நிைலகள் பற்றி ம் ஆட்கள் 
காணாமற்ேபாதல்கள் பற்றி ம்  தன் ைடய க த் க்கைள 

ன்ைவத்தி க்கின்றார்.  இதைனவிடச் சர்வேதச மன்னிப் ச் 
சைப இந்த நாட் ைடய ேபாக்குப் பற்றி அத ைடய 
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கவைலைய ெவளியிட் க்கின்ற . ஆகேவ, இந்த நா  
இன்ன ம் சாியான ஒ  நிைலக்கு வரவில்ைல.   

அரசியல் தீர்  பற்றி நாங்கள் ேபசிக்ெகாண் க் 
கின்ேறாம். அரசியலைமப்பி ைடய வழிநடத்தல் கு க்கள் 
பற்றிப் ேபசுகின்ேறாம். ஆனால், ெவ மேன ேபசிக் 
ெகாண்ேடயி க்கின்ேறாம்;  நம்பிக்ைகயிழந்த நிைலயில் 
ேபசிக்ெகாண் க்கின்ேறாம். நான் நிைனக்கின்ேறன் எல்லாத் 
தரப் களிட ம் இந்த நம்பிக்ைக தற்ெபா  ப ப்ப யாகக் 
குைறந் ெகாண்  ெசல்கின்ற  என் . இன்  
பத்திாிைககைள விாித்தால், அைவ கட்சிக ைடய 
ஒற் ைமையப் பற்றி ம் அரசாங்கம் ெதாடர்ந்  நிைலக்குமா, 
இல்ைலயா? என்ற விடயம் ெதாடர்பி ம் ேபசுவைதக் காண 

கின்றேத தவிர, இந்த நாட் ேல ைரேயா ப் 
ேபாயி க்கின்ற இனப்பிரச்சிைனக்கான தீர் , தமிழ் 
மக்க ைடய வாழ்க்ைகப் பிரச்சிைன, அவர்க ைடய ெசாந்த 
நிலங்க க்குச் ெசல்வதில் உள்ள பிரச்சிைன ேபான்றைவ 
ெதாடர்பில் க த்திெல ப்பதாகத் ெதாியவில்ைல. இவ்வா  
இைவ க த்திெல க்கப்படாைம ம் இந்த நாட் க்கான 
அந்நியச்ெசலாவணியின் வ ைகயிேல பல பாதிப் க்கைளத் 
தந்தி க்கின்ற  என்பைத நீங்கள் க த்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். 
ஆகேவ, இ க்கின்ற பிரச்சிைனக க்கு த ல் தீர்  
ேவண் ம். அந்தவைகயில்ஈ ைரேயா ப்ேபாயி க்கின்ற 
இனப்பிரச்சிைன தீர்க்கப்ப கின்றேபா  ேவண் யள  
அந்நியச்ெசலாவணிைய இந்த நா  ெபற் க்ெகாள்ள ம்.  

இன்  லம்ெபயர் நா களிேல 12 இலட்சத் க்கும் 
ேமற்பட்ட இலங்ைகத் தமிழர்கள் வாழ்கின்றார்கள். குறிப்பாக, 
கனடா மற் ம் பிாித்தானியா ேபான்ற ஐேராப்பிய நா களிேல 
வாழ்கின்ற இலங்ைகத் தமிழர்க ைடய ெதாைக மிக 
அதிகமான . இவர்கள் எம  நாட் க்கு வந்  தலீ கைளச் 
ெசய்வதற்குத் தயாராக இ க்கின்றார்கள். அவர்கள் 
அந்நியச்ெசலாவணிைய நாட் க்குக் ெகாண் வரத் தயாராக 
இ க்கின்றார்கள். ஆனால், இந்த நாட் ேல அவர்க க்குப் 
பா காப்பில்ைல. அதனால் அவர்கள் ெதாழில் யற்சிகைளச் 
ெசய்ய யாமல் இ க்கின்றார்கள். அவர்களால் இங்கு ஒ  
ெதாழிைல ஆரம்பிக்க யாம க்கின்ற .  

நாங்கள் அந்நியச்ெசலாவணி பற்றிப் ேபசுகின்ற 
இந்தேநரத்தில், இங்ேக இ க்கின்ற பல அைமச்சர்கள் மற் ம் 
பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்க ைடய கவனத்திற்கு நான் ஒ  
விடயத்ைதக் ெகாண் வ கின்ேறன். அதாவ , வடக்கு 
மாகாணத்திேல ேபாரால் பாதிக்கப்பட்ட பல இைளஞர்கள் 
இ க்கின்றார்கள், ேபாாினால் தங்க ைடய அவயவங்கைள 
இழந்தவர்கள் இ க்கின்றார்கள், ேபாாினால் தங்க ைடய 
கு ம்பத் தைலவர்கைள இழந்த நிைலயில் வாழ்கின்ற கு ம்பத் 
தைலவிகள் இ க்கின்றார்கள், ேபாாினால் தாய் தந்ைதயைர 
இழந்த சி வர்கள் இ க்கின்றார்கள். இந்த நிைலயில், வடக்கு 
மாகாண தலைமச்ச க்கான ' தலைமச்சர் நிதியம்' ஒன்ைற 
உ வாக்கினால், அத டாக அவர்க க்கு லம்ெபயர் 
தமிழர்கள் வழங்கும் சிறிய உதவிகைளப் ெபற ம். 
ஆனால், அதற்கான யற்சிகைள ேமற்ெகாள்கின்றெபா  - 
அதைன ஆரம்பிப்பதற்கு அரசாங்கம் தைட விதிக்கின்ற . 
அதாவ , தலைமச்சர் நிதியத்ைத ஆரம்பிப்பதற்கு இ வைர 
அ மதி வழங்கவில்ைல. வடக்கு மாகாண சைப ஆரம்பித்  
ஏறத்தாழ நா  ஆண் கள் றவி க்கின்றன. அந்த 
நிைலயி ம் வடக்கு மாகாண சைபயின் தலைமச்ச க்கு ஒ  
நிதியத்ைதக்கூட உ வாக்க யாத சூழல் காணப்ப கின்ற  
என்பைத இந்த இடத்திேல மிகமிக க்கியமான ஒ  
விடயமாகக் குறிப்பி கின்ேறன். ஏன் அந்த நிைலைம?  

வடக்கு மாகாண ஆ ந க்கு ஒ  நிதியம் இ க்கின்ற . 
அவர் நிைனத்தால் அந்தக் காைச - அரச காைசப் பயன்ப த்த 

ம். ஆனால், நாங்கள் அந்த அரச காைசச் 
ெசால்லவில்ைல. அதாவ , தலைமச்சர் நிதியத்தி டாக, 

லம்ெபயர் நா களிேல இ க்கின்ற தமிழர்க ைடய காைச, 
அதைனவிட ெவளிநா களி ந்  அன்பளிப் ச் 
ெசய்பவர்க ைடய நிதிகைளப் ெபற்  வடக்கு, கிழக்கிேல 
பாதிக்கப்பட்ட தமிழர்க ைடய வாழ்வாதாரத் க்கும் அங்ேக 
ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கும் உத வதற்கு ஏன், 
பயன்ப த்தக்கூடா ? என் தான் ேகட்கின்ேறாம். இந்த 
மண்ணிேல வடக்கு மாகாணத்தில் மட் ம் 19,724 
அங்க னர்க ம் 60,757 விதைவப் ெபண்க ம் 8,830 
ைகவிடப்பட்ட ெபண்க ம் 1,514 தாய் தந்ைதயைர இழந்த 
அநாைதச் சி வர்க ம் காணப்ப கின்றார்கள். 
இவ்வாறானவர்க க்கு - கிட்டத்தட்ட 70,000 ேப க்கு - 

லம்ெபயர்ந்  ேவ  நா களில் வாழ்கின்றவர்களிட ம் 
ெவளிநா களிட மி ந்  பணத்ைதச் ேசகாித்  வடக்கு 
மாகாண தலைமச்சர் நிதியத்திற்கூடாக உதவ யாத 
ைகய நிைலயில்தான் வடக்கு மாகாண சைப இ க்கின்ற  
என்பைத நான் இந்த இடத்திேல குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

ஒ  நாட் க்கு அந்நியச்ெசலாவணி வ வதற்குப் பல 
வழிகள் இ க்கின்றன. அந்த அந்நியச்ெசலாவணி என்ப  
அந்த நாட்  மக்க ைடய ெபா ளாதாரத்திேல 
ேமம்பா கைளக் ெகாண் வர ேவண் ம். குறிப்பாக, 
வடக்கி ம் கிழக்கி ம் 2009ஆம் ஆண் க்குப் பிறகு எந்தத் 
ெதாழில் யற்சி ஆரம்பிக்கப்பட் க்கின்ற ? எந்தத் 
ெதாழிற்சாைல இயங்குநிைலக்கு வந்தி க்கின்ற ? என்  
நான் ேகட்கின்ேறன். இதைன நான் பல தடைவகள் இந்தச் 
சைபயிேல குறிப்பிட் க்கின்ேறன். இ வைர எல்லாத் 
ெதாழிற்சாைலக ம் டப்பட்ட நிைலயிேலேய 
இ க்கின்றன. யாழ்ப்பாணத்திேல, நீர்ேவ யி ந்த 
கண்ணா த் ெதாழிற்சாைல காணாமேல ேபாயி க்கின்ற . 
ஏற்ெகனேவ த் ர் பகுதியி ந்த மஸ்கன்ஸ் Ôசீற்Õ 
ெதாழிற்சாைல இயங்க யாத நிைலயி க்கின்ற . 
அதைனவிட, நாவற்குழியி ந்த அன்றீஸ் இறால் 
ெதாழிற்சாைல இயங்க யாத நிைலயில் இ க்கிற . 
பரந்தன் இரசாயனத் ெதாழிற்சாைல யநிைலயில் 
காணப்ப கின்ற . காங்ேகசன் ைற சீெமந் த் 
ெதாழிற்சாைலைய இயக்குவதற்கு இ வைர எந்த யற்சி ம் 
இல்ைல. ஆைனயிற  உப்பளம் இப்ெபா தான் ஓரள க்கு 
ஆரம்பிக்கப்பட் க்கின்ற . வட்டக்கச்சி அரசினர் விவசாயப் 
பண்ைண இரா வமயப்ப த்தப்பட் க்கின்ற ; அ  
இப்ெபா ம் இரா வ காமாகேவ இ க்கின்ற . 
இவ்வாறான நிைலைமயில் அங்கி க்கின்றவர்க க்கு 
எவ்வா  ேவைல வழங்க ம்? ஒ  ெதாழில்மயப்ப த்தப் 
பட்ட ேவைலக க்கு யார் ெசல்ல ம்?   

ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இவ்வாறான 
நிைலைமகளின் மத்தியில்தான் அந்நியச்ெசலாவணி பற்றி 
இங்கு ேபசுகின்ேறாம். ஆகேவ, உள்நாட் ல் இ க்கின்ற 
இந்த மக்க ைடய வாழ்க்ைகயி ம் வாழ்வாதாரங்களி ம் 
ேமம்பா  ஏற்பட ேவண் ம்; அதற்கான வழி ைறகள் பற்றி 

த ேல சிந்தி ங்கள்! என்  கூறி, என  உைரைய 
நிைற ெசய்கின்ேறன்.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. Kabir Hashim. Before he 

starts, will an Hon. Member propose the Hon. J.M. 
Ananda Kumarasiri to the Chair? 
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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) 
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  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු  ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලාසනාරූඪ විය.  
அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER 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) 
කථා කරන්න, ගරු අමාත්යතුමා. 

 
[අ.භා. 3.27] 

 
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 ) 
මූලාසනෙය් සිටින ගරු මන්තීතුමාෙගන් අවසරයි. විපක්ෂෙය් 

මන්තීවරුන් අදහස් ඉදිරිපත් කරනෙකොට මුදල් විශුද්ධි කිරීම 
පිළිබඳව සැකයක් මතු කළා. පථමෙයන්ම මම ෙම් කාරණය මතක් 
කරන්න කැමැතියි. පසු ගිය රජය අෙනක් පැත්තට තමයි මුදල් 
විශුද්ධි කිරීම සිදු කෙළේ.  අෙප් රෙට් මුදල් ෙම් රටින් පිට රටවලට 
ෙගෝනි ගණන්, බෑග් ගණන් අරෙගන ගිය කාලයක් තිබුණා කියලා 
අපි කවුරුත් දන්නවා. ඒ තත්ත්වය ෙවනස් කරලා, ෙම් රටට 
නීත්යනුකූලව මුදල් ආෙයෝජන ලබා ගැනීම සඳහා ෙගෙනන 
කාෙලෝචිත පනත් ෙකටුම්පතක් හැටියට මම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
දකිනවා.  

Hon. Presiding Member, I would like to say that 
countries in the world and in our region have reformed 
their Exchange Control Acts at different times as needed. 
The Thatcher Government in the UK in 1979 went for a 
major reform by abolishing exchange controls overnight. 
Reforms in India were more piecemeal and in 1999 they 
repealed their Foreign Exchange Regulation Act and 
brought in the Foreign Exchange Management Act.  

In 2002, the then Ranil Wickremesinghe Government 
in Sri Lanka had extensive consultations with the Central 
Bank, other banks, exporters, business community, 
professionals and brought in the Foreign Exchange 
Management Bill. But, unfortunately, there was litigation 
in courts and as such we could not get the Bill through 
during our tenure in government. But, that was an 
excellent piece of legislation that should have come 
through at that time.  

Historically, Sri Lanka during the ancient days of 
kings to colonial times did not have any exchange control 
regulations in our country. We, more or less, during the 
time of our ancient kings promoted free trade and 
exchange. One such good example is, Parakramabahu the 
Great who ruled Sri Lanka during 1153 to 1186. During 
that period, in order to consolidate his rule in the entire 
region, one of the things he decided to do was economic 
development. In the plan for economic development, he 
proposed a free trade zone area. In this free trade area, 
there were a huge number of local industries that worked 
especially in spices, elephant tusks and different timber 
which was available for traders to come and trade in Sri 
Lanka. In exchange, there were other goods like silk that 
we traded.  Arabs and Chinese were the famous people 
who came and traded in these areas. So, historically when 
we look at our country, we were not a country that has 
been regulated or closed. We were an open country where 
we traded openly with the world. We did not fear to work 
with the global environment.  During this time, we can 
see that our country was a part of the famous Maritime 
Silk Road which is now famously talked about in our 
region.  

It was only during World War II that the colonial 
rulers introduced exchange control to Sri Lanka as a war 
strategy in order to control monies falling into the 
enemies’ hands. This was first brought under the Finance 
Regulation in 1939. Exchange controls have been too 
rigid most often creating inefficient unproductive 
economic activities and have created more problems for 
countries. This has been confirmed by the famous 
Columbia University Professor Jagdish Bhagwati.  These 
are some of the economic theories well spoken against 
rigid exchange control measures.  

In 1953, the then Governor of the Central Bank, N.U. 
Jayawardena, though he was a student of the London 
School of Economics and Political Science under the 
famous Professor Hiet,  believed in  free exchange, but he 
was forced to present the Exchange Control Bill because 
that was then decided as policy for the government. It 
was passed through and it was actually called a draconian 
Act at that time. Basically, the Exchange Control Act had 
enormous powers. The Central Bank virtually had 
control, the Minister had control over the Central Bank 
and basically, any offences created under it was 
considered a financial crime. This went on for a long time 
without any changes. We did not have the foresight to 
look at making the changes. In 2002, Hon. Ranil 
Wickremesinghe realized that we need to link with the 
rest of the world and be competitive. We tried to make 
the change but our government was short-lived at that 
time.  

If you take Singapore, Singapore has followed a 
totally different strategy from the time they started 
developing their country. Singapore’s first Finance 
Minister, Dr. Goh Keng Swee considered options of 
introducing exchange controls to tackle their balance of 
payment problems. But, they realized that it is not the 
symptoms that you need to solve, but it is the remedy.        

So, instead of looking at the balance of payment 
problems, they addressed the root cause of the problem 
by having a disciplined budget and controlling money 
creation.  Instead of putting Exchange Control Acts and 
trying to prevent money moving up and down freely as 
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per demand and supply, they began to cut down their 
unnecessary expenditure and that created strict fiscal 
discipline. As a result, they developed their country in the 
right direction.  

In 1966, Sri Lanka lost another opportunity when a 
Professor of Economics from the Gujarat University came 
to Sri Lanka and developed a Paper advocating flexible 
exchange rates. We did not think of pursuing that either. 
The Foreign Exchange Bill that we are talking about 
today is too late a few decades, but it addresses some of 
the key problems. I think it has to be still stronger, but I 
do not think we have taken all the issues into 
consideration. It addresses some of the key problems 
though not all. It is an improvement on the Exchange 
Control Act definitely. Rather than controlling authorized 
dealers, it is more management-oriented. It controls the 
management of foreign exchange. The Central Bank 
implements laws subject to directions from the Minister. 
So, basically the Minister still has the power to control 
certain activities.  

 
[ෙමම අවසථ්ාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 

මැතිතුමා සභා ගර්භයට පැමිණිෙය්ය.]  
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 

அவர்கள் சபாமண்டபத் ட் பிரேவசித்தார்.] 
[At this stage, His Excellency President Maithripala Sirisena  

entered the Chamber.] 

The other important aspect that we have seen in this 
Bill is that we decriminalize exchange control violations. 
This has been a very important change that we have 
made. Since all violations are supposed to be 
criminalized, it always creates a fear factor for 
businessmen to use the exchange mechanism as a tool for 
developing their businesses.  

In the current Exchange Control Act, holding of 
foreign currencies by citizens is actually presented in a 
negative context.  In terms of Section 5, no person other 
than an authorized dealer should hold or deal in foreign 
exchange. However, in the proposed Foreign Exchange 
Bill it has been put in a positive context so that according 
to Clause 8(1) (b) of the Bill, “A person in, or resident in, 
Sri Lanka shall hold foreign exchange in his possession or 
in a bank account in Sri Lanka;”. They could use it 
subject to the purpose, limits and terms of conditions set 
by the Minister.  

Finally, I would like to say further, Section 5 of the 
Foreign Exchange Bill stipulates that those who hold 
foreign exchange in a bank account in Sri Lanka or 
outside Sri Lanka  or those who own a foreign asset could 
use such foreign exchange for paying of any current or 
capital transaction of his or her choice. The requirement 
to be satisfied is that such foreign exchange should not 
have been acquired by converting local currency into 
foreign currency meaning that those who genuinely earn 
foreign currency can use it in the way they want. These 
laws are subject to the act of money laundering, or 
corruption, or bribery. Therefore, it has enough 
safeguards against illegal money. The proposed 
Amendment most importantly gives dignity and 

protection to Sri Lankans.  Up to now, Sri Lankans 
holding money abroad sometimes could not bring in their 
monies because it was under certain restrictions. 
Accordingly, the Amendment has protected citizens’ 
personal property rights which are not available under the 
present law. This is a great achievement that we have 
given to our own citizens of the country. We have always 
looked at foreign exchange being brought by foreigners.  
This is an opportunity to recognize our people’s earnings 
abroad. Therefore, citizens can engage in current and 
capital transactions subject to rules by the Central Bank 
and the Minister. Therefore, I think this is step forward in 
the right direction to make Sri Lanka a strong country in 
the region and in the world.  

Thank you.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම අමාත්යතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 20ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
 
[අ.භා. 3.36] 
 
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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සභා 

ගර්භෙය් සිටින ෙම් අවස්ථාෙව් ෙමම වැදගත් පනත් ෙකටුම්පත 
පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම 
පිළිබඳව මා ඉතාම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

අප ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අලුත් පනත් ෙගන ඒම විතරක් 
ෙනොෙවයි, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ආර්ථිකෙය් අත්දැකීම් අනුව 
තිෙබන පනත් සංෙශෝධනය කිරීමත්, ඒ ෙවනුවට නවීන ආර්ථික 
තත්ත්වයට මුහුණ ෙදන පනත් ඉදිරිපත් කිරීමත් අෙප් යුතුකමක්. 
අෙප් විනිමය අංශය දිහා බැලුවාම අපට ෙපෙනන ෙදයක් තමයි, 
1953දී ෙගනා විනිමය පාලන පනතට අවශ්යතා අනුව ෙරගුලාසි 
ෙගනාවා මිසක්, කවුරුවත් ඒ සමස්ත විෂය ෙදස  බලා අලුත් 
එළඹුමකට ගිහින් නැහැයි කියන කාරණය. එම නිසා ෙම් විනිමය 
පශ්නය දිහා බලන ෙකොට අද අපට ෙපෙනන්ෙන් පනස්තුෙන් 
පනතත්, විටින් විට ෙගෙනන ෙවන ෙවන ෙරගුලාසිත් විතරයි. ඒ 
නිසා එක පැත්තකින් අපට අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා, අද රෙට් 
අවශ්යතා අනුව ඒ කරුණුවලට, පශ්නවලට මුහුණ ෙදන පනතක් 
ෙම් ගරු සභාව ඉදිරිෙය් තබන්න. එය ෙම් සඳහා පදනම් වූ එක 
කාරණාවක්.  

ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි. 1953 වාෙග් කාලෙය් තිබුණු ආර්ථික 
පරිසරය, ආර්ථික පශන්, ආර්ථික විසඳුම් අද ෙගොඩක් දුරට ෙවනස් 
ෙවලා තිෙබනවා; ඒ ආර්ථික ස්වරූපය ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. 
අද අෙප් රට දිහා බලන්න. ඒ කාලෙය් ෙනොතිබුණු විධියට අද අෙප් 
ජනතාව ලක්ෂ 15ක් පිට රටවල විවිධ රැකියා කරනවා. ඒ අතෙර් 
උසස්ම රැකියා කරන අයත් ඉන්නවා; වෘත්තිකෙයෝ ඉන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම මැද ෙපරදිග ෙවන ෙවන ෙසේවා සපයන අය ඉන්නවා. 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමනි, ඔබතුමා එක කාලයක 
ඒ ක්ෙෂේතය භාර ඇමතිවරයා ෙවලා සිටියා. අද අෙප් මිනිසුන් 
ලක්ෂ 15ක් විෙද්ශ රටවල වැඩ කරලා, විවිධ කමවලට සල්ලි 
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එවනවා. ඉන් එක කමයක් තමයි ෙම් හවාලා කමය. ඒ කියන්ෙන්, 
අෙප් රෙට් තිෙබන විනිමය පාලනය, විනිමය කරුණුවලට, ඒ 
ව හයට පිටස්තරව ෙවනම ආර්ථිකයක් ෙම් රෙට් පවතිනවා. ඇයි 
එෙහම පවතින්ෙන්? අෙප් තිෙබන ඒ වර්තමාන ව හය - සමහර 
විට බැංකු කමය ෙවන්න පුළුවන්; අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, ෙවන 
ෙවන ආයතන ෙවන්න පුළුවන්, -  තුළින් ඒ මනුෂ්යයාට ක්ෂණික 
විසඳුමක් ලබාගන්න බැරි නිසා ෙවන ෙවන විසඳුම්වලට යනවා.  
ඒක එකක්.   

ෙදවන කරුණ තමයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොන 
ෙමොන සමාජ දර්ශනය තිබුණත්, අද ෙලෝකෙය් හැම රටකටම 
විෙද්ශ විනිමය අවශ්යයි තමන්ෙග් රට දියුණු කරන්න. චීනය තමයි 
එයට ෙහොඳම නිදසුන. අප දන්නවා, මා ඕ ෙසේතුංෙග් කාලෙය්, ඒ 
රටට නිදහස ලැබිලා දශක ෙදකක් විතර දැඩි අභ්යන්තර 
ආර්ථිකයක් - රට ඇතුළට බලන ආර්ථිකයක් - ගැන කටයුතු කළ 
බව. ඒ කාලෙය්  තිබුණා, 'ඉදිරි පිම්ම' - “The Great Leap 
Forward” - කියලා සංකල්පයක්, ඒ වාෙග්ම 'ගැමි 
කර්මාන්තකරණය'  කියලා සංකල්පයක්. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. නමුත්, ෙඩන් ෂියාඕපිංෙග් කාලය එන 
ෙකොට එය ඉතාම අසාර්ථක කමයක්. ආර්ථිකය විවෘත කරලා, 
විෙද්ශ විනිමය -විෙද්ශ මුදල්- ෙගනැත් තමයි අද චීනය ෙම් 
තත්ත්වයට ඇවිත් තිෙබන්ෙන්.  

වියට්නාමය ගැන බලන්න. වියට්නාමය -ඒ පුංචි රට,- 
ඇෙමරිකාවත් එක්ක මාරාන්තික සටනක ෙයදුණා. ෙලෝ කෙය් සිටි 
ෙලොකුම බලවත්තු ගිහින් ෙබෝම්බ දාලා  ඒ රට විනාශ කළා. නමුත් 
අද ඇෙමරිකානු මුදල්, බටහිර රටවල මුදල්, බැංකු මුදල් ආදිය ඒ 
රටවලට -චීනය, වියට්නාමය ආදි රටවලට- ඇවිල්ලා ඒ රටවල 
ආර්ථික සංවර්ධනයට, ආර්ථික පුනරුත්පාදනයට  ෙලොකු ෙසේවයක් 
කරනවා.  

ඉන්දියාෙව් ෙන්රු, ගාන්ධි දර්ශන අනුව කටයුතු කළ ආකාරය  
අපි දන්නවා. විෙශේෂෙයන් ගාන්ධිෙග් දර්ශනය අනුව- සියල්ල රට 
ඇතුෙළේ කරන්න ඕනෑ කියා තමයි ඒ කාලෙය් සිතුෙව්. "අපට 
විෙද්ශ ආධාර ඕනෑ නැහැ; please leave India to Indians and to 
God.” කියා තමයි ගාන්ධිතුමා කිව්ෙව්. "ඔයෙගොල්ෙලෝ අයින් 
ෙවන්න. අපි වැෙඩ් බලාගන්නම්" කියලායි කිව්ෙව්. ඉන්දියාව 
ටිකක් කල් ඒ කමය අනුගමනය කළා. නමුත් එය ඉදිරියට ෙගන 
යන්න බැරි වුණා. විෙශේෂෙයන් ඉන්දිරා ගාන්ධි මැතිනියෙග් 
කාලෙය් තමයි දැඩි ෙලස ඒ විධියට කල්පනා කෙළේ. නමුත් ඊට 
පසුව ආ රජිව් ගාන්ධි අගමැතිතුමාෙග් කාලෙය් ඉඳන් 
සම්පූර්ණෙයන් පතිසංස්කරණයකට ගියා. ඒ පතිසංස්කරණෙය් 
එක ලක්ෂණයක් තමයි, විෙද්ශ රටවලින් සල්ලි ගලා එන්න 
අවස්ථාව සලසන එක. ෙමොකද, ඉන්දියාවටත්, අද අෙප් ලංකාවට 
වාෙග්,  Non-Resident Indians - NRIs - විශාල පිරිසක් සිටියා 
කියා ඔබතුමන්ලා දන්නවා. පිට රටවල සල්ලි හම්බ කරලා ඒ 
සල්ලි තමන්ෙග් රටට එවනවාද, නැද්ද කියා සිතාගන්න බැරිව 
විශාල පිරිසක් සිටියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අතීත කාරණයක් 
කියන්නම්. මට මතකයි, අපි තාජ් ෙහෝටලය හදපු කාලය. එය 
හදන්න සියල්ලම කතා කරෙගන ඉන්දියාෙවන් සල්ලි ෙගෙනන්න 
හදන ෙකොට දවසක් දැනුම් දුන්නා, ෙම් ෙහෝටලය හදන්න Reserve 
Bank of India එෙකන් අපට සල්ලි ෙදන්න බැහැ කියනවා -
ලංකාවට සල්ලි එවන්න බැහැ කියනවා- කියා. අපි කල්පනා කළා, 
'දැන් ෙමොකද කරන්ෙන්?' කියා. ෙකොම්පැනියක් හදලා, ඉඩම් 
අරෙගනත් තිබුණ නිසා කර කියාගන්න ෙදයක් නැති තත්ත්වයක් 
ඇති වුණා. ඒ ෙවලාෙව් ඒ ෙකොම්පැනිය ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? "භය 
ෙවන්න එපා. Reserve Bank of India එෙකන් අපට සල්ලි 
දුන්ෙන් නැතත්, දහස් ගණනක් ඉන්දියන්කාරෙයෝ ඇෙමරිකාෙව්, 

එංගලන්තෙය්, අපිකාෙව් වැඩ කරමින් ඉන්නවා. ඉන්දියානු 
බැංකුව හරහා ෙගන්වා ගන්ෙන් නැතිව විෙද්ශ රටවල සිටින 
ඉන්දියානුවන්ෙගන් සල්ලි ෙගනැල්ලා අපි තාජ් ෙහෝටලය හදමු" 
කියා ඒ අය කිව්වා. අද තාජ් ෙහෝටලෙය් අයිතිවාසිකම් ඇති අය 
ෙගන බැලුෙවොත්, ඒ අයෙග් ෙකොටස් මුදල් ෙගන බැලුෙවොත් 
ෙපෙනනවා, ඒ මුදල් ෙයොදවපු ඉන්දියන්කාරයන් ඉන්දියානු 
බැංකුව හරහා ආෙව් නැහැ කියා. ෙවනත් ෙවනත් රටවල වැඩ 
කරන ගමන් තමයි ඒ අය ෙකළින්ම මුදල් එව්ෙව්. ඒ ෙබොෙහෝ 
ඉස්සර සිද්ධියක්. මට මතක හැටියට ඒ 1978 වර්ෂය ද 
ෙකොෙහේෙදෝ. නමුත් දැන් තත්ත්වය සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස්. අෙප් 
රෙට් විශාල- [බාධා කිරීමක්]  ඔව්, ඒ කාලෙය් ෙවනම එකක් 
හැදුවා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ඒක ෙහොඳින් මතකයි.  

ගරු මන්තීතුමනි, මා දැන් ඔබතුමාට තවත් එක් කාරණයක් 
කියන්නම්. මැණික් කර්මාන්තය ෙගන බලන්න. අද එය 
අර්බුදයකට ගිහින්. එහි නිරත මිනිස්සු කියනවා, "අපට සල්ලි 
ෙගන යන්න, ෙගන එන්න ෙදන්ෙන් නැහැ." කියා. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා එය පිළිගන්නවා ෙන්ද? ඒ සල්ලි යැවීම, 
ෙගවීම ඒ කර්මාන්තයට ඔබින විධියට දැන් සිදු වන්ෙන් නැහැ. අද 
ෙත් කර්මාන්තය ෙගන බලන්න. අද ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? 
සියල්ෙලෝම කියනවා, "ෙත් පිට රටවලට විකුණා ඒ සල්ලි ඒ 
ෙකොම්පැනිකාරයන් ඒ රටවල තියාගන්නවා. ආපසු ෙගෙනන්ෙන් 
නැහැ" කියා. ඒ අයත් කියන්ෙන්, "අප ෙමය තවත් මාසයක් 
ෙදකක් තබා ගත්ෙතොත්, විනිමය අනුපාතය වැඩි වන ෙකොට අපට 
රුපියල් වැඩිෙයන් ගන්න පුළුවන්" කියායි. ෙම් විධියට ඇති කරන 
ලද ආකෘතිය තුළින් රෙට් ආර්ථිකයට ඇත්ත වශෙයන්ම අවාසි 
තත්ත්වයක් ඇති වුණා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එය ඉතාම 
අවාසියි. ෙම් රටට ගන්න පුළුවන් සල්ලි එන්ෙන් නැහැ. එෙහම 
කරන්ෙන් විෙද්ශ මිනිසුන් ෙනොෙවයි; අෙප්ම රෙට් අයයි. අෙප් 
ෙවෙළන්ෙදෝ ඒ සල්ලි ෙම් රටට ෙගෙනන්න කැමැති නැහැ. 
ෙමොකද, ඒ අය සිතනවා, 'ඒ සල්ලි ඒ රටවල තබා ගත්ෙතොත් පසුව 
මීට වඩා වැඩි මුදලක් ගන්න පුළුවන්' කියා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
ෙමය තමයි දූෂණයට මුල. "හවාලා" කමය ෙගන බලන්න. වැඩ 
කරන, අෙප් දහස් සංඛ්යාත අය සාමාන්ය බැංකු කමෙයන් 
පිටස්තරව ගනුෙදනු කරනවා. නව තාක්ෂණය අනුව එෙසේ 
කරන්න පුළුවන්. අද කටාර්වලට ගියත්, ඩුබායිවලට ගියත්, ඒ ආදි 
ඕනෑ තැනකට ගියත් ඒ සල්ලි දීපු ගමන් ඒ ෙවලාෙව්ම ගන්න 
පුළුවන්. eCash කියා කමයක් තිෙබනවා. එතැනට ගිය ගමන් ඒ 
සල්ලි ෙදනවා. ෙම් නව තාක්ෂණය තුළ විනිමය පාලනය කියන 
එක ගැන අප ෙහොඳින් බලන්න ඕනෑ. ඒක ෙවනස් කර ගන්න බැරි 
වුෙණොත් දූෂණ සිදු ෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු මන්තීතුමා. 
පුංචි මිනිසුන්ට තමන්ෙග් වැඩක් කරගන්න හරිම අමාරුයි. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙහොඳින්ම දන්නවා ෙන් ජපානෙය් අෙප්  
ෙවෙළන්දන් ෙකොච්චර ඉන්නවාද, අෙප් ෙහොඳ ව්යවසායකයන් 
ෙකොච්චර ඉන්නවාද, ඒ අයට සල්ලි ෙගෙනන්න ෙකොච්චර අමාරුද 
කියා.  

හැම ෙකනාම ෙමොකක් හරි සුකුරුත්තමක් කරන්න ඕනෑ, ඒ 
සල්ලි අරෙගන ෙම් රෙට් ආෙයෝජනය කරන්න. මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා ඒ ගැන ෙහොඳටම දන්නවා ෙන්. ෙම් රෙට් 
ආෙයෝජනය කරන්න ජපානෙය් හුඟක් ෙදෙනක් ලැහැස්ති ෙවලා 
ඉන්නවා ෙන්ද? මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා, ඔබතුමා 
ඒක පිළිගන්ෙන් නැද්ද? අපි ඒවා පහසු කරන්න ඕනෑ. එතුමා 
අපහසුතාවට පත් කරන්න ෙනොෙවයි, මම ෙමෙහම කියන්ෙන්. අපි 
ෙදන්නාම ඒ ගැන දන්නා නිසායි කියන්ෙන්. ෙම් වාෙග් 
තත්ත්වයක liberalized, ඒ කියන්ෙන් විෙද්ශ විනිමය ෙහොරකම් 
කරන ෙදයක් ෙනොෙවයි. විෙද්ශ විනිමය රටකට අවශ්ය ෙදයක් 
හැටියට සලකන තත්ත්වයක් ඇති කරන්න ඕනෑ. දැන් බලන්න, 
ඉස්සර විනිමය පාලන පනෙත් කියන්ෙන්, ".....to make 
provisions conferring powers, and imposing duties and 
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restrictions...” කියලා. ෙනොෙයක් විධිෙය් controls දමන්න තමයි 
පරණ පන ෙතන් කියලා තිබුෙණ්.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙතන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ෙමයින් 
කියනවා විෙද්ශ විනිමය පවර්ධනය කිරීම සහ විධිමත් කිරීම - 
"....to provide for the promotion and regulation.." -  කියලා. ඒ 
නිසා දුප්පත් රටකට විෙද්ශ විනිමය ෙගෙනන්න ඕනෑ. එයාට 
අවස්ථාවක් සලසන්න ඕනෑ, නම්බුකාර විධියට ඒ මුදල් ලබා 
ගන්න. දැන්  යම් ෙකෙනකුට කියන්න පුළුවන් ෙම් විධියට නිදහස් 
කළාම, ෙනොෙයක් විධිෙය් වැරැදි වැඩ සිද්ධ ෙවන්න පුළුවන් 
කියලා; නීති විෙරෝධි විධියට මුදල් සංසරණය ෙවන්න පුළුවන් 
කියලා. මම ඔබතුමන්ලාට  මතක් කරනවා, කරුණාකරලා ෙම් 
පනෙත් 10වැනි වගන්තිය බලන්න කියලා. එහි පැහැදිලිව සඳහන් 
කරලා තිෙබනවා, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභා පනත යටතට, මුදල් විශුද්ධි කිරීෙම් පනත යටතට 
සහ රෙට් පවතින ෙවනත් නීති යටතට යම් ෙකෙනක් ගන්න 
පුළුවන් නම්, ඒ තැනැත්තාට ෙම් පහසුකම් ලැෙබන්ෙන් නැහැ 
කියලා.  

වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා ඇහුවා, "ෙහොඳයි. ෙම් 
නීතිය තිෙබනවා, නමුත් ෙම් නීතිය කියාත්මක ෙවනවාද නැද්ද 
කියලා  අපි දැන ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද" කියලා. ඒකට තමයි ෙම් 
රෙට් නීතිය කියාත්මක කිරීෙම් යන්තණ තිෙබන්ෙන්. ඒ සඳහා යම් 
යම් ආයතන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ජනාධිපතිතුමා ෙකොමිෂන් 
සභාවකුත් පත් කරලා තිෙබනවා. ඒවාට ආයතන තිෙබනවා. ඒ 
ආයතනවල කියාකාරිත්වය නවත්වලාත් නැහැ; ෙවනස් කරලාත් 
නැහැ. නමුත්, අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් කියලා තිෙබනවා, මුදල් 
විශුද්ධි කිරීෙම් පනත යටතට, එෙහම නැත්නම් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභා පනත යටතට සහ නම් කරපු 
ෙවනත් පනත් යටතට අහු ෙවනවා නම්, ඒ අයට ෙම් සහනය 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියලා. එම නිසා ෙම් පශ්නය ෙවනුෙවන් අපි 
කාලය ගත කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් 
10වැනි වගන්තිය ෙකෙරහි මම ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා.  

අපි මතක් කර ගත යුතු තව කාරණයක් තිෙබනවා. ෙමතැන 
මහ බැංකුෙව් අධීක්ෂණයට තමයි මුල් තැන ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. 
පරණ පනත් අනුව මහ බැංකුව අබිබවා ගිහින් එම අංශය භාර 
ඇමැතිතුමාට නිෙයෝග ෙදන්න අයිතියක් තිබුණා. ඒක ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පෙතන් ඉවත් කරලා තිෙබනවා. පධාන තීන්දු, තීරක 
බලෙව්ගය ෙවන්ෙන් මහ බැංකුවයි. ඒක යහපත් පෙව්ශයක් 
කියලා මම හිතනවා. ඒකත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් සඳහන් ෙවලා 
තිෙබනවා.  ඒක කියාත්මක ෙවන්ෙන්ෙකොෙහොමද? මහ බැංකුව 
 විෙද්ශ විනිමය ගනු ෙදනු කරන්න වාණිජ බැංකු ෙතෝරා ගන්න 
පුළුවන්; රාජ්ය බැංකු වාෙග්ම ෙම් රෙට් තිෙබන අෙනකුත් බැංකුත් 
ෙතෝරා ගන්න පුළුවන්. ඒ පළමුවැනි ෙකොටස. ෙදවැනි ෙකොටස 
අනුව ඒ ෙගොල්ලන්ට ඕනෑ නම්ෙවන ෙවන බැංකුවලටත් -  
designated banksවලටත් - ඒ බලතල පවරන්න පුළුවන්. තුන්වැනි 
ෙකොටස අනුව විනිමය ගනු - ෙදනු කරන්න නිත්ය බලධාරිනුත් - 
authorized agentsලාත් - පත් කරන්න පුළුවන්. ෙම් ෙගොල්ලන්ව 
ෙහොඳට පරිපාලනය කරන්න පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙම්  ෙකොටස් 
හරහා  මහ බැංකුවට හුඟක් බලතල ලබා දීලා තිෙබනවා.  ඒ වැඩ 
කටයුතු ෙහොඳට සිද්ධ ෙවනවාද කියලා  පරීක්ෂා කරලා, 
අධීක්ෂණය කිරීෙම් බලතල මහ බැංකුවට ලබා දීලා තිෙබනවා. 
එම නිසා ඇමැතිතුමාට ෙමොනවා හරි කියන්න ඕනෑ නම්, මහ 
බැංකුෙව් මූල්ය මණ්ඩලය හරහා එම අදහස් පකාශ කරනවා මිස, 
මහ බැංකුවට ඝෘජුව බලපෑම් කරන්න බැහැ.   

ඒ වාෙග්ම මතක් කරන්න ඕනෑ තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. 
ෙම් විධියට ලංකාවට මුදල් එන ෙකොට රජය නිකුත් කරන 
බැඳුම්කර තිෙබනවා. ඒවා Development Bonds ෙවන්න  
පුළුවන්; ෙවන ෙවන බැඳුම්කර ෙවන්න පුළුවන්. දැන් අලුත් 
අදහසක් තිෙබනවා, ඒ ඒ ක්ෙෂේතයන් ෙවනුෙවන් බැඳුම්කර නිකුත් 
කරන්න. 

 විෙශේෂෙයන් නගර සංවර්ධනය සඳහා ෙවන්න පුළුවන්, වාරි 
මාර්ග සඳහා ෙවන්න පුළුවන්, ජලය ෙබදා හරින ජලසම්පාදන 
අමාත්යාංශය ෙවන්න පුළුවන් ෙම් විධියට බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමට 
පුළුවන්. ඒක ඉස්සරත් තිබුණා. දැනුත් ඒ ෙගොල්ලන් ෙවනම 
බැඳුම්කර නිකුත් කරන්න කටයුතු කරනවා. ඊටත් වඩා රජෙය්ම 
බැඳුම්කර තිෙබනවා. ඒ බැඳුම්කරවලට ෙම් සල්ලි එනවා නම්, 
ඒවා රජෙය්ම විශ්වාසයක් තිෙබන බැඳුම්කර නිසා, අය කරන 
බද්ෙදන් - පිට රට ඉන්න ෙවන අය සල්ලි  එවනවා නම් යම් කිසි 
බද්දක් රජයට ෙගවන්න ඕනෑ- යම් සීමාවක්, වාසියක් ලැෙබනවා. 
ඒ,  ඒ ෙගොල්ලන් ෙකළින්ම රජෙය් බැඳුම්කරවලට මුදල් ෙයොමු 
කරන නිසා. ෙම්ෙක් අවසාන පතිඵලය ෙමොකක්ද? අපි ෙම් රට 
ඉක්මනට සංවර්ධනය කරන්න ඕනෑ නම් සල්ලි නැතුව ඒක 
කරන්න බැහැ. ෙද්ශීය වශෙයන් අපට ආෙයෝජනය කරන්න 
අවශ්ය පමාණයට මුදල් ෙසොයා ගන්න බැහැ. ෙම්ක අපට විතරක් 
ෙනොෙවයි, අද මුළු ෙලෝකයටම සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙදයක්. 
ඔබතුමන්ලා පුදුම ෙවයි. සවුදි අරාබිය වාෙග් ෙපොෙහොසත් රටවල් 
පවා ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලට ෙවන්න පුළුවන්, ජාත්යන්තර 
බැංකුවලට ෙවන්න පුළුවන් සල්ලි ගන්න යනවා. ෙමොකද, ඒ 
සංවර්ධන ෙව්ගය වැඩි කරන්න ඕනෑ නිසා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතාවෙග් අෙප්ක්ෂාවන් ඉටු 
කර ගන්න ඉස්සර වාෙග් අවුරුදු 30, 40 බලාෙගන ඉන්ෙන් නැහැ. 
හැම ෙදනාම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, අවුරුදු ෙදෙකන්-තුෙනන් 
තමන්ට අවශ්ය ඒ සංවර්ධනය ලැෙබයි කියලා. අද ආර්ථික 
ෙලෝකෙය් යථා තත්ත්වයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, මුදල් 
සංසරණය. මුදල් සංසරණය අපි කළමනාකරණය කරන්න ඕනෑ. 
ඒක දිහා බලන්න ඕනෑ. අෙප් රටට ඒක වාසි විධියට හරවා ගන්න 
ඕනෑ. එෙහම නැතුව 50 ගණන්වල වාෙග් "අපට මුදල් ඕනෑ නැහැ, 
විෙද්ශ සල්ලි ඕනෑ නැහැ, විනිමය පාලනය කළ යුතුයි" කියන 
අදහස් අද නැහැ. ෙම්කට ෙහොඳම නිදසුන තමයි මැෙල්සියාව. එක 
කාලයක අෙප් කලාපෙය් ෙලොකු මූල්ය අර්බුදයක් ඇති වුණා. ඒ 
ෙවලාෙව් මහතීර් ෙමොෙහොමඩ්ෙග් විසඳුම වුෙණ් තම රටින් පිට 
රටට යන විෙද්ශ විනිමය සම්පූර්ණෙයන් නවත්වන එක. ඒ, 
අවුරුදු 25කට විතර ඉස්සර. ඒ කාලෙය් ඒක වැඩ කළා. නමුත් අද 
ඒක වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. අද මහතීර් ෙමොෙහොමඩ්ෙග් 
මැෙල්සියාව තමයි වැඩිෙයන්ම විවෘත ආර්ථික කමයට යන්ෙන්. ඒ 
නිසා අද ෙලෝකෙය් තිෙබන ඒ පවණතාවන් දිහා අපි ෙහොඳට 
කල්පනා කරලා බලන්න ඕනෑ. චීනය, වියට්නාමය, සමාජවාදී 
ෙලෝකය සංවර්ධනය සඳහා මුදල් ලබා ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද, අද 
ජාත්යන්තර මුදල් සංසරණය ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද, රටක් 
සංවර්ධනය කර ගන්න ඒ ආයතන අපි හදා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා අපි ෙහොඳට කල්පනා කරලා බලන්න ඕනෑ.  

මම අවසාන වශෙයන් තව එක කාරණයක් කියන්න 
කැමැතියි. ෙම් නීති ලිහිල් කරන්ෙන් ඇයි? අද කවුරුත් දන්නා 
ෙදයක් තමයි නීති පිට නීති දැම්මාම ඒක තමයි දූෂණයට මුල 
කියලා. අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නීති හැදුවාට මන්තීවරු, ඇමතිවරු 
ඉහළ මට්ටෙම් විධායකෙය් සිටියාට නීතිය කියාත්මක කරන්ෙන් 
රාජ්ය නිලධාරිනුයි. ඉහළම මට්ටෙම් ඉඳන් පහළ මට්ටම දක්වා 
නිලධාරින් තමයි නීති කියාත්මක කරන්ෙන්. ෙම් රෙට් නීති වැඩි 
ෙවන්න, වැඩි ෙවන්න නීති කළමනාකරණය කිරීම සහ නීති 
කියාත්මක කිරීම තුළ ෙනොෙයක් පරිපාලන පශ්න ඇති ෙවනවා. 
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[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා] 
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ඒක අද ෙලෝකෙය්ම ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වයක්. එක 
කාලයක එංගලන්තෙය් තමයි ෙම්ක වැඩිපුරම තිබුෙණ්. ෙමොකද, 
එංගලන්තෙය් කම්කරු පක්ෂෙයන් තමයි එන්න එන්නම, එන්න 
එන්නම නීති දැම්ෙම්. එතෙකොට ෙමොකද වුෙණ්? එතෙකොට 
කිව්ෙව්, එංගලන්තය තමයි යුෙරෝපෙය්ම ඉන්න ෙලඩා, ෙලඩ 
මිනිහා, "Sick man of Europe" කියලා. ෙමොකද, ඒ? නීති - රීති 
වැඩියි, සාමාන්ය මිනිහාට හැෙරන්නට විධියක් නැහැ. ඒ අනුව 
තමයි නීති - රීති අඩු කරලා, සරල කරලා දූෂණය නැති කරන්ෙන්. 
එක පැත්තකින් දූෂණය නැති කරනවා කියලා අෙනක් පැත්ෙතන් 
නීති වැඩි කෙළොත් දූෂණය නැති කරන්නට බැහැ. මම හිතනවා අද 
ෙපොඩි මිනිහාට බලපාන නීති වැඩියි කියලා. එම නිසා අපි පරණ 
නීති දිහා බලලා අවශ්ය නීති සංෙශෝධනය කරලා නූතන ෙලෝකයට 
හරියන විධියට හදා ගන්නට ඕනෑ. ඒක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
වගකීමක්. හැමදාම පල්ෙවන නීතියම කියාත්මක කළාද නැද්ද -
[බාධා කිරීමක්] අර විධියට කළත් අද අපිට විරුද්ධ පක්ෂෙයන් ඒ 
කරුණු අහන්නට ලැබුණා. ඒක එක පැත්තක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊට අමතරව අපි කල්පනා 
කරලා බලන්නට ඕනෑ නව ෙලෝකයට හරියන විධියට දූෂණ 
විෙරෝධී කාර්යක්ෂම පාලනයක් සඳහා  අවශ්ය නීති පද්ධතියක් 
හදන්නට. එෙහම නීති පද්ධතියක් හදා ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් ඒ 
ආර්ථික ව හය තුළ බලය ෙබදා හැරීෙමන්. රජය විතරක් 
ෙනොෙවයි, බැංකු කමය, ෙවන ෙවන පළාත්බද මූල්ය ආයතන, 
සමූපකාරය, ගම්බද මූල්ය ආයතන යනාදී සියල්ලම නිදහස් කරලා 
ඒ අයට ආර්ථික තීන්දු ගන්න බලය ලබා ෙදන පරිසරයක් තුළ 
තමයි අපි හිතන ඒ ආර්ථික වර්ධනයට යන්නට පුළුවන් ෙවන්ෙන්. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු මංගල සමරවීර අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

හතක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
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) 
විනාඩි හතයිද? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔව්. 
 

 
 [3.56 p.m.] 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Hon. Presiding Member, as we celebrate 40 years of 

the open economy in Sri Lanka this week, the Sri Lankan 
economy, today, is currently at the crossroads in the 
macroeconomic policy formulation. Sri Lanka needs now, 
as the Hon. Amunugama just mentioned, to introduce a 
set of policy reforms on an urgent basis to address some 
of the persistent structural vulnerabilities of the economy. 
The current Government has been able to reverse the 
decades-long trend of falling Government revenue 

relative to national income. Today we have managed to 
bring it to a level where it can go forward with 
confidence.  

Actually, in 2015, when His Excellency the President, 
who is here with us in the Chamber today, took over the 
reins of Government along with the Prime Minister, Ranil 
Wickremesinghe, we had an economy in shambles. The 
fiscal sector was in shambles: falling government 
revenue, high Government debt, unproductive 
investments, inefficient transfer payments were some of 
these problems. The external sector was in shambles: 
falling exports, widening imports, unsustainable short-
term capital flows and borrowed international reserves 
were some of our problems at that time and the monetary 
sector was also in shambles. This was all due to the crony
-capitalist system which was adhered to by President 
Mahinda Rajapaksa during his dark rule of nine years.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට දීර්ඝ ෙව්ලාවක් නැති 
නිසා ෙම් පිළිබඳව වැඩිපුර කථා කරන්න බැහැ. 2015දී අතිගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට් පාලනය බාර 
ගන්න ෙකොට, එතුමාට, රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාට, අෙප් 
ආණ්ඩුවට කුණු කඳු කිහිපයකටම කර ගහන්න සිද්ධ වුණා. එක 
පැත්තකින් මහා ණය කන්දක් තිබුණා. තව පැත්තකින් මානව 
අයිතීන් පිළිබඳ ෙචෝදනා කන්දක් තිබුණා. තවත් පැත්තකින් මහා 
දූෂණ කන්දක් තිබුණා.  කියන්න සන්ෙතෝසයි, මානව අයිතීන් 
පිළිබඳ ෙචෝදනා කන්දට අද නිසි පිළිතුරු ලබා ෙදමින් ශී ලංකාව 
ෙලෝකෙය් කීර්තියට භාජන ෙවලා තිෙබන බව. දූෂණ කන්ද  
සම්බන්ධ පරීක්ෂණවලින් ඒ දූෂිතයන්ෙග් වැඩ දැන් කමානුකූලව 
ෙහළිදරවු ෙවමින් තිෙබනවා. දැන් සමහර අය කියනවා, "ෙකෝ, 
ෙමොකුත් ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්." කියලා. රාජපක්ෂ පවුෙල් 
තුන්ෙදෙනක් රුපියල් බිලියන 3.1ක් වැනි විශාල මුදලක් වියදම් 
කරලා අරෙගන තිෙබන ඉඩම්, නිවාස වාෙග්ම, සුදු කරන ලද  කළු 
සල්ලි පිළිබඳව අපි ෙහොයලා, දැන් උසාවිවල ඒ නඩු අසමින් 
තිෙබනවා. "ෙමොකුත් ෙවන්ෙන් නැහැ" කියලා කියන අය ඒ බව 
දැන ගන්න ඕනෑ. පිට රටවල්වල තිෙබන  ඒ මහා මුදල් කන්දට 
අත ගහන්න බැරි වුණාට ෙම් ෙද්වල් ෙකෙරනවා.  

අෙප් ණය ඉදිරියට වැඩි ෙවමින් යනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. නමුත් අපි ආණ්ඩුවක් හැටියට ෙම්  ණය කන්දටත් 
මුහුණ ෙදන්න කටයුතු කළා. උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්, 
අපට ෙම් අවුරුද්ෙද් විතරක් මහින්ද රාජපක්ෂලාෙග් ණය ෙගවීමට 
ෙඩොලර් මිලියන 2,805ක් ෙගවන්න වුණා. ඒ මුදලින් සියයට 
72ක්ම 2015ට කලින් මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ගත්ත ණය. 
ෙර්ස් පදින්නයි, ෙවනත් ෙකෝටි ගණන් වියදම් සඳහා ගත්ත 
ණයවලටයි, නැව් එන්ෙන් නැති වරාය  හදන්නයි, ගුවන් යානා 
එන්ෙන් නැති ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හදන්නයි ගත්ත ණය මුදල් තමයි 
දැන් අපි ෙගවන්ෙන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ ණය ෙගවීෙම් 
බරපතළම කාලය තමයි ෙම් එන්ෙන්. අපි ඒවායින් පැනලා යන්න 
ෙනොෙවයි ෙම් කාරණා කියන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2019 අවුරුද්ද වන විට අපට 
විෙද්ශ ණයවලට විතරක් ෙඩොලර් මිලියන 4,245ක් ෙගවන්න 
තිෙබනවා. ඒ මුදල රුපියල්වලින් ගත්ෙතොත්, රුපියල් ටිලියන -
මිලියන ෙනොෙවයි, බිලියන ෙනොෙවයි- ටිලියන 3.2ක්. ෙම් රුපියල් 
ටිලියන 3.2ක මුදලින් සියයට 82ක්ම මහින්ද රාජපක්ෂ  ආණ්ඩුව 
ගත්ත ණය. ඉතිරි ටික තමයි අපි 2015 සිට ගත්ත ණය. අෙප් මුළු 
රෙට්ම වාර්ෂික ආදායම රුපියල් ටිලියන එකයි දශම ගණනයි. 
නමුත්, 2019 අවුරුද්දට විතරක් ජාතික ආදායම වාෙග් තුන් 
ගුණයක් රාජපක්ෂ දූෂිත පාලනෙය් ණය ෙගවන්න අපට සිද්ධ 

695 696 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවනවා. 2020 අවුරුද්ද වන විට ෙඩොලර් මිලියන 3,752ක් ණය 
ෙගවන්න ඕනෑ. එයිනුත් සියයට 85ක් සමන්විත වන්ෙන් රාජපක්ෂ 
සමෙය් ගත්ත ණයවලින්. 2022 වන විට අපට ඔළුව උස්සන්න 
බැරි ෙවන විධියටයි ෙම් රට ගමන් කරමින් තිබුෙණ්. ඒක තමයි 
පසු ගිය ජනාධිපතිවරණය අවුරුදු ෙදකකට කලින් තිබ්ෙබ්. ඒ 
ජනාධිපතිවරණය කලින් තිබ්ෙබ් 'සුමනදාස' කියපු නිසා ෙනොෙවයි.  

එයා ඒ ජනාධිපතිවරණය කලින් තිබ්ෙබ් ෙම් ණය ෙගවා 
ගන්න බැරි නිසායි. එයා හිතුෙව්, ෙකොෙහොම හරි මැතිවරණය 
දිනලා, මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ ඒකාධිපති රාජ්යයක් බිහි 
කරන්නයි. ෙම් ණය ෙගවා ගන්න බැරිව ජාත්යන්තරෙයන් 
සම්බාධක එනෙකොට මිනිසුන්ට ගහලා, ෙපොඩි කරලා හරි 
ඒකාධිපතිත්වයක් ෙම් රෙට් ඇති කිරීෙම් අරමුණින් තමයි අවුරුදු 
ෙදකකට කලින් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිවරණයකට ගිෙය්.   

අපි 2022දී  ෙඩොලර් මිලියන 4,273ක්,  ටිලියන තුනහමාරකට 
වැඩි පමාණයක ණය ෙගවන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අපි ෙම් තරම් බැරැරූම් ආර්ථිකයක් භාර ගත්තත් ෙම් 
ෙවනෙකොට එය ෙගොඩ නඟමින් තිෙබනවා; ඒ සඳහා මාර්ග විවෘත 
කරමින් සිටිනවා; ෙව්ගවත් සංවර්ධනයකට මුල පුරමින් සිටිනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම කිව්ෙවොත්, සාමාන්යෙයන් කිසිම රටකට 
ෙහොඳ වාර්තාවක් ෙනොෙදන IMF එක ගිය සතිෙය්, එනම් පසු ගිය 
17 ෙවනි දා නිකුත් කරන ලද වාර්තාෙව් ෙමොකක්ද  කියන්ෙන්? 
“Fiscal performance has been  very strong. Targets for the 
fiscal balance and tax revenue have been met." ෙමන්න ෙම් 
විධියට, ෙම් සියලු පශ්න තිබියදී අෙප් ආර්ථිකය කඩා වට්ටවන්න 
විපක්ෂෙය් සිටින සමහරු කුමන්තණය කරද්දී, අපි ෙම් ආර්ථිකය 
ඉදිරියට ෙගන යනවා. ෙම් ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගන යෑෙම් තවත් 
වැදගත් පියවරක් තමයි අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙතන් ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 

මන්තීතුමාට නියමිත කාලය ලබා ෙදන්න එතුමා කැමැත්ත පළ 
කර තිෙබනවා. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ඇමතිතුමාට අවශ්ය කාලය  ගන්න. 
 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
මම වැඩිය කාලය ගන්ෙන් නැහැ.  

I would also like to say, Mr. Presiding Member, that 
the prudent management of the exchange control 
liberalization is also the need of the hour and I am sure 
there are many Hon. Members who may have expressed 
some of these fears earlier in this Debate. In fact, the 
Government is fully cognizant of the risk associated with 
imprudent management of exchange control relaxations.  

ෙම් ලිහිල්කිරීම් සිද්ධ ෙවනෙකොට ඇති ෙවන්න පුළුවන් අඩු 
පාඩු ගැන ෙහොඳ අවධානයක් ඇතිවයි ෙම් හැම ෙදයක්ම අපි 
කරන්ෙන්.   

The recent global financial crisis and many currency 
crises before have aggravated the fear of capital account 
liberalization as they could lead to potential financial 
crisis due to sudden outflow of foreign capital in the 
event of loss of international investor confidence. 
However, history has shown many a time that capital 
control relaxations per se have not been solely 
responsible for such crisis, but the imprudent 
macroeconomic management of the respective 
governments. Such imprudent macroeconomic policies 
may include over-valued exchange rates, weak 
supervision and regulation of banks and other financial 
institutions, bad corporate governance and practices et 
cetera.  

Therefore, the current Government’s approach to the 
introduction of more liberalization to the foreign 
exchange management through the proposed Bill rests on 
a well-coordinated effort among all institutions and 
stakeholders involved. Such efforts towards more 
liberalization underscore the corresponding 
improvements to prudential controls designed to mitigate 
any volatility of foreign capital inflows at least in the 
short run. Further, the Government is very well mindful 
of the fact that it is a fine line between relaxation of 
exchange regulations in order to encourage foreign 
investments and leaving potential room for activities such 
as money laundering, tax havens et cetera. Therefore, we 
are taking all measures to address all potential avenues 
that could be potentially detrimental to the free flow of 
capital and financial account movements. 

අවසාන වශෙයන් කියන්න කැමැතියි, ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන 
යෑෙම් තවත් වැදගත් තීන්දුවක් අද අෙප් වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්ය ගරු මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමා ගත් බව.  1977න් පසුව 
ෙම් රට තුළ කියාත්මක ෙවන විශාලතම සංවර්ධන වැඩපිළිෙවළ 
එයයි. මම හිතන්ෙන් ෙනොෙබෝ දිනකදී ෙම් රටට දකින්න ලැෙබන 
විශාලතම සංවර්ධන පිම්ම ඉදිරියට තියන්න අද තීන්දු කළා. 
විෙශේෂෙයන්ම රටට මහා බරක් ෙවලා තිබුණු, මහා විනාශයක් 
කරා රට ෙගන යන්නට තිබුණු  හම්බන්ෙතොට වරාය ලාභ ලබන 
පෙද්ශයක් බවට පත් කරලා, දකුෙණ් සිටින තරුණ තරුණියන් දස 
දහස් ගණනාවකට රැකී රක්ෂා සපයා මුළු ශී ලංකාවම සංවර්ධනය 
කරා ෙගන යන මහා අත්තිවාරම දැමීෙම් ඒ තීන්දුව ගත්තා. 
එපමණක් ෙනොෙවයි,  අෙප් ජනාධිපතිතුමාෙග් ඉල්ලීම අනුව, එම 
ගිවිසුම ගරු ඇමතිතුමා ෙහට දින ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත 
කරනවා. එතෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාට  ඕනෑ තරම් ඒ ගැන වාද 
විවාද කරන්න අවස්ථාව ලැෙබනවා.  

ඒ සංවර්ධන පිම්ම තුළින් රටට සිදුවන යහපත,  එහි වාසිය 
ලැෙබන්ෙන් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් අපට විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ 
කටයුත්ත විනාඩිෙයන් විනාඩියට කඩාකප්පල් කරන්න හදන 
තමුන්නාෙසේලාටත් එයින් වාසි ලැෙබන බව පකාශ කරමින් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. 
ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් ලැබී තිෙබනවා. 
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[ගරු මංගල සමරවීර මහතා] 
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[අ.භා. 4.10] 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යාංශයට අදාළ 
විෙද්ශ විනිමය පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ  විවාද කරන අද දිනෙය් 
මටත් ඒ පිළිබඳව කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන සතුටු 
වනවා. විෙශේෂෙයන් අෙප් අලුත් මුදල් ඇමතිතුමා අමාත්යාංශය 
භාර ගත්තාට පසුව අද තමයි එතුමාෙග් අමාත්යාංශය ගැන කථා 
කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුෙණ්. 

 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ෙම් තුන්වන අවස්ථාව. 

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මට ලැබුණු අවස්ථාව ගැනයි මා කිව්ෙව්. ඉස්සර නම් මුදල් 

අමාත්යාංශයට අදාළ පනතක් එනෙකොට අපි බලන්ෙන් බෙයන්. 
ෙමොකද, ඒ පනත ඇතුෙළත් deal එකක් තිෙබනවා. ඉතින් ඒ නිසා 
ඒ කාලෙය් අපට ෙපොඩි බයක් තිබුණා. දැන් ඒ බය ඇරිලා 
තිෙබනවා. අපි බලාෙගන ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ලැබී තිෙබන්ෙන්  විනාඩි 
10ක කාලයක්. මම ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා, ෙම් 
අවස්ථාෙව් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටීම ගැන. ඒ 
පිළිබඳ මෙග් සන්ෙතෝෂය පළ කරනවා. මම ගිය වතාෙව් ෙම් 
මාතෘකාව කථා කරනෙකොටත් එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටියා. 
අදත් ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න එක ගැන මම සතුටු 
ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා 
කථා කරනෙකොට මම අහෙගන හිටියා. එතුමා කිව්වා,  එතුමන්ලා 
ෙම් රට භාරගන්න ෙකොට බරක් ෙවලා තිබුණු කඳු තුනක් පිළිබඳව.  
ආර්ථිකය පිළිබඳවත්,  ඒ වාෙග්ම දූෂණ පිළිබඳවත්  ගරු මංගල 
සමරවීර ඇමතිතුමා කථා කළා.   ඒ විධියට එතුමා  මාතෘකා තුනක් 
පිළිබඳව කථා කළා.  නමුත් ඒ රටට බරක් වුණු කඳු ඉවත් කර 
අලුත් ගමනක් යන්න තමයි ඔබතුමන්ලා බලයට පත් වුෙණ්.  
එෙහම බලයට පත් වුණු ඔබතුමන්ලාට  නැවත ඒ කඳු 
ෙගොඩනඟන්න බැහැ. ඒ කඳු ෙගොඩනඟන්න ඔබතුමන්ලාට 
සාදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ. 2015 ජනවාරි 08වැනි දා 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට ජනවරම දුන්ෙන්, ඒ 
සඳහායි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා කිව්වා, ෙම් වන ෙකොට 
රුපියල් බිලියන 3.2ක මුදලක් වියදම් කිරීම පිළිබඳව ෙහොයාෙගන, 
ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කරමින් පවතිනවා කියලා. ඒ රුපියල් 
බිලියන 3.2 වැඩි කිරීම 3 කියන්ෙන්,  බැඳුම්කර වංචාෙව් පාඩුව 
රුපියල් බිලියන 10යි. ඔබතුමා දන්නවා, බැඳුම්කර වංචාව නිසා 
සිදු වූ පාඩුව රුපියල් බිලියන 10ක් බව. දැන් ඔබතුමා කියපු  
විධියට සිදු වී තිෙබන බැඳුම්කර වංචාව රුපියල් බිලියන 3.2යි.  
ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට, විධායකයට වග කියන නායකයාෙග් 
අනුගහෙයන්, තවත් ඇමතිවරුන්ෙග් අනුගහෙයන්, රාජ්ය 
අනුගහෙයන් ෙවච්ච විශාලම වංචාව තමයි මහ බැංකු බැඳුම්කර 
වංචාව. ලංකා ඉතිහාසෙය් සිදු වූ ෙලොකුම වංචාව. ඔබතුමා 
දන්නවා, එම වංචාව පිළිබඳව අපි පැමිණිලි කළ බව. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් එවැනි වංචාවක් සිදු වුණා 

නම්, අඩුම ගාෙන් ඒ ගැන කථා කරන්නවත් අයිතියක් තිබුෙණ් 
නැහැ. 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මම ඔබතුමාට බාධා කෙළේ නැහැ ෙන්.  

[බාධා කිරීමක්]  ගරු මංගල සමරවීර ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාත් 
එක්ක ගැටුමකට යන්න කැමැති නැහැ. මම ඔබතුමාට බාධා කෙළේ 
නැහැ. අපට කථා කිරීෙම් අයිතියවත් ෙදන්න. ගරු මංගල සමරවීර 
ඇමතිතුමනි, අපි ෙම් කියන ෙද් ගැන ඔබතුමාෙග් හෘදය සාක්ෂියට 
එකඟව සිතන්න. අපි ෙම් අවනඩුවක් කියන්ෙන්. රෙට් 
ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිෙය්දීයි මම ෙම්ක කියන්ෙන්. මහ බැංකු 
බැඳුම්කර මංෙකොල්ලය පිළිබඳව අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට අපි පැමිණිලි කළා; CID එකට අපි 
පැමිණිලි කළා. පැමිණිලි කරන ෙකොට ෙමොනවාද කිව්ෙව්?  ෙම් 
කරපු පැමිණිලි එකක්වත් විභාග කෙළේ නැහැ. ෙකොමිසම හමුවට 
කැ ෙඳව්ෙව් නැහැ. ගරු ජනාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා භාණ්ඩාගාර 
බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම පිළිබඳ පරීක්ෂා කිරීෙම් සහ විමර්ශනය 
කිරීෙම් ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිසම පත් කළා. අපි ඒ ගැන 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. අපි මාධ්ය හමුවලදී වුණත් කිව්වා, 
ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න ෙකොමිසමක් පත් කරන්න කියලා. 
ෙම් ෙකොමිසම පත් කරන්න කලින් අපි අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි කළා.  

හිටපු මුදල් අමාත්ය රවි කරුණානායක මැතිතුමාට විරුද්ධව 
එදා විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා.  එම අවස්ථාෙව් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටියා. නිවසක් බදු ගත්ත 
ගිවිසුමක් මම එදා සභාගත කළා. රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා 
ඉන්න සුපිරි නිවසට මසකට ෙඩොලර් 10,000යි. එම නිවස මාස 
හයකට කුලියට අරෙගන, නැවත මාස අටකට දීර්ඝ කළා. එම 
නිවසට කුලිය ෙගව්ෙව් අර්ජුන ඇෙලෝසියස් මහත්මයාෙග් 
සමාගෙමන් කියලා,  අදාළ ෙල්ඛන මම එදින සභාගත කළා.  
2016.06.09  දින හැන්සාඩ් වාර්තාව මා ළඟ තිෙබනවා.   එදා රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමා ඒ අවස්ථාෙව් නැඟිටලා කිව්වා, "ෙබොරු 
කියන්න එපා, නඩු දානවා. පුළුවන් නම් ෙම් ගිවිසුම ඔප්පු 
කරන්න" කියලා.  මට නඩු දානවා කිව්වා. එතුමා වාඩි වුණාට 
පසුව අගමැතිතුමා නැඟිටලා ගරු කථානායකතුමාට කිව්වා, 
"මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීවරයා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙබොරු 
කියන එක ගැන වරපසාද කමිටුවට ෙයොමු කරන්න" කියලා. මම 
පාර්ලි ෙම්න්තුවට ෙබොරු කිව්වා කියලා,  මාව වරපසාද කමිටුවට 
ෙයොමු කරන්න කියලා කිව්වා.  මම ඊට මාස ෙදකකට පසුව එම 
ඔප්පුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කළා. මම කිව්වා, "මුදල් 
ඇමතිතුමාට අයත් සමාගමකට රුපියල් මිලියන 1,650කට ෙම් 
නිවස මිලදී ගත්තා" කියලා. එදත් රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා 
මට කිව්වා, "මඩ ගහන්න එපා. එළියට ගිහිල්ලා පුළුවන් නම් 
කියන්න" කියලා. මම මාධ්ය හමුවකදී ඒ බව කිව්වා. නමුත්, මට 
නඩු දැම්ෙම් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි එදා ෙම් ගැන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියන ෙකොට හිටපු මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වා, 
අපට නඩු දානවා කියලා. අගමැතිතුමා තර්ජනය කළා, අපව 
වරපසද කමිටුවට ෙගන යනවා කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලාත් 
දකින්න ඇති,  ෙම් කාරණය ගැන රටම බලාෙගන සිටිද්දී ඊෙය් 
ජනාධිපති ෙකොමිසමට අනිකා වි ෙජ්සූරිය මහත්මිය ඇවිල්ලා 
සාක්ෂි දුන්නා. "ඇමතිවරයාෙග් බිරිඳ යනවා, සුපිරි නිවස බලන්න. 
බලන්න ගියාට පස්ෙසේ එතැනින් call එක ගන්නවා අර්ජුන 
ඇෙලෝසියස්ට. අර්ජුන ඇෙලෝසියස් එතැනට එනවා; කුලිය 
ෙගවනවා." ඇමතිවරයා ඇතුළු පවුෙල් අය ඉන්ෙන් ඒ නිවෙසේ. 
හිටපු මුදල් ඇමතිවරයා, බැඳුම්කර සිද්ධියට සම්බන්ධ 
ඇමතිවරයායි. අපි ෙම්වා කිව්වා. හැබැයි, අපි කිව්වාම පිළිගත්ෙත් 
නැහැ. අද ජනාධිපති ෙකොමිසම ඉදිරිෙය් ඒවා  සියල්ල ෙහළිදරවු 
වනවා.  

699 700 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, හිටපු මුදල් ඇමතිවරයාව ඊෙය් 
ෙකොමිසම ඉදිරියට කැ ෙඳව්වා. එතුමා කිව්වා, "අද කැබිනට් 
මණ්ඩලය රැස ් වන නිසා එන්න ෙවන්ෙන් නැහැ" කියලා. 
ෙකොමිසම  එතුමාෙගන් ඇහුවා, "එන්න පුළුවන් කවදාද?" කියලා. 
එතුමා ලියුමක් යවනවා, "අෙගෝස්තු 25වැනි දා මම ෙකොමිසම 
හමුවට එන්නම්" කියලා. ජනාධිපතිතුමනි,  අපව ෙකොමිසමක් 
හමුවට කැ ෙඳව්වාම, අපි ගිෙය් නැත්නම් අපව අල්ලා හිෙර් දානවා.  
ෙකොමිසම අද රැස්ෙවලා තීරණය කර තිෙබනවා, හිටපු මුදල් ඇමති 
රවි කරුණානායක මහතා ෙහට ෙකොමිසම හමුෙව් ඉන්න ඕනෑ 
කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රෙට් වත්මන් විෙද්ශ 
කටයුතු ඇමතිවරයා ෙම් ගනු-ෙදනුවට සම්බන්ධ ෙවලායි 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් ගනු-ෙදනුව නිසා රටට ෙවච්ච පාඩුව, විනාශය 
ෙකොපමණද? ණය ෙපොලී අනුපාත පවා ඉහළ ගියා.  ෙමොන තරම් 
අපරාධයක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් අපි කථා කෙළේ එක 
වංචාවක් ගැනයි.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, තවත් වංචා තිෙබනවා.  අපි 
ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරන්නම්, ඇමතිවරු දහෙදෙනකුට විරුද්ධව 
රුපියල් බිලියන 131ක් සම්බන්ධෙයන් ෙචෝදනා තිෙබනවා. ගරු 
මංගල සමරවීර ඇමතිතුමනි, රුපියල් බිලියන 131ක් 
සම්බන්ධෙයන් ෙචෝදනා තිෙබනවා. 

පාෙඩෝ වංචාව, SriLankan Airlines වංචාව, වී වංචාව 
සම්බන්ධෙයන් ෙචෝදනා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාට කියන්නම්,  
ෙම් වංචාවලට සම්බන්ධ දහෙදනා කවුද කියලා. අපි පැමිණිලි 
කළා. බිලියන 131ක වංචාවක්. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේට 
ඉතින් ෙකොන්තාත් හම්බ ෙවන ෙකොට - [බාධා කිරීම්] 
ෙකොන්තාත්කාරයින් කෑ ගහනවා. බාධා ෙනොකර මට ෙම්  
කාරණය කියන්න ෙදන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙම් කියලා තිෙබන 
කරුණුවලින් එක ෙදයක් ෙහෝ වැරදි නම් මට කියන්න. [බාධා 
කිරීම්] ගරු නවින් දිසානායක ඇමතිතුමනි, කියන්න.  ඔබතුමාට 
අවස්ථාව ෙදන්නම්. මෙග් ෙවලාව අරෙගන කියන්න.  මිලියන 
එක්ලක්ෂ තිස්එක්දහසක් -බිලියන 131ක්- සම්බන්ධෙයන් 
ෙචෝදනා තිෙබනවා. අපි ඒවා පැත්තකට දමමු.  මට අද කථා 
කරන්න ඕනෑ වුෙණ් ෙමොකක්ද?  මන්තීවරයකු හැටියට මා ෙම් 
ෙතොරතුරු ටික සභාගත කළාම මාව වරපසාද පිළිබඳ  කමිටුවට 
ෙයොමු කරන්න අගමැතිතුමා ගරු කථානායකතුමාට නිෙයෝග 
කළා.  අපට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්න තිෙබන අයිතිය 
නැති කරන්න හදනවා. ෙම්වා කිව්වාම අපට තර්ජනය කරනවා;   
නිර්නාමික දුරකථන ඇමතුම් එනවා;  නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
කථා කරලා නඩු දමන්න නිෙයෝග එවනවා. ෙම් සියල්ල ෙවන්ෙන් 
අරලියගහ මන්දිරෙයනුයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඒක 
වගකීමකින් යුතුව කියනවා.  

ගරු මංගල සමරවීර ඇමතිතුමනි, වැරදි තිෙබනවා නම් නඩු 
දමන්න; ෙචෝදනා කරන්න. ඒවා ගැන ෙහොයන්න, බලන්න. ඒ 
පිළිබඳ අපි තර්ක කරන්ෙන් නැහැ. අපට ඒ පිළිබඳ පශ්නයක් 
නැහැ. වැරදි නම් කවුරු වුණත් වැරදියි. ඒ පිළිබඳ ගැටලු නැහැ. ඒ 
විතරක්ද? ජනාධිපතිතුමනි, එතුමාෙග් කාලය තුළ කටයුතු කළ 
ආකාරය පිළිබඳව ෙවනම file එකක් ඔබතුමාට ෙගනැවිත් 
ෙදන්නම්. එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරපු අණපනත් 
ෙමොනවාද?   එතුමා මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට ඉන්දැද්දී එතුමාෙග් 
දියණිය එතුමාට ලියනවා, ගුදමක් ෙදන්න කියලා. රජයට අයිතිව 
තිෙබන ෙලොකුම ගුදම. ඒ ගුදම දුවට ෙදන්න තාත්තා අනුමත 
කරනවා, මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට. ඒ, bonded warehouse 
එකක්. Logistics business එකක් කරන ෙකෙනකු Finance 
Minister ෙකනකු වුෙණ් ලංකා ඉතිහාසෙය් කවදාද? ෙර්ගුව 

එන්ෙන් මුදල් ඇමතිවරයා යටතටයි. මුදල් ඇමතිවරයාට ෙර්ගුව 
තිබියදී ෙර්ගුව සම්බන්ධ ව්යාපාරිකයකු රෙට් මුදල් ඇමති කෙළේ 
කවදාද? ෙමොනවා වුණත් ජනාධිපතිතුමා ඒ විෂය එතුමාෙගන් 
ඉවත් කළා අවුරුදු ෙදකක් ෙහෝ ගිහිල්ලා. ජනාධිපතිතුමනි, අපි ඒ 
පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙම්ක ඉතා බරපතළ තත්ත්වයක්.  හිටපු මුදල් ඇමතිවරයා -

වර්තමාන විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිවරයා- හරි නම් ෙම් ෙවන ෙකොට 
ඉල්ලා අස්ෙවන්න ඕනෑ. ඒක තමයි යථාර්ථය. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. ෙහට අනිද්දා ෙවන ෙකොට ෙම් බැඳුම්කර ෙකොමිසෙම් 
සාක්ෂි අනුව, තව තව ආණ්ඩුෙව් ඉහළ ෙලොක්කන්ට ෙම් 
ෙකොමිසම හමුවට එන්න සිද්ධ ෙවනවා. ෙම් බැඳුම්කර සල්ලි 
අරගත්ත කට්ටිය, ෙම්වා ගහපු කට්ටිය, ෙම්වා ෙබදාපු කට්ටිය 
ගැන  සියල්ල  දැන් ෙහළි ෙවමින් පවතිනවා. දැන් ෙම්වා වහ 
ගන්න පත්තරයක් හදාෙගන තිෙබනවා. පත්තරෙය් නම 
"ජනයුගය". "ජනයුගය" නමින් පත්තරයක් හදලා තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ පත්තරය හදලා ෙමොකක්ද 
කියන්ෙන්? [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා 

ෙමොකක්ද point of Order එක?  

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් කථාව අහන්න ලැබීම 

ගැන ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි. ජනවාරි - [බාධා කිරීම්]  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් Point of Order එක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
එතුමන්ලා දැන් ෙම් කථා කරන්ෙන් ෙරදි ඇඳ ෙගනද? 

එතුමන්ලාත් ඒ කාලෙය් ඇමතිවරු ෙවලා හිටියා. එදා කථා කරලා 
කිව්වා, අපි ජනවාරි 08 වැනිදා - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමා කරුණාකර, 

වාඩි ෙවන්න. ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා කථා කරන්න.  
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ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට බැහැ, බීලා  පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න.  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ට බැහැ, ඌරන්ට ෙවඩි තියන්න. 
ඌරන්ෙග් 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

තත්ත්වයට මන්තීවරුන් පත් වුණාට මට කරන්න ෙදයක් නැහැ. 
මා කියාෙගන ආෙව් - [බාධා කිරීම්] මන්තීවරයකුට ෙම් සභාෙව් 
යම් ෙදයක් කියන්න අයිතියක් තිෙබනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් වුණු වංචාව නිසා හරි නම් ෙම් ෙවන ෙකොට 
විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිවරයා ඉල්ලා අස් විය යුතුයි. හරි නම් එතුමා 
ඉල්ලා අස් විය යුතුයි. ඒ නිසා ෙම්ක ෙත්ෙරන්ෙන් නැති- [බාධා 
කිරීම්] විෙද්ශ ඇමතිවරයාෙගන් පඩි ගත්ත ෙහන්චයියලා, 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

මාසයකට ලක්ෂ පහක පඩි ගත්ත ෙහන්චයියලා, 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

මුදල් අමාත්යාංශෙය් සල්ලිවලින් පඩි ගත්ත මිනිස්සු අද ෙමතැන 
කථා කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට මුදල් අමාත්යාංශෙයන් 
පඩි ෙදන්න පුළුවන්ද? ගරු මංගල සමරවීර ඇමතිතුමනි, කවදාවත් 
ෙගෞරවනීය ඇමතිවරෙයක්  ඒ වාෙග් ෙද්වල් කරන්ෙන් නැහැ.  
ඇමතිවරුන් පඩි ෙගවලා තියා ගත්තා තමන්ෙග් කුණු ෙහෝදා 
ගන්න. දැන් දැක්කා ෙන්,  කෑ ගහපු හැටි. දැන් ෙම් සභාෙව් 
ඉන්නවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙගෞරවනීය ඇමතිවරු. ඒ අය 
කවුරුවත් කථා කරන්ෙන් නැහැ.  

එතුමන්ලා ඒක පිළිගන්නවා. ෙගෞරවනීය ඇමතිවරු ඒක 
පිළිගන්නවා. එතුමන්ලා ඒ ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසාන කරන්න. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අවසාන කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙලොතරැයි මණ්ඩලය ගැනත් කියන්න 
ඕනෑ. ෙම් සියල්ල ගැන කථා කරන්න ෙවලාව නැහැ. අනික් ඒවා 
සියල්ල පැත්තකට දමමු. ජනාධිපතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් 
සිටිනවා.  ගරු ජනාධිපතිතුමනි, ෙම් ෙකොමිසම පත් කරලා දැන් 
මාස 6යි.  ඔබතුමා තව මාස 3ක් දීර්ඝ කළා. ෙම් ෙකොමිසමට 
අවශ්ය සියලු ෙතොරතුරු ලැබී තිෙබනවා. COPE වාර්තා ෙදකක් 
තිෙබනවා. විගණකාධිපතිතුමා ඇවිල්ලා එතුමාෙග් සාක්ෂිය 
අමුෙවන්ම දීලා ගියා. ඒ වාෙග්ම පෑන් ඒෂියා බැංකුෙව් නිලධාරින්, 
ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් නිලධාරින් ෙම් පිළිබඳව අවශ්ය සියලු 
සාක්ෂි  දීලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට වඩා 
කථා කරන්න ෙදයක් නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සාක්ෂිකරුවන්ට බලපෑම් කරනවා. 
ඔවුන් ජනාධිපති ෙකොමිසමට ඇවිල්ලා ඒ ගැන කියනවා. ඒ 
වාෙග්ම දුරකථන ඇමතුම් එනවාය කියනවා. ඒ අත්සන් කරපු 
ගිවිසුම් පුළුස්සා දමන්නය කියලා අර්ජුන් ඇෙලෝසියස් මහත්මයා 
අනිකා විෙජ්සූරිය මහත්මියට කියපු ෙද් අපි ඊෙය් දැක්කා. ෙමවැනි 
බලපෑම් කරනවා. නමුත් සියලු සාක්ෂි ලැබිලා ඉවරයි. 
ඔබතුමන්ලා අපට ඕනෑ  ෙචෝදනාවක් කියලා කෑ ගහන්න. ඒකට 
කමක් නැහැ. අපට පශ්නයක් නැහැ. අපට ඕනෑම ෙචෝදනාවක් 
කරන්න. අවුරුදු ෙදකහමාරක් තිස්ෙසේ අපට ෙචෝදනා එල්ල කළා. 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ෙහොෙරක් කියලා නඩු පැවරුවා. ඒ 
ගැන පත පිටු ගණන් ලිව්වා. අන්තිමට අධිකරණෙය් නඩු 
පැවරුවා. නඩු පවරා නීතිපතිට ෙයොමු කළා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකර දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව  

අවසන් කරන්න. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මට විරුද්ධව තිෙබන ෙචෝදනාව ෙමොකක්ද? වෘත්තීය 
සමිතිෙයන් රුපියල් ලක්ෂ 10ක් මුදල් ගත්තාය, දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉඩමක මෙග් කාර්යාලයක් තිෙබනවාය 
කියන ෙචෝදනා තමයි මට විරුද්ධව තිෙබන්ෙන්. ෙකොෙහේවත් 
නැති carrom board එකකට මා සම්බන්ධයි කියනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
කියන්ෙන් කවුද කියලා දන්නවා, ඌරු 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

අලුත්ගමෙග් කියන්ෙන් කවුද කියලා දන්නවා. එම නිසා ඒ ගැන 
මා කථා කරන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මංගල සමරවීර ඇමතිතුමනි, අපි ඔබතුමාට ගරු කරනවා. 

ෙමවැනි අවාසනාවන්ත සිද්ධීන් සිදු වුණා. ඒක ෙහොඳ නැහැ. දැන් 
ෙකොමිසම පත්ෙවලා තිෙබනවා; පරීක්ෂණ පැවැත්ෙවනවා. එම 
නිසා ෙම්වාට විරුද්ධව ආණ්ඩුව කඩිනමින් කටයුතු කරන්නය 
කියන ෙගෞරවනීය ඉල්ලීම කරමින් මා නිහඬ වනවා.  

 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The Hon. I. Charles Nirmalanathan, please. You have 

12 minutes.  
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ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்தப் 

பாரா மன்றத்தில் மாண் மிகு பிரதம மந்திாி அவர்களால் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட, இலங்ைகயின் அந்நியச்ெசலாவணிைய 
ேமம்ப த் வதற்கும் ஒ ங்குப த் வதற்குமான அந்நியச் 
ெசலாவணிச் சட்ட லம் இன்  விவாதத் க்கு எ க்கப்பட் 

க்கின்ற இந்த ேநரத்தில் என்ைனப் ேபசுவதற்கு 
அ மதித்தைமக்காகத் தங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

இந்தச் சட்ட லத்ைதப் பற்றி விவாதிக்கின்ற 
இந்தேநரத்தில் இலங்ைகயில் பல ேமாச ச் சம்பவங்கள் 
நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்றன. அதாவ , மிகப் ெபாிய 
ேபாைதப்ெபா ள் கடத்தல்கள் இங்கு நைடெப கின்றன. 
குறிப்பாக, வடக்கில் ஆயிரக்கணக்கான கிேலாகிராம் 
நிைற ைடய கஞ்சாப் ெபாதிகள் கடந்த காலங்களில் 
பி பட் க்கின்றன. அேதேபான்  இரத்மலாைன 
'செதாச' க்குக் ெகாண் வரப்பட்ட சீனி ைடக டன் 320 
ேகா  பாய் ெப மதியான ேபாைதப்ெபா ள் 
பி பட் க்கின்ற . இந்தக் கடத்தல்க க்குப் பின்னால் 
அல்ல  இந்தக் கடத்தல்களின் லம் இந்த அரசாங்கம் 
அந்நியச்ெசலாவணிையப் ெபற் க்ெகாள்ள யல்கின்றதா? 
என்ற சந்ேதகம் எ கின்ற . ஏெனனில், இவ்வள  கால ம் 
ைகப்பற்றப்பட்ட கஞ்சாவின் உாிைமயாளர்கைள இந்த 
அரசாங்கம் ைக  ெசய்யவில்ைல; ைக  ெசய்வதற்குாிய 
நடவ க்ைககைள ம் எ க்கவில்ைல. அண்ைமயில் 
இரத்மலாைனயில் உள்ள 'செதாச' களஞ்சியசாைலயில் 
ைகப்பற்றப்பட்ட ேபாைதப்ெபா ள் எவ்வா  
ெகாண் வரப்பட்ட ? என்பைத ம் ைகப்பற்றப்பட்டைதவிட 
ேமலதிகமாக எவ்வள  ேபாைதப்ெபா ள் இலங்ைகக்குள் 
ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற ? என்பைத ம் இந்த 
அரசாங்கம் ெதளி ப த்த ேவண் ம். உண்ைமயில் 
உாிைமயாளர்கள் கண் பி க்கப்படாவிட்டால், ேபாைதப் 
ெபா ட்களின் லம் அந்நியச்ெசலாவணிையப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்கு இந்த அரசாங்கம் யற்சி ெசய்கின்ற  
என் தான் மக்கள் க வார்கள். ஏெனன்றால், உண்ைமயில் 
மிகப் ெபாிய கடத்தல்கள் நைடெப கின்றேபா  அந்தப் 
ெபா ட்கள் மட் ம் பி ப கின்றன; அதன் பின்னணியில் 
ஒ சில நபர்க ம் பி ப கின்றார்கள்; ஆனால், அத ைடய 
உாிைமயாளர் யார் என்பைத இந்த அரசாங்கம் கண் பி க்க 

யல்வதில்ைல. இதற்குக் காரணம் என்ன? இந்த நாட் ன் 
லனாய் த் ைற தகுதிவாய்ந்த தரத்தில் இல்ைலயா? அல்ல  

அவர்க க்கு விசாரைண ெசய்வதற்குாிய அ மதிைய இந்த 
அரசாங்கத்தி க்கின்ற ெபா ப்  வாய்ந்தவர்கள் 
வழங்கவில்ைலயா? என்ப  ேகள்விக்குறியாக இ க்கின்ற .   

அந்நியச்ெசலாவணிைய அதிகாிப்பதற்காக நாங்கள் இந்தப் 
பாரா மன்றத்தில் சட்ட லங்கைளக் ெகாண் வ கின்ேறாம். 
அேதேநரத்தில், வடக்குப் பிரேதசத்தில் இ க்கின்ற எம  
மக்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத, குறிப்பாக த்தத்தால் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்க ைடய, ெபண் தைலைமத் வத்ைதக் 
ெகாண்ட கு ம்பங்க ைடய, னர்வாழ்  ெபற்ற 
ேபாராளிக ைடய, த்தத்தால் அங்க னமானவர்க ைடய 
வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்ப த் வதற்காக இந்த அரசாங்கம் 
எந்தவைகயில் யற்சிகைள எ த் க்ெகாண் க்கின்ற ? 
என்ற ேகள்விைய நான் இந்தச் சைபயி டாகக் ேகட்க  
வி ம் கின்ேறன். உண்ைமயில் வடக்கில் மட் மல்ல, 
இலங்ைகயில் இ க்கின்ற எல்லாக் கிராமங்களி ம் அந்தக் 

கிராம மக்கள் பயன்ெப கின்ற வைகயில் அவர்க ைடய 
வாழ்வாதாரத்ைத நாங்கள் கட் ெய ப்பினால் அ  மிகப் 
ெபாியளவில் அந்நியச்ெசலாவணிைய எங்க ைடய 
நாட் க்குப் ெபற் த்த ம் என்பைத இந்தச் சைபயில் நான் 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

எங்க ைடய நாட் ல் இயற்ைக வளங்கள் அழிக்கப்பட்  
வ கின்றன. கடந்த காலங்களில் இயற்ைக வளங்கள் 
 அழிக்கப்பட்டதன் காரணத்தால் தற்ெபா  எம  நாட் ல் 
மிகப்ெபாியெதா  வரட்சிைய மக்கள் எதிர்ேநாக்கியி க் 
கிறார்கள். இந்த வரட்சி நிைலைமைய எப்ப க் ைகயாள்வ ? 
இந்த வரட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் வாழ்வாதாரத்ைதப் 
பா காப்பதற்கும் அவர்க ைடய இயல்பான வாழ்க்ைகையக் 
ெகாண் ெசல்வதற்கும் எவ்வா  நடவ க்ைகெய ப்ப ? 
என்ற ஒ  திட்டமிடைலச் ெசய்வதற்கான கு ைவ இந்த 
அரசாங்கம் ஏன், ஏற்ப த்தவில்ைல? குறிப்பாக, தற்ெபா  
இந்தச் சைபயி ந்  ெசன்ற ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் 
கவன ம் வரட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் ெதாடர்பில் 
குைறவாகேவ இ க்கின்ற  என்பைத ம் இந்த ேநரத்தில் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

" ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் கு ழ ைனயி ள்ள 
தங்க ரம் கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த மக்கள் கு ப்பதற்கு 
நீாில்லாமல் மிக ம் அவஸ்ைதப்ப கிறார்கள்" என்ற 
ெசய்திைய நான் ேநற்ைறய தினம் ஒ  பத்திாிைகயில் 
ப த்ேதன். ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் 2 வ டங்க க்கு 

ன்  கா கைள அழித்தார்கள். அவ்ேவைளயில் நான் ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்களின் கவனத்திற்கு அதைனக் ெகாண்  
வந்ேதன். அதன்பின் அதைன அவர் த த் நி த்தியி ந்தார். 
தற்ேபா  அந்தப் பிரேதசங்களில் கு ப்பதற்குத்  
தண்ணீாில்லாமல்  மக்கள் அவஸ்ைதப்ப கிறார்கள். ஆனால், 
அந்த ேநரம் அ மதியில்லாமல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட அந்தக் 
காடழிப்ைப தற்ெபா  அ மதி ெபற்  ேமற்ெகாள்வதற்கு 
நடவ க்ைகெய க்கிறார்கள். உண்ைமயில் எங்க ைடய 
பிரேதசங்களில், குறிப்பாக வடக்கு பிரேதசத்தில் மரங்கைள 
அழித்ததன் லம் மிகப்ெபாிய வரட்சிைய நாங்கள் தற்ெபா  
அ பவித் க்ெகாண் க்கின்ேறாம்.  

மன்னார் மாவட்டத்தில் வில்பத்  என்ற பிரேதசத்தில் 
கா கள் ஏற்ெகனேவ அழிக்கப்பட் க்கின்றன. ெவளிப் 

றத்தில் பார்த்தால் அங்ேக கா கள் அழிக்கப்பட்ட ேபால் 
ெதாியா . ஆனால், உள்ேள ெசன்  பார்த்தால்தான் அந்தப் 
பிரேதசத் க்குாிய கா கள் எவ்வள  அழிக்கப்பட் க் 
கின்றன என்பைத நன்கு அறிய ம். ள்ளிக்குளம், 
வில்பத் ப் பிரேதசங்களில் எவ்வள  கா கள் 
அழிக்கப்பட் க்கின்றன என்ற விபரங்கள் மன்னார் 
மாவட்டத்தி ள்ள கடற்பைட அதிகாாிகளிடம்  இ க்கின்றன 
என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். அேதேபான்  இரண்  
வ டங்க க்கு ன்  ல்ைலத்தீ  பிரேதசத்தில் கா கைளச் 
சட்டவிேராதமாக அழித்தவர்கள் இன்  அ மதி எ த்  
அவற்ைற அழிப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கிறார்கள். எனேவ, 
இவ்வா  கா கள் அழிக்கப்ப வைத ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்கள் த த்  நி த்தேவண் ம். ஏெனன்றால், அவேர 
சுற்றாடல் அைமச்சராக ம் இ க்கிறார். எங்க ைடய 
பிரேதசங்களில் இ க்கின்ற வளங்கள் அழிக்கப்ப வைத 
அங்குள்ள மக்கள் உட்பட நாங்க ம் ற் தாக 
எதிர்க்கின்ேறாம். அந்த வளங்கைளக் கடந்த காலங்களில்- 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
You have only two more minutes, Hon. Member. 

705 706 
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ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
கடந்த காலங்களில் அப்பிரேதசங்களில் த்தம் 

நைடெபற்ற . மிகப்ெபாிய அழிைவக் ெகா த்த இ தி த்தம் 
ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்திேலேய நைடெபற்ற . தற்ெபா  

நீங்கள் ல்ைலத்தீ  மாவட்டத் க்குச் ெசன்  பார்த்தால் 
ெதாி ம், அங்கு எவ்வள  ேதக்கு மரங்கள் நாட்டப்பட்  
கா கள் உ வாக்கப்பட் க்கிற  என் . வி தைலப் 

களின் காலத்தில் அங்குள்ள இயற்ைக வளங்கள் 
பா காக்கப்பட்டன. அ மட் மன்றி, அவர்கள் திய திய 
மரங்கைள நாட் , ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்ைத மிகப்ெபாிய 
ேசாைலயாக உ வாக்கி ைவத்தி ந்தார்கள். ஆனால், இன்  
அந்தக் கா கள் அரசியல் பலம் மிக்கவர்களால் 
அழிக்கப்ப கின்றன. இைத நாங்கள் வன்ைமயாகக் 
கண் க்கிேறாம். த்தத் க்கு ன்  அங்கி ந்  
இடம்ெபயர்ந்த மக்கைள மீள்கு ேயற் வதாக இ ந்தால், 
கா கைள அழிக்க ேவண் ய ேதைவயில்லாத பிரேதசங்களில் 
அவர்கைள மீள்கு ேயற்றம் ெசய்யலாம். அதற்கு யா ம் 
எதிர்ப்பில்ைல என்பைத நான் இங்கு ெசால் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேநரத்தில், அரசியல் சார்ந்த, அரசியல் பல ள்ள, 
அரசியல் ாீதியாகச் ெசல்வாக்குைடயவர்கள் இலங்ைகயில் 
எந்தப் பிரேதசத்தி ம் ெசன்  அரச காணிகைளப் 
ெபற் க்ெகாள்கிறார்கள்; அங்கு கைள அரசாங்கத் 
தின் லம் அைமத் க்ெகாள்கிறார்கள்; மீண் ம் பிற 
மாவட்டங்க க்குச் ெசன்  அங்குள்ள அரச காணிகைளப் 
ெபற் க்ெகாள்கிறார்கள்; கைளப் ெபற் க் 
ெகாள்கிறார்கள். இவ்வா  அரசாங்கத்ைதச் சார்ந்தவர்க க்கு 
ஒ  மாதிாியாக ம் அரசாங்கத்ைதச் சாராதவர்க க்கு 
ேவெறா  மாதிாியாக ம்தான் அரசாங்கத்தின் ெசயற்பா கள் 
இ க்கின்றன. ஆகேவ, இலங்ைகயி ள்ள மக்கள் 
அைனவைர ம் எல்லா விதத்தி ம் ஒேரமாதிாியாகப் 
பார்க்கேவண் ெமன்  நான் இந்த நாட் ன் ஜனாதிபதி, 
பிரதமர் உட்பட அரசாங்கத்தில் அங்கம் வகிக்கின்ற அத்தைன 
ேபாிட ம் எங்க ைடய மக்கள் சார்பாகக் ேகாாிக்ைக 
வி த் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 7ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 4.34] 
 
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) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. [බාධා 

කිරීමක්] ඒකට ෙම් දවස්වල අෙප් අමාත්යාංශවල ෙගොඩක් වැඩ. 
[බාධා කිරීමක්] නම අමතක වුණාට අෙප් වැඩ අමතක ෙවන්ෙන් 
නැහැ. 

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අලුත් මුදල් අමාත්යතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. එතුමා පාෙයෝගික හා දක්ෂ මුදල් අමාත්යවරෙයක්. අෙප් 
ඉදිරි ගමන සම්බන්ධෙයන් එතුමා විශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු 

කරාවි. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන විධියට  ෙම් රෙට් සංවර්ධනය 
සඳහා, ෙම් අවුරුදු ෙදක තුළ අපි ෙහොඳ අත්තිවාරමක් දාලා 
තිෙබනවා. අවුරුදු තුන හතරක් යනෙකොට එම අත්තිවාරම මත 
විශාල සංවර්ධනයක් කරන්න, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 10ක 
වෙග් පමාණයක් ෙගනැල්ලා, කර්මාන්ත පුර පටන් ගන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙග් කාලය තුළ 
ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන් උපරිම වශෙයන් කටයුතු 
කරන්න අවස්ථාව ලැෙබ්වා කියා මම එතුමාට සුබ පතනවා.  

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමාත් එතුමාෙග් ගුණ 
වර්ණනා කළා. ඒක ෙහොඳයි. විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් 
පවා අෙප් ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන්ෙග් ෙහොඳ, ඒ වාෙග්ම දක්ෂතා 
සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි අවෙබෝධයකින් ඉන්න එක ෙහොඳයි. 

Perpetual Treasuries ආයතනෙය් ගනු-ෙදනු පිළිබඳව 
ෙසොයන ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිසමට ඉදිරිපත් වන කරුණු 
සම්බන්ධෙයන් එතුමා දිගින් දිගටම කථා කළා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
රෙට් කථා බහට ලක්වුණු ෙදයක් සම්බන්ධෙයන් ඉතා ෙකටි 
කාලයක් තුළ පරීක්ෂණ ආරම්භ කර කටයුතු කර ෙගන යන එක 
දැන් රටටම අමතක ෙවලා තිෙබනවා. වර්තමානෙය් සිදුවුණු 
සිදුවීමක් සම්බන්ධෙයන් ඉතාමත් ෙකටි කාලයක් තුළ පරීක්ෂණ 
පවත්වමින් තිෙබනවා. ෙම් වන විට Perpetual Treasuries 
ආයතනය සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි ආකාරයක විශ්ෙල්ෂණයක් 
සිදුෙවනවා. හැබැයි, අපි විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට මතක් 
කරනවා, Perpetual Treasuries ආයතනය ගැන කථා කරනවා 
වාෙග්ම කියන්න ඕනෑ බව, ගරු මන්තීවරෙයකුෙග් මල්ලි 
ෙකෙනකුට අයත්, -මන්තීවරෙයකුෙග් පවුෙල් ෙකෙනකුට අයත්- 
Entrust Securities ආයතනයත් රුපියල් බිලියන නමයහමාරක් 
ගිල්ල බව. අපි ජනාධිපතිතුමාෙගනුයි, අගමැතිතුමාෙගනුයි 
අහන්ෙන්, ෙම්වාට ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිෂන් පත් කරන්ෙන් 
නැත්ෙත් ඇයි කියන එකයි. මම දැන් ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙගනුත් 
ෙම් ඉල්ලීම කරනවා. මුදල් ඇමතිතුමනි, Entrust Securities 
සමාගම රුපියල් බිලියන නවයහමාරක් ගිලලා තිෙබනවා. මහ 
බැංකුෙවන් රුපියල් බිලියන 5ක්, අෙප් රෙට් ආෙයෝජකයන්ෙගන් 
රුපියල් බිලියන හතරහමාරක් ගිල්ලාට පස්ෙසේ ඒ සඳහා ෙම් රෙට් 
නීතිය කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. කුමන ෙහෝ දූෂණයක් 
සිදුෙවනවා නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් පවත්වලා, 
දඬුවම් ෙදන්න ෙම් ආණ්ඩුවට ෙකොන්දක් තිබීම පිළිබඳව අපි 
ආඩම්බර ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ආණ්ඩුව විනිවිදභාවයකින් 
යුතුව, ඒ වාෙග්ම දූෂණයට විරුද්ධව කටයුතු කළ ආණ්ඩුවක් 
වශෙයන් පශ්නය කාෙග්ද කියා බලන්ෙන් නැතුව නීතිය 
කියාත්මක කිරීම පිළිබඳව අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. හැබැයි, රෙට් 
ජනතාවට ඒක අමතක ෙවන්න පුළුවන්. 

රාජපක්ෂ පවුලට තිෙබන වත්කම් ෙමොනවාද කියන විස්තර 
මට ලැබුණා. අවශ්ය නම් මට ඒවා ෙපන්වන්න පුළුවන්. රුපියල් 
මිලියන 2,873ක ෙද්පළ තිෙබනවා. අවශ්ය නම් මම එකින් එකට 
කියන්නම්. බලන්න, අංක 28, බවුන්සිල් ෙපෙදස කියන තැන 
අක්කර 1යි, රූඩ් 1ක විශාලත්වෙයන් යුත් ඉඩම රුපියල් ලක්ෂ 
560යි; මල්වාන ඉඩම රුපියල් ලක්ෂ 1,900යි; ගම්පහ, ඔරුෙතොට 
අක්කර 1ක ඉඩෙම් වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 1,500යි; අංක 
173/2, මිහිඳු මාවත, ෙදහිවල දකුණ ලිපිනෙය් ඇති ෙද්පෙළේ 
වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 490යි; හම්බන්ෙතොට, "සිරිෙබෝපුර 
කැෙල්" නමැති ඉඩම රුපියල් ලක්ෂ 16යි; සිරිෙබෝපුර කැෙල් තව 
ඉඩම් කෑල්ලක් රුපියල් ලක්ෂ 16යි; ඒ වාෙග්ම රුපියල් ලක්ෂ 
16ක් වටිනා තවත් ඉඩම් කැබැල්ලක් තිෙබනවා. CSN නාලිකාවට 
අයත්ව තිබූ OB රථය -ජංගම විකාශන රථය- රුපියල් ලක්ෂ 
800යි. මුදල් ඇමතිතුමනි, දැන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ 
කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? මුදල් අමාත්යතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම 
ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරන "විෙද්ශ විනිමය" පනත් ෙකටුම්පතට අපි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සහෙයෝගය ලබාෙදන්ෙන් ෙමන්න ෙම් කාරණා නිසායි.  ඉදිරිෙය්දී 
ෙම්  රට දියුණු ෙවනවා.  කර්මාන්තපුර, ආෙයෝජන කලාප විශාල 
පමාණයක් ඉදි කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් 
ෙවනෙකොට මම කළුතර දිස්තික්කය තුළ ඒ සම්බන්ධෙයන් වැඩ 
කරෙගන යනවා. අදාළ සමාගමත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා අපි 
කළුතර දිස්තික්කෙය් අක්කර 700ක් දියුණු කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

මාස 4ක්, මාස 5ක් යනෙකොට අපි ෙම් කටයුතු පටන් ගන්නවා. 
අපි කර්මාන්ත 200ක් ආරම්භ කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
රුපියල් බිලියන 9ක විශාල ආෙයෝජන පමාණයක්, විශාල විෙද්ශ 
විනිමය පමාණයක් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. විෙශේෂෙයන් 
ෙතල් පිරිපහදුවක්, ගෑස් lines ෙදකක්, සිෙමන්ති කර්මාන්තශාලා 
ෙදකක්, ඒ වාෙග්ම හම්බන්ෙතොට වරාය දියුණු කිරීම, මත්තල 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ දියුණු කිරීම, තිකුණාමලය වරාය දියුණු කිරීම 
ආදිය තුළින් රුපියල් බිලියන 9ක් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනා එක 
ෙහොඳයි. මුදල් ඇමතිතුමනි, පසු ගිය අවුරුදු 10 තුළ -වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමා දැක්වූ ආකාරයට, මා කියන්ෙන් මුදල් 
ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින නිසායි.-  2005 සිට 2015 දක්වා 
අෙප් රටින්  ෙඩොලර් බිලියන 10ක් එළියට ගිහින් තිෙබනවා. 
නීත්යනුකූල ෙනොවන ආකාරෙය් ෙහොර සල්ලි ෙඩොලර් බිලියන 
10ක් ෙම් රටින් එළියට ගිහින් තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අෙප්  
ඇඟිල්ල ෙකළින්ම දික් ෙවන්ෙන්, පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් හිටපු 
පාලකයන්ටයි. ඒ පිරිස ෙඩොලර් බිලියන 10ක් ෙම් රටින් එළියට 
ෙගන යනෙකොට ෙම් රෙට් නීතිවලට හසු වුෙණ් නැහැයි කියලා 
අෙප් විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමන්ලාත්, අපිත් දන්නවා. ෙමවැනි 
මුදලක් අෙප් රටින් පිට රටට යනෙකොට අෙප් රට ආර්ථික 
වශෙයන් විශාල ෙලස ඇදෙගන වැෙටනවා. එම නිසා තමයි 
අන්තිම අවුරුදු 10 තුළ අෙප් අපනයන සියයට 20කින් පහළට 
ගිහින් තිෙබන්ෙන්. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ බැලුෙවොත්, 2005 දී 
සියයට 0.09ක් වශෙයන් තිබුණු අෙප් අපනයන සියයට 0.04 දක්වා 
සියයට 0.05කින් ඇද වැටුණා; ආර්ථික ෙය් කිසිම සංවර්ධනයක් සිදු 
වුෙණ් නැහැ.  

ජනාධිපතිතුමා කිව්වා,  මාස තුනකින් ෙහොරුන් අල්ලන්න 
එතුමාට පුළුවන්ය කියලා. අපි එතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා,  
Entrust Securities එක සම්බන්ධෙයන්, First Capital එක 
සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභා පත් කරන්න කියලා. 
පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙම් ආයතන තුනටම licence දුන්ෙන් 
ෙටන්ඩර් නැතුවයි. ෙම් අය පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් දරුවන්ෙග් ෙහොඳ යහළුෙවෝ. ෙම් අයට තමයි 
දුන්ෙන්. අපට අනිවාර්යෙයන්ම නීතිය කියාත්මක කරන්න 
පුළුවන්. ජනාධිපතිතුමාට පුළුවන් නම් ෙම් ආයතන තුනටත් 
ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභා ඇති කරන්න. ෙඩොලර් බිලියන 5ක 
මුදල් පමාණයක් වංචා කරලා, ඩුබායි රෙට් ෙඩොලර් මිලියන 
600ක්, 700ක් තිෙබනවා ලු; ඒ වාෙග්ම සී ෙෂල්ස් රාජ්යෙය් 
ෙඩොලර් මිලියන 700ක්, 800ක් තිෙබනවා ලු. ෙම්වාට ජනාධිපති 
ෙකොමිෂන් සභා පත් කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ඒ වාෙග්ම 
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා සම්බන්ධෙයන් ෙඩොලර් මිලියන 
ගණනක MiG deal  එකක් තිෙබනවා. ෙකෝ, ෙම්වාට ජනාධිපති 
ෙකොමිෂන් සභා පත් කරනවා? ෙම් ආණ්ඩුව පත් කරන්න               
අපි මහන්සි වුණා. දූෂණය ගැන අපි කථා කළා. 
ජනාධිපතිතුමාෙගනුත්, අගමැතිතුමාෙගනුත් අපි ඉල්ලා සිටිනවා, 
ෙම් සම්බන්ධෙයනුත් ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභා පත් කරන්නය 
කියලා. ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභා ඇති කරන්න තිෙබන බාධාව 
ෙමොකක්ද; පාෙයෝගික අපහසුතාව ෙමොකක්ද? ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ජනාධිපති ෙකොමිසම මඟින් අපි ෙකන්දක් තමයි මතු කරලා 

තිෙබන්ෙන්. පසු ගිය අවුරුදු 10, 15 තුළ ෙම් රෙට් ෙගොඩනැඟිලි 
ඉදි කිරීම සම්බන්ධෙයන් සිදු කරපු වංචා, දූෂණ කඳු ගණනාවක් 
තිෙබනවා තව ෙසොයන්න. ඒවාට නීතිය කියාත්මක කරන්ෙන් 
නැහැ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

ඒ නිසා අපි ඉල්ලා සිටිනවා, ඉතා ඉක්මනින් ෙම්වා සම්බන්ධව 
කටයුතු කරන්න කියලා. ෙම් කටයුතු අපට කරන්න බැහැ. අපි 
ෙපොඩි අමාත්යවරු. ෙම්වාට උත්තර ෙදන්න පුළුවන් 
ජනාධිපතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම අගමැතිතුමාටත්. ඒ ෙවනුෙවන් 
ෙකොමිෂන් සභා පත් කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. හැකි 
නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරලා, මුල ඉඳලා විෙශේෂ 
අධිකරණ පත් කරන්න අපි එතුමාට ෙයෝජනා කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉදිරි අනාගතෙය්දී අපි විශාල 
සංවර්ධනයක්  කරනවා. අපි කාර්මික ෙවෙළඳ කලාප කිහිපයක්ම 
ඇති කර ෙම් රෙට් අක්කර 20,000ක පමාණයක් සංවර්ධනය 
කරනවා. හම්බන්ෙතොට අක්කර 3,000ක්, ඔබතුමාෙග් 
ෙමොණරාගල අක්කර 7,000ක්, මාතර අක්කර 2,000ක්, කළුතර 
අක්කර 2,000ක්, ගාල්ෙල් අක්කර 2,000ක්, මහනුවර- 
කුරුණෑගල පෙද්ශෙය් තවත් අක්කර 1,000ක්, 1,500ක් ආදී 
වශෙයන් ගන්න ෙම් ෙවන ෙකොට අපි ඒ වැඩ පටන් අරෙගන 
තිෙබනවා. තායිලන්තෙය් ෙරොජානා සමාගම ෙම් ෙවන ෙකොට අප 
සමඟ ඒ ගැන කථා කරලා දවස ගණෙන් අපි හම්බ ෙවනවා. RDA 
එක, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, ජාතික ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලය ආදී ආයතනවලින් ඒ පහසුකම් සියල්ල අපි 
සම්පාදනය කරනවා, කළුතර ආසනෙය් මිල්ලනිය සහ මිල්ලෑව 
කියන පෙද්ශෙය් අක්කර තුන්සිය ගණනක් සහ අක්කර ෙදසිය 
ගණනකට. ෙම් අවුරුද්ද අවසන් ෙවන්න කලින්  මුල්ගල් තියලා 
ඒ වැඩ පටන් ගන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, එම කටයුතු පටන් ගත්ෙතොත් අවුරුදු ෙදකක් 
ගත ෙවන ෙකොට කාර්මික ආයතන ෙදසියයක් වැනි  සංඛ්යාවක් 
ස්ථාපිත කරන්න පුළුවන් ෙවනවා.  

 ''ෙහොණ්ඩා'' වැනි ෙලෝකෙය් බලවත් ආයතන තුළින් ෙම් රෙට් 
තරුණයන්ට රැකියා උත්පාදනය කරන්නත්, එමඟින් ආදායම් ලබා 
ගන්නත් හැකි ෙවනවා. ඒ තුළින් ෙම් රට  විශාල සංවර්ධනයකට 
ගමන් කරවීමටත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු  මන්තීතුමනි, අගමැතිතුමාෙග් ෙද්ශපාලන 
දිවිෙය් 40වැනි සංවත්සරය සමරන අවස්ථාෙව්දී එතුමාෙග් දැනුම, 
එතුමාෙග් හැකියාව ඉදිරි අනාගතය සඳහා ෙයොදා ගැනීමට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, ඉතා ෙකටි කාලයක් තුළදී 
දක්ෂ මුදල් ඇමතිවරෙයක් එක්ක අනාගතෙය්දී ෙම් රට 
මැෙල්සියාවක් බවට පත් කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ඒ කාර්යභාරය අපි කරනවා. විෙශේෂෙයන් ජනාධිපතිතුමා 
ෙහොරකම්, දූෂණ සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලා, ඒවා ෙවනුෙවන් 
ෙකොමිෂන් සභා ඇති කරලා, ඒ ආයතනවලට නිෙයෝග කරලා, 
ඒවාට වැරැදිකරුවන් වන පුද්ගලයන් අධිකරණයට ෙගනැල්ලා ඒ 
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සම්බන්ධෙයන් නීතිය කියාත්මක කරයි කියලා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 15ක 
කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.43] 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් ෙගන ආ විෙද්ශ 

විනිමය පනත් ෙකටුම්පත අනුව ඇත්තටම එක පැත්තකින් 
පාග්ධන ගිණුමත්, අෙනක් පැත්ෙතන් ජංගම ගිණුමත් සීමා 
ඉක්මවමින් විවෘත කිරීමක් සිද්ධ ෙවනවා. විවෘත ආර්ථිකයට 
අවුරුදු 40ක් පිෙරන අවස්ථාෙව් ඔබතුමන්ලා ෙමෙතක් තිබුණු සීමා 
මායිම් ඉවත් කරලා, -මුදල් ඇමතිතුමාෙග් වචනෙයන්ම කියනවා 
නම්, සම්පූර්ණ liberalization එකකට- ලිබරල්කරණයකට-  
ආර්ථිකය ෙගන යන තත්ත්වයකටයි දැන් ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙමහි තිෙබන අනතුර අපි මතක් කරන්න කැමැතියි. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙලෝක ආර්ථික අර්බුදය ඇති වුණු ෙවලාෙව්, 2008 
නැ ෙඟනහිර ආසියාෙව් ආර්ථිකය කඩා ෙගන වැටුණු ෙවලාෙව්, 
අෙප් රට ෙබ්රුෙණ් අපි ෙම් ගිණුම් ඕනෑවට වඩා විවෘත කරලා 
ෙනොතිබුණු නිසායි. ඒ නිසා එදා ෙසෝෙරෝස්ලාට ඕනෑ විධියට අෙප් 
රටට සල්ලි ෙගනැල්ලා, ෙසෝෙරෝස්ලාට ඕනෑ විධියට අෙප් රෙටන් 
සල්ලි එකවර අදින්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, අෙප්  
විෙද්ශ විනිමය පනත එදා ශක්තිමත්ව තිබුණා; ඕනෑවට වඩා 
ලිබරල්කරණයක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා ෙලෝක ආර්ථික 
අවපාතය ඇති වුණු ෙමොෙහොෙත්දී නැ ෙඟනහිර ආසියාෙව් ෙබොෙහෝ 
රටවල් -දකුණු ෙකොරියාව, මැෙල්සියාව පවා- ෙම් අර්බුදයට මුහුණ 
දීපු ෙවලාෙව්, අෙප් විෙද්ශ විනිමය පනෙත් තිබුණු ශක්තිමත්කම 
නිසා රටක් විධියට අපි ආරක්ෂා වුණා. නමුත්, ඔබතුමන්ලා අද ෙම් 
කරන ලිබරල් කිරීෙමන් එවැනි අනතුරක් අනාගතෙය් ඇති වුණු 
ෙමොෙහොතකදී, එවැනි ආර්ථික අවපාතයක් ඇති වුණු 
ෙමොෙහොතකදී, ෙසෝෙරෝස් පන්නෙය්, මුදල් ක්ෂණිකව රටකින් 
තවත් රටකට අදින ෙමොෙහොතකදී, අපිට ඒෙකන් ආරක්ෂා ෙවන්න 
හැකියාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඒ අනතුර ඉතා පැහැදිලිව 
ෙමතැන තිෙබනවා කියන එක මතක් කරන්න කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුවක් විධියට ගත්ෙතොත්, 
''රෙට් ආර්ථිකය බංෙකොෙලොත් කරන්න ණය ගන්නවා''ය කියමින් 
ඔබතුමන්ලා පසු ගිය ආණ්ඩුවට යම් යම් විෙව්චන ඉදිරිපත් කළා. 
නමුත්, ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩුව භාර ගත්තාට පස්ෙසේ ඔබතුමන්ලාත් 
නැවත වතාවක් කරන්ෙන් ෙවන ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි. 
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙලන් වාෙග්ම ෙවනත් මූල්ය 
ආයතනවලින් ණය ගන්න පටන් ගත්තා. අෙනක් පැත්තට බදු 
ගැහුවා; දඩ ගැහුවා; සහනාධාර කප්පාදු කළා; පාසල් නිල ඇඳුම 
කප්පාදු කළා; ෙපොෙහොර සහනාධාරය කප්පාදු කළා; ඒ මුදල් අඩු 
කලා. ඔබතුමන්ලා කෙළේත් පරණ ආණ්ඩුව කරපු ෙද්ම තමයි. එක 
පැත්තකින් ණය ගත්තා. අෙනක් පැත්ෙතන් බදු ගැහුවා, දඩ වැඩි 
කළා. අෙනක් පැත්ෙතන් සහන කප්පාදු කළා. දැන් ඔබතුමන්ලා 
රාජ්ය සම්පත් විකුණනවා. අද වරාය විකිණීම, තිකුණාමලෙය් 
ෙතල් ටැංකි ටික විකිණීම, ඒ වාෙග්ම හම්බන්ෙතොට වරාෙය් 
bunkering සම්පූර්ණෙයන්ම චීනයට පවරා දීම සිද්ධ ෙවන්ෙන් 

ඒක නිසායි. ඒ නිසා, ඔබතුමන්ලා දැන් ෙම් කරලා තිෙබන්ෙන් 
රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි කරන ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමක් 
ෙනොෙවයි. රටක ආර්ථික සංවර්ධනය ෙව්ගෙයන් ෙගන යන්න 
පුළුවන් ෙවන්ෙන් රෙට් කෘෂි කාර්මික සහ කාර්මික නිෂ්පාදනය 
වැඩි කිරීෙමන් පමණයි. නමුත් ඔබතුමන්ලා කෙළේ, පරණ 
ෙසල්ලමම ඒ විධියට අරෙගන යන එකයි; බදු ගහලා, දඩ ගහලා, 
ණය ෙවලා, රාජ්ය සම්පත් විකුණලා, සහනාධාර කප්පාදු කරලා 
අරෙගන යන්න හදන එකයි. එෙහම කරලාත් දැන් ඔබතුමන්ලාට 
ආර්ථිකය ෙගන යන්න බැහැ. ෙමොකද, ඒ විධියට ණය අරෙගනත්, 
දඩ ගහලාත්, බදු ගහලාත් ආර්ථිකය ඉස්සරහට ෙගන යන්න බැහැ.  

ෙමොකද, ඔබතුමන්ලා කියපු ෙද්වල් -ආෙයෝජකයන් ඇවිල්ලා, 
කර්මාන්ත පුර ඇති කරලා ලක්ෂ ගණන් රැකියා ෙදනවා කියලා  
කියපු ඒවා- ෙමොකක්වත් සිද්ධ ෙවලා නැහැ. එම නිසා 
ඔබතුමන්ලා හිර ෙවලා, හිර ෙවලා බිත්තියට ෙහේත්තු වුණාට පසුව 
අත තිබ්ෙබ් ෙමොකකටද? ෙම් විෙද්ශ විනිමය පනතටයි. විෙද්ශ 
විනිමය පනත හරහා ඔබතුමන්ලා දැන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? පසු ගිය කාලෙය් රටින් බැහැර කරපු -විවිධ 
අකමිකතා, විවිධ වංචා, දූෂණ හරහා රටින් ෙගනිච්ච- කළු සල්ලි 
නැවත රටට ෙගෙනන්නයි ෙම් උත්සාහ කරන්ෙන්. එම නිසා 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආර්ථික උපාය මාර්ගය ෙකොයි තරම් දුප්පත්ද, 
ෙකොයි තරම් අෙපොෙහොසත්ද කියන එක ෙමයින් ඔප්පු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න පියවර 
ගත්ෙත් නැහැ. සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා, "පසු ගිය 
කාලෙය් අෙප් අපනයන ආදායම අඩු වුණා" කියලා. 2000 වසෙර්දී 
GDP එෙකන් සියයට 33ක් තිබුණු අෙප් අපනයන ආදායම 
රාජපක්ෂ පාලන කාලෙය්දී අවුරුද්ෙදන්-අවුරුද්ද අඩු වුණා. 2014 
වන විට GDP එෙකන් සියයට 14ක් දක්වා අෙප් අපනයන ආදායම 
අඩු වුණා.  

පසුගිය අවුරුදු ෙදකහමාෙර් ෙමොකක්ද වුෙණ්? ඔබතුමන්ලා 
බලයට ඇවිල්ලා අපනයන ආදායම වැඩි කළාද? ඔබතුමන්ලා 
කිව්ෙව්, "රාජපක්ෂ පාලන කාලෙය් අෙප් අපනයන ආදායම අඩු 
කළා" කියලායි. හැබැයි, 2014දී GDP එෙකන් සියයට 14ක් 
ෙවච්ච අෙප් අපනයන ආදායම ඔබතුමන්ලා අද වන විට සියයට 
12ක් දක්වා අඩු කරලා තිෙබනවා. ෙම් අවුරුදු ෙදකහමාර තුළ 
ඔබතුමන්ලා විශ්වකර්මයක් කරලා, නිෂ්පාදනය වැඩි කරලා 
අපනයන ආදායම වැඩි කෙළේ නැහැ. සාමාන්යෙයන් අද රුපියෙල් 
අගය බාල්දුවීමත් එක්ක -ෙඩොලර් එක රුපියල් 155ක් විතර වන 
විට- අපනයන ආදායම වැඩි වීමයි විය යුත්ෙත්. නමුත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, අපනයන ආදායම සම්පූර්ණෙයන්ම කඩා වැටිච්ච 
එකයි. රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි කරලා නිෂ්පාදන ආර්ථිකය තුළ 
රෙට් රැකියා අවස්ථා, රෙට් ආෙයෝජන අවස්ථා වැඩි කිරීම 
ෙනොෙවයි ඔබතුමන්ලා කර තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා කරලා 
තිෙබන්ෙන්, පරණ ෙසල්ලම; ණය ගන්න එක; බදු ගහන එක; දඩ 
ගහන එක; බදු ගහන්නත් තව අලුත් පනත් ෙකටුම්පත් හඳුන්වා 
ෙදන එක; එතැනින් එහාට ගිහිල්ලා පසු ගිය කාලෙය් ෙසොරකම් 
කරපු ඒ කළු සල්ලි ටික නැවත රටට ෙගෙනන්න අලුෙතන් ෙම් 
පනත ෙවනස් කරපු එක. ඒ හැර ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙතන් 
නිෂ්පාදනය මත රෙට් ආර්ථිකය ෙගනියන කමයක් ඇති කරලා 
නැහැ. ෙමතැනදී, මුදල් විශුද්ධිකර ණ පනතට යටත් කියලා 
ඔබතුමන්ලා කියනවා. හැබැයි, ෙමහි ඉතා බරපතළ අනතුරක් 
තිෙබනවා. ෙම් සියලු අණපනත් තිබියදී අද අෙප් ආර්ථිකය තුළ 
ෙකොයි තරම් වංචා, දූෂණ සිද්ධ ෙවනවාද? ෙකොයි විධියටද ෙම්වා 
එහාට ෙමහාට ෙවන්ෙන් කියන එක ඉතා පැහැදිලිව ෙප්න්න 
තිෙබනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත හරහා ඇත්තටම සිද්ධ ෙවන්ෙන් 
තවදුරටත් ජංගම ගිණුමත්, පාග්ධන ගිණුමත් විවෘත ෙවන එකයි. 
ඒ විවෘත වුණාට පසුව, 1977 විවෘත ආර්ථිකය ඇවිල්ලා එක 
පාරටම ෙදෝෙර් ගලා ෙගන සියල්ල කඩා ෙගන ගියා වා ෙග්, ෙම් 
හරහා අෙප් මූල්ය ක්ෙෂේතය, මූල්ය ආයතන ටික කඩා ෙගන යන්න 
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පුළුවන් අනතුරක් ෙමය ඉදිරිෙය් තිෙබනවා. ඒක පාලනය 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? මුදල් විශුද්ධිකරණ පනෙතන් ඒක 
පාලනය කරන්න පුළුවන්ද? එෙහම නැත්නම් අල්ලස් ෙකොමිෂන් 
සභා පනෙතන් ඒක පාලනය කරන්න පුළුවන්ද? ඒවායින් පාලනය 
කරන්න බැහැ. වංචා, දූෂණවලින් හම්බ කරපු සල්ලි පිළිබඳව යම් 
කිසි මැදිහත්වීමක් කරන්න ඒවායින් පුළුවන්. නමුත්, මූල්ය 
ක්ෙෂේතය එකවර කඩා වැෙටන එක ඒෙකන් පාලනය කරන්න 
බැහැ. ෙමොකද, ෙදොරවල් විවෘත කළාට පසුව ඕනෑ ෙකෙනකුට 
එන්නත් පුළුවන්; යන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා මුදල් එන්නත් පුළුවන්, 
ඒ වාෙග්ම මුදල් යන්නත් පුළුවන්. ඒ යන විධිය එක එක විධියට 
පකාශ කරන්න පුළුවන්. ඔබතුමන්ලා කියනවා, රජයට බදු ෙගවලා 
තමයි ෙම් සල්ලි ගන්න තිෙබන්ෙන්; රජයට පකාශ කරලා තමයි 
ෙම්වා ෙග්න්න තිෙබන්ෙන් කියලා. නමුත් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා අපි බලමු. අපි දකිනවා, ෙමතැන අනතුරක් තිෙබන බව.  

ඒ අනතුර පාෙයෝගිකව සිද්ධ ෙවන තත්ත්වෙයන් තමයි එයින් 
ෙකොයි තරම් අවාසිදායක තත්ත්වයක් එනවාද, ෙකොයි තරම් 
වාසිදායක තත්ත්වයක් එනවාද කියලා රෙට් ජනතාවට ෙත් රුම් 
ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. රටක ආර්ථිකය විවෘත කිරීම කියන එක 
ඕනෑවට වඩා, අනවශ්ය විධියට සීමාව ඉක්මවලා විවෘත කෙළොත් 
එහි අනතුරක් තිෙබන බව ඉතා පැහැදිලිව අපි මතක් කරන්න 
කැමැතියි. ෙමොකද, ෙලෝකෙය් ෙකොයි රටවත්, විවෘත ආර්ථිකෙය් 
හිණිෙපත්තටම ගිය උග බටහිර රටවල් පවා තමන්ෙග් ආර්ථිකය 
ඕනෑවට වඩා නිදහස් කරන්ෙන් නැහැ; තමන්ෙග් මූල්ය ෙවෙළඳ 
ෙපොළ ඕනෑවට වඩා අෙනක් රටවලට විවෘත කරන්ෙන් නැහැ. 
එවැනි අනතුරක් ෙවයි කියන ඒ අවදානම ගැන ඔවුන් හැම 
ෙවලාෙව්ම කල්පනා කරනවා. ඒ නිසා තමන්ෙග් ආර්ථිකය 
ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් පැත්ෙතන් තමයි නීති-රීති හදන්ෙන්; විෙද්ශ 
විනිමය පනත් ෙකටුම්පත් තමන්ෙග් රටට ගැළෙපන විධියට 
සම්මත කර ගන්ෙන්. නමුත්, අපි අද ඒෙක් අෙනක් පැත්තට ගමන් 
කරනවා. අපි ඒෙක් ආරක්ෂණ වාදෙයන් එහා පැත්තට යනවා. 
එතෙකොට විෙශේෂෙයන් පුංචි රටක් විධියට ඒ ඇතිෙවන ආර්ථික 
තත්ත්වයට මුහුණ ෙදන්න අපට අමාරු වනවා. එම නිසා ඒ  
අනතුර  නැවතත්  මම ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානයට ලක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් විශුද්ධිකරණය ගැනත්, 
ඒ වාෙග්ම පසු ගිය කාලෙය් සිද්ධ වුණු වංචා, දූෂණ පිළිබඳවත් මීට 
ෙපර කථා කළ කථිකයන් කථා කළා. මට කලින් කථා කළ සුජීව 
ෙසේනසිංහ රාජ්ය ඇමතිතුමා ලැයිස්තුවක් කිව්වා. ඒ ලැයිස්තුව 
කියලා කිව්වා, පරණ ආණ්ඩුව කාලෙය් සිද්ධ ෙවච්ච ඒවා 
පිළිබඳව. ඒවාෙය් වටිනාකම්  රුපියල් මිලියන ෙමච්චරයි ෙමච්චරයි 
කියලා කිව්වා. නමුත්, ඒවා පිළිබඳ තවම නිසි කියා මාර්ග අරෙගන 
නැහැ කියලා කිව්වා. කවුද එම කියා මාර්ගයන් ගන්න ඕනෑ? ඒ 
කියා මාර්ග ගැනීෙම් වගකීම තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුවටයි. ඒ සියල්ලම 
ජනාධිපති ෙකොමිසම හරහාම කියාත්මක කරනවාය කියන එකක් 
එදා කිව්ෙව් නැහැ. 2015දී බලයට එද්දි මැතිවරණ ෙව්දිකාෙව් ඉතා 
පැහැදිලිව කිව්ෙව්, මැතිවරණ පතිපත්ති පකාශනෙය් ඉතා 
පැහැදිලිව කිව්ෙව් ඒ සඳහා ෙවනම විෙශේෂ අධිකරණයක් හදනවා 
කියලායි. මහා පරිමාණෙයන් -බිලියන, ටිලියනවලින්- සිද්ධ වුණු 
වංචා, දූෂණ පිළිබඳ ෙසොයා බලන්න විෙශේෂ අධිකරණයක් 
පිහිටුවනවා කියලා කිව්වා. නමුත්, දැනට අවුරුදු ෙදකහමාරක් 
ගතෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා තවම එවැනි අධිකරණයක් 
පිහිෙටව්ෙව් නැහැ. ඒවා පිළිබඳ ෙසොයා බලන්න, පරීක්ෂණ 
කරන්න, ඒවා කඩිනම් කරන්න යන්තණය තවම ශක්තිමත් කරලා 
නැහැ.  

දැන් ජනාධිපති ෙකොමිෂමටත් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, මාස 
තුෙනන් තුනට කාලය දික් කර, දික් කර  යන්න. ෙම් 
 ෙකොමිෂ ෙමන් ෙසොයාගත් කරුණු කිහිපයක් තිෙබනවා. දැන් 

ඔබතුමන්ලා කියනවා, "පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන් ට 
ෙචෝදනා තිෙබනවා; ඒ අය ෙමෙහන් සල්ලි රුපියල් බිලියන පහ - 
දහය ෙගන ගියා; ඩුබායි බැංකුවල දැම්මා" කියලා. මාධ්ය පකාශක 
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාම මාධ්ය සාකච්ඡාවලට ඇවිත් 
කිව්වා, "ඇස් ෙදෙකන් දැක්කා" කියා. අද ෙවන තුරු ඒවා පිළිබඳව 
ෙමොනවාද කෙළේ? එක ෙහොෙරක්ව ඔබතුමන්ලාට අල්ලා ගන්න  
පුළුවන් වුණාද?  

පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් ඒ ෙහොරකම් කළාය කිව්ව එක 
ෙහොෙරක්වත් අල්ලා ඔබතුමන්ලා ෙම් තාක් කල් නීතිය ඉස්සරහට 
ෙගනැවිත් නැහැ. හැබැයි ඔබතුමන්ලා කළ පළමුවන ෙහොරකම 
අෙත් මාට්ටුෙවලා ඉවරයි; ඒක අහුෙවලා ඉවරයි. ෙම් මහ බැංකු 
බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධෙයන් ඊෙය් දුන් ඒ සාක්ෂියත් එක්ක  
කවුද ෙහොරා කියන එක දැන් මුළු රටටම දැන ගන්නට පුළුවන් 
වුණා. ෙහොරු කවුද කියන එක ඔප්පුෙවලා ඉවරයි. දැන් ඒෙක් 
නැවත හංගන්න ෙදයක් නැහැ. රෙට් මුදල් ඇමතිවරයාට 
පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගෙම් අධ්යක්ෂවරයා තමන්ෙග් මුදලින් 
ෙගයක් කුලියට අරෙගන ෙදනවා නම් -නිකම් පුංචි ගණනක 
ෙගයක් ෙනොෙවයි. රුපියල් ලක්ෂ 116ක කුලියක් ෙගවන ෙගයක් 
අරෙගන ෙදනවා නම්- එතැන තිෙබන්ෙන් ෙමොන ගනු ෙදනුවක්ද 
කියන  එක මුළු රටටම හිතාගන්නට පුළුවන්. ඒ ෙගය  පස්ෙසේ 
තමන්ෙග් ෙකොම්පැනිෙය් සල්ලිවලින් සින්නක්කර ගන්නට 
පුළුවන්. නමුත් අර්ජුන ඇෙලෝසියස් ෙම් නිවස හිමිකාරියෙගන් 
ඉතා පැහැදිලිව ෙම් නිවස  මුදල් ඇමතිවරයා ට අරෙගන  දී 
තිෙබනවා. ඇය ඒ බව සාක්ෂිෙය්දී කියනවා. ඒ පිළිබඳ බදු ඔප්පු 
තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳ ලිඛිත සාක්ෂි තිෙබනවා. ඒ ලිඛිත සාක්ෂි දැන් 
ඉදිරිපත් වී තිෙබනවා. එෙහමනම් ෙම් මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචාව 
සිද්ධ වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියන  එක,  අර්ජුන ඇෙලෝසියස්ලාට 
ෙම් ගනු ෙදනු ෙකොෙහොමද භාර දුන්ෙන් කියන  එක දැන් රටට 
රහසක් ෙනොෙවයි. එවැනි ඇමතිවරුන් ඔබතුමන්ලා තවදුරටත් 
ආරක්ෂා කරනවා.  මුදල් අමාත්ය ධූරෙයන් ඉවත් කර, මුදල් 
අමාත්යාංශයට අයිති විෂයයන් දීලා, ඊටත් වඩා ෙවනස්  විෙද්ශ 
අමාත්යාංශය භාර දීලා, තවමත් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ඒ අය රකිනවා.  
හැබැයි, ඔබතුමන්ලා ඒ අය ෙකොච්චර රැක්කත්,  ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙගන්  ඒක රකින්න බැහැ. 

 රාජපක්ෂ පාලනෙයන් ෙවච්ච කප්පරක්  ෙසොරකම්, කප්පරක්  
දූෂණ වංචා පිළිබඳව ෙකොච්චර ඔබතුමන්ලා කථා කළත්, 
ඔබතුමන්ලා පටන් ගන්නෙකොටම කරපු මහා පරිමාණ බැඳුම්කර 
වංචාෙවන් ඔබතුමන්ලා අහුෙවලා ඉවරයි. ඒ ෙසොරකමට කවුද 
සම්බන්ධ වුෙණ් කියන එක දැන් මුළු රටටම ෙහළිදරවු ෙවලා 
ඉවරයි. එම නිසා ෙම්  සිද්ධ ෙවච්ච ෙද් හරියට ෙත්රුම් අරෙගන 
දැන්වත් ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩුවක් විධියට බැඳුම්කර වංචාෙව් ඇත්ත 
සිද්ධිය රටට ෙහළිදරවු කරන්න. ෙම් ෙකොමිෂන් පත් කරමින් 
සාක්ෂි විභාග කරමින් තව කල් ගත කරන්න ඕනෑ නැහැ. කවුද 
ෙම්ක සිද්ධ කෙළේ, මූලිකව ෙම්කට සම්බන්ධ ෙවච්ච  තුන් හතර 
ෙදනා කවුද කියා ෙම් ආණ්ඩුෙව් හුඟක් අය දන්නවා; හුඟක් 
ඇමතිවරු, මන්තීවරු දන්නවා ; තමන්ෙග් හෘදය සාක්ෂිය දන්නවා. 
එම නිසා  එය ඉක්මනින් ෙහළිදරවු කර ඒක ශූද්ධ කරන්න.  තවත් 
හත් ෙපොෙළේ ගා ගාන්ෙන් නැතිව ඒක රටට, ජනතාවට කියන්න. 
ෙහට අනිද්දා ෙවනෙකොට තව ෙමොනවා එළියට ඒවිද දන්ෙන් 
නැහැ. එතුමා ෙහට  සාක්ෂි ෙදන්න ගිහින් කරන පකාශය තුළ තව 
ෙමොන ෙමොනවා එළියට ඒවිද දන්ෙන් නැහැ. එතුමා දැන් 
ෙපොඩ්ඩක් තරෙහන් ඉන්ෙන්, එතුමාෙග් ඇමතිකම ෙවනස් 
කරන්න තව ඇමති ෙකෙනක්  - ජාතික ලැයිස්තුෙවන්  පත්ෙවච්ච 
ඇමති ෙකෙනක්- මැදිහත් වුණාය කියා. ෙම් තිෙබන තරහ-මරහ  
අස්ෙසේ  ෙකොමිසමට ගිහින් එතුමා සම්බන්ධෙයන් ෙමොනවා කියයිද 
දන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග් ෙද්වල්  එළියට එනෙකොට   ඔක්ෙකොම 
ෙහොරු ටික අෙත් මාට්ටු ෙවනවා. එම නිසා තවත් ෙම්ක ඉස්සරහට 
ෙගන ගිහින්  හත් ෙපොෙළේ ගා ගන්ෙන් නැතිව දැන්වත් ජනතාවට 
ෙම් ගැන කියන්න.  ෙම් ෙවච්ච සිදුවීම, ෙම් ෙසොරකම, ෙම් මහා 
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පරිමාණ බැඳුම්කර වංචාව නිසා  රුපියල් ෙකෝටි 5500ක් ඒ 
ෙමොෙහොෙත්ම රටට අහිමි වුණා. ඒ සල්ලි, ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් වැඩ කරන ජනතාවෙග් අර්ථ සාධක අරමුදෙල් -EPF 
එෙක්- සල්ලි.  ඒවා ෙකොෙහන්වත් ෙකොම්පැනිවලින් හම්බ කරපුවා 
ෙනොෙවයි. මිනිස්සු දහඩිය මහන්සිෙයන් ෙපෞද්ගලික ආයතනවල 
වැඩ කරලා හම්බ කරපු සල්ලියි ඒ ජනතාවට අහිමි කෙළේ.  එෙසේ  
අහිමි කර, ලක්ෂ 116 ගණෙන් කුලියට ෙගවල් ගන්න ලජ්ජා 
නැද්ද? එෙහම ෙද්වල් කරන්න හිරිකිත නැද්ද ෙම් ඇමතිවරුන්ට? 
ෙමොකක්ද ෙම් ගනු - ෙදනුව?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
 අවුරුදු ෙදකහමාරක් යනෙකො ට ෙම් ආණ්ඩුව ඒ තත්ත්වයට 

පත් වුණා නම් තව අවුරුදු පහක් හයක් යනෙකො ට ෙමොනවා 
ෙවයිද? ඇත්තටම අවුරුදු ෙදකහමාරක් යන්න කලින් ෙම්ක සිද්ධ 
කර  තිෙබන්ෙන්. මාසෙයන් ෙම් වැඩය කර තිෙබන්ෙන්. ජනවාරි 
මාසෙය්යි ෙම් ආණ්ඩුව පත් වුෙණ්. ෙපබරවාරි  මාස ය ෙවනෙකොට 
ෙම් බැඳුම්කර වංචාව සිද්ධ වුණා.  ඒ කාලෙය්ම තමයි ෙම් ෙගය 
කුලියට අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒකට තමයි අර්ජුන ඇෙලෝසියස් 
සම්බන්ධ ෙවලා ති ෙබන්ෙන්. තව අවුරුදු පහක් හයක් යනෙකො ට 
ෙමොනවා ෙවයිද? එතෙකොට රාජපක්ෂ පාලනයට  හපන් ෙවනවා 
ෙන්.  රාජපක්ෂ පාලනය අන්තිම නරක දූෂිතම තත්ත්වයට  එන්න 
ගත්ෙත් ෙදවැනි වතාෙව්. පළමුවැනි වතාෙව් ටික ටික පටන් 
ගත්තා. ඊට පසේසේ භය අරුණා. 2010දී පත් වුණාට පස්ෙසේ 
ෙසොරකම, දුෂණය, වංචාව කප්පරක් එහා ගියා. ඒක පවුල් 
පාලනයක් දක්වා ගියා. ඒ තත්ත්වය, ආණ්ඩුව පටන් ෙගන 
මාසෙයන් ඔබතුමන්ලා කර තිෙබනවා.  ඒ කට්ටිය අවුරුදු දහයක් 
තිස්ෙසේ කරපු ෙද්වල්  ඔබතුමන්ලා මාසයක් යනෙකොට කර 
තිෙබනවා.  

ඒ නිසා, එක පුද්ගලෙයක්, ෙදන්ෙනක්, තුන්ෙදෙනක් 
සම්බන්ධ ෙවලා කරපු ෙම් මහා පරිමාණ අපරාධය ට ආණ්ඩුවක් 
විධියට ඔබතුමන්ලා හැෙමෝටම අද වග කියන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ ගැන දැන් ෙකොමිෂන් පත් කර-කර ඉන්න ෙදයක් 
නැහැ; ෙකොමිෂන්වලට සාක්ෂි ෙදන්න ෙදයක් නැහැ; ඒ 
සාක්ෂිවලින් තව ෙමොනවා එළියට එයිද දන්ෙන්ත් නැහැ. එෙතක් 
ඉන්ෙන් නැතුව ෙම් අපරාධයට සම්බන්ධ අයට නිසි දඬුවම් 
ෙදන්න, ආණ්ඩුවක් විධියට ඔබතුමන්ලා ඒකට අවශ්ය කරන නිසි 
කඩිනම් කියාමාර්ග ගන්න කියලා ඉතාම ඕනෑකමින් ඉල්ලා 
සිටිනවා. ඔබතුමන්ලා කියපු ඒ ෙවනම අධිකරණය පිහිටුවා ෙම් 
සඳහා අවශ්ය නීතිමය කියා මාර්ග ගැනීෙම් කටයුතු කඩිනම් 
කරන්න. ඒක මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුවක්. ඒ මැතිවරණ 
ෙපොෙරොන්දුෙව් ඉතා පැහැදිලිව තිබුණා, වංචා-දූෂණ ෙසවීෙම් 
කටයුතු කඩිනම් කිරීම සඳහා ෙවනම අධිකරණයක් පිහිටුවනවා 
කියලා. නමුත් ඔබතුමන්ලා තවමත් ඒක පිහිෙටව්ෙව් නැහැ. දූෂණ 
විෙරෝධී කමිටු ෙල්කම් කාර්යාලය පිහිෙටව්වා; FCID එක 
පිහිෙටව්වා. ඒවායින් යම් යම් කියා මාර්ග ගත්තා. නමුත් ඒවා 
පිළිබඳවත් ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු කිව්ෙව් ෙමොනවාද? "දූෂණ 
විෙරෝධී කමිටු ෙල්කම් කාර්යාලයට මිලියන 65ක් වියදම් වුණා; ඒ 
මිලියන 65න් ශත පහක වැඩක් වුෙණ් නැහැ" කිව්වා.  

 දැන් සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය ඇමතිතුමාම කිව්වා, මල්වාෙන් 
ඉඩම ෙවනුෙවන් ෙකොපමණ මුදලක් ගත්තාද කියලා. ඒ ඉඩෙම් 
වටිනාකම කීයද? මිලියන 300යි. CSN නාළිකාෙවන් මිලියන 
159යි. බැසිල් රාජපක්ෂලා ෙගවන්ෙන් නැතුව ගිය ගුවන් යානා 

ගාස්තු ෙගව්වා. එතැන මිලියන 16යි. ඊළඟට, තාත්තාෙග් 
ෙසොෙහොන හම්බන්ෙතොට හදන්න රජෙය් සල්ලි පාවිච්චි කරලා 
තිබුණා. ඒ පරීක්ෂණ කරෙගන යන ෙකොට, හදිසිෙය් එම මුදල් 
ෙගවා තිබුණා. එතැන මිලියන 25ක්. ඒ ටික එකතු කළාමත් -ඒ 
පරීක්ෂණවලින් විතරක්- රුපියල් මිලියන 500ක් ආණ්ඩුවට ලැබී 
තිෙබනවා; රජයට -ජනතාවට- ලැබී තිෙබනවා. ඒවා තමයි ඒ 
කාර්යාල හරහා, FCID එක හරහා පරීක්ෂණ පවත්වා නැවත ලබා 
ගත් මහජන ධනය. දැන් ඒ ආයතන විසුරුවා හැරලා ඔබතුමන්ලා 
කරන්ෙන් පරණ ආණ්ඩුෙව් කට්ටියෙග් වැරදි ගැන කථා කර කර 
ඉන්න එකයි. පරණ ආණ්ඩුෙව් අයෙග් වැරදි ෙසොයන්න තමයි 
ඔබතුමන්ලාට බලය දුන්ෙන්. ඒ වැරදි ෙසොයලා, ඒවාට නීතිය 
කියාත්මක කරන්නයි ඔබතුමන්ලාට බලය දුන්ෙන්. නමුත් 
ඔබතුමන්ලා එෙහම කෙළේ නැහැ. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙවන් 
නැවත ඒ වැරදි කරන්න පටන් ගත්තා. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් 
සමහර ඇමතිවරු එවැනි කටයුතුවලට සම්බන්ධ ෙවන ෙකොට, 
ඒවා ගැන දැන් පරීක්ෂණ පටන් ගන්න ඕනෑ. ඒවා පිළිබඳ 
පැමිණිලි තමයි දැන් FCID එෙක් තිෙබන්ෙන්. දැන් ඒවා ගැන 
පරීක්ෂණ පටන් ගන්න ෙකොට, ඒ කාර්යාල වසනවා; ඒ ආයතන 
විසුරුවා හරිනවා. පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන් වුණු වැරදි නිවැරදි 
කරනවාය කියලා බලයට පැමිණි ඔබතුමන්ලා  ඊට වඩා බරපතළ 
වැරදි, මූල්ය අපරාධ කරලා දැන් ජනතාව ඉදිරිපිට නිරුවත් ෙවලා 
තිෙබනවා. දැන්වත් ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න කියන බල 
කිරීම කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා. ගරු 

මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි හයක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 5.00] 
 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී 

විෙශේෂෙයන්ම ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමාට යමක් මතක් කර 
ෙදන්න කැමැතියි. අපි විනිවිදභාවය තුළින් වැඩ කරන නිසා තමයි 
ෙමෙතක් කල් ඇමතිවරුන් දැරූ ෙකෝප් එෙක් සභාපතිකම පවා 
විපක්ෂයට භාර දීලා, ආණ්ඩුෙවන් යම් වරදක් සිදු ෙව් නම් ඒ 
සම්බන්ධව කරුණු ෙසවීමට, ඒ පිළිබඳව විනිවිදව දැකීමට හැකි 
අවස්ථාව ඉතාම සද්භාවෙයන් උදා කරලා දුන්ෙන්. ගරු විජිත 
ෙහේරත් මන්තීතුමනි, එදා ඔබතුමා මහ බැංකු බැඳුම්කරය ගැන 
විෙශේෂෙයන් පකාශ කළා. අදත් ඔබතුමා ඒකම පකාශ කරනවා. 
නමුත් අපි එදා හිටපු තැන ඉඳලා අද ෙවන ෙකොට, ඒ සම්බන්ධව 
පරීක්ෂණ පවත්වමින් ෙකොෙතක් දුර ඇවිත් තිෙබනවාද කියන එක 
සලකා බැලීමත් වැදගත් කියලා මම හිතනවා. ඒ වාෙග්ම යම් 
වරදක් කරලා තිෙබනවා නම්, ඒ සඳහා එදා ඔබ "චිට්" එෙකන් 
දඬුවම් දීපු කමයට දඬුවම් දීෙම් හැකියාව අපට නැහැ. ඒ නිසා, 
පජාතන්තවාදී කමෙව්දය තුළ අපි ඒ සඳහා කටයුතු කරමින් 
සිටිනවාය කියන එක මම විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරනවා. 
එෙමන්ම, රාජ්ය කටයුතු, රාජ්ය මුදල් පාලනය විනිවිද ෙපෙනන 
ආකාරෙයන් සිදු කිරීමට වර්තමාන ආණ්ඩුව හැම තිස්ෙසේම 
උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා තමයි අපි අෙප් අධීක්ෂණ කමිටුවල 
සභාපතිකම් පවා විපක්ෂයට භාර දීලා තිෙබන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් ජනතාව බලවත් කිරීම සඳහා 
 ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත වැනි පනත් 
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. රාජ්ය ෙසේවකයාට තම බුද්ධිය පාවිච්චි කර, 
හෘදය සාක්ෂියට එකඟව වැඩ කරන්න පුළුවන් විධියට ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා පත් කරලා තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි කථා කරන්ෙන්, විෙද්ශ 
විනිමය පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳවයි. 1953 වර්ෂෙය් අංක 42 දරන 
පනත තමයි ෙමෙතක් කල්  විවිධ පැලැස්තර දම-දමා අරෙගන 
ආෙව්.  ඒ පනත අවුරුදු 64ක් පරණයි. අපි අද හදන්ෙන්   පැලැස්තර 
අලව-අලවා ෙගනා පනත, එක පනතක් වශෙයන් හරිගස්සන්නයි.  

අද රෙට් අවශ්යතාව අනුව අපට විෙද්ශ විනිමය අවශ්යයි. ගරු 
විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා කියපු කථාවක් තමයි, ෙහොරු අල්ලන්ෙන් 
නැහැ කියන එක. අපි ඒකත් කරනවා.  අපට ඒකත් කරන්න ඕනෑ. 
ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් ජනතාව ණය උගුෙලන් ෙබ්රා ගන්නා එකත් 
අප කරන්න ඕනෑ. රෙට් මිනිසුන් ජීවත් කරවන ගමන්, පසු ගිය 
දූෂණ, වංචා සිද්ධි ෙසොයන ගමන් වර්තමානෙය්දී දූෂණ සිද්ධි 
ෙනොවන්නට වග බලා ගැනීම සඳහා ෙම් සියලු කියා දාම හරහා 
රජය වැඩ කටයුතු කරනවාය කියන එක විෙශේෂෙයන් සඳහන් 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1953 අංක 24 දරන විනිමය 
පාලන පනතට එක එක ෙවලාවල විවිධ පැලැස්තර ඇෙලව්වා. එය 
එක පනතක් වශෙයන් ෙනොතිබීම නිසා රෙට් ජනතාවට ඒ පනත 
ෙකෙර් විශ්වාසයක් තිබුෙණ් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුවට වග 
ෙනොකියන මුදල් පාලනයක් තමයි ෙම් රෙට් තිබුෙණ්. 1953 පනත 
වුණත් ෙවනස් කරන්න ඕනෑ නම්, එය ෙවනස් කිරීෙම් බලය මුදල් 
අමාත්යවරයාට තිබුණා.  පජාතන්තවාදී පාලනයක් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන අප විෙද්ශ විනිමය පනත පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගන ඒම මඟින් පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන බලය ශක්තිමත් කරලා 
පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපට විෙද්ශ විනිමය 
අවශ්යයි. අපි පළමුෙවන්ම, අෙප් ර ට අද පත් වී තිෙබන ඉරණම 
නිවැරැදිව දැකීෙම් අවස්ථාව ජනතාවට විවෘත කළා. එදා 
"සංවර්ධනය - සංවර්ධනය - සංවර්ධනය" කියා කෙළේ ෙබොරු 
මැවීමක්. ඒ මිස රටට ෙවච්ච සංවර්ධනයක් නැහැ. අෙප් පැරණි 
කියමනක තිෙබනවා වාෙග්, රත් වන දිය සැලිෙය් නටන  
කකුළුවන් වාෙග් ෙම් රෙට් ජනතාව සතුටු කරවූවා මිස සත්යය -
යථාර්ථය- ඒ ජනතාවට ෙපන්වා ෙදන්න එදා කටයුතු කෙළේ නැහැ. 
කුමන බාධක ආවත්, කුමන කම් කටුලු ආවත්, කුමන උද්ෙඝෝෂණ 
කළත්, කුමන පශ්න ආවත් රජයක් වශෙයන් අපි අද රෙට් ඇත්ත 
තත්ත්වය විනිවිද ෙපෙනන්න, ඇමතිවරුන් ඇතුළු වර්තමාන 
ෙද්ශපාලනඥයන් ෙහෝ ෙව්වා රාජ්ය නිලධාරින් ෙහෝ ෙව්වා වීදුරු 
ෙගදරක ඉඳන් වැඩ කරන තත්ත්වයට පත් කරන්න, ජනතාවට 
ඉතාම විවෘතව ෙපෙනන විධියට වැඩ කරන්න අවශ්ය පරිසරය හරි 
ගස්වා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙද්ශ විනිමය විවිධ විවිධ 
ආකාරෙයන් ෙගෙනන්න අද අපට අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. 1950දී 
පමණ අෙප් රෙට් තිබුෙණ් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 50.2ක 
විෙද්ශ ෙවළඳ වාසියක්.  අද රුපියල්වලින් බැලුෙවොත්, රුපියල් 
ෙකෝටි 753ක් ෙලස එදා විෙද්ශ ෙවළඳ වාසිය තිබුණා. 1950දී 
විෙද්ශීය ෙවළඳාම තුළ එතරම් වාසියක් පැවතුණා. නමුත් 2015දී 
අප ෙම් ආණ්ඩුව භාර ගන්නා විට රුපියල් ෙකෝටි 124,486ක 
පාඩුවක් තිබුණා. එෙහම නම්, නිදහස ලබාෙගන අප ආ අවුරුදු 
69ක ගමන් ම ෙඟ් ජනතාව රැවටීම මිස, සංවර්ධනය කියා ෙදයක් 
කර තිෙබනවාද කියා අප ආපසු හැරී බැලිය යුතුව තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි විවිධ අණපනත් 

ෙගෙනනවා. 1980 අවුරුද්ෙද් ෙම් රෙට් ණය වශෙයන් ෙගවා 
තිෙබන්ෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 74යි. ඒ කියන්ෙන්, 
රුපියල් ෙකෝටි 1,110යි. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ණය 
අරෙගන රට සංවර්ධනය කළා  වුණත්, ඒ සඳහා අරෙගන තිබුෙණ් 
රුපියල් ෙකෝටි 1,110යි. නමුත් පසු ගිය පාලන කාලෙය් ගත් ණය 
නිසා 2019 අවුරුද්ද වන ෙකොට අපට ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 3,992ක්. ඒ කියන්ෙන් 
රුපියල් ෙකෝටි 60,000ක්. එතරම් මුදලක් අපට ෙගවන්න ෙවලා 
තිෙබනවා, ඒ අවුරුද්දට විතරක්. එෙහම නම් අප ෙකොෙහොමද ෙම් 
පශ්නය විසඳන්ෙන්? පසු ගිය ආණ්ඩුව කළා වාෙග් තවත් රටකින් 
ණය අරෙගනද ෙම් පශ්නය විසඳන්ෙන්? නැහැ. අපි ඒ සඳහා 
විෙද්ශ විනිමය උපයන කමෙව්ද නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ.  

අපි දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් සුදු වෑන් අරෙගන ඇවිත් 
සල්ලිකාරයන් පැහැරගත් බව. ඒ මිනිසුන්ෙග් සල්ලි ෙගන ගිහින් 
ෙවනත් රටවල තැන්පත් කළා. අපනයනකරුවන් තමන්ෙග් 
ලාභය ෙවනත් රටවල බැංකුවල තැන්පත් කළා. ෙම් රෙට් 
බුද්ධිමත් පුද්ගලයන් විවිධ විවිධ ෙහේතු නිසා ෙම් රට හැර දා ගියා 
වාෙග් ෙම් රෙට් මුදල් ද රට හැර දා ගිහින් තිෙබනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් කතාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඉතාම ඥානාන්විතව, ඉතාම දුර දිග බලා ෙම් පනත 

ෙගනැල්ලා, නීති විෙරෝධි මුදල් ෙනොෙව් නම් ඒවා කිසිම පශ්නයක් 
නැතිව ෙම් රෙට් ආෙයෝජනය සඳහා ෙගන එන්න පුළුවන් 
ආකාරයට අපි නීති - රීති ලිහිල් කර තිෙබනවා. එයින් විෙද්ශ 
විනිමය ලැෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් කතාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
තවත් විනාඩි ෙදකක කාලයක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කාලය මදි, ගරු මන්තීතුමා.  
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
එෙහම නම්, තවත් විනාඩි එකක කාලයක් ෙදන්න, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අපි තවත් පැත්තකින්, සංචාරක 
ව්යාපාරය වැඩි දියුණු කරනවා; විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් 
ෙගන්වනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් බුද්ධිමත් පුද්ගලයන් හරහා උපයන 
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ලාභය -විෙද්ශ විනිමය- වැඩි කර තිෙබනවා. එම නිසා මා 
කියනවා, ශී ලංකාව ෙම් ෙලෝකෙය් බලගතු රටක් බවට පත් 
කරන්න අප දරන උත්සාහෙය්දී ෙමය විෙශේෂ සන්ධිස්ථානයක්ය 
කියා. එෙසේ සඳහන් කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. E. Saravanapavan. You 

have ten minutes. 
 

[5.07 p.m.] 
 

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Hon. Presiding Member, it is no secret that our 

country has a severe foreign exchange shortfall. The two 
aims of the Government are to attract Foreign Direct 
Investment and to encourage the private sector to invest 
more. 

The war-affected provinces of the North and the East 
have the highest untapped potential for export trade. 
However, there is not much effort to convert the export 
potential of these provinces. No action has been taken to 
understand the ground situation. A professional 
assessment to know what actions must be taken to 
increase exports of products and processes and the 
conducive environment required has not been done.  

As Members representing the war-affected provinces, 
we know that human skills and capacity is one of the most 
important requirements. There are nearly two million 
overseas Sri Lankans who have the required skills and 
capacity to assist, only if we have a clearly spelled out 
Government policy that is backed by the conduct of the 
leadership of the Government. We keep getting consistent 
and disappointing feedback from people attempting to 
visit Sri Lanka to provide that capacity. They rely on 
fluffy statements made by some of the Ministers and only 
end up being disappointed by the actions of the Members 
of the same Government.  

There is lack of investor confidence in these overseas 
Sri Lankans. It is the country that must fight to win their 
hearts and minds if we want to prosper. No one just invest 
if the country is on a high horse and dictate how the 
others must behave. The Government lacks a sense of 
direction on economic policy and the potential 
contribution of the overseas Sri Lankans. Even if there is 
one, I do not think many in the Government know what it 
is. The human capacity is the most important prerequisite 
for the development of the war-affected provinces.  

A person with dual citizenship who has diligently 
worked for nearly two years to plan a way for post-war 
development and created models for rural development 
had a very bad experience recently and returned in 
disgust. That is because, one of the Ministers has 
questioned the legitimacy of the foreigners working for 
development. We want clear policies, not concessions; we 
want laws, not favours; we want rules, not friendships; we 
want stability, not luck.  

I wish to quote the following extract of the 2017 
Budget Speech made by the Hon. Ravi Karunanayake:  

“Honorable Speaker, we have continued to address issues 
pertaining to the Northern and Eastern Provinces on separate basis 
in the past. I wish to lay emphasis on the fact that the Government 
is committed to eliminate existing socio-economic gap between 
North and East with the rest of the country by 2020.” 

Sir, is there a plan for the noble cause? We would like 
to see the action plan for this, we want to be involved in 
and understand what this plan entails. We also want to 
share some of the work our Party has been doing to assist 
with development, so, our efforts are not jeopardized by 
some high-handed attitude of Hon. Ministers or public 
officials. 

If this could be done, we all could go in the same 
direction. The potential investors have plenty of negatives 
in the current political landscape, economic instability 
and security related issues. We do not need any more that 
will retard economic development, livelihood, exports 
and foreign exchange. –[Interruption.] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! There is a point of Order being raised. 
 
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. Member, the UDA  and  the BOI have  got a 

plan for  the  entire Northern region and  two permanent 
officers are there. We are also trying to establish an 
economic zone in the Mankulam area. So you cannot say 
that there is a high-handed manner of any Minister or any 
official. We are doing our best.  

 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
I can prove that today a gentleman is flying off to 

Australia because of the problems he faced with regard to 
this project. If you can give the approval I will get him 
down from Australia. 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
You check with your own officers who are placed in 

Jaffna.  

 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
I am only coming out with facts.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
I am also coming out only with facts. Please discuss 

this matter with your UDA officers.   
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
You have not understood what I am trying to tell you. 

I think everyone is canvassing for the diaspora to come 
here, but you are not making the situation conducive for 
them.  That is what I am trying to say.  So, let me speak, 
please.  

Foreign exchange is not something you order and 
receive.  We must work hard and build investor 
confidence and this cannot be achieved through the 
indifferent attitudes of some politicians. In Sri Lanka, 
foreign exchange earnings have persistently remained at a 
lower level than the demand for the same. That is, our 
inflow of foreign exchange through earnings in exports, 
overseas workers’ remittances, tourist earnings and direct 
investment have been lower than our expenditure on 
import payments and loan repayments. Hence, the current 
account deficit has become a salient feature of the Sri 
Lankan economy. Whilst there are many factors to 
consider, I believe the best solution to our current account 
deficit is pursuing the fundamental goals of finding ways 
to increase our export earnings and foreign direct 
investment.  

Now, we already know that such a goal can be 
achieved through mechanisms of training our work force 
in relevant sectors, running of campaigns to attract 
investment and so on. Sri Lanka has been trying to 
implement those. But, to me, there is a factor which has 
overlooked with regard to the current account deficit, 
which if realized could propel the success of our exports 
and FDI goals simultaneously. That is to take necessary 
action to uphold the human rights of all its citizens in Sri 
Lanka, regardless of caste, race or minority status, and if 
there is political stability it could bring in.  

Let me elaborate how such human concerns plays an 
important role in economic and financial discussion. 
When speaking at the presentation at the BMICH earlier 
this year, Professor Ricardo Hausmann from the Harvard 
Kennedy School of Government noted that the dearth to 
export earnings in Sri Lanka is because of our lack of 
diversification. That is why we lag in export earnings in 
comparison to nations like Thailand, Malaysia and 
Vietnam. For instance, between the years 2000 and 2015 
whilst Thailand added 70 products worth US Dollars 326 
per capita,  Sri Lanka only started producing  five 
products worth US Dollars 7 per capita. Also our 
production has been largely limited to its traditional 
exports like tea, rubber precious stones and garments 
whereas countries such as China have diversified into 
much higher productivity sectors such as electronics and 
machinery. The key to this shift, is noted to be, the 
development of know how. As it takes a long time to 
develop this because there is training and trial involved, 
Professor of Ricardo Hausmann recommended that Sri 

Lanka should take advantage  of its considerable diaspora 
population to build a labour force with a variety of high 
skills, and make strong partnerships for FDI flows. This 
necessity is what brings me to the requirement of 
upholding human rights. Modern political and economic 
studies have found that developing countries that respect 
human rights are more successful in attracting foreign 
direct investment than those publicized to have a history 
of abusing any part of its populace, and being in political 
turmoil.  

This is because, other than the obvious dangers 
associated with political instability, investors increasingly 
face what is called, “audience costs.” That is, if they are 
involved with a country which has failed to uphold its 
promises to its people and has violated their rights, they 
may face repercussions in terms of their image, 
reputation and even stock value.  

Thank you.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

හයක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 5.17] 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙද්ශ විනිමය පනත් 

ෙකටුම්පත ෙදවැනිවර කියැවීෙම් විවාදයට සහභාගි වීමට 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි,  විෙශේෂෙයන්ම ෙදවන ෙලෝක  
යුද්ධය අවසාන වීමත් එක්කම තමයි, හුඟාක් රටවල් තමන්ෙග් 
විෙද්ශ විනිමය ආරක්ෂා කර ගන්න  නීති - රීති ෙගනාෙව්.  එදා 
තිබුණු ෙලෝක පරිසරයත් එක්ක, ෙලෝක ෙවෙළඳාමත් එක්ක 
කාලයට ගැලෙපන විධියට හුඟාක් රටවල් තම තමන්ෙග් රටවල 
විෙද්ශ විනිමය ආරක්ෂා කර ගන්න නීති - රීති ෙගනාවා. ඒ 
වාෙග්ම  අපිත් 1953දී පමණ,  එදා ලංකාෙව් තිබුණු ආර්ථික 
තත්ත්වයත් එක්ක අෙප් රෙට් විෙද්ශ විනිමය ආරක්ෂා කර ගන්න  
නීති රීති ෙගනැල්ලා යම් කිසි පාලනයකට නතු කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් 
ආර්ථික ගමන ෙවනස් වුෙණ් 1977දී බව අපි දන්නවා. 1977 
ආර්ථික ෙපරළියත් එක්ක අද වන විට අවුරුදු 40ක් ඉස්සරහට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  චීනය, ඉන්දියාව වැනි සංවෘතික ආර්ථිකයක් 
තිබුණු රටවල් පවා  ෙම් විවෘත ආර්ථික පතිපත්තිය -ෙවෙළඳ 
ෙපොළ මත කියාත්මක වන ආර්ථික පතිපත්තිය- පටන් ගත්ෙත් අපි 
කියාත්මක කළාට පසුවයි. මම හිතන විධියට ඉන්දියාව 1991දී  
ෙම් විවෘත ආර්ථික කමය පටන් ගත්තා. මන්ෙමෝහන් සිං 
අගමැතිතුමා ඉන්න කාලෙය් තමයි ෙම් විවෘත ආර්ථික කමය 
ඉන්දියාවට හඳුන්වා දුන්ෙන්.  චීනය  වාෙග්ම අද ෙලෝකෙය් හැම 
රටක්ම  තමන්ෙග් රටවල ආර්ථිකය විවෘත කරලා යන ගමනක්  
අපට දක්නට ලැෙබනවා. 1977 අෙප් රෙට් ආර්ථිකය විවෘත 
කළාට, ඒ නිදහස් ආර්ථිකයට ගැලෙපන පරිදි අපි ෙම් විනිමය 
පාලනය ෙවනස් කෙළේ නැහැ. 1977 ආර්ථිකය ෙවනස් කළාට, 
විනිමය පාලනය ෙවනස් ෙනොකර අද වන විට අවුරුදු 40ක් 
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ඉදිරියට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  ඒක බැලුවාම හරියට,  ටයර් තුනක් 
සහ අෙනක් ටයර් එක ෙවනුවට කරත්ත ෙරෝදයක් දමා ෙගන 
වාහනයක් දුවනවා වාෙග් ෙදයක්. එෙහම ආර්ථිකයක් ඉදිරියට 
ෙගන යන්න බැහැ. අපි නිදහස් ෙවෙළඳ ආර්ථිකයකට ගමන් 
කරනවා නම්, ඒ ආර්ථිකය ගමන් කරන ෙමොඩලයටම අෙප් විෙද්ශ 
විනිමය පතිපත්තිත් ෙවනස් විය යුතුයි. පසු ගිය අවුරුදු 40 පුරාම 
අපට ඒක ෙවනස් කර ගන්න බැරි වුණා. නමුත් ෙම් යහපාලන 
ආණ්ඩුව ෙම් තත්ත්වය ෙත්රුම් ෙගන තිෙබනවා.  ෙම් තුළ 
ඉදිරියට  ගමන් කරනවා නම්, ෙම් කමය ඉදිරියට ෙගන යනවා 
නම් අනිවාර්යෙයන්ම අපි ෙම් විෙද්ශ විනිමය නීති - රීති ෙවනස් 
කරන්න ඕනෑ. මම කලින් කිව්වා වාෙග් වාහනයක ගමන් කරනවා 
නම් වාහනෙය් එක ෙරෝදයක්වත් කරත්ත ෙරෝදයක් තිෙයන්න 
බැහැ. ෙරෝද හතරටම ටයර් තිබුෙණොත් තමයි  වාහනයට ගමන් 
කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. දැන් තිෙබන ආකාරයට වාහනෙය් ෙරෝද 
තුනක් ටයර්; එකක් කරත්ත ෙරෝදයක්. ඒක ගැලෙපන්ෙන් නැහැ. 
ෙම් නිදහස් ආර්ථිකයට, ෙම් නිදහස් ගමනට, නිදහස් ෙවෙළඳ 
පතිපත්තියට ෙම්ක ගැලෙපන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙයන්ම 
අපි ෙම්ක ෙවනස් කළ යුතුයි. ආණ්ඩුව අද ඒක ෙවනස් කරන්න 
ඉදිරියට ඇවිල්ලා තිෙබනවාය කියලා මම හිතනවා.  ෙලෝක 
ආර්ථිකයත් එක්ක ඒ ගමන ඉසස්රහට යන්න නම්, ෙම් තිෙබන 
තරගකාරිත්වයට මුහුණ ෙදන්න නම් අනිවාර්යෙයන්ම 
ෙවෙළඳෙපොළ මත යැෙපන, ෙවෙළඳෙපොළ මඟින් පාලනය වන 
විනිමය පතිපත්තියක් අපට අවශ්ය ෙවනවා.  නිලධාරින් විසින් 
පාලනය කරන විනිමය පතිපත්තිය ෙවනස් කරන්න අවශ්ය 
ෙවනවා. නිලධාරින් විසින් හසුරුවන විනිමය පතිපත්තිය මාරු 
කරන්න අවශ්ය ෙවනවා.  රජයක් හැටියට අපි ඒ තීන්දුව අරෙගන 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඉල්ලුම, සැපයුම මත විනිමය පතිපත්තිය 
කියාත්මක කරන්න ඕනෑය කියන කාරණයට ආණ්ඩුව එකඟ 
ෙවලා, අද ඒක පිළිෙගන ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙමතැන කථා කළ 
ෙබොෙහෝ මන්තීවරු ෙම් ආර්ථිකය සම්බන්ධෙයන් ෙචෝදනා කළා. 
ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව තුළ ඊෙය්-ෙපෙර්දා වනෙකොට 
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල ෙඩොලර් බිලියන 166ක් තුන්වන 
වාරිකය විධියට අපට ෙදන්න එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාරිකය 
ෙදන්න එකඟ වුෙණ්ම ෙවන ෙදයක් හින්දා ෙනොෙවයි. ෙම් යහ 
පාලන ආණ්ඩුෙව් ආර්ථික පතිපත්තිය ගැන, ආර්ථික දියුණුව ගැන, 
ආර්ථිකය ගැන ආණ්ඩුව ගන්නා වූ තීන්දු තීරණ ගැන විශ්වාසයක් 
තිෙබන හින්දා තමයි ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල - IMF එක - 
වාෙග් ආයතන යම් ඇගැයීමක් කරලා ෙම් මුදල් අපට ෙදන්න 
එකඟ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. රජයක් හැටියට ඉදිරි ගමනක් යන්න 
පුළුවන් වාතාවරණයක් ෙම් තුළින් අපි හදා ෙගන තිෙබනවාය 
කියලා මා හිතනවා.  

අපි ෙම් ගමන ආෙව් ඉතාම අමාරුෙවන් බව මතක තබා ගන්න 
ඕනෑ. අපි 2015දී යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් ෙම් ගමන පටන් ගන්න 
ෙකොට රුපියල් බිලියන 8,500ක පමණ ණය කන්දරාවක් එක්කයි 
ෙම් ගමන පටන් ගත්ෙත්. අපි උපයන ආදායෙමන් විශාල 
පමාණයක් ණය ෙගවන්න අපි වියදම් කරනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. 2018 සිට 2021 වනෙකොට ෙඩොලර් බිලියන 2ත්, 4ත් 
අතර පමාණයක් ණය වාරිකයයි, ෙපොලියයි වශෙයන් ෙගවන්න 
අපි ෙවන් කරන්න ඕනෑ. ඒ කියන්ෙන් ණය ෙගවන්න මුදල් 
ෙහොයනවා හැර ෙවනත් කිසිම ෙදයක් කරන්න අපට ෙවලාවක් 
නැහැ. අන්න එෙහම ආර්ථිකයක් තමයි අපට භාර දුන්ෙන්, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ හින්දා ඒ ආර්ථිකය ෙවනස් කර 
අද කම කමෙයන් - කම කමෙයන් ෙලෝක ජනතාවෙග් ආර්ථිකය 
දිහා බලාෙගන, ෙලෝක ආර්ථිකයත් එක්ක එකට යන්න පුළුවන් 
ජාත්යන්තරය දිනන ඒ ගමන අපි යන්න උත්සාහ කරන ෙකොට 

අපට යම් යම් බාධක එනවා කියලා අපි දන්නවා. ෙම් රටට 
ආෙයෝජකයින් ෙගන්වා ගැනීමට ෙනොහැකි වන පරිදි දවස පුරා 
මහාමාර්ගවල වර්ජන කියාත්මක වන බව, ෙපළපාළි කියාත්මක 
වන බව අපි දන්නවා. ඒ අනුව ෙම් රට සම්පූර්ණෙයන්ම 
අගාධයකට ෙගන යන්න නැවත යම් යම් බලෙව්ග විසින් ෙම් රෙට් 
කුමන්තණ කරනවාය කියන එකත් අපි මතක තබා ගන්න ඕනෑ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද කම කමෙයන් ෙලෝක 
ආර්ථිකයත් එක්ක ගැට ගහන්න අප දරන ෙම් උත්සාහය ෙම් 
ෙමොෙහොෙත්ත් ආරක්ෂා කර ෙගන ඉස්සරහට යන්න ඕනෑය කියන 
එක අවසාන වශෙයන් මතක් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසාන කරනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි 12ක කාලයක් තිෙබනවා. 

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී කවුරු ෙහෝ ගරු 
මන්තීවරෙයකු ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය 
සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
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, "ගරු ලකී ජයවර්ධන 

මන්තීතුමා 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. 

 
අනතුරුව ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ 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. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 5.23] 
 

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් ෙමෙතක් කල් 
කියාත්මක වුෙණ්, කියාත්මක වන්ෙන් 1953 අංක 24 දරන 
විනිමය පාලන පනතයි. ෙම් පනත සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස් කරලා 
නව පනතක් ෙගෙනන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
ෙවනුෙවන් මම ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙපත්සමක් ඉදිරිපත් කළා. එය 
ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ෙහේතු වුණු කරුණු කීපයක් තිෙබනවා. එක 
කරුණක් තමයි, ෙමෙතක් කල් අෙප් රෙට් විනිමය පාලනය පිළිබඳ 
පැවතුණු තත්ත්වය අනුව 1977ට ෙපර ආනයන බලපත, විනිමය 
බලපත, ආනයන සලාක, විනිමය සලාක, විවිහිස වැනි කම තුළින් 
විශාල ෙලස විෙද්ශ විනිමය ගනුෙදනු සීමා කරලා, පාලනය කරලා 
තිබීම. ඒක නිසා 1977ට ෙපර විෙද්ශ අධ්යාපනය ලබන්න යන්න, 
එෙහම නැත්නම් විෙද්ශවලින් ෙබ්ත් ෙහේත් ගන්න යන්න ෙම් රෙට් 
ජනතාවට අවසරයක් තිබුෙණ් නැහැ. 1977 කාලෙය් පැවැති 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන යුගෙය්දී ආර්ථිකය විවෘත කළා. ඉස්සර 
කාලෙය් නම් ෙව  ෙළඳ ගිණුම, ෙසේවා ගිණුම, සංකාම ගිණුම යන 
තුෙන් එකතුවට කියනවා, "අන්තර් ජාතික ෙගවුම් තුලාෙව් ජංගම 
ගිණුම" කියලා. දැන් ෙවෙළඳ ගිණුමත්, පාථමික හා ද්විතීයික 
ආදායම් ගිණුමත් ගත්තාම ඒ ෙගවුම් තුලාෙව් ජංගම ගිණුෙම් 
ගනුෙදනු සඳහා විනිමය පාලකවරයාෙග් අවසරය නැතිව නිදහෙසේ 
සල්ලි යවන්න, සල්ලි ෙගන්වා ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. 
භාණ්ඩ නිර්යාත කරන්න, භාණ්ඩ ආයාත කරන්න, ෙසේවා සඳහා 
ලැබීම්වලට, ෙගවීම්වලට, විෙද්ශ සංචාර කරන්න, විෙද්ශ 
අධ්යාපනය ලබන්න යෑම වැනි ඒ කිසිවක් සඳහා කිසිම පූර්ව 
අනුමැතියක් ලබන්න ඕනෑ නැහැ. එම නිසා ෙගවුම් ෙශේෂෙය් ජංගම 
ගිණුම සම්පූර්ණෙයන් නිදහස් කරලා ති බුෙණ්. ජංගම ගිණුම මත 
වන ගනුෙදනු සඳහා රුපියල පරිවර්ත මුදලක් බවට පත් ෙවලා 
තිබුණා. නමුත්, පාග්ධන ගිණුම ෙගවුම් තුලාෙවන් නිදහස් කරලා 
තිබුෙණ් නැහැ. යුද්ධය තිෙබන කාල ය තුළදී ජාතික ආරක්ෂාව 
උෙදසා විෙද්ශ විනිමය සම්බන්ධෙයන් ඉතා දැඩි තීන්දු තීරණ 
ගන්න රජයට සිද්ධ වුණා. එම නිසා යුද්ධය නිම වන ෙතක් ජංගම 
ගිණුම පමණයි විවෘත කරලා තිබුෙණ්.  

මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය් ෙම් රට කඩන්ෙන් නැතිව, 
ෙබදන්ෙන් නැතිව තස්තවාදය මුළුමනින්ම නිම කළාට පසු 
ආර්ථිකෙය් ෙව්ගවත් පිම්මක් පැනීම සඳහා 2010දී පාග්ධන 
ගිණුෙම් යම් යම් ෙකොටස් ලිහිල් කරනු ලැබූවා. ඒ ගැන කිසිෙවක් 
කථා ෙනොකළ නිසා, ශී ලංකා මහ බැංකුව වාර්ෂික වාර්තාව 2010,  
II ෙකොටස - 69 සිට 73 දක්වා සහ ශී ලංකා මහ බැංකුව වාර්ෂික 
වාර්තාව 2016,  II ෙකොටස - 86 සිට 91 දක්වා  වූ පාග්ධන ගිණුම 
ලිහිල්කරණය පිළිබඳව සහ විනිමය පාලනය පිළිබඳව සඳහන් පිටු, 
-මට තිෙබන්ෙන් සීමිත ෙව්ලාවක් නිසා- මම සභාගත* කරනවා.  

ඒ අනුව 2010 ඉඳන් පාග්ධන ගිණුෙම් ඇතැම් ෙකොටස් නිදහස ්
කළා. ඉන් පසුව විශාල ෙලස, මුළුමනින්ම පාෙහේ පාග්ධන ගිණුම 
විවෘත කරන්නට සූදානම් වුණා. ඉතාම නිදහෙසේ විෙද්ශවල 
තිෙබන සල්ලි ඕනෑම ජාවාරම්කරුෙවකුට, ෙහොෙරකුට, 
මංෙකොල්ලකාරෙයකුට වුණත් ලංකාවට ෙග්න්න පුළුවන් වන 
ෙලස පාග්ධන ගිණුම විවෘත කරන්නයි හැදුෙව්. ඒක ඉතා අවදානම් 
සහිතයි. එම නිසා අපි ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා කරුණු කිව්වා. 
එෙසේ කරුණු කීෙම් පතිඵලයක් ෙලස ඇතැම් ෙතොරතුරු 

දැනගැනීමට "හැකිය" කියන ඒවාට ෙතොරතුරු දිය "යුතුය" 
කියලා, "may" ෙනොෙවයි "shall" කියන වචනය පාවිච්චි කරන්න 
කියලා ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තීන්දුව ලබා දුන්නා. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ලබා දුන් ඊට අදාළ නඩු තීන්දුව මම 
සභාගත* කරනවා. 

ෙම් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් 
ෙවනස් කරන්නට නියම කළ සියලුම සංෙශෝධන ෙම් අවස්ථාව 
වන විට අපට ෙබදා දීලා තිබීම ගැන මම රජයට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය කිව්ව විධියට ඒ සංෙශෝධන කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් ආණ්ඩුවට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

අෙප් තිලක් මාරපන අමාත්යතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් පැවති 
ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව්දී ශී 
ලංකා මහ බැංකු අධිපතිතුමා, නීතිපතිතුමා සමඟ අපි යම් යම් 
සංෙශෝධනවලට එකඟ වුණා. උදාහරණයක් වශෙයන් එෙතක් ශී 
ලංකා මහ බැංකුව තුළ පැවති විනිමය පාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව -
Exchange Control Department එක- සම්පූර්ණෙයන් අෙහෝසි 
කරන්නට උත්සාහ දරලා තිබුණා. අපි ඒ අවස්ථාෙව්දී ශී ලංකා මහ 
බැංකුෙව් අධිපතිතුමාෙග්ත්, ඒ කමිටුෙව් සිටි සියලුම ෙදනාෙග් 
ඉල්ලීම මත ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් විනිමය පාලන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඒ ආකාරෙයන්ම තියා ගන්නත්, විනිමය 
පාලනයට සෑෙහන පමාණයකට මැදිහත් ෙවන්නත් ඉඩ දුන්නා. 
එහිදී අෙප් උගත් මිත ආචාර්ය ගරු සරත් අමුණුගම මැතිතුමා 
කිව්වා, "ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් මුදල් මණ්ඩලයට තමයි සම්පූර්ණ 
විනිමය පාලනය තිෙබන්ෙන්. ඇමතිවරයාට ඕනෑ ඕනෑ විධියට 
ඒක කරන්න බැහැ." කියලා. ඒක සාවද්යයයි, වැරදියි. අපි ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පෙත් ඒ ෙකොටසටයි විරුද්ධ ෙවන්ෙන්. තවමත් 
අපට බැරි වුණා ෙම්ක නිර්ෙද්ශපාලනීකරණය කරන්නට. ෙමොකද, 
මහ බැංකුවට  උඩින් අමාත්යවරයා තියලා තිෙබනවා.  

මම විෙද්ශ විනිමය පනත් ෙකටුම්පෙත් 2. (2) උප  වගන්තිය 
කියවන්නට කැමැතියි. එහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"මහ බැංකුව විෂයය පැවරී ඇති අමාත්යවරයා විසින් වරින් වර, ෙම් 
පනෙත් විධිවිධාන කියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්ය විය හැකි විධාන නිකුත් 
කරනු ලැබිය හැකි අතර ෙමම විධාන කියාත්මක කරවීම, මුදල් 
මණ්ඩලෙය් කාර්යය විය යුතු ය."  

ඒ අනුව Monetary Board  එක කරන්ෙන් ඇමතිවරයා කියන 
එක. ඒ වාෙග්ම ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් 9. (1) උප වගන්තිෙය් 
ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:  

"අමාත්යවරයා ෙවත දැනුම් දීමට යටත්ව, මහ බැංකුව විසින් කලින් කල, 
ජංගම ගනුෙදනුවල නිරතව සිටින බලයලත් ෙවෙළන්දන් සහ පරිසීමිත 
ෙවෙළන්දන් ෙවත මාර්ෙගෝපෙද්ශ සහ විධාන නිකුත් කරනු ලැබිය හැකි 
ය."  

පනත් ෙකටුම්පෙත් 9. (3) වගන්තිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් 
ෙවනවා: 

" අමාත්යවරයාෙග් අනුමතයට යටත්ව මහ බැකුව විසින් කලින් කල,..." 

තවදුරටත් පනත් ෙකටුම්පෙත් 9. (4)  උප වගන්තිෙය් ෙමෙසේ 
සඳහන් ෙවනවා. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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"අමාත්යවරයාෙග් අනුමතයට යටත්ව, මහ බැංකු විසින්, කලින් කලට 4 
වන වගන්තිෙය් (2) වන උපවගන්තිෙය් (ඇ) ෙජ්දය යටෙත් ශී ලංකාව තුළ 
විෙද්ශ විනිමය ෙවෙළඳාම් කිරීමට අවසර ලබා දී ඇති බලයලත් 
ෙවෙළන්දකු ෙහෝ පරිසීමිත ෙවෙළන්දකු ෙනොවන යම් තැනැත්තකු, 
තැනැත්තන් පන්තියක් ෙහෝ පන්ති ෙවත මාර්ෙගෝපෙද්ශ සහ විධාන නිකුත් 
කරනු ලැබිය හැකි ය." 

ෙම් හැම අවස්ථාෙව්දීම මහ බැංකුවට උඩින් විෂය භාර 
අමාත්යවරයා තියලා තිෙබනවා. එම නිසායි ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතට අපි විරුද්ධ ෙවන්ෙන්. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් ශී 
ලංකා මහ බැංකුව රෙට් සමස්ත මුදල් කමය, බැංකු කමය, ණය 
කමය, විනිමය පාලනය කිරීම ෙද්ශපාලනීකරණය කිරීම සාධාරණ 
සහ යුක්ති සහගත ෙවන්ෙන් නැහැ. අපිට ඒ ටික ෙවනස් කර 
ගන්නට බැරි වුණා. ඒ නිසා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය වශෙයන් අපි 
ෙමහි තිෙබන දරුණු ස්වභාවය දකිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළ 
සමහර යටි අරමුණු තිබුණු බව මම තමුන්නාන්ෙසේට  මතක් 
කරන්නට ඕනෑ. ඇතැම් වැරදිවලින් සමහර අය නිදහස් ෙවන්නට 
උත්සාහ දරලා තිබුණා. මම උදාහරණයක්  සඳහන් කරන්නට 
කැමැතියි. අෙප් රෙට් හිටපු මුදල් අමාත්ය රවි කරුණානායක 
මහතාට විරුද්ධව විෙද්ශ විනිමය වංචා නඩුවක් තිබුණා. විෙද්ශ 
විනිමය වංචාවක් පිළිබඳ නඩුවක් තිෙබන ෙකෙනක් මුදල් අමාත්ය 
ධුරෙය් දිවුරුම් දුන්නා නම් මෙග් දැනීෙම් හා විශ්වාසෙය් හැටියට ඒ 
ලංකාෙව් පමණයි. නමුත් එතුමා අමාත්ය ධුරයට පත්වීෙමන් පසු ඒ 
නඩුෙවන් නිදහස් වුණා.  

එතුමා නඩුෙවන් නිදහස් වන විට, "ලංකාදීප" පුවත් පෙත් 
ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා: 

"යූනියන් බැංකුෙව් ෙකොටස් මිලදී ගැනීම සඳහා අෙන්වාසික පදිංචිකරුවන් 
ෙදෙදෙනකුෙගන් රුපියල්  ෙකෝටි 42කට අධික මුදලක් ෙගන්වා ෙගන සිය 
බැංකු ගිණුෙම් තැන්පත් කරවා ගත්ෙත් යැයි විනිමය පනත යටෙත් 
 ෙචෝදනා ලබා සිටි මුදල් ඇමැති රවි කරුණානායක මහතා ඇතුළු 
තිෙදෙනක් ෙකොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු අයිරාංගනි ෙපෙර්රා මහත්මිය 
විසින් ඊෙය් නිදහස් කරනු ලැබූහ. 

විනිසුරුවරිය ෙමෙසේ විත්තිකරුවන් නිදහස් කෙළේ ඔවුන්ට එෙරහිව 
ඉදිරිපත් ෙකොට ඇති  ෙචෝදනා පතය  ෙදෝෂ සහිත බැවින් ෙමම නඩුව 
තවදුරටත් පවත්වා ෙගන යා ෙනොහැකි බවට රවි කරුණානායක මහතා 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ  ෙකෝලිත ධර්මවර්ධන මහතා 
ඉදිරිපත් කළ මූලික විෙරෝධතාව පිළිගනිමිනි.    

සිය 31 වසරක විනිසුරු දිවිෙයන් විශාම යන අද (18) දින තමා ෙමම 
තීන්දුව පකාශයට පත් කරනු ලබන්ෙන් තමන්ෙග් හෘද සාක්ෂියට 
සම්පූර්ණෙයන් එකඟ බව පැවසු මහාධිකරණ විනිසුරු අයිරාංගනි ෙපෙර්රා 
මහත්මිය පැමිණිල්ලට අවශ්ය නම් තම නිෙයෝගයට එෙරහිව ඉහළ 
අධිකරණයට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ හැකි බවද පැවසුවාය."  

විනිසුරුතුමිය විශාම යන දවෙසේ රවි කරුණානායක මහත්මයා 
විෙද්ශ විනිමය වංචා නඩුෙවන් නිදහස් කරනු ලබන්ෙන් අධි 
ෙචෝදනා පතය වැරැදි සහගතයි කියලා. වරදක් සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත්, අධි ෙචෝදනා පතෙය් වරද කරපු දිනය වැරැදියට 
සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් මුදල " අෙත් තිබුණා "  -cash in 
hand - කියලා සඳහන් කරලා තිෙබනවා. මුදල් තිබිලා තිෙබන්ෙන් 
අෙත් ෙනොෙවයි; බැංකුෙව්. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 3ක්, 
රුපියල් ෙකෝටි 42ක් අෙත් තියාෙගන ඉන්ෙන් ෙමොන මිනිහාද? ඒ 
මුදල තිබිලා තිෙබන්ෙන් අෙත් ෙනොෙවයි, බැංකුෙව් කියන නිසාත්; 
ෙම් වරද සිදු ෙවලා තිෙබන දිනය - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.   

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මට විනාඩියක කාලයක් ලබා ෙදන්න.  

එෙසේම එම පුවත් පෙත් තවදුරටත් ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා: 

 "... රාජ් රාජරත්නම් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටි නීතිඥ රසික වීරතුංග මහතා 
විසින් ෙමම ඉල්ලීම ඊෙය් (04) ෙකොළඹ මහාධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් 
කරන ලදී.  

ෙමම රාජ් රාජරත්නම් නැමැත්තා එල්ටීටීඊ සංවිධානයට මුදල් රැස් කළ 
අෙයකු බවට  ෙතොරතුරු ලැබී ඇති බවත් ඔහු මූල්යමය වංචාවන් 
සම්බන්ධෙයන් ඇෙමරිකානු රජය විසින් අත් අඩංගුවට ෙගන ඇති 
පුද්ගලයකු බවත් පවසමින් රජෙය් ෙජ්යෂ්ඨ අධිනීතිඥ දිලීප පීරිස් මහතා 
අධිකරණයට කළ කරුණු දැක්වීම සැලකිල්ලට ගනිමින් නීතිඥවරිය එම 
ඉල්ලීම පතික්ෙෂේප කරන ලදී."  

 එතෙකොට රාජ් රාජරත්නම්ලා හා සම්බන්ධ මුදල වන 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන තුන -රුපියල් ෙකෝටි 42- දැනට  
ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්? රාජ් රාජරත්නම් ළඟද? රවි කරුණානායක 
හිටපු මුදල් ඇමැතිතුමා ළඟද? එෙහම නැත්නම් අධිකරණෙය් යම් 
කිසි ගිණුමකද? ෙකොෙහේද ෙම් මුදල් ටික තිෙබන්ෙන් කියන එක 
පිළිබඳව ෙම් රටට කියන්න අවශ්ය ෙවනවා. ෙම් අධි  ෙචෝදනා 
පතය වැරැදි නම්, නැවත ෙචෝදනාව ඉදිරිපත් කරන්න 
නීතිපතිවරයාට පුළුවන්. සාධාරණ හා යුක්ති සහගත ආණ්ඩුවක් 
නම් එම  ෙචෝදනාව නැවත ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එෙහම 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවාද? නැහැ. එෙහම නම් තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙම් වාෙග් ඇමැතිවරු තියාෙගන ෙහොරකම්, වංචා, දූෂණ, 
අකමිකතා ගැන කැබිනට් මණ්ඩලයක් හැටියට කථා කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?  මම වැදගත් කරුණක් කියන්න ඕනෑ. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් වගන්තියක් දමලා තිෙබනවා, එවැනි විෙද්ශ විනිමය 
වංචා අපරාධ ෙලස ෙනොසැලෙකන බව. මම අදාළ 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ නඩු තීන්දුව සභාගත කළා. එම නඩු තීන්දුෙව් 
නමවැනි පිටුෙව් ඉතා පැහැදිලිව දක්වලා තිෙබනවා, "ෙම් වාෙග් 
වැරැදි සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්ෙන්  අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
සම්මත කරන පනත් ෙකටුම්පත යටෙත් ෙනොෙවයි. ෙම්වා 
සම්බන්ධෙයන් පරණ විෙද්ශ විනිමය පාලන පනත අයත් 
ෙවනවාය." කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් නඩු තීන්දුව 
සම්පූර්ණෙයන් හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන්න කියලා මම 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  ඒ වාෙග්ම රවි කරුණානායක 
හිටපු මුදල් අමාත්යවරයා නිදහස් වූ නඩුව සම්බන්ධෙයන් නැවත 
අධි  ෙචෝදනා පතයක් සකස් කරලා නඩු පවරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි 
කියන එක රටට ෙහළිදරවු කරන්න කියන ඉල්ලීමත් කරමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 
[5.36p.m.] 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Thank you, Mr. Presiding Member, for giving me this 

opportunity to speak on this very important Bill.  

As we all are aware, there are over 10 lakhs of people 
who have been working abroad, doing big or small jobs, 
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for the last so many years. I think they are the second or 
the third highest foreign exchange earners, but, very 
unfortunately, they have not been given their due respect. 
I can remember, during the last Session when we had the 
Debate on the Registration of Electors (Special 
Provisions) Bill, I stated that those 10 lakhs of people 
working abroad do not have the opportunity to cast their 
votes at elections. But, I know of some countries which 
make arrangements in the embassies of the respective 
countries for the migrant workers to cast their votes 
during elections. That opportunity has not been given to 
our migrant workers. I mentioned it at that Debate.  

Today, I am very happy that this Bill has been brought 
in so that we could broaden the opportunities and help 
these people to bring in their money - foreign exchange - 
in a way that will be useful to them. I would like to 
mention that earlier there were so many restrictions. 
Whatever earnings they had, they saved elsewhere. Even 
today, that is happening - they reserve their earnings in 
countries they are working. Because of the restrictions, 
they have been sending only the money required for the 
well-being of their families or for other matters and kept 
back the rest until they came back. So, we have to change 
that situation. I am sure that with this Bill, the money they 
have been reserving in foreign banks can be brought into 
our country and banked here.  

Actually, it is our duty to look after them. There are 
only a few people doing professional jobs, but about 70 
per cent of the migrant workers do small jobs. The Hon. 
Minister of Foreign Employment, the Hon. (Mrs.) 
Thalatha Atukorale is not here. Those workers have 
problems. The problems they face are made known to us 
as Members of Parliament. Then, we go to the Ministry 
and do the needful and look after their problems. I must 
thank the Hon. Minister because she gives the due respect 
to the workers. When we solve the workers' problems for 
them, they are happy. This is a cycle. Some people work 
abroad for years and years, they come back and then, 
another lot goes - it goes round and round. The problem 
that these workers face today - I must come out with that - 
is, once they come back here, there is no organization to 
give them proper advice. So, most of the time what 
happens is, once they come back, money is spent 
unnecessarily and once again, they go abroad. So, I 
request the Hon. Minister of Finance and Mass Media to 
have such a setup. There must be a setup where they can 
seek advice on spending money properly once they come 
back here so that they can improve their lives and go on 
with that money. So, that part must be included in this. 
Only now the Hon. Minister of Foreign Employment 
walked in. She is doing her part. In the Electorate I 
represent, over 30,000 people are working abroad. All of 
them are poor people. But, what is happening is, once 
they come back, they spend their money and when it is 
finished, they go back.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 

ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Sir, give me one more minute. 
 
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) 
Hon. Member, I want you to know that we have 

already started a reintegration programme, through which 
we are trying to help them with financial benefits, to start 
self-employment schemes and all that. In future, under 
the migrant workers' welfare scheme called “Shramika 
Surekuma”, which we introduced last year, they will be 
monitored by the officers attached to the Ministry of 
Foreign Employment.   

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Hon. Minister, I thanked you before you came in for 

the work you do. 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
I know, thank you very much for that.  
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
But, that is not enough. Even the Hon. Minister of 

Finance and Mass Media must look into this.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up. 

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Okay, thank you.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Gnanamuthu Srineshan, 

you have five minutes.  

  
[பி.ப. 5.41] 

 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

நைடெப கின்ற ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி சட்ட லம் 
ெதாடர்பான விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  உைரயாற் 

வதற்கு வாய்ப் க் கிைடத்தைதயிட்  நான் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். அந்நியச்ெசலாவணி என்ப  எம  
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ெபா ளாதாரத்தில் க்கியத் வம் வாய்ந்த ஒ  
எண்ணக்க வாக இ க்கின்ற . அந்நியச்ெசலாவணிைய 
அதிகாிப்பதன் லம்தான் நாங்கள் எம  நாட் ன் வ வாைய 
அதிகாிக்க ம், அல்ல  எம  நாட் க்கு ஏற்ப கின்ற 
ெசலவினங்கைளக் கட் ப்ப த்திக் ெகாள்ள ம். 
எந்தெவா  நாட் ம் எல்லா வளங்க ம் இ ப்பதில்ைல. சில 
நா களில் சில வளங்க ம் இன் ம் சில நா களில் ேவ  சில 
வளங்க ம் இ க்கின்றன. எனேவ, எந்தெவா  நா ம் 
இன் ெமா  நாட் ல் தங்கியி ப்ப  என்ப  தவிர்க்க 

யாத ஒ  விடயமாக இ க்கின்ற  என்  அரசியல் 
ெபா ளியலாளர் ேடவிட் ாிகாேடா குறிப்பிட் ள்ளார். எனேவ, 
மற்ைறய நா களில் தங்கியி க்கின்ற நா கள் தமக்கு 
ேவண் யவற்ைற அந்நா களி ந்  இறக்குமதி 
ெசய்யேவண் ய நிைல இ க்கின்ற . இறக்குமதிக்கு 
அந்நியச்ெசலாவணி என்ப  மிக க்கியத் வம் வாய்ந்த ஒ  
விடயமாகக் காணப்ப கின்ற .  

அந்நியச்ெசலாவணிைய எ த் க்ெகாண்டால், எம  
நாட் க்கு அதைன ஈட் த் த வதில் ெபண்கள் அதிக 

க்கியத் வத்ைதப் ெப கின்றார்கள். குறிப்பாக, ஆைடத் 
ெதாழிற்சாைலகளில் பணியாற் கின்ற ெபண்கள் 
உ வாக்குகின்ற ஆைடகைள ெவளிநா க க்கு ஏற் மதி 
ெசய்கின்றேபா , அதி ந்  எங்க க்கு அந்நியச் 
ெசலாவணி கிைடக்கின்ற . அ ேபால் ெப மள  அந்நியச் 
ெசலாவணிையத் ேத த் த ம் ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிைல 
எ த் க்ெகாண்டால், அதில் ெதாழில் ாிகின்றவர்களில் 
ெப ம்பாலானவர்கள் ெபண்களாக இ க்கின்றார்கள். 
இதைன ம்விட, அதிகளவான ெபண்கள் மத்திய கிழக்கு 
நா களிேல களில் பணிப்ெபண்களாக உைழத்  
அந்நியச்ெசலாவணிைய ஈட் த்த கின்றார்கள். இவ்வா  

ன்  பிரதான வழிகளில் இந்நாட் ப் ெபண்கள் 
தங்க ைடய உைழப்பின் லம் அந்நியச்ெசலாவணிைய 
ஈட் த்த வதில் பங்களிப் ச் ெசய்கின்றார்கள். அதாவ , 
ஆைடத் ெதாழிலாக இ க்கட் ம், ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாக 
இ க்கட் ம், மத்திய கிழக்கில் பணி ாி ம் பணிப்ெபண்களாக 
இ க்கட் ம், இவர்கள் எங்க க்கு அதிக அளவில் 
அந்நியச்ெசலாவணிைய ஈட் த்த கின்றார்கள். ஆனால், 
இவ்வாறான ெபண்களின் வாழ்க்ைகத் தரத்ைத உயர்த்  
வதற்கு அரசாங்கம் என்ன ெசய்தி க்கின்ற ? என்ற ேகள்வி 
எ கின்ற .  

உண்ைமயில் நாட் க்கு அந்நியச்ெசலாவணிைய 
ஈட் த்த கின்றவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இ ந்தால்தான், அவர்கள் 
ெமன்ேம ம் அதைன ஈட் த்தரக் கூ யவர்களாக 
இ ப்பார்கள். ஆனால், கடந்த காலங்களில் இந்தப் 
ெபண்களின் வாழ்க்ைகத் தரம் என்ப  உயர்ந்ததாகத் 
ெதாியவில்ைல. இன்ைறய நிைலயில் ெப ந்ேதாட்டத் 

ைறயில் ேவைலெசய்கின்ற மக்க க்கு கைள 
அைமக்கின்ற திட்டெமான்  நைட ைறப்ப த்தப்பட்  
வ கின்ற . அ  வரேவற்கத்தக்க ஒ  விடயம். அேதேவைள, 

லம்ெபயர்ந்த எம  நாட்  மக்கள் அங்கி ந்  உைழத்  
எங்க க்கு அந்நியச்ெசலாவணிையப் ெபற் த் 
த கின்றார்கள். இவ்வா  அந்நியச்ெசலாவணிையப் ெபற் த் 
த கின்றேபா ம், அவர்கைளப் பற்றி எம  அரசாங்கம் 
சாியான அபிப்பிராயங்கைளக் ெகாண் ப்பதாகத் 
ெதாியவில்ைல. அேதேவைள, லம்ெபயர்ந்தவர்கள் இந்த 
நாட் க்கு வந்  தங்க ைடய பங்களிப்ைபச் ெசய்வதற்கும் 
தயாராக இ க்கிறார்கள். எனேவ, இதற்கு ஏற்றவிதத்தில் இந்த 
நாட் ல் சு கமான அரசியல் சூழ்நிைல ம் மக்கள் 
சந்ேதாசமாக ேவைல ெசய்வதற்குாிய சூழ்நிைல ம் 
உ வாக்கப்பட ேவண் ம்.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have one more minute. 
 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
Okay. 

கடந்த காலத்ேதா  ஒப்பிட் ப் பார்க்கின்றெபா  
தற்ேபா  ஓரள க்கு சு கமான சூழ்நிைல ஏற்பட் ந்தா ம் 
இனப்பிரச்சிைனக்கு ஓர் அரசியல் தீர்விைன 
ஏற்ப த் வதன் லம் அதைன இன் ம் ேமம்ப த்தலாம். 
அத் டன், லம்ெபயர்ந்த எம  சேகாதரர்கள் இங்கு வந்  
பணியாற்றி இந்த நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைதக் 
கட் ெய ப் வதற்கு நல்ல வாய்ப்பிைன ம் 
ெபற் க்ெகா க்க ம். அந்த வைகயில், லம்ெபயர்ந்த 
ச கம் இங்கு வ வதற்கு இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் 
நல்ல விடயங்கள் நைடெபற ேவண் ம். எங்க க்கு 
அந்நியச்ெசலாவணிையப் ெபற் த்த கின்ற ெபண்க க்கு 
உாிய மாியாைத ெகா ப்பதன் லமாக ம் அதைன 
அதிகாித் க்ெகாள்வதற்கு வாய்ப்  இ க்கின்ற . அத்ேதா , 
ெவளிநா களி ந்  வ கின்ற அந்த நிதி லத்ைத - 
நாணயத்ைத மாற்றிக்ெகாள்வதற்கும் இப்ேபா  Western 
Union மற் ம் MMBL Centre ேபான்ற நி வனங்கள் 
ெசயற்ப கின்றன. இைவ மாத்திரம் ேபா மானைவயல்ல. 
ேம ம் திய நி வனங்களி டாக இலகுவாக அந்த 
நிதியிைனப் பாிவர்த்தைன ெசய்வதற்குாிய 
ெசயற்பா கைள ம் இந்த அரசாங்கம் ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ெமன்  கூறி, என  உைரயிைன 
நிைற ெசய்கின்ேறன்.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

ඊළඟට, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
පහක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 5.45] 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
විනාඩි පහයිද?  

මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, විනාඩි පහක් ලබා දීම 
සම්බන්ධව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අද විෙද්ශ විනිමය 
සම්බන්ධ පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කර තිෙබන අවස්ථාෙව්දී 
විෙද්ශ විනිමය පවර්ධනය කිරීම හා විධිමත් කිරීම සම්බන්ධව 
වැඩිෙයන්ම කථා කරන්න ඕනෑ පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් ජීවත් 
ෙවන අපයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. ෙමොකද, ෙම් රටට විෙද්ශ 
විනිමය සපයන වැඩි සංඛ්යාවක් පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් සිටින 
නිසා. යුෙරෝපය, ඇෙමරිකාව, ඕස්ෙට්ලියාව වැනි රටවලට 
අමතරව අෙනක් විෙද්ශ රටවල් සියල්ලකම වාෙග් සම්බන්ධතාව 
වැඩිෙයන් තිෙබන පෙද්ශය හැටියට මම දකින්ෙන් පුත්තලම් 
දිස්තික්කයයි. ඒ නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පතත් එක්ක පුත්තලම් 
දිස්තික්කයට කළ හැකි වැඩ ෙකොටස් රාශියක් එකට එකතු 
ෙවනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත නිසා ෙම් රෙට් ඇති ෙවන අලුත් 
පවර්ධනය පසුගිය ආණ්ඩුවට කරන්න බැරුව ගියා. පසුගිය 
ආණ්ඩුව කරපු ෙද්වල් අරෙගන බැලුවාම දැන් තමයි ෙමොළය ඇති 
වැඩසටහන් ටික ඉස්සරහට එන්ෙන්. හැබැයි, ෙම්ක පටන් ගත්තු 
ගමන්ම නිසා පශ්න තිෙබන්න පුළුවන්; සමහර අඩු පාඩු තිෙබන්න 
පුළුවන්. හැබැයි, ෙම්වා කඩාකප්පල් කරලා, ෙම්වා නාස්ති කරලා, 
විනාශ කරලා, රටත් විනාශ කරලා වැඩ කටයුතු කරනවාට වඩා 
ෙමවැනි වැඩ කටයුතුවලින් රට පවර්ධනය කරන්න පුළුවන් නම්, 
රෙට් ආර්ථික තත්ත්වය නඟා සිටුවන්න පුළුවන් නම්, ඊටත් 
අමතරව රෙට් සමාජයීය සහ අෙනකුත් පශ්න ටික අවසාන 
කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා 
කළ යුතු ෙද්. ඒක නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පතත් එක්ක රටට යම් 
කිසි අවාසියක් සිදු ෙවනවා නම් ඒක ෙකොෙහොමද අවම කර 
ගන්ෙන්, රටට සිදුවන වාසි ටික ෙකොෙහොමද අපි වැඩි කර ගන්ෙන් 
කියන වැඩ පිළිෙවළ අපි සකස් කළ යුතු ෙවනවා. 

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගත්තාට පස්ෙසේ, රෙට් 
පවර්ධනය සඳහා, රෙට් ආෙයෝජන වැඩි කිරීම සඳහා, රෙට් ඉදිරි 
අනාගත සැලසුම් සඳහා ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙතන් ලැෙබන 
වාසියත් එක්ක අපි වැඩ කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක 
ගැන අපි සාකච්ඡා කරලා තීන්දු තීරණ අරගන්න ඕනෑ. අද අපි ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගන්නවා හා සමානව මම ෙයෝජනා 
කරනවා, විෙද්ශ රටවල ෙසේවය කරන අයත් අෙප් රෙට් මුදල් 
ආෙයෝජනය කරන්න දිරිමත් කළ යුතුය කියලා. අෙප් පුත්තලම් 
දිස්තික්කෙය් ජීවත්වන ජනතාවෙගන් සමහර අයට විෙද්ශ රටවල 
විශාල වත්කම් තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ රටවල විශාල ව්යාපාර තිෙබනවා. ඒ 
රටවල විශාල තැන්පතු තිෙබනවා. ඒක නිසා ඒ සියල්ල ශී 
ලංකාවට ෙගන එන්න සම්බන්ධීකරණයක් කරන්න ඕනෑ. 
ඒවාෙග්ම ෙම්වාත් එක්ක බැඳුණු අෙනක් කියාකාරකම් ෙකෙරහිත් 
අෙප් අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි.  

විෙශේෂෙයන් ආෙයෝජන, සංචාරක ව්යාපාරය සඳහා විෙද්ශ 
රටවල සිටින අෙනක් කණ්ඩායම් ඒකරාශි කර ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. විෙද්ශ 
විනිමය ෙම් රටට ෙගන ඒම පවර්ධනෙය්දී අපි විෙශේෂෙයන් බැලිය 
යුතු පධාන කාරණය හැටියට මම දකිනවා, සංචාරක ව්යාපාරය 
පවර්ධනය කිරීම. ෙම් මුදල්වලින් සංචාරක ව්යාපාරය පවර්ධනය 
කරන වැඩසටහන් කියාත්මක කරන්න පුළුවන් නම් අපට වාසි 
ෙදකක් අත් ෙවනවා. එකක් තමයි විෙද්ශ විනිමය වැඩිෙයන් ෙම් 
රටට ඇවිල්ලා අෙප් ආර්ථික පශ්න ටික අඩු වීම. අනික් කාරණය 
අෙප් විෙද්ශ සංචිත වැඩි වීම. ඒ වාෙග්ම රුපියෙල් අගයට විශාල 
ශක්තියක් ලැෙබනවා. ඒත් එක්කම සංචාරක ව්යාපාරය ෙමයට 
අනුබද්ධ කරෙගන සම්බන්ධීකරණය කරන්න පුළුවන් නම්, අෙප් 
රටට ඒක විශාල ශක්තියක් ෙව්වි. ඒ ෙකොටස් ෙදකම එකතු ෙවලා 
ශක්තියක් ෙවලා රෙට් සංවර්ධනය වැඩි ෙවයි. 

අද අපි දැක්කා, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ෙම් සභාෙව් 
කථා කරපු විධිය. සමහර ෙවලාවට ඒ අයට අමතක ෙවලා 
තිෙබනවා, ඒ අය කරපු ෙද්වල්. ෙම් ආණ්ඩුෙව් අෙප්ත් වැරැද්දක් 
තිෙබනවා. ඒ වැරැද්ද තමයි, අපි යහපාලන වැඩ කටයුතු කරද්දී සිදු 
ෙවච්ච කාරණා. යහපාලනය නිසා ෙබොෙහෝ ෙද්වල් අෙප් අතින් 
ගිලිහිලා තිෙබනවා කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ෙමොකද අෙප් 
යහපත්කම වැඩියි. සමහර ෙවලාවට ඒක නිවටකමක් හැටියට 
දකින කණ්ඩායම් ෙම් රෙට් ඉන්නවා. ඒක නිසා ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් කණ්ඩායෙම් අය කරපු ෙද්වල් -කරපු ෙහොරකම්, වංචා, 
දූෂණ, මිනීමැරුම්- සියල්ලම අමතක කරලා, එක එක 

කාරණාවලට අපට ඇඟිල්ල දික් කරන්න පටන් අරෙගන 
තිෙබනවා. අපි පැහැදිලිව අෙප් ආණ්ඩුෙව් පධානින්ෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් ෙහොරු ටික, දූෂිතයන් ටික ඉතා ඉක්මනින් 
නීතිෙය් රැහැනට අරෙගන දඬුවම් ලබාෙදන්න කියා. ඒ කාරණය 
අපි සිදු කරන්න ඕනෑ, අපි කණ්ඩායමක් හැටියට එකතු ෙවලා ෙම් 
රට ඉස්සරහට ෙගන යන්න නම්. ෙම් රට ආර්ථික වශෙයන් 
ශක්තිමත් ෙවන වැඩසටහන් අපි කියාත්මක කරද්දී අෙනක් 
කාරණා ටිකත් අපි නිවැරැදිව ඉස්සරහට ෙගන යන්න ඕනෑ. 
නිවැරැදිව වැඩ කටයුතු ටික කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කාලය අවසානයි. කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
රෙට් ඇත්ත තත්ත්වය රෙට් ජනතාවට පැහැදිලි කර දීම අපි 

සියලු ෙදනාෙග්ම යුතුකම. තවත් කිව යුතු කරුණු කාරණා 
රාශියක් තිෙබනවා. කථා කරන්න ෙවලාව ලබා දීම සම්බන්ධව 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු තාරක බාලසූරිය මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
නවයක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[5.50p.m.] 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

Hon. Presiding Member, at the outset, let me thank 
you for giving me nine minutes to speak about the new 
Foreign Exchange Bill brought in with the intention of 
replacing the outdated Exchange Control Act, No. 24 of 
1953. This Bill has been contested in the Supreme Court 
albeit unsuccessfully and by some quarters, strong 
opposition has been voiced against the Bill. 

 Sir, in all honesty, I feel that any Hon. Member who 
speaks about the Foreign Exchange Bill should 
fundamentally ask the question, “Why do we need 
foreign exchange controls at all?” After all, the effect of 
any such Bill would ultimately be either tightening the 
foreign exchange controls or loosening those. We also 
know that trade in yesteryears did not carry any exchange 
controls and from an economic standpoint, imposing 
exchange controls would only mean suppression in 
demand and restrictions to the citizens. We have also 
seen, considering the global trend, more and more 
countries are moving away from exchange controls. So, it 
makes all the economic sense to relax our exchange 
controls and create greater demand. I think it should be 
the way or at least the direction in which we should 
move, in a long-term perspective. But, in the short run, it 
is different. 

733 734 

[ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා] 



2017  ජූලි  25  

We do not live in a perfect world and we certainly do 
not have perfect markets. So, in such circumstances, it 
becomes increasingly important to think inward and 
primarily, to be concerned about one's own economic 
interest. We have seen how foreign exchange robber 
barons have manipulated markets at the risk of economic 
collapse of smaller countries and have also seen how 
these nations have safeguarded their national interest 
using temporary exchange control mechanisms. 

So, the fundamental question is not about the direction 
of this Bill, but rather about the safeguards and the 
timing. We should not forget the lessons we learned from 
the Asian financial crisis of 1997. As a result of the Thai 
Government’s decision not to peg the Baht against the 
Dollar, a wave of financial instability spread across Asia 
quickly, which resulted in currency devaluation of 38 per 
cent and a stock market reduction by 60 per cent. So, in 
any foreign exchange Bill, it is vitally important to 
consider the safeguards more than the direction.  

And the other important aspect to consider is the 
timing of the Bill. Are we trying to open up our markets 
at the most acumen time? Take, for instance, the current 
political situation. Now, it is being aired that 18 
Government Members have come to their good senses 
and decided to sit in the Opposition in the near future. 
Irrespective of the merits of this story, this is not 
conducive for investor confidence. Sir, this joke of a 
Unity Government’s amazing ability to mismanage the 
entire economy can result in capital outflows, if this Bill 
is made into law at this juncture. We have a serious 
balance of payment problem; our trade deficit has 
expanded to US Dollars 2.5 billion in the first quarter and 
our exports have declined during the first three months of 
the year and have been stagnant around the US Dollars 10 
billion mark. What usually offsets the trade deficit are the 
worker remittances and our earnings from tourism. Take 
the case of tourism, for instance. This year up to June, we 
have had a whopping 4.8 per cent growth. Do we really 
need even a Minister to achieve this growth rate? I have 
seen on social media that Sri Lanka has been rated by 
several magazines and organizations as one of the best 
places to travel to. So, that is good publicity. At a time 
with good publicity and of peace, our Minister is able to 
achieve only a growth rate of the war era. This goes to 
show the complete incapability of this Government to get 
anything done other than, perhaps, wasting Government 
coffers by buying vehicles for themselves. The problem 
with tourism will be even more aggravated if the World 
Health Organization declares Sri Lanka as a country with 
a dengue epidemic or the respective countries impose 
travel warnings on travelling to Sri Lanka. Now, all these 
do not go well for Sri Lanka and I believe that the timing 
of this Bill is not the most opportune moment.  

It was only recently that the country was made aware 
that the former Minister of Finance’s apartment rent has 
been paid by a person responsible for the biggest daylight 
robbery in Sri Lanka. In any other country, the Minister 
of Finance would have been jailed. I wonder whether the 
other Member who so vociferously defended the former 
Central Bank Governor and his son-in-law too has 
profited from ill-gotten gains.  

Now, I also want to bring into contention the 
Government’s inability to understand the aspirations of 
the people. This has resulted in many a protest and strikes 
by students and workers alike. This has not been 
conducive for investments. So, it is best if the 
Government at least tries to understand the issues and 
provide appropriate relief than take the baton-and-the-tear
-gas approach.  

Mr. Presiding Member, we must not only look at the 
Sri Lankan context, but also at the global situation when 
implementing policy such as this. The world markets 
have greatly fluctuated over the past two years, from the 
beginning of 2015 through the second quarter of 2016. 
Some economists believe that another Asian financial 
crisis is on the horizon. For example, China’s devaluation 
of the Yuan in relation to the US Dollar on 24th August, 
2016 is seen as a symptom. This caused the Chinese 
economy to slow down, resulting in lower domestic 
interest rates and a large amount of bond float. The low 
interest rates enacted by China encouraged other Asian 
countries to decrease their own domestic interest rates. 
Japan, for example, cut its already low short-term interest 
rates into negative numbers in early 2016. This prolonged 
period of low interest rates forced Japan to borrow 
increasingly larger sums of money to invest in global 
equity markets. The Japanese Yen responded counter 
intuitively by increasing in value, making Japanese 
products more expensive and actually further weakening 
its economy. So, all in all, even if we look at the domestic 
macro environment or the volatile international markets, 
we can conclude that it will be wiser to follow a 
conservative path in the near future. 

Mr. Presiding Member, if I am to comment on the Bill 
itself, I understand that the Bill has been designed after 
some lengthy deliberations with stakeholders. However, 
whether the final design of the Bill reflects the 
deliberations is another question that needs clarification. 
One of the glaring differences between the Foreign 
Exchange Bill and the Exchange Control Act of 1953 has 
been that the supervision of gold trading has been lifted.  

Now, as gold can be used as a tool for capital 
outflows in a time of political and economic uncertainty, 
if capital outflows would take place, there will be no 
mechanism for Government to impose restrictions except 
by bringing in new legislation. I feel, Sir, the Government 
should put more attention to such shortcomings of this 
Bill. I think, in general, the decriminalization of exchange 
policy violation is a good measure. Many reputed Sri 
Lankan business personalities have fallen victim to this 
law including the architect of  Exchange Control Act of 
1953, the late Mr. N. U. Jayawardena, and if my memory 
serves me right,  even the former Chairman of the 
Hirdaramani Group. 

Our laws should encourage entrepreneurs and 
business personalities to expand their activities and not 
put them behind bars or riddle them with lawsuits. So, in 
that sense, this legislation is in the right direction. This 
Bill will also relax the ability of the citizens to hold on to 
foreign exchange. The current Exchange Control Act of 
1953, under Section 5, prohibits any person other than an 
authorized dealer from holding foreign exchange. Now, 
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this has a moral implication too and some believe this is a 
violation of property rights, and I agree. I see no rational 
reason any Government should restrict its people from 
spending their monies which they have earned abroad 
unless of course a national interest is compromised. 
Furthermore, Sir, the old Exchange Control Act was an 
instrument of inefficiency as each foreign transaction had 
to be permitted as the Act itself does not contain any 
authorization. However, this issue will be rectified by the 
new Bill as commercial banks and specialized banks will 
be made authorized dealers and the Central Bank will be 
permitted to appoint restricted dealers. However, the 
authority of the Central Bank to permit any person by a 
special Gazette to transact in foreign exchange is too open 
and can lead to irregularities.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have one minute more.  
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
Okay, Sir.  

Perhaps this Clause was inserted keeping in mind 
large projects.  

However, I feel there is no need for this as the Central 
Bank, in any case, can appoint restricted agents. This Bill 
will also allow any person in or resident in Sri Lanka who 
holds foreign exchange in a bank account in Sri Lanka or 
outside Sri Lanka or owns any foreign assets, which has 
not been derived from the conversion of rupees or the 
disposal or conversion of any financial or real asset within 
Sri Lanka, to utilize such foreign exchange for making 
any payment for current or capital account transaction 
within or outside Sri Lanka. I think this is an excellent 
clause, for too long our Sri Lankan companies have not 
been able to venture out overseas due to capital account 
restrictions. But. this will give the platform for the local 
companies to make their mark on the international 
markets.  

In conclusion Sir, as I said earlier, I feel this Bill is in 
the right direction although we have reservation about the 
controls. We feel that the Bill could have been drafted 
better in some instances, such as by restricting the power 
of the Minister in removing members from a Board of 
Inquiry. But all in all, we feel that the most important 
aspect will be the timing of the implementation of the Bill 
and it should be done at a time of confidence so as not to 
create capital outflows. But for that to happen, I think, it 
is best if this Government resigns. 

Thank you.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you. The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, please.  

[5.59 p.m.] 
 
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) 
Thank you, Sir. 

Hon. Tharaka Balasuriya, there is no need for the 
Government to resign. Perhaps, the Joint Opposition 
should resign and finally, let everyone know that you are 
incapable of doing anything at all. 

 Sir, I am actually pleased to have listened to  the 
Hon. Tharaka Balasuriya, who took a very pragmatic 
approach and applauded the Government for having 
introduced this new Bill. Thank you. That is the kind of 
politics we require: good things must be appreciated and 
what you think, perhaps, is not so good must be noted. -
[Interruption.] I took notes. Let me respond. What you 
said is that you do not know why one needs foreign 
exchange control at all. You said that it suppresses the 
freedom of the citizens; I agree.  You also talked about 
property rights and economic freedom and I completely 
agree with you. This is not the time to bring back 
controls, it is the time to relax because, as you pointed 
out very correctly, many countries are moving away from 
exchange controls. You said that in the long-term, it is a 
good strategy. But you had two issues about the short-
term.  You said you have to think inwards in the short-
term.  The two issues you brought up were "safeguards" 
and "timing". So, I liked to respond you because you 
made some valid observations.  

I agree with you that we have to have safeguards. 
What do you mean by a safeguard? I heard earlier the 
Hon. Bandula Gunawardane talking about Soros bringing 
all his billions and taking away the billions and creating 
volatility in the market and so on. But, really, it is not 
about holding on to a few dollars, Hon. Tharaka 
Balasuirya. That is not the safeguard we require. It is 
about   creating the opportunity for the foreign exchange 
holdings in this country to grow. That is what the 
safeguard is about. So, you have to be open-minded about 
this. You cannot think about restrictions, but think about 
safeguards in the bigger context of giving the 
opportunity. I also appreciate the fact that you mentioned 
that this Bill gives our local entrepreneurs the ability to 
venture overseas.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු තාරක බාලසූරිය 
මන්තීතුමා වැදගත් කාරණයක් සඳහන් කළා. අෙප් ෙද්ශීය 
ව්යවසායකයන්ට ලංකාෙවන් පිටතට ගිහින්, ඔවුන්ෙග් ව්යවසාය 
අන්තර් ජාතික ව්යවසායක් බවට පරිවර්තනය කර ගන්න බැරි 
ගැටලු ෙමච්චර කල් තිබුණා. ලංකාෙව් ව්යවසායකයන් අපිකාවට 
යනවා; බංග්ලාෙද්ශයට යනවා; අනික් රටවලට යනවා. නමුත්, 
ඔවුන් නීත්යනුකූලව උපයා ගත්ත ෙඩොලර් ඒ ආෙයෝජන සඳහා 
ෙයොදාගන්න ෙම් රෙට් තිබුණු පරණ නීතිෙය් හැටියට හැකියාවක් 
තිබු ෙණ් නැහැ. ඒ නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ලංකාෙව් විෙද්ශ විනිමය තව වැඩි කරගන්න ෙහේතු 
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පාදක ෙවනවා විතරක් ෙනොෙවයි,  Sri Lankan multinationals ලා 
ඇති කරන්නත් හැකියාව ලබා ෙදනවා.  ඒ පැත්ෙතන් බලන 
ෙකොට ෙම් කරුණු ඉතාම වැදගත්.   

එම නිසා මම නැවතත් කියන්න කැමැතියි, ෙම් safeguard එක 
අපි බලන්න ඕනෑ.  Holding on to a few Dollars  ෙනොෙවයි  but 
creating opportunities to make more Dollars is important.   

I might as well take this opportunity to inform you 
that foreign exchange reserves have now gone up to over 
US Dollars 7 billion, thanks to the prudent management 
of foreign exchange and the ability of this country to 
attract opportunities that we have created to attract that 
kind of foreign exchange.   

Then you talked about timing.  You said that the time 
was not conducive.  Quite hilariously you said that 18 
Hon. Members of the Government have decided to sit 
with you in the Opposition and that would bring down 
investor confidence.  -[Interruption.]  In fact, it is going to 
increase investor confidence, my learned Friend, because 
that will give us greater freedom to do what we have to 
do; to do the reforms that we need to do without all the 
internal pulling of strings and leg tackles that some people 
are trying to do to make things difficult for this 
Government to operate.  Hon. Balasuriya, you also 
referred to a serious balance of payments crisis, the 
exports falling, worker remittances and tourism. Hon. 
Member, the balance of payments crisis has been created 
over the last fifteen years.  I might take this opportunity to 
educate you, if you do not already know - perhaps you do 
- that in around 2003 and 2004 when the Hon. Ranil 
Wickremesinghe’s previous Government left office, the 
exports of goods and services as a percentage of the GDP 
was 39 per cent, but when we took over the Government 
in 2015, it had fallen to 16 per cent. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, please wind up your speech now. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Okay.  Therefore, your Government or the Hon. 

Mahinda Rajapaksa’s Government - he is the leader of the 
political party that you support -  is the one that has to 
take the blame for creating the balance of payments crisis 
in this country year after year.  It cannot be corrected 
even if you wanted to in  a 18-month period.   

Therefore, I would like to wind up by saying - I only 
have a few more minutes to speak - that 4.8 per cent 
growth is in fact very good given the circumstances that 
we had to undergo.  Hon. Member, do you know that we 
had a draught that destroyed 55 per cent of the harvest of 
Maha Kanna?  We had floods that destroyed 60 per cent 
of the harvest of Yala Kanna.  Having gone through so 
much of difficulties, we have still managed to register a 
4.8 per cent growth rate.  I would also like to take this 
opportunity to inform this House that we are expecting 
the growth rate to hit 5 per cent.   

I will conclude by quoting, the IMF staff team head 
Mr. Jaewoo Lee. He said, “Overall fiscal performance 
has been very robust. It has been steadily improving in 
line with the program or even over performing targets.”  
Hon. Member, “Even over performing targets.”   The tax 
revenue has increased in some cases by 30 per cent or 40 
per cent. -[Interruption.]  

Mr. Mr. Jaewoo Lee further said, “Going forward Sri 
Lanka has to ensure further progress is made on structural 
reform, which again leads to medium-term fiscal 
consolidation and greater exchange rate flexibility would 
be helpful in not only increasing reserves but also 
strengthening the resilience of the economy.” 
Thank you. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you.    

මීළඟට, ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා. 
 
[6.08 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)  
Thank you, Mr. Presiding Member.  I would like to 

start off by basically mentioning that I thought Hon. 
Tharaka Balasuriya was living in a fool’s paradise.  He 
tried to make innuendos in today’s context of character 
assassination, but it is nothing new.  That was what he 
basically said.   

I got up in order to mention not only about the 
Foreign Exchange Bill that has been presented but also 
about the strong economy that has been built during the 
last two-and -a-half years, which also includes fiscal 
consolidation and revenue increases.  I am so happy that 
the IMF has made a recommendation and that basically 
fits with the tough times that we went through.   

We saw today one of the vociferous members of the 
Joint Opposition, Hon. Mahindananda Aluthgamage, 
going on rampage. Probably before too long you will see 
the numbers jumping going up, because he was coming in 
at the same time that our President walked in. Then, he 
went on rampage about what he has been talking for the 
last six months. So, there is some coordination between 
our President walking in and the guy who has allegations 
of bribery and corruptions coming here and speaking on 
something that Anika Wijesuriya yesterday spoke.  It is 
absolutely frivolous and I should say that there is a design 
of character assassination in it.   So, all I could basically 
say is to ensure that your despicable acts -[Interruption.] I 
know, that is Mahindananda Aluthgamage, not you, Hon. 
Balasuriya.   

I am speaking about this because today my name was 
mentioned in Parliament. When His Excellency the 
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President walked in from one side, he walked in from the 
other side and started talking about this.  So, see the 
semblance. Probably, the Joint Opposition will lose 
another Member - a corrupt one.  That is the problem that 
we have.   

As you all came to know through the media, I have 
been summoned to the Presidential Commission to 
inquire into Bond Issue, which is not a new thing.  I was 
wondering why it took such a long time, because we were 
key players whom they were trying to get at.  They were 
going after all other guys who were irrelevant and now 
we are summoned. Without having the courtesy to 
consider that I am a Cabinet Minister, he basically 
mentioned a date on which the Cabinet meeting is to be 
held and that happens to be today. Therefore, I got my 
lawyers to inform them that I was unable to be present- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු කථානායකතුමා 

මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වූෙයන්, කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 

 

 அதன்பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  left the Chair, 
and  THE HON. SPEAKER   took the Chair. 

  
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Speaker, I am so happy to see you in the Chair at 

a time when I am basically mentioning a matter related to 
breach of privilege which I wanted to raise today, but - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, you have only one minute left.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Okay, Sir. I hope even within less than that, I will be 

able to get my message across.  I will read my text so that 
it will help the message to get across and thereafter if I  
have some time,  I will speak.   

Sir, as you know I have been summoned to appear 
before the Presidential Commission of Inquiry on Central 
Bank Bond Issue today. This was handed over to me on 
Saturday.  Courtesy was not offered to me even as a 
Cabinet Minister. They did not know that we have to 
attend the Cabinet meeting today and they wanted me to 
come and meet them on such a day.   

However, both the meeting of the Cabinet of Ministers 
and Parliament was scheduled for today. While I had 

absolutely no intension of disobeying the summons 
issued by the Commission, I was advised by the lawyers 
that according to our Constitution Parliament is the 
supreme body and therefore, it should be given 
precedence. This is in view of the fact that this 
Commission which is a  creature of the Executive is too 
supervised by Parliament. The right of an Hon. Member 
to attend Parliament without hindrance or obstruction is a 
long recognized privilege in the United Kingdom, other  
Commonwealth Parliaments and in Sri Lanka.  It is 
clearly mentioned under  Part A (1)  of the Schedule of   
the Parliament (Powers and Privileges) Act. I had 
instructed the lawyers to inform the Commission of my 
inability to attend  the Commission on the 25th and would 
do so as soon as my Parliamentary duties permitted me to 
do so.   

Hon. Speaker, I would like to raise this matter 
because it was on Saturday that I got the summons to 
appear before the Commission on Tuesday; when 
everybody very well knows that we are senior members 
in the Government and the Cabinet meeting takes place 
on Tuesday. Furthermore, they also know it is a 
Parliament day.  They got messages going out to show as 
if we wanted to disobey. I am so proud to be in this 
Government where there is freedom even for these 
Commissions to call  the senior Cabinet Ministers before 
them, whereas the Opposition Members who had robbed 
this country for eleven years and reduced our reserves are 
going scot free.  This is the sense of transparency our 
Government makes.   There was a load of rubbish that 
was mentioned yesterday.  I will take it up in due course 
when I will be able to take more time to speak.  Hon. 
Speaker, I would like you to go through the privileges 
that are bestowed on the Hon. Members of Parliament 
and the Cabinet Ministers.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I will check on that. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Government servants must realize that they are part of 

Government and they should not try to run the 
Government.  Today the problem is that these people 
think that they run Government policies.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I will look into that, Hon. Minister.  Thank you very 

much. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I  greatly appreciate your immediate intervention into 

this matter. 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
Sir, I rise to a point of Order. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, Hon. Tharaka Balasuriya. 
 

ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
Hon. Speaker, since the Hon. Minister mentioned my 

name, I would like to say this.  Without the Hon. Minister 
leading us down the garden path, why will he not tell us 
whether Arjun Aloysius paid his rent money? -
[Interruption.] 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We will do that separately.  -[Interruption.]  I have to 

save time.  The next speaker is the Hon. Tilak Marapana.  
-[Interruption.] I have time constrains. Hon. Tilak 
Marapana, please.  You have seven minutes.   

 
[අ.භා. 6.13] 
 

ගරු තිලක් මාරපන මහතා (සංවර්ධන කාර්යභාර 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன - அபிவி த்திப் பணிப்ெபா ப் கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Tilak Marapana -Minister of Development 
Assignments) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි අද විවාද කරන ෙම් පනත් 

ෙකටුම්පත තුළින් ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන් ඉතාම කාෙලෝචිත  
නීතියක්.  අවුරුදු 65කට පසුව ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කිරීම 
මඟින්, ලංකාෙව් විෙද්ශ විනිමය පාලනය සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් 
කරනු ලබනවා. ඒ පාලනය ෙවනුවට, ෙමය ෙමෙහයුම් කරලා 
අපට අවශ්ය කරන විෙද්ශ විනිමය ලබා ෙගන එය හරියාකාරව 
හසුරුවා ගන්න කමෙව්දයන් පිහිටුවා ගැනීමට අපි විධිමත් 
විධිවිධාන ෙයොදා තිෙබනවා.  මා හිතන විධියට අද වන විට  මුළු 
ෙලෝකෙය්ම රටවල් පණහක්වත් නැහැ,  විෙද්ශ විනිමය පාලනය 
කරන නීති තිෙබන. ඒෙකන්ම ෙපෙනනවා, ෙම් විෙද්ශ විනිමය 
පාලනය කියන එක දැන් හුඟක් පැරණි සිද්ධාන්තයක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබන බව. It is a very outdated concept and in the 
modern era we no longer need to have so stringent laws such 
as what we are now repealing to control our exchange 
control resources.  

ගරු කථානායකතුමනි,  ෙම්  නීතිය ෙගෙනන්න ෙහේතු වුණු 
පධාන  කරුණු ෙදකක් තිෙබනවා. ජාත්යන්තර වගකීම් අනුව, අපි 
ෙබොෙහෝ කල් ඉඳලා - අවුරුදු 10ක, 15ක ඉඳලා - ෙම් විෙද්ශ 
විනිමය පාලනය යම්තාක් දුරට ලිහිල් කිරීම සඳහා ජාත්යන්තර 
නීති සම්ෙම්ලනවලට සහභාගි ෙවලා තිෙබනවා.  We have 
ratified several conventions abroad.  නමුත් අපි ඒවාට සරිලන 
ෙද්ශීය නීති සම්මත කරලා නැහැ.  අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත කිරීම තුළින් එය කරන එක ඉතාම කාෙලෝචිතයි කියලා 
කිව්ෙව් ඒ නිසයි.  

අනික, අද ෙම්  පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීම තුළින් 
අපට අවශ්ය කරන විෙද්ශ විනිමය ලබා ගන්නට පුළුවන් ෙව් යැයි 
කියන බලාෙපොෙරොත්තුවකුත් අපට තිෙබනවා. අෙප් හුඟක් 
පුරවැසියන් පිට රටවලට ගිහිල්ලා ධනය උපදවන නමුත්, ෙම් 
විෙද්ශ විනිමය පාලනය නිසා ඒ මුදල් අෙප් රටට ෙගෙනන්ෙන් 
නැතිව විෙද්ශ රටවලම තැන්පත් කර තිෙබන  තත්ත්වයකුයි දැනට 

තිෙබන්ෙන්. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කළායින් පස්ෙසේ  ඒ 
ෙගොල්ලන්ට භයක් නැතිව ඒ මුදල් ටික ෙමහාට ෙගනැල්ලා ෙම් 
රෙට් යම් ආෙයෝජනයක් කිරීම තුළින් අෙප් රටට යම් කිසි 
යහපතක් සිදු කර ගැනීමට හැකි ෙව්වියි කියලා මා හිතනවා.  

විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරයකු කිව්වා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙහොරකම් කරපු කළු සල්ලි ෙම් රටට 
ෙගෙනන්නය කියලා. එෙහම එකක් නැහැ. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් අට වැනි වගන්තිෙය් පැහැදිලිව කියලා තිෙබනවා,  
2006 අංක 5 දරන මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීෙම් පනත 
යටතට ගැෙනන යම් විනිමයක්, අල්ලස් පනත යටෙත් යම් 
වරදකට සම්බන්ධ විනිමයක් ෙහෝ 2005 අංක 25 දරන  
තස්තවාදීන්ට මුදල් සැපයීම මැඩපැවැත්වීෙම් සම්මුති පනත 
යටෙත් යම් වරදකට සම්බන්ධ මුදලක් ලංකාවට ෙගෙනන්න ෙම් 
යටෙත්  කිසිම ආධාරයක් ෙහෝ අනුබලයක් ලැෙබන්ෙන් නැති බව.  

ගරු කථානායකතුමනි,  දීර්ඝව කථා කරන්න  කාල ෙව්ලාව 
මදි. සංෙශෝධන කිහිපයක් තිෙබනවා, කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී 
ඉදිරිපත් කරන්න. විෙශේෂෙයන් ඒවා සිංහල පිටපෙත් තිෙබන 
වැරදි නිවැරදි කිරීෙම් සංෙශෝධන නිසා ඒවාට  වැඩිපුර කාලය  ගත 
වන නිසා මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. සභාෙව් වැඩ කටයුතු අවසන් වන තුරු -

නියමිත ෙව්ලාවට පසුවත්-  කර ෙගන යාමට අවශ්ය කාලය ලබා 
දීමට සභාව එකඟද? 

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

 
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 තිලක් මාරපන මහතා ] 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் 

சாட்டப்ப மாக"  [மாண் மிகு திலக் மாரபன] 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Tilak Marapana.] 

 
 

කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගරු  කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[மாண் மிகு  சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
Considered in Committee. 
[THE HON. SPEAKER in the Chair.] 

 
1 වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
1ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 1, ordered to stand part of the Bill. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

2 වන වගන්තිය.- මහ බැංකුව විසින් පනත 
කියාත්මක කිරීෙම් වගකීම දැරිය යුතු බව. 

வாசகம் 2.- (சட்டத்ைத நைட ைறப்ப த் வதற்கு 
மத்திய வங்கி ெபா ப்பாகவி த்தல்.) 

CLAUSE 2. - (Central Bank to be responsible for implementation of the 
Act.)  

ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සං ෙශෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා.  සිංහල පිටපත නිවැරදි කිරීමක් පමණයි ෙමයින් 
සිදුවන්ෙන්. 

 

"1 වන පිටුෙව්, 9 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ 
කරන්න: 

 'සහ නියාමනය කිරීම සහතික කරනු පිණිස ෙම් පනෙත්    
විධිවිධාන' " 

 
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. 
2ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 2 , as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
3 වන වගන්තිය.- (මහ බැංකුව විසින් බලතල, 

කාර්ය සහ කර්තව්ය ඉටු කළ යුතු බව.) 
வாசகம் 3.- (மத்திய வங்கியினால் தத் வங்க ம் 
கடைமக ம் பணிக ம் நிைறேவற்றப்ப தல்.) 

CLAUSE 3.- (Discharge of powers, duties and functions by the Central 
Bank.) 

 

ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 

"1 වන පිටුෙව්, 22 සිට 24 දක්වා ෙප්ළි (එම ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) 
ඉවත්කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 

 

 'බැංකුෙව් අධිපතිවරයාෙග් විධානයට හා පාලනයට යටත්ව, 
විෙද්ශ විනිමය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියා ෙලස නම් කරනු 
ලැබ ඇති නිලධරයා ෙහෝ ඔහු ෙවනුෙවන් ඔහුෙග් සහායක 
ෙලස නම් කරනු ලැබ ඇති ෙවනත් යම් නිලධරයකු විසින් සිදු 
කරනු ලැබිය යුතු ය.' " 

ගරු සභාපතිතුමනි, ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව්ත් 
ෙයෝජනාවක් ඇතුළත් කරලා තමයි ෙමම සංෙශෝධනය සකස් කර 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් 

සභාපතිතුමා. 
 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් ඉදිරිපත් කළ සංෙශෝධන සියල්ල රජය 

භාරෙගන තිෙබන නිසා අප ඒ එකක්වත් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැති 
බව ආංශික කාරක සභාෙව් ගරු සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන් මා 
පකාශ කරනවා.   

 

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.- (බලයලත් ෙවෙළන්දන් සහ 

පරිසීමිත ෙවෙළන්දන්.) 
வாசகம் 4.- (அதிகாரமளிக்கப்பட்ட வியாபாாிக ம் 

மட் ப்ப த்தப்பட்ட வியாபாாிக ம்.) 
CLAUSE 4.- (Authorized dealers and restricted dealers.) 

ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
(1) "2 වන පිටුෙව්,  28 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 

ආෙද්ශ කරන්න:-   

'යම් තැනැත්තකුට, තැනැත්තන් වර්ගයකට ෙහෝ වර්ගවලට, 
තත්' " ; 

 
(2) "3 වන පිටුෙව්,    10 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 

ආෙද්ශ කරන්න:- 
 'එවැනි නියමයක් මඟින් නියම කරනු ලැබිය හැකි නියමයන් සහ' " 

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත 

විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments 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. 
 
 

5 වන වගන්තිය.- (ශී ලංකාෙවහි සිටින ෙහෝ 
ෙන්වාසික පුද්ගලයකු විසින් දරන ෙහෝ එවැනි 
පුද්ගලයකුට අයිතිව තිෙබන විෙද්ශ විනිමය ෙහෝ 

විෙද්ශ වත්කම්.) 
வாசகம் 5.- (இலங்ைகயி ள்ள அல்ல  

இலங்ைகயில் வதிபவராக ள்ள ஆெளா வாினால் 
ைவத்தி க்கப்பட்ட அல்ல  ெசாந்தமாக 

ைவத்தி க்கப்பட்ட ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி 
அல்ல  ெவளிநாட் ச் ெசாத் க்கள்.) 

CLAUSE 5.- (Foreign exchange or foreign assets held or owned by a 
person in or resident in Sri Lanka.) 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
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(1)   "3 වන පිටුෙව්, 27 සිට 33 දක්වා ෙප්ළි (එම ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) 
ඉවත් කරන්න." 

 

(2) "4 වන පිටුෙව්,   1 සිට 4 දක්වා ෙප්ළි (එම ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) 
ඉවත් කරන්න." 

 

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත 
විය. 

தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 
 
5 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
5ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 

6 වන වගන්තිය.- (ජංගම ගනුෙදනුව.) 
வாசகம் 6.- (நடப் க் ெகா க்கல்வாங்கல்.) 

CLAUSE 6.- (Current transaction.)  
 

ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 

"4 වන පිටුෙව්, 28 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ 
කරන්න:- 

 

 'කරන ෙලස ෙහෝ ඉල්ලා සිටිය යුතු ය.' " 
 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
6 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
6ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 6, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 

7 වන වගන්තිය.- (පාග්ධන ගනුෙදනුව.) 
வாசகம் 7.- ( லதனக் ெகா க்கல்வாங்கல்.) 

CLAUSE 7.- (Capital transaction.) 
 

ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
(1)  "5 වන පිටුෙව්,  19 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 

ආෙද්ශ කරන්න:- 
    

'විනිමෙයන් වූ පාග්ධන ගනුෙදනු වර්ගය ෙහෝ වර්ග සඳහා 
නිෙයෝග' " ; 

 

(2)   "6 වන පිටුෙව්, 1 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
ආෙද්ශ කරන්න:- 

'වර්ගය ෙහෝ වර්ග සඳහා විෙද්ශ විනිමය ෙවෙළඳාම් කළ                  
හැකි' " ; 

 

(3) "6 වන පිටුෙව්, 6 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
ආෙද්ශ කරන්න:- 

 'ලද වර්ගයකට ෙහෝ වර්ගවලට අයත් පාග්ධන ගනුෙදනුවක් 
වන්නා' " 

(4) " 6 වන පිටුෙව්, 25 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
ආෙද්ශ කරන්න:- 

  

'අවශ්ය කරන තැනැත්තාෙගන් ඉල්ලා සිටිය යුතු ය.' " 

සිංහල පිටපෙත් නිවැරදි කිරීම සඳහා තමයි මම ෙම් ෙයෝජනා 
සියල්ලම ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.  

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
7 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
7ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 7, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

8 වන වගන්තිය.-  (ඇතැම් ගනුෙදනු විධිමත් කළ 
යුතු බව.) 

வாசகம் 8.- (குறித்த சில ெகா க்கல்வாங்கல்கைள 
ஒ ங்குப த் தல்.) 

CLAUSE 8 .- (Regulation of certain transactions.) 
 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 

කරනවා. 

(1) "7වන පිටුෙව්, 32 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
ආෙද්ශ කරන්න:- 

   

'සීමාවන් දක්වා සහ එම නියමයන් සහ ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව 
සිදු' " 

 
(2) "8වන පිටුෙව්, 4 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 

ආෙද්ශ කරන්න:- 
 

'ෙහෝ ශී ලංකාව තුළ ෙහෝ ශී ලංකාෙව් සිට බැහැරට යම් 
ෙසේවාවක් සැපයීෙමන් උපයාගනු ලැබූ විෙද්ශ විනිමය මගින් 
විෙද්ශ වත්කමක් අත්පත් කර' " 

 

(3) "8වන පිටුෙව්, 7 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
ආෙද්ශ කරන්න:- 

 

'සීමාවන් දක්වා සහ එම නියමයන් සහ ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව 
සිදු' " 

 

(4) "8වන පිටුෙව්,  10 සිට 12 දක්වා ෙප්ළි (එම ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) 
ඉවත්කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 

 

'කුමක් සඳහන් වුව ද, නියමිත දිනයට ෙපර ෙද්ශීය ආදායම් 
ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ෙවත ෙහෝ විෙද්ශ විනිමය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියා ෙවත පකාශයට පත් කර 
ෙනොමැති සහ 2006 අංක 5' " 

 

(5) "8වන පිටුෙව්,   15 සිට 22 දක්වා ෙප්ළි (එම ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) 
ඉවත්කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 

 

'(26වන අධිකාරය වූ) අල්ලස් පනත යටෙත් අධිකරණයක දී 
දැනට නඩු කටයුතු පවත්වා ෙගන යනු ලබන ෙහෝ අධිකරණයක් 
විසින් නිෙයෝගයක් නිකුත් කරනු ලැබ ඇති ෙද්පළක් ෙනොවන 
යම් විෙද්ශ විනිමය ශී ලංකාව ෙවත ෙපේෂණය කරනු ලබන ශී 
ලංකාෙව් ෙන්වාසික ශී ලාංකික පුරවැසිෙයකු, ෙද්ශීය ආදායම් 
ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ෙවත සියයට එකක ෙපේෂණ 
ගාස්තුවක් පමණක් ෙගවීමට යටත් විය යුතු අතර ෙවනත් යම් 
ගාස්තුවක්, බද්දක්, අධිභාරයක්, අය කිරීමක් ෙහෝ දඩයක්' "; 

 
(6) "8වන පිටුෙව්,   24 සිට 29 දක්වා ෙප්ළි (එම ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) 

ඉවත්කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 
 

'එෙසේ වුව ද, වටිනාකම ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපද ෙඩොලර් 
මිලියනය ෙනොඉක්මවන ශී ලංකාෙවන් පිටත පවතින විෙද්ශ 
විනිමය පමාණයක් ශී ලංකාව ෙවත ෙපේෂණය කරන එවැනි යම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තැනැත්තකු, ෙපේෂණ ගාස්තුව ෙහෝ ෙවනත් යම් බද්දක්, 
අධිභාරයක්, අයකිරීමක් ෙහෝ දඩයක් ෙගවීමට යටත් ෙනොවිය 
යුතු අතර එම වටිනාකම ඉක්මවා ෙපේෂණය කරන ලද යම් 
විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් (3)වන උපවගන්තිෙය් නිශ්චිතව 
දක්වා ඇති ෙපේෂණ ගාස්තුවක් ෙගවීමට යටත් විය යුතු ය. 
 

එෙසේ වුව ද, තවදුරටත්, වටිනාකම ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපද 
ෙඩොලර් මිලියනය ඉක්මවන ශී ලංකාෙවන් පිටත පවතින විෙද්ශ 
විනිමය පමාණයක් ශී ලංකාව ෙවත ෙපේෂණය කරනු ලබන සහ 
එෙසේ ෙපේෂණය කරනු ලබන විෙද්ශ විනිමය ශී ලංකා රජය විසින් 
නිකුත් කරන ලද සංවර්ධන බැඳුම්කරයක ආෙයෝජනය කරනු 
ලබන එවන් යම් තැනැත්තකු ෙපේෂණ ගාස්තුව ෙහෝ ෙවනත් යම් 
බද්දක්, අධිභාරයක්, අයකිරීමක් ෙහෝ දඩයක් ෙගවීමට යටත් 
ෙනොවිය යුතු ය.  
 

(4) ශී ලංකාෙවන් පිටත පවතින සහ (3) වන උපවගන්තිය 
යටෙත් නියමිත දිනයට පසුව ශී ලංකාව ෙවත ෙපේෂණය කරනු 
ලබන විෙද්ශ විනිමය, විෙද්ශ ව්යවහාර මුදල් ගිණුමක පවත්වා 
ගැනීම ෙහෝ ශී ලංකා රුපියල්වලට පරිවර්තනය කිරීම සිදු කළ 
හැකි ය. 
 

(5)  (3) වන උපවගන්තිෙය් සඳහන් කරනු ලැබූ ෙද්පළ, මහ 
බැංකුෙව් අවසරයකින් ෙතොරව ශී ලංකාෙවන් පිටත පවත්වාගනු 
ලැබ ඇති වුව ද, එම ෙද්පළ 2006 අංක 5 දරන මුදල් 
විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් වරදක් සිදු කිරීම 
මගින් ලබා ගන්නා ලද ෙද්පළක් වශෙයන් සලකනු ෙනොලැබිය 
යුතු ය. 
 

(6) 8 වන වගන්තිෙය් (3) වන උපවගන්තිෙය් නියමයන්ට අනුව.' " 
 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත 

විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 
 
8 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
8ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 8, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

9 වන වගන්තිය.-(මාර්ෙගෝපෙද්ශ සහ විධාන) 
வாசகம் 9.- (வழிகாட்  ெநறிக ம் பணிப் க ம்.) 

CLAUSE 9. - (Guidelines and directions.) 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 

" 9 වන පිටුෙව්, 14 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ 
කරන්න:- 

 

'ෙනොවන යම් තැනැත්තකු, තැනැත්තන් වර්ගයක් ෙහෝ වර්ග 
ෙවත.' " 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
9 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
9ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 9, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

10 වන වගන්තිය.- (විෙද්ශ විනිමය ගනුෙදනු සහ 
විෙද්ශ වත්කම් විමර්ශනය කිරීම) 

வாசகம் 10.- (ெவளிநாட் ச் ெசலாவணிக் 
ெகா க்கல்வாங்கல்க ம் ெவளிநாட் ச் 
ெசாத் க்க ம் பற்றிய லனாய் கள்.) 

CLAUSE 10. - (Investigations of foreign exchange transactions and 
foreign assets.) 

 

ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
(1) " 9 වන පිටුෙව්, 26 සිට 29 දක්වා ෙප්ළි (එම ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) 

ඉවත්කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 
  

'ෙහෝ ෙවනත් යම් තැනැත්තකුෙග්, තැනැත්තන් වර්ගයක ෙහෝ 
වර්ගවල විෙද්ශ විනිමය ගනුෙදනු ෙහෝ විෙද්ශ වත්කම් පිළිබඳව, 
මහ බැංකුව විසින් ලිඛිතව ඒ සඳහා බලය ෙදන ලද (ෙමහි 
මින්මතු "බලයලත් තැනැත්තා" යනුෙවන් සඳහන් කරනු ලබන) 
විෙද්ශ විනිමය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධරයකු; ' " 

 
(2) " 10 වන පිටුෙව්, 14 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර ඒ ෙවනුවට පහත 

දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 
 

'ෙවනත් යම් තැනැත්තකුෙග්, තැනැත්තන් වර්ගයක ෙහෝ 
වර්ගවල' "; 

 
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 වන වගන්තිය.- (පනෙත් විධිවිධානයක් ෙහෝ ඒ 
යටෙත් සාදන ලද ෙහෝ නිකුත් කරන ලද 
නිෙයෝගයක්, නියමයක්, විධානයක්, 

මාර්ෙගෝපෙද්ශයක් ආදියට අනුකූලව කියා කිරීමට 
අසමත් වීම) 

வாசகம் 11.- (சட்டத்தின் ஏற்பா க க்கு அல்ல  
அதன்கீழ் ஆக்கப்பட்ட அல்ல  வழங்கப்பட்ட 
ஏேத ம் ஒ ங்குவிதி, கட்டைள, பணிப் ைர, 

வழிகாட் ெநறி த யவற் க்கு 
இணங்கிெயா கத் தவ தல்.) 

CLAUSE 11. - (Failure to comply with a provision of the Act or any 
Regulation,Order, Directive, Guideline & etc. made or issued 

thereunder.) 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
(1) " 12 වන පිටුෙව්, 23 සහ 24 වන ෙප්ළි ඉවත්කර පහත දැක්ෙවන 

ෙකොටස් ආෙද්ශ කරන්න:- 
 

'(අ) ෙම් පනෙත් විධිවිධානවලට පටහැනිව ජංගම ගනුෙදනුවක 
දී ෙහෝ පාග්ධන ගනුෙදනුවක දී විෙද්ශ විනිමය ෙවෙළඳාෙම් 
නිරත වීම;' " 
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(2) " 12 වන පිටුෙව්, 26 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
ආෙද්ශ කරන්න:- 

 

'සම්බන්ධ විෙද්ශ විනිමය ෙවළඳාෙම් නිරත වීම;' ". 
 

(3) " 13 වන පිටුෙව්, 3 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
ආෙද්ශ කරන්න:- 

     

'සිදු කරන බවට මහ බැංකුව විසින් සෑහීමට පත්වනු ලබන 
අවස්ථාවක දී, අමාත්යවරයා ෙවත දැනුම් දීෙමන් අනතුරුව             
මහ,' ";  

    
(4) " 13 වන පිටුෙව්, 14 සිට 16 දක්වා ෙප්ළි (එම ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) 

ඉවත්කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 

' (ආ) ෙඡ්දය යටෙත් පදානය කරන ලද බලය ලබාදීම ෙහෝ 4 වන 
වගන්තිෙය් (2) වන උපවගන්තිෙය් (අ) ෙඡ්දය යටෙත් පදානය 
කරන ලද අවසර දීම තාවකාලිකව අත්හිටවනු ලැබිය හැකිය ' " ; 

    
(5) " 14 වන පිටුෙව්, 10 සිට 17 දක්වා ෙප්ළි (එම ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) 

ඉවත්කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 
     

' (5) බලයලත් ෙවෙළන්දකු ෙහෝ පරිසීමිත ෙවෙළන්දකු ෙනොවන 
ෙවනත් යම් තැනැත්තකු, තැනැත්තන් වර්ගයක් ෙහෝ වර්ග විසින් 
(1) වන උපවගන්තිෙය්  (අ), (ආ), (ඇ) සහ (ඈ) ෙඡ්ද 
උල්ලංඝනය කරමින් කියා කරනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක දී, මහ 
බැංකුව විසින්, අමාත්යවරයා ෙවත දැනුම් දීෙමන්  අනතුරුව සහ 
එම තැනැත්තාට සවන්දීම සඳහා සාධාරණ අවස්ථාවක් ලබා 
දීෙමන් පසු, රුපියල් මිලියනයකට ෙනොවැඩි මුදලක් ෙහෝ එකී 
ජංගම ගනුෙදනුව ෙහෝ පාග්ධන ගනුෙදනුව අනාවරණය 
කිරීෙමහි සහ විමර්ශනය කිරීෙමහිලා මහ බැංකුවට උපචිත වූ 
යම් වියදම් ද ඇතුළුව එම ජංගම ගනුෙදනුෙව් ෙහෝ පාග්ධන 
ගනුෙදනුෙව් පමාණය ෙහෝ වටිනාකම ෙහෝ විෙද්ශ විනිමෙයන් 
ෙහෝ ශී ලංකාෙව් ව්යවහාර මුදලින් වූ එකී විෙද්ශ වත්කෙම් ෙහෝ 
එහි යම් ෙකොටසක වටිනාකම ෙනොඉක්මවන මුදලක් දඩයක් 
වශෙයන් ෙගවන ෙලස එකී තැනැත්තාට ලිඛිතව නියම කළ 
හැකි ය.'  " ; 

    
(6) " 14 වන පිටුෙව්, 20 සහ 21 වන ෙප්ළි ඉවත්කර පහත දැක්ෙවන 

ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 
     

'(අ) ෙඡ්දය යටෙත් තීරණය කරන ලද යම් මුදලක් ෙගවන ෙලස 
නියම කරන ෙහෝ (4) වන උපවගන්තිෙය් (ආ) ෙඡ්දය යටෙත්.' " 

 
(7) "15 වන පිටුෙව්,  8 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 

ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 
    

'ෙවනත් යම් තැනැත්තකු, (5) උපවගන්තිය යටෙත් පනවන ලද 
දඩයක්' " ; 

   
(8) "15 වන පිටුෙව්, 22 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 

ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 
    

'(9) (4) වන උපවගන්තිෙය් (අ) ෙජ්දය යටෙත් මහ බැංකුව ෙවත 
ෙගවන ලද යම්' ". 

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත 

විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
11 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
11ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 11, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

12 සිට 14 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

12ஆம் வாசகத்தி ந்  14ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clauses 12 to 14 ordered to stand part of the Bill. 

15 වන වගන්තිය.- (ආණ්ඩුවට ලැබිය යුතු මුදල් 
අයකර ගැනීම.) 

வாசகம்15.-  (அரசாங்கத் க்கு வ மதியான 
பணத்ெதாைககைள அறவி தல்.) 

CLAUSE 15. - (Recovery of sums due to Government.) 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
  

"19 වන පිටුෙව්, 21 සිට 24 දක්වා ෙප්ළි (එම ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) 
ඉවත්කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 

   

'(ආ) ෙම් පනත යටෙත් ෙගවිය යුතු වන මුදල අයකරවා ගැනීම 
සඳහා එම තැනැත්තාට විරුද්ධව ඉදිරි නඩු කටයුතු සිදු ෙනොකළ 
යුතු වීමට ෙහේතු දක්වනු ලැබීම සඳහා මෙහස්තාත්වරයා විසින් 
එම තැනැත්තාට ඔහු ඉදිරියට කැඳවිය යුතු අතර පමාණවත් 
ෙහේතු දැක්වීමට අෙපොෙහොසත්' ".  

  
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
15 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
15ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 15, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

16 වන වගන්තිය.- (අවසරය, කැමැත්ත සහ බලය 
දීමට අදාළ විධිවිධාන.) 

வாசகம்16.-  (அ மதி, சம்மதம் அல்ல  அதிகாரம் 
ெதாடர்பான ஏற்பா கள்.) 

CLAUSE 16. - (Provisions relating to permission, consent or 
authority.) 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 

"20 වන පිටුෙව්, 15 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
ආෙද්ශ කරන්න:- 

   
'16. ෙම් පනෙත් විධිවිධානවලට යටත්ව, ෙම් පනත යටෙත් 
පදානය කරන ලද යම් අවසරයක්,' " 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment 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. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

17 වන වගන්තිය.- (අවසරදීම සම්බන්ධ ඔප්පු 
කිරීෙම් භාරය.) 

வாசகம்17.-  (அ மதி பற்றிய எண்பிப் க்கான 
ெபா ப் .) 

CLAUSE 17. - (Burden of proof of permission.) 
 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
   

(1) "20 වන පිටුෙව්, 26 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 

    

'තැනැත්තන් වර්ගයක් ෙහෝ වර්ග, පනෙත් ෙහෝ ඒ යටෙත් 
නිකුත්'; 

   
(2) "20 වන පිටුෙව්, 31 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 

ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 
    

'තැනැත්තා ෙහෝ තැනැත්තන් වර්ගය ෙහෝ වර්ග මත විය යුතුය.' " 

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත 

විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
17 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
17ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 17, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 
18 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
18ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 18 ordered to stand part of the Bill. 

 

19 වන වගන්තිය.- (ඇතැම් ෙල්ඛන අදාළ කර 
ගැනීම.) 

வாசகம்19.-  (குறித்த சில ஆவணங்களின் 
ஏல்தைகைம.) 

CLAUSE 19. - (Admissibility of certain documents.) 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 
(1) "21 වන පිටුෙව්, 6 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 

ආෙද්ශ කරන්න:- 
    

'වන වගන්තිය යටෙත් වූ යම් නඩු කටයුත්තක දී පහත 
දැක්ෙවන;' " 

  
(2) "21 වන පිටුෙව්, 11 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර ඒ ෙවනුවට පහත 

දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 
    

'වර්ගයක් ෙහෝ වර්ගවලට එෙරහිව එම ෙල්ඛන සාක්ෂි ෙලස' " 
 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත 

විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

19 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

19ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 19, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 
20 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
20ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 20  ordered to stand part of the Bill. 

 

21 වන වගන්තිය.- (නිලධරයන් සහ ෙසේවකයන් 
විසින් රහස්යභාවය ආරක්ෂා කළ යුතු බව.) 

வாசகம்21.-  (இரகசியம் ேப வதற்கு 
அ வலர்க க்கும் ேசைவயாளர்க க்கும் உள்ள 

கடைம.) 
CLAUSE 21. - (Duty of officers and servants to maintain 

secrecy.) 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 

(1) "21 වන පිටුෙව්, 33 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
ආෙද්ශ කරන්න:-  

'බැංකුෙව් විෙද්ශ විනිමය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සෑම නිලධරයකු 
සහ' "; 

   

(2) "22 වන පිටුෙව්, 2 සහ 3 ෙප්ළි ඉවත්කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
ආෙද්ශ කරන්න:- 

 

'වර්ගයක් ෙහෝ වර්ග ෙහෝ එම තැනැත්තාෙග් ෙහෝ තැනැත්තන් 
වර්ගයක ෙහෝ වර්ගවල බලයලත්' " ; 

   

(3) "22 වන පිටුෙව්, 8 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
ආෙද්ශ කරන්න:- 

  

'විසින් බලය පවරන ලද මහ බැංකුෙව් විෙද්ශ විනිමය' "; 
   

(4) "22 වන පිටුෙව්, 10 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
ආෙද්ශ කරන්න:- 

    

'මහ බැංකුව විෂයය භාර අමාත්යවරයාෙග් අමාත්යාංශෙය්' " 
   

(5) "22 වන පිටුෙව්, 26 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
ආෙද්ශ කරන්න:- 

  

'(2) විෙද්ශ විනිමය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කිසිදු නිලධරයකු              
ෙහෝ' " 

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
21 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
21ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 21, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 
22 සිට 27 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
22ஆம் வாசகத்தி ந்  27ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 22 to 27 ordered to stand part of the Bill. 
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28 වන වගන්තිය.- (නිෙයෝග.) 
வாசகம்28.-  (ஒ ங்குவிதிகள்.) 

CLAUSE 28. - (Regulations.) 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
  

"25 වන පිටුෙව්, 12 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
ආෙද්ශ කරන්න:- 

   

'එය ගැසට් පතෙයහි පළ කරනු ලැබීෙමන් මාස තුනක් ඇතුළත' " 
  
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
 

28 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

28ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 28, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
29 වන වගන්තිය.- (ඉවත් කිරීම සහ ඉතිරි කිරීම.) 

வாசகம் 29.- (நீக்க ம் ேபணல்க ம்.) 
CLAUSE 29. - (Repeal and Savings.) 

 

ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පහත සඳහන් සංෙශෝධන මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 

(1) "25 වන පිටුෙව්,  24 සිට 31 දක්වා ෙප්ළි (එම ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) 
ඉවත්කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න. 

  

'(අ) ඉවත් කරන ලද පනත යටෙත් පවරන ලද සහ නියමිත 
දිනයට ෙපරාතුව ම වූ දිනෙය් දී අවසන් ෙනොවී පවත්නා සියලු 
සිවිල් නඩු, අපරධ නඩු සහ නීති කෘත්ය, නියමිත දින ෙය් සිට 
ඉවත් කරන ලද පනත යටෙත් වූ සියලු සිවිල් නඩු, අපරාධ නඩු 
සහ නීති කෘත්ය, ෙලස සලකනු ලැබිය යුතු අතර එකී පනත 
යටෙත් අසා නිම කළ යුතු ය; සහ  

 

(ආ) ඉවත් කරන ලද පනත යටෙත් පවරන ලද සහ නියමිත 
දිනයට ෙපරාතුවම වූ දිනෙය් දී අවසන් ෙනොවී පවත්නා වූ සියලු 
විමර්ශන සහ පරීක්ෂණ නියමිත දිනෙය් සිට බලාත්මක වන පරිදි 
ඉවත් කරන ලද පනත යටෙත් පවරන ලද විමර්ශන සහ 
පරීක්ෂණ ෙලස සලකනු ලැබිය යුතු අතර නියමිත දින සිට මාස 
හයක් ඇතුළත එකී පනත යටෙත් අසා සිට නිම කරනු ලැබිය  
යුතු ය.' " 

 
 (2) "26 වන පිටුෙව්,  1 සිට 3 දක්වා ෙප්ළි (එම ෙප්ළි ෙදකද ඇතුළුව) 

ඉවත් කරන්න." 
 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත 

විය. 

தி த்தங்கள்  வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
29 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
29ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 29, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

30 වන වගන්තිය.- (ව්යවහාර මුදල් සුරැකුම්පත් 
ආදිය.) 

வாசகம் 30.- (நாணயம், பிைணயங்கள் த யன.) 
CLAUSE 30. - (Currency, securities etc.) 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පහත සඳහන් සංෙශෝධනය මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 

"26 වන පිටුෙව්, 18 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
ආෙද්ශ කරන්න. 

  

'(3) ෙම් පනෙත් කාර්ය සඳහා "ශී ලංකාෙව්" '" 

 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
30 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
30ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause  30, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 
 
31 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
31ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause  31 ordered to stand part of the Bill. 

 
 
 

32 වන වගන්තිය.- (අර්ථනිරූපණය.) 
வாசகம் 32.- (ெபா ள்ேகாடல்.) 

CLAUSE 32. - (Interpretation.) 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පහත සඳහන් සංෙශෝධනය මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 
"29 වන පිටුෙව්, 4 වන ෙප්ළියට ඉක්බිතිව ම පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 

ඇතුළත් කරන්න.  
 

' "අමාත්යවරයා" යන්ෙනන් මහ බැංකුව විෂයය භාර 
අමාත්යවරයා අදහස් ෙව්; ' " 

 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
32 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
32ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause  32, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

26 වන අලුත් වගන්තිය.- (දණ්ඩන.) 
திய வாசகம் 26.- ( தண்டங்கள்.)  

NEW CLAUSE 26.- (Penalties.) 
 

ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පහත සඳහන් අලුත් වගන්තිය මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 

"24 වන පිටුෙව්, 26 වන ෙප්ළියට ඉක්බිතිව ම පහත දැක්වන නව 
වගන්තිය ඇතුළත් කරන්න. 

 
'දණ්ඩන 26. (1) ෙම් පනෙත් විධිවිධානවලට ෙහෝ ඒ ය ටෙත් 
නිකුත් කරන ලද ෙහෝ සාදන ලද යම් නිෙයෝගයන්ට, නියමයන්ට 
ෙහෝ විධානයන්ට පටහැනිව කියා කරනු ලබන, තැනැත්තකුට, ඒ 
සඳහා දඩයක් නියම කරනු ලැබ ෙනොමැති අවස්ථාවක දී, සහ 
බැංකුව විසින්, ලිඛිතව, එම දැන්වීෙම් සඳහන් කරනු ලැබිය හැකි 
කාල සීමාවක් තුළ, රුපියල් මිලියනයකට ෙනොවැඩි මුදලක් 
දඩයක් වශෙයන් ෙගවන ෙලස එම තැනැත්තාට නියම කරනු 
ලැබිය හැකිය. 

 
(2) (1)වන උපවගන්තිය යටෙත් පනවන ලද දඩයක් ෙහේතුෙවන් 
අගතියට පත් යම් තැනැත්තකුට, ඒ තැනැත්තා ෙවත ඒ දඩය 
ෙගවන ෙලස නියම කර දන්වනු ලැබීෙමන් පසු දින තිහක් තුළ 
එම දඩය ෙගවන ෙලස කරන ලද නියමයට එෙරහිව පරීක්ෂණ 
මණ්ඩලය ෙවත අභියාචනය කරනු ලැබිය හැකි අතර පරීක්ෂණ 
මණ්ඩලය විසින් 13 වන වගන්තිෙය් දක්වා ඇති කාර්ය 
පටිපාටියට අනුව ඒ අභියාචනය නිශ්චය කළ යුතු ය.' " 

 
ඉදිරිපත් කරන ලදින්, පළමු වන වර කියවන ලදී. 
ெகாண் வரப்பட்  தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட . 
Brought up, and read the First time 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, "වගන්තිය ෙදවන වර කියවිය යුතුය"යි මා 

ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය 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. 
26 වන අලුත් වගන්තිය  පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

வாசகம் சட்ட லத்திற் ேசா்க்கப்பட ேவண் ெம ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

26ஆம் திய வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Question that the Clause be added to the Bill, put and agreed to. 
New Clause 26 ordered to stand part of the Bill. 
 

 
 

උපෙල්ඛනය 
அட்டவைண 
SCHEDULE 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පහත සඳහන් සංෙශෝධනය මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"30 වන පිටුෙව්, 'සාමාජිකයන්ෙග් උපෙදස්වලට පසු, කිසියම් නිශ්චිත 
ගනුෙදනුවක් ජංගම ගනුෙදනුවක් ෙලස ෙහෝ පග්ධන ගනුෙදනුවක් 
ෙලස සලකනු ලැබිය හැකි දැයි සලකා බැලිය හැකි ය.' යන වචන 
ෙවනුවට 'සාමාජිකයන් විමසීෙමන් පසු, කිසියම් නිශ්චිත ගනුෙදනු, 
ජංගම ගනුෙදනු ෙලස ෙහෝ පාග්ධන ගනුෙදනුවක් ෙලස සලකනු 
ලැබිය හැකි දැයි නිශ්චය කළ හැකිය.' යන වචන ආෙද්ශ කරන්න." 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
 
උපෙල්ඛනය සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
அட்டவைண தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Schedule, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 

දීර්ඝ නාමය 
விாி ப் ெபயர் 
LONG TITLE 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පහත සඳහන් සංෙශෝධනය මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 

"1 වන පිටුෙව්, 'විධිමත් කිරීම පිණිස විධිවිධාන සැලැස්වීම සඳහා ද; 
විෙද්ශ විනිමය පවර්ධනය කිරීම සහ විධිමත් කිරීම' යන වචන 
ඉවත්කර ඒ ෙවනුවට 'නියාමනය කිරීම පිණිස විධිවිධාන සැලැස්වීම 
සඳහාද; විෙද්ශ විනිමය පවර්ධනය කිරීම සහ නියාමනය කිරීම' යන 
වචන ආෙද්ශ කරන්න."  

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
 
දීර්ඝ නාමය සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
விாி ப் ெபயர் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Long Title, as amended, 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 තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් තුන්වන වර 

කියවිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙබදීමක් ඉල්ලනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමතුමන්ලා ෙබදීමක් ඉල්ලනවා. ෙබදීම අලුත් කමයට සිදු 

කිරීම සඳහා මම අවසර ලබාෙදනවා. We will use the new 
method. 

 
ෙබදුම් සීනුව නාද වී අවසන් වුණාට පසු- 
பிாி மணி ஒ த்  ஓய்ந்த பின்- 
At the conclusion of the division bell- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කරුණාකර තමන්ෙග් ආසනවල වාඩිවන ෙලස මා ගරු 

මන්තීතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමම කමෙව්දය 
පිළිබඳව ගරු මහ ෙල්කම්තුමා විසින් සුළු පැහැදිලි කිරීමක් කරයි. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම් 
(பாரா மன்றச்  ெசயலாளர்  நாயகம்) 
(Secretary-General of Parliament) 
ගරු මන්තීවරුනි, ෙමම කමය පාවිච්චි කිරීම සඳහා 

පළමුෙවන්ම ගරු මන්තීතුමන්ලාට ෙවන් වූ ආසනෙය් වාඩිවී සිටිය 
යුතුයි. ෙදවනුව, එක් එක් යන්තෙය් තිෙබන රතු පැහැති ස්කෑනරය 
මත, මීට ෙපර අප ෙවත ලබාදී ඇති පරිදි එම ඇඟිල්ෙල්ම සලකුණ 
තබා -මීට ෙපර අපට ලබා දී ඇති ඇඟිලි සලකුණම තැබිය යුතුයි. - 
අනන්යතාව පකාශ කළ යුතුයි. [බාධා කිරීම්] බහුතර 
මන්තීවරුන්ෙග් මහපට ඇඟිල්ෙල් සලකුණ තමයි ෙම් සඳහා 
පාවිච්චි කෙළේ. නමුත්, මන්තීවරු කිහිප ෙදෙනකුෙග් මහපට 
ඇඟිල්ෙල් සලකුණුවල තිබුණු පශ්න නිසා ඒ සඳහා අපි ෙවනත් 
ඇඟිලිවල සලකුණු ලබාෙගන තිෙබනවා. 

නියමිත ඇඟිල්ල රතු පැහැති ස්කෑනරය මත තබා තම 
අනන්යතාව තහවුරු කළ පසු තමන් කැමති ආකාරයට "ඔව්", 
"නැත" සහ "වැළකී සිටිමි" යනුෙවන් ඡන්දය පකාශ කරන්න 
පුළුවන්. ෙකොළ පැහැති ෙබොත්තෙමන් "පක්ෂයි" යන්නත්, රතු 
පැහැති ෙබොත්තෙමන් "විරුද්ධයි" යන්නත්, තැඹිලි පාට 
ෙබොත්තෙමන් "ඡන්දය දීෙමන් වැළකී සිටිමි" යන්නත් 
ඇඟෙවනවා. "දැන් ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්" යනුෙවන් 
ගරු කථානායකතුමා  පකාශ කළාට පසුව ඉහත උපෙදස් අනුව 
කටයුතු කරන ෙලස ඉතා ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමම කාර්යය සඳහා  තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සහෙයෝගය මම 

බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගරු මන්තීවරුනි, විද ත් කමය භාවිත 
කිරීෙමන් දැන් ඔබෙග් ඡන්දය පකාශ කළ හැකියි. 

 
ෙම් අවසථ්ාෙව්දී ඡන්දය දීම ආරම්භ ෙකරිණි. 
(இச்சந்தர்ப்பத்தில் வாக்ெக ப்  ஆரம்பமான ) 
(At this stage, the voting commenced.) 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සියලු ෙදනාම ඡන්දය ලබා දී අවසානද? ගැටලුවක් 

තිෙබනවාද? අපැහැදිලිතාවක් තිෙබනවා නම් කරුණාකරලා අත 
ඔසවන්න, අපි සහාය ෙදන්නම්. යම් පැහැදිලි කිරීමක් ඕනෑ නම් 
ගරු මන්තීතුමන්ලා අත් ඔසවන්න. ෙම්ක පළමු අවස්ථාව නිසා 
අඩු පාඩුකම් තිෙබන්න ඇති. තවත් අපැහැදිලිතාවන් තිෙබනවා 
නම් කරුණාකරලා අපව දැනුවත් කරන්න.  ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා, අපහසුතාවක් තිෙබනවාද? Hon. Leader of 
the Opposition, is there any issue? [බාධා කිරීමක්] විපක්ෂ 
නායකතුමාෙග් ඇඟිලි සලකුණු යන්තෙය් ගැටලුවක් තිෙබනවා 
කිව්වා. එතුමා ''පක්ෂව'' ඡන්දය පකාශ කරන බව දැන් සඳහන් 
කළා. 

 
ඡන්දය පකාශ කිරීෙමන් පසුව- 
வாக்ெக ப்பின் பின் -  
On conclusion of the Voting- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, දැන් ඔබතුමන්ලාෙග් ඡන්දය පකාශ කිරීෙම් 

කාලය අවසානයි.  

දැන් පතිඵල ෙපන්වන්න. 
 
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)  

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට පශ්නයක් තිෙබනවාද?  
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
මෙග් ඇඟිලි සලකුණු යන්තෙය් ෙදෝෂයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් පළමු අවස්ථාව නිසා අඩු පාඩු තිෙබන්න ඇති. නමුත්, 

දීර්ඝ කාලීනව ෙම් කමය තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙබොෙහොම පහසුවක් 
ෙව්වි. ඒ නිසා ෙම් ගැන serious ෙලස කටයුතු කරන ෙලස මම 
ඉල්ලා සිටිනවා. [බාධා කිරීමක්] කිව්ෙව් නැහැ ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්] Now, we close the voting. Only two devices are not 
working.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් තීරණය නැඟිටලා කියන්න. 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
පක්ෂයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විපක්ෂ නායකතුමා. 

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
පක්ෂයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. Now, publish the result. We can give the figure. 

Only two devices are not working. ෙම් අවස්ථාෙව්දී අදාළ නම් 
සියල්ල පදර්ශනය කරන්න. ගරු මන්තීතුමන්ලා නම් ටික බලලා 
යන්න. ඒකට එකඟ ෙවන්ෙන් නැති නම් කියන්න. 
 

ෙම් අවසථ්ාෙව් පහත සඳහන් නම් සභා ගර්භෙය් ඇති ඩිජිටල් 
පුවරුෙව් පදර්ශනය ෙකරිණ. 

 
(இவ்ேவைளயில், கீழ்வ ம் ெபயர்கள் சபாமண்டபத்தி ள்ள 

ஜிற்றல் திைரயில் காண்பிக்கப்பட்ட ) 
 
(At this stage, the following names appeared on the digital screen 

in the Chamber.) 
 

විද ත් ඡන්ද විමසීම අනුව පහත දැක්ෙවන පරිදි - පක්ෂව  94: 
විරුද්ධව  18  යනුෙවන් ෙබදුෙණ්ය.   

 

இலத்திரனியல் வாக்ெக ப்  ைறக்கிணங்க பாரா மன்றம் 
பிாிந்த : சார்பாக 94; எதிராக 18 

 

According to Electronic Voting, Parliament divided:  Ayes 94:  
Noes 18 
 
 

G 002. Hon. S. B. Dissanayake   Yes 
G 003. Hon. Nimal Siripala De Silva  Yes 
G 004. Hon. Gamini Jayawickrama  Yes 
G 005. Hon. John Amaratunga   Yes 
G 006. Hon. Lakshman Kiriella   Yes 
G 009. Hon. Gayantha Karunatilleka  Yes 
G 013. Hon. Rajitha Senaratne   Yes 
G 014. Hon. Ravi Karunanayake   Yes 
G 016. Hon. Kabeer Hashim   Yes 
G 017. Hon. Sajith Premadasa   Yes 
G 019. Hon. Mano Ganesan   Yes 
G 021. Hon. Thilanga Sumathipala  Yes 
G 022. Hon. Anura P. Yapa   Yes 
G 024. Hon. Tilak Marapana   Yes 
G 026. Hon. Vajira Abeywardena   Yes 
G 027. Hon. S. B. Nawinna   Yes 
G 028. Hon. Sarath Fonseka   Yes 
G 031. Hon. Navin Dissnayake   Yes 
G 037. Hon. Wijeyadasa Rajapakse  Yes 
G 040. Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara  Yes 
G 041. Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala  Yes 
G 043. Hon. D. M. Swaminadan   Yes 
G 044. Hon. Abdul Haleem   Yes 
G 046. Hon. Sagala Ratnayake   Yes 
G 049. Hon. Daya Gamage   Yes 
G 050. Hon. Faizer Musthapha   Yes 
G 051. Hon. A. H. M. Fowzie   Yes 
G 052. Hon. Dilan Perera   Yes 

G 053. Hon. Lakshman Seneviratne  Yes 
G 056. Hon. Ravindra Samaraweera  Yes 
G 060. Hon. Niroshan Perera   Yes 
G 061. Hon. Ruwan Wijewardene   Yes 
G 063. Hon. Mohan Lal Grero   Yes 
G 064. Hon. A. D. Premadasa Champika  Yes 
G 066. Hon. Sujeewa Senasinghe   Yes 
G 067. Hon. Wasantha Senanayake  Yes 
G 068. Hon. Wasantha Aluvihare   Yes 
G 069. Hon. Sudarshini Fernandopulle  Yes 
G 070. Hon. Eran Wickramaratne   Yes 
G 071. Hon. Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena Yes 
G 073. Hon. Ameer Ali Shihabdeen  Yes 
G 074. Hon. Lasantha Alagiyawanna  Yes 
G 076. Hon. Faizal Cassim   Yes 
G 082. Hon. Harsha De Silva   Yes 
G 085. Hon. Ashok Abeysinghe   Yes 
G 089. Hon. Karunarathna Paranawithana  Yes 
G 094. Hon. Manusha Nanayakkara  Yes 
G 095. Hon. Lucky Jayawardana   Yes 
G 096. Hon. Vadivel Suresh   Yes 
G 097. Hon. Edward Gunasekara   Yes 
G 098. Hon. M. S. Thowfeek   Yes 
G 099. Hon. J. M. Ananda Kumarasiri  Yes 
G 100. Hon. J. C. Alawathuwala   Yes 
G 101. Hon. Seyed Ali Zahir Moulana  Yes 
G 102. Hon. Ranjith Aluvihare   Yes 
G 103. Hon. Abdullah Mahrooff   Yes 
G 104. Hon. Srinal De Mel   Yes 
G 105. Hon. Anura Sidney Jayarathne  Yes 
G 106. Hon. K. K. Piyadasa   Yes 
G 108. Hon. A. A. Wijetunge   Yes 
G 110. Hon. Ajith Mannapperuma  Yes 
G 111. Hon. Nalin Bandara Jayamaha  Yes 
G 112. Hon. Hector Appuhamy   Yes 
G 113. Hon. Sisira Kumara Abeysekara  Yes 
G 114. Hon. Thushara Indunil Amarasena  Yes 
G 115. Hon. A. Aravindh Kumar   Yes 
G 116. Hon. Ananda Aluthgamage  Yes 
O 002. Hon. Vijitha Herath   No 
O 004. Hon. K. Thurairetnasingam  Yes 
O 007. Hon. Mavai S. Senathirajah  Yes 
O 015. Hon. Bandula Gunawardane  No 
O 017. Hon. C. B. Ratnayake   No 
O 021. Hon. A. Adaikkalanathan   Yes 
O 022. Hon. Nihal Galappathi   No 
O 025. Hon. Sivagnanam Shritharan  Yes 
O 026. Hon. E. Sarawanapawan   Yes 
O 027. Hon. M. A. Sumanthiran   Yes 
O 029. Hon. Gamini Lokuge   No 
O 039. Hon. Rohitha Abeygunawardana  No 
O 044. Hon. I. Charles Nirmalanathan  Yes 
O 046. Hon. Gnanamuthu Srineshan  Yes 
O 052. Hon. Wimalaweera Dissanayake  No 
O 054. Hon. Udaya Shantha Gunasekara  No 
O 057. Hon. Ranjith De Soysa   No 
O 060. Hon. Roshan Ranasinghe   No 
O 061. Hon. Ashoka Priyantha   Yes 
O 064. Hon. Chandima Gamage   Yes 
O 066. Hon. Mylvaganam Thilakarajah  Yes 
O 068. Hon. Mohamed Navavi    Yes 
O 073. Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama  No 
O 074. Hon. Thenuka Vidanagamage  No 
O 075. Hon. Shehan Semasinghe   No 
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O 079. Hon. D. V. Chanaka   No 
O 081. Hon. Sujith Sanjaya Perera  Yes 
O 083. Hon. Bandulal Bandarigoda  Yes 
O 086. Hon. Imaran Maharoof   Yes 
O 087. Hon. Ashu Marasinghe   Yes 
O 088. Hon. Ishak Rahuman   Yes 
O 089. Hon. Malith Jayathilake   Yes 
O 090. Hon. Piyal Nishanta De Silva  No 
O 096. Hon. Prasanna Ranaweera   No 
O 098. Hon. Kanchana Wijesekara  No 
O 099. Hon. Indika Anurudda Herath  No 
O 101. Hon. Mujibur Rahuman   Yes 
O 102. Hon. Harshana Rajakaruna  Yes 
O 103. Hon. Jayampathy Wickramaratne  Yes 
O 104. Hon. (Mrs.) Thusita Wijemanne  Yes 
O 105. Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijeratne Yes 
O 107. Hon. Hesha Withanage   Yes 
O 108. Hon. Sandith Samarasinghe  Yes 
O 110. Hon. Chathura Senaratne   Yes 
O 111. Hon. Wijepala Hettiarachchi  Yes 
 
Electronic Voting Result 
 

  YES   94 

  NO   18 

  ABSTAIN   0  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
විද ත් ඡන්ද විමසීම අනුව  පක්ෂව 94යි; නැඟීසිට පක්ෂව 

ඡන්දය දුන් සංඛ්යාව 02යි;  පක්ෂව - මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව 96යි. 

 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්,  තුන් වන 

වර කියවා සම්මත කරන ලදී.  
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா  ன்றாம் ைறயாக 

மதிப்பிடப்பட்  நிைறேவற்றப்பட்ட . 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඡන්දය විමසීමට සහෙයෝගය ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් ඔබ 

සැමට ස්තුතිය පුද කරනවා. 

සභාව කල් තැබීම.  ගරු සභානායකතුමා. 
 

 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

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

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ගරු රාජවෙරෝදියම් 

සම්පන්දන් මැතිතුමා. 

ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු නි ෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මුලසුන 
ගන්නවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා]  මූලාසනාරූඪ 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 නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகௗவர எதிர்க்கட்சித் தைலவர். 

 
 

අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් සම්බන්ධෙයන් රජෙය් 
වගකීම් ඉටු කිරීම  

காணாமற்ேபான ஆட்கள் ெதாடர்பான அரசின் 
கடப்பாட் ைன நிைறேவற் தல் 

FULFILMENT OF GOVERNMENT'S COMMITMENTS 
REGARDING MISSING PERSONS 

 

[6.57p.m.] 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Thank you, Mr. Deputy Chairman of Committees. 

May I, Sir, first read my Adjournment Motion.  

"Whereas the issue of "missing persons" particularly in the 
Northern and Eastern parts of Sri Lanka has been a serious issue for 
some time.  

And whereas families of missing persons have in the past several 
months been carrying on peaceful demonstrations in all Districts in the 
Northern and Eastern Provinces to highlight this issue and to impress 
upon the Government the urgent need to bring this issue of "Missing 
Persons" to a satisfactory closure. 

And whereas these families of missing persons have been 
interacting with Government and have been assured that the following 
steps would be taken:- 

(i) the names of all persons who were in custody at that time the 
present Government assumed office and the places in which 
they were held in custody, would be made public and  

(ii) the names of persons now held in custody and the places in 
which they are now held in custody would be made public 

(iii) that representatives of families of missing persons would be 
enabled to visit 'secret' detention camps, in which some 
persons have allegedly been held in custody, and which these 
families have become aware of 
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(iv) that the Office of Missing Persons would be operationalized in 
terms of the law enacted in August last year, and that through 
this process, the families of these missing persons would have 
the opportunity through various steps that could be taken when 
the law becomes functional to bring this painful issue faced by 
the families to some acceptable  closure. This would bring to 
an end the trauma of uncertainty, and lack of any reliable 
information whatever, which the families currently face.  

 And whereas (iv) above has been initially fulfilled and by the 
required notification, the Law relating to the Office on Missing 
Persons enacted on 23rd August 2016 has been made 
operational. 

  And whereas the Commitments made at (i), (ii) and (iii) above 
have not yet been fulfilled. 

  And whereas the fulfilment of the Commitments at (i), (ii) and 
(iii) above are fundamental to the families of the missing 
persons, acquiring confidence in the whole process which is 
critical to the success of the whole process and genuine 
reconciliation.  

 It is reiterated that the building of confidence in the families of 
the "Missing Persons" is fundamental to the success of this 
whole process, and genuine reconciliation. 

 Release of relevant information which only the Government 
possesses and has the capacity to officially release, should be a 
first step in the commencement of the process relating to the 
implementation of the law on the Office of Missing Persons. 

 This Motion urges the Government as a matter of urgency to 
fulfill the Government's commitments stipulated at (i), (ii) and 
(iii) above and without delay commence the process at (iv) 
above." 

In fact, Sir, I have written to His Excellency the 
President in regard to this matter on the 20th of July and I 
am tabling* that letter. I will not read the whole letter. I 
will be thankful if you will direct, Sir, that this letter be 
published at the end of my speech in the Hansard.   

There are thousands of people, families of missing 
persons, who have been demonstrating and carrying on a 
protest in all the Districts of the North and the East - in 
Jaffna, in Mannar, in Mullaitivu, in Kilinochchi, in 
Vavuniya, in Trincomalee, in Batticaloa and in Ampara 
wanting a closure to this question of missing persons and 
wanting the Government to release information pertaining 
to the missing  persons, so that they would know what 
happened to their next of kin and this has been going on 
for a long time.  In fact, I have been going and meeting 
some of these people.  Recently, I was in Kilinochchi.  A 
couple of days ago, I had occasion to go and meet those 
people.  I think, Sir, the time has come for necessary 
action to be taken on the part of the Government to 
convince these people that there is a process which is 
taking place that will  enable these people to be given  
information in  regard to their kith and kin who have gone 
missing and as a result of  such information being made 
available to these people,  the trauma that they are 

presently undergoing will come to an end.  These persons 
will acquire some solace from the fact that information is 
being made available  to them and  that they will be able 
to bring this matter to a satisfactory closure where the 
persons will stop their  demonstration and engage 
themselves in the process of assisting the Office of 
Missing Persons  to ascertain the truth in regard to this 
matter.  

I might say a few words, Sir, in regard to the role of 
the Office of Missing Persons. They are the vital part of 
investigations. They can come to a conclusion consequent 
to their investigations  in regard to a particular person 
who is said to be missing. After that, they can issue a 
certificate that will enable these people to obtain either a 
Certificate of Absence  or a Certificate of Death, one or 
the other, which would entitle them to various reliefs; 
they can be given reparation and other forms of support.  
Such a  process and steps that I have outlined above 
would result in the families of the missing persons being 
able to obtain some credible information  pertaining to 
their missing kith and kin and it will give them some 
measure of solace in regard to the trauma they are 
presently undergoing.  

I want to say a few words, Sir, in regard to some 
statements being made by some important persons in 
regard to this Office of Missing Persons which are 
intended to persuade the Government not to take action 
that needs to be taken in terms of the law that has been 
enacted and to prevent this matter being  brought to a 
closure  in some acceptable way.  I want to state, Sir, 
very clearly that the issue of missing persons must not be 
confused with the war.     

In the war that was fought, the armed conflict, on the 
one hand there was the armed forces who were engaged 
in conflict with armed combatants. That was the conflict 
that went on for several years. All persons who went 
missing, all persons who disappeared were unarmed 
people.  Whether they were unarmed civilians, a lot of 
parents surrendered their unarmed children to the armed 
forces because they wanted an investigation to be held 
and for them to be released so they will be safe.  On the 
contrary, if some combatants were taken into custody, the 
combatants were so taken into custody when they were 
unarmed, when they were no longer armed combatants. 
So, in the case of all missing persons, Sir, it is important 
to remember that the missing persons were unarmed.  I 
want to specifically mention that the persons who went 
missing, who were unarmed must not be confused with 
persons who were engaged in a war, who were armed 
combatants.  

Recently, Sir, I found that the former President, Hon. 
Mahinda Rajapaksa has been making a statement that the 
missing persons law contravenes the Constitution. If the 
missing persons law contravenes the Constitution, he 
should have gone to the Supreme Court and challenged 
that law which he did not do. He should have spoken up 
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in this Parliament and challenged that law which he did 
not do. He has stated that the whole country is in danger if 
the law is implemented. I think it is absurd, Sir, because 
the law pertaining to missing persons merely enables the 
office of missing persons to conduct certain investigations 
to find out what happened to the person who is said to be 
missing and give information to the next of kin in regard 
to their investigations to enable the next of kin to be 
reconciled to the reality and the truth of the current 
position pertaining to their next of kin.  But, here it is 
sought to be made  out that the country is in danger; that 
the country’s security is being  jeopardized and that the 
Government is trying to do something which is harmful to 
the country. I do not think the Government should allow 
itself to be dissipated  it in any way by such propaganda 
from doing what needs to be done, Sir, because the 
trauma of the families need to be brought to an end. I am 
concerned about this propaganda because the propaganda 
has been carried out on the basis that the war heroes, the 
soldiers who fought the war would be made to suffer, if 
this law was implemented. Now, I would think, Sir,  that 
this is absurd because if one reads the law, one can find 
out that there is no question of soldiers being in anyway 
jeopardized or endangered as a result of the law being 
implemented.  The law is intended to ascertain 
information which will give some relief to families of the 
missing persons.   

Furthermore, Sir, we are concerned about the 
genuineness of these concerns for soldiers and war 
heroes.  We all know the way Field Marshal Sarath 
Fonseka, he was then General Sarath Fonseka, the way he 
was treated after the war came to an end and after the 
Presidential Election in 2010. We all saw him in 
prisoners’ clothes. He was described by the former 
Government as the best Army Commander in the world 
who brought the war to a satisfactory conclusion.   

But after he contested the Presidential Election in 
2010, he was taken to prison on some very flimsy charges 
and we saw the way he was treated. After all there was no 
person who was more famous as the result of the war than 
General Sarath Fonseka, who is Field Marshal now. But 
he was taken into custody. He was humiliated. He was 
insulted. We all saw that. These are the very persons who 
now claim that war heroes will be affected if the law on 
missing persons is implemented. So, I do not think, Sir, 
the Government should pay any heed to these statements 
that have been made by some persons in order to create 
tension in the country, arouse communal passion amongst 
Sinhala people and create a situation where the people 
will not be united, but will continue to be divided. I think, 
Sir, we should be very clear about that matter.  

A large number of soldiers fought the war. They 
carried out the instructions of their Government. They 
were engaged in a war against armed combatants. Nobody 
can convict those persons of any crime. They were 
carrying out duties entrusted to them by the State in 
keeping with the instructions of the State. But there were 
others, innocent unarmed civilians who were taken into 

custody. There were others who were taken into custody, 
unarmed combatants, some of whom have been molested 
and in fact even raped and some of whom have 
disappeared. We saw on Channel 4 some of the terrible 
things that have happened to some of the persons who 
were taken into custody, both males and females. There is 
enough evidence on Channel 4 to really see what could 
have happened. Those are the persons who will have to 
face investigations and some charges, if this matter is 
proceeded with. But the implementation of the Office on 
Missing Persons (Establishment, Administration and 
Discharge of Functions) Act cannot bring that about right 
now and I do not think criticism against that law on the 
basis that these persons would be affected should 
influence the Government in any way in delaying its 
implementation of this law. Therefore, I would urge the 
Government, Sir, we ask that the list be published of 
persons who were in custody when the present 
Government took over office and the list  of persons who 
are presently in custody because we want the families of 
missing persons to be given this information.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ எதிர்க்கட்சி தல்வர் அவர்கேள, இன்ைறய 

விவாதத்ைத பி.ப. 7.30 மணிக்கு க்க ேவண் யி ப் 
பதனால் உங்க ைடய உைரைய க்க ம்.  

 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
I am finishing up, Sir.  

The families of missing persons say that some of 
these persons were held in custody in secret camps. We 
want that also to be dealt with by these persons being 
enabled to go to these camps and see for themselves the 
true position.  

I think, Sir, now the necessary gazette notification has 
been made in regard to this law being brought into effect 
without delay. That should be implemented and that law 
should come into force. The seven persons who will 
constitute the Office of Missing Persons must be 
appointed without delay and they must commence the 
various steps that they can take under that law including 
investigations, providing reparation, providing 
compensation, giving information to the people in regard 
to what happened to their  kith and kin. I think, Sir, that 
this must be done without any delay. This is a 
humanitarian problem where the families of missing 
persons want to know what happened to their kith and 
kin, their dear ones. I think the Government has a serious 
responsibility to make such information available and I 
would urge the Government to act expeditiously in regard 
to this matter.  

Thank you, Sir.  
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* සභාෙම්සය මත තබන ලද ලිපිය: 
  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட க தம் : 
  Letter tabled: 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
நன்றி! பிேரரைணைய வழிெமாழிய ெகளரவ சுமந்திரன் 

அவர்கைள அைழக்கின்ேறன்.  
 

[7.15 p.m.] 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Deputy Chairman of Committees, I second the 

Adjournment Motion moved by the Hon. Leader of the 
Opposition and would like to say a few words with regard 
to operationalizing this Act.  

It is a matter of regret that it took almost one year for 
His Excellency the President even to list it under a 
particular Ministry. An Act such as the one that we are 
discussing now, which all of us are convinced will bring 
about some kind of solace to the relatives of the missing 
persons. The Government should have acted faster. It was 
bold enough to bring in the Bill and pass it amidst much 
din in this House, but then, was reluctant to make the first 
Gazette Notification for so long without any reason. The 
reason given was flimsy, that there was a small 
amendment that was required.  Amendments can be 
brought to laws at any time and that is no reason why the 
Act should not have been operationalized. 

Secondly, even operationalizing has not still taken 
place, because the Hon. Minister must give a date on 
which the Act comes into operation and that has not 
happened as yet. There is no necessity to delay this any 
further. 

Thirdly, as I said on an earlier occasion, the 
Constitutional Council must act swiftly and appoint the 
seven commissioners who will then be able to give effect 
to this law. The Government obviously must allocate 
sufficient funds for the functioning of this office, 
because, as was stated by the proponent of the Motion, 
this is an investigative exercise to find out what happened 
to the persons who is said to be missing.  

As the Hon. Leader of the Opposition said, it is a 
further matter of regret that the former President, who 
was at the forefront of the struggle of the mothers in 
1988, 1989 , who went to the United Nations Working 
Group onand 1990 Enforced or Involuntary 
Disappearances and championed the cause of Sinhala 
mothers on the case of their sons going missing, is 
misleading the country today and opposing this 
mechanism falsely stating that this will endanger the 
country and falsely stating that this Act is in 
contravention of the Constitution and so on. When the 
Bill was taken up for debate and when there was much 
disturbance in the Well of the House, the Hon. Vasudeva 
Nanayakkara was here singing songs. I told him that he 
along with the former President Rajapaksa were the two 
who fought the case of the Sinhalese youth at that time 
and if he was behaving like this, he is showing himself up 
to be a racist. That is what the former President is also 

769 770 

[ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා] 

[ෙමම ෙල්ඛනය පුසත්කාලෙය් ද තබා ඇත.] 
[இந்த அட்டவைண ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ] 
[This schedule is also placed in the Library.] 



2017  ජූලි  25  

doing now.  If he could do that at that time, now he turns 
180 degrees and says the opposite when most who are 
affected are Tamil youth, then, he is nothing but a racist.  

The Government that took the right step in the 
direction of reconciliation of transitional justice must 
move forward without being reluctant, without taking two 
steps back after taking one forward and act decisively, so 
that people will have confidence.  But this is a matter of 
regret again.  The persons who were eagerly awaiting this 
office to become functional are now losing hope because 
of the reluctance of the Government. This is the correct 
mechanism, not the commissions before which they went 
and gave evidence. This is an investigative mechanism 
that will somehow go into each case and try to find out 
what happened to the persons who went missing. So, this 
must be given the highest priority and I hope the Hon. 
State Minister of Defence, who is here to reply, will give 
that assurance on behalf of the Government today. 

Thank you. 
 

 
[பி.ப. 7.21] 

 

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
காணாமற்ேபாேனார் ெதாடர்பான அ வலகத்ைத நி வதற் 
கான தி த்தச் சட்ட லம் மீதான விவாதத்தில் இந்தச் 
சைபயில் நான் உைரயாற்றியேபா  க்கியமான ஒ  
விடயத்ைதச் சுட் க்காட் யி ந்ேதன். அைதத் தி ம்ப ம் 
இச்சந்தர்ப்பத்தில் நிைன ப த் வ  ெபா த்தமான  என்  
க கின்ேறன்: "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. 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" என 
உைரயாற்றியி ந்ேதன்.  

காணமற்ேபாேனார் ெதாடர்பான அ வலகத்ைத நி ம் 
வர்த்தமானி அறிவித்த ல் ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால 
சிறிேசன அவர்கள் ைகெய த்திட் ள்ளார். 2016ஆம் ஆண்  
ஓகஸ்ட் மாதம் பாரா மன்றத் க்கு வந்த இந்தச் சட்ட வைர  
இந்த ஆண்  ைல மாதேம ற் ப் ெபற்றி க்கின்ற . 
எனி ம், நான் அதைன வரேவற்கின்ேறன். அேதேவைள, 
நான் ன்னர் கூறியவா  காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கைளத் 
ேத ம் உறவினர்கள் இந்த அ வலகத்ைத நிராகாித்தி க் 
கின்றார்கள்; பன்னாட் ச் ச கத்ைத ஏமாற்றேவ இந்த 
அ வலகத்ைத அரசு ெசயற்ப த்த ைனவதாகக் குற்றம் 
சுமத்தி ள்ளார்கள். தம  அன் க்குாியவர்கைளத் ேத ம் 
அவர்கள  குற்றச்சாட் க்கைள இலகுவில் றந்தள்ளிவிட 

யா . ஸ்ரீ லங்கா ேபாினவாத அரசான  எமக்கு, எம  
மக்க க்குக் கடந்த காலங்களில் கற் த்தந்த ப ப்பிைனயின் 
காரணமாகக் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கைளத் ேத ம் 
உறவினர்கள் இந்த அ வலகத்ைத நிராகாித்தி க்கின்றார்கள்.  

காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் விடயம் ஸ்ரீ லங்கா 
அரசின் க த்ைத எப்ேபாெதல்லாம் இ க்கியேதா, 
அப்ேபாெதல்லாம் ஜனாதிபதி ஆைணக்கு க்கைள நி வி, 
விசாரைண என்ற ெபயாில் இ த்த ப் க்கைளச் ெசய்தார்கள். 
எம  மக்கள் எந்ெதந்த ஆைணக்கு க்கள் ன்னால் எல்லாம் 
தம  ேசாகக் கைதையத் தி ம்பத்தி ம்பச் ெசால்வ ? சாி! 
எந்தேவார் ஆைணக்கு வாவ  அவர்கள  கைதகைளக் 
ேகட் , அவர்க க்கு நியாயங்கைளப் ெபற் க் 
ெகா த்தி க்கின்றதா? இங்கு இ க்கின்ற அரச தரப் ப் 
பிரதிநிதிகேள, உங்களால் இதற்குப் பதில் ெசால்ல மா? 
எங்கள் மக்கள் உங்கள் ஆைணக்கு க்கள்மீ ம் உங்கள் 
விசாரைணயாளர்கள்மீ ம் நம்பிக்ைக இழந் விட்டார்கள். 
அவர்களின் நம்பிக்ைகையக் கட் ெய ப்ப நீங்கள் என்ன 
ெசய்தீர்கள்? அவர்கள் உங்கைள நம்பாமல் இ ப்பைத 
வளர்க்கும் வைகயிேலேய உங்களின் ெசயற்பா கள் 
அைமந்தி ந்தைத நான் இங்ேக சுட் க்காட் யாக ேவண் ம்.  

1990ஆம் ஆண்  தி ேகாணமைல மாவட்டத்தின் 
குமார ரத்திேல அப்பாவித் தமிழ் மக்கள் ெகால்லப் 
பட் ந்தார்கள். சந்ேதக நபர்களான ஸ்ரீ லங்கா இரா வத் 
தினர் ைக  ெசய்யப்பட் ந்தார்கள். கடந்த ஆண்  சிங்கள 

ாிமாைர உள்ளடக்கிய அந்த வழக்கில் நீதித் ைற எப்ப த் 
தீர்ப்  வழங்கிய ? 20 ஆண் களின் பின்னராவ  நீதி 
கிைடக்கும் என்றி ந்த எங்கள் மக்கள் ஏமாற்றப்பட்டார்கள்; 
ஸ்ரீ லங்கா இரா வத்தினர் சுற்றவாளிகளாக வி விக்கப் 
பட்டார்கள்.  

எம  கட்சியின் நாடா மன்ற உ ப்பினர் நடராஜா 
ரவிராஜ் ெகாைல வழக்கில் என்ன நடந்த ? அ குறித் க் 
ைக ெசய்யப்பட்டவர்கள் உங்கள் நீதித் ைறயினால் 
வி விக்கப்பட்டார்கள். நான் இங்ேக சுட் க்காட் ய  
ஓாிரண்  விடயங்கைள மாத்திரேம. ஆனால், இேதேபான்  
பல சம்பவங்கள் இ க்கின்றன. நான் கூறிய இந்த இரண்  
சம்பவங்க ம் தற்ேபா  ஆட்சி ெசய் ெகாண் க்கின்ற 
கூட்  அரசின் காலத்திேலேய நடந்தன. இப்ப  உங்கள் 
விசாரைணகள்மீ ம் நீதித் ைறயின்மீ ம் நம்பிக்ைகைய 
இழக்கச் ெசய் ம் வைகயில் நீங்கேள நடந்  ெகாண்டதால் 
தான், எம  மக்கள் காணாமற்ேபாேனார் அ வலகத்ைத 
நிராகாித்தி க்கின்றார்கள். அவர்கள் பன்னாட்  விசாரைண 
ையக் ேகா கின்றனர். அவர்களின் ேகாாிக்ைக நியாயமான  
என்பைத நான் இங்ேக பதி ெசய்கின்ேறன்.  

காணாமற்ேபாேனார் அ வலகத்தின் ஊடாக வழக்குத் 
தாக்கல் ெசய்ய யா . ஆனால், ஆரம்பத்தில் வழக்குத் 
தாக்கல் ெசய்யக்கூ ய வைகயில் சட்டவைர  இ ந்தைத ம் 
பின்னர் அ  நீக்கப்பட்ட  என்பைத ம் இங்ேக குறிப் 
பிட்டாக ேவண் ம். அதாவ , தனித்  சிறீலங்கா பைட 

ரர்கள் உள்ளிட்ட உங்களின் நலன்கைள மாத்திரேம 
க த்திெல க்கின்றீர்கள்; பாதிக்கப்பட்டவர்களின்மீ  நீங்கள் 
எந்தவித காிசைன ம்  எ க்கவில்ைல. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்கள  உைரைய 
த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். பதி ைர ஆற் வதற்காக 

இராஜாங்க அைமச்ச க்கு 5 நிமிடங்கள் ெகா க்க 
ேவண் யி க்கினற .   
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ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
பலவந்தமாகக் காணாமல் ஆக்கப்ப தைலக் குற்றமாக்கும் 

சட்டவைர  நிைறேவற்றப்பட்ட பின்னர் அத டாக வழக்குத் 
தாக்கல் ெசய்வதற்கான ஏற்பா கள் இ ப்பதாக நீங்கள் 
கூறக்கூ ம். ஆனால், பலவந்தமாக காணாமல் ஆக்கப் 
ப தைல குற்றமாக்கும் சட்டவைர  மீதான விவாதம் நாடா  
மன்றத்தில் இந்த மாதம் 5ஆம் திகதி எ த் க்ெகாள்ளப் 
படவி ந்த . இந்தச் சட்ட வைரைவ நிைறேவற்ற 
ேவண்டாெமனப் ெபௗத்த மதத்தின் உயர்பீடங்கள் கூட்டாக 
ேவண் ேகாள் வி த்தன. இதன் பின்னணியில் ேமற்ப  
சட்ட லம் விவாதத்திற்கு எ த் க்ெகாள்ளப்படவில்ைல. அ  
எப்ேபா  எ த் க்ெகாள்ளப்ப ம் என்ப ம் ெதாியவில்ைல. 
நன்றி.   
 

[7.25 p.m.] 
 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා (ආරක්ෂක රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன - பா காப்  இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, the Hon. 

Leader of the Opposition has requested that we submit the 
names of all persons who were in custody at the time the 
present Government assumed duty, as well as the names 
of persons now held in custody, and the places in which 
they are now held in custody. At this moment, Hon. 
Leader of the Opposition, I would like to table* these two 
documents which gives the names of all persons who 
were in custody at the time this Government came in, 
where they were held, the number of people, the names, 
the date of arrest, case numbers and the court name and 
the remand prison in which they are now held in custody.  
I would like to table that so that the Opposition Members 
can see the names. We are more than ready to publicize 
these names as well.  

Of course, the third question is whether there are 
secret detention camps. I would like to assure you that we 
have no secret detention camps. The three Forces do not 
have any political prisoners or any prisoners from the 
war. Everything is very open; anyone can come and have 
a look at. If they suspect that there are places like that, 
they are more than welcome to come, speak to the 
authorities and go and inspect those places and see 
whether there are secret detention centres in these camps.  

As for the reconciliation process, Hon. Members, I 
know that there has been a slow progress. But, I assure 
you that this Government is steadfast in seeing this 
reconciliation process through.  What we want is, this 
country to heal its wounds; we want this country to 
prosper. Not only the Sinhalese, the Tamils, the Muslims, 
the Burghers, every single person living in this country 
has to feel safe in this country and they have to have the 
feeling that they are included; they are Sri Lankans and 
they have the opportunities that everyone else has.  So, 

we - our President, the Prime Minister and the 
Government-  have always promised that we will see this 
reconciliation process through and that promise is not 
something that we are going to break.  

In fact, on the question of missing persons, I also had 
the opportunity to go and meet some of the family 
members of missing persons. We had the opportunity to 
bring some of the family members to Colombo and we 
had a meeting with the Hon. Sagala Ratnayaka, the Hon. 
(Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe and with the IGP where 
they raised their concerns with them. Of course, they had 
the opportunity to meet the President as well. So, we do 
take their issues very seriously and I know that it is not an 
easy thing for a family member to keep wondering as to 
what happened to their loved ones. I think, finally, the 
President has now signed the Gazette and we have the 
Office on Missing Persons which will now start its 
activities soon. Through that, a lot of people will finally 
find solutions for their problems.  

In fact, the former President as well as the Joint 
Opposition have been trying to demonize this Office on 
Missing Persons saying it is bad for the country, it is 
unconstitutional and it will be taken as a tool to go after 
the security personnel of the three Forces.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. State Minister, please wind up.  
 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 
I have to say that these are all untruths.  I think, with 

the setting up of Office on Missing Persons, not only the 
people of the North, even the people in the South, the 
families  of the armed forces can finally find out what has 
happened to their family members who are missing in 
action, who are believed to have been taken by the LTTE.  
So, there is nothing to demonize. This is good for the 
country to heal its wounds. I reassure you that we are 
totally committed to the reconciliation process, and we 
want to see this through.  

 
Thank you.  

එකල්හි  ෙව්ලාව අ. භා. 7.30 වුෙයන් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමා විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන 
ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2017 ජූලි මස 07 වන දින සභා 
සම්මතිය අනුව, 2017 ජූලි මස 26 වන බදාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් 
කල් ගිෙය් ය. 

 

அப்ெபா , பி.ப. 7.30 மணியாகிவிடேவ மாண் மிகு 
கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய 
பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம், அதன  ைல 07ஆந் ேததிய 
தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2017 ைல 26, தன்கிழைம பி.ப. 1.00 
மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

 

It being 7.30 p.m., THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES adjourned Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 1.00 p.m. on 
Wednesday, 26th July, 2017, pursuant to the Resolution of 
Parliament of 07th July 2017.  

773 774 

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

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 ජූලි 25 දින 
මවිසින් “ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන)” නමැති පනත් 
ෙකටුම්ප ෙතහි සහතිකය සටහන් කරන ලද බව දැනුම් දීමට 
කැමැත්ෙතමි. 

 
 

II 
 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසව්ීම 
பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம்  

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2017 ජූලි මස 26වන බදාදා, එනම් අද දින අපර භාග 2.30ට 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් මාෙග් 
නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින්, ඊට පැමිණ සහභාගි 
වන ෙලස ගරු සභික මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාටම ෙමයින් දැනුම් 
දීමට කැමැත්ෙතමි. 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

1979 අංක 61 දරන අත්යවශ්ය මහජන ෙසේවා පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත් 
ෙපෙටෝලියම් නිෂ්පාදන හා දව වායු ඇතුළු සියලුම ඉන්ධන සැපයුම හා 
ෙබදා හැරීම සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා විසින් පකාශයට පත් කරන 
ලදුව, 2017 ජූලි 25 දිනැති අංක 2029/23 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 
පළ කරන ලද නියමය.-[ගරු අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (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 ජාතික රාජ්ය 
සභාෙව් 1977 අංක 8 දරන උදර්පන පනෙත් 3 වගන්තිය යටෙත් 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී  ජනරජය සහ යුක්ෙර්නය අතර 
උදර්පන ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන 
ලදුව, 2017 ජුනි 02 දිනැති අංක 2021/47 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරන ලද නියමය ඉදිරිපත් කරමි. 

එම නියමය 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, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2014 වර්ෂය සඳහා ශී 
ලංකා මහවැලි අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම 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,  ගරු අගාමාත්යතුමා සහ  ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා  ෙවනුෙවන්  මම 2016 
වර්ෂය සඳහා ෙවරළ සංරක්ෂණ සහ ෙවරළ සම්පත් 
කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික කාර්ය සාධන 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

775 776  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එම වාර්තාව තිරසර සංවර්ධනය හා පරිසරය 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,  ගරු අගාමාත්යතුමා සහ  ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා  ෙවනුෙවන් මම 2016 
වර්ෂය සඳහා සීමා නිර්ණය ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික පගති 
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,  පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2015 වර්ෂය සඳහා සී/ස ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ හා ගුවන් ෙසේවා (ශී ලංකා) සමාගෙම් වාර්ෂික 
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 ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි,  කම්කරු, වෘත්තීය සමිති සබඳතා හා 

සබරගමු සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2013 සහ 2014 
වර්ෂ සඳහා ශම වාසනා අරමුදෙල් වාර්ෂික වාර්තා  ඉදිරිපත් 
කරමි.  

එම වාර්තා 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 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) 

(i)  1978 අංක 16 දරන විශව්විද්යාල පනෙත් 27 (1) වගන්තිය 
යටෙත් උසස ්අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යවරයා විසින් 
විශව්විද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශය 
සහිතව, අග්නිදිග විශව්විද්යාලෙය් කලා සහ සංසක්ෘතික 
පීඨෙය් ඉංගීසි භාෂාව ඉගැන්වීෙම් අංශය, ඉංගීසි භාෂාව 
ඉගැන්වීෙම් අධ්යයන අංශය ෙලස උසස ් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් සාදන ලදුව, 2017 ජූනි 14 දිනැති අංක 
2023/31 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද 
නියමය; 

(ii) 1978 අංක 16 දරන විශව්විද්යාල පනෙත් 27 (1) වගන්තිය 
යටෙත් උසස ්අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යවරයා විසින් 
විශව්විද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශය 
සහිතව, යාපනය විශව්විද්යාලෙය් ෛවද්ය පීඨය තුළ 
ක්ෂුදජීව විද්යා අධ්යයන අංශයක් සහ පරෙපෝෂෙව්දී 
අධ්යයන අංශයක් පිහිටුවීම සම්බන්ධෙයන් සාදන ලදුව, 
2017 ජූනි 14 දිනැති අංක 2023/32 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරන ලද නියමය; සහ 

(iii) 1978 අංක 16 දරන විශව්විද්යාල පනෙත් 27 (1) වගන්තිය 
යටෙත් උසස ්අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යවරයා විසින් 
විශව්විද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශය 
සහිතව, කැලණිය විශව්විද්යාලෙය් සමාජ විද්යා පීඨය තුළ 
ජාත්යන්තර අධ්යයන අංශයක්, සමාජ සංඛ්යාන අධ්යයන 
අංශයක් සහ ෙද්ශපාලන විද්යා අධ්යයන අංශයක් පිහිටුවීම 
සම්බන්ධෙයන් සාදන ලදුව, 2017 ජූනි 14 දිනැති අංක 
2023/33 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද 
නියමය මම ඉදිරිපත් කරමි. 

එම නියමයන් 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 කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට, ගරු වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යතුමා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, සභාෙව් අවසරය ඇතිව ගිවිසුම් ෙකටුම්පත 
අද ඉංගීසි භාෂාෙවන් ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධවත්, දවිඩ සහ 
සිංහල භාෂාවලින් සිකුරාදා දින ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධවත් ඊෙය් 
සාකච්ඡා කළා.  

 
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) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම හිතන්ෙන් අපට අද දවස ඇතුළත 

එම පිටපත්  ෙදන්න ෙබොෙහෝ දුරට පුළුවන්කම තිෙබනවා.  
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[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
නැත්නම් ෙහට දිනෙය්දී අනිවාර්යෙයන්ම ෙදන්න පුළුවන්. ෙම් 

වනෙකොටත් එය පරිවර්තනය කරමින් පවතිනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 

හම්බන්ෙතොට වරාය සම්බන්ධෙයන් අවසර ලබාදීෙම් ගිවිසුම් ෙකටුම්පත.- 
[ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා]  
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධිකරණ අමාත්යතුමා සහ බුද්ධ 

ශාසන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් 
කරමි. 

(i) 2016 වර්ෂය සඳහා ෙබෞද්ධ කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
කාර්ය සාධන  වාර්තාව; සහ  

(ii) 2016 වර්ෂය සඳහා බුද්ධශාසන අමාත්යාංශෙය් කාර්ය 
සාධන වාර්තාව  

එම වාර්තා 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 ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2013 වර්ෂය සඳහා වෘත්තීය 
තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලෙය් 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, කීඩා අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 

ජාතික රාජ්ය සභාෙව් 1973 අංක 25 දරන කීඩා පනෙත්  31 

වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 41 වගන්තිය යටෙත් ජාතික කීඩා 
සංගම් නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් කීඩා අමාත්යවරයා විසින් සාදන 
ලදුව, 2017 මැයි 05 දිනැති 2017/41 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝගය ඉදිරිපත් කරමි.  

එම නිෙයෝගය 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. 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා - පැමිණ නැත. 

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

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

යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.එම්. සරත් නන්දසිරි බණ්ඩාර 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.   

 
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 කථානායකතුමනි, කැප්ෙපට්ටිෙපොල, වැෙව්වත්ත, 

"විජය" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.එම්. යසපාල මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

 
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, ෙකොළඹ - 08, ෙබොරැල්ල, මැගසින් 

පාර, අංක 23/64 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඒ. රංජිත් විෙජ්සිරි 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙපත්සම් පහ මම 

පිළිගන්වමි. 

(1)  වැලිගල්ල, ෙකොටෙක්ෙදනිය පාර, අංක 130 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි අරෙඹ්ෙගදර සංජීව රවීන්ද රාජපක්ෂ 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(2)   හන්ෙදසස්, ඉඹුල්ෙදනිය, අංක 1 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ඩී.එම්.ටී.බී. දිසානායක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3)  මහනුවර, ෙමොරෙගොල්ල, ශියාගම, අංක 14 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි පී. ෙකෝනාර මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(4)    අඹගහපැලැසස්, 6 කනුව, අංක 17/2 දරන සථ්ානෙය් පදිංචි 
ටී.ජී. සයිමන් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(5)   උඩිසප්ත්තුව, ෙපොද්දල්ෙගොඩ, වාසල යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.එම්.ඩබ්ලිව්.ජී.වයි.ටී. වාසල බණ්ඩාර මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම.    

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය්, 

කුලියාපිටිය මානව සම්පත් ඒකකෙය් ෙසේවය කරන එස්. සුදත් 
ජයවීර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.   

 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාතෙල්, හුලංගමුව පාර, අංක 254 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එච්.එම්. ගුණවර්ධන මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා - පැමිණ නැත.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන මම 

පිළිගන්වමි. 

(1)  ෙතලිජ්ජවිල, කිරිමැටිමුල්ල, අලසව්ත්ත, සපුමල් මාවත, 
අංක 65/25/ඒ දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙජ්.පී.පි. මෙනෝහාරි 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)   කඹුරුගමුව, කනත්ෙත්ෙගොඩ, ෙබෝගහවත්ත යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි එල්.ෙක්. ඉෙර්ෂා චාන්දනී 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3)    පුහුල්වැල්ල, කන්ෙදවිහාර පාර, අලුත් ෙගදර යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්. ෙපේමසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම.  

 
ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා 
(மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன) 
(The Hon. Nalaka Prasad Colonne) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොෙළොන්නරුව, අලුත්වැව අංක 

138/2 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එඩ්වඩ් ෙපොන්නම්ෙපරුම 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්මි.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, රත්මලාන, රජමාවත පාර, අංක 9/3 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.ෙක්. ලක්ෂ්මන් මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ගරු කථානායකතුමනි, රඹුක්කන, යටගම, පුවක්ෙමොෙට්, අංක 

ඊ 78/1 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එච්.ආර්. හීන්බණ්ඩා 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 - 976/'16-(3), ගරු බිමල් රත්නායක මහතා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
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 මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක කාලයක් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද ෙම් පශ්නය අහන්ෙන් තුන්වන 

වතාවටයි.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමම පශ්නය අහන තුන්වන අවස්ථාව නිසා 

ඒ සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කරන්න ෙවයි. 
 
 

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

 
 

"රාවණා ලංෙක්ශව්ර" ෙටලි නාට්යය විකාශය 
නවතා දැමීම: ෙහේතු 

"ராவணா லங்ேகஷ்வர" ெதாைலக்காட்சி நாடக 
ஔிபரப்  நி த்தம்: காரணம் 

HALT OF TELECASTING "RAVANA LANKESHWARA" 
TELEDRAMA: REASONS 

1044/’16 
2. ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

781 782 

[ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා] 
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(අ) (i) සිංහල හඬ කවා "රාවණා ලංෙක්ශව්ර" නමින් 
ඉන්දියානු ෙටලි නාට්යයක් සව්ාධීන රූපවාහිනී 
නාලිකාෙව් විකාශය කළ බවත්; 

 (ii)  2016 අෙගෝසත්ු මාසෙය් සිට එකී ෙටලි නාට්යය 
විකාශය කිරීම හදිසිෙය් අතරමැද නවතා දමා ඇති 
බවත්;  

 එතුමා පිළිගන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) එම ෙටලි නාට්යය විකාශනය කිරීම හදිසිෙය් 
නවතා දැමීමට බලපෑ ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (ii) එය යළි විකාශය කිරීම ආරම්භ කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  சிங்கள ஒ  ஊட்டப்பட்ட "ராவணா 
லங்ேகஷ்வர" எ ம் இந்திய ெதாைலக்காட்சி 
நாடகெமான்  சுயாதீன ெதாைலக்காட்சி அைல 
வாிைசயில் ஒளிபரப்பப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) 2016 ஆகஸ்ட் மாதம் ெதாடக்கம் திடீெரன 
இத்ெதாைலக்காட்சி நாடகத்தின் ஔிபரப்  
இைடந வில் நி த்தப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i )  இத்ெதாைலக்காட்சி நாடகத்தின் ஔிபரப்ைபத் 
திடீெரன நி த் வதில்  ெசல்வாக்குச் ெச த்திய 
காரணங்கள் யாைவ; 

 (ii) அதன் ஔிபரப்ைப மீண் ம் ஆரம்பிப்பதற்கு 
எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற திகதி யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked  the Minister of Finance and Mass Media : 

(a) Will he admit that - 

 (i) an Indian teledrama that had been dubbed in 
Sinhala under the title “Ravana 
Lankeshwara” was telecast on 
Independence Television Network; and  

 (ii) telecasting of the aforesaid teledrama has 
suddenly been stopped halfway since 
August, 2016? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the reasons as to why telecasting of the 
aforesaid teledrama was suddenly stopped 
halfway; and  

 (ii) the date from which telecasting of the 
aforesaid teledrama will be recommenced?  

(c) If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ)  (i)  ඔව්. 

 (ii)  ඔව්. 

(ආ)  (i)  ෙකොටස ්154කින් යුක්ත වූ රාවණා නාට්යෙය් එක් 
ෙකොටසක් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 450ක මුදලකට 
මිලදී ගැනීමට 2016 ෙපබරවාරි 25වන දා සව්ාධීන 
රූපවාහිනිෙය් වැඩසටහන් සහ නිෂ්පාදන ෙසේවා 
මිලදී ගැනීෙම් කමිටුව තීරණය කර තිබුණි. ඒ 
අනුව මුළු ෙකොටස ්ගණන සඳහා සම්පූර්ණ වියදම 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 69,300කි.  

  ඊට අමතරව විකාශය කිරීම සඳහා ආනයනික 
 ෙටලි නාට්ය බද්ද, හඬ කැවීම් ගාසත්ු සහ ගුවන් 
කාලය ෙවනුෙවන් එක් ෙකොටසකට රුපියල් 
230,000ක මුදලක් ද වියදම් විණි.  

  2016 මැයි 03වන දා සිට විකාශය ආරම්භ 
ෙකරිණි. නමුත්, නාට්ය සඳහා ෙව  ෙළඳ දැන්වීම් 
ඔසේසේ ආදායම් ෙනොලැබුණි. නැරඹුම් අගයන් 
(viewer ratings) ෙපේක්ෂක පතිචාරයන්ද 
පැවතුෙණ් ඉතා අවම මට්ටමකය. 

  "රාවණා" ෙටලි නාට්ය මාලාව නිර්මාණයක් ෙලස 
දුර්වල බවත්, ළමුන් සඳහා එහි අධ්යාපන 
වටිනාකමක් ෙනොමැති බවත් එවකට පැවැති 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය 
අමාත්යාංශෙය් ෙටලි නාට්ය ඇගැයීම් මණ්ඩලය 
විසින් දැනුම් දී තිබුණි.  

  ෙම් සියලු කරුණු සැලකිල්ලට ෙගන ෙකොටස ්
61කින් පසු රාවණා ෙටලි නාට්ය විකාශය කිරීම 
නවතා දැමීමට වැඩසටහන් හා නිෂ්පාදන ෙසේවා 
මිලදී ගැනීෙම් කමිටුව 2016 ජූලි 13ෙවනි දින 
තීරණය කරන ලදී. 

 (ii) ෙමම නාට්ය නැවත විකාශය කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැත. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.  

ශී ලංකාෙව් ඉතිහාසය පිළිබඳව ඉන්දියාෙව් නිර්මාණය කළ 
ෙම් ඓතිහාසික වැදගත්කමක් ඇති නාට්ය අධ්යාපනික 
වටිනාකමක් නැතැයි යනුෙවන් ස්වාධීන රූපවාහිනී ෙසේවය 
තීරණය කෙළේ කුමන පදනමකින්ද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ සම්බන්ධ  ෙකොමිටියක් තිබුණා. ඒ ෙකොමිටිය විසින් අවශ්ය 

ෙද්වල් ගැන ෙසොයා බලා තමයි ඒ තීරණය කෙළේ. ඒ වාෙග්ම, 
ෙම්කට ratings  තිබුෙණ්ත් නැහැ; ෙවෙළඳ දැන්වීම් ලැබුෙණ්ත් 
නැහැ. එතෙකොට ඉතින් එෙහම තමයි ෙවන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන සහ අවසාන අතුරු පශ්නය අහන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු ඇමතිතුමනි, රාජ්ය මාධ්ය ආයතන ෙටලි නාට්යයක 

අධ්යාපනික වටිනාකමක් නැතැයි තීරණය කිරීමට භාවිත කරන 
නිර්ණායක කවෙර්දැයි  ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් ෙදන්ෙන්ද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අපට පුළුවනි ඒ ගැන ඔබතුමාට  පසුව දැනුම් ෙදන්න. [බාධා 

කිරීමක්] 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසුව දැනුම් ෙදනවා කියලා 

පාර්ලිෙම්න්තුවට කිව්වාට, නිශ්චිත දිනයක් තිෙබන්න ඕනෑ.   
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙතොරතුරු තිබුණා නම් අදම ෙදන්න තිබුණා. අපි ඒක ලබා 

ෙදන්නම්. ඒක විනිවිදභාවයකින් යුතුවයි සිද්ධ ෙවන්ෙන්. අෙප් 
රජය බලයට පත් ෙවන්න ඉස්ෙසල්ලා ෙටලි නාට්ය විකාශය කළ 
විධිය ඔබතුමා දන්නවා. එක එක්ෙකනාට කීයක් ෙගවන්න වුණාද? 
අපි ඒවා ඔක්ෙකොම නැති කළා. රුපියල් පණස්දහසක් වාෙග් 
ෙගවන්න වුණා එක ෙකොටසකට.  

 
රජෙය් ෙගොඩනැඟිලිවල පවත්වාෙගන යන 

අමාත්යාංශ: ෙකොළඹ මහනගර සභා බලපෙද්ශය 
அரச கட் டங்களில் இயங்கும் அைமச்சுக்கள்: 
ெகா ம்  மாநகரசைப ஆ ைகப் பிரேதசம் 

MINISTRIES  FUNCTIONING IN  STATE-OWNED BUILDINGS: 
COLOMBO MUNICIPAL LIMITS  

     1050/’16 
3.  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) ෙකොළඹ මහනගර සභා බලපෙද්ශය තුළ පිහිටි 

රජෙය් ෙගොඩනැඟිලිවල පවත්වාෙගන යන 
අමාත්යාංශ කවෙර්ද; 

 (ii)  එම අමාත්යාංශ පවත්වාෙගන යනු ලබන රජෙය් 
ෙගොඩනැඟිලි කවෙර්ද;  

 (iii) එම අමාත්යාංශ අතරින් බදු කුලී ෙගවන හා 
ෙනොෙගවන අමාත්යාංශ, එක් එක් ෙගොඩනැඟිල්ල 
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iv)  බදු ෙගවනු ලබන අමාත්යාංශ, වර්ග අඩියක් සඳහා 
ෙගවනු ලබන බදු කුලී හා ෙසේවා ගාසත්ුව, එක් එක් 
ෙගොඩනැඟිල්ල අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (v)  ෙමම ෙගොඩනැඟිලිවල රථ ගාල් කිරීම සඳහා ඇති 
ඉඩ පමාණවලට ෙගවීමක් සිදු කරන්ෙන්ද; 

 (vi) එෙසේ නම්, එම මුදල ෙකොපමණද; 

 (vii) රථ සංඛ්යාව අනුව සිදු කරන එම ෙගවීෙම් 
කමෙව්දය කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) ெகா ம்  மாநகரசைப ஆ ைகப் பிரேதசத்தில் 
உள்ள அரசாங்க கட் டங்களில் ேபணிவரப் 
ப கின்ற அைமச்சுக்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) இவ்வைமச்சுக்கள் ேபணிவரப்ப ம் அரசாங்க 
கட் டங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  அைமச்சுக்களில் குத்தைகக் கூ  
ெச த் ம் மற் ம் ெச த்தாத அைமச்சுக்கள், 
ஒவ்ெவா  கட் டத்திற்கு அைமவாக 
தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) குத்தைக ெச த் ம் அைமச்சுக்கள், ஒ  ச ர 
அ க்கு ெச த் ம் குத்தைகக் கூ  மற் ம் 
ேசைவ கட்டணம், ஒவ்ெவா  கட் டத்திற்கு 
அைமவாக தனித்தனிேய எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (v) இக்கட் டங்களில் வாகனங்கைள நி த்திைவப் 
பதற்காக உள்ள இடப்பரப் க்கு ெகா ப் 
பன கள் ெசய்யப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனின், இத்ெதாைக யாெதன்பைத ம்; 

 ( v i i )வாகனங்களின் எண்ணிக்ைகக்கு அைமவாக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ேமற்ப  ெகா ப்பன  

ைறைம யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ)   இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) the Ministries that run their offices in state-
owned buildings within the limits of 
Colombo Municipal Council area; 

 (ii) the State-owned  buildings, in which  
aforesaid  offices of the Ministries  have 
been located;  

 (iii) separately, in terms  of each building , the 
ministries that pay  lease  and do not pay  
lease;  

 (iv) separately, in terms of each building, 
amount of lease and service charges, paid 
per one square foot, by aforesaid Ministries; 

 (v) whether a fee is charged   for the parking 
spaces of  this buildings; 

 (vi) if so, aforesaid amount; and 

 (vii) the method  of payments that is calculated  
in terms of  the number of vehicles?  

(b) If not, why? 
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ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර ලබා ෙදනවා.  

(අ) (i) ඇමුණුෙමහි දැක්ෙව්. 

 (ii) ඇමුණුෙමහි දැක්ෙව්. 

 (iii) ඇමුණුෙමහි දැක්ෙව්.  

 (iv) ඇමුණුෙමහි දැක්ෙව්. 

 (v) රථගාල් සඳහා ෙගවීමක් සිදු කරනු ෙනොලැෙබ්. 

 (vi) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (vii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී.     

ඇමුණුම  සභාගත* කරනවා.  
 
 

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annex tabled: 
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අනු 
අංකය 

අමාත්යාංශෙය්  නම එම අමාත්යාංශ පවත්වා ෙගන යනු ලබන රජෙය් 
ෙගොඩනැඟිලි 

බදු කුලී 
ෙගවන්ෙන්ද 
යන වග 

ෙගවනු ලබන 
ගාස්තු (වර්ග 
අඩියක් සඳහා) 

        බදු මුදල 
(රු) 

ෙසේවා 
ගාස්තු  
(රු) 

01 කම්කරු, වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යාංශය කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව නැත - - 

02 ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාංශය මහා භාණ්ඩාගාරය නැත - - 

03 තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු 
අමාත්යාංශය 

තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව නැත - - 

04 වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යාංශය වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව නැත - - 

05 මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යාංශය ශී ලංකා මහවැලි සංවර්ධන අධිකාරිය එම අමාත්යාංශය නැත - - 

06 ආරක්ෂක අමාත්යාංශය එම අමාත්යාංශය නැත - - 

07 මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්යාංශය එම අමාත්යාංශය නැත - - 

08 විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය එම අමාත්යාංශය නැත - - 

09 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශය 1.ආහාර හා සමූපකාර අංශය සෙතොස 2.එම අමාත්යාංශය 
3.කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු රාජ්ය අමාත්යාංශය 

ෙගවනු 
ලැෙබ්  නැත 
නැත 

100.00 නැත 

10 ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව ෙගවනු 
ලැෙබ් 

18.70 නැත 

11 වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යාංශය වරාය අධිකාරිය  ෙගවනු 
ලැෙබ් 

41.00 නැත 

12. සංචාරක සංවර්ධන හා කිස්තියානි ආගමික කටයුතු 
අමාත්යාංශය 

එම අමාත්යාංශය ෙගවනු 
ලැෙබ් 

111.17   

13 රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය එම අමාත්යාංශය තුළ සහ/බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ 
ජාත්යන්තර සම්මන්තණ ශාලාව 

නැත  
(ෙකොටසක් 
සඳහා 
ෙගවනු 
ලැෙබ්) 

-  
281.10 

- 

14 ස්වෙද්ශ ක ටයුතු අමාත්යාංශය එම අමාත්යාංශය නැත - - 

15 බුද්ධ ශාසන අමාත්යාංශය එම අමාත්යාංශය නැත - - 

16 කීඩා අමාත්යාංශය එම අමාත්යාංශය නැත - - 

17 ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය එම අමාත්යාංශය නැත - - 

18 පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශය       ආහාර 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

  නැත - - 

19 ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශය එම අමාත්යාංශය නැත - - 

20 ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය එම අමාත්යාංශය නැත - - 

21 අධිකරණ අමාත්යාංශය එම අමාත්යාංශය නැත - - 

22 නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු  අමාත්යාංශය එම අමාත්යාංශය නැත - - 

23 උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යාංශය එම අමාත්යාංශය නැත - - 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

ෙකොළඹ මහ නගර සභා බල පෙද්ශෙය් තිෙබන රජෙය් 
ෙගොඩනැඟිලි ශී ජයවර්ධනපුර අගනුවරට ෙගන ඒෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ යටෙත්, ඇමතිතුමා සඳහන් කළ ෙගොඩනැඟිලි ෙකොපමණ 
කාලයක් තුළ ශී ජයවර්ධනපුර අගනුවරට ෙගන ඒමටද 
ඔබතුමන්ලාෙග්  ජාතික පතිපත්තිය අනුව සැලසුම් කරලා 
තිෙබන්ෙන්?   

 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, හිටපු ජනාධිපති ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 

මැතිතුමාෙග් සමෙය් ෙම් පිළිබඳව කියාත්මක කරපු වැඩ පිළිෙවළ  
තවම අඛණ්ඩව ඉදිරියට ෙගන යනවා. ෙම් පෙද්ශෙය් තවත් 
 ෙගොඩනැඟිලි සෑදීමට අපට තව කාලයක් ගත ෙවනවා. ඔබතුමා 
දන්නවා තිෙබන මුදල්  පමාණයට අනුව තමයි වැඩ කටයුතු 
ෙකෙරන්ෙන් කියලා. ෙම් වන විටත් ෙගොඩනැඟිලි විශාල 
පමාණයක් ඉදි ෙවමින් පවතිනවා. ඒ සැලැස්මට අනුව තමයි අපට 
ඉදිරියට යන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. කාලෙයන් කාලයට මුදල් 
තිෙබන විධියට ඒ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරලා තිෙබනවා.  

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)    
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් සැලැස්ෙම් තිබුණා, ෙකොළඹ 

ෙකොටුෙවන්, මරදාෙනන් ෙහෝ ෙදමටෙගොඩින් ආරම්භ ෙවලා  ශී 
ජයවර්ධනපුර දක්වා පැමිණීමට දුම්රිය මාර්ගයක් ඉදි කිරීමට. ගරු 
කථානායකතුමනි, මා හිතන විධියට පධාන දුම්රිය ස්ථානයක් ෙහෝ 
දුම්රිය මාර්ගයක් නැති ෙලෝකෙය් එකම අගනුවර තමයි ශී 
ජයවර්ධනපුර අගනුවර. ඇත්තටම අපි රටක් විධියට ඒ පිළිබඳව 
ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. ගරු කථානායකතුමනි, පධාන දුම්රිය 
ස්ථානයක් ෙහෝ දුම්රිය මාර්ගයක් නැති ෙලෝකෙය් තිෙබන එකම 
අගනුවර තමයි ශී ජයවර්ධනපුර අගනුවර. 
  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක ෙම් පශ්නයට අදාළ නැහැ ෙන්, ගරු මන්තීතුමනි. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නයට අදාළයි. ෙගොඩනැඟිලි 

හැදුවාට වැඩක් නැහැ ෙන් ඒවාෙයහි වැඩ කරන අයට ගමන් 
කරන්න ෙමවැනි දුම්රිය මාර්ගයක්වත් නැත්නම්. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ නිසා සම්බන්ධයක් තිෙබනවා.  රජෙය් 
ෙගොඩනැඟිලි ෙමම පෙද්ශෙය් හැදුවාම, ඒ රජෙය් ෙසේවකයන්ට 
එන්න-යන්න දුම්රිය මාර්ගයක් තිෙබන්න එපා යැ. සම්බන්ධයක් 
ෙනොෙවයි, අවිෙයෝජනීය බැඳීමක් තිෙබන්ෙන්; ෙවන් කළ 
ෙනොහැකි බැඳීමක්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කියන්න, කියන්න. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අපි record එකක් තියලා තිෙබනවා, දුම්රිය ස්ථානයක් නැති 

ෙලෝකෙය් තිෙබන එකම අගනුවර විධියට. ඒක ෙලෝක වාර්තාවක්. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අතුරු පශ්නය අහන්න.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙගොඩනැඟිලි විතරක් හැදුණාට වැඩක් නැහැ. ගරු 

කථානායකතුමාත් ෙම් මාර්ග තදබදය නිසා පීඩා විඳිනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මට නම් කමක් නැහැ, ඒකට. ඔබතුමා අතුරු පශ්නය අහන්න 

ෙකෝ. 

ඔබතුමාට අතුරු පශ්නයක් නැද්ද? ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්නය 
අහන්න.  

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙම් මාර්ග තදබදය ඉවත් කරන්න ඉහළින් සැහැල්ලු මාර්ග 

ෙහෝ පහළින් දුම්රිය මාර්ග පද්ධතියක් ෙහෝ ඇති කරන්න ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාංශෙය් සැලසුම් අතර 
තිෙබනවාද?  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ජපන් රජෙය් ආධාරත් එක්ක ඒ 

වැඩ පිළිෙවළ දැනටමත් කියාත්මක කරමින් පවතිනවා. 
අනිවාර්යෙයන්ම බත්තරමුල්ෙල් ඉඳලා ෙකොටු ව සහ අෙනකුත් 
පෙද්ශ සම්බන්ධ ෙවන දුම්රිය මාර්ග හයක් කියාත්මක කරන්න 
දැනටම සැලසුම් කරලා ඒවා කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. ඒ 
වාෙග්ම, කැලණිය පාලෙම් ඉඳලා අධිෙව්ගී මාර්ගය ෙම් පෙද්ශයට 
-බත්තරමුල්ල පෙද්ශයට- ෙගන ඒමටත් අපි දැන් සැලසුම් කරලා 
කියාත්මක කරෙගන යනවා.  

 
මතුගම වලෙගදර මහා විද්යාලය: පහසුකම් 
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MATUGAMA WALAGEDARA MAHA VIDYALAYA: FACILITIES 

1154/’16 
5. ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) මතුගම අධ්යාපන කලාපයට අයත් බප/මතු/
වලෙගදර මහා විද්යාලය 2012 වර්ෂෙය් ද්විතීයික 
පාසල් ව්යාපෘතියට ඇතුළත් කළද එම පාසල 
සඳහා ලැබී ඇත්ෙත් තාක්ෂණ විද්යාගාරයක් 
පමණක් බවත්;  

 (ii) 2016 වර්ෂෙය්දී එම පාසල "ළඟම පාසල - ෙහොඳම 
පාසල" ව්යාපෘතිෙය් "සී" කාණ්ඩයට ඇතුළත් 
කළද, ඒ යටෙත් අලුතින් කිසිදු පංති කාමර 
 ෙගොඩනැඟිල්ලක් ලබා ෙනොදුන් බවත්; 

 (iii) පසු ගිය වසර 15 තුළම ෙමම පාසල සඳහා 
පමාණවත් ෙභෞතික සම්පත් ලැබී ෙනොමැති බවත්; 
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 (iv) පාසෙල් සංගීතය, විද්යාව, කීඩා හා ශාරීරික 
අභ්යාස සහ උපෙද්ශනය යන විෂයයන් සහ 
6 - 9 වැනි ෙශේණිවලට ෙදමළ විෂය 
ඉගැන්වීමට ගුරුවරුන් ෙනොමැති බවත්;  

 එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) සිසුන් 1200 පමණ ඉෙගනුම ලබන ෙමම 
පාසලට පමාණවත් ෙගොඩනැඟිලි ලබා දීමට 
කටයුතු ෙනො කරන්ෙන් මන්ද; 

 (ii) එම පාසෙල් පවතින ගුරු පුරප්පාඩු පිරවීමට 
ගත වන කාලය ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

கல்வி அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) மத் கம கல்வி வலயத் க்குாிய ேமமா/மத் /

வலெகதர மகா வித்தியாலயம் 2012ஆம் 
ஆண் ல் இரண்டாம்நிைல பாடசாைல 
க த்திட்டத்தில் ேசர்க்கப்பட்டேபாதி ம் 
அப்பாடசாைலக்கு ெதாழில் ட்பவியல் 
கூடெமான்  மாத்திரேம கிைடத் ள்ள 
ெதன்பைத ம்; 

 (ii) 2016ஆம் ஆண் ல் அப்பாடசாைல 
"அண்மித்த பாடசாைல சிறந்த பாடசாைல" 
க த்திட்டத்தின் `சீ' வகுதிக்குள் உள்ளடக்கப் 
பட்டேபாதி ம், அதன்கீழ் திதாக எந்த 
ெவா  வகுப்பைற கட் ட ம் வழங்கப்பட 
வில்ைல என்பைத ம்; 

 (iii) கடந்த 15 ஆண் களாக இப்பாடசாைலக்கு 
ேபாதியள  ெபௗதிக வளங்கள் கிைடக்க 
வில்ைல என்பைத ம்; 

 (iv) பாடசாைலயில் சங்கீதம், விஞ்ஞானம், 
விைளயாட்  மற் ம் உடற்பயிற்சி, 
ஆேலாசைன ஆகிய பாடங்கைள ம் 6 - 9 
ஆம் தரங்க க்கு தமிழ் ெமாழிைய ம் 
கற்பிப்பதற்கு ஆசிாியர்கள் இல்ைல 
என்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா? 

(ஆ) (i) சுமார் 1200 மாணவர்கள் கல்வி கற்கின்ற இப் 
பாடசாைலக்கு ேபாதியள  கட் ட வசதி 
கைளப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்படாைமக்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பாடசாைலயில் நில ம் ஆசிாியர் 
ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கு எவ்வள  
காலம் எ க்கும் என்பைத ம்; 

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he admit that - 

 (i) although the බප/මතු/Walagedara Maha 
Vidyalaya was included in the secondary 
school development project in year 2012, it 
has only received a technology laboratory;  

 (ii) although the school was included in the ‘C’ 
category of the project “Nearest School - 
The Best School” project in year 2016, it 
was not provided with any classroom 
building;  

 (iii) this school has not received adequate 
physical resources in the last 15 years; and 

 (iv) there are no teachers to teach subjects such 
as Music, Science, Sports and Physical 
Education and counseling and no teachers 
to teach Tamil to grade 6 to 9 classes?  

(b) Will he inform this House - 

 (i) the reason for not providing required 
number of buildings for this school  where 
1200 students are studying;  

 (ii) the time that will take to fill the teacher 
vacancies of the school?  

(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 අදාළ පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) මතුගම අධ්යාපන කලාපයට අයත් බප/මතු/
වලෙගදර මහා විද්යාලය 2012 වසෙර්, මධ්යම 
රජය මඟින් කියාත්මක කරන ද්විතීයික පාසල් 
ව්යාපෘතියට ඇතුළත් කර ඇත.  

  එම ව්යාපෘතිය යටෙත් ඇතුළත් වන පාසල්වලට 
පදානය කරනු ලබන්ෙන් තාක්ෂණික 
විද්යාගාරයක් හා ඒ සඳහා අවශ්ය උපකරණ 
පමණි.  

  ඒ අනුව ෙමම පාසල සඳහා තාක්ෂණික 
විද්යාගාරයක් හා උපකරණ ලබාදී ඇත.  

 (ii)  පළාත් සභාව යටෙත් පාලනය වන පාසල්වල 
ෙගොඩනැඟිලි හා ෙභෞතික සම්පත් සැපයීම අදාළ 
පළාත් සභාව මඟින් සිදු කළ  යුතු ෙව්.  

  නමුත්, මධ්යම රජය මඟින් කියාත්මක කරන 
විෙශේෂ ව්යාපෘති සඳහා පළාත් පාසල් ෙතෝරා ගත් 
විට එම ව්යාපෘතිය යටෙත් ලබා ෙදනු ලබන  
පහසුකම් එම ෙතෝරා ගත් පාසල්වලටද ලබාෙද්.  

  ඒ අනුව, ෙමම පාසල මධ්යම රජය මඟින් 
කියාත්මක කරන  විෙශේෂ ව්යාපෘතියක් වන 
"ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල" ව්යාපෘතිෙය් "සී" 
කාණ්ඩයට  ඇතුළත් කර, ඒ යටෙත් පදානය 
කරනු ලබන  පහසුකම් ලබාදී ඇති නමුත් එම 
ව්යාපෘති යටෙත් පන්ති කාමර ෙගොඩනැඟිලි 
ලබාෙදනු ෙනොලැෙබ්.  

 (iii) 2012 වර්ෂෙය්දී ද්විතීයික පාසල් ව්යාපෘතිය 
යටෙත් තාක්ෂණික විද්යාගාර හා උපකරණ ලබාදී 
ඇත.  

  තවද, ද්විතීයික පාසල් සංකල්පය  කියාත්මක 
කරනු ලැබූ මුල් කාලෙය්දීම, එනම් 2013 වසෙර්දී 
පරිගණක 69ක් ලබාදී ඇත.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

  ෙර්ඛීය අමාත්යාංශය මඟින් 2015 වර්ෂෙය්දී 
රුපියල් ලක්ෂ 19ක වියදමින් වැසිකිළි පද්ධතියක් 
ඉදි කර දී ඇත.  

  තවද, 2016 වර්ෂෙය්දී ෙර්ඛීය අමාත්යාංශය මඟින් 
ෙමම පාසලට රුපියල් ලක්ෂ 15ක සුළු 
අලුත්වැඩියාවක් හා රුපියල්  250,000ක 
විදුලි අලුත්වැඩියාවන් සිදු කර ඇත.  

  එෙමන්ම "ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල" ව්යාපෘතිය 
යටෙත් පාසෙල් දන්ත ෙසෞඛ්ය පහසුකම් ලබාදීම 
සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 2ක මුදලක් ලබාදීමට අනුමත 
වී ඇත.  

  අධ්යාපන අමාත්යාංශය මඟින් "සනීපාරක්ෂාව 
ෙපරට" ව්යාපෘතිය යට  ෙත් ෙමම පාසලට වැසිකිළි 
කැසිකිළි පහසුකම් ලබාදීම  සඳහා රුපියල් 
ලක්ෂ 20ක් පදානය කර ඇත.  

  එෙමන්ම ෙර්ඛීය අමාත්යාංශෙයන් කීඩා උපකරණ 
ෙලස ෙවොලිෙබෝල් 05ක්ද, ෙවොලිෙබෝල් ෙනට් 
02ක්ද, ෙනට්ෙබෝල්  03ක්ද, යගුලි 04ක්ද, 
කවෙපති 04ක් සහ ෙට්ප් 01ක්ද ෙමම පාසලට 
ලබාදී ඇත.  

  තවද, ලී බඩු වශෙයන් ෙම්ස 50ක්ද,  පුටු 50ක්ද,  
ගුරු පුටු 03ක්ද, ගුරු ෙම්ස 03ක්ද, කබඩ් 02ක් සහ 
මල්ටි මීඩියා (multimedia) උපකරණ 1ක් ද 
දැනටමත් ෙමම පාසලට අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙයන් ලබා දී අවසන්ය.  

  පළාත් සභාව යටෙත් පාලනය වන පාසල්වල 
ෙගොඩනැඟිලි හා මූලික ෙභෞතික පහසුකම් අදාළ 
පළාත් සභාව විසින් ලබා දිය යුතු අතර, බසන්ාහිර 
පළාත් සභාව මඟින් 2015දී රුපියල් ලක්ෂ 21ක 
පමණ වියදමින්, පැවැති ෙගොඩනැඟිල්ලක් 
අලුත්වැඩියා කර ඇත. 

  2017 වර්ෂය සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 31ක මුදලක් 
ෙගොඩනැඟිල්ලක නවීකරණ කටයුතු සඳහා 
අනුමත වී ඇති අතර, ෙම් වන විට ඒ සඳහා 
ෙටන්ඩර් කැඳවා ඇත.  

 (iv) පළාත් පාසල් සඳහා ගුරුවරු ෙසේවා සථ්ානගත 
කිරීම අදාළ පළාත් සභාව විසින් සිදු කරනු ලැෙබ්.  

  ෙමම පාසෙල් සංගීතය, විද්යාව යන විෂයයන් සහ 
6 - 9 ෙශේණිවලට ෙදමළ විෂයය ඉගැන්වීමට ගුරු 
භවතුන් පමාණවත් පරිදි ලබා දී ඇති බවත්, 

  කීඩා හා ශාරීරික අභ්යාස විෂය භාර ගුරු මහත්මිය 
දරු පසූතියක් ෙවනුෙවන් මාස 3ක කාලයක් සඳහා 
දකුණු පළාෙත් කරන්ෙදනිය මධ්ය මහා විදුහල 
ෙවත තාවකාලික ෙසේවා අනුයුක්තයක් ලබා ඇති 
බවත්,  

  උපෙද්ශන විෂය සඳහා ගුරු භවතුන් පත් කර 
ෙනොමැති අතර, දැනට පාසෙල් ෙජ්යෂ්ඨ ගුරු 
මහත්මියක විසින් ෙමම විෂයෙය් වැඩ ආවරණය 
කරන බවත්,  

  ඒ අනුව ගුරු හිඟයක් ෙනොමැති බවත් බසන්ාහිර 
පළාත් අධ්යාපන ෙල්කම් විසින් වාර්තා කර ඇත. 

(ආ) (i) ෙමම පාසල පළාත් පාසලක් වන බැවින් බසන්ාහිර 
පළාත් සභාව මඟින් අෙනකුත් අවශ්ය 
ෙගොඩනැඟිලි පහසුකම් ලබා දිය යුතුය.  

  2012 වර්ෂෙය්  ෙමම විදුහල ද්විතීයික පාසල් 
ව්යාපෘතියට ෙතෝරා ගැනීමට ෙපර 1 සිට 13 දක්වා 
පන්ති පැවැත්ෙවන 1AB පාසලක් ෙලස 
පවත්වාෙගන ෙගොස ්ඇත.  

  ඒ වන විට ශිෂ්ය සංඛ්යාව 1,020කි. වර්තමානෙය් 
ද්විතීයික පාසල් සංවර්ධන ව්යාපෘතිය යටෙත් 
සංවර්ධනය කර 6 - 13 දක්වා පන්ති පැවැත්ෙවන 
අතර ශිෂ්ය සංඛ්යාව 1,080ක් දක්වා වැඩි වී ඇත.  

  නව ෙගොඩනැඟිලි ලබා දී නැතත් පැවැති 
ෙගොඩනැඟිලි අලුත්වැඩියා කිරීමට කටයුතු කර 
ඇති බව බසන්ාහිර පළාත් අධ්යාපන ෙල්කම් 
විසින් වාර්තා කර ඇත. 

 (ii) විදුහල්පති විසින් ඉල්ලා ඇති මූලික ගුරු අවශ්යතා 
සපුරා ඇති බව පළාත් අධ්යාපන ෙල්කම් වාර්තා 
කර ඇති බැවින් තවදුරටත් ගුරුවරුන් ලබා දීෙම් 
අවශ්යතාවක් ෙනොමැත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමා ඔය සඳහන් කරපු ෙද්වල් ටික එම පාසලට දීපු එක 
ෙහොඳයි. නමුත්, ෙම් පාසල මතුගම සහ අලුත්ගම කියන පධාන 
නගර ෙදක මැද්ෙද් පධාන මාර්ගය ආසන්නෙය් තිෙබන පාසලක්. 
2012 වසෙර්දී ෙම්ක ද්විතීයික පාසලක් කරන ෙකොට ඒ පාසලට 
දීපු පධාන ෙපොෙරොන්දුවක් තමයි නව ෙගොඩනැඟිල්ලක් ලබා 
ෙදනවා කියන එක. ෙමොකද, ඒ පාසෙල් පන්ති කාමර 
සම්බන්ධෙයන් බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා. සුළු අලුත්වැඩියා 
කටයුතුවලට තමයි ඔබතුමා මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්. එම 
පාසෙල් පන්ති කාමර පවත්වාෙගන යන්ෙන් පධාන 
ශවණාගාරෙය්යි, ගෘහ විද්යා කාමරෙය්යි, ගුරු කාම රෙය්යි. ඒ නිසා 
ෙම් පාසලට ෙතමහල් ෙගොඩනැඟිල්ලක් දිගින් දිගටම ඉල්ලා 
සිටිනවා. 2012දීත් ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තමයි ද්විතීයික පාසලක් 
බවට පත් කරගත්ෙත්. ගරු ඇමතිතුමනි, "ළඟම පාසල - ෙහොඳම 
පාසල" කියලා නම් කළාට මතුගම කලාපයට මුදල් ඇවිල්ලා 
නැහැ. ෙයෝජනාව තිබුණාට තවමත් කියාත්මක තලෙය් ෙනොෙවයි 
තිෙබන්ෙන්. තවමත් නිශ්චිත ෙපොෙරොන්දුවක් ලබා දීලා නැහැ, ෙම් 
පන්ති කාමර  පවත්වාෙගන යාම සඳහා ෙතමහල් 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් ලබා ෙදනවා කියලා. ඒකයි ෙමතැන තිෙබන 
මූලික පශ්නය. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා අහපු අතුරු පශ්නයට 

මම පළමු පශ්නය යටෙත් පිළිතුරු දීලා තිෙබනවා. එම පිළිතුෙර් 
ෙකොටසක සඳහන් ෙවනවා, "එම ව්යාපෘතිය යටෙත් ඇතුළත් වන 
පාසල්වලට පදානය කරනු ලබන්ෙන් තාක්ෂණික විද්යාගාරයක් හා 
ඒ සඳහා අවශ්ය උපකරණ පමණි" කියලා. ඒ කියන්ෙන්, ද්විතීයික 
පාසලක් බවට පත් වුණාම ඒ පාසලට ෙදන්ෙන් තාක්ෂණික 
විද්යාගාරයක් පමණයි. ඒක පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් සංකල්පයක් මත 
තමයි දීලා තිෙබන්ෙන්. "ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල" ව්යාපෘතිය 
යටෙත් අපි පමුඛතාව හඳුනාෙගන තමයි ෙම් පාසල් ෙතෝරා ගනු 
ලැබූෙව්. උදාහරණයක් හැටියට 2015 ජනවාරි මස 09වැනිදා අෙප් 
නව රජය පත් වුණාට පස්ෙසේ සියයට හැට ගණනකටයි ෙම් රෙට් 
විදුලිය තිබුෙණ්. නමුත්, දැන් සියයට 95කට විදුලිය තිෙබනවා. 
ගරු කථානායකතුමනි,  ෙම් අවුරුදු ෙදක තුළ අලුතින් වැසිකිළි  
26,000ක් හදලා තිෙබනවා. 

අපි දැන් හදන්ෙන් පමිතියකට අනුව යන්නයි; ජාත්යන්තර 
පමිතිය අනුව ළමුන් 50කට එක වැසිකිළියක් බැගින් හදන 
ව්යාපෘතියකට යන්නයි. ඒ සඳහා  පාසල් 10,361 අතරින් පාසල්  
7,000ක් අපි ෙතෝරාෙගන තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ පාසල් 7,000 

793 794 

[ගරු අකිල විරාජ් මහතා] 
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ෙතෝරා ගත්තාට වැඩිෙයන්ම පමුඛතාව දිය යුතු පාසල්වලට තමයි 
ඉස්ෙසල්ලාම අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන්.  ඒ අනුව තමයි මුදල් 
පතිපාදන ෙයොදවන්ෙන්. ඔබතුමා දන්නවා, කළුතර දිස්තික්කෙය් 
"ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල" ව්යාපෘති ෙකොච්චර කියාත්මක 
ෙවනවාද කියලා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

පාසල් සඳහා කීඩා උපෙද්ශකවරු බඳවා ගැනීමට ඔබතුමා දැන් 
කටයුතු කරෙගන යනවා. එහි වයස් සීමාව  වයස අවුරුදු 35ක් බව 
සඳහන් වනවා. මෑතක් වන තුරු කීඩා උපෙද්ශකවරු බඳවා 
ෙනොගත් නිසා ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් කටයුතු කළ පිරිසක්  සිටිනවා. ඒ 
අය ජාතික මට්ටෙම්  විවිධ සහතික තිෙබන සුදුසුකම්ලාභීන්ද 
වනවා. නමුත් වයස් සීමාව අවුරුදු 35  නිසා 200ක පමණ පිරිසකට 
යම් ගැටලුවක් මතු වී තිෙබන බවත් වාර්තා ෙවනවා. ඒ අය 
දක්ෂතාව සහිත අය. සුදුසුකම් තිෙබන ෙමවැනි අයෙග් ෙසේවය 
තවදුරටත් ලබා ගන්නට ෙම් තුළ කමෙව්දයක් සකස් කරන්නට 
බැරි ද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගුරු ව්යවස්ථාව අනුව තමයි බඳවා 

ගැනීෙම් පටිපාටිය කියාත්මක කරන්ෙන්. ගුරු අධ්යාපනඥ 
ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම්දීත් ෙම් ගැටලුව මතු වුණා.  පුරප්පාඩු 
1,190ක් තිබුණා. වයස අවුරුදු 30ට අඩුෙවන් තමයි ඒ සඳහා බඳවා 
ගත යුතුව තිබුෙණ්. නමුත් ගැසට් කළාම අයදුම්පත් පන්සිය 
ගණනක් තමයි ලැබුෙණ්. ඒ නිසා අපි නැවත PSC එෙක් අනුමැතිය 
ලබා ගත්තා, වයස් සීමාව අවුරුදු 35 කරලා ෙදන්න කියලා.  

ගරු කථානායකතුමනි,  ෙමතැන තිෙබන පශ්නය  කීඩා 
පුහුණුකරුවන් බඳවා ගැනීෙම්දී වයස් සීමාව අවුරුදු 35 කරලා 
තිෙබද්දීත් අයදුම්පත් 17,000ක් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා බඳවා 
ගැනීෙම් පටිපාටිෙයන් පිට බඳවා ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
හැබැයි, ඔබතුමා කියන කාරණය කෙළොත් ඉදිරිෙය්දී එක් එක් 
අංශවලට ගුරුවරු බඳවා ගැනීෙම්දීත් ගැටලු මතු වනවා. 
උදාහරණයක් වශෙයන් ශිෂ්ය උපෙද්ශන ෙසේවයට ගුරුවරු බඳවා 
ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.   

ඒ හැම එකකටම  ෙමය බල පැවැත්ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම රාජ්ය 
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් අනුමැතිය ලැෙබන්නත් ඕනෑ.  

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියූ කාරණය සම්බන්ධෙයන් 
මාවත් හමු වන්න කණ්ඩායම් ගණනාවක් ආවා. සමහර අයට 
සුදුසුකම් පවා නැහැ. හැබැයි, කාලයක් තිසේසේ වැඩ කරලා 
තිෙබනවා. එෙහම බලන ෙකොට ඒ ආපු කණ්ඩායෙම් සුදුසුකම් 
තිෙබන අය ෙබොෙහොම ෙපොඩි පමාණයකුයි සිටිෙය්. අපි ඉදිරිෙය්දී, 
ඒ අය වැඩ කරපු කාලය යනාදී හැම ෙදයක්ම බලලා, යම් 
පදනමක් උඩ, පුහුණුකරුවන් වශෙයන්වත් ඒ අය ගන්න පුළුවන්ද 
කියලා බලන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

පශ්න අංක 7 - 1192/'16-(1), ගරු ආර්.එම්. පද්ම උදයශාන්ත 
ගුණෙසේකර මහතා. 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
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 පිළිතුරු දීම සඳහා 
සතියක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
 

ෙපොලීසිය "සයිටම්" ආයතනයට මෘත ශරීර  භාර 
දීම : ෛනතික බලය 

'சயிட்டம்' நி வகத் க்கு ெபா சாாினால் 
பிேரதங்கள் வழங்கப்பட்டைம: சட்ட அதிகாரம் 

HANDING OVER CADAVERS TO “SAITM” BY POLICE: LEGAL 
AUTHORITY  

1320/’16 
9. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) සයිටම් නමැති (SAITM) ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
ආයතනයට යම් මෘත ශරීර සහ මෘත ශරීර ෙකොටස ්
ෙපොලීසිය විසින් භාර දී ඇතැයි යන්න ෙම් වන විට 
ෙහළිදරව් වී ඇති බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ කියා කිරීමට ෙපොලීසියට ෛනතික බලයක් 
තිෙබ්ද;  

 (iii) එෙසේ ෛනතික බලයක් ෙපොලීසියට ෙනොමැති 
නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන පියවර 
කවෙර්ද; 

  යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?   

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 'சயிட்டம்' (S A I T M )எனப்ப ம் தனியார் 
ம த் வ நி வகத்திற்கு ெபா சாாினால் 
ஏேத ம் பிேரதங்கள் மற் ம் பிேரதத்தின் 
பகுதிகள் வழங்கப்பட் ள்ளன என்ப  
இன்றளவில் ெதாியவந் ள்ள  என்பைத 
அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வா  ெசயற்ப வதற்கு ெபா சா க்கு 
சட்ட அதிகாரம் உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ெபா சா க்கு அவ்வா  சட்ட அதிகாரம் 
இல்ைலெயனின், அ  ெதாடர்பில் எ க்கும் 
நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware that certain cadavers 
and human remains have been handed over 
to the private medical institute called, 
"SAITM" by the police; 

 (ii) whether the police have legal authority to 
do so; and 

 (iii) if the police do not have such legal 
authority, of the nature of action that will be 
taken in this regard? 

(b) If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 

සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
ෙදනවා. 

(අ) (i) ශී ලංකා ෙපොලීසිය විසින් SAITM ෙපෞද්ගලික 
ෛවද්ය ආයතනය ෙවත මෘත ශරීර ෙකොටස ්භාර දී 
ෙනොමැත. 

 (ii) අධිකරණ නිෙයෝගයකින් ෙතොරව මෘත ශරීරයක් 
ෙහෝ මෘත ශරීර ෙකොටසක් කිසිදු ආයතනයකට 
භාර දීමට ශී ලංකා ෙපොලීසියට ෛනතික බලයක් 
ෙනොමැත. 

 (iii) පැන ෙනොනඟී. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

මෘත ශරීර ෙකොටස් SAITM ආයතනයට ලබා ෙදන්නට ෙයදුණාය 
කියා ෙතොරතුරක් රාජ්ය කටයුතුවලදී ෙහළිදරවු වුණාද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ පශ්නය අදාළ අමාත්යතුමාට ෙයොමු කරන්නම්. මා දන්ෙන්, 

ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන පිළිතුර ගැන විතරයි. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මා කියන්න උත්සාහ කරන්ෙන්, හිටපු අධිකරණ ෛවද්ය 

නිලධාරිවරයා විසින් සිදු කරනු ලැබූ මෘත ශරීර පරීක්ෂණයකින් 
පස්ෙසේ ඒ මෘත ශරීර ෙකොටස ් කිහිපයක් SAITM ආයතනයට 
යවනු ලැබුවාය කියා, පරීක්ෂණයකදී ෙහළිදරවු වුණු බවයි. ෙමය 
රජෙය් කටයුතුවලදී ෙහළිදරවු වූ සිද්ධියක්. ඒ තත්ත්වය ගැන 
ෙසොයා බලා අපට කියන්න, ෙමෙහම ෙදයක් සිදු වුණාද, නැද්ද, 
මෘත ශරීර ෙකොටස් SAITM  එකට යැව්වාද, යැව්ෙව් කවුද කියලා. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එෙහම ෙහළිදරවු වීමක් සිද්ධ ෙවලා නැහැ.  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

කිසියම් ආකාරයකට එවැනි මෘත ශරීර ෙකොටස් SAITM 
ආයතනයට යවනු ලැබූ බව, නිලතලවල කටයුතු ඉටු කිරීෙම්දී යම් 
අයකු විසින් පකාශ කර තිෙබනවා නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා 
කුමක් කරනවාද?  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ පිළිබඳව පියවර ගන්න පුළුවන්.  

 
 
කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය සඳහා  ෙවන් කළ මුදල් : 

උපෙයෝ ජනය 
கமத்ெதாழில் அபிவி த்திக்காக ஒ க்கிய நிதி : 

பயன்பா  
MONEY ALLOCATED FOR DEVELOPMENT OF AGRICULTURE: 

UTILIZATION  
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10. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3): 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 129ට අනුව, රාජ්ය 
හා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් මනා සහෙයෝගීතාවය 
දිරිගැන්වීම සඳහා රුපියල් මිලියන 1000ක් ෙවන් 
කළ බව  පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය සඳහා ෙවන් කරනු ලැබූ 
එකී රුපියල් මිලියන 1000 උපෙයෝජනය කළ 
ආකාරය කවෙර්ද; 

 (iii) අය වැය ෙයෝජනා මඟින් ෙවන් කළ එකී රුපියල් 
මිලියන 1000ක මූල්ය සම්පත්වල පතිලාභීන්ෙග් 
ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2016 வர  ெசல  திட்டத்தில் 129ஆம் இலக்க 
ன்ெமாழிவின் பிரகாரம் அரச மற் ம் தனியார் 
ைறயின் சிறந்த ஒத் ைழப்ைப ஊக்குவிப் 

பதற்காக 1000 மில் யன் பாய்  
ஒ க்கப்பட்டெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) கமத்ெதாழில் அபிவி த்திக்காக ஒ க்கப்பட்ட 
ேமற்ப   1000 மில் யன் பாய் 
பயன்ப த்தப்பட்ட விதம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) வர  ெசல  திட்ட ன்ெமாழிவின் ஊடாக 
ஒ க்கப்பட்ட ேமற்ப   1000 மில் யன் பாய் 
நிதி வளங்க க்குாிய பயனாளிகளின் 
பட் யெலான்ைறச் சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)இன்ேறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Agriculture: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he accepts that according to Budget 
Proposal No. 129 for 2016, Rs. 1,000 
million had been allocated for encouraging 
healthy co-operation between the private 
and public sectors;  

 (ii) the manner in which this Rs. 1,000 million, 
which had been allocated for development 
of agriculture, was utilized; and 

 (iii) whether he will submit a list of beneficiaries 
of the financial resources flowing from this 
Rs. 1,000 million allocated from the Budget 
Proposals? 

(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 මා 

එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. 

  2016 අය වැය ෙයෝජනා අංක 129ට අනුව රාජ්ය 
හා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් මනා සහෙයෝගිතාව 
තුළින් උසස ්තත්ත්වෙය් බීජ නිෂ්පාදනය කිරීෙම් 
වැඩසටහන -Production of High Quality Seeds 
through PPP Modes- සඳහා රුපියල් මිලියන 
1000ක් ෙවන් කර තිබුණි. 

 (ii)  
 

 
 

  ඉහත වියදම්වලට අමතරව උක්ත වැඩසටහන 
යටෙත් නිරවුල් කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 
81.895ක් හා කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය යටෙත් 
රුපියල් මිලියන 91ක බැඳීම් පවතී. 

(i) සහතික බීජ නිෂ්පාදනය කරන ෙකොන්තාත් 
ෙගොවීන් පුද්ගලික ආයතන ෙවත ලබා දිය 
යුතු ගුණාත්මක මූලික බීජ සංවර්ධනය 
සඳහා අවශ්ය වන ෙගොවිපළ යාන්තීකරණය 
හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය හා 
පර්ෙය්ෂණ කටයුතු සඳහා රුපියල් මිලියන 
428.16ක මුදල කෘෂිකර්ම අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් ෙවත ෙවන් කරන ලදී. මින් 
රුපියල් මිලියන 121ක් 2016 වර්ෂෙය්දී 
වැය වී ඇති අතර, ඉහත සඳහන් පරිදි බැඳීම් 
ෙලස රුපියල් මිලියන 81.89ක් තවදුරටත් 
2017 වර්ෂෙය්දී ෙගවීමට ඉතිරි වී ඇත.  

ආයතනය ලබා දුන් 
මුදල
(රු.මිලියන) 

2016.12.31 
දිනට වියදම
(රු.මිලියන) 

පැහැදිලි 
කිරීම් 

කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

428.16 121.031 (i) 

ඌව පළාත් සභාව     3.30     3.313 (ii) 

කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය   91.21     0.070 (iii) 

  522.67  124.414   

(ii) ඌව පළාත් සභාව ෙවත ෙවන් කරන 
රුපියල් මිලියන 3.313ක මුදල 
උපෙයෝජනය කළ ආකාරය පහත දැක්ෙව්. 

 ඔක්කම්පිටිය ෙගොවිපළ අතිෙර්ක ආහාර 
ෙභෝග මූලික බීජ නිෂ්පාදන ෙගොවිපළක් 
වන අතර, එම බීජ ෙකොන්තාත් ෙගොවීන් 
හරහා ගුණනය කර සහතික කරන ලද බීජ 
ෙගොවීන්ට ලබා දීම සිදු කරයි. ෙමම 
ෙගොවිපළ තුළ අතිෙර්ක ආහාර ෙභෝග බීජ 
නිෂ්පාදනය පධාන වශෙයන් යල 
කන්නෙය් සිදු කරනු ලැෙබ්. යල 
කන්නෙය්දී ෙගොවිපළ සඳහා කුඹුක්කන් 
ඔෙයන් ජල සම්පාදනය කරන අතර, යල 
කන්නෙය් ෙගොවිපළ තුළට නිකුත් 
ෙකෙරන ජල සැපයුම පමාණවත් ෙනොවන 
බැවින්, ඊට විසඳුමක් ෙලස ෙගොවිපළට 
ජලය ලබා ගන්නා වැව පිළිසකර කිරීමට 
පියවර ෙගන ඇත. ඒ අනුව වැය විෂය 118-
2-3-38-2509 යටෙත් රුපියල් මිලියන 
3.313ක් වියදම් කර වැව පතිසංසක්රණය 
කිරීමට කටයුතු කරන ලදී.  ෙම් අනුව ඉදිරි 
වර්ෂෙය්දී ෙකොන්තාත් ෙගොවීන් සමඟ 
සහතික බීජ නිෂ්පාදනය කිරීෙම් 
වැඩසටහනක් කියාත්මක කරනු ඇත. 

(iii) කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයට ෙවන් කළ 
රුපියල් මිලියන 84.936ක මුදල 
උපෙයෝජනය කළ ආකාරය පහත දැක්ෙව්. 

 කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය විසින් පුවත් පත් 
දැන්වීමක් මඟින් පුද්ගලික අංශෙය් මීට 
අදාළ ව්යාපෘති ෙයෝජනා ලබා ගන්නා ලදී. 
ෙමම ව්යාපෘති ෙයෝජනා අතරින් ෙතෝරා 
ගන්නා ලද ව්යාපෘති ෙයෝජනා 3ක් සඳහා 
ඔවුන්ෙගන් ව්යාපෘතිවල යන්ත සූත/
උපකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා යටිතල 
පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා වැය වන 
මුදලින් සියයට 50ක ගැළපුම් ආධාරයක් -
matching grant- ලබා දීමට කටයුතු කරනු 
ලැබිණි. ඒ අනුව ෙමම ව්යාපෘති 3 සඳහා 
රුපියල් මිලියන 91.217ක මුදලක් ෙගවීමට 
සූදානම්ව ඇත. 

 අදාළ ෙපෞද්ගලික ආයතනය සහ 
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය අතර අත්සන් 
කිරීමට නියමිත ගිවිසුම නීති උපෙදස ්සඳහා 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ෙයොමු 
කර ඇති අතර, නීති උපෙදස ්ලැබුණු වහාම 
එම ෙගවීම්ද සිදු කිරීමට හැකි වනු ඇත. 

 ඒ අනුව පහත නම් සඳහන් ආයතන මඟින් 
අදාළ මිල ගණන් යටෙත් ව්යාපෘති 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර ඇත. 

 ආයතනය මුදල (රු.මිලියන) 
 Aroma Exim (Pvt) Limited - 67.50 
 Winpack Global Solution (Pvt) Limited 

- 11.00 
 CIC Seeds (Pvt) Limited - 12.717 
 Total   91.217 

(අ) (iii) කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය යටෙත් පතිලාභීන් ෙලස 
පහත ආයතන දැක්විය හැකිය. 

1. Aroma Exim (Pvt) Limited 

2. Winpack Global Solution (Pvt) 
Limited 

799 800 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

3. CIC Seeds (Pvt) Limited 

4.  කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව (බීජ 
ෙගොවිපළ සංවිධානවල)  

 ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත. ඇමුණුම 
සභාගත* කරමි. 

5. ඌව පළාත් සභාව (පළාත් කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඔක්කම්පිටිය 
ෙගොවිපළ) 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

රුපියල් මිලියන දහසක් කියන්ෙන් රුපියල් බිලියන එකක්. ඒ 
කියන්ෙන් විශාල මුදල් පමාණයක්. ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, 
ඔබතුමා කාලය ලබා ෙගන දීර්ඝ විස්තරයක් ඉදිරිපත් කිරීම 
පිළිබඳව මා ෙබොෙහොම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. කරුණාකරලා, 
වියදම් කරපු ගණන සියයට ගණනක් වශෙයන් මට කියනවාද? 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඉල්ලා තිබුණු මුදල්වලින් සියයට 50ක් තමයි 

අෙප් ව්යාපෘතිවලට ලැබී තිෙබන්ෙන්. ඒ සියයට 50න් තමයි අපි ඒ 
ව්යාපෘති කියාත්මක කරලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

සියලුම අමාත්යාංශවලට- ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් ෙවන් කරන මුදලින් සියයට 50ක් තමයි එතුමාට 
ලැබී තිෙබන්ෙන්. අධ්යාපන අමාත්යාංශයට රුපියල් බිලියන 203ක් 
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 2016 වර්ෂෙය්දී වියදම් කරලා 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 65යි. එතෙකොට  වියදම් කළ 
පමාණය වාෙග් ෙදගුණයක් -රුපියල් බිලියන 138ක්- වියදම් 
ෙනොකළ එක අධ්යාපන ඇමතිතුමාෙග් දුර්වලකමක් කියලායි 
හිෙතන්ෙන්.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒ නිසා ෙම් ව්යාජ ඉලක්කම්, අය වැය ෙල්ඛනයට ෙදන්න බැරි 

මුදල් ෙමම ෙල්ඛනයට ඇතුළත් කිරීම පිළිබඳව ඔබතුමා  
පාර්ලිෙම්න්තුව වශෙයන් කටයුතු කරන්න කියා ඉල්ලා සිටින 
අතර, ඉතිරි සියයට 50 වියදම් කළ ආකාරය පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් 
කරුණු ටික බලලා මම ෙවනම පශ්නයක් අහන්නම්.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

ඉඩම් පතිසංසක්රණ ෙකොමිෂන් සභාව සතු ඉඩම් :  
මාතෙල් දිසත්ික්කය 

காணி ம சீரைமப்  ஆைணக்கு க்கு உாித்தான 
காணிகள்: மாத்தைள மாவட்டம் 

LANDS BELONGING TO LAND REFORM COMMISSION: 
MATALE DISTRICT 

1518/’17 
12.ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 

(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1): 
(අ) (i) 1972 අංක 1 දරන ඉඩම් පතිසංසක්රණ පනෙත් 

විධිවිධාන පකාරව, ඉඩම් පතිසංසක්රණ 
ෙකොමිෂන් සභාව සතු මාතෙල් දිසත්ික්කෙය් පිහිටි 
වගාව සහිත ඉඩම්වලින්, ශී ලංකා රාජ්ය වැවිලි 
සංසථ්ාවට හා ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයට 
ගැසට් නිෙව්දන මඟින් පාලනය හා 
කළමනාකරණය සඳහා ලබා දී ඇති ඉඩම්වලින් 
 ෙකොපමණ පමාණයක් පාලනයකින් ෙතොරව මුඩු 
බිම් සහ කුඹුරු ඉඩම් වශෙයන් පවතීද; 

 (ii) එම ඉඩම් මැන හඳුනාෙගන තිෙබ්ද; 

 (iii) එම ඉඩම් ඵලදායී ෙලස ෙයොදා ගැනීම සඳහා ෙම් 
වනවිට වැඩපිළිෙවළක් සකස ්කර තිෙබ්ද; 

 (iv) එම ඉඩම්, ඉඩම් පතිසංසක්රණ ෙකොමිෂන් සභාවට 
ඉඩම් පකාශ කළ තැනැත්තන්ෙග් නීතිමය බැඳීම් 
සඳහා ලබාදීමට සහ කෘෂිකාර්මික ෙනොවන 
කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙයොදා ගැනීමට හැකියාවක් 
පවතීද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙන්ද? 

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

ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) 1972ஆம் ஆண் ன் 1ஆம் இலக்க காணி 

ம சீரைமப்  சட்டத்தின் ஏற்பா க க்கு 
அைமய, காணி ம சீரைமப்  ஆைணக் 
கு விற்கு உாித்தான மாத்தைள மாவட்டத்தில் 
அைமந் ள்ள பயிர்ெசய்ைககைளக் ெகாண்ட 
காணிகளில், இலங்ைக அரசாங்க ெப ந் 
ேதாட்டக் கூட் த்தாபனத்திற்கும் மக்கள் 
ேதாட்ட அபிவி த்திச் சைபக்கும் வர்த்தமானி 
அறிவித்தல் லம் நி வாகம் மற் ம் 

காைமத் வத் க்காக வழங்கப்பட் ள்ள 
காணிகளில் எவ்வள  காணிகள் கட் ப் 
பா ன்றி தாிசு நிலமாக ம் வயற் காணிகளாக 

ம் காணப்ப கின்றன என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காணிகள் அளைவ ெசய்யப்பட்  
இனங்காணப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  காணிகைள பய தியான விதத்தில் 
பயன்ப த்திக்ெகாள் ம் ெபா ட்  தற்ேபா  
ஒ  ேவைலத்திட்டம் தயார் ெசய்யப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 
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[ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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 (iv) ேமற்ப  காணிகைள, காணி ம சீரைமப்  
ஆைணக்கு க்கு காணிகைள ெவளிப்ப த்திய 
ஆட்களின் சட்டாீதியான கடப்பா கைளப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு மற் ம் விவசாயம் 
அல்லாத நடவ க்ைகக க்குப் பயன்ப த்திக் 
ெகாள்வதற்கான இய ைம காணப்ப கின்றதா 
என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Lands and Parliamentary 
Reforms:  

(a) Will  he state - 

 (i) the extent   of lands  that   exist  as  barren   
and agricultural lands  out of the  lands  
with  forest cultivation  in  Matale District   
that comes under the purview of   Land  
Reform Commission and  the lands of 
which the  control and management   have   
been vested   in   the Sri Lanka  State 
Plantation Corporation and Janatha Estate 
Development Board  by  gazette 
Notifications, in terms of the provisions  of   
Land   Reform  Act,  No. 1 of 1972;  

 (ii) whether such lands have been surveyed and 
identified; 

 (iii) whether  there is a  programme in place   to 
utilize  aforesaid lands in an effective  
manner; and 

 (iv) whether there is any possibility of utilizing 
aforesaid lands to grant  the legal 
obligations of the individuals  who declared 
the lands with the Land Reforms 
Commission and for non agricultural 
affairs? 

(b) If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) ඉඩම් මැන හඳුනා ගැනීමක් කර ෙනොමැති බැවින්, 
මුඩු බිම් හා කුඹුරු ඉඩම් පමාණය නිශච්ිතව පකාශ 
කළ ෙනොහැක. 

 (ii) ෙනොමැත. 

 (iii) ෙමම ඉඩම්වල කළමනාකරණය වතු සමාගම් 
විසින් සිදු කරන බැවින්, ඒවා ඵලදායීව ෙයොදා 
ගැනීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් ඉඩම් පතිසංසක්රණ 
ෙකොමිෂන් සභාව විසින් සකස ්කර ෙනොමැත. 

 (iv) පවතී.  

  නිල වශෙයන් අවලංගු කිරීම කර ගැනීෙමන් පසුව 
නැවත ලබා දීෙම් හැකියාව පවතී.  

  මාතෙල් දිසත්ික්කෙය් ඉඩම් පතිසංසක්රණ 
ෙකොමිෂන් සභාව සතු වූ වගාව සහිත ඉඩම් 
ෙහක්ෙටයාර 7,687.29ක (හත්දහස ්
හයසියඅසූහතයි දශම ෙදකයි නවයක) පමණ 

පමාණයක් පාලනය හා කළමනාකරණය සඳහා 
ගැසට් පතෙය් පළ කිරීම මගින් රාජ්ය වැවිලි 
සංසථ්ාවට හා ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය 
ෙවත ලබා දී ඇත. එම ආයතන විසින් ෙමම ඉඩම් 
වතු සමාගම් ෙවත ඍජු බදු හැටියට ලබා දී ඇත.  

  වර්තමානෙය් ෙමම ඉඩම් භුක්ති විඳිනු ලබන වතු 
සමාගම් විසින් අදාළ ඉඩම් මැන නිශච්ිතව හඳුනා 
ගැනීම සඳහා ඉඩම් පතිසංසක්රණ ෙකොමිෂන් 
සභාව ෙවත ඉඩ ෙනොෙදන බැවින්, එකී ඉඩම් 
ඵලදායී ෙලස ෙයොදා ගැනීම සඳහා වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස ් කිරීම දැනට අපහසු ෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, 
ළඟදීම අදාළ පාර්ශව්යන් එක්ක සාකච්ඡා කරලා 
එම කටයුත්ත කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් හදා 
ගන්න.  

  ඊෙය් වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමාත්, වතු යටිතල 
පහසුකම් ඇමතිතුමාත්, මමත් එකතු ෙවලා 
සාකච්ඡා කළා. එහිදී වතුවල පර්චස ්හත වාෙග් 
ෙදන ඉඩම්වලටත් කඩිනමින් ඔප්පු ෙදන්න අපි 
තුන්ෙදනාම එකඟතාවකට ආවා. 

(ආ) අදාළ නැත. 
 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් ඉඩම් පතිසංස්කරණ 
ෙකොමිෂන් සභාවට අයිති ඉඩම්වලින් විශාල පමාණයක් ෙම් 
ෙවනෙකොට රාජ්ය වැවිලි සංස්ථාවටත්, ජනවසමටත් දීලා 
තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන් ආපසු බදු දීලාත් තිෙබනවා. ඒ බදු ගත්ත 
අය ආපසු අතුරු බදු දීලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ අයට 
දීපු පමාණයට වඩා විශාල පමාණයක් ෙම් ෙවන ෙකොට ඒ අය 
භුක්ති විඳිනවා. ඒ නිසා මම ඔබතුමාෙගන් අසනවා, ඒවා අත්පත් 
කර ගන්න කුමක් ෙහෝ වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද කියලා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තීතුමියනි, එෙහම තැන් ගැන වාර්තා ෙවලා 

තිෙබනවා. ෙනොෙයක් ගැටලු සහගත තැන් තිෙබනවා, ඉඩම් 
පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් ඉඩම් පරිහරණය පිළිබඳව. අපි 
කමානුකූලව ඒවාට යම් පියවරක් අරෙගන, ඒවා ඵලදායී විධියට 
ෙයොදන්න පුළුවන් කමයක් හදනවා. 

 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප් ගම්වල ජනතාව සුළු පමාණෙයන්  ඒ 
ඉඩම් භුක්ති විඳිනවා. ඒවාට ඒ ෙගොල්ලන් LRC එක නියම කරන 
මුදල් පමාණ පවා ෙගවා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් ෙවන ෙකොට එම 
පුද්ගලයන්ට ඒ සඳහා නිසි බලපතයක් නිකුත් ෙවලා නැහැ. ඒක 
කඩිනම් කරන්න කටයුතු කරනවාද කියන එක මම ඔබතුමාෙගන් 
අසනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මම ෙපොඩි අත්හදා බැලීමක් කරන්න ඒකට වැඩ පිළිෙවළක් 

මෙග් දිස්තික්කෙයන් ආරම්භ කළා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එම වැඩ පිළිෙවළ රට පුරාම කියාත්මක කරන්න. ඔබතුමියෙග් 
පෙද්ශෙය්ත් අපි එම වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්නම්. ඒ 
වාෙග්ම ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් මැතිවරණ පකාශෙය් තිෙබනවා, 
ෙම් රෙට් ලක්ෂ සංඛ්යාත පිරිසකට සින්නක්කර ඔප්පුව ලබා ෙදන 
වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරනවා කියලා. එතුමා විසින් අපට දුන් 
උපෙදස් අනුව අපි එම කටයුතුත් කඩිනමින් ආරම්භ කරලා, ලක්ෂ 
සංඛ්යාත පිරිසකෙග් -සිහිනයක් හැටියට තිබුණු- බලාෙපොෙරොත්තුව 
2020 වර්ෂය ෙවන ෙකොට යථාර්ථයක් කරනවා කියන එකත් මම 
මතක් කරන්න කැමැතියි.  

 
ඩබ්ලිව්.ජී. සිරිල් ෙපෙර්රා මහතා පදිංචි ඉඩම: 

නීත්යනුකූල හිමිකම 
தி . டபிள் .ஜீ. சிறில் ெபேரரா வசிக்கும் காணி : 

சட்ட ர்வ உாிைம 
LAND OCCUPIED BY MR. W.G. CYRIL PERERA: LEGAL 

ENTITLEMENT 
1546/’17 

13.ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2): 

(අ) (i) අම්පාර, කල්මුෙණ් පාර, ඉන්ධන පිරවුම්හල 
ඉදිරිපිට පදිංචි ඩබ්ලිව්.ජී. සිරිල් ෙපෙර්රා මහතා 
එම ලිපිනෙයහි වසර 17ක් අඛණ්ඩව පදිංචිවී සිටින 
බවත්; 

 (ii) එම ඉඩම් ෙකොටස සඳහා නීත්යනුකූල හිමිකම ලබා 
ගැනීමට දිගුකාලීනව කරන ලද ඉල්ලීමට අනුව 
අම්පාර පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය විසින් 
චකෙල්ඛ අංක 2008/4 අනුව පවත්වන ලද ඉඩම් 
කච්ෙච්රියකින් පර්චස ්20ක ඉඩම් ෙකොටසක් ඔහුට 
ලබාදීමට නිර්ෙද්ශ වූ බවත්; 

 (iii)  එෙහත්, එම ඉඩම් ෙකොටස විවිධ ෙහේතු දක්වමින් 
ලබා ෙනොදීම සම්බන්ධෙයන් ඔහු ශී ලංකා මානව 
හිමිකම් ෙකොමිසමට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීෙමන් 
පසු, එම ෙකොමිසම විසින් සිදු කරන ලද විමර්ශනය 
අවසානෙය්දී ඒ මහතා පදිංචි ඉඩම නීත්යනුකූලව 
ඔහුට ලබාදීමට නිර්ෙද්ශ කරනු ලැබූ බවත්; 

 (iv) නමුත්, ෙම් දක්වා ඔහුට එම ඉඩෙම් අයිතිය ලබා දී 
ෙනොමැති බවත්;  

 එතුමා දන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙපෙර්රා මහතාට සිදුවී ඇති ෙමම අගතියට සහ 
අසාධාරණයට සහනයක් සලසා දීම සඳහා ගනු ලබන 
පියවර කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
 காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

( அ) (i) அம்பாைற, கல் ைன தி, எாிெபா ள் நிரப்  
நிைலயத்திற்கு ன்னால் வசிக்கும் தி . 
டபிள் .ஜீ. சிறில் ெபேரரா ேமற்ப  கவாியில் 
17 ஆண் கள் ெதாடர்ந்  வசித்  வ கின்றார் 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காணிக்கு சட்டாீதியான உாிைமையப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்காக நீண்டகாலமாக 

வி க்கப்பட் வந்த ேகாாிக்ைகக்கு அைமவாக 
அம்பாைற பிரேதச ெசயலகத்தினால் சுற்ற 
றிக்ைக இலக்கம் 2008/4க்கு அைமவாக நடத்தப் 
பட்ட காணிக் கச்ேசாிெயான்றில் 20 பர்ச்சஸ் 
காணிப் பகுதிெயான்ைற இவ க்குப் ெபற் க் 
ெகா க்க விதந் ைரக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iii) எனி ம், ேமற்ப  காணிப் பகுதிைய பல்ேவ  
காரணங்கைள ன்ைவத்  ெபற் க்ெகா க் 
காைம பற்றி இவர் இலங்ைக மனித உாிைமகள் 
ஆைணக்கு க்கு விளக்கமளித்த பின்னர், 
இவ்வாைணக்கு வினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 

லனாய்வின் இ தியில் இவர் வசிக்கும் 
காணிையச் சட்டாீதியாக இவ க்குப் ெபற் க் 
ெகா க்க விதந் ைரக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iv) எனி ம், இற்ைறவைரயில் இவ க்கு ேமற்ப  
காணியின் உாிைம ெபற் க்ெகா க்கப்பட 
வில்ைல என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) தி . ெபேரராவிற்கு ஏற்பட்ட ேமற்ப  பாதிப்  மற் ம் 
அநீதிக்கு நியாயமான நிவாரணத்ைதப்  ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் வழி ைறகள் 
யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Lands and Parliamentary 

Reforms: 

(a) Is he aware that- 

 (i) Mr. W.G. Cyril Perera residing opposite the 
filling station at Kalmunai Road, Ampara 
has been a resident of that address 
continuously for 17 years; 

 (ii) It has been recommended to allocate him 
20 perch plot of land by a land kachcheri 
held as per Circular No.2008/4 by the 
Ampara Divisional Secretariat consequent 
to a long term request made by him seeking 
legal entitlement for the said plot of land;  

 (iii) subsequent to him making submissions to 
the Human Rights Commission of Sri 
Lanka regarding the non-allocation of the 
said land citing various reasons, it has been 
recommended at the conclusion of the 
inquiry conducted by the said Commission 
that the land on which he has been residing 
should be handed over to him legally; and  

 (iv) the entitlement of the said land has still not 
been granted to him? 

(b) Will he inform this House as to what measures 
will be initiated to offer  relief to the prejudice and 
injustice caused to Mr. Perera? 

(c) If not, why? 
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔබතුමා ඊෙය් අහපු පශ්නය ෙන්ද ෙම්? 
 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ඔව්. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) සිරිල් ෙපෙර්රා මහතා එම ඉඩම අනවසරෙයන් 
භුක්ති විඳ ඇත. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඔව්. 

 (iv) ඔව්. 

(ආ) ෙමම ගැටලුව සම්බන්ධව මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාව 
විසින් 2016 ෙදසැම්බර් 16 දිනැතිව ලබාදුන් නිර්ෙද්ශ 
පකාරව එය කඩිනමින් විසඳන ෙලස ඉඩම් ෙකොමසාරිස් 
ජනරාල්ෙග් 2017 මාර්තු 8 දිනැති ලිපිය මඟින් අම්පාර 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා ෙවත උපෙදස ්ලබාදී තිෙබනවා. 
එම ලිපියත් මා ළඟ තිෙබනවා. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාට ඒ ඉඩම ලබා ෙදන්ෙන් 

කවාදාද? ඔහු අවුරුදු 17ක් තිස්ෙසේ එම ඉඩෙම් පදිංචිව ඉන්නවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අවුරුදු 17ක් අනවසෙරයන් පදිංචිව ඉඳලා තිෙබනවා. ඒ 

ස්ථානය ගැනයි, පුද්ගලයා ගැනයි ඔබතුමා දන්නවාෙන්. අම්පාෙර් 
ෙමම සිද්ධිය පිළිබඳව මම ෙසොයා බැලුවා. ඇත්ත වශෙයන්ම 
යාබදව ඇති පර්චස් 20 භූමිය ඔහුට ලබා ෙදන්න ෙදපාර්ශ්වය 
එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ඔහු අවුරුදු 17ක් තිස්ෙසේ එම ස්ථානෙය් ව්යාපාරයක් 

පවත්වාෙගන යනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. එම ව්යාපාරය අවුරුදු 17ක් 
තිස්ෙසේ නගර සභාෙව් ලියා පදිංචි ව්යාපාරයක්. ඔහු ලයිට් බිල්, 
වතුර බිල් ෙගවලා තිෙබනවා. ඉඩම් ෙකොමසාරිස්වරයා නිර්ෙද්ශ 
කරලා තිෙබනවා, පාෙද්ශීය ෙල්කම් සහ නිෙයෝජ්ය ඉඩම් 
ෙකොමසාරිස් නිර්ෙද්ශ කරලා තිෙබනවා. දහහත් අවුරුද්දක් පදිංචිව 
ඉන්නවා. දැන් ඔබතුමාම කිව්වාෙන්, ලක්ෂ ගණනකට 
සින්නක්කර ඔප්පු ෙදනවා කියලා. දහහත් අවුරුද්දක් පදිංචි ෙම් 
මනුස්සයා පර්චස් 20 සඳහා බලපතයක් ඉල්ලන්ෙන්, සින්නක්කර 
ඔප්පුවක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔහුට එම බලපතය කඩිනමින් ලබා ෙදන්න කියලා අම්පාර 

දිසාපති කාර්යාලයට දන්වලා තිෙබනවා. මා දන්නා තරමින් පරණ 

අයිතිකාරෙයකුත් ඇවිත් උද්ෙඝෝෂණයක් කර තිෙබනවා. එවැනි 
කුමක් ෙහෝ පමාදයකුත් ෙවලා තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමා, 
ඔබතුමා ඒ ගැන දන්නවා ඇති, මටත් වඩා ෙහොඳින්. 

 
ගරු ඩී.ටී.ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
අලුත් අයිතිකාරෙයක්. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙකෙසේ ෙහෝ එවැනි ෙදයක් වුණා ෙන්ද? ඒක තමයි පමාද 

වන්න ෙහේතුව. 

 
ගරු ඩී.ටී.ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ඔව්, අලුත් අයිතිකාරෙයක් ඇවිල්ලා. නමුත් ඉඩම් 

ෙකොමසාරිස්තුමා කියන්ෙන්, ෙපෙර්රා මහතාට එය ෙදන්න 
කියායි.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔව්, ඉඩම් අමාත්යාංශය දන්වා තිෙබන්ෙන්, එය ඉක්මනින් 

ෙදන්න කියායි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමා ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න.  

 
ගරු ඩී.ටී.ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. අලුත් ඉඩම් අමාත්යතුමා ෙම් පශ්නය 

විසඳනවා නම් ෙහොඳයි.   

     
නාය යෑෙම් අවදානමට ලක් වූ  වතු : කෑගල්ල 

දිසත්ික්කය 
மண்சாி  அபாயத் க்குள்ளான 

ேதாட்டங்கள் :ேககாைல மாவட்டம் 
 LANDSLIDE PRONE ESTATES: KEGALLE  DISTRICT 

      
     1582/’17 

15.ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2016 මැයි මාසෙය් දිවයිනට බලපෑ අයහපත් 
කාලගුණික තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් නාය ගිය හා 
නාය යෑම් අවදානමට ලක් වූ කෑගල්ල 
දිසත්ික්කෙය් වතු සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වතුවල නම් කවෙර්ද; 

 (iii) අධික වර්ෂාව ෙහේතුෙවන් නාය යෑෙමන් හා නාය 
යෑ ෙම් තර්ජනයට ලක් වීෙමන් අවතැන් වූ පවුල් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iv) අවතැන් වූ පවුල් සඳහා පදිංචියට රජෙයන් සථ්ිරව 
නිවාස ලබා දී තිෙබ්ද; 

 (v) එෙසේ ෙනොමැති නම්,  ඔවුන් ෙම් වන විට පදිංචිව 
සිටින සථ්ාන කවෙර්ද; 

  (vi) ෙමම අවතැන් පවුල් සඳහා රජෙයන් නිවාස ලබා 
දීම අවසන් කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) 2016 ேம மாதத்தில் நாட் ல் தாக்கத்ைத 

ஏற்ப த்திய சீரற்ற காலநிைலயின் காரணமாக 
மண்சாி க்குள்ளாகிய மற் ம் மண்சாி  
அபாயத்ைத எதிர்ேநாக்கிய ேககாைல மாவட்டத் 
தி ள்ள ேதாட்டங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ேதாட்டங்களின் ெபயர்கள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 (iii) அதிக மைழ காரணமாக ஏற்பட்ட மண் 
சாிவினா ம் மண்சாி  அபாயத்ைத எதிர் 
ேநாக்கியைமயினா ம் இடம்ெபயர்ந்த கு ம்பங் 
களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) இடம்ெபயர்ந்த கு ம்பங்கள் கு யி ப்பதற்காக 
அரசினால் நிரந்தர கள் வழங்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (v) இன்ேறல், இவர்கள் இப்ேபா  கு யி க்கின்ற 
இடங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  இடம்ெபயர்ந்த கு ம்பங்க க்கு 
அரசினால் கள் வழங்கி க்கப்ப ம் திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked  the Minister of Disaster Management: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of estates in Kegalle District 
where landslides were reported and that 
were landslide prone due to the adverse 
weather conditions experienced by the 
country in May 2016; 

 (ii) the names of estates; 

 (iii) the number of families who were displaced 
from landslides and landslide risks occurred 
due to heavy showers; 

 (iv) whether permanent houses have been 
provided for the displaced families; 

 (v) if not, the places where they are currently 
residing; and 

 (vi) a date of which the process to handover 
houses to the displaced families will be 
completed? 

(b) If not, why? 

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)  
ගරු කථානායකතුමනි, ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ)  (i)  වතු සංඛ්යාව 14කි. ඒ පිළිබඳ විසත්ර ඇමුණුෙමහි 
සඳහන් ෙව්. ඇමුණුම සභාගත* කරමි.   

 (ii)  එම වතුවල නම් පහත පරිදි ෙව්.  
 

 
   (iii)   ආපදා තත්ත්ව වාර්තා අනුව නාය යෑම් හා නාය 

යෑම් අවදානම් ෙහේතුෙවන් අවතැන් වූවන් ෙලස 
පවුල් 4853ක පමාණයක් හඳුනා ෙගන ඇත. ෙමම 
පිරිස කඳවුරුගත කිරීම් සිදු කර පිසූ ආහාර, වියළි 
සලාක, අත්යවශ්ය ෙවනත් සහනාධාර දව්ය ලබා 
දීම් සිදු කළ අතර, ඉහත හඳුනා ගත් පවුල් අතරින් 
ජාතික ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ සංවිධානය විසින් 
කරන ලද මූලික භූ පරීක්ෂණ මඟින් අධි අවදානම් 
හා නැවත පදිංචි කළ යුතු පවුල් සංඛ්යාව 1965ක් 
වශෙයන් හඳුනා ෙගන ඇත.  

 (iv)   ඉහත හඳුනා ගත් අධි අවදානම් පවුල්  1965 
අතරින් පවුල් 1941ක් සඳහා 2016.07.26වැනි 
දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල තීරණ අංක 
අමප/16/1457/715/012 සහ 2017.04.04 දිනැති 
අමාත්ය මණ්ඩල තීරණ අංක 

අනු 
අංක
ය 

පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් 
කාර්යාලය 

ගාම නිලධාරි 
වසම 

වත්ෙත් නම අවදානමට ලක් 
වූ ක්ෙෂේත 
අංකය ෙහෝ 
ෙකොටස 

01 ෙදහිඕවිට 119 හල්ෙගොඩ ෙඩන්ස්වර්ත් 145612m 
193592m 
(2014 රබර් 
වගාව) 

02   115 බී 
ෙබොරලන්කඩ 

අයිලා - 

03   123 බටංගල වුඩ්න්ඩ් ෙයෝගමුව 

04   මඩගම්මන තලපිටියවත්ත 1984 හා 1986 
රබර් 

05   123 බටංගල ග්ලාසල් 2008 ෙකොටස 

06   123 බටංගල ෙයෝගම - 

07   122 ඒ 
රංෙග්ගම 

රංෙග්ගම 2015 ෙකොටස 

08 ෙදහිඕවිට හා 
ඇහැළියෙගොඩ 

මාෙදොල හා 
137 බී 
දිවුරුම්පිටිය 

දිව්රුම්පිටිය 
වත්ත 

138039m 
190805m 

09 බුලත්ෙකොහුපිටි
ය 

කිරිෙපෝරුව කිරිෙපෝරුව ෙනො. 03 
ෙකොටස 

10   ෙනව්ස්මියර් 
ඉහළ 

ෙනව්ස්මියර් 
ඉහළ 

අංක 01 
ෙකොටස 

11   ෙනව්ස්මියර් 
ඉහළ 

ෙනව්ස්මියර් 
ඉහළ 

අංක 05 

12   උඩෙපොත කළුපහන වත්ත අරන්දර 
ෙකොටස 

13   128 පූනාහැල ඇඳුරාෙපොලවත්
ත 

බටහිර ෙකොටස 

14 දැරණියගල වත්ෙත්ෙගදර ඉලුක්තැන්න - 

809 810 

[ගරු කනක ෙහේරත් මහතා] 
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අමප/17/0709/715/009 අනුව පදිංචිය  සඳහා පහත 
සඳහන් පරිදි  නිවාස ලබා දීමට අවශ්ය පියවර 
ෙගන ඇත.  

(අ)  රාජ්ය අනුගහය හා පතිලාභ ශම දායකත්වය 
යටෙත් රජය මඟින් ෙවන් කර දුන් ඉඩම් 
ෙකොටසව්ල හා තම පුද්ගලික ඉඩෙමහි පවුල් 
997ක් සඳහා නිවාස ඉදිෙවමින් පවතී.  

(ආ)   නිවසක් සහිත ඉඩමක් තමා විසින් මිල දී 
ගැනීමට කැමැත්ත පකාශ කරන ලද පවුල් 
110ක් සඳහා විෙශේෂ නිර්ණායක යටෙත් 
ෙගවීම් කිරීමට ද පියවර ෙගන ඇත.  

(ඇ)  පුද්ගලික / රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන 
අනුගහය යටෙත් නිවාස 201ක් ඉදි කිරීමට 
අවශ්ය පියවර ෙගන ඇති අතර, ඒ අතරින් 
පවුල් 114ක් නිවාසවල පදිංචි කරවීමද පවුල් 
17ක්  නිවාස ඉදි කිරීම් අවසන්ව පදිංචි 
කිරීමට නියමිතවද, පවුල් 70ක් සඳහා ඉඩම් 
හඳුනා ගැනීම හා හඳුනා ගත් ඉඩම්වල 
නිවාස ඉදි කිරීම් ආරම්භ කිරීමට ද පියවර 
ෙගන ඇත. 

 (v)   ඉහත පරිදි පදිංචි කිරීම් සිදුවන අතර, සථ්ිර පදිංචිය 
අවසන් කළ පවුල් හැර ඉතිරි පවුල් තම ඥාති 
නිෙවසව්ල හා ඉදි කිරීම සිදුවන රජෙය් ඉඩම්වල 

අර්ධ තාවකාලික නිවාස ෙවත ෙයොමු කර ඇත. 
තවද අරණායක හා බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයන්හි පිළිෙවළින් ආරක්ෂිත 
තාවකාලික කූඩාරම් සහිත සථ්ාන 9ක් හා 6ක් 
වශෙයන් පදිංචි කර ඇත.  

 (vi )   නිවාස සකස ් කිරීම සඳහා ෙමෙතක් කියාත්මක 
කමෙව්දය වූෙය් අදියර 5ක් යටෙත් සම්පූර්ණ 
නිවාසය ඉදිකිරීෙමන් අනතුරුව පදිංචි කිරීම වුවත්, 
ෙමම කමෙයන් බැහැරව නව කමෙව්දයක් යටෙත් 
නිවාස ඉදිකිරීමත්, ඒ අනුව පදිංචිය කඩිනම් කිරීම 
සඳහාත් අදාළ ඉඩෙමහි සම්පූර්ණ කළ අත්තිවාරම 
මත වැසිකිළිය සහිතව එක් කාමරයක් ඉදිෙකොට 
පදිංචි කරවීමට පියවර ෙගන ඇත. ෙමම 
කමෙව්දය අනුව අවම වශෙයන් මාස 03ක 
කාලයක් තුළ වැඩ කටයුතු අවසන් කිරීමට 
අෙප්ක්ෂා කරන අතර නිවාස තැනීමට අදාළ ඉඩම් 
අත්පත් කර ගැනීම සඳහා තවදුරටත් පවතින 
ගැටලු නිරාකරණය කර ගැනීමට අවශ්ය පියවරද 
ෙගන ඇත. එකී ඉඩම් ගැටලු නිරාකරණය ෙකොට 
අවසන් වීම සඳහා තවත් මාස 02ක පමණ 
කාලයක් ගතවනු ඇතැයිද ඉන් අනතුරුව එළෙඹන 
මාස 02ක කාලය තුළ පදිංචිය සඳහා අවශ්ය ඉදි 
කිරීම් අවසන් කිරීමටද හැකි වනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා 
කරනු ලැෙබ්.  

(ආ)  පැන  ෙනොනඟී. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය මම 

අහනවා.  

මුළුමනින්ම නිවාස විනාශ වුණු පවුල් 269ක් තිෙබනවා. දැනට 
අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් ගත වී තිෙබනවා. ඒ අනුව දැනට නිවාස 
කීයක් ලබා දී තිෙබනවාද? 

 
ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
ෙම් වන විට ඒ නිවාස ඉදි ෙකෙරමින් පවතිනවා. ෙමතැන 

වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා, දැනට ඒ නිවාස ටික ඉදිෙවමින් 
පවතිනවාය කියා.  

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වුණාට තවම එක නිවසක්වත් ලබා දීලා 

නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ඔව්, ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

දැනට නිවාස 80ක් පමණ හැෙදනවා. නමුත්, තවත් නිවාස 
180ක පමණ අවශ්යතාවක් තිෙබනවා. එක වත්තක ගිය වර්ෂෙය් 
මුල්ගලක් තබා තිෙබනවා. ඒ, දැනට මාස 8කට, 9කට කලින්. 
නමුත්, ඒවා තව ෙවන ෙතක් ආරම්භ කරලා නැහැ. එම නිසා 
ඉතාමත් කඩිනමින් ෙම් අවශ්යතාවන් ඉෂ්ට කරන්න කටයුතු 
කරන්න කියලා ඔබතුමාෙගන් මා ඉල්ලීමක් කරනවා. අඩුම 
ත රමින් මුල්ගල තැබූ ඒවාෙය් වැඩ කටයුතුවත් ආරම්භ කරන්න 
කටයුතු කරන්න. 

ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
ගරු කනක ෙහේරත් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් 

ෙම් විධියට කටයුතු කරන්න. අපට පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය 
හරහා නැවත එහි  වාර්තාවක් ලබා ෙදන්න. ඔබතුමා වාචිකව ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අපව දැනුවත් කරන එක අපට වටිනවා. ඒ අදාළ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් ගාම නිලධාරි හරහා එන විස්තර ඇතුළත් 
එම වාර්තාව පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය හරහා දිසත්ික් ෙල්කම් 
කාර්යාලෙය් නිර්ෙද්ශ ඇතුව නැවත අෙප් අමාත්යාංශයට එවන්න. 
ෙමොකද, සමහර අවස්ථාවලදී ෙම් ඉඩම්වල ගැටලු තිෙබන්න 
පුළුවන්.  

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මුල්ගල් තබා තිෙබන නිවාසවත් හදා 

ෙදන්න කියලා ඔබතුමාෙගන් මා ඉල්ලීමක් කරනවා. 
 
 
 

ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
ෙහොඳයි. 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදෙවනි වටය. 

 පශ්න අංක 4 - 1114/'16-(1), ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා. 
එතුමා පැමිණ නැත. එතුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නය කවුරු ෙහෝ 
ගරු මන්තීවරෙයකු අසනවාද? එම පශ්නය අසන්න ගරු 
මන්තීවරෙයකු නැති නිසා- 

 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙවනත් දවසක පශ්නය ඉදිරිපත් 

කරමු. 

813 814 

[ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා] 



2017 ජූලි 26  

පුත්තලම දිසත්ික්කෙය් පිහිටි කර්මාන්තපුර: විසත්ර 
த்தளம் மாவட்டக் ைகத்ெதாழில் ேபட்ைடகள் : 

விபரம் 
INDUSTRIAL ZONES IN PUTTALAM DISTRICT: DETAILS 

1158/’16 
6. ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා (ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 

ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் - மாண் மிகு அேசாக்க 
பிாியந்த சார்பாக) 
(The Hon. Mujibur Rahuman on behalf of the Hon. Ashoka 
Priyantha)) 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 

(1) : 

(අ) (i) පුත්තලම දිසත්ික්කය තුළ පිහිටි කර්මාන්තපුර 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම කර්මාන්තපුරවල නම් කවෙර්ද; 

 (iii) 2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා එම 
කර්මාන්තපුරවල කියාත්මක වන කර්මාන්තශාලා 
සංඛ්යාව සහ එක් එක් කර්මාන්තශාලාෙව් 
ෙසේවෙය් නියුතු ෙසේවක පිරිස ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉදිරිෙය්දී පුත්තලම දිසත්ික්කය තුළ පිහිටි 
කර්මාන්තපුර තුළ නව කර්මාන්තශාලා ඇති 
කිරීමට ගන්නා පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக்  
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) த்தளம் மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள ைகத் 
ெதாழில் ேபட்ைடகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ைகத்ெதாழில் ேபட்ைடகளின் 
ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) 2010ஆம் ஆண் ந்  இன் வைர ேமற்ப  
ைகத்ெதாழில் ேபட்ைடகளில் இயங்கும் ைகத் 
ெதாழிற்சாைலகளின் எண்ணிக்ைக மற் ம் 
ஒவ்ெவா  ைகத்ெதாழிற்சாைலயி ம் பணி 
யாற் கின்ற ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ் 
ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) எதிர்வ ம் காலத்தில் த்தளம் மாவட்டத்தில் 
அைமந் ள்ள ைகத்ெதாழில் ேபட்ைடகளில் 

திய ெதாழிற்சாைலகைள அைமப்பதற்கு 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Industry and Commerce: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the number of  industrial zones situated in 
Puttalam District; 

 (ii) the names of aforesaid industrial zones; 

 (iii) separately, the number of factories that are 
operative in aforesaid industrial zones and 

the number of employees employed in each 
aforesaid factory from the year 2010 up to 
now; and 

 (iv) the measures taken to establish new 
factories in industrial zones of Puttalam 
District in time to come? 

(b) 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 සභාගත* 
කරනවා. 

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

 

(අ)  (i)  03කි. 

 (ii)  1. දංෙකොටුව කර්මාන්තපුරය 

       2. නූරාණි කර්මාන්තපුරය 

       3. පුත්තලම කර්මාන්තපුරය 

 (iii)  * 2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා එම කර්මාන්තපුරවල 
කියාත්මක වන කර්මාන්තශාලා සංඛ්යාව පහත දැක්ෙව්. 

 

 
 

* එක් එක් කර්මාන්තශාලාෙව් ෙසේවෙය් නියුතු ෙසේවක පිරිස 

 1.  දංෙකොටුව කර්මාන්තපුරය 

  දංෙකොටුව කර්මාන්තපුරෙය් 2010 වර්ෂෙය් සිට 2013 වර්ෂය 
දක්වා වූ වර්ෂවලදී, ඒ ඒ වර්ෂෙය් ෙදසැම්බර් 31වැනි දින 
වන විට ෙසේවා නියුක්තිය පහත දැක්ෙව්. එම වර්ෂවලට 
අදාළ එක් එක් කර්මාන්තශාලාවල ෙසේවෙය් නියුතු ෙසේවක 
සංඛ්යාවට අදාළ දත්ත වාර්තා ලබා ගැනීම දුෂ්කර වී ඇත. 

 

 
  

  එම කර්මාන්තපුරෙය් 2014 වර්ෂෙය් සිට 2017 වර්ෂය දක්වා 
ඒ ඒ වර්ෂෙය් ෙදසැම්බර් 31 වැනි දින වන විට එක් එක් 
කර්මාන්තශාලාවල ෙසේවෙය් නියුතු ෙසේවක සංඛ්යාව 
පහතින් දැක්ෙව්. 

කර්මාන්තපුරය කර්මාන්තශාලා සංඛ්යාව 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
දංෙකොටුව 
කර්මාන්තපුරය 

55 38 37 37 36 35 36 35 

නූරාණි 
කර්මාන්තපුරය 

4 3 5 5 3 3 2 04 

පුත්තලම 
කර්මාන්තපුරය 

- 1 2 2 1 1 3 03 

ෙසේවා නියුක්තිය 

වර්ෂය 2010 2011 2012 2013 

ෙසේවා 
නියුක්තිය 

2,300 1,503 1,503 2,067 

815 816 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

2.  නූරාණි කර්මාන්තපුරය 
 නූරාණි කර්මාන්තපුරෙය් 2010 වර්ෂෙය් සිට 2013 වර්ෂය දක්වා වූ 

වර්ෂවලදී, ඒ ඒ වර්ෂෙය් ෙදසැම්බර් 31වැනි දින වන විට ෙසේවා 
නියුක්තිය පහත දැක්ෙව්. එම වර්ෂවලට අදාළ එක් එක් 
කර්මාන්තශාලාවල ෙසේවෙය් නියුතු ෙසේවක සංඛ්යාවට අදාළ දත්ත 
වාර්තා ලබා ගැනීම දුෂ්කර වී ඇත. 

 
 එම කර්මාන්තපුරෙය් 2014 වර්ෂෙය් සිට 2017 වර්ෂය දක්වා ඒ ඒ 

වර්ෂෙය් ෙදසැම්බර් 31වැනි දින වන විට ඒ ඒ කර්මාන්තශාලාවල 

ෙසේවා නියුක්තිය 

වර්ෂය 2010 2011 2012 2013 

ෙසේවා 
නියුක්තිය 

 610  386   800  325 

ෙසේවෙය් නියුතු ෙසේවක සංඛ්යාව පහතින් දැක්ෙව්. 

3. පුත්තලම කර්මාන්තපුරය 

 පුත්තලම කර්මාන්තපුරෙය් 2010 වර්ෂෙය් සිට 2017 වර්ෂය දක්වා ඒ 
ඒ වර්ෂෙය් ෙදසැම්බර් 31වැනි දින වන විට ඒ ඒ කර්මාන්තශාලාවල 
ෙසේවෙය් නියුතු ෙසේවක සංඛ්යාව පහතින් දැක්ෙව්. 

 (iv) 1. දංෙකොටුව කර්මාන්තපුරය 
  ෙම් වන විට දංෙකොටුව කර්මාන්තපුරෙය් සියලුම ඉඩම් 

කැබලි ආෙයෝජකයන් ෙවත විවිධ ආෙයෝජන ව්යාපෘති 
සඳහා ලබා දී ඇත. 

  2. නූරාණි කර්මාන්තපුරය 
  ෙමම කර්මාන්තපුරෙයහි එක් ඉඩම් ෙකොටසක් පමණක් 

ඉතිරිව පවතින අතර, ෙබෝට්ටු නිෂ්පාදන ව්යාපෘතියක් සඳහා 
ලබා දීමට වයඹ පාෙද්ශීය කර්මාන්ත ෙසේවා කමිටුව විසින් 
අනුමත කර ඇත. එය අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය සඳහා 
ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරමින් පවතී. 

  3. පුත්තලම කර්මාන්තපුරය 
  ෙමම කර්මාන්තපුරෙයහි අක්කර 13යි, පර්චස් 8ක ඉඩම් 

පමාණයක් හිස්ව පවතී. එම ඉඩම් ෙකොටස් ද නව 
ආෙයෝජන ව්යාපෘති සඳහා ලබා දීමට ෙම් වන විටත් පුවත් 
පත් දැන්වීම් මඟින් ආෙයෝජකයන් දැනුවත් කර ඇති අතර, 
ඒ අනුව නව ව්යාපෘති සඳහා ෙයෝජනා ෙමම අමාත්යාංශය 
ෙවත ලැෙබමින් පවතී. ඒ අතුරින් වඩාත් සුදුසු ව්යාපෘති 
සඳහා අදාළ අනුමැතීන් යටෙත් ඉඩම් ෙකොටස් ලබා දීමට 
අවශ්ය කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 
 

[ෙමම පිළිතුර පුසත්කාලෙය් ද තබා ඇත.] 
[இந்த விைட ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ] 
[This reply is also placed in the Library.] 

 

උකස් කළ රන් භාණ්ඩ සඳහා ෙපොලී සහනය: මාතර 
දිසත්ික්කය 

அடகுைவக்கப்பட்ட தங்க நைகக க்கான வட் ச் 
ச ைக: மாத்தைற மாவட்டம் 

INTEREST-WAIVER CONCESSION ON PAWNED GOLD 
JEWELLERY: MATARA DISTRICT  

     1301/’16 
8. ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
රාජ්ය  ව්යවසාය   සංවර්ධන   අමාත්යතුමාෙගන්   ඇසූ  

පශ්නය - (2) : 

817 818 

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
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(අ) (i) වර්තමාන රජෙය් "දින 100" වැඩසටහනට 
සමගාමීව අය වැය ෙයෝජනාවක් ෙලස රාජ්ය 
බැංකු ෙවත උකස ්කරනු ලැබූ රන් භාණ්ඩ නිදහස ්
කර ගැනීෙම්දී අය කරනු ලබන ෙපොලී මුදල් 
කපාහරින බවට වූ ෙපොෙරොන්දුවට අනුව 2015 සහ 
2016 වර්ෂයන්හි රන් භාණ්ඩ නිදහස ් කරෙගන 
ඇති මාතර දිසත්ික්කෙය් ගනු ෙදනුකරුවන් 
සංඛ්යාව, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) ඒ සඳහා වූ රජෙය් සහනාධාරෙය් මූල්ය අගය 
කවෙර්ද; 

 (iii) ඉහත (ii) හි සඳහන් මුදල මාතර දිසත්ික්කෙය් 
කියාත්මක එක් එක් රාජ්ය බැංකුව අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iv) වර්ෂ 2013 සිට 2016 දක්වා රන් ෙපොලී අනුපාතය, 
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 
(ආ) (i) පසු ගිය ජනාධිපතිවර ණෙය්දී පචාරක ෙත්මාවක් 

බවට පත් කරගත් සව්ර්ණාභරණ උකස ්කිරීම, හුදු 
පචාරක ව්යාපෘතියකින් ඔබ්බට යාමක් සිදුවී 
ෙනොමැති බව පිළිගන්ෙන්ද;  

 (ii) ෙපොෙරොන්දු වූ පරිදි උකස ් කරනු ලැබූ 
සව්ර්ණාභරණ නිදහස ් කර ගැනීෙම්දී ෙපොලී 
සහනයන් වහාම ලබා දීමට පියවර ගන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) நடப்  அரசாங்கத்தின் "100 நாள்" ேவைலத் 
திட்டத்திற்கு ேநெராத்த வைகயில் வர  ெசல த் 
திட்ட ன்ெமாழிவாக அரச வங்கிகளில் அடகு 
ைவக்கப்பட் ள்ள தங்க நைககைள மீட்கின்ற 
ேபா  அறவிடப்ப கின்ற வட் த் ெதாைக 
ெவட் விடப்ப ெமன வழங்கப்பட்ட வாக்கு தி 
யின் பிரகாரம் 2015 மற் ம் 2016ஆம் ஆண்  
களில் தங்க நைககைள மீட் ள்ள மாத்தைற 
மாவட்ட வா க்ைகயாளர்களின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  வ டத்தின் பிரகாரம் தனித்தனியாக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) இதற்கான அரசாங்க நிவாரணத்தின் நிதிப் 
ெப மதி எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ெதாைக 
யான  மாத்தைற மாவட்டத்தில் இயங்கி 
வ கின்ற ஒவ்ெவா  அரச வங்கியின் பிரகாரம் 
தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) 2013 ெதாடக்கம் 2016ஆம் ஆண் வைர தங்க 
நைகக க்கான வட்  தமான  ஒவ்ெவா  
வ டத்திற்ேகற்ப தனித்தனியாக யாெதன்ப 
ைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) கடந்த சனாதிபதித் ேதர்த ன்ேபா  பிரசாரத் 

ெதானிப்ெபா ளாக அைமத் க்ெகாள்ளப்பட்ட 
தங்க நைககைள அடகுைவத்தல் என்ப  
ெவ மேன விளம்பர நடவ க்ைகக்கப்பால் 
ெசல்லவில்ைலெயன்பைத ஏற் க்ெகாள்கின் 
றாரா என்பைத ம்; 

 (ii) வாக்கு தியளிக்கப்பட்டவா  அடகு ைவக்கப் 
பட்ட தங்க நைககைள மீட்கின்றேபா  வட் ச் 
ச ைககைள உடன யாகப் ெபற் க் 

ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Public Enterprise  Development: 

(a) Will he inform this House-  
 (i) how many customers from the Matara District 

redeemed their gold jewellery in the years 
2015 and 2016 separately as per the pledge to 
write off the interest charged on redemption of 
gold jewellery pawned at State banks given as 
a Budget Proposal side by side with the “100 
Day Programme” of the present Government; 

 (ii) what it is worth in terms of the monetary 
value of the Government’s subsidy for it; 

 (iii) what the values of the portions of the subsidy 
referred to in (ii) above were, separately in 
respect of each  State-owned bank in 
operation in the Matara District; and 

 (iv) what the interest rates on gold loans are, 
separately in respect of each year from 2013 
to 2016? 

(b) Will he also inform this House-  
 (i) whether he admits that the promise to waive 

interest on gold loans, which had been made a 
campaign platform during the last Presidential 
Election, has not gone beyond a mere 
propaganda campaign; and  

 (ii) whether he will take steps to grant the interest-
waiver concessions at redemption of pawned 
gold jewellery as promised? 

(c) If not, why?  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

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

(අ) (i)   

 

  රාජ්ය බැංකුෙව් නම 2015 වර්ෂෙය් 
මාතර 
දිස්තික්කෙය් 
ගනුෙදනුකරුවන් 
සංඛ්යාව 

2016 වර්ෂෙය් 
මාතර 
දිස්තික්කෙය් 
ගනුෙදනුකරුවන් 
සංඛ්යාව 

01 ලංකා බැංකුව 59 නැත 

02 මහජන බැංකුව 02 නැත 

03 නිවාස සංවර්ධන මූල්ය සමාගම නැත නැත 

04 ශී ලංකා ඉතුරුම් බැංකුව නැත නැත 

05 ලංකා පුත සංවර්ධන බැංකුව නැත නැත 

06 ජාතික ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුව 1,225 නැත 

07 රාජ්ය උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංකුව 

නැත නැත 

08 පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුව 30 නැත 

819 820 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii)  රුපියල් මිලියන 94.07 

 (iii)  

 
 (iv)  

(ආ)  (i)  නැත. 

 (ii)  පියවර ෙගන ඇත. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 
 
[ෙමම පිළිතුර පුසත්කාලෙය් ද තබා ඇත.] 
[இந்த விைட ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ] 
[This reply is also placed in the Library.] 

  රාජ්ය බැංකුෙව් නම 
මාතර දිස්තික්කෙය් කියාත්මක 
රජෙය් සහනාධාරෙය් මූල්ය 

අගය (රු) 

01 ලංකා බැංකුව 209,773.64 

02 මහජන බැංකුව 366.23 

03 නිවාස සංවර්ධන මූල්ය සමාගම අදාළ නැත 

04 ශී ලංකා ඉතුරුම් බැංකුව අදාළ නැත 

05 ලංකා පුත සංවර්ධන බැංකුව අදාළ නැත 

06 ජාතික ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුව 2,337,283.24 

07 රාජ්ය උකස් හා ආෙයෝජන බැංකුව අදාළ නැත 

08 පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුව 120,591.33 

වයස අවුරුදු 12-18 අතර මුසල්ිම් දැරියන්    ෙග් විවාහ 
ලියාපදිංචි කිරීම්: විසත්ර  

12-18 வய க்கிைடப்பட்ட ஸ் ம் சி மிகளின் 
விவாகப் பதி : விபரம் 

REGISTRATION OF MARRIAGES OF MUSLIM GIRLS BETWEEN              
AGES  12-18: DETAILS 

 
1500/’16 

11.ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා (ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் - மாண் மிகு எம்.எச்.எம். 
சல்மான் சார்பாக) 
(The Hon. Mujibur Rahuman on behalf of the Hon. M.H.M. 
Salman) 
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

 

(අ)  මුසල්ිම් විවාහ හා දික්කසාද පනත යටෙත් වයස අවුරුදු 12-
18 අතර පසුවන මුසල්ිම් දැරියන් සඳහා සිදුකරන ලද විවාහ 
ලියාපදිංචි කිරීම් සංඛ්යාව එක් එක් දිසත්ික්කය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙන්ද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
உள்நாட்ட வல்கள்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) ஸ் ம் விவாக மற் ம் விவாகரத் ச் சட்டத்தின்கீழ் 
12-18 வய க்கு இைடப்பட்ட ஸ் ம் சி மிக க்கு 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட விவாகப் பதி களின் 
எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  மாவட்டத்திற்கும் அைமய 
தனித்தனிேய யா  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Home Affairs: 

(a) Will he inform this House, separately, in terms of 
each district, of the number of marriage 
registrations performed in connection with the 
Muslim girls of the ages between 12 and 18, in 
terms of  Muslim  Marriages and Divorces Act? 

(b) If not, why? 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 

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

 
(අ)  ඔව්. 

 වයස අවුරුදු 12-18 අතර පසුවන මුස්ලිම් දැරියන් සඳහා සිදු කරන ලද 
විවාහ ලියාපදිංචි කිරීම් සංඛ්යාව එක් එක් දිස්තික්කය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් පහත පරිදි දැක්ෙව්. 
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(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 
 
[ෙමම පිළිතුර පුසත්කාලෙය් ද තබා ඇත.] 
[இந்த விைட ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ] 
[This reply is also placed in the Library.] 

 
 

මන්ඩයික්කල්ලාරු පාලම පතිසංසක්රණ 
ෙනොකිරීම : ෙහේතු 

மண்ைடக்கல்லா  பாலம் ம சீரைமக்கப்படாைம: 
காரணம் 

NON-RECONSTRUCTION OF MANDAIKKALARU BRIDGE: 
REASONS 

 

1577/’17 
14.ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය (ගරු එස.් ශීතරන් 

මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா - மாண் மிகு சி. 
சிறீதரன் சார்பாக) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa on behalf of the 
Hon. S. Shritharan) 
උසස්  අධ්යාපන  හා  මහාමාර්ග  අමාත්යතුමාෙගන්  ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 
(අ) (i) 2010 වසෙර්දී යාපනය - මන්නාරම A-32 මාර්ගය 

පතිසංසක්රණය කළ බවත්; 

 (ii) එෙසේ වුවද, එම මාර්ගෙය් පුනරින් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පිහිටා ඇති 
මන්ඩයික්කල්ලාරු පාලම පතිසංසක්රණය 
ෙනොකළ බවත්; 

 (iii) ෙමම පාලම ඔසේසේ මන්නාරම, යාපනය, මුලතිව් 
සහ කිලි ෙනොච්චි යන පෙද්ශවලට ගමන් කළ යුතු 
බවත්; 

 (iv) ඉලුප්පත්කඩවයි, මුලංගාවිල් මූලික ෙරෝහෙල් 
හදිසි පතිකාර අවශ්ය ෙරෝගීන් ෙමම මාර්ගය 
ඔසේසේ යාපනය හා කිලිෙනොච්චි ෙරෝහල්වලට 
රැෙගන යාෙම්දී විශාල ගැටලු මතුවී ඇති බවත්; 

 (v) පාලම අබලන් වී ඇති බැවින් පසු ගිය වර්ෂා 
කාලවලදී ෙමම මාර්ගය ගමන් කිරීමට ෙනොහැකි 
පරිදි සති කිහිපයක් අවහිර වී තිබූ බවත්; 

 එතුමා දන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) පාලම ඉදිකරන බවට දැන්වීම් පුවරුවක් සවිකර 
අවශ්ය දව්ය එහි ෙගනැවිත් ඇතත්, ෙමෙතක් 
පතිසංසක්රණ කටයුතු ආරම්භ ෙනොකිරීමට ෙහේතු 
කවෙර්ද; 

 (ii) මන්ඩයික්කල්ලාරු පාලම පතිසංසක්රණය කිරීම 
සඳහා ෙවන්කරන ලද මුදලට සිදු වූෙය් කුමක්ද; 

 (iii) එම මුදල ආපසු හරවා යවා තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එයට වග කිව යුත්ෙත් කවුරුන්ද; 

 (v) ෙමම පාලම පතිසංසක්රණය කරනු ලබන දිනය 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) 2010ஆம் ஆண் ல் யாழ்ப்பாணம் - மன்னார்       

A-32 தி ம சீரைமக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 
 (ii) ஆயி ம், அந்த தியில் நகாி பிரேதச 

ெசயலாளர் பிாிவில்  அைமந் ள்ள மண்ைடக் 
கல்லா  பாலம் ம சீரைமக்கப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (iii) இந்தப் பாலத்தின் ஊடாக மன்னார், 
யாழ்ப்பாணம், ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி 
ஆகிய பிரேதசங்க க்கு பயணிக்கேவண்  
ெமன்பைத ம்; 

 (iv) இ ப்ைபக்கடைவ,  ழங்காவில் ஆதார 
ைவத்தியசாைலயில் அவசர சிகிச்ைசகள் 
ேதைவப்ப கின்ற ேநாயாளிகள் இந்த தியின் 
ஊடாக யாழ்ப்பாணம் மற் ம் கிளிெநாச்சி 
ைவத்தியசாைலக க்கு எ த் ச்ெசல்லப்ப  
வதில் பாாிய சிக்கல்கள் ேதான்றி ள்ளன 
ெவன்பைத ம்; 

 (v) பாலம் சீரழிந் ள்ளைமயால் கடந்த மைழக் 
காலங்களில் பல வாரங்கள் இந்த தி பயணஞ் 
ெசய்ய இயலாதவா  தைடப்பட் ந்தெதன்ப 
ைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) பால நிர்மாணம் பற்றிய அறிவித்தல் பலைக 
ெயான்  ெபா த்தப்பட் , அவசியமான 
ெபா ட்கள் அங்கு ெகாண் வரப்ப ள்ள 
ேபாதி ம் இற்ைறவைர ம சீரைமப் ப் 
பணிகள் ஆரம்பிக்கப்படாைமக்கான காரணங் 
கள் யாைவ; 

 (ii) மண்ைடக்கல்லா  பாலத்ைத ம சீரைமப்பதற் 
காக ஒ க்கப்பட்ட பணத்திற்கு என்ன ேநர்ந்த ; 

 (iii) அந்தப் பணம் மீளத் தி ப்பி அ ப்பப்பட் 
ள்ளதா; 

 (iv) ஆெமனில் அதற்கு ெபா ப் க்கூறேவண் ய 
வர்கள் யாவர்; 

 (v) இந்தப் பாலம் ம சீரைமக்கப்ப ம் திகதி யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of Higher Education and 
Highways: 

(a) Is he aware that-  

 (i) the Jaffna-Mannar A-32 Road was 
renovated in the year 2010; 

 (ii) however, the Mandaikkalaru Bridge which 
is situated in the section of the road that 
runs through the Punerin Divisional 
Secretary's Division was not repaired; 

 (iii) the aforementioned bridge must be crossed 
to travel towards Mannar, Jaffna, Mullaitivu 
and Kilinochchi areas; 

 (iv) major issues have cropped up when 
transporting patients of the Mulangavil, 
Iluppaikadawai Base Hospital, who require 
emergency treatment, to Jaffna and 
Kilinochchi Hospitals; and 

 (v) the aforementioned road was obstructed and 
could not be used during the past rainy 
seasons due to the dilapidated condition of 
the bridge?  

(b) Will he inform this House- 

 (i) the reasons for not starting repair work on 
the aforementioned bridge although a notice 
board which states that the bridge is under 
construction has been installed and supplies 
required for construction have been brought 
to the location; 

 (ii) as to what happened to the money allocated 
for the reconstruction of the Mandaikkalaru 
Bridge;  

 (iii) whether the aforesaid money was returned; 

 (iv) if so, the names of persons who are 
responsible for such action; and 

 (v) the date on which the aforesaid bridge will 
be reconstructed? 

(c) If not, why? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 
 

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

 
(අ)  (i)  ඔව්. 

 (ii)  ඔව්. 

 (iii)  ෙමම මාර්ගය පහසු මාර්ගය වුවද ෙවනත් විකල්ප මාර්ග ද 
පවතී. 

 (iv)  දැනට ෙමම ස්ථානෙය් පැරණි පාලම ෙවනුවට නව 
පාලමක් ඉදිකිරීම ආරම්භ කර ඇත. ඉදිකිරීම් කටයුතු 
අවසන් වන ෙතක් පැරණි පාලෙම් ගමන් කිරීමට සිදුවීම 
නිසා අපහසුතා ඇති විය හැකිය. 

 (v)  2016 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් සිට පාලෙම් ඉදිකිරීම් කටයුතු 
ආරම්භ කර ඇත. 

(ආ)  (i)  2016 ෙනොවැම්බර් ආරම්භ කර ඇති ඉදිකිරීම් කටයුතු දැනට 
සිදුෙවමින් පවතී. 

 (ii)  නව පාලෙම් ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහාම ෙයොදා ගැෙන්. 

 (iii)  නැත. 

 (iv)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (v)  ෙමම පාලෙම් වැඩ කටයුතු 2016 වසෙර් ෙනොවැම්බර් මස 
24වන දින JICA අරමුදල් යටෙත් ආරම්භ කළ අතර, ෙම් 
වන විටත් ෙමහි කටයුතු සිදු ෙවමින් පවතින අතර, 2018 
වසෙර් අෙගෝස්තු මස අග වන විට පාලෙම් ඉදිකිරීම් කටයුතු 
නිම කිරීමට නියමිතව ඇත. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 
 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය, ගරු ඩග්ලස් 

ෙද්වානන්දා මහතා. Hon. Member, I would like to bring to 
your kind attention that we might have difficulties in 
allowing tomorrow’s Question under Standing Order No.23
(2). We will do our best to help you, but please restrict the 
number of Questions raised under Standing Order No. 23(2).  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Okay. 

 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
ති ෙරෝද රථ රියැදුරන්ට එෙරහි පැමිණිලි 

ச்சக்கரவண் ச் சாரதிக க்ெகதிரான 
ைறப்பா கள்  

COMPLAINTS AGAINST THREE-WHEELER DRIVERS  
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இன்  எம  நாட் ல் 

ேவைலயில்லாப் பிரச்சிைனைய ஓரள  தீர்க்கின்ற 
வைகயி ம் ெபா மக்கள  ேபாக்குவரத் த் ேதைவையப் 
ேபாதியள  ர்த்திெசய் ம் வைகயி ம் ச்சக்கர 
வண் களின் ேபாக்குவரத் ப் பணிகள் காணப்ப கின்ற 
அேதேநரம், சுற் லாப் பயணிகளின் கணிசமான அள  
ேபாக்குவரத் த் ேதைவயிைன ம் அைவ ர்த்திெசய்  
வ கின்றைம குறிப்பிடத்தக்க . இந்த வைகயில், சுமார் 1.3 
மில் யன் ச்சக்கர வண் கள் எம  நாட் ல் பாவைனயில் 
இ ப்பதாகக் கூறப்ப கின்ற நிைலயில், 400,000 வாடைக 

825 826 
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ச்சக்கர வண் கள் எம  நாட் ல் காணப்ப வதாக 
ேமாட்டார் வாகனத் திைணக்களத் தகவல்கள் 
ெதாிவிக்கின்றன.  

எம  நாட்ைடப் ெபா த்தவைரயில், ச்சக்கர வண் ப் 
ேபாக்குவரத்தான  சுற் லாத் ைற சார்ந்  க்கிய பங்கிைன 
வகித் வ கின்ற நிைலயில், "இவ்வ டம் 2.5 மில் யன் 
சுற் லாப் பயணிகைள கவர்ந்தி ப்பேத இலக்கு" என 
இலங்ைக சுற் லா அதிகாரசைப ெதாிவித்தி க்கிற . கடந்த 

ன் மாதம் 26ஆம் திகதி ெகா ம்பி ள்ள அெமாிக்கத் 
தரகம் வி த் ள்ள பா காப் த் தகவல்களில், அெமாிக்கப் 

ெபண் பயணிகள் மீதான ெபா த்தமற்ற ெதா ைககள் 
ெகா ம் ப் பகுதிகளில் காணப்ப வதாக ம் இவ்வாறான 
சம்பவங்களில் ச்சக்கர வண் களின் சாரதிகள் ெதாடர்  
பட் ள்ளதாக ம் ெதாிவித் ள்ள . இ  ச்சக்கர வண் ப் 
ேபாக்குவரத் த் ைறயில் உள்ள அைனத் ச் சாரதிகைள ம் 
அவமதிக்கின்ற, எம  சுற் லாத் ைறையப் பாதிப்பைடயச் 
ெசய்கின்ற ெசய்தியாகேவ அைமந் ள்ள . 

2017ஆம் ஆண் ன் ஜனவாி மாதம் தல் கடந்த ன் 
மாதம் வைரயிலான காலப்பகுதிக்குள் இலங்ைகக்கு 
வ ைகதந் ள்ள சுற் லாப் பயணிகளின் எண்ணிக்ைகயின் 
ப , அெமாிக்காவி ந்  சுமார் 28,139 பயணிகேள வ ைக 
தந் ள்ளனர். அந்த வைகயில் இலங்ைகக்கான சுற் லாப் 
பயணிகளின் வ ைகயில் அெமாிக்கா 9ஆவ  இடத்ைதேய 
வகிக்கின்ற . ச்சக்கரவண் ச் சாரதிக க்கு எதிராகப் 
ெபா ல் ெசய்யப்பட் ள்ள ைறப்பா களில், 2016ஆம் 
ஆண்  4 ைறப்பா க ம் இந்த ஆண்  இ வைரயில் 
3 ைறப்பா க ேம கிைடத் ள்ளதாகப் ெபா ஸ் ஊடகப் 
ேபச்சாளர் ெதாிவித் ள்ளாெரனத் தகவல்கள் ெதாிவிக் 
கின்றன.  இதில் 3 சம்பவங்கள் பா யல் ாீதியிலான 
ெதாந்தர கள் என் ம் ஏைனயைவ மீற்றர் சம்பந்தப்பட்டைவ 
என் ம் ெதாிவிக்கப்ப கின்ற . அந்த வைகயில் அெமாிக்கத் 

தரகத்தின் ேமற்ப  அறிவிப்பான , இந்த நாட் ள்ள 
4,00,000 வாடைக ச்சக்கரவண் களின ம் ஏைனய 

ச்சக்கரவண் களின ம் சாரதிகைளக் க ைமயான 
பாதிப் க்கு உள்ளாக்கியி ப்ப டன், இலங்ைகைய ெவளி 
நாட்டவர்களிடம் ம னப்ப த் ம் ெசயலாக ம் அைமந் 

ள்ள . ஓாி  சம்பவங்கள் நடந்தி ந்தா ம் அதற்காக 
ஒட் ெமாத்த ச்சக்கரவண் களின் சாரதிகைள ம் இழி  
ப த் கின்ற இச்ெசயல் கண் க்கத்தக்கதாகும். 

ெகா ம்பி ள்ள அெமாிக்கத் தரகம் வி த் ள்ள 
ேமற்ப  பா காப் த் தகவல்களின் உண்ைம ேநாக்கம் 
என்ன என்ப  குறித்  விளக்க மா? 

ேமற்ப  என  ேகள்விக்கான பதிைல ெகௗரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் வழங்குவாெரன நம் கின்ேறன். 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, the Answer to that Question will be given 

tomorrow. 
 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
That is fine. Thank you very much. 

ඛනිජ ෙතල් වෘත්තීය සමිති වර්ජනය: 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

ெபற்ேறா ய ெதாழிற்சங்கங்களின் 
ேவைலநி த்தம்: பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 

ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் அைமச்ச மானவாின் கூற்  

STRIKE ACTION BY TRADE UNIONS OF CEYLON 
PETROLEUM CORPORATION: STATEMENT BY 

PRIME MINISTER, MINISTER OF NATIONAL 
POLICIES AND ECONOMIC AFFAIRS  

 
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, මට ෙමම අවස්ථාව ලබාදීම ගැන 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ඛනිජ ෙතල් ෙබදා හැරීම අත්යවශ්ය ෙසේවාවක් ෙලස නම් 
කිරීෙම් ගැසට් නිෙව්දනය ඊෙය් රාතිෙය් නිකුත් කළා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් රජෙය් ස්ථාවරය, පතිපත්තිය හා දැක්ම ෙම් 
සභාවට පැහැදිලි කළ යුතු යැයි අප කල්පනා කළා. අප එෙසේ 
කරන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායයන් හා පජාතන්තවාදී අගයන් 
ආරක්ෂා කිරීමට අෙප් රජය සැමවිටම කැප වී සිටින නිසායි.  

පසු ගිය කාලෙය් එවැනි පිළිෙවතක් කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. 
රජෙය් පතිපත්තිමය ෙතොරතුරු පමණක් ෙනොව මූල්ය ෙතොරතුරුද 
පාර්ලිෙම්න්තුවට  ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ. රාජපක්ෂ ෙරජීමය 
සමෙය් පාර්ලිෙම්න්තුව නිකම්ම නිකම් සීල් එකක් බවට පත් කර 
තිබුණා.  

2015 ජනවාරි 08ෙවනි දා විප්ලවෙයන් ගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මහතා ජනාධිපති ෙලස ෙම් රෙට් බහුතර ජනතාව පත් 
කර ගත් පසු, අප නැවතත් පජාතන්තවාදී අගයන් රට තුළ සථ්ාපිත 
කරලීමට කටයුතු කළා. පාර්ලිෙම්න්තුව බල ගැන්වූවා.  

එහි පතිඵල ෙලස ජනතාවට නිදහෙසේ ජීවත්වීෙම්, නිදහෙසේ 
අදහස් පකාශ කිරීෙම් අයිතිය ලැබුණා. ෙම් අයිතිෙයන් පෙයෝජන 
ගත් යම් යම් ෙකොටස් ඒ නිදහස් අයිතිය පාවිච්චි කරමින් පටු 
ෙද්ශපාලන අරමුණු මුදුන්පත් කර ගැනීමට උත්සාහ කළ අවස්ථා  
ගණනාවක්ද අප නිරීක්ෂණය කළා.  

ඕනෑම වෘත්තීය කණ්ඩායමක් සිය වෘත්තිෙය් උන්නතිය සහ 
සුබසාධනය ෙවනුෙවන් කරනු ලබන ඉල්ලීම්, අරගළ, විෙරෝධතා 
ව්යාපාර පිළිබඳ අපට කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් කිසියම් 
පිරිසක් පදනම් විරහිතව, කිසිදු පිළිගත හැකි ෙහේතු ෙනොමැතිව 
රෙට් සාමාන්ය ජන ජීවිතය කඩාකප්පල් ෙකොට, රට අස්ථාවර 
භාවයට පත් කිරීමට අප ලබා දුන් නිදහස පාවිච්චි කරනවා නම් 
රජයක් හැටියට වගකීෙමන් යුතුව කියා කිරීමට අප බැඳී සිටිනවා.  

ඛනිජ ෙතල් වෘත්තීය සමිති ඊෙය් හදිසි වැඩ වර්ජනයක් 
ආරම්භ කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔවුන්ෙග් නිල අදහස් දැක්වීම 

827 828 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමෙසේයි. ෙමෙහම කියන්ෙන් ඛනිජ ෙතල් වෘත්තීය සමිති 
එකමුතුෙව් කැඳවුම්කරු බන්දුල සමන් කුමාර මහතායි. 

"ලිඛිතව ජනාධිපතිවරයා එකඟ ෙවනවා නම්, අපි 
අනිවාර්යෙයන් වැඩ වර්ජනය නවත්තනවා. එෙහම නැතිව 
ජනාධිපතිතුමා එක්ක ෙනොෙවයි, ශක ෙද්ෙව්න්දයා එක්කවත් අපි 
සාකච්ඡා පවත්වන්න එන්ෙන නෑ. ඒක අෙප් තීරණය." 

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රජය කිසිම විෙටක කිසිදු 
වෘත්තීය සමිතියක් සමඟ සාකච්ඡා පතික්ෙෂේප කර නැහැ. ඛණිජ 
ෙතල් වෘත්තීය සමිති  සමඟ අෙප් මැතිඇමතිවරුන් අවස්ථා 
ගණනාවකදී සාකච්ඡා පවත්වා තිෙබනවා. මම අෙපේල් 24 සහ ජූලි 
13 යන දිනවල ඔවුන් සමඟ සාකච්ඡා කළා. ඒ සාකච්ඡාවලදී 
ඔවුන් පධාන කරුණු තුනක් පිළිබඳව අවධාරණය කළා.  

ඉන් පළමුවැන්න හම්බන්ෙතොට ෙතල් ටැංකි සංකීර්ණය 
පිළිබඳවයි. ෙදවැන්න, තිකුණාමලෙය් ෙතල් ටැංකි පිළිබඳවයි. 
තුන්වැන්න, සපුගස්කන්ද ෙතල් පිරිපහදුව නවීකරණය කිරීම 
සම්බන්ධවයි. තිකුණාමලය ෙතල් ටැංකි පිළිබඳව සිදු ෙකෙරන 
මූලික සාකච්ඡාවලට වෘත්තීය සමිති නිෙයෝජිතයන්ෙග් අදහස් ලබා 
ගන්නා බව අප ඔවුන්ට දැනුම් දුන්නා. දැන් ඒ පිළිබඳ බරපතළ 
ගැටලුවක් නැහැ. අදාළ අවස්ථාෙව්දී සාකච්ඡා පිළිබඳ දැනුවත් 
කරලා, ඒ අදහසුත් අපි ඇතුළත් කරනවා.  

ෙම් ෙතල් ටැංකි පිළිබඳව හා බදු දීෙම් ගිවිසුම පිළිබඳව දැනට 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩුවක් විභාග ෙවමින් පවතිනවා. එම නඩු 
තීන්දුෙවන් අනතුරුව ෙමහි ඇති නීත්යනුකූල තත්ත්වය තවත් 
පැහැදිලි ෙවනවා. සපුගස්කන්ද ෙතල් පිරිපහදුව පිළිබඳ සංවර්ධන 
ෙයෝජනා ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන ඇමැතිතුමාට භාර ෙදන 
ෙලස අප දැනුම් දී තිෙබනවා. ඒවා ලැබුණ පසුව අපි සලකා 
බලනවා.  

හම්බන්ෙතොට ෙතල් ටැංකිවල අයිතිය ඇත්ෙත් ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරියටයි. ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට ෙම් අයිතිය ලබා දුන්ෙන් 
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතායි. නමුත්, ඒ අවස්ථාෙව් 
කිසිෙවක් විෙරෝධය පළ කෙළේ නැහැ. ෙම් ෙතල් ටැංකිත් 
හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ණය ෙගවීමට ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා. 
දැන් ඛනිජ ෙතල් වෘත්තීය සමිතිවල ඉල්ලීම වරාය හා නාවික 
කටයුතු අමාත්යාංශයට ෙයොමු කර තිෙබනවා.  

හම්බන්ෙතොට වරාය සඳහා අපි ගත්ත ණය ෙගවීමට ෙම් ෙතල් 
ටැංකි ඇතුළත් කරන වැඩසටහනක් තමයි තිබුෙණ්. එම ණය 
ෙගවන්න වැඩ කටයුතු කරෙගන යනවා. ඒෙක් සම්පූර්ණ 
වටිනාකම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 1.4යි. ඒෙකන්  
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 1.1ක් ලංකාවට ලැෙබනවා. ඒ 
සියල්ල ෙම් වරාය උපයන්න ඕනෑ. එම නිසා වරාය හා නාවික 
කටයුතු ඇමැතිතුමා ෙම් සියල්ල ගැන හිතලා බලලා තමයි 
තීරණයක් ගන්ෙන්. ඒ කටයුතු සියල්ල අපි වරාය හා නාවික 
කටයුතු ඇමැතිතුමාට භාර දීලා තිෙබනවා. ෙමොකද, අද එහි අයිතිය 
තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට මිස ෙවන කාටවත් 
ෙනොවන නිසා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක චීන ෙකොම්පැනියක්.  

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අයිතිය තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට. ඒක චීන 

ෙකොම්පැනියක් ෙනොෙවයි. මම දන්ෙන් නැහැ ඒක චීන 
ෙකොම්පැනියක් කියලා ෙමතුමා හිතන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. 
එදා චීන ෙකොම්පැනිය එක්ක ගිවිසුම අත්සන් කරපු කැබිනට් 
එෙක් හිටපු ඇමැතිවරෙයක් ෙන් ෙමෙහම කියන්ෙන්. දැන් 
ෙමොනවාටද ෙමතැනට ෙවලා කෑ ගහන්ෙන්?  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි සභාෙව් වැඩ කටයුතු කරමු. ෙම් ගැන වාද විවාද අවශ්ය 

වන්ෙන් නැහැ. ගරු අගමැතිතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
රජෙය් කිසිදු කියා පිළිෙවතකින් ෙතල් සංස්ථාවට අගතියක් 

ෙහෝ හානියක් සිදු ෙනොවන බවට මා වෘත්තීය සමිති හමුෙව් 
සහතික වුණු බවද ෙමහිදී සඳහන් කරන්න කැමැතියි. එවැනි පසු 
බිමක ඛනිජ ෙතල් වෘත්තීය සමිති හදිසි වර්ජනයක් කැඳවීම 
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, වර්තමානෙය් රට පුරා ෙඩංගු වසංගත 
තත්ත්වයක් පවතිනවා. ෙම් තත්ත්වෙයන් ජනතාව මුදා ගැනීම 
සඳහා සියලු පාර්ශ්ව එකට එක්ව ෙඩංගු මර්දන ව්යාපාරයකට 
සම්බන්ධ වී තිෙබනවා. රෙට් සියලු විද ත් මාධ්ය ආයතන සිය 
තරගකාරිත්වය පෙසකලා ෙඩංගු මර්දන වැඩසටහන් සඳහා 
දායකත්වය ලබා දී තිෙබන්ෙන් රට ෙවනුෙවන් යුතුකම් ඉටු කළ 
යුතු නිසායි. ෙඩංගු පාලනයට, වැළැක්වීමට සහ ෙරෝගීන් සුවපත් 
කිරීමට පක්ෂ, පාට, ජාති, ආගම් ආදී සියලු ෙභ්ද ඉවතලා රෙට් 
බහුතර ජනතාව ෙවෙහසවන අවස්ථාවකයි, "ශකයා එක්කවත් 
සාකච්ඡා කරන්ෙන් නැහැ" කියමින් ඛනිජ ෙතල් වර්ජනය 
කියාත්මක කරන්ෙන්. 

ඛනිජ ෙතල් ෙබදා හැරීම අකර්මන්ය වුෙණොත් රෙට්ම 
එදිෙනදා කටයුතු අඩපණ ෙවනවා. ෙරෝහල් ෙසේවක-
ෙසේවිකාවන්ෙග් ගමනාගමනය, ගිලන් රථ ධාවනය, ඩීසල් විදුලි 
ජනනය, ෙපොදු පවාහන ෙසේවා ආදී ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවලට සෘජුවම 
බලපාන ක්ෙෂේත ගණනාවකට ෙම් වර්ජනය බලපානවා.  

එෙසේම, කසළ කළමනාකරණය දැන් අපි ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා; කසළ ඉවත් කිරීම කර ෙගන යනවා. ෙම් පශ්නය මාස 
ෙදකක් තිබුණා. ඉන්ධන ෙනොලැබීෙමන් කසළ ඉවත් කිරීම හා 
කසළ කළමනාකරණයට පහරක් වැදුණා නම්, ඒෙකනුත්   
වන්ෙන් ෙඩංගු උවදුර තවත් උග වීමයි.  

අෙනක් අතින් ගුවන් යානා ගමන් ඇනහිටීම, වරා ය 
අංගනයවලට ෙතල් ෙනොමැතිවීම නිසා බහාලුම් කටයුතු නතර වීම  
ආර්ථිකයට බලපානවා. තවත් අතකින් සාමාන්ය ජන ජීවිතයට 
බාධා ඇති ෙවනවා. ෙහට අනිද්දා ආරම්භ වීමට නියමිත පාසල් 
විභාග කටයුතු අඩාල ෙවනවා. ඊෙය් රාතිය වන විට ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථා පරිශ තුළ යම් යම් කියා සිදුවන බවට වාර්තා 
ලැබුණා. ෙතල් ෙබදා හැරීමට බාධාවන අයුරින් බවුසර් හරස් 
කිරීම, ඒවාෙය් හුළං ඇරීම, valves ගලවා වීසි කිරීම වැනි ෙද්ත් ඒ 
අතර සිදුවී තිෙබනවා. මීටත් වඩා බරපතළ කියා සිදුවිය හැකි 
බවටත් ෙතොරතුරු වාර්තා වුණා.  

ඛනිජ ෙතල් ෙබදා හැරීම අත්යවශ්ය ෙසේවාවක් ෙලස නම් 
කෙළේ ෙම් සියලු කරුණු ඉතා සැලකිල්ෙලන් අධ්යයනය කිරීෙමන් 
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා] 
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පසුවයි. අත්යවශ්ය ෙසේවා ගැසට් නිෙව්දනය නිකුත් කිරීෙමන් පසු, 
පරිශ  හා ඒවාෙය් පෙව්ශ මාර්ග ආරක්ෂා කරලීෙම් කටයුතුවලට 
ආරක්ෂක හමුදා මැදිහත් වුණා. ඒ වාෙග්ම, ඉන්ධන ෙබදා හැරීෙම් 
කාර්යයන්ට පූර්ණ ආරක්ෂාවක් සැපයීෙම් වග කීමත් ඔවුන්ට 
පැවරුණා. අද දවල් වන විට සියලු කටයුතු යථා තත්ත්වයට පත් 
ෙකරුණා. ෙම් වන විට ඉන්ධන බවුසර් පිටත් කරමින් පවතිනවා. 
ගුවන් යානා ඉන්ධන රැගත් දුම්රියද කටුනායක බලා යන්න 
සූදානම්. ඒ සියලු කටයුතු යථා තත්ත්වයට පත් ෙවමින් පවතිනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා කරනවා. 
පජාතන්තවාදී අගයන් ඉහළට ඔසවා තබනවා. අධිකරණයට හා 
නීතියට ගරු කරනවා. නමුත්, ඒවා විනාශ කරමින් රට අස්ථාවර 
කරන බලෙව්ගවලට යටත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ බලෙව්ගවලට හිස 
නමන්නත් බැහැ.  

ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් 
යුතු අෙප් රජය හැම විටම රෙට් ජනතාවෙග් යහපත ෙවනුෙවන් 
කියා කරනවා. අප යහපත් ෙදය අගය කරනවා; යහපත් ෙදය 
ආරක්ෂා කරනවා; යහපත් ෙදය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා. නමුත්, 
අයහපතට අපි ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. අපි ජනතා යහපත ෙවනුෙවන් 
යහපත් පිළිෙවතින් අයහපත් ෙද් යටපත් කරනවා.  

ස්තුතියි.  

  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා පැහැදිලි 

කිරීමක් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  ඔබතුමා කැමැතිද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Okay. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා කළ පකාශෙය් අසත්ය කරුණු 

කීපයක් තිබුණා. ඛනිජ ෙතල් වෘත්තීය සමිති එකමුතුෙව් 
කැඳවුම්කරු රාජකරුණා මහත්මයායි. ඔබතුමා කියපු මහත්මයා 
ෙනොෙවයි, ගරු අගමැතිතුමනි.  ඛනිජ ෙතල් වෘත්තීය සමිති 
එකමුතුව කිසිෙසේත්ම සාකච්ඡා පතික්ෙෂේප කර නැහැ. ඒක වැරැදි 
කථාවක්. දැනුත් ජනාධිපතිවරයා සමඟ කළ සාකච්ඡාවකින් පසුව 
එන විටදී ෙකොෙළොන්නාෙව්දී වෘත්තීය සමිති නිෙයෝජිතයන් 
කීපෙදෙනක් ඇතුළු 15ෙදෙනක් ෙපොලීසිය විසින් අත් අඩංගුවට 
ෙගන තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙම් දැන්, ගරු අගමැතිතුමනි. 
ඔබතුමා ෙසොයා බලන්න. සාකච්ඡාවට ගිහින් එන විට 
ෙපොලීසිෙයන් පැහැරෙගන යනවා. ඒකයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
මැදිහත්වීෙම් කියා මාර්ගය. ඔබතුමා කිව්වාට, හමුදාව ෙයොදවලා 
කිසිදු ෙතල් බවුසරයක් ෙතල් සංස්ථාෙවන් පිටත් ෙවලා නැහැ.  
වෘත්තීය සමිතිම එකඟතාවකට ආවා, අත්යවශ්ය ෙසේවා සඳහා 
ඔවුන් ෙතල් නිකුත් කරන්න සූදානම් බවට. උදාහරණයක් 
ගත්ෙතොත්, ගුවන් ෙසේවාව ෙවනුෙවන්. ඒ වාෙග්ම, ජාතික 
ෙරෝහෙල් කටයුතු ඇන හිටීෙම් අනතුරකට මුහුණ දී තිබුණා. ඒ 
සඳහා ෙතල් නිකුත් කරන්නත් ඔවුන් එකඟතාවකට එමින් තිබුණා. 
එවැනි එකඟතාවකට එමින් තිබියදී තමයි හමුදාව ෙයොදවලා එහි 
හිටපු ෙසේවකයන්ට පන්න පන්නා පහර දීලා තිෙබන්ෙන්. ගරු 
අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් බව දන්නවා. සමහර අයට පහර 
දුන්නා.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පැහැදිලි කිරීමක් පමණක් කරන්න, ගරු අනුර දිසානායක 

මන්තීතුමනි. ෙම් අවස්ථාෙව් විවාදයකට යන්න අමාරුයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම ෙම් කියන්ෙන් එතුමා කියපු කරුණුවල තිෙබන සාවද්ය 

කරුණු පිළිබඳවයි ගරු කථානායකතුමනි.  ෙම් හමුදාව ෙයදවීමක් 
ෙනොෙවයි, සාමකාමී තත්ත්වයක්, ෙද්ෙපොළ ආරක්ෂා කිරීෙම් 
තත්ත්වයක් ඇති කිරීම ෙනොෙවයි  එතැන කර තිෙබන්ෙන්. එතැන 
සිටි ෙසේවකයන්ට පහර දී ෙනරපා හැර තිෙබනවා.  

ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා කියූ පරිදිම ඔවුන්ෙග් ෙයෝජනා 
ෙමොනවාද? එකක්, තිකුණාමලය ෙතල් ටැංකි සංකීර්ණය 
පිළිබඳවයි.  ඔබතුමා ජූලි මාසෙය් 13වැනි දා සාකච්ඡාවක් කළා. ඒ 
සාකච්ඡාෙව්දී තිකුණාමලය ෙතල් ටැංකි සංකීර්ණය ගැන ගත යුතු 
 ෙයෝජනා පිළිබඳ විධිමත් ෙයෝජනාවලියක් ඔබතුමාට භාර දුන්නා, 
ගරු අගමැතිතුමනි. ඔබතුමා සමහර ඒවා ගැන පශ්න කර සිටියා. ඒ 
පශ්නවලටත් ඒ එකමුතුෙව් නිෙයෝජිත මහත්වරු කරුණු ඉදිරිපත් 
කර තිබුණා. ඒ නිසා තිකුණාමලය ෙතල් ටැංකි සංකීර්ණය පිළිබඳ 
යම් එකඟතාවකට ඒ ෙම් ඉඩකඩ නිර්මාණය ෙවලා තිබුණා. අපි 
ඔබතුමාට ඒ පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, පිරිපහදුව නවීකරණය පිළිබඳ 
කාරණය අද ඊෙය් තිබුණු සාකච්ඡාවක් ෙනොෙවයි. පිරිපහදුව 
නවීකරණය කරන්න 2007දී  මුල්ගල තැබුවා. එම පිරිපහදුව 
නවීකරණය කිරීමකින් ෙතොරව අෙප් රෙට් ජනතාවට අඩු මිලට, 
සහන මිලට ෙතල් ලබාදීෙම් හැකියාවක් නැහැ. අද අපට අවශ්ය 
ෙතල්වලින් විශාල පමාණයක් සඳහා පිරිපහදු කරන ලද ෙතල් 
ආනයනය කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔවුන් එය 
කියන්ෙන් කුමක් ෙවනුෙවන්ද? ජනතාවට සහන මිලට ෙතල් ලබා 
ෙදන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා, පිරිපහදුව නවීකරණය කෙළොත්. 
1968 ඉඳන් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙම් පිරිපහදුව නවීකරණය 
කිරීම පිළිබඳව කථා කරනවා. එයට විසඳුම් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ගැන- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඊළඟට, තුන්වන පධාන කරුණ වන්ෙන් වරාය පිළිබඳ 

පශ්නයයි. ඔබතුමන්ලා ඊෙය් ඒ සම්බන්ධෙයන් වන ගිවිසුම 
අත්සන් කළා.   පැවැති රජය ෙතල් ටැංකි ෙගොඩ නැඟීමට දුන්ෙන් 
වරාය අධිකාරියටයි. හැබැයි, ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය ෙවන 
ෙකොෙහේවත් රටකට අයිති එකක් ෙනොෙවයි.  ඒක අයිති ශී ලංකා 
ආණ් ඩුවටයි.  වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යවරයාත් ඉන්ෙන් 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය්. ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන 
අමාත්යවරයාත් ඉන්ෙන් කැබිනට් මණ්ඩලෙය්. ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාව විසින් ඉල්ලා සිටිෙය් අන් කවරක්වත් ෙනොෙවයි. 
අෙප් රටට වැඩිම ලාභ ලබා ගත හැකි ව්යාපෘතිය බවට පත් 
ෙවන්න නැව් ෙතල් අංශය වර්ධනය කරන්න කියලායි 
ඉල්ලන්ෙන්.   හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන අපි සිකුරාදා සාකච්ඡා 
කරමු. හැබැයි, නැව් ෙතල් අංශය තමයි අෙප් රෙට් වැදගත්ම ෙද්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමනි,  ඔබතුමා විදුලිබල සහ බලශක්ති 
අමාත්යවරයා වශෙයන් කටයුතු කරපු කාලෙය් තමයි ඔබතුමා 
යටෙත් තිබුණු මැරයින් සර්විස් ලිමිටඩ් ආයතනය ෙජෝන් කීල්ස් 
ආයතනයට විකුණුෙව්. ඒ ෙවලාෙව්ත් වෘත්තීය සමිති කෑ ගැහුවා, 
මැරයින් සර්විස් ආයතනය විකුණන්න එපාය කියලා. හැබැයි, අද 
නැවත හම්බන්ෙතොට වරාෙය් නැව්වලට ෙතල් ගැසීෙම් බලය 
ෙතල් සංස්ථාවට ලබා ෙදන්න කියලා කියන්ෙන්, ෙතල් සංස්ථාවට 
වැඩිම ලාභ උපයා ගත හැකි පංගුව එය නිසයි. ඒ හරහා ෙම් රෙට් 
ජනතාවට අඩු මිලට ෙතල් ලබා දිය හැකිව තිෙබනවා. හැබැයි, 
නැව් ෙතල් අංශයත් චීන රජයට පැවරීම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරන්න සූදානම් ෙවනවා නම්  ඒකට 
විරුද්ධව ඉක්මන් කියාමාර්ගයක් හැටියටයි ඔය සටන් කියා 
මාර්ගයට අවතීර්ණ වුෙණ්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා අවසන් කරන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ නිසා ෙම් හැම කියාවක්ම ෙතල් සංස්ථාවත්, ආර්ථිකයත්, 

රෙට් ජනතාවෙග් උපෙයෝගීතාවත් ෙවනුෙවන් කරන ගැටුම්. ෙම්වා 
කිසිවක් වෘත්තීය සමිතිවලින් කරන්න ඕනෑ ඒවා ෙනොෙවයි. 
පාලකයන් විසින් ෙහොයා බලා විසඳුම් ෙදන්න ඕනෑ කාරණායි.  
හැබැයි පාලකයන් විසඳුම් ලබා ෙනොෙදන නිසා තමයි වෘත්තීය 
සමිතිවලට මැදිහත් ෙවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
ඔබතුමන්ලා තමයි ෙම් රෙට්- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා.  ගරු අගමැතිතුමනි, 

ඔබතුමා එතුමාෙග් පශ්නයටත් ඉඩ ෙදන්න.    ගරු මන්තීතුමනි, 
පශ්නය ෙකටිෙයන්  අහන්න. කථාවක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
හදිසිෙය්ම මහජන ආරක්ෂක නිෙව්දනය පකාශයට පත් 

කරමින් ඊෙය් දිනෙය් රජය කටයුතු කළ ආකාරය හා එයට ෙහේතුව 
දක්වමින් ගරු අගමැතිතුමා කළ පකාශය ගැන කාරණා කිහිපයක් 
පමණක් සැෙකවින් ඉදිරිපත් කරනවා,  පිළිතුරු ලබාෙදයි කියලා 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්.  විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාත් දැන් 
සඳහන් කළ පරිදි ෙම් පිළිබඳ ෙතල් සංස්ථාෙව් ෙසේවකයන් හා 
වෘත්තීය සමිති රජයට කරුණු ඉදිරිපත් කෙළේ ඊෙය් ෙනොෙවයි; 
ෙපෙර්දාත් ෙනොෙවයි.  පසුගිය මාසයට ෙපරත් ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් 
කළා. ෙම් පිළිබඳව අමාත්යවරයා හා සංස්ථාව ඉතා ෙහොඳින් 
දන්නවා.  ෙම් පධාන කරුණු පිළිබඳව විසඳුමක් ඉල්ලා සිටින බව 
රජය දන්නවා. එයට විසඳුමක් ලබා ෙනොදී සිටීෙමන් හා ඒ පිළිබඳ 
දැනට ෙගන තිෙබන කියාමාර්ගය නිසයි ෙම් තත්ත්වය ඇති වී 
තිෙබන්ෙන්.  තිකුණාමලෙය් ෙතල් ටැංකි ෙව්වා, හම්බන්ෙතොට 
ෙතල් ටැංකි ෙව්වා, ෙකොළඹ වරාෙය් ෙතල් නළ මාර්ග 
සම්බන්ධෙයන් ෙව්වා,  ඒ පිළිබඳව ගත හැකි ඊළඟ කියා මාර්ගය 
කුමක්ද?   

ඊළඟ කියා මාර්ගය තමයි,  තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් හා 
ආයතනය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා වැඩ වර්ජනයකට පිවිසීම. 

ආයතනය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ෙසේවකයන්  ෙගන ඇති කියා 
මාර්ගය ෙලස වැඩ වර්ජනයකට පිවිස තිබියදී ආණ්ඩුව විසින්  
මහජන ආරක්ෂක පනත පකාශයට පත් ෙකොට හමුදාව යවා ඔවුන් 
ලවා ෙම් කටයුතු කිරීෙම් උත්සාහයක ෙයෙදමින් සිටිනවා. ඊෙය් 
රාතිෙය් ගත් එම උත්සාහය අසාර්ථකයි. ගරු අගමැතිතුමනි, ඛනිජ 
ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. 
අගමැතිතුමා දීර්ඝ කාලයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇමැතිකම් සහ 
අගමැතිකම දරපු ෙකෙනක්. ඒ නිසා ගරු අගමැතිතුමා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් දැනගන්න ඕනෑ. ගරු කථානායකතුමනි, හමුදාව 
ෙනොදන්නා යම් ෙබොත්තමක් එබුෙවොත් එතැන ඇති ෙවන්ෙන් 
භයානක සිදුවීමක්.  

අෙනක් කාරණය තමයි, එෙහම වුෙණොත් මිශ දව්ය නිකුත් 
ෙවනවා. මම වග කීෙමන් කියනවා, එවැනි සිදුවීමක් අද උෙද් 
ෙවන්න ගිහිල්ලා නවත්වා තිෙබන බව. ඒ නිසා ෙසේවකයන්ෙග් 
සහෙයෝගය ලබාෙගන අත්යවශ්ය ආයතනවලට ලබාදීමට වෘත්තීය 
සමිති ගත්ත කියා මාර්ගයට අනුව කටයුතු කරන්න. ඒ දුන්නු 
ෙපොෙරොන්දුෙවන් බාහිරව කටයුතු කරන්න එපා. 

ෙදවැනි කාරණය,  දැන් ෙකොළඹ වරායත් මහජන ආරක්ෂක 
නීතිය යටතට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. හම්බන්ෙතොට වරායත් 
මහජන ආරක්ෂක නීතිය යටතට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා, ෙතල් 
ටැංකි තිෙබන නිසා. ෙම්ක බරපතළ කියා මාර්ගයක්. ඒ අතරතුර 
ඇමතිතුමා -  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඇයි strike කෙළේ? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අෙන්! ෙම් ෙතොත්ත බබා දන්ෙන් නැහැ ෙන්. ෙම් ෙතොත්ත 

බබා දන්ෙන් නැහැ strike කෙළේ ෙමොකද කියලා. ඉතින් ෙමොනවා 
කියන්නද? ඔබතුමා ෙතොත්ත බබා ෙන්. ඊට වඩා භයානකයි ෙතල් 
ගිනි ගන්නවා. ඔය ෙතොත්ත බබා දැනගන්න ඕනෑ, ෙතල් කියන 
ෙද් ගිනි ගන්නා භයානක ෙදයක්  බව.  - [බාධා කිරීම්] මට තව 
කාරණාවක් ගැන අගමැතිතුමාෙගන් අහන්න තිෙබනවා.  
හම්බන්ෙතොට වරාය විකිණීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලය 
තීරණයක් ගත්තාය කියලා අගමැතිතුමා,- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ගරු අගමැතිතුමා  පිළිතුරු ෙදයි.   [බාධා කිරීම්] 

අවස්ථාව ෙදන්න.  [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මැතිතුමා. 

833 834 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඕනෑම වෘත්තීය සමිතියකට වෘත්තීය 

කියා මාර්ග ගන්න අයිතියක් තිෙබනවා. හැබැයි, වැඩ කරන්න යන 
තවත් කණ්ඩායමක් බලහත්කාරෙයන් රඳවා ගන්නත්, ඒ යන 
අයට බිත්තර පහාර එල්ල කරලා රෙට් ජන ජීවිතය අකර්මණ්ය 
කරන්නත් කිසිදු වෘත්තීය සමිතියකට අයිතියක් නැහැ. ඒ නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කරපු පකාශය වැරැදියි. යුද හමුදාව ගිෙය් ෙතල් 
ෙබදා හරින්න  ෙනොෙවයි. යුද හමුදාව ගිෙය් ෙතල් සංකීර්ණෙය් 
ආරක්ෂාවටයි. නමුත් එක වෘත්තීය සමිතියක් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් වැඩ 
කරන්න යද්දී, - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තිතුමනි, ඔබතුමාට මම 

අවස්ථාව දුන්නා ෙන්.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න.  

එක වෘත්තීය සමිතියක් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් වැඩ කරන්න යද්දී, තවත් 
කණ්ඩායමක් බලහත්කාරෙයන් ඔවුන්ට කුණු බිත්තර පහාර එල්ල 
කරනවා.  [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් 
වැඩ කරන ෙසේවකයන් සිටිනවා. [බාධා කිරීම්] ඔවුන්ව 
නවත්වන්න තමයි ෙම් අය කටයුතු කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Namal Rajapaksa, what is your point of Order? 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමනි, කාරණා ෙදකක් සම්බන්ධව පැහැදිලි 

කර ගන්න අවශ්යයි.  ඊෙය්, - [බාධා කිරීම්]  

  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමාෙගන් පශ්න තුනක් ඇහුවා.  

ඔබතුමා පිළිතුරු ෙදනවාද? [බාධා කිරීම්] Let the Hon. Prime 
Minister explain.  

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමාට කියන්න අවස්ථාව ෙදන්න 

ෙකෝ. 
 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු අගමැතිතුමා මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත 

වනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, සාකච්ඡාවට එන්ෙන් නැහැ කිව්වා 
ෙන්. නමුත් දැන් ජනාධිපතිතුමා එක්ක සාකච්ඡා කරන්න කියලා 
ගිහිල්ලා එනෙකොට 20ෙදෙනකුව අත් අඩංගුවට ෙගන තිෙබනවා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. 

 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
නමුත් එස්.එම්. මරික්කාර් මන්තීතුමා කියනවා, යුද හමුදාව 

යැව්ෙව් ආරක්ෂාවට කියලා. අෙප් ගරු අගමැතිතුමා කිව්වා,  
හමුදාව යැව්ෙව් ෙතල් ෙබදන්න කියලා. ෙම් ෙදෙදනාෙගන් ඇත්ත 
කියන්ෙන් කවුද? ගරු අගමැතිතුමනි, අපට ඒ පිළිබඳ උත්තරයක් 
ඕනෑ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 අපට දැන් ෙම් පිළිබඳව විවාදයකට යන්න අපහසුයි.  ගරු 

අගාමාත්යතුමා, - [බාධා කිරීම්]ෙම් ගැන විවාදයක් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. Let the Hon. Prime Minister 
give the reply.  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමන්ලා වාඩි ෙවනවා නම් මම පිළිතුරු ෙදන්නම්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු අගමැතිතුමාෙගන් තව එක කාරණයක් අහන්න අවශ්යයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
You can have a separate Debate on this later, but now 

let the Hon. Prime Minister make the Statement.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Not a debate, I want to ask a question.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
So, ask the question quickly. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අගමැතිතුමා අන්තිමට කිව්වා ෙමය නීතිමය පශ්නයක්, ඒ 

නීතිමය පශ්නය ඉවරයි කියලා.  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
එෙහම කිව්ෙව් නැහැ. Let me explain what I said.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, okay.   [බාධා කිරීම්] සථ්ාවර නිෙයෝග අනුව Ministerial 

Statement එකක් සම්බන්ධෙයන්  විවාදයක් කරන්න බැහැ. මම 
මන්තීවරුන් තුන්ෙදෙනකුට කථා කරන්න  අවස්ථාව දුන්නා. දැන් 
ගරු අගමැතිතුමා පැහැදිලි කරයි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හැෙමෝටම අවස්ථාව දුන්නා. දවස පුරා ෙම් ගැන වාද කරන්න 

බැහැ. ගරු අගමැතිතුමා පැහැදිලි කරන්න. [බාධා කිරීම්]    

එතුමාටත් අවස්ථාව දුන්නා. මත පකාශ කරන්න අවශ්ය හැෙමෝටම 
අවස්ථාව දුන්නා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමන්ලාටත් අවස්ථාව දුන්නා. අෙනකුත් පක්ෂවල 

මන්තීවරුන්ටත් අවස්ථාව දුන්නා. මම තුන් හතර ෙදෙනකුට 
අවස්ථාව දුන්නා. 

ගරු අගමැතිතුමා. [බාධා කිරීම්]  

Let the Hon. Prime Minister reply.   [බාධා කිරීම්] 
ඔබතුමන්ලා පශ්න හතරක්, පහක් ඇහුවා. ඔබතුමන්ලාෙග් 
පශ්නවලට ගරු අගමැතිතුමා පිළිතුරු ෙදයි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න ඔබතුමන්ලා ඉඩ ෙදන්ෙන් 

නැහැ ෙන්.  

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අපට පශ්න අහන්න ඕනෑ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මිනිත්තු දහයක් තිස්ෙසේ පශ්න ඇහුවා ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

මිනිත්තු පහක් තිස්ෙසේ පශ්න ඇහුවා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඇහුෙව් නැහැ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න ඇහුවා. [බාධා කිරීම්] පශ්න ගණනාවක් ඇහුවා. [බාධා 

කිරීම්] ගරු සභාෙව් ෙඝෝෂා කරන්න එපා. ඔබතුමන්ලාට පශ්න 
අහන්න ඉඩ දුන්නා. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාට දුන්නා; 
ඔබතුමාට දුන්නා; නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමාට දුන්නා. ෙම්ක 
විවාදයක් කර ගන්න ෙදන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] පැහැදිලි 
කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව විවාද කරන්න 
ෙදන්න බැහැ. ඒ බව තමුන්නාන්ෙසේලා හැෙමෝම දන්නවා.  

ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා පැහැදිලි කරන්න. ගරු 
මන්තීවරුනි, ෙමතුමා කැමැති නම් තව පශ්න ගැන පැහැදිලි කිරීම් 
කරයි. ගරු සභාෙව් වාඩි ෙවලා, සාමකාමීව පශ්න අහන්න. රණ්ඩු 
ෙවන්ෙන් නැතුව පශ්න අහන්න. ගරු අගමැතිතුමාට උත්තර 
ෙදන්න ඉඩ ෙදන්න. ඔබතුමන්ලා ෙමතුමාට උත්තර ෙදන්න ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීම්] පජාතන්තවාදය කියන්ෙන් 
පශ්න අහන එකයි, පිළිතුරු ෙදන එකයි ෙදකම. දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට පශ්න අහන්න අවස්ථාව දුන්නා. ෙමතුමා 
පිළිතුරු ෙදන්න ලෑස්තියි. පිළිතුරු ෙදන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැත්නම් 
ෙමොකද කරන්ෙන්?  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමා තීරණය ගන්ෙන් - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අගමැතිතුමා වැරදි ෙදයක්- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ඔබතුමාට පශ්න අහන්න අවස්ථාව දුන්නා. ඔබතුමා දීර්ඝ 

කථාවක් කළා ෙන්. ඔබතුමන්ලා ඔක්ෙකෝම කෙළේ, දීර්ඝ කථා. 
[බාධා කිරීම්] ඉතින්, එතුමාටත් අයිතියක් තිෙබනවා. එතුමාට 
දුන්ෙන් මිනිත්තු ෙදකයි. ඔබතුමාට මිනිත්තු හතක්, අටක් විතර 
දුන්නා. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාටත් මිනිත්තු අටක් 
දුන්නා. තමුන්නාන්ෙසේලා මට ෙකොච්චර ඇඟිල්ල දික් කළත්, 
ෙකොච්චර තර්ජනය කළත්, මම හුඟක් සාධාරණව කටයුතු කර 
තිෙබනවා. මම සාධාරණ විධියට ෙවලාව දුන්නා. [බාධා කිරීම්] 
ඔව්, සාධාරණ විධියට ෙවලාව දුන්නා. [බාධා කිරීම්]  ගරු 
අගමැතිතුමනි, you may reply. 
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මින් අනතුරුව ගරු මුදල් ඇමතිතුමා 

නියමයන් කීපයක් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ යටෙත් ඕනෑ 
තරම් ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. පැය ෙදක, තුනක් 
තිෙබනවා.  

 පළමුෙවන්ම ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමයි, ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමයි මතු කළ කාරණා ගැන පිළිතුරු ෙදන්න 
මට ඉඩ ෙදන්න. මම ඉස්ෙසල්ලාම කියන්න කැමැතියි, ඇයි ෙම්ක 
සිදු වුෙණ් කියලා. පළමුවැනි වතාවට ගරු සභාවට ඇවිල්ලා මම 
කරුණු කිව්වා. පසු ගිය පාලන කාල ෙය් නම්, ෙම් එකක්වත් ගැන 
කියන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ෙම් එකක්වත් කියන්ෙන් නැහැ. 
[බාධා කිරීම්] ඇත්ත වශෙයන්ම රෙට් අද තිෙබන පජාතන්තවාදය 
නිසා තමයි මම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ෙම් පකාශය කෙළේ. 

මම පකාශයක් කෙළේ නැත්නම් ෙමෙහම නැඟිටලා කෑ ගහන්න 
බැහැ ෙන්.  රාජකරුණා මැතිතුමා ගැන මම ෙමතැන ෙමොකක්වත් 
කියන්න ගිෙය් නැහැ.  [බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමා, බන්දුල 
සමන්කුමාර තමයි  කියා තිෙබන්ෙන්, ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාෙව් 
වෘත්තීය සමිතිෙය් කැඳවුම්කරු කියා.  ඇත්ත වශෙයන්ම මටත්  
ඒක පශ්නයක් වුණා. රාජකරුණා මැතිතුමා  එක්ක අපි එකඟ 
ෙනොවුණත් ෙහොඳ කථාවක්,  සාකච්ඡාවක් කරන්න පුළුවන් 
මහත්මෙයක්.   ඒ ගැන මට පශන්යක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] දැන් 
රාජකරුණා ගැන කථා කරනෙකොටත් කෑ ගහනවා. හරි වැඩක් 
ෙවලා තිෙයන්ෙන්.  රාජකරුණා මැතිතුමාත් එක්ක  මම  එකඟ 
ෙවන කාරණා නැහැ. එෙහත්  අඩු ගණෙන්  මට එතුමා එක්ක කථා 
කරන්න පුළුවන්. මම  කිව්ෙව් බන්දුල සමන්කුමාර ගැන.   [බාධා 
කිරීමක්]  මම දැන් ෙමතුමාත් එක්ක කථා කරනවා ෙන්. මම කී 
ෙදෙනක්  එක්ක කථා කරන්නද?  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් ඇත්තටම ජනාධිපතිවරයාත් එක්ක සාකච්ඡාවක් තිබුණා.  

[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අපි ෙවඩි තියන්න කියලා නැහැ කාටවත්.  ෙවඩි තියන්න 

කියලා නැහැ කාටවත්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 සාකච්ඡාවක් තියලා  එකඟතාවකට ආවා. ඒ එකඟතාව 

තිබියදී තමයි අත් අඩංගුවට ගන්ෙන්.  [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙම් වැලිෙව්රිය ෙනොෙවයි, ෙකොෙළොන්නාව. අපි ෙවඩි 

තියන්ෙන් නැහැ, කාටවත්.  [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමන්ලා කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. නැත්නම් ම ට 

සභාෙව් වැඩ කටයුතු  තාවකාලිකව අත් හිටුවන්නට සිදු ෙවනවා.  

[ෙඝෝෂා කිරීම්] කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. [ෙඝෝෂා කිරීම්]  ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී  සභාෙව් වැඩ කටයුතු තාවකාලිකව අත් හිටුවනවා.  

 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ. භා. 

3.09ට නැවත පවත්වන ලදී. 
அதன்ப , அமர்  பி.ப. 3.09 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  

மீண் ந் ெதாடங்கிற் .  
Sitting accordingly suspended till 3.09  p.m. and then resumed.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, අද දින ගරු අගාමාත්යතුමා විසින් 

අමාත්යාංශ නිෙව්දන පකාශ කිරීෙමන් අනතුරුව එම 
නිෙව්දනවලින් පැන නැඟුණු කරුණු පිළිබඳව පැහැදිලි කර ගැනීම 
සඳහා ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාටත්, අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමාටත්, අදාළ පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන මරික්කාර් 
මන්තීතුමාටත්, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමාටත් පවතින 
ස්ථාවර නිෙයෝගවලට අනුකූලව අගාමාත්යතුමාෙග්ත් අනුමැතියට 
යටත්ව මවිසින් පමාණවත් පරිදි කාලය ලබා ෙදන ලදී. සමහර 
අවස්ථාවල මිනිත්තු 6ක් දුන්නා; සමහර අවස්ථාවල මිනිත්තු 7ක් 
දුන්නා. ඉන් අනතුරුව ගරු අගාමාත්යතුමා විසින් මතු කරන ලද 
කරුණු පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමට කටයුතු කළ අවස්ථාෙව්දී, එෙසේ 
කිරීමට ඉඩ ෙනොදීම ෙහේතුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
ෙනොසන්සුන්තාවක් පැන නැඟුෙණන් පාර්ලිෙම්න්තුව 
තාවකාලිකව අත් හිටුවීමට සිදු වුණා. කලින් නියම කර ගත් පරිදි 
පස් වරු 2.30ට පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
රැස්වීමක් පවත්වන ලදී. එහිදී තීරණය කර ගත් පරිදි ෙහට දිනෙය්දී 
පැවැත්වීමට නියමිත රජෙය් කටයුතු ෙවනුවට ජනාධිපතිවරයා 
විසින් අත්යවශ්ය මහජන ෙසේවා පනත යටෙත් නිකුත් කරන ලද 
නියමය පිළිබඳව දවස පුරා විවාදයක් පැවැත්වීමට නියමිතය. ඒ 
අනුව සියලුම මන්තීවරුන්ට අදාළ කාරණය සම්බන්ධෙයන් තම 
අදහස් ෙහට දින විවාදෙය්දී පකාශ කිරීමට අවස්ථාව තිෙබන 
බැවින්, අද දවසට නියමිත කටයුතු බාධාවකින් ෙතොරව 
පවත්වාෙගන යෑමට අවශ්ය සහෙයෝගය ලබා ෙදන ෙලස මා 
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගාමාත්යතුමා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙගන් අහපු කාරණයක් ගැන මා 

පැහැදිලි කරන්නම්. [බාධා කිරීම්] මට අවස්ථාව ෙදන්න. [බාධා 
කිරීම්]  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Let the Hon. Prime Minister explain.  [බාධා කිරීම්] දැන් 

එතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. ඊට පසේසේ ඔබතුමා කථා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන්න. [බාධා කිරීම්] ෙමය ගරු සභාවක් නිසා කථා කරන්න 
අවසථ්ාව ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] ෙහට දවස පුරා විවාද කරන්න 
පුළුවන්. දැන් අගාමාත්යතුමා පැහැදිලි කරන්න ලෑස්තියි. [බාධා 
කිරීම්] එතුමාට පැහැදිලි කරන්න ඉඩ දීලා, එතුමා කැමැති නම් 
පශන්යක් අහන්න. මට පශන්යක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 
ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද කරන්න කියන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 ගරු කථානායකතුමනි, point of Order එකක් තිෙබනවා, - 

[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද, point of Order එක? Now, let the Hon. Prime 

Minister explain. [බාධා කිරීම්] අගමැතිතුමා පැහැදිලි කළාට 
පස්ෙසේ අවශ්ය නම් එතුමාෙග් කැමැත්ත අනුව තමුන්නාන්ෙසේලාට 
පැහැදිලි කර ගන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] ඉතින් ඒක කරන්න ඉඩ 
ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. [බාධා 
කිරීම්]  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
We will not agree for a Debate tomorrow.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගමැතිතුමා පකාශයක් කළා. ඒ 

පකාශෙය් විවිධ කරුණු රාශියක් තිෙබනවා. පශ්න 2, 3ක් අහන්න 
ඕනෑ නිසා එතුමා කිව්වා, පශ්න අහන්න කියලා. මා පශ්නය 
ඉදිරිපත් කරමින් ඉන්නෙකොට මෙග් පශ්න ඇසීම නවත්වා ෙවන 
ෙකෙනකුට පශ්න ඇසීමට අවස්ථාව ෙදනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට විනාඩි 7ක් පමණ දුන්නා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
විනාඩි 7ක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] නැහැ. අගමැතිතුමා 

උත්තර ෙදයි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. කැමැති නම් උත්තර ෙදයි.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඉතින් මට පශ්න අහන්න ඉඩ ෙදන්න. ඔබතුමා ෙන් වළක්වන් 

ෙන්. ඔබතුමා වළක්වන්ෙන් ඇයි? 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මා වළක්වන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා දැන් පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඇයි ඔබතුමා වළක්වන්ෙන්? ඔබතුමා වළක්වන්න එපා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට දැන් පශ්නය අහන්න අවස්ථාව ෙදනවා. දැන් 

පශ්නය අහන්න. ගරු අගමැතිතුමා උත්තර ලබාෙදයි. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
විවාදයක් කිරීෙම් කිසිදු වුවමනාවක් අපට නැහැ. අපට ඕනෑ 

විවාදයක් කරන්න ෙනොෙවයි,  පශ්නයක් අහලා පැහැදිලි කර 
ගන්නයි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 මම කැමැතියි, පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. I would like to 

clarify one of the issues that- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා කරන්න. [බාධා 

කිරීම්] අෙනක් අය වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] ෙදපැත්ෙත්ම 
අෙනක් මන්තීවරු වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීමක්] හරි, ඒක මම 
කරන්නම්, ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගමැතිතුමා එතුමාෙග් කථාෙව්දී 

කිව්වා, පජාතන්තවාදී ෙලස වෘත්තීය සමිති සමඟ සාකච්ඡා 
කරලා,  දැන් වැඩ ආරම්භ කරලා තිෙබනවා කියලා.  දැන්  ෙතල් 
ෙබදාහැරීම පටන් ෙගන තිෙබනවා කිව්වා. ෙම්ක අගමැතිතුමාව 
ෙනොමඟ යවපු ෙතොරතුරක් කියන එකයි අපි පළමුෙවන්ම 
කියන්ෙන්. වෘත්තීය සමිති සාකච්ඡා කරලා ආපසු පැමිෙණන විට 
ඒ සියලු ෙදනාවම අත් අඩංගුවට ෙගන තිෙබනවා, ගරු 
අගමැතිතුමනි. දැන් ඒ අයව වැලිකඩ ෙපොලිස් කුටියට අරෙගන 
ගිහින් තිෙබනවා. එතෙකොට ඔබතුමා ෙකොෙහොමද කියන්ෙන්, 
වෘත්තීය සමිතිවලට නිදහස ෙදනවා කියලා. දැන් 
ෙකොෙළොන්නාෙව් ෙතල් ටැංකි ඉස්සරහ  ඔවුන්ෙග් ෙල් හලනවා. 
ෙම්ක ඔබතුමා කථා කරමින් සිටිනෙකොට මතුවුණු පශ්නයක්. මුළු 
ෙලෝකයටම ෙම් පවෘත්තිය ගිහිල්ලා තිෙබනවා.  [බාධා කිරීමක්]    

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. එතුමාට පශ්නය අහන්න ඉඩ ෙදන්න. ඊට 

පස්ෙසේ ගරු අගමැතිතුමා පිළිතුරු ෙදයි. ෙම් සභාව තුළ පශ්න 
අහන්නත්, පිළිතුරු ෙදන්නත් සෑම ෙකෙනකුටම අයිතිය 
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[ගරු කථානායකතුමා] 
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තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා පශ්නය අහන්න, අගමැතිතුමා පිළිතුරු 
ෙදයි. ඔබතුමා පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ජනාධිපතිතුමාත් වෘත්තීය සමිති එක්ක සාකච්ඡාවක් කැඳවලා 

තිෙබනවා. වෘත්තීය සමිති නායකයන් ෙපොලිස් අත් අඩංගුවට 
ගත්තාම ඒක සාධාරණ හා පජාතන්තවාදී සාකච්ඡාවක් ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?  

ෙදවැනි කාරණය ෙමයයි. අගමැතිතුමා කියන විධියට හමුදාව 
විතරයි ආරක්ෂාවට යවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් දැන් මැරෙයෝ දාලා 
ඒ මං සන්ධිෙය් දිගින් දිගටම පහර ෙදමින් ෙල් හලනවා. [බාධා 
කිරීම්] ෙම් වැඩ කරන ජනතාව,- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉඩ ෙදන්න, අගමැතිතුමා පිළිතුරු ෙදයි. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 ෙම් වැඩ කරන ජනතාව. ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට අයත් අය 

ෙනොෙවයි. ෙතල් සංස්ථාෙව් වැඩ කරන ෙසේවකයන්ෙග් ෙල් තමයි 
ෙම් හලන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඔව්. අගමැතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා 
ෙම්කට මැදිහත් විය යුතු බවයි අපි නැඟිටලා කියන්ෙන්. ෙම් වැෙඩ් 
නවත්වන්න. ෙල් හලන  එකයි, වෘත්තීය සමිති නායකයන් අත් 
අඩංගුවට ගැනීමයි නවත්වලා පජාතන්තවාදී සාකච්ඡාවක් සඳහා 
එම ෙසේවකයන්ට ඇති අයිතිය ලබා ෙදන්න. ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව 
පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා කිව්වා, අධිකරණ 
කටයුතු ඔක්ෙකෝම ඉවරයි කියලා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. ඔබතුමා කියපු ෙද්වල් දැන් ඔබතුමාට 

මතක නැහැ. මම මතක් කරන්නම්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, කියන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා කිව්වා, "අධිකරණෙය් කටයුතු ඉවරයි, ඒ නිසා දැන් 

ෙම් ගිවිසුම කියාත්මක කරන්න පුළුවන්" කියලා. 

අගමැතිතුමනි, ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තවම විභාගයට ගන්ෙන් 
නැතිව නඩුවක්  තිෙබනවා. ඒ තමයි, ආචාර්ය ලලිතසිරි ගුණරුවන් 
විසින් පවරන ලද නඩුව. එෙහමනම්, ෙම් ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම 
නවත්වන්න. හම්බන්ෙතොට වරාය විකිණීමට ඉඩ ෙදන්න බැහැ. 
ෙම් නඩුව අහලා ඉවර ෙවන්න ඕනෑ. ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට විරුද්ධව 

කැබිනට් මණ්ඩලය ෙමවැනි හිතුවක්කාර  තීරණයක් ෙදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?  ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගරු කරන්න ඕනෑ. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණයක් තිෙබන්න ඕනෑ. නඩු ෙදෙකන් එක 
නඩුවක් අයින් කළා. අෙනක් නඩුව ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තවම 
තිෙබනවා. අගමැතිතුමාව ෙනොමඟ යවලා; කැබිනට් මණ්ඩලය 
ෙනොමඟ යවලා. හම්බන්ෙතොට වරාය විකිණීම පිළිබඳ නීතිවිෙරෝධී 
ගිවිසුමකට අගමැතිතුමාෙග් පකාශය,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. දැන් අපි ගරු අගමැතිතුමාට අවස්ථාව ෙදනවා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම මෙග් පකාශෙයන් සඳහන් කෙළේ 

තිකුණාමලෙය් ෙතල් ටැංකි පිළිබඳවයි. ඒවා බදු දීම පිළිබඳව 
දැනට ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩු විභාගයක් ෙවමින් පවතිනවා. අපි 
සාකච්ඡාෙව්දී කිව්ෙව්,  එම නඩු තීන්දුෙවන් අනතුරුව ෙමහි ඇති 
නීත්යානුකූල තත්ත්වය තවත් පැහැදිලි වනවා කියලායි. මම 
හිතන්ෙන්,  එම නඩු විභාගය ෙවන්න තිෙබන්ෙන් සැප්තැම්බර් 
මාසෙය්යි. එම නඩුව ඉක්මනට අහලා අවසන් කරන්න අපිත් 
එකඟ වුණා. මම ෙමතැන හම්බන්ෙතොට වරාය සම්බන්ධ නඩුවක් 
ගැන කථා කෙළේ නැහැ. අපි කවුරුවත් අත් අඩංගුෙව් තියන්න 
යන්ෙන් නැහැ. ෙම් සම්බන්ධව කටඋත්තර අරෙගන යවනවා. 
[බාධා කිරීම්] මට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. 

මීට ටික ෙව්ලාවකට ඉස්ෙසල්ලා ෙකොෙලොන්නාෙව් ෙතල් 
ගබඩාෙව් ෙග්ට්ටුව ළඟදී සිද්ධියක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. සමහර 
අයට ඇතුළු ෙවන්න ඉඩ දීලා නැති නිසා, water cannons එෙහම 
පාවිච්චි කරලා තිෙබනවා. මම සිද්ධිය ගැන සම්පූර්ණෙයන් විස්තර 
කියන්න යන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඒ ගැන කටඋත්තර ගන්නා 
නිසා. ෙකෙසේ ෙහෝ එම සිද්ධිය ඇති වු ස්ථානෙයන් පිරිසක් අත් 
අඩංගුවට අරෙගන තිෙබනවා. ෙපොලීසිය කිව්වා, හඳුනා ගත්ත අය 
ෙගනිහිල්ලා තිෙබනවා කියලා. ඒ අයෙග් පකාශ අරෙගන ඒ අයව 
ඉවත් කරනවා. කාෙග්වත් ෙල් හැළිලා නැහැ. කාටවත් ෙල් - 
[බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.[බාධා කිරීම්] 

අගමැතිතුමාට  පැහැදිලි කරන්න ඉඩ ෙදන්න.[බාධා කිරීම්] ගරු 
මන්තීවරුනි, තමුන්නාන්ෙසේලා වාඩි ෙවන්න. එතුමාට  පැහැදිලි 
කරන්න ෙදන්න. ඉන් පසුව ඔබතුමන්ලාට අවස්ථාව ලබා 
ෙදන්නම්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් ගැන කිව්වාට පසුව ෙහට ෙම් 

ගැන විවාද කරන්න පුළුවන්. ඒත් ෙමෙහම කෑ ගහන්න ගිෙයොත් 
අද තිෙබන වැඩ කටයුතු ටිකත් ෙහට ගන්න ෙවයි. ඔය ෙදකම 
කරන්න බැහැ.  

අෙනක අපි ෙමතැන ෙල් හළලා නැහැ. ෙඩංගු හැදුණු අයට 
මැෙරන්න අයිතිය ෙදනවාද? ඒ අය මරන්න අයිතිය ෙදනවාද? 
ෙලඩ ෙවන අය මරන්න අයිතිය ෙදනවාද? අන්න, ඒක කියන්න. 
ෙම් රෙට් අද ෙඩංගු පශ්නය තිෙබනවා. අපි ඒක විසඳන්න හදනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දැන් ෙඩංගු පශ්නයත් තිෙබද්දී, විෙශේෂෙයන්ම ෙරෝහල්වල 
තිෙබන ෙජනෙර්ටර් යන්ත කියාත්මක කර ගන්න බැරි නම්, 
වාහන ධාවනය කරන්න බැරි නම් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ෙමතුමන්ලා 
කියන්ෙන්, ෙඩංගු ෙරෝගීන් මරන්න ඕනෑ කියලාද? ඒ අයිතියද 
ඉල්ලන්ෙන්?  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ලජ්ජයි, ලජ්ජයි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔබතුමන්ලා මට කියන්න,  ෙඩංගු හැදුණු අය ගැන කටයුතු 

කරන්න අපට යුතුකමක් නැද්ද කියලා. ෙමතැන කාරණා ෙදකක් 
තිෙබනවා. ෙතල් සංස්ථාවට අදාළ කාරණා ෙදකම අපි කථා 
කරලායි තිෙබන්ෙන්. ෙම් තුන්වන එක තිෙබන්ෙන්, හම්බන්ෙතොට 
වරාෙය් ෙතල් ටැංකි ගැන. හම්බන්ෙතොට වරායට ෙතල් ටැංකි 
දමලා, ඒක වරාය සතුව තිෙයන්න ඕනෑ කියලා තීරණය කරපු අය 
දැන් කෑ ගහලා වැඩක් නැහැ. එෙහම නම් එදා ඒක ෙතල් 
සංස්ථාවට ෙවන් කරලා ෙදන්න තිබුණා. ඇමතිතුමා ෙහට කියාවි, 
එතුමාට ගන්න තිෙබන තීරණ කුමක්ද, විෙශේෂෙයන්ම ෙකොෙහොමද 
ඒ වැඩ කටයුතු ෙකෙරන්ෙන් කියලා.  ඒකට අපි අවස්ථාව ෙදනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙහට සහ අනිද්දා ෙම් සභාෙව් විවාද තිෙබනවා.  
ෙහට තිෙබනවා, ෙම් ගැන විවාදය. අනිද්දා විවාදය තිෙබනවා, 
හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන. ෙම් කිසි ෙදයක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ,   
සම්පූර්ණෙයන්ම හම්බන්ෙතොට වරාය  ෙතල් සංස්ථාවට දුන්නා 
නම්. අපි 2003 වසෙර්දී ෙයෝජනා කරපු හැටියට හම්බන්ෙතොට 
ෙවන් කෙළේ ෙතල් පිරිපහදු කිහිපයක් ඇති කරන්න විතරයි. ඒ 
ජැටිය පාවිච්චි කරන්ෙන් ෙතල් පිරිපහදුවලටයි, විෙශේෂෙයන්ම 
තාප විදුලි බලාගාරවලටයි. ඒක ෙවනස් කරලා ඔබතුමන්ලා 
වරායක් ඇති කරලා, වරාෙය් ෙතල් ටැංකි ටික  ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරියට දුන්නා නම්, එෙහම නම් ඒ අධිකාරිය සතුව තමයි 
අන්තිම තීරණය තිෙබන්ෙන්. දැන් ෙමතැන කෑ ගහලා වැඩක් 
නැහැ. ඒ තිෙබන එක අපට ගලවන්න බැහැ. ඇමතිතුමා කියාවි, 
ඒකට එතුමා ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා. එච්චරයි. ඉස්සර ෙවලා 
මට කියන්න, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙතල් ටැංකි ෙවන් කෙළේ නැත්ෙත් 
ඇයි කියලා. ඇයි, ඒවා එදා දුන්ෙන් නැත්ෙත්? ඇයි, ඔය ටික එදා 
ෙතල් සංස්ථාවට දුන්ෙන් නැත්ෙත්? ඇයි, කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් 
ඉවත් වුෙණ් නැත්ෙත්? දැන් කෑ ගහන්න පුළුවන්. ෙම් එදා 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් හිටපු සාමාජිකෙයෝ. තමුන්නාන්ෙසේලා එකතු 
ෙවලා කිව්වා, ෙම් ඔක්ෙකෝම වරායට දමන්න කියලා, ෙම් 
ඔක්ෙකෝම තිෙබන්ෙන් වරාෙය් කියලා. ඔබතුමන්ලා තමයි 
තීරණය ගත්ෙත්, අපි ෙනොෙවයි. දැන් ෙම්ක කියතක් අරෙගන 
ෙබදන්න බැහැ. එච්චරයි මම කියන්ෙන්. කියතක් අරෙගන ෙවන් 
කරන්න බැහැ. කරපු අය ෙමතැන කෑ ගහලා වැඩක් නැහැ.    

මම ෙම්කට අදාළ කාරණා ගැන කිව්ෙව් නැහැ. මම එක ෙදයයි 
ඇහුෙව්. ඔබතුමන්ලා කෑ ගහනවා. ඇයි, ඔබතුමන්ලා එෙහම නම් 
ෙවන් කෙළේ නැත්ෙත්? ඇයි, ෙතල් පිරිපහදුවට ෙම් ෙකොටස කියලා 
ෙවනම ණයක් අරෙගන, ෙම්ක අයිති වරායට කියලා ෙවනම 
ණයක් අර ගත්ෙත් නැත්ෙත්? ඉතින් ඔය ෙදකම කරන්ෙන් නැතුව 
- [බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
හිටියා. මට කියන්න, ඇයි එකඟ වුෙණ් නැත්ෙත් කියලා. ෙමච්චර 
ණය ගන්නෙකොට කිව්ෙව් නැද්ද, ෙතල් ටැංකි ටික  ෙවන් කරන්න 
කියලා? ඇයි කිව්ෙව් නැත්ෙත්, ෙතල් ටැංකි ටික ෙවන් කරන්න 
කියලා?  

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අගමැතිතුමනි, ෙල් හළන්ෙන් ෙමොකද? මැරෙයෝ දමලා ගහන 

එක වහාම නවත්වන්න. මැරෙයෝ දමලා ගහන එක වහාම 
නවත්වන්න අගමැතිතුමාට පුළුවන්. ඒක කරන්න, පළමුෙවන්ම.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ජනතාව අහන්ෙන්,  ෙම්ක ෙවන් කෙළේ නැත්ෙත් ඇයි 

කියලායි. ෙතල් පිරිපහදුවට ෙම් ෙකොටසයි, ෙම් ෙකොටස වරායටයි 
කියලා ෙවන් කෙළේ නැත්ෙත් ඇයි? දැන් කෑ ගහලා වැඩක් නැහැ 
ෙන්. මම අහන්ෙන් එච්චරයි. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙවන කතන්දරවලින් වැඩක් නැහැ. ෙම්වා ෙවන කතන්දර. 

ඇයි, ෙමෙහම හැසිෙරන්ෙන්? මිනිස්සු ෙල් හළාෙගන මහ පාෙර්. 
 
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 මැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of Order එක 

ෙමොකක්ද? ෙහට දවස පුරාම විවාදයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි අද 
පධාන කටයුතුවලට යන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ඒක රටට 
කරන අසාධාරණයක්.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
හරි, ගරු කථානායකතුමනි. මම ඔබතුමා කියන කාරණය ඉත 

සිතින් පිළිගන්නවා. ෙමන්න ෙම් කාරණය විතරයි මට ඔබතුමාෙග් 
අවධානයට ලක් කරන්න තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් වෘත්තීය සමිති 
ව්යාපාරයට තමන්ෙග් සම්පත් රැක ගන්න වැඩ වර්ජනයක් 
කරන්න අයිතියක් නැද්ද? ඒ වැඩ වර්ජනය කරන අයට මරික්කාර් 
කියලා මැරෙයකුෙග් ෙගෝලෙයෝ ටික යවලා පහර ෙදන්න අයිතිය 
තිෙබන්ෙන් කාටද? මරික්කාර් කියලා මැරෙයකුෙග් ෙගෝලෙයෝ 
ටිකක් තමයි යවලා තිෙබන්ෙන්. ගහලා තිෙබන්ෙන් මරික්කාර් 
කියලා මැරෙයකුෙග් ෙගෝලෙයෝ. තමුන්නාන්ෙසේලා නැහැ 
කිව්වාට, තවම ගහනවා.  

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of 

Order එක ෙමොකක්ද?  
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු අගමැතිතුමා හම්බන්ෙතොට ෙතල් ටැංකි ගැන කථා කළා. 
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ගරු අගමැතිතුමනි, ඒක කියතකින් ෙවන් කරන්න ෙදයක් නැහැ, 
ෙතල් ටැංකි ටික තිෙබන්ෙන් පර්යන්තෙය් එහා පැත්ෙත්. වතුෙරන් 
ෙවන් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමාට ගිවිසුම්ගත කරලා ඒක 
විකුණා ගන්න ඕනෑ නම්, ඒක ෙවනම කථාවක්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඇයි ඒක ෙතල් සංස්ථාවට භාර දුන්ෙන් නැත්ෙත්? ඇයි, ඒවා 

එකට දමලා දැන් කෑ ගහන්ෙන්?  
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ෙසේවකයින් ඉල්ලුෙව් සාකච්ඡාවක්. ගරු 

කථානායකතුමනි, සාකච්ඡාෙවන් විසඳා ගන්ෙන් නැතුව මැරෙයෝ 
දමලා ගහනවා. ගරු අගමැතිතුමනි, මැරෙයෝ දමලා ගහන එක නම් 
ඔබතුමාෙග් පතිපත්තිය, එෙහම නම් ගිය ආණ්ඩුවට බැණලා 
වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
China Exim Bank එෙකන් ණය අරෙගන ගිෙය් ශී ලංකා 

වරාය අධිකාරිය, ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි.  
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා ෙම් වෘත්තීය සමිති එක්ක 

සාකච්ඡා කළා නම් ඔය පශ්නය ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ.  

    
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 ජයමහ මන්තීතුමා. 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අපි 

රජයක් විධියට ෙම් සුළු වෘත්තීය සමිතියක් ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි, 
රෙට් බහුතර ජනතාව ෙවනුෙවනුයි කටයුතු කරන්ෙන්.  

ඒ නිසා රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙම් රජය ඉස්සරහට 
ඇවිල්ලා ගන්න ඕනෑ තීන්දු තීරණ ගන්නවා. [බාධා කිරීම්] ඒ නිසා 
කාටවත් ෙම් ආණ්ඩුව නටවන්න බැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] එක-
එක්ෙකනාට ඕනෑ විධියට ආණ්ඩුව ෙහොල්ලන්නත් බැහැ; 
වට්ටන්නත් බැහැ. [බාධා කිරීම්] කවුරුහරි හිතාෙගන ඉන්නවා 
නම් ෙම්ෙකන් වට්ටන්න, ඒ ගැන හිතන්න එපා. ඔය වීරවංශලා ෙම් 
රට ගිනි තිබ්බා. [බාධා කිරීම්] අදත් කරන්ෙන් ඒකයි, ෙහටත් 
කරන්ෙන් ඒකයි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
[ෙම් අවසථ්ාෙව්දී මන්තීවරු පිරිසක් සිය අසුන්වලින් නැගී සිටියහ.] 
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் உ ப்பினர்களில் பலர் எ ந்  நின்றனர்] 
[At this stage, some Members rose from their seats.] 

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) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
චීනයට සින්නක්කර දුන්ෙන්, එක ඉඩමක් විතරයි ලු. එය ෙම් 

බන්දුල ගුණවර්ධන කියනවා. රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව චීනයට 
සින්නක්කර දුන්ෙන් එක ඉඩමක් විතරලු. ඒ ෙගොල්ලන් 
සින්නක්කර දීලා, දැන් අපි බදු ෙදන්න යනෙකොට කෑ ගහනවා. 
එක ඉඩමක් විතරක් දුන්නාය කියලා ෙපොදුෙව් පිළිෙගන 
තිෙබනවා. බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා කියනවා, චීනයට 
සින්නක්කර දුන්ෙන් එක ඉඩමක් විතර ලු. චීනයට ඉඩම් 
සින්නක්කර දුන්නාය කියලා ෙමන්න පිළිෙගන. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් අපි දවෙසේ පධාන කටයුතුවලට ෙයොමු ෙවමු. ෙහට දවස 

පුරාම වාද කරන්න පුළුවන්. 
 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විජිත ෙහේරත් මැතිතුමා.  [ෙඝෝෂා කිරීම්]  
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ෙමතැන තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. දැන් 

විසිෙදෙනකු අත් අඩංගුවට අරෙගන තිෙබනවා. ඒ අය ගිහින් 
තිෙබන්ෙන් ෙග්ට්ටුව අවහිර කරන්න ෙනොෙවයි. ගරු දුමින්ද 
දිසානායක ඇමතිතුමා එක්ක සාකච්ඡාවට ගිහින් එනෙකොට තමයි 
අත් අඩංගුවට අරෙගන තිෙබන්ෙන්.  [බාධා කිරීම්] ඒ නිසා 
ඔබතුමා ෙම් විසිෙදනා නිදහස් කිරීමට වහාම කටයුතු කරන්න. 
[බාධා කිරීම්] රතුපස්වල ඇති වුණු තත්ත්වයවත්, කටුනායක ඇති 
වුණු තත්ත්වයවත් එතැන නැවත ඇති කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 
ෙම් විසිෙදනා නිදහස් කිරීමට වහාම කටයුතු කරන්න. ඒක තමයි 
හදිසි පශ්නය.  [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
කවුරුවත් තියා ගන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] කට උත්තර 

සටහන් කරෙගන පිට කරනවා. සිද්ධිය ගැන ෙහට කථා කරන්න. 
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ෙම්, හැම පැත්ෙතන්ම මට ලැබුණු කරුණු විතරයි. [බාධා කිරීම්] 
මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා ෙහට කථා කරන්න පුළුවන්. 
මම එකක් කියන්න කැමැතියි. හැම එක්ෙකනාෙගන්ම කට 
උත්තර අරෙගන පිට කරනවා.  [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, ඔබතුමාට 

ෙමොකක්ද කියන්න තිෙබන්ෙන්? ෙමතැනින් ෙමම කටයුතු අවසන් 
කරමු. ෙම්ක අපි අද දවෙසේ වැඩ කටයුතුවලට කරන 
අසාධාරණයක්.  [බාධා කිරීම්]   

 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ෙම් ෙව්ලාෙව් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 

තගාලා ඇවිල්ලා ගහනවා; පහර ෙදනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අගමැතිතුමා ඒ ගැන බලන්නම් කිව්වා ෙන්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අගමැතිතුමාට පුළුවන්, රට ෙවනුෙවන් ෙම්ක නතර කරන්න. 

ලිච්චවි කමය ගහන එක ෙනොෙවයි ෙන්. [බාධා කිරීම්] මිනිස්සු 
දම්මලා ගහන්න එපා. ෙගෝනවල සුනිල්ලා වාෙග් මිනිස්සු 
ෙගනැල්ලා දැන් ගස්සන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] මරික්කාර් 
ගස්සන්ෙන්; තගාලා ගස්සන්ෙන්. එපා, රටට ෙමෙහම කරන්න. 
[බාධා කිරීම්] ෙම්ක තරු පෙහේ පජාතන්තවාදය; ෙපොලිස් රාජ්යය.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපි පළමුවැනි වතාවට ෙම් ගැන පකාශයක් කළා. ෙමෙතක් 

කල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙවන් කෙළේ නැහැ. ෙහට වාද කරන්න. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙහට වාද කරමු.  [ෙඝෝෂා කිරීම්] අපි දැන් පධාන වැඩ 

කටයුතුවලට යමු. දවස පුරාම - [ෙඝෝෂා කිරීම්] නැත්නම් 
අසාධාරණයි. පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා - [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] අද බාධා කළා. ෙහට දවෙසේදී - [ෙඝෝෂා කිරීම්] මම ෙම් 
  ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, - [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

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

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ගජදීර මැතිතුමා, ඔබතුමාට ෙමොකක්ද කියන්න 

තිෙබන්ෙන්? [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඔබතුමාට ෙමොකක්ද අහන්න 
තිෙබන්ෙන්? අපි පධාන වැඩ කටයුතුවලට ෙයොමු ෙවන්න ඕනෑ. 
ඔබතුමාට අවස්ථාව දුන්නාෙන්. අගමැතිතුමා ඒකට අවශ්ය පියවර 
ගනියි.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න.  
 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි දවෙසේ වැඩ කටයුතුවලට ෙයොමු 

ෙවන්න ඕනෑ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක තමයි. ෙම්ක අවසාන අවස්ථාව. 

 
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) 
You go ahead and speak.  මම අහෙගන තමයි ඉන්ෙන්. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි, දවෙසේ වැඩ කටයුතුවලට යන්න අපි 

ලැහැස්තියි; අපි සූදානම්. අපි ඒකට බාධා කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් 
අත්යවශ්ය ෙසේවා ෙයොදවා වැඩ කරන පන්තිය මර්දනය කිරීෙම් 
පළමු පියවර විධියට - [ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙම් කරන ම්ෙල්ච්ඡ පහාරය 
වහාම නවත්වනවාද, නැද්ද කියන එක ගැන ගරු අගමැතිතුමා 
පකාශයක් කරන්න ඕනෑ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] පකාශ කරලා මදි. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] පකාශ කරලා මදි. ඒක නවත්වන්න වැඩ කටයුතු 
පටන් ගන්න. [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. අපි දවෙසේ වැඩ කටයුතුවලට ෙයොමු ෙවමු.  [ෙඝෝෂා 

කිරීම්]  

849 850 

[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා] 
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපි  එෙහම නම් පධාන වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරමු. මම 

ෙරොෙෂේන් චානක ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. අපි පධාන වැඩ 
කටයුතු පටන් ගනිමු. [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු යටෙත් 

ෙයෝජනා අංක එෙක් සිට හත දක්වා - [ෙඝෝෂා කිරීම්]  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙක් සිට හය දක්වා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊට කලින් පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම තිෙබනවා.  [ෙඝෝෂා 

කිරීම්]  

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 
පිළිබඳ දැනුම්දීම. 

 
පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 
පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම්  

(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
மாகாண சைபத் ேதாத்ல்கள் (தி த்தம்) சட்ட லம்  
PROVINCIAL COUNCILS ELECTIONS (AMENDMENT) BILL  

"1988 අංක 2 දරන පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් පනත සංෙශෝධනය කිරීම 
සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි." 
 
පිළිගන්වන ලද්ෙද් පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමා 

ෙවනුවට ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා විසිනි. 
2017 අෙගෝස්තු 08වන අඟහරුවාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි ද, 

එය මුදණය කළ යුතුයයි ද, අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට 
ෙයොමු කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சர் சார்பில் 

மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .  
2017 ஆகஸ்ட்  08, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற 

மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் உாிய 
ைறசார் ேமற்பார்ைவக்கு க்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட ேவண் 
ெமன ம் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

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

of Provincial Councils and Local Government;  to be read a Second 
time upon  Tuesday, 08th  August, 2017  and to be printed; and to be 
referred  to the relevant Sectoral Oversight Committee.  

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මුදල් හා ජනමාධ්ය ඇමතිතුමා. [බාධා කිරීම්] 

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

Media , I move Item I.  We will pass it. -[Interruption.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද දවස පුරා ෙම් නියමයන්, ෙයෝජනාව සහ පනත් ෙකටුම්පත 

සාකච්ඡා කිරීමට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සහෙයෝගය ෙදන්න 
කැමැතිද? මම ෙම් තුන්වැනි වතාවටයි ඉල්ලන්ෙන්.[බාධා කිරීම්]  
ෙම්ක වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක්. අෙනක් පශ්නය ෙහට  දවස 
පුරාම විවාද කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ෙම් වැඩ කටයුතු කරන්න 
ඉඩ ෙදන්න. එෙහම නැත්නම් ෙවනත් විධියකට රෙට් ජනතාවෙග් 
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්න ෙවනවා.   

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order.   
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අවසාන වතාවට මම දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාට කථා 

කරන්න අවස්ථාව ෙදන්නම්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena)  
ගරු කථානායකතුමා ඊෙය් පැහැදිලිව නිෙයෝගයක් දුන්නා, මා 

ඉදිරිපත් කළ ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පකාශයට අද 
පිළිතුරු ෙදන්නය කියා. අද ගරු ඇමතිතුමා ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ 
නිසා ඒකට පිළිතුරු ෙනොදී ෙවනත් කටයුත්තකට යන්න බැහැ, 
ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒකට පිළිතුරු ලබා ෙදන්න කියන්නම්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම් සභානායකතුමා කිසිම ෙදයක් දන්ෙන් නැහැ. [බාධා 

කිරීම්] කිසිම ෙදයක් දන්ෙන් නැහැ. 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

වැඩ කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. ඔබතුමා අද ඒකට පිළිතුරු ෙදන්ෙන් 

නැද්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පිළිතුරු ෙදන්න වාතාවරණයක් තිෙයන්න ඕනෑ.  [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ෙහට  ෙම් පශ්නය වාද විවාද කරමු. ෙහට ඒක ඉදිරිපත් 

කරන්න. ෙමය ජාතික වැදගත්කමකින් යුත් පනත් ෙකටුම්පතක් 
නිසා මම තමුන්නාන්ෙසේලාට නැවත වරක් ආයාචනය කරනවා, 
ෙමයට සහාය ෙදන්නය කියා. නැත්නම් ෙම්ක ෙම් ෙද්ශයට කරන 
විෙරෝධතාවක් ෙවනවා. ෙම්ක වාද විවාද කරන්න කැමැතිද? 
නැත්නම් ෙම්ක ෙගන යන්න බැහැ. මම නැවත වරක් අවස්ථාවක් 
ෙදනවා, ෙම්ක වාද කරන්න. කැමැති නම් වාද කරන්න පුළුවන්. 
එෙහම නැත්නම් තමුන්නාන්ෙසේලා -  [බාධා කිරීම්]  

 
විෙශේෂ ෙවෙළඳ  භාණ්ඩ බදු පනත: නියමය  

விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் 
சட்டம் : கட்டைள 

SPECIAL COMMODITY LEVY ACT:  ORDER 
                                                                                                                                             
I  

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

Media, I move,  

“That the  Order made by the Minister of Finance under Section 5 of 
the Special Commodity Levy Act, No. 48 of 2007, relating to 
Special Commodity Levy and published in the Gazette 
Extraordinary No. 2012/16 of 28th March 2017, which was 
presented on 20.06.2017, be approved.  

(Cabinet  approval  signified.)” 
 

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

 
II 

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

Media, I move,                                                                

“That the Order made by the Minister of Finance under Sub Section 
(3) of Section 2 of the Special Commodity Levy Act, No. 48 of 
2007, relating to Special Commodity Levy and published in the 
Gazette Extraordinary No.2012/17 of    28th March 2017, which was 
presented on 20.06.2017, be approved.  

(Cabinet  approval  signified.)” 
 

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

III 
 

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

Media, I move,  

“That the Order made by the Minister of Finance under Sub Section 
(3) of Section 2 of the Special Commodity Levy Act, No. 48 of 
2007, relating to Special Commodity Levy and published in the 
Gazette Extraordinary No. 2012/52 of 31st March 2017, which was 
presented on 20.06.2017, be approved.  

(Cabinet  approval  signified.)” 

 
 

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

 

 

 

IV 
 
 
 

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

Media, I move,  

“That the Order made by the Minister of Finance under Sub Section 
(3) of Section 2 of the Special Commodity Levy Act, No. 48 of 
2007, relating to Special Commodity Levy and published in the 
Gazette Extraordinary No. 2018/2 of 08th May 2017, which was 
presented on 20.06.2017, be approved.  

(Cabinet  approval  signified.)” 
 
 

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

 

 

 

V 
 
 
 

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

Media, I move,  

“That the Order made by the Minister of Finance under Sub Section 
(3) of Section 2 of the Special Commodity Levy Act, No. 48 of 
2007, relating to Special Commodity Levy and published in the 
Gazette Extraordinary No. 2019/21 of 19th May 2017, which was 
presented on 20.06.2017, be approved.  

(Cabinet  approval  signified.)” 
 
 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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ෙර්ගු ආඥාපනත: ෙයෝජනාව  
சுங்கக் கட்டைளச் சட்டம் : தீர்மானம் 

CUSTOMS ORDINANCE: RESOLUTION 
 

  

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

Media, I move,  

“That the Resolution under Section 10 of the Customs Ordinance 
(Chapter 235) relating to Import Duties, which was presented on 
20.06.2017, be approved.  

(Gazette Extraordinary No. 2006/42 of 16th February 2017) 
(Cabinet  approval  signified.)”  

 

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

 
ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු (සංෙශෝධන ) 

පනත් ෙකටුම්පත 
நாட்ைடக் கட் ெய ப் தல் வாி ( தி த்தம்) 

சட்ட லம்  
NATION BUILDING TAX (AMENDMENT) BILL  
 
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු 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   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. 
[කථානායකතුමා    මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[மாண் மிகு  சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
Considered in Committee. 
[MR. SPEAKER  in the Chair.] 

1වන  වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

1ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 1  ordered to stand part of the Bill. 
 
 

2 වන වගන්තිය.- (2009 අංක 9 දරන පනෙත් 
පළමුවන උපෙල්ඛනය සංෙශෝධනය කිරීම.)  

வாசகம் 2.- (2009ஆம் ஆண் ன் 9ஆம் இலக்கச் 
சட்டத் க்கான தலாம் அட்டவைணையத் 

தி த் தல்.) 
CLAUSE  2.- (Amendment of the First Schedule to the Act, No. 9 of 

2009.) 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 
(1)  " 2 වන පිටුෙව්, 15 සිට 20 දක්වා වන ෙප්ළි ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට 

පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 
 
'(ඇ)  (xviඅ) අයිතමෙය් "එයාර් ලංකා ෙක්ටරින් සර්විසස් 
ලිමිටඩ්" යන වචන ෙවනුවට, පහත දැක්ෙවන වචන හා 
ඉලක්කම් ආෙද්ශ කිරීෙමන්:- 
 
'2017 අෙගෝස්තු මස 1වන දිනට ෙපරාතුව වූ යම්, කාල 
පරිච්ෙඡ්දයක් සඳහා එයාර් ලංකා ෙක්ටරින් සර්විසස් ලිමිටඩ් 
'” ; 

 
(2)  " 2 වන පිටුෙව්, 32වන  ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 

ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 
 
'මඟින් 2017 අෙගෝස්තු මස 1වන දිනට ෙපරාතුව' "; 

 
(3)  "3වන පිටුෙව්, 15 වන  ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 

ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: 
 
'විදුලිබල සැපයීම' ": 

 
(4)  "3වන පිටුෙව්, 22වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 

ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 
 
'විදුලිබල සැපයුම' "; 

 
(5)  " 4වන පිටුෙව්, 7 වන සහ 8 වන ෙප්ළි ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත 

දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 
 
'එදිනට පසු නමුත් 2017 අෙගෝස්තු මස 1වන දිනට 
ෙපරාතුව ඉදිකිරීම්'' "; 

 
(6) " 4වන පිටුෙව්, 12වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 

ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: 
 

'(ඇ) 2017 අෙගෝස්තු මස 1වන දින ෙහෝ' "; 

 
(7)  "4වන පිටුෙව්,  22 වන  ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 

ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:  
 

' (අ) 2017 අ ෙගෝස්තු මස 1වන දිනට ෙපර' "; 

 

(8)  "4වන පිටුෙව්, 24වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: 

 
' (ආ) 2017 අෙගෝස්තු මස 1 වන දින ෙහෝ' "; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

(9)   "5 වන පිටු ෙව්,  17 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත 
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: 

 
'අෙගෝස්තු මස 1වන දිනට ෙපරාතුව' "; 

 

(10)   "5 වන පිටු ෙව්, 21වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත 
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: 

 
'(xxxviii) 2017 අෙගෝස්තු මස 1වන දිනට ෙපර' "; 

 

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත 

විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
 
 

2 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

2ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause   2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 

3 සහ 4 වන  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 
තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

3ஆம், 4ஆம் வாசகங்கள் சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clauses  3  and 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 க்க 
ேவண் ெ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 ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත සංෙශෝධිතාකාරෙයන් 

තුන් වන 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 ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, " පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය"යි මා  ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 3.35ට, 2017  ජූලි 07වන  

දින සභා සම්මතිය අනුව, 2017 ජූලි 27  වන බහසප්තින්දා 
පූ.භා.10.30වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 

அதன்ப  பி.ப. 3.35  மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2017 
ைல 07ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க,  2017 ைல 27, 

வியாழக்கிழைம .ப. 10.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
 

Parliament adjourned accordingly at  3.35 p.m. until   10.30 a.m.  
on Thursday, 27th July, 2017,  pursuant to the Resolution of Parliament 
of 07th July 2017.  

857 858 

[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 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. 

 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය, 
අන්තර් පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය සහ ''සාර්ක්'' 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් සංගමය යන 

සංගම්වල විධායක සභා රැසව්ීම 
ெபா நலவாய பாரா மன்றச் சங்கம், அைனத் ப் 

பாரா மன்ற ஒன்றியம்  மற் ம் 'சார்க்' பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கள் சங்கம் ஆகியவற்றின் நிைறேவற் க் 

கு க் கூட்டம் 
EXECUTIVE COMMITTEE MEETING OF COMMONWEALTH 

PARLIAMENTARY ASSOCIATION, INTER-PARLIAMENTARY 
UNION AND SAARC PARLIAMENTARIANS'  ASSOCIATION  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
අද දින පස් වරු 3.30ට පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ෙපොදු රාජ්ය 

මණ්ඩලීය පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය (ශී ලංකා ශාඛාව), අන්තර් 
පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය (ශී ලංකා කණ්ඩායම) සහ ''සාර්ක්'' 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් සංගමය (ශී ලංකා ශාඛාව)  යන 
සංගම්වල විධායක සභා රැස්වීම අද දින පස් වරු 3.00ට අංක 8 
දරන කාරක සභා කාමරෙය්දී පැවැත්ෙවන අතර, එයට සහභාගි 
වන ෙලස ගරු කාරක සභික මන්තීවරුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිමි. 

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 නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මුදල් හා ජනමාධ්ය 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2016 වර්ෂය සඳහා රාජ්ය ව්යාපාර 
ෙ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  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය සඳහා ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව 
ෙගොවි කටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු කිරීෙම් ආයතනෙය් 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 නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගාමීය ආර්ථික කටයුතු 

පිළිබඳ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2016 වර්ෂය සඳහා ගාමීය 
ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්යාංශෙය් 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. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම 2016 වර්ෂය සඳහා 

කීඩා සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික කාර්ය සාධන 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

859 860  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

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 ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 

යටිතල පහසුකම් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2016 වර්ෂය සඳහා 
විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික 
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. 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker)     
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා  - පැමිණ නැත.  

 
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) 
ගරු නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමනි, උඩවලව, ආර්.ඊ.ටී හන්දිය, 

අංක ටී. 6 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩී.එච්.ෙජ්.පී. විමලසිරි 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක්  මම පිළිගන්වමි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන 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 නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  තංගල්ල, ෙගොයම්ෙබොක්ක, 

"හංසගිරි"යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එස්.සී.ෙක්. වීරවර්ධන 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.    

ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
ගරු නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමනි, නාවලපිටිය, හල්ෙගොල්ල 

01, අංක 06 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි  බී.එම්.ෙක්.බී. බස්නායක 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළගන්වමි.  

 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රත්නපුර, බටුෙගදර පරණ 

පාර, අංක 04 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එල්.එච්.එල්. රාජපක්ෂ 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.          
 

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

M.H. Athambawa of Al Murshid Maha Vidyalaya, 
Silmiyapura, Badulla.  
 

ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Hon. Deputy Speaker, I present - 

(1) a petition from Mr. A.M.A. Latheef of Alhira 
Muslim College Kottaramulla; and   

(2)   a petition from Mr. M.I.M. Siddeen of No. 31/A, 
Madawakkulama, Andigama.  

 

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

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

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 1 -1046/'16- (1), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 
 

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් 

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

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

861 862 

[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා] 
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රජෙය් ෙගොඩනැඟිලිවල පවත්වාෙගන යන 
අමාත්යාංශ: ශී ජයවර්ධනපුර ෙකෝට්ෙට් මහනගර 

සභා බලපෙද්ශය 
அரச கட் டங்களில் இயங்கும் அைமச்சுக்கள்:       

ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர, ேகாட்ேட  மாநகர சைப 
ஆ ைகப் பிரேதசம் 

MINISTRIES  FUNCTIONING IN  STATE-OWNED BUILDINGS: 
SRI JAYEWARDENEPURA KOTTE MUNICIPAL LIMITS  
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2. 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 ජයවර්ධනපුර ෙකෝට්ෙට් මහ නගර සභා බල 
පෙද්ශය තුළ පිහිටි රජෙය් ෙගොඩනැඟිලිවල 
පවත්වාෙගන යනු ලබන අමාත්යාංශ කවෙර්ද; 

 (ii)  එම අමාත්යාංශ පවත්වාෙගන යනු ලබන රජෙය් 
ෙගොඩනැඟිලි කවෙර්ද;  

 (iii) බදු කුලී ෙගවන හා ෙනොෙගවන අමාත්යාංශ, එක් 
එක් ෙගොඩනැඟිල්ල අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 (iv)  බදු ෙගවන අමාත්යාංශ, එක් වර්ග අඩියක් සඳහා 
ෙගවනු ලබන බදු කුලිය හා ෙසේවා ගාසත්ුව, එක් 
එක් ෙගොඩනැඟිල්ල අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (v) ෙමම ෙගොඩනැඟිලිවල රථගාල් සඳහා ෙගවීමක් 
සිදු කරන්ෙන්ද; 

 (vi) එෙසේ නම්, එම මුදල ෙකොපමණද; 

 (vii) රථ සංඛ්යාව අනුව සිදු කරන එම ෙගවීෙම් 
කමෙව්දය කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) ශී ජයවර්ධනපුර ෙකෝට්ෙට් මහ නගර සභා බල 
පෙද්ශය තුළ පිහිටි ෙපෞද්ගලික ෙගොඩනැඟිලිවල 
පවත්වාෙගන යන අමාත්යාංශ කවෙර්ද; 

 (ii)  එම අමාත්යාංශ පවත්වාෙගන යන ෙගොඩනැඟිලි 
කවෙර්ද; 

 (iii) එම ෙගොඩනැඟිලිවල වර්ග අඩියක් සඳහා ෙගවනු 
ලබන බදු මුදල හා ෙසේවා ගාසත්ුව, එක් එක් 
ෙගොඩනැඟිල්ල අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 (iv)  ෙමම ෙගොඩනැඟිලිවල රථගාල් සඳහා ෙගවීමක් 
සිදු කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர, ேகாட்ேட மாநகரசைப 
ஆ ைக பிரேதசத்தில் உள்ள அரசாங்கக் 
கட் டங்களில் ேபணிவரப்ப கின்ற 
அைமச்சுக்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) இவ்வைமச்சுக்கள் ேபணிவரப்ப ம் அரசாங்க 
கட் டங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) குத்தைகக் கூ  ெச த் ம் மற் ம் ெச த்தாத 
அைமச்சுக்கள், ஒவ்ெவா  கட் டத்திற்கு 
அைமவாக தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) குத்தைக ெச த் ம் அைமச்சுக்கள், ஒ  ச ர 
அ க்குச் ெச த் ம் குத்தைகக் கூ  மற் ம் 
ேசைவக் கட்டணம், ஒவ்ெவா  கட் டத்திற்கு 
அைமவாக தனித்தனிேய எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (v) இந்தக் கட்டடங்களில் வாகனங்கைள நி த்தி 
ைவப்பதற்காக ெகா ப்பன  ெசய்யப்ப  
கின்றதா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனின், இத்ெதாைக யாெதன்பைத ம்; 

 (vii) வாகனங்களின் எண்ணிக்ைகக்கு அைமவாக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ெகா ப்பன  ைறயியல் 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர, ேகாட்ேட மாநகர சைப 
ஆ ைகப் பிரேதசத்தில் உள்ள தனியார் 
கட் டங்களில் ேபணிவரப்ப ம் அைமச்சுக்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) இவ்வைமச்சுக்கள் ேபணிவரப்ப ம் கட் டங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) இக்கட் டங்களில் ஒ  ச ர அ க்கு ெச த் ம் 
குத்தைகத் ெதாைக மற் ம் ேசைவக் கட்டணம், 
ஒவ்ெவா  கட் டத்திற்கு அைமவாக 
தனித்தனிேய எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iv) இக்கட் டங்களில் வாகனங்கைள நி த்தி 
ைவப்பதற்காக உள்ள இடப்பரப் க்கு 
ெகா ப்பன  ெசய்யப்ப கின்றதா 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 Ministries that run their offices within 
the limits of Sri Jayewardenepura Kotte 
Municipal Council area; 

 (ii) the State-owned buildings, in which 
aforesaid offices of the Ministries  have 
been  located;  

 (iii) separately, in terms of  each building, the 
Ministries that pay and do not pay lease; 

 (iv) separately, in terms of each building, 
amounts of lease and service charges paid 
per one square foot by aforesaid  
Ministries; 
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 (v) whether a fee is charged for the parking 
spaces of these buildings; 

 (vi) if so, the aforesaid amount; and  

 (vii) the method of payment calculated in terms 
of the number of vehicles?  

(b) Will he inform this House - 

 (i) the Ministries  that  run  their  offices 
in private buildings within the limits of Sri 
Jayewardenepura Kotte Municipal Council 
area; 

 (ii) the buildings in which aforesaid offices of 
the Ministries have been located;  

 (iii) separately, in terms of each building, of the 
amounts of lease and service charges paid 
per one square foot of aforesaid buildings; 
and 

 (iv) whether a fee is charged for the parking 
spaces of these buildings? 

(c)   If not, why? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම 
පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ)  (i)  අමාත්යාංශ කිසිවක් නැත. 

 (ii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (v)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (vi) පැන ෙනොනඟී. 

 (vii)  පැන ෙනොනඟී. 

(ආ)  (i)  ඇමුණුෙමහි සඳහන් ෙව්. ඇමුණුම සභාගත* 
කරනවා.  

 (ii)  ඇමුණුෙමහි සඳහන් ෙව්. 

 (iii)  ඇමුණුෙමහි සඳහන් ෙව්. 

 (iv)  රථගාල් සඳහා ෙගවීමක් සිදු කරනු ෙනොලැෙබ්. 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
 சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
  Annex tabled: 

ඇමුණුම  

 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ගරු රාජ්ය 
අමාත්යතුමාට ස්තිතුවන්ත ෙවනවා, පිළිතුර ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන්. පිළිතුරට අදාළ ඇමුණුම සභාගත කරපු නිසා එම 
ඇමුණුෙම් සඳහන් ෙතොරතුරු නැතිව හරියාකාරව අතුරු පශ්න 
අහන්න මට අමාරුයි. ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, ෙකෙසේ නමුත් මා 
ඔබතුමාෙගන් පළමුවන අතුරු පශ්නය අහන්න කැමැතියි. 
සාමාන්යෙයන් ෙකොළඹ නගරෙය් ෙපෞද්ගලික ෙගොඩනැඟිල්ලක් 
බදු ගන්නවාට වඩා ශී ජයවර්ධනපුර ෙකෝට්ෙට් ෙහෝ කඩුෙවල මහ 
නගර සභා බල පෙද්ශය තුළ ෙගොඩනැඟිලි බදු ගැනීම වාසිදායකයි.   

ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත්යාංශය තමයි පතිපත්තිමය තීන්දු 
ගන්නා අමාත්යාංශය. ෙකොළඹ නගරෙය් ෙපෞද්ගලික 
ෙගොඩනැඟිලිවල තිෙබන සියලුම අමාත්යාංශ බත්තරමුල්ල, 
කඩුෙවල ෙහෝ ෙකෝට්ෙට් පෙද්ශෙය් තිෙබන රජෙය් 
ෙගොඩනැඟිලිවලට ෙග්න්න අමාරුයි කියන එකත් අපි දන්නවා. 
ඒවා ෙපෞද්ගලික ෙගොඩනැඟිලිවලට ෙගන ඒෙම් වාසිදායක 
තත්ත්වයක් තිෙබනවා.  

පසුගිය කාලෙය් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් "ජයසිංහ ටවර්ස්" එකට 
 ෙගනා අමාත්යාංශය ගැන කථා කළා. නමුත් මට තිෙබන 
ෙතොරතුරු අනුව ෙලෝක ෙවෙළඳ මධ්යස්ථානෙය් -WTC එෙක්- 
වර්ග අඩියකට වඩා රුපියල් 100ක් අඩුයි, "ජයසිංහ ටවර්ස්" එෙක් 
වර්ග අඩියක්. එම නිසා ජයවර්ධනපුර අවට අමාත්යාංශ සහ රජෙය් 
පධාන ආයතන ස්ථාපනය කරනවා නම් රජෙය් ෙගොඩනැඟිලි 
හදාගන්නාකම් ෙහෝ ෙකොළඹ ෙම් ආයතන පවත්වාෙගන ඉන්ෙන් 
ඇයි, ෙම්වා ජයවර්ධනපුර ෙහෝ ඒ අවට පෙද්ශයට ෙම්වා ෙගන ඒම 
වාසිදායක නැද්ද? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැනටමත් පතිපත්තිමය 

තීරණයක් අරෙගන තමයි අමාත්යාංශ කම කමෙයන් ෙම් 

අමාත්යාංශෙය් 
නම   

එම අමාත්යාංශ 
පවත්වාෙගන යනු 
ලබන ෙපෞද්ගලික 
ෙගොඩනැඟිලි   

බදු කුලී 
ෙගවන්ෙන්
ද යන වග   

ෙගවනු ලබන ගාස්තු                          
(වර්ග අඩියක් සඳහා) 

බදු මුදල 
(රුපියල්) 

ෙසේවා 
ගාස්තු 

(රුපියල්) 

01 පාෙද්ශීය 
සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය 

රාජගිරිෙය් පිහිටි 
ෙනො. 1090 සිෙනෝ 
ලංකා 
ෙගොඩනැඟිල්ල 

ෙගවනු 
ලැෙබ් 

160.00 30.00 

02 කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශය 

රාජගිරිෙය් පිහිටි 
ෙනො. 288 ඩී.පී.ෙජ්. 
ෙගොඩනැඟිල්ල 

ෙගවනු 
ලැෙබ් 

167.50 60.00 

03 ජාතික 
සහජීවනය, 
සංවාද හා 
රාජ්ය භාෂා 
අමාත්යාංශය 

රාජගිරිය, බුත්ගමුව 
පාර පිහිටි ෙනො.40 
ෙගොඩනැඟිල්ල 

ෙගවනු 
ලැෙබ් 

79.65 - 

04 ජාතික 
ඒකාබද්ධතා 
හා 
පතිසන්ධාන 
අමාත්යාංශය 

නාවල 
නාරාෙහේන්පිට 
පාෙර් පිහිටි අංක 34 
ෙගොඩනැඟිල්ල 

ෙගවනු 
ලැෙබ් 

56.54 - 

අනු 
අංකය

   

865 866 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 
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පෙද්ශවලට අරෙගන එන්ෙන්.  නමුත් සමහර ෙවලාවට ෙකෝට්ෙට් 
බල පෙද්ශෙයන් අෙප් අමාත්යාංශවලට අවශ්ය භූමි පමාණය, 
ඉඩකඩ සහ පහසුකම් සහිතව ෙපෞද්ගලික ෙගොඩනැඟිල්ලක්වත් 
ෙසොයා ගන්නට අමාරු තත්ත්වයන් තිෙබනවා. ෙමොකද, පරීක්ෂා 
කර බලා වාර්තා අනුව තමයි ෙගොඩනැඟිලි ෙතෝරන්ෙන්. ඒ අනුව 
සමහර ෙව්ලාවට ඒ අපහසුතාව තිෙබනවා. නමුත් එදා මම මතක් 
කළා වාෙග්, අතිගරු ජනාධිපති ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් 
සංකල්පය අනුව අපි ෙම් වන විට අමාත්යාංශ විශාල පමාණයක් 
ෙම් අවට ස්ථාපිත කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදෙවනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියෙග් යුගෙය් 
ජනාධිපති මන්දිරය හදන්නට ෙවන් කළ ඉඩම තිෙබනවා. 

ඒ වාෙග්ම  සමහර අමාත්යාංශවලට ෙවන් කරපු ඉඩම්වල 
හදලා තිෙබන්ෙන් තට්ටු ෙදකක්, තට්ටු තුනක්, තට්ටු හතරක් 
තිෙබන  ෙගොඩනැඟිලි බව අපි දන්නවා. උදාහරණ විධියට  දැනට 
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය පවතින ෙගොඩනැඟිල්ල, දැනට ඉඩම් 
අමාත්යාංශය  පවතින  ෙගොඩනැඟිල්ල,  දැනට වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පවතින ෙගොඩනැඟිල්ල ගන්න පුළුවන්. ෙම් 
ෙගොඩනැඟිලිවල උපරිම තිෙබන්ෙන් තට්ටු ෙදකයි, තුනයි, හතරයි. 
හැබැයි, ෙම් භූමිය පාවිච්චි කරලා තට්ටු 10කට වැඩි ෙගොඩනැඟිලි 
සෑදීමට කිසිම බාධාවක් නැහැ; කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ෙමතැන 
සිදුවී තිෙබන්ෙන් එම ඉඩෙමන් නියම පෙයෝජන ෙනොගැනීමයි.  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ෙගොඩනැඟිලි හදලා 

තිෙබන්ෙන් දැනට අවුරුදු 20කට, 30කට ඉස්ෙසල්ලා. ඒ කාලෙය් 
අවශ්යතාව අනුව සහ ඉදිරි දැක්ම අනුවයි එම ෙගොඩනැඟිලි හදලා 
තිෙබන්ෙන්. නමුත් පසු කාලීනව එම අමාත්යාංශවල කාර්ය 
මණ්ඩලය විශාල වීම ෙහේතුෙවන් සමහර ෙව්ලාවට අපහසුතා මතු 
ෙවන්න ඇති. අපි එම ස්ථානෙය්ම තවත්  ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදනවා 
නම් තිෙබන ෙගොඩනැඟිල්ල විනාශ කරන්න ඕනෑ. ෙහොඳ 
තක්ෙසේරුවක් කරලා තමයි එම තීන්දුවට යනවා නම් යා යුත්ෙත්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 4 - 1116/'16-(1), ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් 

පාලන අමාත්යතුමා කියනවා ෙම් පශ්නයට එතුමාටම පිළිතුර ලබා 
ෙදන්න අවශ්යයි කියලා. ඒ නිසා එතුමා ෙ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 නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 5 - 1171/'16-(1), ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුර ලබා 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. 
 
 

 

විදුලිය ලබා දී ඇති නිවාස : කිලිෙනොච්චිය 
දිසත්ික්කය  

மின்சாரம் வழங்கப்பட்ட கள் : கிளிெநாச்சி 
மாவட்டம் 

HOUSES PROVIDED WITH ELECTRICITY: KILINOCHCHI 
DISTRICT 

    1193/’16 
6. ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 

(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) 1983 වර්ෂය වනවිට කිලිෙනොච්චිය දිසත්ික්කය 
තුළ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් විදුලිය ලබා 
දී ඇති මුළු නිවාස සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙම් වනවිට විදුලිය ලබා දී ඇති මුළු නිවාස 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) වර්ෂ 1984 සිට 2009 දක්වා විදුලිය ලබා දීම 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන ලද මුදල එක් එක් වර්ෂය 
අනුව ෙකොපමණද; 

 (iv)  2009 වර්ෂෙය්දී යුදමය තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු 
2015 වර්ෂය දක්වා විදුලිය ලබා දී ඇති නිවාස 
සංඛ්යාව එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත (iv) හි සඳහන් කාල පරිච්ෙඡ්දය සඳහා 
විදුලිය ලබා දීම ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන ලද මුදල 
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාව ට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 1983ஆம் ஆண்டளவில் கிளிெநாச்சி மாவட் 
டத்தில் இலங்ைக மின்சார சைபயினால் 
மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள களின் ெமாத்த 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

867 868 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) தற்ேபாைதக்கு மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள 
களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக யாெதன் 

பைத ம்; 

 (iii) 1984 தல் 2009ஆம் ஆண்  வைர மின்சாரம் 
வழங்குவதற்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத் 
ெதாைக ஆண்  வாாியாக எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (iv) 2009ஆம் ஆண் ல் த்த நிலவரம் வைடந்த 
பின்னர் 2015ஆம் ஆண்  வைர மின்சாரம் 
வழங்கப்பட் ள்ள களின் எண்ணிக்ைக 
ஆண்  வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  (iv) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள கால 
கட்டத்தில் மின்சாரம் வழங்குவதற்காக 
ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக ஆண்  
வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Power and Renewable Energy: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of houses in the Kilinochchi 
District that had been provided with 
electricity supply by the Ceylon Electricity 
Board by year 1983; 

 (ii) the total number of houses which have been 
provided with electricity supply by now; 

 (iii) the amount of money allocated for the 
supply of electricity from year 1984 to 2009 
on per year basis; 

 (iv) the number of houses that had been 
provided with electricity supply up to year 
2015 after the end of war situation in year 
2009 on per year basis; and 

 (v) the amount of money allocated for the 
supply of electricity during the period 
mentioned in (iv) above on per year basis? 

(b) If not, why? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 

බලශක්ති අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
ෙදනවා.  

(අ) (i) කිසිවක් නැත. ෙබදාහැරීම සිදු කරනු ලැබුෙව් 
පළාත් පාලන ආයතනෙයනි. 

 (ii) 2017 මැයි 31 දිනට විදුලි සම්බන්ධතා 32,458ක් 
සපයා ඇත.  

  2015 වර්ෂෙය්දී අපි බලයට පත් වුණාට පසේසේ 
දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාල, පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාල හරහා ගාම නිලධාරිවරු මඟින් සිදුකරන 
ලද සංගණනය අනුව කිලිෙනොච්චිය දිසත්ික්කය 
තුළ විදුලි ෙසේවාවන් ලබාෙගන ෙනොමැති නිවාස 
විශාල පමාණයක් තිෙබන බව හඳුනා ගත්තා. 
ඔවුනට විදුලි ෙසේවාව ලබා ගැනීමට තිබූ පධානතම 
බාධාවන් අපි හඳුනා ගත්තා. ඒවා තමයි, නිවාස 
wiring කරලා නැතිකම; සමහර අතුරු මාර්ගවලට 
විදුලි කණු සවි කරගැනීමට මුදල් ෙනොමැතිකම; 
සමහරුන්ට සබඳතා වයරයට ෙගවීමට 
ෙනොහැකිකම. ෙම් ඔක්ෙකෝම සලකා ෙමම 
දිසත්ික්කයටත්, මුළු රටටමත් බලපාන ආකාරයට 
"රටම එළියයි - අඳුර දුරලයි" ජාතික විදුලි 
සත්කාරය ණය ෙයෝජනා කමය අපි හඳුන්වලා 
දුන්නා. ඒ අනුව රුපියල් 45,000ක උපරිමයකට 
යට ත්ව එක් එක් අයදුම්කරුට සහන ණය මුදලක් 
ලබා දුන්නා, අවුරුදු හයකින් මාසික වාරික විධියට 
ෙගවීමට හැකි ආකාරයට.   

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මෙග් පශ්නෙය් කිලිෙනොච්චි 

දිස්තික්කය සම්බන්ධව අසා ඇති (අ)  (i) ෙකොටසටද ඔබතුමා ඔය 
උත්තර ෙදන්ෙන්?  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මම පිළිතුරු ෙදන්ෙන් ඔබතුමා අසන ලද පශ්නෙය් (අ) (ii) 

ෙකොටසට, ගරු මන්තීතුමනි. 

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

(අ)  (ii)  ෙකොටසින් අහන්ෙන්, ෙම් වන විට විදුලිය ලබාදී 
ඇති මුළු නිවාස සංඛ්යාව ෙකොපමණද කියලා.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔව්. ඒකට උත්තරය 32,458යි.  ඒ 32,458 හැදුණු විධියයි මම 

ෙම් කියන්ෙන්.  

අපි මඟ ඇරලා යන්ෙන් නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. අප 
විස්තරාත්මකව උත්තරය ෙදනවා. ඔබතුමන්ලා ඇහුවාම ෙහොඳටම 
කියන්න එපා යැ. ඔබතුමා ඒක අහෙගන ඉන්න ඕනෑ.  

ෙම් කමයට අපි මුළු ලංකාෙව්ම ෙගවල් 262,000ට විදුලිය ලබා 
දුන්නා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

 

 (iii)  1984 වර්ෂෙය් සිට 2009 දක්වා කිලිෙනොච්චි 
දිසත්ික්කෙය් විදුලි සැපයුම් සඳහා ෙවන් කරන ලද 
මුදල් පහත සඳහන් ෙව්.  

869 870 

[ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා] 
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 (iv)  2009 වර්ෂෙය් සිට 2015 වර්ෂය දක්වා විදුලි 
සැපයුම් ලබාදුන් නිවාස සංඛ්යාව පහත පරිදි ෙව්. 
2009 සිට 2015 දක්වා අපි ඉතා විශාල 
ආෙයෝජනයක් කර තිෙබනවා. 

  ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අසා තිෙබන කාලය 
තුළ,  ඒ කියන්ෙන් 2009 සිට 2015 දක්වා නිවාස 
25,930කට අපි විදුලිය සබඳතා ලබා දී තිෙබනවා. 
2016 සහ 2017 වසරවල තවත් නිවාස 6520ක් 
සඳහා සබඳතා ලබා දී තිෙබනවා. 

 (v) 2009  වර්ෂෙය් සිට 2015 වර්ෂය දක්වා විදුලි 
සැපයුම් සඳහා ෙවන් කරන ලද මුදල පහත පරිදි 
ෙව්. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඒ පශ්නයට පිළිතුර හැටියට 

සමස්ත මුදල සඳහන් කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
එක් එක් වර්ෂය  සඳහා ෙවන් කරන ලද මුදල ෙවන ෙවනමයි 

පිළිතුෙර් සඳහන් කර තිෙබන්ෙන්.  එය පහත පරිදි ෙවනවා. 

 

 

(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 නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා ඒ නිවාස සංඛ්යාවත් 
සමඟ ඒ විස්තර පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා.  2015, 2016, 
2017 වර්ෂ සඳහා කිලිෙනොච්චි දිස්තික්කයට ෙවන් කර ඇති 
පතිපාදන පමාණය ෙකොපමණද කියලා සඳහන් කරන්න ඔබතුමාට 
පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද ?  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා අසා තිෙබන පශ්නයටයි එතුමා උත්තර දුන්ෙන්. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මම අහන්ෙන් ඒ පමාණය ෙපන්වන්න පුළුවන්ද කියලායි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒක  අලුත් පශ්නයක්. ඒ නිසා ෙවන දවසක අහන්න. 

871 872 

වර්ෂය ෙවන් කරන ලද මුදල (රු. මිලියන) 

1984 - 

1985 - 

1986 - 

1987 - 

1988 - 

1989 13.30 

1990 36.58 

1991   8.06 

1992   2.55 

1993 - 

1994 - 

1995 - 

1996 - 

1997 - 

1998 - 

1999 - 

2000 - 

2001 - 

2002 - 

2003 - 

2004 40.90 

2005 23.67 

2006   5.00 

2007 - 

2008 - 

2009 110.49 

වර්ෂය අදාළ වර්ෂය 
තුළදී ලබා දුන් 
නව සබඳතා 
සංඛ්යාව 

වර්ෂය අවසාන වන විට 
විදුලිය පරිෙභෝජනය 
කරනු ලබන සම්පූර්ණ 
නිවාස සංඛ්යාව 

2009.01.01 - 
2009.12.31 

           5                     5 

2010.01.01 - 
2010.12.31 

       696                 701 

2011.01.01 - 
2011.12.31 

    1,424               2,125 

2012.01.01 - 
2012.12.31 

    2,798               4,923 

2013.01.01 - 
2013.12.31 

    8,624              13,547 

2014.01.01 - 
2014.12.31 

    4,483              18,030 

2015.01.01 - 
2015.12.31 

    7,900              25,930 

    වර්ෂය ෙවන් කරන ලද මුදල  (රු. මිලියන) 

    2009               167 

    2010               125 

    2011               127 

    2012                 72 

    2013               149 

    2014                560 

    2015                120 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමා ඒ පශ්නය අසා නැහැ. 

නමුත් ඒ පශ්නය එතුමාට මතු වන නිසා මම කියන්නම්.   නිවාස 
6,520ක් තිෙබනවා.  ඔබතුමා අසන ලද (අ) (ii) පශ්නයට මම ඒ 
පිළිබඳ පිළිතුරු දීලා තිෙබනවා. 2016 සහ 2017 මැයි 31 වන විට 
විදුලි සම්බන්ධතා 32,458ක් අපි සපයා තිෙබනවා.  2015 වර්ෂය 
අවසන් ෙවනෙකොට  විදුලි සම්බන්ධතා සංඛ්යාව 25,930ක් වනවා. 
ඒ ෙදක අතර පරතරෙය් පමාණය තමයි අපි ෙම් වසර එකහමාරක 
කාලය තුළ ලබාදීලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි,  මුදල ෙකොපමණද? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මුදල ෙකොපමණද කියලා ඔබතුමා අහලා නැහැ. මට ඒ 

ෙතොරතුර ලැබිලාත් නැහැ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
7 වන පශ්නය, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා. එතුමා 

නැහැ.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම තුන්වන අතුරු පශ්නය 

ඇහුෙව් නැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙකොපමණ මුදලක් ගියාද කියලා දැන් ඔබතුමා ඇහුවාෙන්. 

ෙකොච්චර වියදම් කළාද කියලා ඇහුවා ෙන්.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
තුන්ෙවනි පශ්නය ඇහුෙව් නැහැ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන්  පශ්න තුනක් අහන්න අවස්ථාව ෙදන්ෙන් නැහැ. 

පශ්න අංක 8 - 1381/'16 (2) 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 ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පාථමික කර්මාන්ත 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 
සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු මන්තීතුමා, පිළිතුර නම් තිෙබනවා. නමුත් ඔබතුමාට 
පිළිතුරු දීමට අවශ්ය බව අමාත්යතුමා කිව්වා. 
 

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 9 - 1466/'16- (1), ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මහතා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 

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

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

 
 

ජාතික විදුලි සත්කාරය වැඩසටහන : විසත්ර  
ேதசிய மின்சார உபசரைண நிகழ்ச்சித்திட்டம் : 

விபரம் 
 NATIONAL ELECTRIFICATION PROGRAMME: DETAILS 

 

1598/’17 
11.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) “රටම එළියයි - අඳුර දුරලයි” ජාතික විදුලි 
සත්කාරය වැඩසටහන ආරම්භ කරන ලද දිනය 
කවෙර්ද; 

 (ii) එම වැඩසටහන යටෙත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
සහ ලංකා විදුලි ෙපෞද්ගලික සමාගම (ෙලෙකෝ) 
විසින් විදුලිය ලබා දී ඇති නිවාස ඒකක සංඛ්යාව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) එම වැඩසටහන සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
සහ ලංකා විදුලි ෙපෞද්ගලික සමාගම විසින් වැය 
කර ඇති මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
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(ආ) ෙම් වනවිට ශී ලංකාෙව් නිවාස ඒකක අතරින් ෙකොපමණ 
පතිශතයකට විදුලිය සපයා තිෙබ්ද යන්නත් එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) "ரட்டம எ யய் - அந் ர ரலய்" எ ம் ேதசிய 

மின்சார உபசரைண நிகழ்ச்சித்திட்டம் ஆரம் 
பிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அத்திட்டத்தின்கீழ் இலங்ைக மின்சார சைப 
மற் ம் இலங்ைக மின்சார தனியார் கம்பனி 
(ெலக்ேகா) என்பவற்றினால் மின்சாரம் வழங்கப் 
பட் ள்ள ட்  அலகுகளின் எண்ணிக்ைக 
தனித்தனியாக எத்தைனெயன் பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்காக இலங்ைக 
மின்சார சைப மற் ம் இலங்ைக மின்சார 
தனியார் கம்பனி என்பவற்றினால் ெசலவிடப் 
பட் ள்ள பணத்ெதாைக தனித்தனியாக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) தற்ேபா  இலங்ைகயின் ட்  அலகுகளில் எத்தைன 
சத தத்திற்கு மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ளெதன்பைத 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Power and Renewable Energy : 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the date on which "Ratama Eliyai Andura 
Duralai" national electrification programme 
was commenced; 

 (ii) separately the number of household units 
for which electricity connections have been 
supplied by the Ceylon Electricity Board 
and Lanka Electricity Company (LECO) 
(Pvt.) Ltd.; 

 (iii) separately, the amounts of money spent by 
the Ceylon Electricity Board and Lanka 
Electricity Company (LECO) (Pvt.) Ltd. 
under the aforesaid programme? 

(b) Out of the households in Sri Lanka, will he also 
inform this House of the percentage of households 
for which electricity connections have been 
provided by now? 

(c) If not, why? 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුරු 

ෙදනවා. -  [බාධා කිරීමක්] 

 
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) 
Yes, Hon. Bandula Gunawardane? 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීවරෙයක් කල් 

ඇතිව පශ්නයක් ඉදිරිපත් කරලා,  පශ්නයට උත්තර ෙදන එක 
පිළිබඳව ගරු සභාෙව්දී අදහසක්වත් හුවමාරු කර ගන්න ෙදන්ෙන් 
නැතුව, switch එක off කරන බලධාරියා කවුද? ෙම්ක පුදුම 
වැඩක් ෙන්. ගරු මන්තීවරුන්ට කථා කරන්න ෙදන්ෙන් නැති 
එකා 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කවුද? ෙම්ක යකාෙග් 
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

පාර්ලිෙම්න්තුවක් ෙන්. [බාධා කිරීම්] බලධාරිෙයෝ දාලා- [බාධා 
කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේ තමයි ඊෙය් ගිහිල්ලා ගැහුෙව්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order,please! ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි,  

11 වන පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 

බලශක්ති අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
ෙදනවා. 

(අ) (i) "රටම එළියයි - අඳුර දුරලයි" ජාතික විදුලි 
සත්කාරය වැඩසටහන ආරම්භ කරන ලද්ෙද් 
2016.01.12 වන දිනදීය.  

  ඊට කලින් අපි පචාරණ කටයුතු පටන් ගත්තා. 
සබඳතා ලබා දීම පටන් ගත්ෙත් 2016.01.12 වන 
දිනයි. 

 (ii)  

 
 (iii)  

 
  ඒ කියන්ෙන්, අපි රුපියල් බිලියන 6.6ක පමණ 

මුදලක් දුප්පත්, අහිංසක මිනිසුන්ට විදුලිය ලබා දීම 
සඳහා වියදම් කරලා තිෙබනවා. සියයට 100ක 
විදුලිය ලබා දීම සඳහා. 

ආයතනය විදුලිය ලබා දී ඇති 
නිවාස ඒකක 
සංඛ්යාව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය         2,62,729 

ලංකා විදුලි ෙපෞද්ගලික සමාගම             3,647 

ආයතනය වැය කර ඇති මුදල 
(රු.මිලියන) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය          6,617.7 

ලංකා විදුලි ෙපෞද්ගලික සමාගම              71.9 

875 876 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ) ෙම් වන විට ශී ලංකාෙව් නිවාස ඒකක අතරින් සියයට 99.7 
පතිශතයකට විදුලිය සපයා ඇත.  

 පාෙයෝගිකව විදුලිය ලබා ෙදන්න පුළුවන්; නීත්යනුකූලව 
විදුලිය ෙදන්න පුළුවන්, විදුලිය ඉල්ලපු හැම  නිවසකටම 
විදුලිය ලබා දීලා තිෙබනවා. සියයට 100ක් විදුලිය ලබා 
දීලා තිෙබනවාය කියලා මා ආඩම්බරෙයන් කියනවා. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමනි, අතුරු පශ්න 

තිෙබනවාද? 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වාසුෙද්ව නානායකකාර 

මන්තීතුමාෙග් වයර් මාරු ෙවලාද මා දන්ෙන් නැහැ. ගරු අජිත් පී. 
ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා උත්තර දුන්ෙන් මෙග් පශ්නයටයි.   

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

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
වයර් මාරු ෙවලා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අතුරු 

පශ්නය අහන්න.  

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මටයි අතුරු පශ්න අහන්න තිෙබන්ෙන්. වාසුෙද්ව 

නානායක්කාර මන්තීතුමාෙග් වයර් මාරු ෙවලා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒක මා බලා ගන්නම්. ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්නය අහන්න 

ෙකෝ. 
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
වයර් ගැලවිලා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
වයර් ගැලවිලා නම් ගහගන්න. 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු මන්තීතුමනි, - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්නය 

අහන්න ෙකෝ. 
 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

මෙග් පළමු වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  ගරු ඇමතිතුමනි, 
"රටම එළියයි අඳුර දුරලයි" වැඩසටහන යටෙත් නිවාස 
262,729කට විදුලිය ලබාදී විදුලිය ඉල්ලුෙමන් සියයට 99.7ක් 
සම්පූර්ණ කළා කියලා ඔබතුමා කිව්වා. ඒ කියන්ෙන් ඔබතුමා 
කියන විධියට තව 0.3යි ඉතිරිෙවලා තිෙබන්ෙන්. රජයක් හැටියට 
ඒ ඉලක්කයට යෑම පිළිබඳව  අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. හැබැයි මට 
පශ්නයක් තිෙබනවා. විදුලි පද්ධතිය වැඩිදියුණු කළා කියලා 
ඔබතුමා කිව්වත්, ෙම් වන විට රට පුරාම විදුලිය බිඳ වැටීම් වරින් 
වර සිද්ධ ෙවනවා. රටක් හැටියට, රජයක් හැටියට ඒක සාමාන්ය 
මහ ජනතාවට විශාල පශ්නයක් සහ අර්බුදයක්. එම බිඳවැටීම්වලට 
ෙහේතුව කඩාකප්පල්කාරී කියාවක්ද, ෙද්ශපාලන හස්තයක්ද, 
වෘත්තීය සමිති ගැටලුවක්ද, යාන්තික ෙදෝෂයක්ද, එෙහමත් 
නැත්නම් ෙවනත් කුමන ෙහෝ අද්භූත සිද්ධියක්ද කියන එක මම 
ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් විදුලිය පද්ධතිය 

මූලික වශෙයන් රඳා පවතින්ෙන් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි 
බලාගාරය මතයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාලෙය් බලාගාර පෙද්ශවල 
දැඩි නියඟයක් පවතිනවා. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරෙය් 
තිෙබන එක් යන්තයක් ෙම් ෙවලාෙව් සම්පූර්ණෙයන්ම අකියයි. 
අපි එය ඉක්මනින්ම යථා තත්ත්වයට පත්කරනවා. යාන්තික ෙදෝෂ 
නිසා ෙදවැනි සහ තුන්වැනි යන්තත් අර්ධ වශෙයන් තමයි කියා 
කරන්ෙන්. අඩු තාක්ෂණෙයන් යුත් ෙමවැනි බාල ගල් අඟුරු 
බලාගාරයක් මිලදී ගැනීෙම් විපාක අපි විඳිමින් ඉන්නවා. ෙකෙසේ 
නමුත්, අපට තිෙබන වටිනා ෙදයක් වශෙයන් සලකා, ඒ ආබාධිත 
දරුවා වුණත් ආරක්ෂා කරෙගන ෙකෙසේ ෙහෝ ජාතික පද්ධතියට 
විදුලි බලය ලබා දීමටයි අපි කටයුතු කරන්ෙන්. ඒක තමයි 
යථාර්ථය. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මන්තීතුමා තවමත් හිටෙගන. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. ඔබතුමාට ඒක පශ්නයක් නැහැ ෙන්? 

877 878 

[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා] 
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ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

වන්ෙන් ෙමයයි. පසු ගිය දිනවල එක් නිලධාරිෙයකුට පහරදීමක් 
නිසා විදුලිය කඩාකප්පල්වීමක්; බිඳ වැටීමක් සිදු වුණා. එක් 
පුද්ගලෙයක් ෙවනුෙවන් සිදු ෙවච්ච ඒ ෙද් පිළිබඳව අපි රජයක් 
හැටියට කනගාටුව පළ කරනවා. නමුත්, එක් පුද්ගලෙයක්ට සිදු 
වුණු කියාවක් ෙවනුෙවන් සියදහස්-දසදහස් ගණනින් ෙරෝගීන් 
ඇතුළු විශාල පිරිසකෙග් ජන ජීවිතය අඩාල වනවා. ගරු 
අමාත්යතුමනි, ඒ කියන්ෙන් දතට දතකුත් ෙනොෙවයි, දතට දත් 
ඇන්දක්ම ගලවන එක සාධාරණ ද අසාධාරණ ද කියලා මම 
ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ පශ්නය  සාමාන්ය මිනිසුන් ෙබොෙහෝ 

ෙදෙනක් මෙගනුත් ඇහුවා. මම ඒ ගැන කනගාටු ෙවනවා. 
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ඉන්න දක්ෂ, අවංක ෙසේවකෙයකුට විරුද්ධව 
මැර බලය පාවිච්චි කරලා, තුවාල කරපු ඒ පහාරය අපි තරෙය් 
ෙහළා දකිනවා.  

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

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
නමුත්, ඒ ෙවලාෙව් වෘත්තීය සමිති ගත්ත කියා මාර්ගය නිසා ඒ 

පශ්නයට කිසිම සම්බන්ධයක් නැති දස දහස් ගණනින් විශාල 
පිරිසක් අපහසුතාවට පත් වුණා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
එය ෙම් පශ්නයට අදාළ ද? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මම ඔවුන් ෙවනුෙවන් කනගාටුව පළ කරනවා. මම හිතනවා,  

ෙම් පශ්නෙය් තිෙබන සංෙව්දීකම වෘත්තීය සමිති ෙත්රුම් ගනීවි 
කියලා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 12-1603/'17-(1), ඇසීමට කලින් ගරු වාසුෙද්ව 

නානායක්කාර මැතිතුමා. 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට රීති පශ්නයක් මතු 

කරන්න ඕනෑ. 

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

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පශ්නය වන්ෙන් අංක 

9යි. ෙමම 9වන පශ්නය අහලා තිෙබන්ෙන්, පතිපත්ති පශ්නයක් 
හැටියටයි. ඉතින් පතිපත්ති පශ්නයක් හැටියට අහපු අවස්ථාවක 
පතිපත්තිය ෙම්කද, නැද්ද කියන එකට ෙදමාසයක් කල් ඉල්ලීම 
ඉතාමත්ම අසාධාරණයි. ඔබතුමා නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
හැටියට ෙම් පශ්නවලට උත්තරදීෙම්දී හා කල් ගැනීෙම්දී, කල් 
ගැනීෙම් තිෙබන සාධාරණභාවය හා ඒ සඳහා ඉල්ලන කාලය 
පිළිබඳවත් එහි යුක්ති සහගතභාවය ගැන අපට කරුණු දැක්වීමටත් 
ඉඩක් ෙදන එක ෙහොඳයි. එතෙකොට ඔබතුමාට ඒ සඳහා මැදිහත් 
ෙවන්න පුළුවන්, "නැහැ, ෙම් පශ්නයට මාස ෙදකක් ෙනොෙවයි 
ඊට ත් කලින් පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න" කියලා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඇත්තටම වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමාෙග් පශ්නය 

අගාමාත්යතුමා ගරු සභාෙව් ඉන්න ෙවලාවක පකාශයට පත්,- 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
පිළිතුරු දීම සඳහා මාස ෙදකක් කල් ඉල්ලා තිෙබනවා. 

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
සති ෙදකක් ෙනොෙවයි. මාස ෙදකක්. ෙමොකද ෙහේතුව, 

විමධ්යගත අරමුදල් මඟින් දුන්න ඒවා ගැනයි අහන්ෙන්. තවමත් 
විමධ්යගත අරමුදල් සංෙශෝධනය ෙවමින් පවතිනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමනි, එතුමා අහන්ෙන්, 

ෙසවිලි තහඩු - 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙම්වා ෙම් file එෙක් තිෙබන ඒවා. මම කියන ඒවා ෙනොෙවයි. 

[බාධා කිරීමක්] 

879 880 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! We can sort it out.  
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමනි, ෙමතුමා අහන්ෙන්, 

ෙසවිලි තහඩු පිළිබඳව පතිපත්තිමය වශෙයන් තීන්දුවක් ගත්තාද 
කියලායි. ඒ තීන්දුව අරෙගනද, නැද්ද කියන එක පිළිබඳව ගරු 
අගමැතිතුමා ෙම් සභාෙව් ඉන්න ෙවලාවක ෙම් සභාවට පකාශ 
කරන්න පුළුවන්. ඊට පසුව ඒ පශ්නයට විස්තරාත්මක පිළිතුරක් 
ලබා දීම සඳහා මාස ෙදකක කාලයක් ලබා ගැනීම පිළිබඳව 
ගැටලුවක් නැහැ. එතුමා සාධාරණ කාරණයක් තමයි කියන්ෙන්. ඒ 
නිසා ගරු අගමැතිතුමා ඉන්න ෙවලාවක ඒ සඳහා ෙකටි 
උත්තරයක් ෙදයි. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මාස ෙදකකින් උත්තර ෙදන්නම් කියලා දන්වලා තිෙබනවා. 

ලංකාෙව්ම ඒවා ගැන ෙහොයලා කියයි. 
 

ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩල ෙසේවකයන් : රත්නපුර 
දිසත්ික්කය 

இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைப ஊழியர்கள்: 
இரத்தின ாி மாவட்டம் 

EMPLOYEES OF SRI LANKA TRANSPORT BOARD: 
RATNAPURA DISTRICT 

1609/’17 
13. ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා 
 (மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக) 
 (The Hon. Heshan Withanage) 

පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය
- (1): 

(අ) (i) රත්නපුර දිසත්ික්කෙය්, ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලෙය් ෙසේවෙය් නියුතු ෙසේවක සංඛ්යාව, එක් 
එක් ඩිෙපෝව අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙමම ෙසේවකයන් අතරින් වන්දි ලබාෙගන 
ෙසේවෙයන්  ඉවත් වීමට ඉල්ලුම් කර ඇති ෙසේවක 
සංඛ්යාව, එක් එක් ඩිෙපෝව අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) පසුගිය කාලසීමාව තුළ ෙමම ෙසේවකයන් සඳහා 
ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ෙගවීම කමානුකූලව 
සිදුවී තිෙබ්ද; 

 (iv)  ඔවුන් ෙවත වන්දි ලබා ෙදන ආකාරය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் இலங்ைகப் ேபாக்கு 
வரத் ச் சைபயில் ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள 
ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  ப்ேபா 
வாாியாக தனித்தனியாக எவ்வள ; 

 (ii) இந்த ஊழியர்கள் மத்தியில் நட்டஈட் ைனப் 
ெபற் க்ெகாண்  ேசைவயி ந்  நீங்க 
விண்ணப்பித் ள்ள ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  ப்ேபாவாாியாக தனித்தனியாக 
எவ்வள ; 

 (iii) கடந்த காலப்பகுதியில் இந்த ஊழியர்க க்காக 
ஊழியர் ேசமலாப நிதி ெச த் தல் ைறப்ப  
இடம்ெபற் ள்ளதா; 

 (iv) இவர்க க்கு நட்டஈ  ெச த்தப்ப கின்ற விதம் 
யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Transport and Civil Aviation: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately on per depot basis, the total 
number of employees employed at Sri 
Lanka Transport Board in the Ratnapura 
District; 

 (ii) separately the number of employees at each 
of the aforesaid depots who have applied 
for voluntary retirement with compensation; 

 (iii) whether payments of EPF contributions of 
those employees have been made regularly 
during the past period; and 

 (iv) the manner in which compensation will be 
paid to those employees? 

(b) If not, why? 
 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 

ෙසේවා අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) රත්නපුර දිසත්ික්කය තුළ පිහිටි ඩිෙපෝවල ශී ලංකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් 2017.03.31 දිනට 
ෙසේවක සංඛ්යාව පහත සඳහන් කර ඇත. 

 (ii) රත්නපුර දිසත්ික්කය තුළ පිහිටි ඩිෙපෝවල සිටින 
ෙසේවකයන් අතරින් සේව්ච්ඡාෙවන් විශාම 
ගැන්වීෙම් ෙයෝජනාවලිය යටෙත් (VRS) සඳහා 
ඉල්ලුම්කර ඇති ෙසේවකයින් පිළිබඳ විසත්ර පහත 
පරිදි ෙව්. 

             

 

 

 

 

 

881 882 

ඩිෙපෝව ෙසේවක සංඛ්යාව 

රත්නපුර             400 

බලංෙගොඩ             445 

ඇඹිලිපිටිය             276 

කලවාන             252 

ෙගොඩකෙවල             193 

එකතුව             1566 

ඩිෙපෝව ෙසේවක සංඛ්යාව 
රත්නපුර             56 
බලංෙගොඩ             47 
ඇඹිලිපිටිය             18 
කලවාන             13 

ෙගොඩකෙවල             27 
 එකතුව             161 



2017 ජූලි 27 

 (iii) යහ පාලන ආණ්ඩුව බලයට පත්වීෙමන් අනතුරුව 
2015 සැප්තැම්බර් මස සිට අර්ථ සාධක අරමුදල් 
ෙගවීම් කටයුතු කමානුකූලව සිදු කරෙගන යනු 
ලැෙබ්. 

  ෙකෙසේ වුවද, 2010 සිට 2015 දක්වා ෙනොෙගවා 
පැහැර හැර ඇති අර්ථ සාධක අරමුදෙල් හිඟ මුදල 
වන රුපියල් මිලියන 11,832.00ක -ඒ කියන්ෙන් 
ෙකෝටි 1,183ක- මුදල අතරින් රුපියල් මිලියන 
6,213කට -ෙකෝටි 621.3කට- ආසන්න මුදලක් 
දැනට ෙගවා අවසන් කර ඇත. ඉතුරු මුදල් ෙගවීම 
සඳහා භාණ්ඩාගාරය සමඟ කමෙව්දයක් සලසා 
ඇත.  

 (iv) සේව්ච්ඡාෙවන් විශාම ගැන්වීෙම් ෙයෝජනාවලිය 
(VRS) යටෙත් විශාම යන ෙසේවකයින්ට වන්දි 
ලබා දීම සම්බන්ධ මූලික විසත්ර පහත පරිදිය. 

 රියැදුරු, ෙකොන්ෙදොසත්ර හා කාර්මික 
තනතුරුවල ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින ෙසේවකයින් 
හැර අෙනකුත් තනතුරුවල ෙසේවකයින්ට ෙමම 
සහනය හිමිවීම.  

1. අවුරුදු 10ක් ෙහෝ අවුරුදු 10කට වැඩි 
ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇති සථ්ිර 
ෙසේවකයින් සඳහා (වයස අවුරුදු 55ට අඩු 
ෙසේවකයින් සඳහා) 

(i) ෙගවී ගිය ෙසේවා කාලය: සම්පූර්ණ 
කළ සෑම මාස 12ක් සඳහාම මාස 
3.5ක මූලික වැටුප්; 

(ii) ඉතුරු ෙසේවා කාලය: සෑම මාස 12ක් 
සඳහාම  මාස 2.0ක මූලික වැටුප්.  

2. අවුරුදු 10ට අඩු ෙසේවා කාලය සම්පූර්ණ 
කළ සථ්ිර ෙසේවකයින් සඳහා (වයස අවුරුදු 
55ට අඩු ෙසේවකයින් සඳහා) 

(i) ෙගවී ගිය ෙසේවා කාලය: සම්පූර්ණ 
කළ සෑම මාස 12ක් සඳහාම මාස 
08ක මූලික වැටුප්;  

(ii) ඉතුරු ෙසේවා කාලය: කිසිම ෙගවීමක් 
ෙනොමැත. 

3. වයස අවුරුදු 55-59 දක්වා ෙසේවකයින් 
සඳහා සිය කැමැත්ෙතන් විශාම යන විට 

(i) අවසාන වශෙයන් ලබා ගත් 
සියලුම දීමනාව ඇතුළු මාස හයක 
වැටුප් පමණක්. 

 වන්දි මුදල් ෙගවීම පහත සඳහන් ආකාරයට සිදු 
ෙව්.     

 සථ්ිර ෙසේවක සංඛ්යාව වශෙයන් වර්ග කර ෙනොමැති 
ෙසේවකයින්ට (ෙකොන්තාත් ගිවිසුම් යටෙත් ෙසේවය කරන 
ෙසේවකයින් හැර) ෙගවී ගිය ෙසේවා කාලය සඳහා සම්පූර්ණ 
කළ සෑම මාස 12ක් සඳහාම මාස 02ක මූලික වැටුප්, අවම 
වන්දි මුදල මාස 12ක මූලික වැටුපක් වශෙයන් වන්දි 
ගණනය කිරීම සිදුෙව්. 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමු අතුරු පශ්නය. 

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්ම ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලෙය් ෙසේවකයින්ට ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් විශාම යෑෙම් කමයක් 
හඳුන්වා ෙදනවාය කියලා යහ පාලන ආණ්ඩුව බලයට පත් වූ මුල් 
කාලෙය්දී පකාශයට පත් කළා. ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය 
පතිව හගතකරණය කරලා ෙසේවක පමාණය අඩු කරන්න කටයුතු 
කෙළේ ෙසේවක වැටුප් ෙගවීෙම් ගැටලු විසඳන්නයි. ඔබතුමන්ලා 
බලාෙපොෙරොත්තු වූ විධියට පතිව හගතකරණය හරහා ෙසේවකයන් 
ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් විශාම ගන්වා එහි පාලනයක් කර ගන්න පුළුවන් 
වුණාද? රැකියාව පිළිබඳව පළපුරුද්දක් තිෙබන, රැකියාව කරන්න 
තව වයස තිෙබන කණ්ඩායම්වලට ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් විශාම යන්න 
ඔබතුමන්ලා අවස්ථාව දීලා එම තනතුරුවලට නැවත අලුත් 
කණ්ඩායම් බඳවා ගන්නා ආකාරය අද වනෙකොට අපි දකිනවා. ෙම් 
තුළින් ඔබතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු වූ අරමුණ කරා යන්න 
පුළුවන් ෙවනවාද? 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ලංකා ගමනාගමන 

මණ්ඩලෙය් ෙසේවකයින් 36,700ක් සිටියා. සාමාන්යෙයන් දිනකට 
ධාවනය වන්ෙන් බස් රථ 5,500ක්. එක බස් රථයකට ෙසේවකයන් 
07ක පමණ පමාණයක් සිටියා. ෙකෙසේ ෙවතත් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් 
විශාම යන කමයට අපි බස් රියදුරන්, ෙකොන්ෙදොස්තරවරුන් සහ 
කාර්මික ශිල්පීන් ඇතුළත් කෙළේ නැහැ. අපි විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
කමයට ඇතුළත් කෙළේ කාර්යාල ෙසේවකයින්. ෙම් කමෙයන් 
ෙසේවකයින් 8,000ක් පමණ විශාම යයි කියලා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. නමුත්, ෙමම කමෙයන් විශාම ගිෙය් 
ෙසේවකයින් 5,000කට ආසන්න පමාණයක්. 

දැනටත් අෙප් රියදුරු සහ ෙකොන්ෙදොස්තරවරුන්ෙග් පමාණය 
බැලුවාම සාමාන්යෙයන් රියදුරන් 10,400ක් පමණත්, 
ෙකොන්ෙදොස්තරවරු 10,450ක් පමණත්  සිටිනවා. කාර්මික 
ශිල්පීන් 6000කට ආසන්න පමාණයක් ඉන්නවා. දැනට බස් 
රථවලට අවශ්ය ෙසේවක සංඛ්යාව සිටිනවා. බස ්රථ 100ක් ධාවනය 
වනවා නම්, රියදුරන් 140කුත් ෙකොන්ෙදොස්තරවරු 140කුත් ඕනෑ. 
සාමාන්යෙයන් නිවාඩු ගන්න පමාණයත් අනුව 100ට 140ක 
අනුපාතයට තමයි ෙදන්ෙන්. ඒ අනුව දැනට ඒ ෙසේවක පමාණය 
ඉන්නවා.  කාර්යාලවල ඉන්න අතිරික්ත ෙසේවකයන් ෙවනුෙවන් 
තමයි අපි ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් විශාම යාෙම් කමය -VRS එක- ඇති 
කෙළේ.  

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

883 884 

  අවම සීමාව උපරිම සීමාව 
විධායක ෙශේණි (I-V) ෙශේණි රු.450,000 රු.2,500,000 
මධ්යම ෙශේණි (I-VIII) ෙශේණි රු.350,000 රු.1,800,000 
සුළු ෙශේණි (IX-X) ෙශේණි රු.250,000 රු.1,200,000 
අනුචිත කර්තව්ය දැනට ෙයදී 
සිටින රියැදුරු I/II ෙපළ 
කාර්මික I/II ෙපළ 

රු.350,000 රු.1,700,000 

වයස අවුරුදු 55-59 දක්වා 
ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින 
ෙසේවකයින් 

  අවසාන 
වශෙයන් විශාම 
ගන්නා 
අවස්ථාෙව්දී 
ලබා ගත් සියලුම 
දීමනාව ඇතුළු 
මාස 06ක වැටුප් 
පමණක්. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා හරහා 

නැවත කඩිමුඩිෙය් බඳවා ගැනීම් සිද්ධ කළා. ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් විශාම 
යන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කියන අරමුණ 
අනුව නම්, එෙහම විශාම යවලා අලුතින් ෙසේවකයන් බඳවා 
ගන්ෙන් ඇයි කියලායි මම අහන්ෙන්.  

 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි කාර්යාලවලට කිසිම 

ෙසේවකෙයක් බඳවා ගත්ෙත් නැහැ. සමහර ඩිෙපෝවල රියැදුරු සහ 
ෙකොන්ෙදොස්තරවරුන්ෙග් අතිරික්තයක් තිෙබනවා. අපට දසදහස ්
ගණනක් සිටියාට නිවාඩු  පශ්න මත, යම් යම් දූෂණ කියා මත වැඩ 
තහනම් වුණු පමාණයක් ඉන්නවා.  ඒ නිසා මම කිව්ව පරිදි බස් රථ 
100කට 140ක් වන අනුපාතයට ෙසේවකයන් නැහැ. ඒ නිසා රියදුරු 
ෙකොන්ෙදොස්තරවරුන් පමණක් බඳවා ගැනීම් කරනවා. ඒ හැර 
අෙප් රජය යටෙත් ෙවනත් කිසිම තනතුරකට බඳවා ෙගන නැහැ. 
අවශ්ය ඩිෙපෝවලට රියදුරු ෙකොන්ෙදොස්තරවරු පමණයි බඳවා 
ගන්ෙන්. එෙහම බඳවා ගන්ෙන්ත් ෙකොන්තාත් පදනම මතයි. 
රජෙයන් පඩි ෙගවන්ෙන් නැහැ. හැම මාසෙය්ම පඩි ෙගවන්න 
රජෙයන් රුපියල් ෙකෝටි 135ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. අපි දවසට 
රුපියල් 1000 බැගින් ෙගවන්න ෙකොන්තාත් පදනම මත තමයි 
බඳවා ෙගන තිෙබන්ෙන්.   

 
SMILE III ණය ෙයෝජනා කමය: කියාත්මක ෙනො 

කිරීම 
SMILE III கடன் திட்டம் : ெசயற்ப த்தாைம 
SMILE III LOAN SCHEME: NON-IMPLEMENTATION 
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 14.ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
 (மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 

(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- 

(1): 
(අ) (i) ව්යවසායකයන් සවිබලගැන්වීම පිණිස සුළු හා 

මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්ත හා ක්ෂුද කර්මාන්ත 
සඳහා සහන ෙපොලී පදනමක් මත, වසර ෙදකක 
සහන කාලයක්ද සහිතව SMILE III ණය 
ෙයෝජනා කමය කියාත්මක කරන ලද බවත්; 

 (ii) ව්යාපෘති අධ්යක්ෂ විසින් 2016 ජූලි මස 10 වැනි දින 
පුවත්පත් දැන්වීම් පළකර, ණය ලබාදීම පිළිබඳව 
පචාරය කරන ලද බවත්; 

 (iii) ෙමම ෙයෝජනා කමය යටෙත් ණය ලබාදීමට 
වාණිජ බැංකු දහයක් ඉදිරිපත් වූ අතර, ණය 
අයදුම්කරුවන් පන්දහසක් පමණ එම ණය 
අෙප්ක්ෂාෙවන් ඉදිරිපත් වුවද ණය ලබාදීම නවතා 
ඇති බවත්; 

 (iv) ෙබොෙහෝ ව්යවසායකයන් විසින් අවශ්ය මූලික 
වියදම් දරමින් ඇප ඔප්පු අත්සන් කිරීම සහ උකස ්
ඔප්පු සකස ්කිරීම වැනි කටයුතු අවසන්කර ඇතත්, 
ණය ලබාදී ෙනොමැති බවත්; 

 (v) ෙමම තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් නව ව්යාපාර සහ 
ව්යාපාර වැඩිදියුණු කිරීම්,  අතරමඟ නැවතී ඇති 
අතර එය ජාතික ආර්ථිකයටද බලවත් පහරක් වන 
බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) ණය මුදල් ලබාදීමට හැකියාවක් ෙනොමැති නම්, 
2016.07.10 දින පුවත්පත් දැන්වීම් පචාරය කර ජනතාව 
අපහසුතාවයට පත් කරන ලද්ෙද් මන්ද යන්න එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ெதாழில் யற்சியாளர்கைள வ ட் ம் 
ெபா ட்  சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான 
ைகத்ெதாழில்கள் மற் ம் ண்பாக ைகத் 
ெதாழில்க க்கு ச ைக வட் யின் அ ப் 
பைடயில் இரண்  வ டங்கள் ச ைகக் 
காலத் டன் SMILE I I I  கடன் திட்டம் 
நைட ைறப்ப த்தப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) க த்திட்ட பணிப்பாளாினால் 2016 ைல மாதம் 
10ஆம் திகதி பத்திாிைககளில் அறிவித் தல்கள் 
ெவளியிடப்பட் ,கடன் வழங்குதல் சம்பந்தமாக 
பிரசாரம் ெசய்யப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  க த்திட்டத்தின் லம் கடன் வழங்கு 
வதற்கு 10 வர்த்தக வங்கிகள் ன்வந்த டன்,  
கடைன எதிர்பார்த்  5000 கடன் விண்ணப்ப 
தாாிகள் ன்வந்தேபாதி ம்  கடன் வழங்குதல் 
நி த்தப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iv) பல ெதாழில் யற்சியாளர்களினால் ேதைவ 
யான அ ப்பைட ெசல கள் ேமற்ெகாள்ளப் 
பட்  பிைண உ திகைள ைகச்சாத்திடல், 
ஈட் திகைளத் தயாாித்தல் ேபான்ற 
நடவ க்ைககள் நிைற ெசய்யப்பட் ள்ள 
ேபாதி ம் கடன் வழங்கப்பட வில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (v) இந்த நிைலைமயின் காரணமாக திய ெதாழில் 
யற்சிகள் மற் ம் ேமம்ப த்தப்ப ம் ெதாழில் 
யற்சிகள் இைடந ேவ தைடப்பட் ள்ள டன், 

இ  ேதசிய ெபா ளாதாரத்திற்கும் ெப ம் 
தாக்கமாக அைமந் ள்ள  என்பைத ம்;  

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) கடன் ெதாைகைய வழங்குவதற்கு ஆற்றல் இல்ைல 
ெயனில், 2016.07.10ஆம் திகதிய பத்திாிைககளில் 
அறிவித்தல்கைள ெவளியிட்  மக்கைள அெசௗகாியத் 
திற்கு உள்ளாக்கியதற்கான காரணம் யாெதன்பைத 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister Industry and Commerce: 

(a) Is he aware that- 

 (i) the loan scheme named SMILE III was 
implemented for small and medium-scale 
industries and micro industries on a 
concessionary interest rate and with a two-
year grace period in order to empower 
entrepreneurs;  

 (ii) the Project Director published newspaper 
advertisements on 10th July 2016 and gave 
publicity regarding granting of loans;  
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 (iii) even though ten commercial banks came 
forward to grant loans under this scheme 
and nearly five thousand applicants applied 
for those loans, granting of loans has now 
been stalled; 

 (iv) even though most entrepreneurs have 
completed signing of deeds of security and 
deeds of mortgage by making preliminary 
expenses, loans have not been granted; and 

 (v) this situation has resulted in improvement 
of businesses and emerging businesses 
being stalled while being a blow to the 
national economy? 

(b) Will he inform this House as to why people were 
inconvenienced by publishing newspaper 
advertisements on 10.07.2016, if granting of loans 
is not possible? 

(c)  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 පිළිතුරු ෙදනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු 
ඇමතිතුමා පැමිෙණනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමා ආවා. ෙම් 

පශ්නයට එතුමාම පිළිතුරු දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි කියන එක තමයි 
ගරු මන්තීතුමාෙග් අදහස වන්ෙන්.  

 
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) 
(a) (i) Yes. SMILE III is a revolving fund loan 

scheme which has been implemented since 
2012. Fund allocated to this loan scheme 
was Rs. 11.2 billion with interest. The 
account is maintained with the Central 
Bank.      

 (ii) Yes. The Project Director did publish 
newspaper advertisements to make the 
public aware of the existence of such a loan 
scheme.     Otherwise, they would have not 
known about the loan scheme. 

 (iii) Since 2012, the Project Management Unit 
has received 13,385 applications out of 
which 11,309 applications have been 
selected as eligible to consider granting of 
loan by the respective Committees. 

  The Project Management Unit has already 
granted loans, through the selected banks, 
to 2,530 applicants amounting to Rs. 
11,200 million.  

 (iv) Does not arise in view of the answer to (a) 
(iii) above. 

 (v)  This situation has neither affected any 
business nor is a blow to the national 
economy. The loan scheme contributes for 
the uplift of the national economy. Already 
2,530 small and medium-scale industries 
have been benefitted by this loan scheme.  

(b) People were not inconvenienced by the 
publication of the advertisement. They came to 
know about the loan scheme only through this 
advertisement. I assure the Hon. Members of this 
august Assembly that each and every eligible 
applicant will be granted loans through this 
scheme. However, time delay is unavoidable due 
to immediate non-availability of funds. 

(c) Does not arise.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු විදුර විකමනායක මන්තීතුමනි, පළමුවන අතුරු පශ්නය 

අහන්න. 
 

ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ෙම් සඳහා 2016දී පුවත් පත් දැන්වීමක් දමනවා. 
ෙමතුමා කියන ආකාරයට ෙම් ණය කමය ආරම්භ වුෙණ් 2012දී. -
2012 අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය්.- ඔබතුමා විෙශේෂ අනුගහයක් අෙප් 
ආසනයටත් දුන්නා මට මතකයි. ඒ පිළිබඳවත් ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, ඔබතුමා කියන පරිදි අපි හැෙමෝම 
දන්නවා ෙම් රෙට් ආර්ථික පුනර්ජීවනයක් ඇති ෙවන්නට නම් 
අනිවාර්යෙයන්ම කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් දියුණුවක් ඇති ෙවන්නට 
ඕනෑය කියලා.  

විෙශේෂෙයන්, සුළු සහ මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්ත. එය ඉලක්ක 
කර ෙගනයි ෙම් ණය කමය ආරම්භ කෙළේ. නමුත්, ෙම් ෙවන 
ෙකොට ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙපොෙරොන්දු වූ පරිදි ණය 
ලබා  ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ ණය කමය ඇතුළත් කරන්ෙන්ත් 
සාමාන්ය ණය කමයක් පරිදියි; විෙශේෂ ණය කමයක් ෙනොෙවයි. 
But, this is a very special loan scheme. It is very unfortunate 
that  once a person asks for a loan under this Scheme, it is 
granted under the regular scheme.  This has happened.  And,  
if I ask for a loan of Rs. 100,000, first they approve it, but 
they grant only Rs. 50,000. So, Hon. Deputy Speaker, I am 
asking the Hon. Minister whether  he is aware of these 
things.  

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

ගරු අමාත්යතුමා. 

887 888 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම උත්තරෙය්දී පැහැදිලි කළා ෙම් සඳහා 

applications 13,000ක් විතර ලැබුණා කියලා. ඒෙකන් 
ෙදොෙළොස්දහස් ගණනක් වැනි ගණනක් මම කිව්වා. ඒවා අපි  
බැංකුවලට recommend කරනවා. ඒ අනුව, ෙම් loan scheme එක 
යටෙත් බැංකු 10ක් loans ලබා ෙදමින් යනවා. ඒ බැංකු 10න් 
දැනටමත් ණය දීලා තිෙබන්ෙන් applicantsලා 2,503කට විතරයි. 
එෙහම ලබා දුන්නාට පස්ෙසේ ඒ මුදල් ඔක්ෙකෝම ඉවරයි. අපි 
බැංකුවලට එවා තිෙබන applications12,000කට ණය ලබා 
ෙදමින් තිෙබන්ෙන්, මුලින් ලබා දුන් ණය මුදලින් මාස හයකට 
සැරයක් recover කර ගන්නා මුදලින් බවයි දැනට ඒ අය අපට 
කිව්ෙව්.  

ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් ඊෙය්ත් මට කිව්වා, රුපියල් 
ලක්ෂ 50ක් ඉල්ලපු ෙකනාට දීලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ 25යි 
කියා. අප recommend කරලා යැව්වාට පසුව ණය ෙදන විට 
බැංකුව තමයි තීරණය කරන්ෙන් ඒ අයට ෙකොච්චර මුදලක් ෙදන්න 
පුළුවන්ද කියා. ඒ අය එය තීරණය කරනවා. එතැනදී වැඩිපුර 
ඉල්ලුම් කර තිෙබන නිසා තමයි ඒ තිබුණු රුපියල් බිලියන 11.2ක් 
වූ මුළු මුදලම දැනටමත් අවසන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද මම check 
කළා. Rs 1.2 billion දැනටමත් recover ෙවලා තිෙබනවා. අපි 
ආපසු පතිකාවක් දාලා දැනුම් දීමක් කෙළේ ෙමය transparent  
ෙවන්න ඕනෑ නිසායි. කර්මාන්ත දියුණු කරවීම සඳහා සහ රැකියා 
අවස්ථා වැඩි කර ගැනීම සඳහායි අප recommendations දීලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි මා මෑතකදී Cabinet Paper එකක් දාලා 
ෙම් සම්බන්ධෙයන්  වැඩි මුදලක් ඕනෑ කියා ඉල්ලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
කාරණය පැහැදිලියි. ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්න, ගරු 

මන්තීතුමා.    
 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙදවන අතුරු පශ්නය 

ෙමෙසේයි. ෙම් SMILE III scheme එක ෙන්. SMILE I and 
SMILE II have already  been finished. Then, you should 
have an assessment of how many loan applications  you will 
receive and how much seed capital you all have. All those 
have to be taken into consideration. I feel that you have not 
taken these factors into consideration. Otherwise this will not 
flop.  This Scheme is a flop.   

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

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
2012 වර්ෂය වන  විටයි අපි SMILE III scheme එක පටන් 

ගත්ෙත්. SMILE I and SMILE II schemes මා සිටින කාලෙය් 
ෙනොෙවයි ෙකරුෙණ්. පිළිෙවළක් නැතිව තමයි ඒවා ෙකරිලා 
තිබුෙණ්. රුපියල් මිලියන 50ක් දුන්නා, සමහර අයට. ඒ අය 
industry එක පටන් ගත්ෙත්වත් නැහැ. නමුත් 2012න් පසුව මෙග් 
අමාත්යාංශෙය් හිටපු ෙල්කම්තුමා වන තිලක් ෙකොල්ලුෙර් 
මහත්මයාෙග් නායකත්වෙයන් එතුමා ඒ  සියල්ල හරියාකාරව 

සැලසුම් කළා. 2012න් පසුව එක loan එකක්වත් වැරැදි විධියට 
දීලා නැහැ. ගරු මන්තීතුමා, එය ඔබතුමාට ෙසොයා බලන්න 
පුළුවන්. අෙප් අමාත්යාංශය ෙල්කම්තුමා යටෙත් Committee 
එකක් පත් කළා. ඒ කමිටුෙව් recommendations අනුව තමයි අප 
recommend කර තිෙබන්ෙන්. ඒකයි මා කිව්ෙව්, "අපි 
applications 12,000ක් recommend කර තිෙබනවා" කියා. 

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නා පරිදි බැංකුව ලාභ ලබන 
විධියට කටයුතු කරමින් යනවා. එම නිසා ඒ අය අෙප් තිබුණ මුදල් 
ෙබදා දීලා, භාගයක් ෙම් මුදලින්  දීලා, ඉතුරු මුදල සඳහා ෙවනම 
loans දීෙගන යනවා කියා කිව්වා. ඊෙය්ත් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයක් මට  ෙම් ගැන පැහැදිලි කළා.  

ෙම් සම්බන්ධව සියලු වාර්තා අරෙගන තිබුණු වැරැදි සියල්ලම 
හදාෙගනයි දැන් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කරෙගන යන්ෙන්. ඒකයි Rs. 
1.2 billion දැනට ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැත්නම්, ඒ 
සල්ලි ඉතිරි වන්ෙන් නැහැ. දැනට අපට applications එවා තිෙබන 
අයෙගන් සුදුසු අයට ඒ ණය දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් දැන් ෙයොදා 
තිෙබනවා. මාසයක් ඇතුළත ඒ Rs. 1.2 billion සුදුසු අයට 
ෙදනවා. ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් කවුරුන් ෙහෝ ෙකෙනකුට -
ඒ loans apply කරපු අයෙගන් සුදුසු අයට- ඒ ණය ලැබී නැත්නම් 
ඒ විස්තරය මට ෙදන්න.  

ඒ සම්බන්ධව ෙල්කම්තුමා හරහා වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කරවන්නට මට පුළුවන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, what is the interest rate of the loan? 

Everything depends on the interest rate. 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
It is less than the rates of other loans.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
 Can you specifically say what the special interest rate 

of the loans is? - [Interruption] 
 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
Hon. Deputy Speaker, that was the expectation. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Exactly. 
 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
 But it is not happening. This is granted as a regular 

loan.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
People are expecting a concessionary rate. 
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ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
We are recommending loans only under the SMILE 

III Scheme. If you have any applications, please let me 
know and I will look into it.  

 

 
සුළං විදුලි බලාගාර : ඒකක ගාසත්ුව 

காற்  மின் உற்பத்தி நிைலயங்கள்: அலகுக் 
கட்டணம் 

WINDMILL POWER: UNIT RATE 
   1328/’16 

15. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
   (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
      (The Hon. Buddhika Pathirana)   

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) ශී ලංකාව තුළ ඇති සුළං විදුලි බලාගාර සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම බලාගාරයන්ෙගන් විදුලි ඒකකයක් ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය ලබා ගන්නා මිල, එක් එක් 
බලාගාරය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) ෙමම බලාගාර අතරින් සී/ස එල්ටීඑල් 
ෙහෝල්ඩින්ග්ස ් (ෙපෞද්.) සමාගමට අයත් බලාගාර 
කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) අලිමංකඩ ඉදි කරන නව සුළං බලාගාරෙයන් 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට විදුලි ඒකකයක් ලබා 
ෙදන මිල කවෙර්ද; 

 (ii)  සුළං බලාගාරයන්ෙගන් විදුලිය ඒකකයක් අඩුම 
මිලකට ලබා ගැනීමට රජය පියවර ෙගන තිෙබ්ද; 

  (iii) එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைகயில் காணப்ப ம் காற்  மின் உற்பத்தி 
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  மின் உற்பத்தி நிைலயங்களி ந்  
இலங்ைக மின்சார சைப மின் அலெகான்ைறப் 
ெபற் க்ெகாள் ம் விைலயான  ஒவ்ெவா  
மின் உற்பத்தி நிைலயத் க்கும் ஏற்ப 
ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (iii) ேமற்ப  மின் உற்பத்தி நிைலயங்களில் வ/ப 
எல்டீஎல் ேஹால் ங்ஸ் (தனியார்) கம்பனிக்குச் 
ெசாந்தமான மின் உற்பத்தி நிைலயங்கள் 
யாைவ; 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ஆைனயிறவில் நிர்மாணிக்கப்ப ம் திய காற்  
மின் உற்பத்தி நிைலயத்தி ந்  இலங்ைக 
மின்சார சைபக்கு  மின் அலெகான்  
வழங்கப்ப ம் விைல யா ; 

 (ii) காற்  மின் உற்பத்தி நிைலயங்களி ந்  
குைறந்த விைலயில் மின் அலெகான்ைறப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கு அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாண் ள்ளதா; 

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

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Power and Renewable Energy: 

(a) Will he state-  

 (i) the number of windmills installed in Sri 
Lanka; 

 (ii) the price at which a unit of electricity is 
obtained from those power plants by the 
Ceylon Electricity Board separately in 
relation to each power plant; and 

 (iii) out of those windmills, the power plants 
that belong to the L.T.L. Holdings (Pvt) 
Limited; 

(b) Will he inform this House-  

 (i) the price at which a unit of electricity is 
supplied to the Ceylon Electricity Board by 
the new windmills being erected at 
Elephant Pass; 

 (ii) whether the Government has taken steps to 
obtain a unit of electricity from windmills at 
a lowest rate; and 

 (iii) if so, in what manner? 

(c) If not, why?  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා 

පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශන්යට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i) එකතුව ෙමගාෙවොට් 128 ධාරිතාවකින් ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය ෙවත බලශක්තිය සැපෙයන 
සුළං බලාගාර 15ක් (සම්මත විදුලිබලය මිලදී 
ගැනීෙම් ගිවිසුම යටෙත් පාලනය වන) කියාත්මක 
කර තිෙබ්. 

  ෙම් සියල්ලම විදුලිබල මණ්ඩලය සහ ෙපෞද්ගලික 
ආෙයෝජකයන් අතර ඇති කර ගන්නා ලද සම්මත 
විදුලිබලය මිලදී ගැනීෙම් ගිවිසුම් යටෙත්යි 
පාලනය ෙවන්ෙන්.  

 (ii) ඇමුණුෙමහි සඳහන්ව ඇත. ඇමුණුම සභාගත* 
කරමි. (ඇමුණුම පිළිතුර අවසානෙය් ඇත.) 

  මම ඔබතුමාට මිලදී ගැනීෙම් මිල සඳහන් 
කරන්නම්. විදුලි ඒකකයක් සඳහා ෙගවා 
තිෙබනවා, රුපියල්, 21.62, 26.11, 26.11, 23.07, 
21.56, 19.43, 25.67, 21.66, 25.67, 21.43, 19.43, 
19.43, 21.26, 21.26 සහ 19.43 බැගින්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

  ෙම් වාෙග් ඉතා ඉහළ අගයකට තමයි විදුලි 
ඒකකයක් අපි මිලදී  ගත්ෙත්. ඒවා කාලයක් 
තිසේසේ සිදු වුණු ෙද්වල්.  

 (iii) ඇමුණුෙමහි අංක 09 ෙකොටස යටෙත් සඳහන් කර 
ඇත. 

   එම බලාගාර අතරින් සී/ස. එල්ටීඑල් 
ෙහෝල්ඩින්ග්ස ් (ෙපෞද්.) සමාගමට අයත් එක් 
බලාගාරයක් තිෙබනවා. එහි නම, 'පවන් දනවි 
පයිවට් ලිමිටඩ්'. එම පවන් දනවි පයිවට් ලිමිටඩ්හි 
වැඩිපුර පංගුවක අයිතිය සී/ස. එල්ටීඑල් 
ෙහෝල්ඩින්ග්ස ් (ෙපෞද්.) සමාගමටයි තිෙබන්ෙන්. 
අෙනක් බලාගාරවලට සී/ස. එල්ටීඑල් 
ෙහෝල්ඩින්ග්ස ්(ෙපෞද්.) සමාගෙම් අයිතිවාසිකමක් 
නැහැ.  

(ආ) (i) ෙම් පශන්ය ඉතා වැදගත් පශන්යක්. ෙපෞද්ගලික 
හිතවත්කම් මත, ෙද්ශපාලන කාරණා මත, මැති 
ඇමැතිවරුන්ෙග් විතරක් ෙනොෙවයි, 
ජනාධිපතිවරුන්ෙග්ත් මැදිහත්වීම් මත ඉතාම දූෂිත 
විධියට තමයි කලින් ෙම් බලපත ලබා දුන්ෙන්. එම 
බලපත ලබා දීම හරහා විශාල වශෙයන් දූෂණ සිදු 
වුණා. අෙප් රජය බලයට පත් වූ පසුව 2016 වසෙර් 
මැයි මාසෙය් පළමුවැනි වතාවට ෙමගාෙවොට් 10 
බැගින් වූ සුළං බලාගාර ෙදකකට තරගකාරි මිල 
ගණන් කැ ෙඳව්වා. ඒකකයක් රුපියල් 12.29ක් 
වැනි අවම මිලකට ගන්න අපට පුළුවන්කම 
ලැබුණා. ඒ කියන්ෙන් ඒකකයක අඩුම මිල 
රුපියල් 19 මට්ටෙම් තිබුෙණ්. විදුලි ඒකකයක 
ගැණුම් මිල රුපියල් 12.29ක් දක්වා අඩු කර ගන්න 
අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ෙමම බලාගාරෙය් 
කටයුතු ෙම් වන විට ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. 
ඉඩම් පවරා ගැනීම පිළිබඳ ගැටලු තිබුණා. අපි ඒවා 
නිරාකරණය කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙකොන්තාත්කාර සමාගම් ෙතෝරා ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ කටයුතු සිදු ෙවමින් තිෙබනවා.  

 (ii) ෙම්ක තමයි අවශ්යම ෙද්. එෙසේ කළ හැක්ෙක් 
තරගකාරි මිල ගණන් කැඳවීෙමන් පමණයි. 
සමහරු තවමත් ෙම් තරගකාරි මිල ගණන් 
කැඳවීමට විරුද්ධයි. එෙහම විරුද්ධ ෙවන්ෙන් 
දූෂිතෙයෝ; එෙහම විරුද්ධ ෙවන්ෙන් දූෂණය හා 
සම්බන්ධ පුද්ගලෙයෝ; එෙහම විරුද්ධ ෙවන්ෙන් 
දූෂිතයන්ෙගන් ෙකොමිස ් ලබා ගැනීමට උත්සාහ 
කරන පුද්ගලෙයෝ. අපි එම කමයට සම්පූර්ණෙයන් 
විරුද්ධයි. කිසිෙසේත්ම පුනර්ජනනීය බලශක්ති 
සම්බන්ධ permit කමය නැවත එන්න ෙදන්ෙන් 
නැහැ කියන සථ්ාවරෙය් මමත්, ඇමැතිතුමාත් 
ඉන්නවා.  

 (iii) සියල්ලම ෙදන්ෙන් තරගකාරි මිල ගණන්වලට 
පමණයි.  අපි ෙම් කමයම සූර්ය බලාගාරවලටත් 
භාවිත කළා. ඉදිරියටත් එෙහම කරනවා. ෙම් 
ෙමොෙහොෙත්ත් ෙමගෙවොට් 10ක් වූ බලාගාර 
ෙදකක් සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවලා තිෙබනවා.  එම 
ෙටන්ඩර් සඳහා ඉදිරිපත් ෙවන්න කියලා මම මුළු 
රටටම ආරාධනා කරනවා. ෙමතැන 
ෙද්ශපාලනයක් නැහැ; යාළුකම් නැහැ. අවම මිලට 
ජයගහණය ලැෙබනවා.    

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.     

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

පශ්නය මම අහනවා. පසු ගිය වකවානුෙව් ජනාධිපතිවරු, විෂය 
භාර ඇමැතිවරු ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් මැදිහත් ෙවලා අන්ත දූෂිත 
විධියට බලපත කමය කියාත්මක වුණා කියලා නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා සඳහන් කළා. එම බලපත කමය ෙමොනම ෙහේතුවක් 
නිසාවත් යළි ඇති කරන්ෙන්ත් නැහැ; ෙමොන විෙව්චන ආවාත් 
එෙහම ඇති ෙවන්න ෙදන්ෙන්ත් නැහැ කියලා ඔබතුමා කිව්වා. අපි 
ඒක පකාශයක් විධියට පමාණිකව පිළිගන්නවා.  යළි ඇති 
කරන්ෙන් නැහැ කියන සහතිකය  වාෙග්ම, පසු ගිය වකවානුෙව් 
සිදු වුණු දූෂණ ෙහළිදරව් කරලා ඒ සම්බන්ධෙයන් නීතිමය 
කියාමාර්ග ගන්න අමාත්යාංශෙය් ෙකොටස ඉටු කරන්න තමයි 
ඔබතුමා පත් වුෙණ්. අපි පත් වුෙණ් රජෙය් ෙකොටස ඉටු 
කරන්නයි. ඒ දූෂණ සම්බන්ධෙයන් අරෙගන තිෙබන කියාමාර්ගය 
ෙමොකක්ද?  
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් දූෂිත ගනු-ෙදනු 

පිළිබඳව කඩදාසි මත බැලුවාම ගැටලුවක් නැහැ. ෙමොකද ඒ 
කාලෙය් තිබුණු නීතිය තමයි permit ෙදන එක. Permit ෙදන 
තීරණය ගත්ෙත් විධායකය. ඒ කියාවලිය ෙපොතට හරි. හැබැයි, 
ෙපොත යටින් මුදල් හුවමාරු වුණා; දූෂණය සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා 
ඔබතුමා කියන ආකාරයට ඒ පුද්ගලයන්ව හිෙර් යවන්න අපට 
බැහැ. හැබැයි, ඒවා වැරැදියි. ඒ වාෙග්ම ඒ ෙතොරතුරු අපි දන්නවා. 
ඒ නිසා ඉදිරියට ෙම් ෙද්වල් සිද්ධෙවන එක වැළැක්වීම තමයි 
අෙප් උපාය මාර්ගය ෙවන්ෙන්.  

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

ෙමයයි. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා නීතිඥෙයක්. 
ඔබතුමා කියන විධියට ෙපොත උඩින් ලස්සනට වැෙඩ් ෙවලා ෙපොත 
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* සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
*  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
* Annex tabled: 

[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා] 

* ෙමම ඇමුණුම පුසත්කාලෙය් ද තබා ඇත.] 
   [இந்த இைணப்  ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ] 
   [This annex is also placed in the Library.] 
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යටින් ගනු-ෙදනු වුණා නම් ඉදිරියටත් එෙහම ෙනොෙවයි කියලා 
සහතිකයක් නැහැ. එක පැත්තකින් ඒ තත්ත්වය. අෙනක් 
පැත්ෙතන් ෙමතරම් පුනර්ජනනීය බලශක්ති කමෙව්දයන් පාවිච්චි 
කරන්න පුළුවන්කම තිෙබද්දී සමහර අය තවමත් කඹුරනවා, ගල් 
අඟුරු සහ ෙවනත් කමෙව්ද ඔස්ෙසේ මුදල් ගරා ගන්න පුළුවන් 
අයථා ගනු ෙදනු සිදු කළ හැකි කමෙව්දයන් සඳහා. පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති ෙමපමණ ආකාරයට පරිහරණය කිරීෙම් හැකියාව 
තිෙබද්දී ගල් අඟුරු, ගෑස් එෙහම නැත්නම් ඉන්ධන ගැන බර 
තියන කමෙව්දයන්ට අමාත්යාංශය තවම සහෙයෝගය සහ උඩෙගඩි 
ෙදන්ෙන් ඇයි? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමතැන ෙලොකු පශ්නයක් 

ඇහුෙව්. ඒක නිසා මට ෙපොඩි අවස්ථාවක් ෙදන්න. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන් ෙවලාව නම් ෙගොඩක් ගත ෙවලායි තිෙබන්ෙන්, ගරු 

නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
අවසාන පශ්නය නිසා මට විනාඩි කිහිපයක් ලබා ෙදන්න, ගරු 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. පළමුවැනි කාරණය තමයි 
පුනර්ජනනීය බලශක්තිවලට විෙශේෂෙයන් සුළං සහ සූර්ය බලය 
පිළිබඳව අෙප් රෙට් විශාල විභවයක් තිෙබනවා. අපි වර්තමානෙය් 
සකස් කරලා තිෙබන දිගු කාලීන ජනන සැලැස්ම තුළ 
පුනර්ජනනීය බලශක්තිය හරහා විදුලිය උත්පාදනය කිරීමට ෙලොකු 
බරක් තබා තිෙබනවා. ඒ නිසා පුනර්ජනනීය බලශක්ති මිලදී 
ගැනීම පිළිබඳව අපට ෙලොකු වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා. ඒ හැම 
එකක්ම තරගකාරී ෙටන්ඩර් කාර්ය පටිපාටියට අනුව කරන්න 
ඕනෑ. ඒ තරගකාරී ෙටන්ඩර් කාර්ය පටිපාටිය විනිවිදභාවෙයන් 
යුතුව අපි කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ සම්බන්ධව රෙට් තිෙබන ෙහොඳම 
කමය ඒක. ෙටන්ඩර් කාර්ය පටිපාටියට වඩා permit කමය ෙහොඳ 
ෙවන්න බැහැ. ඒ නිසා ෙටන්ඩර් කාර්ය පටිපාටිෙය් තිෙබන 
අඩුපාඩුකම් සහ ඒවා තුළදී ෙද්ශපාලනික ෙනොවන ෙවනත් 
තැනැත්තන් විසින් සිදු කරනු ලබන යම් යම් කියාවන් පාලනය 
කිරීමට අපට අවශ්යයි. අපි ඒ පිළිබඳව අවධානෙයන් ඉන්නවා. 

ඊළඟ කාරණය තමයි, ෙමතුමා සඳහන් කරපු, "තවමත් ගල් 
අඟුරු ඇයි?" කියන කාරණය. සුදුසු මූලාශ ෙමොනවාද කියලා 
ඉංජිෙන්රුමය වාදයක් ෙලොකුවට තිෙබනවා. පුනර්ජනනීය 
බලශක්තිවලින් විතරක් රටක විදුලි පද්ධතියක් අරෙගන යන්න 
බැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

Base load එක එක්ෙකෝ LNG ෙවන්න ඕනෑ; නැත්නම් ගල් 
අඟුරු ෙවන්න ඕනෑ; එෙහමත් නැත්නම් ජල විදුලිය ෙවන්න ඕනෑ. 
නමුත්, අද වැස්ස පිළිබඳව විශ්වාසය තබන්න බැරි තත්ත්වය තුළ 
LNG ෙහෝ ගල් අඟුරුවලට යන්න ඕනෑ. නැත්නම් ඒ ෙදෙක් 
මිශණයකට යන්න ඕනෑ. එම නිසා ෙම් පිළිබඳව ෙලොකු විවාදයක් 
තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් උනන්දුව පිළිබඳව අප 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අප ඔබතුමාට වගකීෙමන් කියනවා, 
දූෂණෙයත් ෙතොර, පරිසර හිතකාමී පතිපත්තියක් අනුගමනය 
කරන බව. 

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

දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් හපුතෙල් ඉඩම්: බදු 
වැඩි කිරීම 

ைகயிரதத் திைணக்களத் க்குாிய 
ஹப் த்தைளயி ள்ள காணி: குத்தைக அதிகாிப்  
 LANDS BELONGING TO DEPARTMENT OF RAILWAYS IN 

HAPUTALE: INCREASE OF LEASE 
  

1076/’16 
3. ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා (ගරු බිමල් රත්නායක 

මහතා ෙවනුවට) 
    (மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி - மாண் மிகு பிமல் 

ரத்நாயக்க சார்பாக) 
        (The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. Bimal 

Rathnayake)  
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ              

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් හපුතෙල් 
ඉඩම්වල වසර 75කට අධික කාලයක සිට ෙම් 
දක්වා පදිංචිව සිටින ජනතාවෙගන් වාර්ෂිකව බදු 
අයකරන බවත්; 

 (ii) ෙමම වාර්ෂික බද්ද 1970දී, රු. 75/- ත් රු. 80/- ත් 
අතර ගණනක් වූ අතර ෙම් වනවිට එය                  
රු. 10,000/- ත් රු. 25,000/- අතර ගණනක් දක්වා 
වැඩිකර ඇති බවත්; 

 (iii) එකම ඉඩෙම් ෙකොටසක පදිංචි පුද්ගලයන් සඳහා 
ඔප්පු මඟින් හිමිකම පවරා දී තිබියදී, එම ඉඩෙම්ම 
ෙවනත් ෙකොටසක පදිංචි පුද්ගලයන්ට බදු ෙගවන 
ෙමන් දන්වා ඇති බවත්; 

 (iv) බදු මුදල් ෙනොෙගවන්ෙන් නම්, ඉඩම්වලින් 
ඉවත්වන ෙලස දන්වා ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) 1930 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ෙමම ඉඩම්වල 
පදිංචිව සිටින ෙමම පිරිසෙගන් වර්තමානෙය් අය 
කරන අධික බදු මුදල අඩු කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද; 

 (ii) ෙමම ඉඩම් ඒවාෙය් පදිංචිකරුවන්ට පවරා දීමට 
අවශ්ය පියවර ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) ைகயிரதத் திைணக்களத்திற்குச் ெசாந்தமான 

ஹப் த்தைளயி ள்ள காணிகளில் 75 ஆண்  
க க்கும் ேமற்பட்ட காலம்ெதாட்  இன்  வைர 
வசிக்கும் மக்களிடம் ஆண்  ேதா ம் குத்தைக 
அறவிடப்ப கிற  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஆண் க் குத்தைக 1970 இல், பா 
75/- க்கும் பா 80/-க்கும் இைடப்பட்டதாகக் 
காணப்பட்ட டன், இன்ற ளவில் அத்ெதாைக 

பா 10,000/- க்கும் பா 25,000/-க்கும் 
இைடப்பட்ட ெதாைகயாக அதிகாிக்கப்பட் ள்ள 
ெதன்பைத ம்;  

 (iii) ஒேர காணியின் ஒ  பகுதியில் வசிப்பவர்க க்கு 
உ திகள் லம் உாித்தளிக்கப்பட் ள்ள 
நிைலயில், அேத காணியின் ேவெறா  பகுதியில் 
வசிப்பவர்க க்குக் குத்தைக ெச த் மா  
அறிவிக்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 
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 (iv) குத்தைகத்ெதாைக ெச த்தப்படாவி ன், காணி 
களி ந்  ெவளிேய மா  அறிவிக்கப் 
பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) 1930ஆம் ஆண் ந்  இற்ைறவைர இக் 

காணிகளில் வசிக்கும் இவர்களிடமி ந்  
தற்ேபா  அறவிடப்ப ம் குத்தைகத் ெதாைக 
ையக் குைறக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காணிகைள அவற்றில் வசிப்பவர் 
க க்கு ஒப்பைடக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?   

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Transport and Civil Aviation: 

(a) Is he aware that - 
 (i) an annual lease amount is charged from the 

residents who have been residing in the 
lands belonging to the Department of 
Railways in Haputale for over 75 years up 
to now;   

 (ii) the annual lease amount which stood at 
Rs.75 to Rs. 80 in 1970 has been increased 
up to Rs.10,000 to Rs. 25,000 at present;  

 (iii) while people who are residing in one part of 
the land have been awarded through deeds 
the title to the lands they are residing in, 
some others who are residing in another 
part of the same land have been required to 
pay a lease amount; and  

 (iv) they have been asked to vacate their lands, 
if they do not pay the lease? 

(b) Will he inform this House - 
 (i) whether steps will be taken to reduce the 

lease amount that is currently charged from 
the aforesaid persons who have been 
residing in those lands since 1930; and 

 (ii) whether necessary steps will be taken to 
grant those lands to the persons who are 
residing in them? 

(c) If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 

ෙසේවා අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා, 

 

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

 

(අ)  (i)  හපුතෙල් පිහිටි දුම්රිය රක්ෂිත ඉඩම් දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් එම පෙද්ශෙය් ජනතාවට වගාව, 

ෙන්වාසික පරිහරණය, වාණිජමය අරමුණු මත අතීතෙය් 
සිට බදු ලබාදී ඇති අතර, වාර්ෂිකව බදු මුදල් කැඳවීම කළද, 
වැඩි පිරිසක් නිසි පරිදි බදු මුදල් ෙනොෙගවා රක්ෂිතය 
පරිහරණය කරනු ලබයි.  

 (ii)   ෙමහිදී වාර්ෂික බදු මුදල තීරණය වනුෙය් කාලීනව එම 
පෙද්ශෙය් ඉඩම්වලට ඇති වාණිජමය වටිනාකම, 
පරිහරණය කරන බදු අරමුණ හා භූමි පමාණය මත බැවින් 
රුපියල් 75-80වූ බදු මුදල වර්තමානය වන විට රුපියල් 
10,000-25,000 දක්වා වැ ඩිවී ඇත. ෙමම වාර්ෂික බදු මුදල 
රජෙය් තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් තීරණය කරන 
අතර, එය සෑම වසර 05කට වරක් සංෙශෝධනය වනු ඇත. 

 (iii)  ෙබොෙහෝ විට අතීතෙය්දී පියාෙග් ෙහෝ මවෙග් නමින් බදු 
ලබාෙගන ඇති රක්ෂිත ඉඩම තුළ වර්තමානෙය්දී තම 
දරුවන් විසින් අනවසරෙයන් නිවාස තනා ෙවන් ෙවන්ව 
භුක්ති විඳීම නිසා එක් එක් අය පරිහරණය කරන ෙකොටස් 
ෙවනුෙවන් බදුකරුෙග් නමින් පරිහරණකරුෙග් භාරෙය් 
පරිහරණ මුදල් වශෙයන් අය කිරීමට කටයුතු කර ඇත. 

 (iv)  ඔව්. 

(ආ)  (i)  බදු මුදල් අඩුකිරීෙම් බලයක් දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ෙනොමැත. එෙසේ කළෙහොත් මූල්ය අකමිකතා යටෙත් 
නිලධාරින්ට විවිධ පශ්නවලට මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇත. 
තවද, විගණකාධිපතිවරයා විසින් ද ෙම් පිළිබඳව විගණන 
වාර්තා තුළින් පාර්ලිෙම්න්තු ගිණුම් කාරක සභාවට 
පැමිණිලි කරනු ඇත. එෙහයින් මා විසින් ඉදිරිපත් ෙකොට 
ඇති අංක 17/1040/709/042 හා 2017.05.19 දිනැති අමාත්ය 
මණ්ඩල පතිකාව මඟින් ඔවුන් සඳහා සහන සැලසීමට 
පියවර ෙගන ඇත. ඒ අනුව හිඟ බදු ෙගවීඹ සඳහා සහන 
කාලයක් ලබාදීමට පියවර ෙගන ඇත.  

 (ii)  පවරා දීමට හැකියාවක්  නැත. 

(ඇ)  දුම්රිය ආඥා පනත අනුව දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් 
පදිංචිකරුවන්ට වසර 05ක උපරිම කාල සීමාවකට බදු දීමට අවකාශ 
ඇත. එයින් බැහැරව කටයුතු කරන්ෙන් නම් ඒ එක් එක් ඉඩම සඳහා 
අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාගත යුතුව ඇත.  

 

විශාමික බුද්ධි අංශ සාමාජිකයාෙග් මරණය : ෙහේතු 
ஓய் ெபற்ற லனாய் ப் பிாி  அதிகாாியின் 

மரணம்: காரணம் 
DEATH OF RETIRED INTELLIGENCE OFFICER: CAUSE  

 
1308/’16 

 
7. ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා (ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම 

මහතා ෙවනුවට) 
      (மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா - மாண் மிகு டலஸ் 

அழஹப்ெப ம சார்பாக) 
     (The Hon. T. Ranjith De Zoysa on behalf of the Hon. Dullas 

Alahapperuma) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2): 

(අ) (i) මාධ්යෙව්දී ලසන්ත විකමතුංග මහතා ඝාතනය 
කරනු ලැබුෙව් තමා බවට පාෙපොච්චාරණයක් 
සටහන් තබමින් කෑගල්ල පෙද්ශෙය් විශාමික 
බුද්ධි අංශ සාමාජිකෙයකු දිවි නසාෙගන ඇති 
බවට වාර්තා පළවී ඇති බවත්; 

 (ii) එය දිවි නසාගැනීමක්ද; නැතෙහොත්, ඝාතනයක්ද; 
යන්න පිළිබඳ සැක සහිත බව විදුලිබල හා 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා 
විෙශේෂ මාධ්ය ෙහළිදරව්වක් කර ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) එකී විශාමික බුද්ධි අංශ සාමාජිකයාෙග් මරණය 
පිළිබඳ පශච්ාත් මරණ පරීක්ෂණයක් සිදුකර 
තිෙබ්ද; 
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 (ii)  එෙසේ නම්, ෛවද්ය නිගමනය කවෙර්ද; 

 (iii) සිදුවී ඇත්ෙත් සිය දිවිනසා ගැනීමක් ෙනොෙව් නම්, 
මරණයට අදාළ වූ ෙහේතූන් කවෙර්ද;  

 (iv) එයට වග කිව යුත්තන්ට එෙරහිව ගනු ලැබූ 
නීතිමය පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) (i) වග කිව යුතු පුරවැසිෙයක් වශෙයන් නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරයා කර ඇති පකාශය පිළිබඳ යම් 
පරීක්ෂණයක් සිදු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) මාධ්යෙව්දී ලසන්ත විකමතුංග මහතාෙග් ඝාතනය 
පිළිබඳ පරීක්ෂණෙය් වත්මන් තත්ත්වය කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ஊடகவியலாளர் தி . லசந்த விக்கிரம ங்கைவ 
தாேம ப ெகாைல ெசய்ததாக க் குற்ற ஒப் தல் 
குறிப்ெபான்ைற எ திவிட் , ேககாைல 
பிரேதசத்தின் ஓய் ெபற்ற லனாய் ப் பிாிவின் 
அங்கத்தவர் ஒ வர் தற்ெகாைல ெசய்  
ெகாண் ள்ளதாக அறிக்ைககள் ெவளியாகி 

ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) இ  தற்ெகாைலயா அல்ல  ப ெகாைல 
யாெவனச் சந்ேதகம் எ ந் ள்ளதாக மின்வ  
மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர் 
விேசட ஊடக அறிக்ைகெயான்ைற ெவளியிட் 

ள்ளாெரன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  ஓய் ெபற்ற லனாய் ப் பிாி  அங்கத் 
தவாின் மரணம் பற்றிப் பிேரதப் பாிேசாதைன 
ெயான்  ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்ப 
ைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், ம த் வ  யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) நிகழ்ந்த  தற்ெகாைல இல்ைலெயனில், மரணத் 
திற்குாிய காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) இதற்குப் ெபா ப்பானவர்க க்கு எதிராக 
எ க்கப்பட் ள்ள சட்ட நடவ க்ைக யாெதன் 
பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ெபா ப் வாய்ந்த ஒ  பிரைச என்ற வைகயில் 
பிரதி அைமச்சர் ெவளியிட் ள்ள கூற்  பற்றி 
ஏேத ம் விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்ப  
கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஊடகவியலாளர் தி . லசந்த விக்கிரம ங்கவின் 
ப ெகாைல பற்றி ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
விசாரைணயின் தற்ேபாைதய நிைலைம 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development:  

 
(a) Is he aware that - 

 (i) there have been reports which state that a 
retired intelligence officer in Kegalle had 
committed suicide claiming in a confession 
that it was he who killed journalist Lasantha 
Wickrematunge; and 

 (ii) the Deputy Minister of Power and 
Renewable Energy had stated in a special 
media release that it is suspicious whether 
the death of the aforesaid retired officer is 
an act of committing suicide or a murder?  

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether a post-mortem has been carried out 
on the dead body of the aforesaid retired 
intelligence officer;  

 (ii) if so, the conclusion reached by the doctors 
about the aforesaid death; 

 (iii) the cause of the death of the intelligence 
officer, if it was not an act of committing 
suicide; and 

 (iv) the nature of legal action that has been 
taken against those who are responsible for 
the death of the intelligence officer? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) whether an inquiry would be conducted 
about the statement that has been made by 
the aforesaid Deputy Minister as a 
responsible citizen; and 

 (ii) of the present situation of the investigations 
carried out into the killing of Journalist 
Lasantha Wickrematunge?  

( d)   If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
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)  ඔව්. 

 (ii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ)  (i) ඔව්. 

 (ii)  පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාව ෙමෙතක් ලැබී ෙනොමැත. 

 (iii)  පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාව ෙමෙතක් ලැබී ෙනොමැත. 

 (iv)  පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාව ලද පසු ඉදිරි නීතිමය 
පියවර ගනු ලැෙබ්. 

(ඇ) (i)  නැත. 

 (ii)  •  මාධ්යෙව්දී ලසන්ත විකමතුංග මහතාෙග් මෘත ෙද්හය 
ෙගොඩෙගන නැවත සිදුකරන ලද පශ්චාත් මරණ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පරීක්ෂණයට අදාළ වාර්තාව ලැබී ඇත. එමඟින් මුල් 
පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණෙය්දී සඳහන් කර ඇති 
ආකාරයට ෙවඩි වැදීමකින් ෙමම මරණය සිදුවී 
ෙනොමැති බවත්, අධික ශක්තියක් ෙයදූ උපකරණයකින් 
තුන් වතාවකට වඩා පහරදීෙමන් සිදුවූ හානි නිසා ෙමම 
මරණය සිදුවී ඇති බවත්, පත් කරන ලද තිපුද්ගල 
ෛවද්ය මණ්ඩලය විසින් 2017.01.27 දිනැති වර්තාව 
මඟින් දක්වා ඇත. 

 • ෙමම අපරාධයට භාවිත කර ඇති බවට සැක කරනු 
ලැබූ ජංගම දුරකථන 05 හි අයදුම්පත්වල ඇති අත් 
අකුරු සමඟ සැසඳීමට අපරාධය සිදුවූ කාලෙය් මරදාන 
ටිෙපෝලි බුද්ධි අනු ඛණ්ඩය, ෙකොහුවල බුද්ධි අනු 
ඛණ්ඩය හා මුත්තයියා පාර ෙරජිෙම්න්තු 
මධ්යස්ථානෙය් ෙසේවය කරන ලද යුද්ධ හමුදා බුද්ධි 
සාමාජිකයන්ෙග් අත් අකුරු ආදර්ශක ලබාෙගන 
ආණ්ඩුෙව් සැක කටයුතු ෙල්ඛන පරීක්ෂක ෙවත 
2016.11.24 දින අංක H44/16 යටෙත් ෙයොමු කර ඇති 
අතර, ඊට අදාළ වාර්තාව ෙමෙතක් ලැබී ෙනොමැත.  

 • එෙමන්ම, බුද්ධි සාමාජිකයින්ෙග් අතුල් සටහන් 
ලබාෙගන ලසන්ත විකමතුංග මහතාෙග් කාර් රථෙය් වූ 
අතුල් සටහන් සමඟ සැසඳීමට ෙයොමු කර ඇති නමුත්, 
එම අතුල් සටහන් සමඟ සැසඳී ෙනොමැත.  

 • ෙමම අපරාධය සම්බන්ධෙයන් සිදු කරන ලද දුරකථන 
විශ්ෙල්ෂණෙය්දී ලසන්ත විකමතුංග මහතා ඝාතනය වූ 
දිනට ෙපර දින, එනම් 2009.01.07 දින යුද්ධ හමුදා 
බුද්ධි සාමාජිකයින් සිව් ෙදෙනකුෙග් පුද්ගලික ජංගම 
දුරකථන 04ක් රත්මලාන සන ේඩ් ලීඩර් පුවත් පත් 
කාර්යාලය අවට පෙද්ශෙය් කියාත්මක වී ඇති බවත්, 
ලසන්ත විකමතුංග මහතාෙග් ඝාතනය වූ දින, එනම් 
2009.01.08 දින ඔහු බිරිඳෙග් නිවසට ගමන් කර ඇති 
බවත්, ඒ අවස්ථාෙව්දී එම ගමන් මාර්ගෙය් පිහිටි කුලුනු 
ඇතුළත් පෙද්ශවල එක් බුද්ධි හමුදා සාමාජිකෙයකුෙග් 
පුද්ගලික ජංගම දුරකථනයක් කියාත්මක වී ඇති 
බවටත් කරුණු අනාවරණය වී ඇත. 

 •  ෙමම සිද්ධියට අදාළව ගල්කිස්ස මෙහස්තාත් 
අධිකරණෙය් අංක බී 92/2009 දරන නඩුව 2017.08.10 
දිනට වැඩිදුර වාර්තා සඳහා කැඳවීමට නියමිතව ඇත. 

(ඈ)  පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 10 -1478/'16- (1), ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා.  
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු අෙශෝක පියන්ත 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 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. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 12 -1603/'17- (1), ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ 

මහතා.  

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

සූදානම් නැහැ. අද පශ්න ෙගොඩක් තිෙබන නිසා ඒ සඳහා ෙවන 
දිනයක පිළිතුර ෙදන්න මා කැමැතියි. 

එම නිසා විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමා 
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 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. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම. අංක 

1 ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා.  

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව හැටියට වර්තමානෙය් 
රෙට් ෙගොවි ජනතාවට බලපාන පශ්නයක් පිළිබඳ ෙයෝජනාවක් මා 
විසින් ඉදිරිපත් කරන්න නියමිතව තිබුණා. ඒ, ගම්මිරිස් මිල පහළ 
යාම පිළිබඳවයි. නමුත්, ගරු සභානායකතුමා විසින් කිසිම 
විමසීමක් ෙහෝ දැනුම්දීමක් නැතිව සභාව කල් තබනවා කිව්වා. එම 
නිසා ඒ ෙයෝජනාව ඊෙය් සාකච්ඡාවට ගත්ෙත් නැහැ. ඒ 
සම්බන්ධව -එම ෙයෝජනාව නැවත ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව- ෙදන 
විසඳුම ෙමොකක්ද කියා මා දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු කථානායකතුමා ඉන්න 

රැස්වීමකදී තමයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  වැඩ පිළිබඳ න්යාය පතය 
හදන්ෙන්. එම නිසා පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා 
රැස්වීෙම්දී  කල්තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනා - Adjournment 
Motions - ඉදිරිපත් කරන්න ඊළඟ අවස්ථාව ලැබුණාම, ඔබතුමාට 
පථම අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න පුළුවන් ෙවයි. ගරු 
සභානායකතුමනි, ඊට අමතර අවස්ථාවක් අපට තිෙබනවා කියා මා 
නම් හිතන්ෙන් නැහැ.   

901 902 

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නි  ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු 

පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වී ෙම්දී තීරණයක් අරෙගන තමයි අපට 
ඊෙය් දිනෙය්  සභාව කල්තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරන්න අවස්ථාව ලබාදුන්ෙන්. ඒක, එම කාරක සභාෙව් 
තීරණයයි. ඒ අනුව ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා රෙට් 
ජනතාව ෙවනුෙවන් ඒ ෙයෝජනාව භාර දුන්නා. ඒක පිළිගත්තා. 
ඒක පිළිෙගන, ඒ ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට ඊෙය් අවස්ථාව 
ලබාදීමට නියමිතව තිබුණා. නමුත්, ඒ ගැන කිසිම සඳහනක් 
ෙනොකර ගරු කථානායකතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් සභාෙවන් 
නැඟිටලා ගියා.  

   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
We will take this up at the Party Leaders' Meeting.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
We will take it up at the Party Leaders' Meeting. But,  

Hon. Deputy Speaker, this is a matter of violating the 
Standing Orders.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
You are talking about a decision taken by the Hon. 

Speaker.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
No, no. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
You just mentioned that.  So, I cannot give a ruling. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
The Speker or anyone in the Chair cannot violate 

Standing Orders in this manner.  Hon. Deputy Speaker, 
you know that all of us agreed at the Party Leaders' 
Meetig to  take up this Adjournment Motion.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
It is very clear.   

 
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, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ 

කටයුතු කරන්න සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය අවශ්යයි. ගරු 

කථානායකතුමාට තනියම ෙම්ක කරෙගන යන්න බැහැ. ඊෙය් 
ඇති වුණු තත්ත්වය කවුරුත් දන්නවා.  පශ්නය ඇති කෙළේ කවුද 
කියන එක කවුරුත් දන්නවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
We will  take it up  first at the Party Leaders' Meeting.   

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
பாரா மன்ற அ வல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

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

 
"That the proceedings on Item No. 1 of Public Business appearing 
on the Order Paper of the Parliament be exempted at this day’s 
sitting from the provisions of the Standing Order No. 23 of the 
Parliament." 
 

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

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත්යතුමා ඊෙය් 

ෙම් ගරු සභාෙව් සිටි අවස්ථාෙව් අපි එතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කළා, වර්ජනෙය් නියුතු ෙසේවකයන්ට මැරයන් දමා පහර ෙදනවාය 
කියන කාරණය. නමුත්, එතුමාත් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ගරු 
මන්තීවරුන් හැෙමෝමත් කිව්ෙව් එෙහම සිද්ධියක් ෙවලා නැහැ 
කියලායි.  නමුත්, ඊෙය් රූපවාහිනී නාලිකාවල අපි ෙහොඳින්ම 
දැක්කා, වෘත්තීය සමිති සාමාජිකයන්ට කුඩු කාරයන් දාලා පහර 
ෙදන්න පටන් ගත්ත හැටි. [බාධා කිරීම්] ඒක වැරදියි ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. මරික්කාර්ෙග් මැරයන්- [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊෙය් රාතිෙය් 1.00 වන තුරු 

මා website  බැලුවා. එකම website එකකවත් පහර දීමක් සිදු වූ 
බවක් පළ වුෙණ් නැහැ.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! අපි පධාන කටයුතුවලට යමු. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පහර දීම් කෙළේ නැහැ. ඇද ෙගන ගියා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ෙමන්න පත්තෙර්. ෙමන්න, පත්තරවල පළ ෙවලා තිෙයනවා 

පහර දීපුවා.[බාධා කිරීම්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! ගරු මන්තීවරුනි, වාඩි ෙවන්න.   
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි,- [බාධා කිරීම්] Order, 

please!  ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට මයික් එක ලබා 
ෙදන්න කලින්,- [බාධා කිරීම්] Order, please! ගරු  මන්තීවරුන් 
ෙපොඩ්ඩක් ඇහුම්කන් ෙදන්න. අද දවෙසේ විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා 
ඉදිරිපත් කරන කරුණු ඇතුළු සියලු ෙද් පිළිබඳව කථා කරන්න අද 
දවසම තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් කරුණු අද දවෙසේ ඉදිරිපත් 
කරන්න  අවස්ථාව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, අද සවස් වන විට ෙම් 
පිළිබඳව රජය පැත්ෙතනුත් අවශ්ය පකාශ කරයි. ඒ නිසා, න්යාය 
පතයට අනුව ගරු සභානායකතුමා අද දිනට නියමිත කටයුතු 
පිළිබඳ ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
අත්යවශ්ය මහජන ෙසේවා පනත: ෙයෝජනාව 

அத்தியாவசிய ெபா ச் ேசைவகள் சட்டம்: தீர்மானம் 
ESSENTIAL PUBLIC SERVICES ACT: RESOLUTION 

 

[පූ. භා. 11.29] 
 

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 පහත 
සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"1979 අංක 61 දරන අත්යවශ්ය මහජන ෙසේවා පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත් 
ෙපෙටෝලියම් නිෂ්පාදන හා දව වායු ඇතුළු සියලුම ඉන්ධන සැපයුම හා ෙබදා 
හැරීම සහ ෙර්ගු ආඥා පනෙත් අරමුණු සඳහා වරායක් ෙලස නිර්වචනය කර 
ඇති ඕනෑම වරායක් තුළ නැවකින් ෙතල් ෙහෝ ඉන්ධන බැහැර කිරීම, 
පවාහනය කිරීම, ෙගොඩ බෑම, ගබඩා කිරීම, භාරදීම ෙහෝ ඉවත් කිරීමට අදාළව 
සිදු කළ යුතු ෙහෝ අත්යවශ්ය වන සියලුම ෙසේවාවන්, වැඩ ෙහෝ ඕනෑම 
ආකාරයක ශමය ෙයදවීම යන ෙසේවාවන් සැපයීෙමහි නිරත වන ඕනෑම රාජ්ය 
සංස්ථාවකින් ෙහෝ රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තුවකින් ෙහෝ පළාත් පාලන 
ආයතනයකින් ෙහෝ සමූපකාර සමිතියකින් ෙහෝ ඒවාෙයහි ශාඛාවකින් සපයනු 
ලබන ෙසේවාවන් සාමාන්ය ජන ජීවිතය පවත්වාෙගන යාම සඳහා අත්යවශ්ය වන 
බව සැලකිල්ලට ගනිමින් හා එම ෙසේවාවන් සැපයීමට අවහිරයක් ෙහෝ 
බාධාවක් ඇතිවීමට හැකියාවක් පැවතීම ෙහේතුෙවන් ඕනෑම රාජ්ය සංස්ථාවකින් 
ෙහෝ රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තුවකින් ෙහෝ පළාත් පාලන ආයතනයකින් ෙහෝ 
සමූපකාර සමිතියකින් ෙහෝ ඒවාෙයහි ශාඛාවකින් සපයනු ලබන ෙසේවාවන් 
ඉහත කී වගන්තිෙයහි කාර්යයන් සඳහා අත්යවශ්ය ෙසේවාවන් බවට 
ජනාධිපතිවරයා විසින් 2017 ජුලි 25 දිනැති අංක 2029/23 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නියමයක් මඟින් 2017 ජූලි 25 දින සිට ශී 
ලංකාව මුළුල්ෙල්ම කියාත්මක කරමින් කරන ලද පකාශනය අනුමත කළ යුතු 
යැයි, ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි. 

(2017 ජූලි 26 දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.)" 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்பட்ட . 
Question proposed. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Leader of the House, you have eight minutes. 

You can make your speech now if you wish. Otherwise, 
the Hon. M.A. Sumanthiran will start.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊෙය් උද්ෙඝෝෂණෙය් ෙයදී 

සිටි කිසිම ෙකෙනකුට පහර දී  නැති බව websitesවලින් බැලුවා 
කියලා සභානායකතුමා පකාශ කළා. [බාධා කිරීම්] 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Sumanthiran, you can commence your speech.  
 

[11.30 a.m.] 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Deputy Speaker, the Government has placed 

before this House for debate  the Proclamation by His 
Excellency the President declaring as essential public 
service under the Essential Public Services Act, No. 61 of 
1979, the supply or distribution of fuel including 
petroleum products and gas and all services, work, labour 
of any description whatsoever, necessary or required to 
be done in connection with the discharge, carriage, 
landing, storage, delivery and removal of oil or fuel from 
vessels within any port as defined for the purpose of the 
Customs Ordinance. This is being done under the 
Essential Public Services Act, No. 61 of 1979, a very 
important Proclamation. There was trouble in this House 
yesterday with regard to the strike action that had been 
commenced by the employees of the Ceylon Petroleum 
Corporation. Sir, I would like to congratulate the 
President for declaring the supply of fuel as an essential 
service in this particular context.  

It is an important Debate that we are entering today in 
this House. For long years, we have supported the right of 
trade unions to resort to legitimate trade union action. I 
do not think any Hon. Member of this House from either 
side of the divide will dispute that workers in this country 
must have right to join and take trade union action, 
collective action, so that the rights - their rights, rights of 
the industries that they are engaged in  - are protected.  
But, there comes a time when one asks the question as to 
whether the pendulum has swung the other way a little 
too much and today, I think, is an opportune moment to 
ask that question. Inasmuch as we all recognize and 
would want to protect the rights of workmen of the labour 
force of this country, we would also like to see that 
sacrosanct rights of theirs being exercised in a very 
responsible and constructive manner. It is a matter of 
regret that we see strike action at the drop of a hat 
belittling the most potent weapon in the hands of the 
workforces.  

Trade union action has many facets to it. The Trade 
Union Ordinance, which is an old piece of legislation 
declares those rights.  Article 14  of the Constitution very 
clearly protects the rights of workers to join and take 
trade union action. But, it must be legitimate and 
responsible trade union action. I believe, I am expressing 
the general sense of disillusionment of the people of this 
country today when they see various organizations 
calling themselves trade unions resorting to what they 
term "trade union action", but in effect political action, to 
cripple the functioning of the country.    

The leading group of this is the Government Medical 
Officers’ Association, a group of professionals who ought 
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to know better, who is said to have taken an oath - an 
ancient responsible oath - but who behave in this country 
worse than even criminals at times. I say these words 
advisedly and with responsibility, because if you deny 
medical attention to those who require it, then that is 
criminal negligence and you do it to attain your own 
selfish objectives -  I would say, it is worse than criminal. 
I will not say all the medical professionals, but, today, 
certainly those who have taken control of this association 
called the GMOA, are often holding the country to 
ransom. This feature has been there for quite some time; it 
is not something arose yesterday, and they have used this 
important resource that has been bestowed on them by the 
taxpayers of this country, because they have gone through 
the tertiary education, they have gone through the medical 
education in this country for free. The whole country has 
paid for that. Why? Because we want doctors, we want 
health professionals attending to the sick. We have what 
most countries in the world do not have and that is free 
medical care. To sustain that industry we produce doctors, 
and all the people of this country - even those who do not 
pay direct taxes but everyone in this country pay indirect 
taxes -  even the poorest contribute towards that medical 
education and they behave in this most irresponsible 
manner.  

When I saw the gazette notification with regard to 
workers in the fuel supply area I wondered about the 
medical professionals. Of course, you do not have to 
declare that as an essential service. Everybody knows that 
medical services are essential. You do not have to have a 
gazette notification calling it an essential service. They 
know it better than anyone else for they take that oath, the 
Hippocratic Oath and dare behave in this fashion actually 
putting the lives of people physically and literally at 
stake. I personally know people who have died for lack of 
medical attention in the last couple of months whenever 
GMOA has gone on strike for some flimsy reason or 
another.   

I am not saying that strike action is always irrelevant.  
There may be times when that is necessary, not only for 
doctors but even for others. There may be times that it is 
necessary and we must safeguard that right of the 
workers. But the tragedy today in this country is that the 
workers themselves are putting that right at risk. They 
will no longer have that right if they abuse that right; if 
they behave in a fashion that is most irresponsible. There 
are many actions that are taken as trade union actions.  
Lockout is what the employer can do but strike is the 
ultimate weapon. It is not the first thing that you do.  But 
the tragedy, as I said, today is the trade unions do not 
know of any other trade union action. They do not know 
that they must give notice of trade union action. They do 
now know that they have to start with different kinds of 
protests and that if nothing works, if everything fails- 

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

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Yes, there has to be a process.  If everything fails, it is 

only then, you take this extreme step of going on strike. 
Transport is, in fact, essential to the life of the 
community. You cripple that - even if it is some 
legitimate concern that you have, then those must be 
addressed first. There must be discussions held and 
constructive engagement must be entered into. In the 
context of what is happening today, I do not believe that 
strike action is appropriate even as a last resort for the 
demands that these trade unions have put forward. That is 
a matter that concerns the economy of this country, the 
relationship this country has with other countries, the 
serious debt this country has been committed to and the 
Government’s action to come out of that debt - a whole 
host of issues, not just a very narrow issue about 
Hambantota, Trincomalee or anything like that. It has to 
be looked at from broader concept.  

These persons may be stakeholders; I do not deny that. 
They may be stakeholders, but there are many more 
stakeholders. In fact, the whole country, all the people of 
the country, are stakeholders in this and in order to 
achieve their narrow political objectives to resort to strike 
action is criminal and I am glad the Government, at least 
now, has taken swift action to declare it as an essential 
service. Declaring it as an essential service is not 
sufficient, but stern action must be taken to enforce the 
Proclamation that this is an essential service. Not only 
this, even the other areas that are essential to the life of 
the community must be treated as such and it is 
unfortunate that such action has to be resorted to.  But, in 
the context where persons behave in this irresponsible 
manner, we believe the Government is left with no other 
option, but to use the law which provides for such action. 
Thank you.      

 
[පූ.භා. 11.45] 
 

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා (ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க - ெபற்ேறா ய வளங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Petroleum 
Resources Development) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අත්යවශ්ය මහජන ෙසේවා 

පනත යටෙත් අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් 
කථා කරන්න මට අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ වනවා. 
ෙම් අත්යවශ්ය ෙසේවා ෙයෝජනාව ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාවට සම්බන්ධයි. පසු ගිය 24වැනි දා රාතිෙය් අගමැතිතුමා 
සහ ඇමතිවරු ජනාධිපතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරලායි ෙම් 
තීරණය ගත්ෙත්. මම ෙම් ගැන පසු ගිය දවස් කීපය තිස්ෙසේ 
වෘත්තීය සමිති එක්ක සාකච්ඡා කළා. වෘත්තීය සමිතිත් එක්ක 
සාකච්ඡා කරන එක අත්යවශ්ය ෙදයක්. නමුත්, අවාසනාවකට 
වාෙග් හම්බන්ෙතොට ෙතල් ටැංකි බදු දීෙම් පශ්නය මත වැඩ 
වර්ජනයකට යන්න වෘත්තීය සමිති තීරණය කර තිෙබනවා. මම 
අමාත්යවරෙයක් හැටියට පමණක් ෙනොෙවයි, සාමාන්ය 
පුරවැසිෙයකු හැටියටත් ෙපෞද්ගලීකරණයට විරුද්ධ ෙකෙනක්. 
නමුත් සමහර ආයතන තිෙබනවා, ඒවා ආෙයෝජකෙයෝ ෙගනැල්ලා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සංවර්ධනය කළ යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම අද ෙම් කාරණාව දිහා 
බලන ෙකොට, අපි මීට වඩා දීර්ඝව හිතන්න ඕනෑ පශ්න කීපයක් 
තිෙබනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි අමාත්යවරු හැටියට එක 
අතකින් අමාත්යාංශය ආරක්ෂා කරන ගමන්, අමාත්යාංශය යටෙත් 
තිෙබන ආයතන ආරක්ෂා කරන ගමන්, වෘත්තීය සමිති සමඟ 
සාකච්ඡා කරලා ඒ අවශ්යතා ඉටු කරන ගමන්, පධානම අරමුණ 
විය යුත්ෙත්, ෙම් රෙට් මහ ජනතාවට කරදරයක් ෙනොවන වැඩ 
පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කිරීමයි. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා පසු ගිය 
මාස කීපයක ප ටන් ෙඩංගු ෙරෝගය අෙප් රෙට් දැඩි ෙලස ව්යාප්ත 
වීම පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම කුණුකසළ බැහැර 
කිරීම පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමවැනි අවස්ථාවක අපි 
කියාත්මක වන ෙකොට සලකා බැලිය යුතු කාරණා කීපයක් 
තිෙබනවා. ෙම් කාරණා නිසා ජීවිත ෙකොච්චර නැති වුණාද කියන 
එක අපි කාටවත් හිෙතන්ෙන් නැතුව ඇති. අද රෙට් පවතින 
ඉන්ධන ෙබදා හැරීම පිළිබඳ පශ්නය මීට වඩා දුර ගියා නම්, සමහර 
ෙවලාවට අෙප් දරුවන් පාසල්වලට යන කමෙව්දෙය්ද, සාමාන්ය 
මහ ජනතාවට ගමනාගමන පශ්නද මතු වන්න තිබුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම three wheelers ගනිමු. අද අෙප් රෙට් three 
wheelers ලක්ෂ 10කට වැඩිය තිෙබනවා. ෙම් three 
wheelersවලින් දවෙසේ ආදායම ෙහොයා ගන්න මිනිස්සු ඉන්ෙන්. ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ජීවිත, ඒ පවුල් ගැන හිතුවාද? ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
ඉස්පිරිතාලවලට එන ෙලඩ්ඩු. අපි ෙකොෙහොමද ෙම් අය ෙවනුෙවන් 
කියාත්මක ෙවන්ෙන්? ෙමවැනි පශ්න කීපයක් දිහා අපි බලන්න 
ඕනෑ. එෙහම නැතුව පටු ෙද්ශපාලන අරමුණුවලින් වර්ජන 
කියාත්මක කරන්න ෙහොඳ නැහැ. 

අපි දැක්කා, ෙරෝහල්වල වැඩකටයුතු සෑෙහන දුරට  අඩපණ 
වුණු බව. නමුත්  හමුදාවටත්, ඒ වාෙග්ම ජාතික ෙසේවක 
සංගමයටත් මම විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතවන්ත වනවා. ඔවුන් පසුගිය 
දවස් ෙදෙක් ෙතල් ෙබදා හැරීෙම් කටයුතු සඳහා සෑෙහන 
කාර්යභාරයක් කළා. එහි අවශ්යතාව අපි දැන ගන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, ෙම් රෙට් අපි ෙමොන ෙද්ශපාලනය කළත්, ෙමොන තීරණ 
ගත්තත්, ඒ ආයතන ආරක්ෂා කරනවා වාෙග්ම මහජනතාවට පීඩා 
ෙගන ෙදන වැඩ ෙනොකළ යුතුයි. එෙසේ කරනවා නම්, 
ඇමතිවරෙයක් හැටියට එතැනදී මම ඕනෑම තීරණයක් ගන්න 
කැමැති ෙකෙනක්. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, මම වරාය හා 
නාවික කටයුතු අමාත්යවරයා හැටියට ඉන්නෙකොට සමහර 
ගිවිසුම්වලදී වෘත්තීය සමිති සමඟ සාකච්ඡා කරලා, ඒවා ෙවනස් 
කරන්න සෑෙහන වැඩ ෙකොටසක් කළ බව. ඒ මා කරන ෙද්.  අෙප් 
ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන් අෙප් ජාතික සම්පත් ඉතිරි කරලා 
ෙදන්න ඕනෑ කියන ඒ කමෙව්දෙය් අපි ඉන්නවා. අද ඉතාමත් 
නරක තත්ත්වයකට පත්ෙවලා තිෙබන සමහර ආයතන තිෙබනවා. 
ඒවා ඉදිරියට ෙගන යනවා නම්, ආෙයෝජකයන් එක්ක අපට වැඩි 
වාසි තිෙබන කමෙව්දයකට යන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම මම කියන්න 
ඕනෑ, සමහර වෘත්තීය සමිති ඉතාමත් ෙහොඳින් අපිත් එක්ක 
සාකච්ඡා කළ බව.   

අපට ඊෙය් 12.00 ෙවනෙකොට ෙම් වැඩ වර්ජනය ඉවර කරන්න 
පුළුවන්කම තිබුණා. නමුත් අවාසනාවකට වාෙග් යම් යම් 
ෙද්ශපාලන අත ගැසීම් නිසා ෙම් වැඩ වර්ජනය තවත් ඉදිරියට ගියා 
කියන එක මම කියන්න ඕනෑ. මම හුඟක් දුරට හිතන්ෙන් 
සාකච්ඡාවලින් අපට හුඟක් ෙද්වල් විසඳා ගන්න පුළුවන් බවයි. 
මම වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යවරයා හැටියට ඉන්නෙකොට 
අපි වෘත්තීය සමිති සමඟ සාකච්ඡා කළා. සමහර කාරණා ඉතාම 
වැදගත් කරණා. අපි ඒවා පිළිබඳ සාකච්ඡා කරලා අවශ්ය තීරණ 
ලබලා දුන්නා. ඒවාෙග්ම මම කියන්න ඕනෑ, සමහර වෘත්තීය 
සමිති නායකයන් ෙද්ශපාලන අතෙකොළු ෙවලා සිටින බව.  මම 

වරාෙය් ඉන්නෙකොටත් ඒ වාෙග් ෙහොර වෘත්තීය සමිති නායකයන් 
-තමන්ෙග් වැඩ කර ගන්න- ජන බල නැති සමහර 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් පස්ෙසන් ගිහිල්ලා කියාත්මක වුණා. ඒ 
වාෙග් දූෂිත පුද්ගලයන් මම ඉවත් කළා. අපි වරාෙය් බිලියන 11ක 
ලාභයක් ලැබුවා. ඒ කියාදාමය කෙළේ ෙම් රෙට් අවශ්යතාව නිසා. 
ෙම් ෙවලාෙව් සමහර ජන බල නැති ෙද්ශපාලනඥයන් මට 
ඇඟිල්ල දික් කරනවා, මම ඇමතිකම් කරන්න ඕනෑ ෙකොෙහොමද 
කියලා. ෙම් ඇමතිකම් සූදූවක් හැටියට කරන්න බැහැ; අශ්ව ෙර්ස ්
හැටියට කරන්න බැහැ. ෙම්වා කරනෙකොට ආයතන දිහා බලන්න 
ඕනෑ; ඒ වාෙග්ම ජනතාව දිහා බලන්න ඕනෑ. 

එෙහම නැතුව මුදල විතරක් ඉස්සර කරෙගන ෙර්ස්කාරයන් 
වාෙග් මට ෙම්වා කරන්න බැහැ. මට ෙම් රෙට් ජන බලයක්               
දීලා තිෙබනවා. මා ගම්පහ දිස්තික්කෙයනුත්, ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙයනුත්, කලුතර දිස්තික්කෙයනුත් ඡන්දය ඉල්ලා දිනලා 
තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් මහ ජනතාවෙග් ඡන්දෙයනුයි. මා කවදාවත් 
ඒකට විරද්ධ වන්ෙන් නැහැ. සමහර විට ඒ නිසා ෙවන්න ඇති මට 
අද ෙකොන්ද ෙකළින් තබාෙගන කථා කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්.  

ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට අයිතිෙවලා තිෙබන 
ෙද්වල් ඉදිරිෙය්දීත් ආරක්ෂා කරන ගමන්, කවුරුන් ෙමොන ෙද්වල් 
කළත්, මා අමාත්යවරයා හැටියට ඉන්න කල් ෙම් රෙට් මහ 
ජනතාවට පීඩා ෙගනෙදන කිසිම ෙදයක් කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් 
නැහැයි කියන එකත් මා ඉතාමත් වග කීෙමන් කියන්න ඕනෑ.  

අපි සාකච්ඡාෙවන් ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කළා. මා අමාත්යවරයා 
හැටියට පත් වුණු අවස්ථාෙව් සිට ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සමඟ 
අපි කථා කළා. එහිදී ඉතාමත් ෙහොඳ සාකච්ඡා පැවැත්වුණා. නමුත් 
අමතක කරන්න එපා, හම්බන්ෙතොට වරාෙය් තිෙබන ෙතල් ටැංකි 
තිෙබන්ෙන් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව යටෙත් ෙනොවන 
බව. ඒවා ඉල්ලා ගන්න කමෙව්දයක් තිෙබනවා. මා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් කළා; කියා දුන්නා. නමුත් අවාසනාවකට 
වාෙග් තමන්ට කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් ෙමොනවාද, කරන්න බැරි 
ෙද්වල් ෙමොනවාද කියා දන්ෙන් නැති, මා ඉස්ෙසල්ලා කියපු ජන 
බලයක් නැති ෙද්ශපාලනඥයන් ෙම්වාට අත ගහලා ෙම්වා විනාශ 
කරන්න හදනවා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, - 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
අෙන්! මට බාධා කරන්න එපා. මා කාටවත් බාධා කරන්ෙන් 

නැහැ ෙන්. 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
''මයික්'' එක ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒක කථිකයාෙග් කැමැත්ත ෙන්. 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
එතුමාට පශ්නයක් අහන්න අවස්ථාව ෙදන්න.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අපි ඔබතුමාට ඉතාම ගරු කරනවා. මා 

අහන්න කැමැතියි, ජන බලයක් නැති පුද්ගලයන් කියා ඔබතුමා 
හඳුන්වන්ෙන් කවුද කියලා. ජාතික ලැයිස්තුෙවන් ආණ්ඩුවට 
පත්ෙවලා ඉන්න අයද?  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
නැහැ. ෙමෙහමයි. ෙතොප්පිය කවුරුත් දමාගන්න අවශ්ය නැහැ. 

 කැමැති අය ෙතොප්පිය දමා ගත්තාෙව්, ගරු මන්තීතුමනි. ඒ 
පශ්නයට ඔබතුමාට උත්තරයක් ෙදනවාට වඩා ෙම් පශ්නය ගැන 
අපි කථා කරන්න ඕනෑ. මා ෙකළින් කථා කරන ෙකෙනක්. මා භය 
නැතුව කථා කරන ෙකෙනක්. ඇමති තනතුරුවලට වඩා මට 
අවශ්ය වන්ෙන් ෙම් රෙට් මහ ජනතාවෙග් අවශ්යතාවන් ඉෂ්ට 
කරන්නයි. ඒ ෙවනුෙවන්  ඕනෑම ෙවලාවක තීරණ ගන්නා 
ෙකෙනක් තමයි මම. අෙප් ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමාත් එක්ක 
ෙම් තීරණය ගත්ෙත් ෙවන එකක් නිසා ෙනොෙවයි. පසු ගිය 
කාලෙය් පාරවල් දිෙග් මිනිසුන් ෙමොන තරම් රස්තියාදු වුණාද 
කියලා අපි දැක්කා. අත්යවශ්ය ෙසේවාවක් අවශ්ය වුෙණ් එම නිසායි. 
මා අද වුණත් ඉන්ෙන් සාකච්ඡාවලට අපි යා යුතුයි කියන 
මතෙය්යි. නමුත් ඒ සාකච්ඡා තුළින් ඉල්ලන හැම ෙදයක්ම අපට 
ෙදන්න බැරි ෙවයි. හැම දාම පක්ෂ ෙද්ශපාලනය බදාෙගන, රටට 
අවශ්ය නැති, රටට විනාශයක් කරන ෙද්ශපාලන කමයක් ෙම් රෙට් 
තිෙබනවා. ඒක මම භය නැතුව කියනවා. ඉදිරිෙය්දී ෙමවැනි පශ්න 
ඇති ෙවනෙකොට ෙද්ශපාලනය ගාවගන්න එපා. මුලින්ම රෙට් 
මිනිස්සු ගැන හිතන්න, ඊට පස්ෙසේ ආයතන ගැන හිතන්න. එෙහම 
හිතලා ඊට පස්ෙසේ අමාත්යාංශ ගැනත් හිතලා තීරණ ගන්න මම 
කවදාවත් පස්සට යන්ෙන් නැහැ කියන එකත් මම කියනවා. 

ඒ වාෙග්ම මම කියන්න ඕනෑ, පසු ගිය දවස් කිහිපෙය්දී විශාල 
විනාශයක් සිද්ධෙවලා තිෙබනවා. දැනට එම සංඛ්යා ෙල්ඛන 
පිළිබඳව මට ඔබතුමන්ලාට කියන්නට බැහැ. නමුත්, සිදුවී තිෙබන 
පාඩුව සහ විනාශය ඉදිරි දින කිහිපෙය්දී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
විතරක් ෙනොෙවයි මහජනතාවත් දැනුවත් කරන බව කියන්න 
කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම මහ ජනතාව පීඩාවට පත් වුණු 
අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් ෙවලා අපට ලබාදුන් සහෙයෝගය පිළිබඳව 
හමුදාවටත්, මෙග් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින්ටත්,  ලංකා ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් නිලධාරින්ටත්, ඒ වාෙග්ම ජාතික 
ෙසේවක සංගමෙය් සියලුම ෙදනා ෙසේවයට වාර්තා කර ලබාදුන් 
සහෙයෝගයටත් මෙග් ස්තුතිය නැවත වරක් පුද කරමින් මෙග්  
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

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

ඇමතිතුමාෙග් කථාව ඉවරයි ෙන්. ඒ නිසා දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාෙග් කථාවට බාධා කරන්න එපා. 

[පූ.භා. 11.55] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කීර්තිමත් ජයගහණයක් 

ලබාගනිමින් ෙලෝක කිකට් කුසලානය ලංකාවට ෙගනාපු අර්ජුන 
රණතුංග මැතිතුමා අදහස් පළ කිරීෙමන් පසු මට කථා කරන්නට 
අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මම පළමු ෙකොටම ඉතාමත් සතුටු 
ෙවනවා. “Captain Cool” තවමත් cool බව,- 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
නෑ, දැන් ටිකක් hot. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ, තවමත් cool බව අදත් පකාශ වුණා. එතුමාෙග් අදහස් 

එක්ක අපි සම්පූර්ණෙයන් එකඟ ෙනොෙවන්න පුළුවන්. නමුත්, 
වරාය පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත්, යම් වැදගත් අවස්ථාවලදී නිර්භයව 
කටයුතු කරන්න පුළුවන් විධිෙය් අදහස් රාශියක් එතුමා ඉදිරිපත් 
කළ බව අපි ඉතා ෙහොඳින් දන්නවා. 

අත්යවශ්ය මහජන ෙසේවා පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත් 
ජනාධිපතිතුමා විසින් පසු ගිය 25වැනි දින ජනාධිපති ෙල්කම් 
හරහා පනවන ලද ෙමම නිෙයෝගය තුළින්, ෙපෙටෝලියම් නිෂ්පාදන 
හා දව වායු ඇතුළු සියලුම ඉන්ධන සැපයුම හා ෙබදා හැරීම සහ 
ෙර්ගු ආඥා පනෙත් අරමුණු සඳහා වරායක් ෙලස නිර්වචනය කර 
ඇති ඕනෑම වරායක් තුළ නැවකින් ෙතල් ෙහෝ ඉන්ධන බැහැර 
කිරීම, පවාහනය කිරීම, ෙගොඩ බෑම, ගබඩා කිරීම, භාරදීම ෙහෝ 
ඉවත් කිරීමට අදාළව සිදු කළ යුතු ෙහෝ අත්යවශ්ය වන සියලුම 
ෙසේවාවන්, වැඩ ෙහෝ ඕනෑම ආකාරයක ශමය ෙයදවීම අත්යවශ්ය 
ෙසේවාවන් හැටියට දක්වා තිෙබනවා. එය අත්යවශ්ය නිෙයෝගයක් 
හැටියටයි පනවා තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාව කියන පධාන ආයතනයට පමණක් ෙනොව, 
රජයට ලංකාව පුරා ෙක්න්දීයව සෑම තැනකටම මහජන ආරක්ෂක 
පනත පකාශයට පත්කරන්න සිද්ධ වුණා. ෙම් රජය ෙදවැනි වරට 
තමයි මහජන ආරක්ෂක පනත පකාශයට පත්කරන්ෙන්. 

මීෙතොටමුල්ෙල් කුණු කන්ද කඩා වැටිලා මිනිස්සු මිය ගියාම, 
මහජනයා ෙම් ගැන කථා කරනෙකොට රජයට පශ්නය විසඳා 
ගන්න බැරිව මහජන ආරක්ෂක පනත පැෙනව්වා. එය පනවලා 
අනුමැතිය ඉල්ලන්න පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවා. දැන් ෙතල් 
සංස්ථාෙව් පශ්නය විසඳන්න මහජන ආරක්ෂක පනත ෙදවැනි 
වරට පනවනවා. වෘත්තීය සමිති සමඟ සාකච්ඡා මාර්ගයකට 
පැමිණ පජාතන්තවාදීව කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම තිෙබද්දී, ඒ 
සාකච්ඡාෙව් සෑම ෙදයම සාර්ථක ෙනොවුණත් වැඩ වර්ජන යද්දී 
අත්යවශ්ය ෙසේවාවන්ට ඉන්ධන සැපයීමට කටයුතු කරන්න 
වෘත්තීය සමිතිත් එකඟ වුණා. එතෙකොට, මහජන ආරක්ෂක 
පනතක් පකාශයට පත් කෙළේ ෙමොකටද? එක පැත්තකින් මහජන 
ආරක්ෂක පනත ෙයොදා ගන්ෙන්, හමුදාව ෙයොදවා ගැනීමට. 
අෙනක් පැත්ෙතන් වෘත්තීය සමිති කියාමාර්ග කුඩු පට්ටම් කිරීමට. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "කිසිම සිද්ධියක් නැහැ." 
කියලා ඊෙය් අගාමාත්යතුමා පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යැව්වා. අද 
වන විට මුළු රටත්, ෙලෝකයත්, ජනාධිපතිතුමාත් දන්නවා, ඊෙය් 
වෘත්තීය සමිති නායකෙයෝ සියලු ෙදනා අත් අඩංගුවට ගත්තා 
කියලා. එතැන හිටපු ෙතල් සංස්ථා ෙසේවකෙයෝ මහජන ආරක්ෂක 
පනත යටෙත් අත් අඩංගුවට ගත්තා. ෙමන්න ෙම්කටයි දැන් ෙම්ක 
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ඉල්ලන්ෙන්. ෙපොලීසිය ඇතුළට අරෙගන ගියා. ෙමොන ෙපොලීසිය 
ඉන්නවාද දන්ෙන් නැහැ. සාමාන්යෙයන් අදාළ ෙපොලීසිය වන්ෙන්, 
වැල්ලම්පිටිය ෙපොලීසියයි. වැල්ලම්පිටිය ෙපොලීසිය ෙනොෙවයි, 
වැලිකඩ ෙපොලීසිෙයන් අත් අඩංගුවට ගත්ෙත්. ඒක ඇතුෙළේදී 
සිද්ධීන් රාශියක් සිදු වුණා. අපි ඒ අවස්ථාෙව්දී අගමැතිතුමාට  
කිව්වා, "ෙල් හලනවා." කියලා. එතුමා කිව්වා, "ෙල් හලන්ෙන් 
නැහැ." කියලා. අද රට පුරා ෙලෝකය පුරා ෙල් හලන,  ෙපොලු 
අරෙගන ආව අයෙග් ඡායාරූපයන් පසිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. වරාය 
හා නාවික කටයුතු  හිටපු අමාත්යතුමා මෙගත් එක්ක එකඟ ෙවයි. 
ෙම් මැ රෙයෝම තමයි හම්බන්ෙතොට ගිහිල්ලා ගැහුෙව්. 
හම්බන්ෙතොටත් ඒ ඡායාරූප තිෙබනවා. සභානායකතුමා නැඟිටලා 
ලජ්ජා නැතිව ෙම් සභාවට කියනවා, "එෙහම සිද්ධියක් ෙවලා 
නැහැ." කියලා. අෙප් රෙට් පජාතන්තවාදය මළගමට ගමන් 
කරමින් තිෙබන ෙවලාවකදී ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ඉතා ඕනෑකමින් 
කියනවා, මහජන ආරක්ෂක පනත පැනවීම ඉල්ලා අස් කර ගන්න 
කියලා. අපි විරුද්ධයි.  දැන් ෙම් ගැන වෘත්තීය සමිති සමඟ 
සාකච්ඡා කරලා,  පශ්නය විසඳා සාමකාමී කියාමාර්ගයකට ගමන් 
කරන්නට පුළුවන් බව ගරු සභාපතිතුමාත් දන්නවා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමාත් දන්නවා. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මැතිතුමා, ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් 

point of Order එක. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මට විනාඩි 10යි තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙවලාෙව් ඉඩ ෙදන්න එපා, 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  
 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඔබතුමාෙගන් මම අහන්ෙන්, රතුපස්වලට,-  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
නැහැ. ඒක අදාළ නැහැ ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මැරෙයෝ අරෙගන ගිය වෑන් එකක් ගම්පහින් තමයි ආෙව්.  

[බාධා කිරීම්] අපි දන්නවා.  ලජ්ජා නැතිවයි කථා කරන්ෙන්. [බාධා 
කිරීම්]  
 

ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊෙය් අෙප් මන්තී 
කණ්ඩායමක් වැලිකඩ ෙපොලීසියට ගියා. වැලිකඩ ෙපොලීසියට 
ගිෙය් අත් අඩංගුවට අරෙගන ඉන්න වෘත්තීය සමිති නායකයන් 
බලන්න. වෘත්තීය සමිති නායකයන්ට පහර දීලා, තර්ජනය කරලා 

තිබුණා; ජීවිත තර්ජන එල්ල කරලා තිබුණා. ෙමන්න, යහ පාලන 
පජාතන්තවාදය! දැන් ෙරද්ද ගැලවිලා. දැන් යහ පාලන 
පජාතන්තවාදෙය් ෙරද්ද ගැලවිලා! දැන් ඉතුරු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ආයුධ බලෙයන් ආණ්ඩු කිරීම පමණයි. මහජන බලයක් නැහැ. 
[බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මෙග් ෙවලාව ගත ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊෙය් වැලිකඩ ෙපොලිස් 
ස්ථානය ඇතුෙළේ හිටියා, ශී ලංකා නිදහස් වෘත්තීය සමිති 
සම්ෙම්ලනෙය් සභාපති ෙලස්ලි ෙද්ෙව්න්ද මහතා. ෙලස්ලි 
ෙද්ෙව්න්ද මහතා ඇවිල්ලා හිටිෙය්, වෘත්තීය සමිති නායකයන් සහ 
ජනාධිපතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරන්න. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
වෘත්තීය සමිති නායකයා අපත් එක්ක වැලිකඩ ෙපොලීසිෙය් හිටියා. 
ඇප දීලා කූඩුෙවන් එළියට අරෙගන ඔහුව ජනාධිපතිතුමා ළඟට 
එක්කෙගන යන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. ඒකට මැරෙයෝ ඉඩ දුන්ෙන් 
නැහැ. මැරයන්ෙග් මැරෙයෝ ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. මැරයන්ෙග් 
මැරෙයෝ නිසා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් වෘත්තීය සමිති 
නායකයින්ට ජනාධිපතිතුමා හමු ෙවලා සාකච්ඡා කරන්න ඉඩ 
ලැබුෙණ් නැහැ. ෙමන්න බලන්න, අද ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ඇති 
ෙවලා තිෙබන මැර අරගළය. ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ මැර අරගළයක් 
තිෙබනවා. අපි කියනවා, පජාතන්තවාදය ඉතා භයානක 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා කියලා. මෙග් ෙවලාව අවසන් 
වන නිසා මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි,- 

 
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 නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමනි, ෙම් විවාදයට බාධා 

කරන අරමුණින් නම් point of Order ෙගෙනන්න එපා. 
ඔබතුමාෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද?  

      
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා අවස්ථාව ලබා දීම ගැන. ෙමතුමන්ලා ඊෙය් වැලිකඩ 
ෙපොලීසියට ගිහිල්ලා ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිතුමාටත් තර්ජනය 
කරලා- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි අෙප් රෙට් 

පජාතන්තවාදෙය්- [බාධා කිරීම්] අපි අෙප් රෙට් පජාතන්තවාදෙය් 
මළගමට- [බාධා කිරීම්] අපි අෙප් රෙට් පජාතන්තවාදෙය් මළගමට 
ගමන් කරමින් තිෙබන බව මා පකාශ කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] 
ෙම් ආණ්ඩුව පළාත් පාලන ආයතන 330ක මැතිවරණය 
පවත්වන්ෙන් නැහැ. 

ඒකාධිපති පාලනයක් ෙගන යනවා. පළාත් සභා මැතිවරණය 
පවත්වන්ෙන් නැහැ කියලා ෙම් ඒකාධිපති කැබිනට් මණ්ඩලය 
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තීරණය කරලා තිෙබනවා. ඡන්දය නැති පජාතන්තවාදය 
ඒකාධිපතිවාදය මිසක්, ෙවන ෙමොකක්ද? ඒකාධිපතිවාදය ෙගන 
යන්න තමයි වැඩ කරන ජනතාව, වැඩ කරන ජනතාවෙග් 
සංවිධාන වන වෘත්තීය සමිති සමඟ යම් පශ්නයක් ඉදිරිපත් කළාම, 
ඒක ෙමල්ල කරන්න මහජන ආරක්ෂක පනත පනවන්ෙන්. [බාධා 
කිරීම්] ආණ්ඩුව අද වැටී තිෙබන තත්ත්වය ගැන ලජ්ජයි. 
ආණ්ඩුවට මහජන සහෙයෝගයක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] අද සයිටම් 
පශ්නය විසඳන්ෙන් නැහැ. සයිටම් පශ්නය විසඳන්ෙන් නැති අද 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා  පුවත්පතකට පකාශයක් කරලා තිෙබනවා, 
රාජපක්ෂවරු ඔක්ෙකෝම අත් අඩංගුවට ගන්නවා කියලා. එයා 
අධිකරණ ඇමතිද? එයාට පුළුවන්ද, එෙහම පකාශයක් කරන්න? 
ලජ්ජා නැති මිනිෙහක්! 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ලජ්ජා නැති මිනිෙහක්! 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඒකයි කියන්න තිෙබන්ෙන්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ලජ්ජා නැති 
ඇමතිවරෙයක්. එෙහම පකාශ කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, රෙට් නීතිය 
තමන්ෙග් සාක්කුවට දමලා? [ෙඝෝෂා කිරීම්] රෙට් නීතිය තමන්ෙග් 
සාක්කුවට අරෙගන පකාශයක් නිකුත් කරනවා ෙම් රෙට් 
ෙද්ශපාලන නායකෙයෝ, හිටපු රාජ්ය නායකෙයෝ අත් අඩංගුවට 
ගන්නවාය කියලා. ෙමන්න රෙට් තත්ත්වය.  

ෙම් නිසා මෙග් කථාව අවසන් කරන්නට ෙපර යමක් කියන්න 
අවශ්යයි. මහජන ආරක්ෂක පනත ෙමෙහම සම්මත කිරීම සමඟ 
ඊෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් - [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ඊෙය් දිනයට නියමිතව තිබුණු පාර්ලිෙම්න්තු 
න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1, 2, 3, 4 සහ 5 බලහත්කාරෙයන් 
සම්මත කළා. අපි ඡන්ද විමසීමක් ඉල්ලුවා. නමුත් 
බලහත්කාරෙයන් එම නියමයන් සම්මත කළා. කථානායකතුමා 
ඔය ආසනෙය් හිඳිමින් පනත් ෙකටුම්පතක් සම්මත කළා. අපි 
ඡන්දයක් ඉල්ලුවා. නමුත් ඡන්දයක් විමසීමට අවස්ථාවක් දුන්ෙන් 
නැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙම් වාෙග් හැසිෙරනවා 
නම්, පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදය ඉතාම භයානක තත්ත්වයකට 
පත් ෙවලා තිෙබන බව නිශ්ශබ්දව සිටින විපක්ෂ නායකතුමාටත් 
මම මතක් කරන්න කැමැතියි. [බාධා කිරීම්] පාර්ලිෙම්න්තු 
පජාතන්තවාදය අද ෙම් විධිෙය් මළ ගමකට ගමන් කරනෙකොට, 
විරුද්ධ පක්ෂ නායකකමක් අල්ලා ෙගන ඉන්න ඊනියා නායක කට 
වහෙගන ඉන්නවා.  [ෙඝෝෂා කිරීම්] කට වහෙගන ඉන්නවා. ඒ 
නිසා ඒකාබද්ධ විපක්ෂ මන්තී කණ්ඩායෙම් 52ෙදනා ෙවනුෙවන් 
අපි ඉතාම ඕනෑකමින් - [බාධා කිරීම්] අපි අගමැතිතුමාෙගන් නම් 
ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. අගමැතිතුමා කැමැතියි, පජාතන්තවාදය යට 
කරලා යූඇන්පී ආණ්ඩුවක් බෙලන් ෙගනි යන්න. අපි 
ජනාධිපතිතුමාට කියනවා, ෙම් ෙයෝජනාව අයින් කර ගන්නය 
කියලා. [බාධා කිරීම්] ෙම් ෙයෝජනාව අයින් කර ගන්න. මැරෙයෝ 
ගහන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන්ට. ෙතෝර-ෙතෝරා ගැහුෙව් 
ශී ලංකා වෘත්තීය සමිති නිෙයෝජිතයන්ට.  

ඒ කියන්ෙන් යූඑන්පී එෙකන් තමයි මැරයන් එව්ෙව්. යූඑන්පී 
මැරෙයෝ තමයි ආෙව්, ෙවන මැරයන් ෙනොෙවයි. එම නිසා ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂයත්, යූඑන්පීයත් අතර මැර අරගළයක් ආණ්ඩු බලය 
සඳහා අද තිෙබනවා. අපි වැටිලා ඉන්ෙන් ඒ භයානක 
පජාතන්තවාදී මැරකම නිසායි. ෙම් අයෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා 
කරන්න ඊෙය් දින පාර්ලිෙම්න්තු න්යාය පතෙය් විෂයය අංක 1, 2, 
3, 4 සහ 5  යටෙත් තිබුණු විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් 

වූ නියමයන් පහක් නීති විෙරෝධීව සම්මත කළ බව ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය ෙවනුෙවන් මා සඳහන් කරනවා. අවසානෙය් මට 
කියන්න තිෙබන්ෙන්, the battle for democracy has now been 
awakened in the country. The Government has failed on all 
fronts including governing economic front and day-to-day 
management. It is better for you to call for the elections 
today in this country.  වරාය ගැන ෙහට විවාද කරන නිසා මම 
ෙහට වරාය ගැන කියන්නම්. අත්යවශ්ය මහජන ෙසේවා පනත 
යටෙත්  ෙයෝජනාව ඉල්ලා අස් කර ගන්නා ෙලසත් ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය ෙවනුෙවන් මා සඳහන් කරනවා. 

 
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 දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා මෙග් නම සඳහන් කළා. මා 

එතුමාට සඳහන් කරන්න කැමැතියි, අපි ගත් කියා මාර්ගයට 
ජනතාවෙග් සම්පූර්ණ ආශීර්වාදය තිෙබන බව. [බාධා කිරීම්] මුළු 
රටම ආණ්ඩුවට පශංසා කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 12.07] 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී 

විෙශේෂෙයන්ම මා ෙම් කරුණ කියන්න ඕනෑ. ෙම් සභාෙව් සිටින 
මන්තීවරු කිහිප ෙදෙනකුත්, එක්තරා කුඩු මාධ්යයකුත්, තවත් 
සමාජ මාධ්ය ජාල කිහිපයකුත් ඊෙය් ෙකොෙළොන්නාව ඉන්ධන 
ගබඩා සංකීර්ණය අබියස සිදු වූ සිදුවීම මෙග් කර පිටින් යවන්න, 
මා මැරෙයකු කරන්න ගන්නා උත්සාහය තරෙය් ෙහළා දකිනවාය 
කියන එක මා පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් 
ඉන්න. අහෙගන ඉන්න පුරුදු වන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගංවතුර ගැලුවත් අල්ලා 
ගන්ෙන් මාව, කුණු කන්ද නාය ගියත් අල්ලා ගන්ෙන් මාව, 
Petroleum Corporation එකට ගැහුවත් අල්ලා ගන්ෙන් මාව. 
හැබැයි, මම එකක් කියන්න ඕනෑ. ගංවතුර ගැලුවාම ඒකටත් මා 
අල්ලා ගත් කට්ටිය, මම පවුල් 27,000කට ආධාර අරෙගන 
දුන්නාම ඒ ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. අවසානෙය්දී කුණු කන්ද 
ෙවනුෙවන් කඳුළු හලපු කට්ටිය කවුරුත් යන්න ගියා. ඒ මිනිසුන් 
ෙවනුෙවන් ආධාර අරෙගන ෙදන්න ඉතිරි වුෙණ් මා පමණයි. ඕනෑ 
නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් අද වුණත් මීෙතොටමුල්ෙලන් ගිහිල්ලා 
අහලා බලන්න. එම නිසා මා පැහැදිලිව එකක් කියන්න ඕනෑ. අෙප් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රජය පජාතන්තවාදය ඇති කරලා යහ පාලනය කියාත්මක කර 
ෙගන යනෙකොට සුදු වෑන්වලින් මිනිසුන් උස්සපු, මාධ්යෙව්දින් 
ඝාතනය කරපු, හලාවත ධීවරයන්ට ෙවඩි තැබූ, කටුනායක 
ෙරොෙෂන් චානක මැරූ ෙම්  කට්ටිය අද කිඹුල් කඳුළු ෙහළීම ගැන 
ඉස්සරහා පැත්ෙතන් ෙනොෙවයි, පිටුපස පැත්ෙතන් හිනාවක් අපට 
තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
කරුණාකර මෙග් කථාවට බාධා කරන්න එපා කියන්න. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කවුද ගැහුෙව්? 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
තමුන්නාන්ෙසේලාට පජාතන්තවාදය පුරුදු නැහැ. අහෙගන 

ඉන්න පුරුදු වන්න. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
විපක්ෂ නායකකම නැති ෙශෝකෙයන්- [බාධා කිරීම්] 

ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  
ෙම්ෙගොල්ෙලෝ කෑගහනවා නම් මට කථා කරන්න බැහැ. [බාධා 
කිරීම්] 

 
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 කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග්  point of 

Order එක ෙමොකක්ද? 
 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  "පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී 

මරික්කාර්" කියලා අපි කිව්ෙව් නැහැ. අපි කිව්ෙව් "මරික්කාර් 
කියන පාතාලෙය් පඟර නැට්ටා" 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඇෙලෝසියස්- [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මැතිතුමා 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තුවක්කුවක් දැක්කාම 

කලිසම ෙතමා ගන්න ෙකෙනක් 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

තමයි ෙම් කථා කරන්ෙන්. ඉතින් ඒ වාෙග් පඟරෙයෝ 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ගැන මට කථා කරන්න ෙදයක් නැහැ. අපි එකක් පැහැදිලිව 
කියන්න ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව 
ආවාට පසු සංවිධානාත්මකව උද්ෙඝෝෂණ හා වැඩ වර්ජන හරහා 
රෙට් ආර්ථිකයත්, රටත් අකර්මණ්ය කිරීෙම් ව්යාපාරයක් යනවා. 
පසු ගිය ජනවාරි 01වැනිදා ඉඳලා ජුනි මාසෙය් 30වැනිදා විතර වන 
ෙතක් ගත්ෙතොත් ෙම් රෙට් වැඩ වර්ජන හා උද්ෙඝෝෂණ 1,100කට 
ආසන්න පමාණයක් සිදුෙවලා තිෙබනවා. ඒ එකකටවත් පහාර 
එල්ලෙවලා නැහැ. ෙම්වා හරහා වුෙණ් රෙට් ආර්ථිකය හා ජන 
ජීවිතය අකර්මණ්ය වීමයි. ඊෙය්ත් ෙපෙර්දාත් ඛනිජ ෙතල් 
සංස්ථාෙව් වැඩ වර්ජනය හරහාත් කෙළේ ෙමොකක්ද? ෙම් ඛනිජ 
ෙතල් සංස්ථාෙව් වැඩ වර්ජනය සාධාරණද? වරායට අයිති ෙදයක් 
සම්බන්ධෙයන් විෙරෝධය පාමින් ඔවුන් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද?  
ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාෙව් බවුසර්වල හුළං ඇරලා, ඩීසල්, ෙපටල්, 
ලාම්පුෙතල් නළවල වෑල් මාරු කරලා, ෙද්ෙපොළවලට හානි 
කරලා තමයි ෙම් ෙද්ශ ෙපේමීන් රට ෙවනුෙවන්  උද්ෙඝෝෂණ 
කරන්ෙන්.  ඒ අය ෙද්ශ ෙපේමී ෙවලා කථා කරන ෙකොට හමුදාව 
වීෙරෝදාරයි. ඊෙය් ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාවට අයිති රජෙය් ෙද්ෙපොළ 
ආරක්ෂා කරලා ෙම් රෙට් ජන ජීවිතය යථා තත්ත්වයට පත් 
කරන්න, ෙතල් ෙබදා හැරීම සඳහා අවශ්ය ආරක්ෂාව ලබා ෙදන්න 
හමුදාව ගියාම අන්න ඒ අය ෙදෝහීන් වුණා. ෙපොලිස් නිලධාරින් 
ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටියාම අන්න ඒ අය ෙදෝහීන් වුණා.  

අපි තව එකක් පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. සාමාන්යෙයන් වැඩ 
වර්ජනයක් කරද්දී කලින් සාකච්ඡා කරලා දැනුම් දීම් කරලා තමයි 
කරන්ෙන්. ෙම්ක එක දවසින් කෙළේ. එක දවසින් කරන්න ෙම් 
වැඩ වර්ජනය පිටිපස්ෙසේ සිට එය ෙමෙහයවපු අය කවුද කියලා අපි 
දන්නවා. ෙම්ක කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා දන්නවා. ඊෙය් ෙම් 
අවාසනාවන්ත සිද්ධිය වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා වීඩිෙයෝ පට අර 
ෙගන හරියට බලන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඊෙය් ෙමොකද වුෙණ්? මීෙතොටමුල්ල, ෙදමෙගොඩ ජනතාවෙග් 
දරුවන් ඉස්ෙකෝල ඇරිලා එක්ක ෙගන එන ෙකොට පාර වහලා. 
ඒක අපරාධ නඩු විධාන සංගහය යටෙත් වරදක්. පාර වහලා, 
බ්ෙලොක් කර ෙගන ඉන්නෙකොට ඒ ජනතාවට එතැනින් යන්න 
බැරි වුණා. ඒ වාෙග්ම ඒ පළාෙත් ඉන්න ෙගොඩාක් අය තී වීලර් රථ 
එළවන, ස්වයං රැකියා කරන ජනතාව. ඔවුන්ෙග් ආදායම් මාර්ග 
ඇණහිටියා, දරු මල්ලන්ට කන්න ෙදන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් 
නැහැ. මුළු රෙට්ම ෙඩංගු පශ්නය තිෙබනවා. පාසල් ශිෂ්ය 
ශිෂ්යාවන්ට වාර විභාග තිෙබනවා. ෙම්වා ගැන ශත පහක තරම් 
තැකීමක් කරන්ෙන් නැතිව රට අකර්මණ්ය කරලා තමන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන අභිමතාර්ථ මුදුන්පත් කර ගන්න තමයි ඒ අය උත්සාහ 
ක ෙළේ. දැන් ෙම් කෑ ගහන්ෙන් ෙවන ෙමොකකටවත් ෙනොෙවයි. 

මීට කලින් තිබුණු උද්ෙඝෝෂණවලින් වාෙග් රට අකර්මණ්ය 
කරන්න බැරි වුණා. ෙතල් බවුසර් එළියට ගියා; උද්ෙඝෝෂණය 
නතර වුණා. මහ ජනතාව පිළිගත්තා, ෙම්ක නිවැරැදි වැඩක්; ෙහොඳ 
වැඩක් කියලා. ඒ නිසා අපි ඉතා පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, ඊෙය් 
ෙම් සිදුවීම ෙම් රෙට් සාමාන්ය ජනතාවෙග් නැඟිටීෙම් පළමු 
ආරම්භය කියලා. 
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[ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ෙමොකද, ආණ්ඩුව හුරතල් කරනවා ෙන් සියල්ලන්වම. 

ආණ්ඩුව, ''පජාතන්තවාදය, යහ පාලනය'' කියලා හුරතල් කරනවා. 
ඒ නිසා සාමාන්ය ජනතාව නැඟිට්ටා. මිනිසුන් ෙමොනවාද කරන්ෙන් 
කියලා බලන්න ෙහට තව උද්ෙඝෝෂණ පටන් ගන්න ෙකෝ. [බාධා 
කිරීම්] ඒ නිසා අපි එකක් පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ගංවතුෙරන් ගැහුවත්, කුණු කන්ෙදන් ගැහුවත්, 
ෙපටල්වලින් ගැහුවත්, ෙහට තවත් ෙමොනවායින් ෙහෝ ගැහුවත් 
මරික්කාර් ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියලා ෙකොෙළොන්නාෙව් ජනතාව 
දන්නවා. ෙම් ගහන්ෙන් ඇයි? අවුරුදු විස්සකට පස්ෙසේ 
ෙකොෙළොන්නාව දියුණු කර ෙගන, ෙකොෙළොන්නාව සංවර්ධනය 
කර ෙගන ඊළඟ මැතිවරණයට යන ෙකොට ඇපත් නැති ෙවන 
කට්ටියයි ෙමෙහම ගහන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊෙය් ගරු විමල් වීරවංශ 
මන්තීතුමා කිව්වා, මම මැරයන් දමලා ගස්සවනවා කියලා. විමල් 
වීරවංශ මන්තීතුමා එෙහම කිව්වා නම් මම ඉතා පැහැදිලිව 
කියනවා, ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ඇමතිවරෙයක් ෙවලා ඉඳලා සත 
පහක වැඩක් ෙකොෙළොන්නාවට ෙනොකර, ෙකොෙළොන්නාෙව් 
සංවර්ධනය බලා ගන්න බැරිව ෙම් කෑ ගහනවා කියලා. මා ඉතා 
පැහැදිලිව කියනවා, අපට පාස්ෙපෝට් ෙචෝදනා නැහැ; අපට ඥාති 
සංගහ ෙචෝදනා  නැහැ කියලා. අපට තිෙබන්ෙන් රෙට් ජන ජීවිතය 
යථා තත්ත්වයට පත් කළාය කියන ෙචෝදනාවයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම මීට වඩා කථා කරන්න 
යන්ෙන් නැහැ. මෙග් අත් ෙදකම පිරිසිදුයි; ඇඟිලි දහයම පිරිසිදුයි. 
අපි ළඟ මැරයිනුත් නැහැ; ෙහොරුත් නැහැ; කුඩ්ෙඩොත් නැහැ; 
ෙහොරකම් කරපු එවුනුත් නැහැ. පජාතන්තවාදය තුළයි අෙප් 
ෙද්ශපාලන ගමන තිෙබන්ෙන් කියමින් මෙග් කථාව අවසාන 
කරනවා. 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා.  ඊට ෙපර ගරු විමල් 

වීරවංශ මන්තීතුමා. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් නම සඳහන් කරලා 

එතුමා අසත්ය පකාශයක් කළා. [බාධා කිරීමක්] කට වහෙගන 
ඉන්න කියන්න ෙකෝ අර පිස්සාට. 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඇෙලෝසියස්ෙග් සල්ලිවලට කහිනවා.  

[බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ඊෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පකාශ කෙළේ, ''මරික්කාර් කියන මැරයාෙග් 
ෙගෝලෙයෝ දමලයි ගැහුෙව්'' කියලායි. ඒ ෙමතුමා නම්, මට 
කරන්න ෙදයක් නැහැ. මම කිව්ෙව් 'මරික්කාර්' කියලා මැරෙයක් 
ගැනයි. [බාධා කිරීම්] 

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

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මන්තී ෙකෙනක් ගැන ෙනොෙවයි. ඒක ගැළෙපන හින්දා 

ෙමතුමා ඔළුවට දමා ෙගන. ඒකට මම ෙමොනවා කරන්නද? [බාධා 
කිරීම්] 

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

ගරු විජිත ෙහේරත් මැතිතුමා. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මරික්කාර් මැතිතුමනි, ඔබතුමාව නිර්ෙදෝෂී කළා ෙන්; 

ඔබතුමා ගැන එෙහම කියලා නැහැ ෙන්. ඒ නිසා ඔබතුමා කලබල 
ෙවන්න එපා.  

 
[අ.භා. 12.14] 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 

මුදල් අමාත්යාංශෙය් බදු පැනවීමට අදාළ ගැසට් නිෙව්දන 
කිහිපයක් ඉදිරිපත් වුණා. ඒ වාෙග්ම, ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බදු 
පමාණය වැඩි කිරීමක් සඳහන් පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් වුණා.  
විපක්ෂෙය් මන්තීවරු විධියට අපි,  ඉතා පැහැදිලිව, ඒ පනත් 
ෙකටුම්පත්වලට ෙබදීමක් ගරු මූලාසනෙයන් ඉල්ලා සිටියා. 
නමුත් කියන්න කනගාටුයි, මූලාසනෙයන් - ගරු 
කථානායකතුමාෙග් පැත්ෙතන්- ඒකට කිසිදු අවස්ථාවක් දුන්ෙන් 
නැහැ. ෙල්කම් මණ්ඩලයටත් වග කීමක් තිබුණා, ඒ අවස්ථාව ලබා 
ෙදන්න. නමුත්, ඒ අවස්ථාව ලබා දුන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඒ පනතට 
අදාළ නියමයන් සම්මත කර ගත්ෙත් ඉතාම නීති විෙරෝධී විධියටයි. 
ඒක සම්පූර්ණ වැරැදියි. ඔබතුමන්ලාම පාර්ලිෙම්න්තු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පජාතන්තවාදය ගැන කථා කරනවා. නමුත්, ගරු අගමැතිතුමාත් 
සිටියදීම ඒ පජාතන්ත විෙරෝධී වැෙඩ් සිද්ධ වුණා. එෙසේ ෙනොකර, 
ඒ සඳහා ඡන්ද විමසීමකට යන්න පැහැදිලිවම අවස්ථාවක් දිය 
යුතුව තිබුණා. ෙමොකද, ඒවා ෙම් රෙට් ජනතාව මත පනවපු බදු. ඒ 
විධියට ජනතාව මත පනවපු බදුවලට අෙප් විරුද්ධත්වය පකාශ 
කරන්න අපට ඉඩක් දුන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා එයට අෙප් බලවත් 
විෙරෝධය ෙම් අවස්ථාෙව් පළමුෙවන්ම පකාශයට පත් කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය 
නිකුත් කරමින්, ෙතල් ෙබදා හැරීම හදිසි අත්යවශ්ය ෙසේවාවක් 
බවට පත් කළා. ෙමතැනදී ඉතා පැහැදිලිව ෙම් වෘත්තීය සමිති 
දිගින් දිගටම ආණ්ඩුවට බලපෑම් කළා, ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා සිටියා, 
"හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ෙතල් ෙබදා හැරීම, සහ ෙතල් ටැංකි ටික 
චයිනා මර්චන්ට් සමාගමට පවරා ෙදන්න එපා; ඒ පවරා ෙදන්න 
ගිවිසුම් අත්සන් කරන ෙකොට අඩුම ගණෙන් ඒ ගිවිසුම්වල තිෙබන 
කරුණු පිළිබඳව වෘත්තීය සමිති විධියට ෙම් රෙට් ජනතාවට දැන 
ගන්න අයිතියක් තිෙබනවා; ඒ ගිවිසුම්වල තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද 
කියන එක පැහැදිලිව අපිට ඉදිරිපත් කරන්න" කියලා.   

අපි  මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ විධියට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්               
ඉල්ලා සිටියා, ෙම් ගිවිසුම පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න; 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාද කරන්න; ඒ විධියට විවාදයට ලක් කරලා 
එහි තිෙබන රටට අහිතකර වගන්ති ඉවත් කරන්න අවස්ථාවක් 
ෙදන්න කියලා. ඉතා පැහැදිලිව ෙම් රෙට් ජනතාව කියන්ෙන්, 
"හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ෙතල් ටැංකි කිසිදු විෙද්ශ රටකට, විෙද්ශ 
සමාගමකට පවරා ෙදන්න එපා; ඒවා පවත්වා ෙගන යාෙම් 
හැකියාව ෙම් රෙට් ආණ්ඩුවට, ෙම් රෙට් ජනතාවට තිෙබනවා. ඒක 
ජාතික සම්පතක්. ඒ ජාතික සම්පත කිසිදු ආකාරයකින් කිසිදු 
සමාගමකට විකුණන්න, පවරන්න, බදු ෙදන්න එපා" කියලායි. 
නමුත් එය ෙනොසලකා ආණ්ඩුව ඉතාම අත්තෙනෝමතික විධියට 
ෙම් කටයුත්තට මූලාරම්භය තැබුවා. පසු ගිය ෙසනසුරාදා හැන්දෑව 
වන ෙකොට කැබිනට් පතිකාව ඉදිරිපත් වනවා කියන ආරංචිය ආවා. 
ඒ කැබිනට් පතිකාව අප අතට ආවා; වෘත්තීය සමිති අතට ආවා. ඒ 
නිසා තමයි ඉක්මනින් -ඉරිදා වන ෙකොට- වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ 
සාකච්ඡාවක් කැ ෙඳව්ෙව්. ඒ ඒකාබද්ධ සාකච්ඡාෙව්දී ඉතා 
පැහැදිලිව තීන්දුවක් ගත්තා. ආණ්ඩුව කලින් දුන් ෙපොෙරොන්දු කඩ 
කරපු නිසා, වෘත්තීය සමිතිත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්ෙන් නැතිව, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැතිව හදිසිෙය්, තකහණිෙය් 
කැබිනට් පතිකාවක් විධියට ෙගනැල්ලා ගිවිසුම සම්මත කරගන්න 
යන ෙකොට ඒකට විෙරෝධය දක්වන්න ඕනෑ කියන පජාතන්තවාදී 
වෘත්තීය සමිති අයිතිය ෙවනුෙවන් ඒ අය තීන්දුවක් ගත්තා. ඒ අනුව 
තමයි එදා -25වන දා- ඒ ෙසේවකයන් වැඩ වර්ජනයක් කැ ෙඳව්ෙව්. 
ඒ වැඩ වර්ජනය ඉතාම සාර්ථකව කියාත්මක වුණා. ආණ්ඩුව ඒ 
වැඩ වර්ජනය ට පදනම් වූ මූලික ෙහේතුවලට උත්තර සැපයූෙව් 
නැහැ. ආණ්ඩුව එය මර්දනය කරන්න උත්සාහ කෙළේ, ඉතාම 
නිර්ලජ්ජිත විධියටයි; නින්දිත විධියටයි. ඇත්තටම ෙම් ගැසට් 
නිෙව්දනය ෙනොෙවයි පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ගැසට් නිෙව්දනයකට අනුව අත්යවශ්ය ෙසේවාවක් පකාශයට 
පත් කළාම එකී අත්යවශ්ය ෙසේවාව සඳහා හමුදාව මැදිහත් වන 
ආකාරයකුත් තිෙබනවා. ඉතිහාසෙය් මීට දශක ගණනාවකට 
කලින් ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව්ම ෙසේවකයන් ෙමවැනි 
වෘත්තීය සමිති කියා මාර්ගයකට ගියාම ෙමොකක්ද කෙළේ? හමුදාව 
ඇවිල්ලා පළමුෙවන්ම කරන්ෙන් ෙසේවකයන්ට ඉවත් වන්න කියා 
දැන්වීම් කරන එකයි; ඒ ෙසේවකයන් ඉවත් කරන එකයි. 
ෙසේවකයන් වැඩ කරන්න සූදානම් නැත්නම් හමුදාෙව් මැදිහත් 
වීෙමන් ඒ ෙසේවකයන් එතැනින් ඉවත් කරලා ඊට පසුව අලුතින් 
ෙසේවකයන් බඳවා ගන්නවා. එෙසේ බඳවා ගත් ෙසේවකයන් ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් තවමත් සිටිනවා. අදත් ඔවුන්ට 

කියන්ෙන් "Army batch" කියලායි. එදා ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලෙය් 
NDT පාඨමාලාව හදාරපු අය රස්සා නැති නිසා -එවැනි 
තත්ත්වයක් යටෙත්- රැකියාවට බැඳුණා. "Army batch" නමින් 
අදත් ඒ අය එහි ෙසේවකයන් විධියට සිටිනවා. එය තමයි ෙමවැනි 
ගැසට් නිෙව්දනවලට අනුව හමුදාව මැදිහත් වීෙම් සම්පදාය ෙවලා 
තිබුෙණ්. ඒ මිස හමුදාව බලහත්කාරෙයන් ගිහින් සිවිල් 
ෙසේවකයන් එළවා දමා එය අත් පත් කරෙගන එවැනි බලහත්කාරී 
යුදමය කියා මාර්ග ගත්ෙත් නැහැ. ෙමය තමයි එවැනි 
තත්ත්වයකට පත් වූ පළමුවන වතාව. ෙමවැනි හදිසි අවස්ථාවක් 
පකාශයට පත් කළාම අත්යවශ්ය ෙසේවා කියාත්මක කරන්න 
හමුදාව මැදිහත් වන ආකාරයක්, සම්පදායයක් තිබුණා. හැබැයි, 
ඔබතුමන්ලා ඒ සම්පදාය බින්දා; ඒ සම්පදාය කැඩුවා. ඊළඟට 
ෙමොකක්ද කෙළේ? හමුදාව මැදිහත් ෙවලා ෙසේවකයන් සියලුෙදනා 
ඒ ආයතනෙයන් ඉවත් කළා.  ඒ අය ෙග්ට්ටුෙවන් එළියට දමලා 
ෙග්ට්ටුව වැහුවා. ෙසේවයට වාර්තා කළ එම ආයතනය ඇතුෙළේ සිටි 
ෙසේවකයන් ඔක්ෙකෝම එවිට ෙග්ට්ටුව ළඟ රැස් වුණා; එකතු වුණා. 
එවිට එතැන හැෙදන්ෙන් මහා පිරිසක් තමයි. ඊට පසුව ෙමොකක්ද 
කෙළේ?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙසේවකයන්ෙග් පැත්ෙතන් 
ඉතා පැහැදිලිව සූදානමක් තිබුණා. වෘත්තීය සමිති ෙවනම 
කමිටුවක් හදා තිබුණා. ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති එකමුතුව ෙවනම 
කමිටුවක් හදා තිබුණා රෙට් අත්යවශ්ය ෙසේවාවලට ෙතල් 
සපයන්න. හමුදාවලට, ෙරෝහල්වලට, ගුවන් යානාවලට, මහජන 
ෙසේවෙය් අත්යවශ්ය ෙසේවා සඳහා ෙතල් සපයන්න ඒ කමිටුව පත් 
කර තිබුණා. ඊෙය් උෙද් 10.00ට ඒ කමිටුව රැස් ෙවලා හමුදාෙව් 
බිෙග්ඩියර්වරයාට දැනුම් දුන්නා, MDට දැනුම් දුන්නා, "අපි 
සූදානම්, ඒ අත්යවශ්ය ෙසේවාවලට ෙතල් සපයන්න. අපට කිසිදු 
වුවමනාවක් නැහැ මහ ජනතාව පීඩාවට පත් කරන්න" කියා. 
ෙමොකද, ඒ ෙසේවකයනුත් ෙම් රෙට් පුරවැසිෙයෝ. ඒ අය ෙග් 
දරුවනුත් ඉස්පිරිතාලවල තවමත් ඉන්නවා, ෙඩංගු ෙරෝගය හැදිලා. 
ඒ අයට එෙහම ෙභ්දයක් නැහැ. ඒ අය කාරුණිකව කිව්වා, "අපි 
සූදානම් නැහැ අත්යවශ්ය ෙසේවා අඩ පණ කරන්න. හැබැයි ෙම් 
විකිණීමට විරුද්ධව අප වෘත්තීය සමිති කියා මාර්ග ගත යුතුයි. අපි 
එම කියා මාර්ගය ෙගන තිෙබනවා. හැබැයි ඒ අත්යවශ්ය 
ෙසේවාවන්ට ෙතල් සපයන්න අපි සූදානම්" කියා. එෙහම 
තත්ත්වයක් තිෙයද්දී හමුදාෙව් බිෙග්ඩියර්වරයා සහ MD මැදිහත් 
ෙවලා ඒ වෘත්තීය සමිති නායකයනුත් එක්ක ෙතල් සංස්ථාව 
ඇතුෙළේම සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා. ඒ සාකච්ඡාව පැවැත්ෙවන 
අතරතුෙර් තමයි අර එළියට දැමූ ෙසේවකයන් ෙග්ට්ටුව ළඟ 
පිරුෙණ්. එතැන ඒ අයට යන්න ඉඩක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ මිස, ඒ 
අය එතැන අනවශ්ය විධියට හැසිරුෙණ් නැහැ. එක පාරට 1,000ක් 
2,000ක් එතැනට එකතු වුණාම පිරිසක් හැෙදනවා තමයි. එවිට 
ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද කෙළේ? [බාධා කිරීම්] ෙපොලීසිය කඳුළු ගෑස් 
අරෙගන, බැටන් ෙපොලු අරෙගන, ජල පහාරක රථ වාහන 
අරෙගන ඇවිත් එතැන කලබලයක් ඇති ක ළා. අන්න එතැනදී 
තමයි ෙපොලීසියත් එක්ක -[බාධා කිරීම්] ඒ ආයතනය ඇතුෙළේ 
සාකච්ඡා පැවැත්ෙවද්දී තවත් වෘත්තීය සමිති නායකයන් 
කණ්ඩායමක් දුමින්ද දිසානායක ඇමතිවරයාත් එක්ක ඒ 
ආයතනෙයන් පිට ගිහින් සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා. එතැනදී දුමින්ද 
දිසානායක ඇමතිවරයා ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිබුණා, හවස 6.00 
වන ෙකොට ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක සාකච්ඡාවක් අරෙගන ෙදනවා 
කියා. ඒ සාකච්ඡාව අවසන් ෙවලා ඒ වෘත්තීය සමිති නායකයන් 
එතැනට ආවා. ඇතු ෙළේ හිටපු වෘත්තීය සමිති නායකයන් කීප 
ෙදනා  අත්යවශ්ය ෙසේවා සඳහා ෙතල් සපයන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියා හමුදා බිෙග්ඩියර්වරයාත් එක්ක, MDත් එක්ක සාකච්ඡා 
කරමින් සිටියා. ඒ අයට සැලැස්මක් තිබුණා. ඒ අය ඒ ෙසේවකයන් 
ෙයොදා ෙගන ඉන්ධන සපයන්න සූදානමිනුයි සිටිෙය්. ඒ 
ෙමොෙහොෙත් ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද කෙළේ? ඉතාම නින්දිත විධියට 
යහ පාලනයට පයින් ගහලා, ෙබොරු යහ පාලනය ෙපන්නා 
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ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද කෙළේ?  ෙග්ට්ටුට ඉස්සරහා සිටි ෙසේවක, 
ෙසේවිකාවන්ට මැරෙයෝ ෙගනැත් ගැහුවා. ඒ මැර කණ්ඩායම 
හැසිරුණු විධිය මුළු රටම දැක්කා.  

එදා ෙකොෙළොන්නාෙව් මැරෙයෝ ෙගනැත් ගහපු ඉතිහාසය අපට 
මතකයි. එදා ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂලා ෙකොෙලොන්නාෙව් මැරෙයෝ 
ෙගනැල්ලා, කුඩුකාරෙයෝ ෙගනැල්ලා ෙපොලු, මුඟුරු අරෙගන 
ගහපු හැටි අපට මතකයි. ඒ රූප රාමු තවමත් තිෙබනවා. ඒ ෙදයම 
තමයි ඔබතුමන්ලාත් කෙළේ. ෙපොලීසිය ඉස්සරහින් ඉන්නවා. 
ෙපොලීසිය ළඟම තමයි මැරෙයෝ ෙපොලු අරෙගන හිටිෙය්; මැරෙයෝ 
කඩු අරෙගන හිටිෙය්. එතෙකොට ෙපොලීසිය ෙමොකද කෙළේ? 
ෙපොලීසිය භාර ඇමැතිවරයා විධියට සාගල රත්නායක ඇමතිතුමා 
ෙමොනවාද කෙළේ? ඒක නැවැත්තුවාද? අද ෙවනකම් කියන්න 
පුළුවන් වුණාද කවුද ඒ මැරෙයෝ කියලා? කවුද ඒ ෙපොලු තියා 
ෙගන හිටිෙය්; කවුද ඒ කඩු තියාෙගන හිටිෙය්? ඒ, මරික්කාර්ෙග් 
මැරෙයෝ ෙනොෙවයි නම් කවුද? ඒක  ෙම් රටට කියන්න. ඒකට 
ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද කෙළේ? එක පැත්තකින් දුමින්ද දිසානායක 
ඇමැතිතුමාව පාවිච්චි කරලා වෘත්තීය සමිති නායකයන් එක්ක 
සාකච්ඡා කරලා ඔවුන්ව ඩැහැ ගන්න හැදුවා.  සමන්ට කිව්වා 
"රස්සාව නැතුව ෙන් ඉන්ෙන්, රස්සාව ෙදන්න අපි සලකා 
බලන්නම්, අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමු" කියලා. එෙහම කියලා 
වෘත්තීය සමිති නායකයන්ට ෙබෝෙල් බස්සලා "සමන්ට රස්සාව 
ෙදන්නම්" කියලා ෙපොෙරොන්දු දීලා, එතැනින්  වෘත්තීය සමිති 
නායකයන්ෙග් සටන් කියා මාර්ගය අඩපණ කරන්න බැලුවා. ෙම් 
පැත්ෙතන් ෙපොලු, කඩු අරෙගන මැරෙයෝ එවලා ෙපොලීසිය 
ඉස්සරහා ඉතාම අමානුෂික විධියට පහර දුන්නා. කිසිම නීතියක් 
නැහැ. ෙපොලීසිය බලාෙගන හිටියා.  

ඊට පස්ෙසේ ෙමොකද වුෙණ්? බිෙග්ඩියර්වරයා එක්ක 
සාකච්ඡාෙව් සිටි වෘත්තීය සමිති නායකයන්ට අරෙහන් කෑගහනවා 
"ෙමන්න අපට ගහනෙවෝ" කියලා. ඊට පස්ෙසේ තමයි සාකච්ඡාව 
නතර කරලා, එතැන හිටපු වෘත්තීය සමිති නායකයන් තුන් 
හතරෙදනා එතැනට දුවෙගන ආෙව්. ඒ ෙවනෙකොට තමයි දුමින්ද 
දිසානායක ඇමැතිවරයා එක්ක තිබුණු සාකච්ඡාව අවසන් කරලා 
ඉතිරි අය ආයතනයට ආෙව්. ඒ අය ඇවිත් ෙම් පහර දීම පිළිබඳ 
බලන්න බහිනෙකොට ෙපොලීසිය ෙමොකක්ද කෙළේ? ෙපොලීසිය 
වෘත්තීය සමිති නායකයන්ට ගහලා, ෙකොඳු කඩලා ෙපොලීසිෙය් 
 වාහනවලට දමා ගත්තා. පහර දුන්ෙන් ෙපොලීසිය; හමුදාව 
ෙනොෙවයි. හමුදාවත් එක්ක සාකච්ඡා කළ බිෙග්ඩියර්වරයා, ඒ වන 
විට හමුදාෙව් යම් ෙකොටසක් එම ආයතනය ඇතුෙළේම එක 
පැත්තකට අරෙගන තිබුෙණ්. එතුමන්ලා එකඟ  ෙවලා තිබුණා 
හමුදාව පැත්තකට අරෙගන අත්යවශ්ය ෙසේවා සඳහා එම 
ආයතනෙය් ෙසේවකයින් හරහා ඉන්ධන සපයන්න. එෙහම 
තත්ත්වයක් තිබියදී තමයි ෙම් මැර කණ්ඩායම උසි ගන්වලා 
ෙපොලීසිය මැදිහත් කරෙගන පහර දුන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ ෙමොකද 
වුෙණ්? වෘත්තීය සමිති නායක යන් ෙපොලීසියට ෙගනැල්ලා ගැහුවා. 
ෙපොලීසියට එෙහම ගහන්න අයිතියක් නැහැ. ඒ රූප රාමු 
තිෙබනවා. ඒ වීඩිෙයෝ පට තිෙබනවා. ෙපොලීසිෙය් OIC 
මහත්තයාෙග් ඉඳලා ෙපොලිස් නිලධාරින් වෘත්තීය සමිති 
නායකයන්ට අමානුෂික විධියට පහර දුන්නා. ඔවුන් ෙපොලීසියට කෑ 
ගැහුවා "ඔෙහේලාට අයිතියක් නැහැ අපට පහර ෙදන්න" කියලා. ඒ 
ගැහුෙව් නිකම්ම නිකම් වෘත්තීය සමිති නායකයන්ට ෙනොෙවයි. 
Ceylon Petroleum Corporation  එෙක් Laboratory එෙක් වැඩ 
කරන -Laboratory  එෙක් ෙසේවය කරන- රසායන විද්යාව පිළිබඳ 
MSc උපාධිය තිෙබන උපාධිධාරින්ටයි, ෙපොලීසිෙය් රාළහාමිලා 
ගැහුෙව්. එෙහම උපාධි තිෙබන පරිපාලන ෙසේවෙය් නිලධාරින්ට 
තමයි ෙකොෙළොන්නාෙව් මැරෙයෝ ෙගනැත් ගැහුෙව්. ඒක 
ෙකොෙහොමද පඡාතන්තවාදී ෙවන්ෙන්; ඒක ෙකොෙහොමද යහ 
පාලනය ෙවන්ෙන්? ඔබතුමන්ලා එක පැත්තකින් දුමින්ද 
දිසානායක හරහා සාකච්ඡා මඟින් වෘත්තීය සමිති නායකයන් ඩැහැ 

ගන්න උත්සාහ කළා. අනික් පැත්ෙතන් මැරෙයෝ දමලා ගහලා, 
බලපෑම් කරලා වෘත්තීය සමිති සටන යටපත් කරන්න හැදුවා. 
ෙම්ක ෙබොනපාට් පන්නෙය් කමෙව්දයක්. එක පැත්තකින් 
සාකච්ඡා කරලා, වෘත්තීය සමිති නායකයින්ට වරදාන-වරපසාද 
දීලා, රස්සාව දීලා ඩැහැ ගන්න හැදුවා, සටන අඩාළ කරන්න. 
අෙනක් පැත්ෙතන් මැරෙයෝ ෙගනැත් පහර දීලා, තර්ජනය කරලා, 
මර්දනය කරලා පාලනය කරන්න උත්සාහ කළා. නමුත්, 
අවසානෙය් ෙමොකක්ද ඔබතුමන්ලා කර ගත්ෙත්? අවසානෙය්  
ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩුවක් විධියට රට ඉස්සරහා ෙරදි ගලවා ගත්තා; 
නිරුවත් වුණා. යහ පාලනෙය් නිරුවත මුළු රටම දැක්කා. ඇදෙගන 
නා ගත්තා; ඉල්ලන් කෑවා. ඒක තමයි කර ගත්ෙත්.  

 SAITM සටනට මැදිහත් ෙවච්ච ශිෂ්යයන්, ෙදමව්පියන්, 
ෛවද්යවරුන්, වෘත්තීයෙව්දීන් ඉදිරිපිටදී රයන් ජයලත් ෛවද්ය 
ශිෂ්යයා පැහැර ගන්න සුදු වෑන් එක එවලා කර ගත්ෙත්ත් ඒකම 
තමයි. ඔබතුමන්ලාම ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව පිරිහීමට ලක් කර 
ගන්නවා. ආණ්ඩුෙව් නිරුවත ෙපන්වා ගත්තා. එක පැත්තකින් 
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂලාෙග් සුදු වෑන් සංස්කෘතිය ආපහු හඳුන්වලා 
දීලා, මහ දවාෙල් එළිපිට රටටම ෙපන්නුවා.  

අනික් පැත්ෙතන් ෙකොෙලොන්නාෙව් මැරයන් ෙගනැල්ලා ෙම් 
වෘත්තීය සමිති නායකයන්ට ෙපොලු, මුගුරු, කඩුවලින් ගහලා 
නිරුවත ෙපන්නුවා. අවසානෙය් නා ගත්ෙත් ආණ්ඩුව; ඇදෙගන 
නා ගත්ෙත් ආණ්ඩුව. ෙම්ක යහ පාලනය ෙනොෙවයි. ෙමය යහ 
පාලනයට කිසිදු ආකාරයකින්  එකඟ නැහැ. ඔබතුමන්ලා ෙම් 
කරන්න හදන්ෙන් බලහත්කාරෙයන්, මර්දනෙයන් සටන යටපත් 
කිරීමයි. ඒවායින් ෙවන්ෙන් තව තවත් සටන් උත්සන්න ෙවන 
එකයි. SAITM සටෙන්දී ෛවද්ය ශිෂ්යයා සුදු වෑන් එකකින් 
පැහැර ගන්න උත්සාහ කළාට පසුව ෙමොකක්ද වුෙණ්? සටන 
නතර වුණාද? නැහැ. 25වැනි දා මුළු රෙට්ම ෛවද්යවරුන් වැඩ 
වර්ජනය කළා. සටන් නතර ෙවන්ෙන් නැහැ. එදා කටුනායක, 
රතුපස්වල කළා වාෙග් ෙවඩි තියලා මරලා, ෙල් හලලා ඒවා 
මර්දනය කරලා ඉස්සරහාට යන්න පුළුවන් කියලා ඔබතුමන්ලා 
හිතනවා නම් ඒක වැරැදියි. එෙහම කරන්න බැහැ. ඒ 
ආණ්ඩුවලටත් ජනතාව උත්තර දුන්නා. අපට මතකයි, රතුපස්වල 
සිද්ධිය; කටුනායක ෙරොෙෂේන් චානකලාෙග් සිද්ධිය. හලාවත 
ධීවරයා  මරා දාපු සිද්ධිය. ඒවා තමයි ආණ්ඩුව ෙවනස් වන්න බල 
පෑ පධාන ෙහේතු. ඒවා තමයි ඒ සඳහා පධාන සිද්ධි වුෙණ්. අද 
ඔබතුමන්ලා යන්ෙන්ත් ඒ අඩිපාෙර්ම තමයි. ඒක ෙවනස් කරන්න 
ඔබතුමන්ලා මැදිහත් ෙවලා නැහැ.   

ජාතික සම්පතක් තමයි අද තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් විකුණන්න 
හදන්ෙන්. ඒ ජාතික සම්පත ආරක්ෂා කිරීම ෙවනුෙවන්  තමයි ෙම් 
වෘත්තීය සමිති නැඟිට  තිෙබන්ෙන්. එෙසේ නැතිව ඒ වෘත්තීය 
සමිතිවලට පඩි වැඩි කර ගන්න ෙනොෙවයි; ඔවුන්ට වරපසාද ලාභ 
පෙයෝජන ගන්න ෙනොෙවයි. ඔවුන් ඉතා පැහැදිලිව කියන ්ෙන් 
හම්බන ්ෙතොට වරාෙය් ෙතල්  ටැංකි ටික කියන්ෙන්, ෙම් රෙට් 
ජාතික  සම්පතක් කියන එකයි. තිකුණාමල වරාෙය් ෙතල්  ටැංකි 
ටික කියන්ෙන් ෙම්  රෙට්  ජාතික සම්පතක් කියන එකයි.  

එදා 1987  ජූලි 29 වැනි දා  ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධනෙග් අත 
කරකවලා, රජිව්  ගාන්ධිලා ඉන්දු ලංකා ගිවිසුම අත්සන් කරලා,  
අෙප් රටට හිමිෙවච්ච ජාතික සම්පත -තිකුණාමලෙය් ෙතල්  ටැංකි 
ටික- අපට අහිමි කරනවා. ඒ ෙද්ම තමයි  ෙම් ජූලි 29  වැනි දාත් 
ඔබතුමන්ලා කරන්න ලෑස්ති වුෙණ්, හරියටම ඊට අවුරුදු  තිහකට 
පස්ෙසේ. ෙම් ෙසනසුරාදාටයි ජූලි 29 එන්ෙන්. එදා  ඉන්දියාවට 
තිකුණාමලෙය් ෙතල් ටැංකි දුන්නා වාෙග්ම, අද හම්බන්ෙතොට 
ෙතල්  ටැංකි  ටික චීනයට දීලා,   තිකුණාමලෙය් ඉතිරි ෙතල්  ටැංකි 
ටිකත් ඉන්දියාවට ෙදන්නයි ලෑස්ති ෙවන්ෙන්. ෙම්කද ජාතික 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සම්පත් සුරැකීම කියන්ෙන්? ෙම්  ජාතික සම්පත් සුරැකීමද? එදා 
රාජපක්ෂ පාලනය වැරදි කරනෙකොට, අඩුපාඩු සිද්ධ ෙවනෙකොට  
ඔබතුමන්ලා කිව්ෙව්, "අපි  ඒවා ෙවනස් කරනවා, අපි  ඒවා නතර 
කරනවා, නතර කර යහපාලනයක් ෙග්නවා"  කියායි.  හැබැයි  
ඔබතුමන්ලා අද ෙමොකද කරන්ෙන්? අද   බදු ගහලා, ණය අරෙගන  
රෙට් ජනතාව  තව තවත් ආර්ථික වශෙයන් වළපල්ලට යවලා ෙම් 
ආර්ථිකය  ශක්තිමත් කරන්නට බැරි ෙවනෙකොට ඔබතුමන්ලා 
අන්තිමට යන්ෙන් ජාතික සම්පත් කුණු  ෙකොල්ලයට විකුණන්නයි.  

ආණ්ඩුෙව් ඉන්න ඇමතිවරුන්ට අද  එක එක පකාශ කරන්නට 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. සුදු වෑන් එෙකන් පැහැර ෙගන යනෙකොට  
එක පැත්තකින් ආරක්ෂක රාජ්ය ඇමතිවරයා කියනවා, "ඒ  ගැන 
මම හරි කනගාටුයි, ඒ ගැන මම දුක් ෙවනවා. එෙහම  කර  
තිෙබන්ෙන් ආණඩුව අපහසුතාවට පත් කරන්නයි" කියලා. 
අෙනක් පැත්ෙතන් එස්. බී.දිසානායක ඇමතිවරයා කියනවා, 
"ගැහුවා  මදි, තව පහර ෙදන්න  ඕනෑය" කියලා. එෙහම කියන්ෙන් 
ෙම් ආණ්ඩුෙව්ම ඇමතිවරු. ආරක්ෂක රාජ්ය ඇමතිවරයා  එෙහම 
කියද්දී  ඒ ආණ්ඩුෙව්ම  ඇමතිවරෙයක් කියනවා, "තවත් පහර 
ෙදන්න ඕනෑ" කියලා. අද ඇමතිවරුන්ට ත් ඒ ගැන එක එක පකාශ 
කරන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඇමතිවරුන්ටත් එක 
ඉලක්කයක් නැහැ; අරමුණක් නැහැ; ආණ්ඩුවටත් අරමුණක් නැහැ. 
ඒකයි අද ෙම් රට අයාෙල යන්ෙන්. ෙම් කර ගත් ෙදයින් 
ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩුවක් විධියට රට ඉස්සරහ නිරුවත් වුණා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. ෙබොරු යහපාලනය ෙමොකක්ද කියන එක ෙම් 
රෙට් ජනතාව හරියට ෙත්රුම් ගත්තා.  

ජනතාව  ෙම් වර්ජනෙයන් පීඩාවට  පත් ෙවන  බව  ඇත්ත. අද 
ජනතාව පීඩාවට පත් ෙවන එක ගැන වග කියන්න ඕනෑ, වෘත්තීය 
සමිති නායකෙයෝ ද? වෘත්තිය සමිති ද? ඒකට වග කියන්න ඕනෑ 
වෘත්තීය සමිති නායකෙයෝ ෙනොෙවයි,  ආණ්ඩුව. ජනතාව යම් කිසි 
පීඩාවකට පත් වුණා නම්  ඒ වගකීම ගන්න  ඕනෑ  ආණ්ඩුව. 
ආණ්ඩුව තමයි ෙම් ජාතික සම්පත් කුණු ෙකොල්ලයට විකුණන්න 
හදන්ෙන්.    

අවසාන වශෙයන් මා කියන්න ඕනෑ, ෙමවැනි මර්දනකාරී 
කියාමාර්ගවලින් රෙට් ජාතික සම්පත් කුණු ෙකොල්ලයට 
විකුණන්න හදනවා නම් ඒවා  නතර කරන්න, ෙම් රෙට් ජනතාවත් 
එක්ක, වෘත්තීය සමිතිත් එක්ක අපි සූදානම්  බව.   ඔබතුමන්ලාෙග් 
ෙම් උත්සාහය පරාද කරන්න  අපි සූදානම් කියන එක අවධාරණය 
කරමින්  මම  කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දිවා ආහාරය සඳහා පස් වරු 1.30 දක්වා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

කටයුතු  අත් හිටුවනවා.  
 
රැසව්ිම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන 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. 

 
සහකාර මහ ෙල්කම්තුමිය  
(உதவிச்  ெசயலாளர்  நாயகம்) 
(Assistant Secretary-General) 
කරුණාකර කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු  මූලාසනය සඳහා 

ගරු මන්තිවරයකුෙග් නමක්  ෙයෝජනා කරන්න.  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
"ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තිතුමා දැන්  මූලාසනය ගත යුතුය" 

යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  

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

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்ப , மாண் மிகு  லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் தைலைம 

வகித்தார்கள். 
Whereupon  THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the 

Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා. 
 
[අ.භා. 1.30] 
 

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) 
මුලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රටට වැදගත් වන 

කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක් ගැනයි අද දින සාකච්ඡා කරන්ෙන්.   ෙම්  
රෙට් යහපාලන රජය බලයට පත් ෙවලා අවුරුදු ෙදකක් ගත 
ෙවනෙකොට රෙට් කතිකාවතක් ෙගොඩනැඟීෙගන ආවා,  
"ඇත්තටම ෙම් ආණ්ඩුවට ෙකොන්දක් තිෙබනවාද" කියලා. ෙම් 
ආණ්ඩුව බලයට පත් වූ දවෙසේ සිට  රෙට් පජාතන්තවාදය ස්ථාපිත 
කරන්නට උත්සාහ කරමින්  වැඩ  කටයුතු කර ෙගන යද්දී  
ජනතාවට කුතුහලයක් ඇති ෙවන්නට පටන් ගත්තා, ෙමය 
පජාතන්තවාදය ඇති කිරීමක් ද, නැත්නම් ෙම් නායකයන්ෙග් 
නිවටකමක්ද කියලා.  ආණ්ඩුව ෙම් විධිෙය් ගමනක්  යනෙකොට ෙම්  
රෙට්  ෙසොරකම් කරපු සමහර කට්ටිය කල්පනා කරන්නට වුණා, 
තමන්ට කිසි පශ්නයක් ඇති ෙනොෙවන්ෙන්  ෙම්  පාලකයන් 
තමන්ෙග්  බලය කියාත්මක ෙනොකරනවාද,  එෙහම නැත්නම් 
පජාතන්තවාදය වල් බිහිෙවලාද, එෙහම නැත්නම් ෙමොකක්ද 
ෙම්කට ෙහේතුව කියලා. යම් පිරිසක් ර ෙට් හැම තැනකම  
උද්ෙඝෝෂණ සිදු කිරීම  නිසා  සාමාන්ය මහජනතාවට හිරිහැර 
සිද්ධ ෙවන්නට ප ටන් ගත්තා. රටක උද්ෙඝෝෂණය කිරීම  
පජාතන්තවාදී අයිතියක්  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. වෘත්තීය 
සමිති  උද්ෙඝෝෂණය කිරීම  ඔවුන්ෙග් අයිතියක්. නමුත්  ෙම්වා 
අත්යවශ්ය ෙසේවාවන් ෙලස ගැසට් කෙළේ ෙමොන  ෙහේතුවක්, ෙමොන 
පදනමක් ඇතිවද? අපි එය ෙත්රුම් ගත යුතුයි. අපි ෙම්වා 
අත්යවශ්ය ෙසේවාවන් ෙලස සලකන්ෙන් ඇයි?  

මට ෙපර කථා කළ අෙප් ගරු මන්තීවරුන් කිහිප ෙදෙනකුත් 
ෙම් පිළිබඳව පැහැදිලි කළා.  පසු ගිය කාලය තුළ  ඉස්පිරිතාලවල 
තිබුණු පශ්නය අපි දැක්කා. ඉස්පිරිතාලවල  තිෙබන එම පශ්නයට 
විසඳුම් ෙසව්වාට,  සාකච්ඡා කළාට  කවදාවත් විසඳුමක් නැහැ.  
ඒත් කමක් නැහැ කියමු ෙකෝ. ඒ පශ්නය එෙහම යනවාත් එක්කම,  
ඒ අතරතුර ෙම් strike එක ආවා. ෙම් strike එෙක් පදනම 
ෙමොකක්ද? සාකච්ඡාමය විසඳුමක් එනෙකොට ෙම්කට ෙද්ශපාලන 
මුහුණුවරක් ආවා. ඒ පිළිබඳව  ෙහොඳම නිදසුන තමයි,  ඊෙය් දවෙසේ  
ෙම් උද්ෙඝෝෂණයත් එක්කම උද්ෙඝෝෂණය පිටුපස   හිටිෙය් කවුද 
කියන එක පැහැදිලිව  ඔප්පු වීම.   

925 926 

[ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා] 
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මා එම කාරණයට  එන්නට ඉස්ෙසල්ලා  ෙම් පිළිබඳවත් 
සදහන් කරන්නට  ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  ඊෙය් 
දවෙසේ  රට අකාර්යක්ෂම කරන්න,  අකර්මණ්ය කරන්න,   ෙම් 
කරුණු ෙමොනතරම් සාධක කර ගත්තාද?  එක පාරක් ෙනොෙවයි, 
ෙම් ආණ්ඩුව ආවාට පස්ෙසේ ඇතැම් පිරිස් ෙදතුන් වරක් ෙම්ක සිදු 
කරන්නට උත්සාහ කළා.  ෙම්ෙක  අවසාන බලාෙපොෙරොත්තුව 
ෙමොකක්ද? ආණ්ඩුව අපහසුතාවට පත් කිරීමයි. ෙම් රටට එන 
ගුවන් යානා ටික නවත්වන්න, ෙලෝකය තුළ ෙම් ආණ්ඩුවට 
තිෙබන පසිද්ධිය නැති කරන්න,  අෙප් ර ට ෙකෙරහි 
ආෙයෝජකයන්ෙග්  තිෙබන ආකර්ෂණ අඩු කරන්න, ඒ ෙද්වල් 
කරන්න තමයි ෙම් උත්සාහ කරන්ෙන්.  එහි ෙනොෙපෙනන පැත්ත 
ඒකයි.   ෙම් රජය ෙකෙරහි  තිෙබන  විශ්වාසය  ෙකෙළසන්න 
කටයුතු කරමින්  කාලකණ්ණි වින්දනයක් ලබන්න  පුංචි 
කණ්ඩායමක් කරන  උත්සාහයක්.   ෙම්ෙක් ගැබ්ෙවලා  තිබුණු 
අරමුණ ඒකයි.  ඒකට උපෙයෝගී කර ගත්තා, ෙදොස්තරලා ෙග් වැඩ 
වර්ජනයත්.  එවැනි කිහිප ෙදෙනකුෙග් උත්සාහයක් තමයි, 
Petroleum strike එකත්.    

දැන්  ෙපන්වන්නට හදනවා, මැරෙයෝ කල්ලියක් ඇවිත් පහර 
දුන්නා කියලා.  මිනිසුන්ෙග් නැඟිටීම තව ටික දවසකින් සිදු ෙවයි.  
අපිත් කට වහෙගන ඉන්නවා. මාත් ආණ්ඩුෙව් කැබිනට් 
ඇමතිවරෙයක්  හැටියට ආණ්ඩුව කරන හැම ෙදයක්ම හරි  කියලා 
කියන්ෙන් නැහැ. වැරැදි ඇෙතොත්  ෙපන්වා ෙදන්න.  

ෙපන්වා ෙදන එක කරන්න ඕනෑ ෙමෙහම ෙනොෙවයි.  
වැරැද්දක් ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒවා ෙහොයන්න දැන් පසිද්ධ 
ජනාධිපති ෙකොමිසමක් පත් කරලා තිෙබනවා.  රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව 
කාලෙය් ජීවිෙත්ට ඔෙහොම ෙකොමිෂන් සභා පත් කරලා තිබුණාද?  
දැන් ෙකොමිෂන් සභා පත් කරලා තිෙබනවා;  ෙකොමිෂන් සභාවට 
සාක්ෂි ෙදන්න කැඳවා තිෙබනවා.  

මම අද පැහැදිලිව කියනවා, පත් කර තිෙබන ෙකොමිෂන් 
සභාවලින් යම් අය වැරැදිකාරයන් වුෙණොත්, මම නම් ඒ 
වැරැදිකාරයන් රකින්ෙන් නැති බව. වැරැදිකාරයන් රකින්න අපි 
නම් කවදාවත් එකඟ වන්ෙන් නැහැ. වැරැදිකාරයන් රකින්න අපි 
ඉන්ෙන් නැහැ. අපිත් වැරැදි නම්, නම්බුකාර විධියට එළියට යන්න 
සූදානම්. ඒක අෙප් පතිපත්තිය.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
හැබැයි මම එකක් කියන්නට ඕනෑ. එෙහම වැරැදිකාරයන් ෙපන්වා 
ෙදන්න පුළුවන් වන්ෙන් වැරැදි නැති මිනිසුන්ට පමණයි. වැරැදි 
තිෙයන අයට කථා කරන්න බැහැ. පට්ටපල් ෙහොරුන්ට, වංචා, 
දූෂණ ෙචෝදනා තිෙයන අයට ෙම් රෙට් වංචාවන් ගැන කථා 
කරන්න අයිතියක් නැහැ. එෙහම කථා කරන්න පුළුවන් මිනිසුන් 
ෙම් රෙට් ඉන්නවා. එෙහම පිරිසිදු මිනිසුන් ෙම් රෙට් ඉන්නවා. 
පිරිසිදු මිනිසුන් සමඟ පිරිසිදු ෙවන්න හදන අය ඉන්නවා නම්, ඒක 
පිරිසිදුකමක් හැටියට මම නම් කවදාවත් පිළිගන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් සිදු වුෙණ් ෙමොකක්ද? ඒ 
සිදුවීෙමන් පසුව විපක්ෂෙය් කණ්ඩායමක් ෙපොලීසියට යනවා. අෙප් 
විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාෙග් Facebook Live එෙක් එය 
තිෙබනවා. Facebook Live එකක තිෙබන නරකම ෙද් තමයි,  
ඒක අයින් කරන්න බැහැ. Facebook Live එකක් දුන්නාට පසුව 
ඒක මකන්න බැහැ. එම Facebook Live  එෙක් අන්තිමට යද්දි 
අහනවා,  "අෙන් ඔයාට ගැහුවාද, අෙන් ඔයාට ගැහුවාද?",  "කවුද 
ගැහුෙව්?", "ෙපොලීසිය ගැහුවාද?", "තල්ලු කරලා ගැහුවාද?",  
"බිත්තියට තල්ලු කළාද?" අහනවා. තුම්මුල්ෙල් විමෙල් 
ෙපොලිසිෙය් මහත්මෙයකුට ෙතොප්පිය ගලවලා ගහපු හැටි 
අමතකද? අපි මැරිලා ඉපදිලාද? එතෙකොට ෙම් කථා කරන්ෙන් 
කවුද? එදා කැබිනට් ඇමතිවරෙයක් හැටියට තුම්මුල්ල හංදිෙය්දී 
ෙපොලීසිෙය් OICෙග් ෙතොප්පිය ගලවලා ගහපු ෙකනා, අද 

Facebook Live එකක් අල්ලාෙගන "අෙන් ඔයාට ගැහුවාද?" 
කියලා අහනවා.  ඊළඟට කියනවා, "නාමල් ඔයා එන්න, ගහන්න 
එපා",  "නාමල් එන්න, නාමල් එන්න" කියලා. ෙම් අපි ද කථා 
කෙළේ? බලය නැති ෙකොට ෙමෙහම නම්, බලය ඇතිෙකොට 
ෙකොෙහොම ෙවයි ද?  

අද ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ගැනත් වචනයක් කියන්න ඕනෑ.  
උද්ෙඝෝෂණ, මර්දන එනෙකොට ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත් හරි 
ආසයි,  උඩ පැනෙගන ඒවාට යන්න. ෙවන ෙමොනවා කරන්නද? ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ෙවන ෙමොන ෙද්ශපාලනයක්ද? ඒ වාෙග් ෙදයක් 
තිබුණාම හරි ආසාෙවන් පැනලා යනවා. SAITM විෙරෝධය 
එනෙකොට ඒකටත් ඔළුව දානවා; උමා ඔය පශ්නය එනෙකොට 
ඒකටත් ඔළුව දානවා. ෙවන ෙකොෙහේ යන්නද? එෙහම කරලා 
කීයක් හරි එකතු කර ගත්ෙතොත් තමයි. ඒත් කමක් නැහැ. හැබැයි, 
ඒ අය උද්ෙඝෝෂණවල හිටපු කට්ටිය. ෙම් උද්ෙඝෝෂණ ෙමොනවාද? 
ෙම් උද්ෙඝෝෂණ පාවිච්චි කරන්ෙන් ෙද්ශපාලන වශෙයන් අපිව 
මර්දනය කරන්නයි. ෙද්ශපාලන වශෙයන් අපිව මර්දනය 
කරනවාටත් වඩා රට අරාජිකත්වයට පත් කරලා රට විනාශ 
කරන්නයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා ඒ කාලෙය් කිව්වා මට මතකයි,  "තස්තවාදයට උත්තර 
දිය යුත්ෙත් ඒ අයට ෙත්ෙරන භාෂාෙවන්" කියලා. අපි නම් ඔය 
වැඩ වර්ජනවලදී  තස්තවාදයට එෙහම උත්තර ෙදන්න ගිහිල්ලා 
නැහැ.  

SAITM  එකට විරුද්ධව උද්ෙඝෝෂණය කරද්දී, ෙපොලීසිෙය් 
මහත්වරු ඒ  දරුවන්ට කථා කරපු ආකාරය මම දැක්කා. ඒ 
දරුවන්ටත් "දරුවා", "පුෙත්" කියලා කථා කෙළේ.  "අෙන්!  පුෙත් 
ෙමෙහම කරන්න එපා" කියලා කිව්වා. මම නම් කියන්ෙන් 
ෙපොලීසිෙය් මහත්වරුත් හරි පව් කියලායි. ෙමොන ආණ්ඩුව ආවත් 
ඒ මිනිසුන්ෙග් රක්ෂාව තිෙබනවා. OIC මහත්තයා OIC,  ASP 
මහත්තයා ASP, DIG මහත්තයා DIG, SI මහත්තයා SI, SSP 
මහත්තයා SSP. නමුත්, ආණ්ඩුව අවුරුදු පෙහන් පහට මාරු 
ෙවනෙකොට අෙප් තමයි නිලතල නැති ෙවන්ෙන්. නමුත්, 
ෙපොලීසිෙය් මහත්වරුන්ට ඒ ගරුත්වය තිෙයනවා. ඒ 
මහත්වරුන්ෙග් ගරුත්වය ෙකෙලසන්ෙන් ෙද්ශපාලනඥයන්. අපි 
ෙහෝ ඔබතුමන්ලා. ෙද ෙගොල්ලන්ෙගන් ඕනෑ ෙකෙනක්. ඊෙය් 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය එම ස්ථානයකට ගිහිල්ලා, ෙපොලීසිෙය් 
මහත්වරුන්ට සලකපු විධිය හරිම හිරිකිතයි; අප්පිරියයි. මම 
කියන්ෙන් නැහැ, ඒක ඒ ෙගොල්ලන් කළත්, අපි කළත් ඒක හරියි 
කියලා. කරපු ෙද් අන්තිම කැතයි. ෙමොකද, ඒක රෙට් නීතියට 
කරපු කැලලක්; කරපු අපහාසයක්; නින්දිත වැඩක්. ෙපොලීසිෙය් 
OICලා සහ නිලධාරින් වටකරලා ෙද්ශපාලනඥයන් කරපු පහත් 
කියාවක්.  ෙමොකක්ද ඒෙකන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්? ෙම් රෙට් 
විනයක් හදන එකද?  ඒවා බලාෙගන සිටින ෙම් රෙට් සුවහසක් 
තරුණ ජනතාව ෙමොකද කරන්ෙන්? ෙපළපාළි කරනවා; 
උද්ෙඝෝෂණ කරනවා; ෙපොලීසියට ගහනවා. එතෙකොට රටක් 
හැෙදයි ද? රටක විනයක් තිෙබයි ද?  රට හදන්න ෙනොෙවයි,  රට 
විනාශ කරන්නයි ෙම් හදන්ෙන්. ෙම් උද්ෙඝෝෂණෙය් අරමුණ 
ෙමොකක්ද? වෘත්තීය සමිති  එහි අරමුණවත් හරියට දන්ෙන් නැහැ. 
ෙතල් ටැංකි විකුණනවා ලු. ෙතල් ටැංකි විකුණන්න තියා 
හිතලාවත් නැහැ. ෙම් බදු ෙදන්න හදන්ෙන්  ගැලුම් මිලියන 1.2ක් 
පමණ  දමලා වහන්න පුළුවන්,  අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ කැෙල් 
තිබුණු ටැංකි ටිකක්.  ෙදවිය ෙන්!  බදු ෙදන්ෙන් නැතිව ඒවාෙය් 
බුදියන්න ද?  

ඒවායින් ෙමොකක් කරන්නද? කවුරුන් ෙහෝ ඇවිල්ලා business 
එකක් කළාද ඒෙකන්?  2003දී එක්සත් ජාතික ෙපරමුණු  ආණ්ඩුව 
ඉස්ෙසල්ලාම ෙමවැනිම ෙයෝජනාවක් ෙගනත්  ඒවායින් බද්දක් 
අය කළා.  එදා රාජපක්ෂ මහත්මයාට ඒවායින් බදු ගන්ෙන් නැතිව 
ඉන්න තිබුණා. නමුත් එතුමාෙග් ආණ්ඩුෙවනුත් ඒවායින්  බද්දක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගත්තා. හැබැයි ෙම් තුළින් ඊට වඩා ෙහොඳ ෙදයක් කරනවා, 
ලංකාෙව් මිනිසුන්ට රක්ෂා ටිකක් හදලා ලංකාෙව් ආර්ථිකය 
හදන්න යනවා. ඒක වැරදිද? වැරදි නැහැ, ෙම් තිෙබන්ෙන් 
කුහකකම. කුහකකම, ෙපෙර්තකම සහ බල තන්හාව; ෙපෙර්ත 
බල ෙලෝභීත්වය.  

ඊෙය් අපි දැක්ෙක් ඊට වඩා භයානක ෙදයක්. තාත්තාට එදා 
තිබුණු බලය පුතාට ආෙයත් මැවි මැවී ෙප්න්න පටන් අරන් 
ෙපොලීසියක් ග් රහණය කළා. විමල් වීරවංශ මහත්මයා කියනවා, 
"නාමල්ව ගන්න, නාමල්ව ගන්න, නාමල්ව ගන්න" කියලා. 
ඔන්න! අපට අඳුරු අතීතය ආයිත් ෙප්නවා. ෙම් ආණ්ඩුෙව්ත් ෙහොඳ 
නරක ෙදකම තිෙබනවා. අපි කවුරු ආවාත්; ෙජ්වීපී එක බලයට 
ආවත් ඒ අය සුදෙනෝ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒෙක්ත් ෙහොරු ඉන්න 
පුළුවන්. නැහැ කියන්න බැහැ. ඔක්ෙකොම පෘථග්ජන මිනිස්සු. බල 
ෙපෙර්තකම, සල්ලි ෙපෙර්තකම හැෙමෝටම ෙබෝ ෙවනවා, කවුරු 
ආවාත්. හැබැයි ඒෙක් අඩුම ෙපෙර්තකම තිෙබන මිනිසුන් සහ 
ෙහොඳම මිනිසුන් ෙසොයා ගන්න එක තමයි රෙට් මිනිසුන්ෙග් 
යුතුකම.  

අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න 225 ෙදනාව ලංකාෙව් ඉන්න 
ෙජෝකර්ලා 225ෙදනා බවට අපිමයි පත් කරෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒක 
තමයි යථාර්ථය. විපක්ෂය ආණ්ඩුවට ගහනවා, ආණ්ඩුව 
විපක්ෂයට ගහනවා. එක එක්ෙකනා ෙමෙහම කර ගන්නා විට 
ලංකාෙව් මිනිසුන්ට ෙම් 225ෙදනා ෙජෝකර්ලා 225ක් වාෙග් 
ෙප්නවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා දැන් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසන් කරනවා. මම 

ඉල්ලීමක් කරනවා. ඉන්ධන සැපයුම හා ෙබදා හැරීම අත්යවශ්ය 
ෙසේවාවක් ෙවන්ෙන් අපිට විතරක් ෙනොෙවයි. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ෙග් දරුවන්ට, ඒ අයෙග් පවුල්වලට, තමන් ආදරය 
කරන මිනිසුන්ට, ෙම් සියලු ෙදනාට ෙම් වර්ජනය හිරිහැරයක් 
වුණා. ෙම් strike එක තුළින් අපට බලයක් හම්බෙවනවා, ෙම් 
strike එක තුළින් ආණ්ඩුව අරාජිකත්වයට පත් ෙවනවා, ෙම් strike 
එක තුළින් මිනිසුන්ට ෙම් ආණ්ඩුව එපා ෙවලා රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් හීනය හැබෑ ෙවනවා කියලා කාලකණ්ණි 
වින්දනයක් ගන්න හදනවා නම් ඒක ෙම් කෙප්දී සිද්ධ ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකද, ඒ කාලකණ්ණි වින්දනය ඔබතුමන්ලාට 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ, නමුත් ඒ ශාපය ඔබතුමන්ලාට වැෙදනවා. ඒ 
ශාපය වැෙදන බව මතක තියා ගන්න. [බාධා කිරීමක්] අෙන් ෙම්! 
අර වචනය තමයි මතක් ෙවන්ෙන්. "ප" යන්ෙන් වචනය 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

තමයි මතක් ෙවන්ෙන්. ඒක නිසා කට වහෙගන ඉන්න. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග් "වම්ෙබොට්ටන්" නිසා 
තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් ෙජෝකර්ලා  

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

වුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙගන් මම ෙම් 
ඉල්ලීමක් කරන්ෙන්. කරුණාකරලා අදවත් කල්පනා කරලා 
බලන්න, ෙම් කරන්ෙන් රටට ෙදෝහීකමක්  ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙපරළන්න. ෙම් ආණ්ඩුෙව් වැරදි ඇති; ෙම් ආණ්ඩුෙව් අනන්ත 
අපමාණ වැරදි ඇති. ජනතාව ඒවා ෙත්රුම් කරලා ෙදයි. 
ඔබතුමන්ලා ඊළඟ ඡන්දය ඉල්ලන්න. ෙම් ආණ්ඩුව ඡන්දෙයන් 
පරාජය කරන්න. හැබැයි ෙම් රෙට් මහ ජනතාවට හිරිහැර 
කරන්නට එපා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී හමුදාව ඇවිල්ලායි ඒ කටයුතු 
කෙළේ. දැන් මිනිස්සු  හමුදාවට කියනවා, ''අපි උඹලාට ෙල් දුන්නා, 
අපි උඹලාට ෙබෝධි පූජා කළා'' කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අෙප් ගම්වල ෙම් වාෙග් කථාවලට කියන්ෙන් "කුල 
කියනවා" කියලා. ෙල් දීලා කියනවා අපි උඹලාට ''ෙල් දුන්නා'' 
කියලා. ලජ්ජයි! ඕවා කියන්ෙන් ඇත්තටම එෙහම ෙල් දීපු මිනිස්සු 
ෙනොෙවයි. අෙප් ගම්වල අපිට ඡන්දය දුන්ෙන් නැති මිනිස්සු 
ඇවිල්ලා ඔය විධියට අපිට එක එක ෙද්වල් කියනවා. ඒ වාෙග් 
තමයි ෙම්කත්. හමුදාවට ෙල් දීපු මිනිෙහක් කවදාවත් ඔය වාෙග් 
කථා කියන්ෙන් නැහැ.  

මම අද උෙද් කෙඩ් යන එක රූපවාහිනී නාලිකාවක 
පත්තරවල විස්තරයක් කියවනවා දැක්කා. ඒ මනුස්සයා තමයි 
හරියටම කෙඩ් යන්ෙන්. උෙද් ඒ මනුස්සයා අහනවා,  ''හමුදාවට 
ෙතල් ෙබදන්නට තාක්ෂණයක් තිෙබනවාද'' කියලා. මට අහන්න 
ඕනෑ ෙම්කයි. ඒ දවස්වල රාජපක්ෂ පුෙතක් ෙරොකට් යැව්වාෙන්. 
එයා තාක්ෂණය දැනෙගනද ඒ ෙරොකට් ඇරිෙය්? මම ඒක 
අහන්නම ආසාෙවන් හිටිෙය්. එක නාලිකාවක් කෙඩ් යන යෑම! 
ලජ්ජා සහගතයි. ෙමෙහම මාධ්යයකුත් ලංකාෙව් තිෙබන බව 
අමතක කරන්නට එපා. [බාධා කිරීමක්] හරි, හරි. ඔබතුමාට මම 
කිව්වා ෙන්. මට අර වචනය තමයි මතක් ෙවන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙමතැනින් එහාට කථා 
කරන්නට අවශ්ය නැහැ. මම ඉල්ලීමක් විතරක් කරනවා. ෙම් රට 
ගැන හිතන්න. ෙම් දවස්වල පාසල් ළමයින්ෙග් term tests 
පවත්වනවා. ඉන්ධන සැපයුම හා ෙබදා හැරීම අත් යවශ් ය 
ෙසේවාවක් ෙනොකරනවා නම් අපට ෙදොස්තරලාෙග් ෙසේවය 
අත් යවශ් ය ෙසේවාවක් කරන්න බැහැ. ෙදොස්තරලා ෙවනුවට 
ෙවනත් මිනිසුන් ෙගනැල්ලා ෙබෙහත් ෙදන්න බැහැෙන්. හැබැයි 
ඒ කරන්ෙනත් තිරිසන් වැඩක් බව අමතක කරන්නට එපා. ෙම්කට 
ෙකොෙළොන්නාෙව් මරික්කාර්ට ඇඟිල්ල දික් කරන එක වැරදියි. 
ෙකොෙළොන්නාවයි, මුතුරාජෙවලයි ෙදකක්. මුතුරාජෙවල එෙහම 
මිනිස්සු හිටිෙය් නැහැ. නමුත් අපි දන්නවා, ෙකොෙළොන්නාව 
කියන්ෙන් ටිකක් සැර මිනිස්සු ඉන්න පැත්තක් කියලා. ඒ 
මිනිසුන්ටත් ආෙව්ගයක් තිබුණා. පාරවල් වහෙගන, කඩවල් 
වහෙගන; ඒ නිසා ඒ මිනිසුන්ටත් ආෙව්ගයක් ඇවිත් එෙහම 
ෙදයක් වුණාද  කියන එක අපි දන්ෙන් නැහැ. ඒකත් ෙසොයලා 
බලන්න පරීක්ෂණයක් කරනවා. ඔබතුමන්ලා ෙපොලීසිෙය් entry 
එකක් දාන්න; මිනිසුන්ෙග් මුහුණු ටික දාන්න.  

අපි ඊළඟ දවෙසේ ඒක ගැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරමු. 
අපි ඔබතුමන්ලාත් සමඟ ඉන්නම්. හැබැයි එකක් පැහැදිලිව 
ෙත්රුම් ගන්න. ෙම් රෙට් විනයක් හදා ගන්නනට ඕනෑ නම්, ෙම් 
රෙට් අත්යවශ්ය ෙසේවා තිෙබන්නට ඕනෑ. මිනිසුන්ෙග් පාරවල් 
වහලා, ෙදොස්තරලා ෙබෙහත් දීම වර්ජනය කරවමින් ෙම් ආණ්ඩුව 
වට්ටන්නට හිතා මතා කරන වැඩ නිසා ඔබතුමන්ලාට ශාප 
ෙවනවා. ෙම්වා කළාට ආණ්ඩුවක් ගන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැයි 
කියන එක මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

929 930 

[ගරු හරින් පනාන්දු මහතා] 



2017 ජූලි 27 

[1.43 p.m.] 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Hon. Presiding Member, we are debating today a 

Proclamation made by His Excellency the President 
pertaining to an essential Public Service relating to fuel 
including petroleum products and gas and various aspects 
relating to that particular matter.  

In this country, we have had trade unions for a long 
period of time and I think trade unions are a vital and 
important component of a democratic society. The rights 
of workers need to be protected at all points of time and I 
think trade unions play a very important role in ensuring 
the rights of workers are protected.  In that sense, Sir, we 
have always respected trade unions, we have always 
given our support to trade unions to ensure that workers' 

rights are protected. Trade unions also sometimes engage 
in trade union action for national reasons, for reasons 
which they claim are related to the country's future.  

I think, the action currently contemplated by the trade 
unions relating to petroleum and gas was on account of 
certain decisions taken by the Government in respect of 
certain proposed projects in the South of this country and 
the East of this country and the trade unions seem to think 
that that should not be allowed, that it should be resisted 
and they had initiated some trade union action to cripple 
certain essential services relating to gas, petroleum, oil 
and so on and the President's Proclamation is to ensure 
that these services are available to the people of this 
country without any impediment.  

Sir, when the Hon. Dinesh Gunawardena spoke in the 
morning, in fact, he referred to me and called upon me to 
be supportive of democracy. He, in fact, requested that 
elections be held in this country soon - not Local 
Government Elections or Provincial Elections but 
elections to the national legislature should be held soon - 
and he said that this Government must go home. This has 
been a consistent objective of the Joint Opposition. They 
have been consistently demanding that the Government 
must be crippled, that the Government must be toppled 
and that the Government must be prevented from 
functioning in keeping with the democratic verdict of the 
people of this country.  

I think, Sir, we cannot forget the fact that there were 
Elections in 2015, first the Presidential Election in 
January, 2015.  Hon. Mahinda Rajapaksa who had served 
as the President for two terms sought a third term by even 
amending the country's Constitution to enable him to seek 
a third term and the people very politely said to him that 
he would not be elected President of the country. He was 

defeated by President Maithripala Sirisena quite 
convincingly. In fact, President Maithripala Sirisena 
defeated him more convincingly than when Hon. 
Mahinda Rajapaksa was elected President in 2005 for the 
first time. 

So, the verdict of the people was that they would not 
have Mr. Mahinda Rajapaksa as the President and in 
terms of our Constitution and the democratic verdict of 
the people, that is a verdict which has to be respected for 
a certain period of time and no one is entitled to demand 
that that verdict be abrogated or that that verdict be 
toppled or disregarded.  That would be undemocratic. 
What followed on that? After the Presidential Election, 
we had the Parliamentary Election in August, 2015 and 
Mr. Mahinda Rajapaksa was projected by the Parties in 
the Joint Opposition now and by the UPFA as the 
country’s Prime Ministerial candidate. The country was 
aware that the choice, the contest was between Hon. Ranil 
Wickremesinghe, who then functioned as the Prime 
Minister of this country, who had been appointed as the 
Prime Minister of this country by President Maithripala 
Sirisena on his election as President - he was Prime 
Minister until the Elections were called - and Mr. 
Mahinda Rajapaksa who was the candidate of the UPFA 
for the position of Prime Minister.  The people once again 
delivered their verdict. The people, once again, came to 
the conclusion that they would not elect Mr. Mahinda 
Rajapaksa as their Prime Minister and they rejected that 
claim that he be made Prime Minister. You cannot deny 
these facts.  

The UNP won 106 seats and  the Joint Opposition, the 
UPFA won 95 seats and the difference was 11 seats. 
There were 6 seats won by the JVP and there were 16 
seats won by the TNA which were not supportive of Mr. 
Mahinda Rajapaksa. They were all against him. And 
despite his effort to become Prime Minister, after his 
failure to be elected as President, there was a verdict of 
the people that he could not be Prime Minister and that 
they would prefer Mr. Ranil Wickremesinghe to continue 
as Prime Minister. So, what is the support that you want 
me to give you? There is a verdict of the people, a clear 
verdict of the people both at the Presidential Election and 
at the Prime Ministerial Election that Mr. Mahinda 
Rajapaksa is neither acceptable to them as President nor 
as Prime Minister. That is a very clear democratic verdict. 
You cannot get over that.  

You cannot topple governments as you like. If you are 
able to topple governments as you like despite the 
verdicts of the people and despite the provisions of the 
Constitution stating that governments elected are entitled 
to continue to function for a certain period of time unless 
they are toppled in keeping with the Constitution on the 
basis of a No Confidence vote in the House or something 
like that. You cannot topple governments through strikes; 
you cannot topple governments through  conspiracies, 
you cannot topple governments by persuading essential 
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services to breakdown and that is what this Proclamation 
made by the President seeks to prevent. Trying to topple 
Governments by getting essential services to break down, 
I think, is utterly, thoroughly undemocratic and cannot be 
accepted and in the context of the Opposition’s demand  
consistently and continuously that this Government must 
be toppled, one is entitled to think that the Joint 
Opposition which is headed by Mr. Mahinda Rajapaksa is 
responsible for a number of disturbances that are taking 
place in this country which are impeding and interfering 
with governance.  

People are entitled, Sir, to the benefits of proper 
governance by a government elected by them. I think I 
must also caution this Government. You must have the 
spine to govern. You must make decisions that are 
necessary. The country’s economy is in a very serious 
state. The country is neck-deep in debt. The country must 
be redeemed from this position. If this country is to be 
redeemed from this position the Government must take 
bold steps, the Government must take bold decisions and 
the Government must be in a position to implement those 
decisions. I think it is your failure to make bold decisions 
and your failure to implement bold decisions that 
encourages the Opposition to become difficult. You 
should demonstrate that you are governing efficiently and 
effectively. That is your duty and if you do that, I think, 
you will be in a much better position to silence the Joint 
Opposition and make sure that you are able to carry on.  

I am happy, Field Marshall Sarath Fonseka is here. I 
referred to you when I spoke on a matter in Parliament a 
couple of days ago when there was an Adjournment 
Motion in regard to missing persons. There is an effort 
being made in this country to show that this Government 
is about to betray the armed forces in this country. We do 
not agree with that. There is no effort on the part of 
anybody to betray the armed forces. The soldiers who 
fought the war, fought it on behalf of the Government, on 
the decision of the Government, as per the directions of 
the Government. There may have been soldiers- there 
were soldiers- who committed certain crimes. They may 
be responsible for various matters, but that is not 
applicable to all the soldiers. You cannot say that every 
single soldier who fought in the war is a war criminal or 
that he is guilty of some offense. But, if soldiers are 
responsible of contraventions, violations of the law, 
violations of international humanitarian law and 
violations of domestic laws of this country, they certainly 
must be dealt with. There is no question about it.  

But, we all saw the way in which Field Marshal Sarath 
Fonseka, whom you claimed as being the best Army 
Commander in the whole world, was treated after the 
Presidential Election in 2010. You were in prison clothes. 
We saw you; We felt sorry for you; You were humiliated; 

you were insulted. You were the Army Commander. You 
won the war for the Government, but you were treated 
like “dirt”. You were charged on frivolous matters, on 
matters that should never have constituted the basis for a 
proper charge against anyone, leave aside the Former 
Army Commander.  You were convicted. You were 
deprived of your Title. That is the way you were treated. 
How can we accept that these persons who treated you in 
that way are concerned genuinely about war heroes or 
about soldiers? Are they not merely trying to provoke 
tension in this country; to promote communalism in this 
country;  to promote division in this country and to 
prevent reconciliation in this country which is 
fundamental for the future of this country? The National 
question needs to be resolved. It is a responsibility of the 
Government. We must unite all the people in this country 
and bring them together.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Leader of the Opposition, you have one more 

minute.  

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
I am finishing, Sir.  How can that be done, if you are 

going to promote communalism, if you are going to 
promote division and if you are going to promote 
rancour? You treat Field Marshal Sarath Fonseka like 
“dirt”, and claim to be very concerned about your 
soldiers. Who will believe this? How can it be believed? 
So, I think, Sir, this type of thing must stop. We must all 
work towards a better future for this country. This 
Government has been elected to be in power. Please, 
govern! Please, do not dilly-dally. Take bold decisions, 
implement them and show that you can govern.  

 
Thank you, Sir.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you. Next, the Hon. Eran Wickramaratne. 

 
[අ.භා. 1.58] 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (මුදල් රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - நிதி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  
ස්තුතියි. මම පළමුෙවන්ම, "රජය සෘජු තීරණ ගත යුතුයි" 

කියලා විපක්ෂ නායකතුමා කියපු කථාවත් එක්ක එකඟ ෙවනවා. 
ෙතල් හා ගෑස් ෙබදා හැරීම අත්යවශ්ය ෙසේවාවක් හැටියට පකාශ 
කරන්න ජනාධිපතිතුමාට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද සුළු 
පිරිසක් මුළු රටම ෙකොන් කර ගන්න වෑයමක ෙයදී සිටින නිසා. 
රජය රජෙය් වග කීම ඉෂ්ට කරනවා. රජයට ඡන්දය දුන්නු අය 
ෙවනුෙවනුත්, රජයට ඡන්දය ෙනොදුන්නු අය ෙවනුෙවනුත් අෙප් 
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වගකීම ඉෂ්ට කරනවා. ජනාධිපතිතුමායි, අගමැතිතුමායි කිසිම 
මැළිකමක් ෙනොමැතිව නීතිය පූර්ණ ෙලස කියාත්මක කරන්නට 
කටයුතු කරෙගන යනවා. ජන ජීවිතය සාමකාමීව දිගින් දිගටම 
තබා ෙගන යන්න ගන්නා තිෙබන පියවර සියල්ලක්ම අෙප් රජය 
ගන්නවා. අද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ෙම් වෘත්තීය සමිති වෘත්තීය 
ඉල්ලීම් මුල් කරෙගන ෙනොව, ෙද්ශපාලන ඉල්ලීම් මුල් කරෙගන 
ෙම් වැඩ වර්ජනවල ෙයදී සිටින එකයි.  

තිකුණාමලෙය් ෙතල් ටැංකි අෙප් හවුල් සමාගමක් ෙයොදවලා 
ඉන්දියාවත් එක්ක කටයුතු කර ඒෙක් ලාභය ලබා ගන්න වෑයමක 
ෙයදී ඉන්න ෙකොට ඒ අය විරුද්ධ ෙවනවා. නමුත් දශකයක් තිස්ෙසේ 
කිසිම වෑයමක් තිබුෙණ් නැහැ, ඒ ෙතල් ටැංකි ගන්න. අද 
විපක්ෂෙය් ෙද්ශපාලන න්යාය පතය තමයි ඔය එක එක තැන්වල 
සිදු ෙවන්ෙන්.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය්. 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ඔව්, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය්. හරියටම හරි කිව්ව එක. ඒකාබද්ධ 

විපක්ෂෙය් න්යාය පතය තමයි සිදු කරෙගන යන්ෙන්. ඒක 
ඇත්තටම සම්පූර්ණෙයන්ම පැහැදිලියි. ෙම් පින්තූර දිහා බලන 
ෙකොට ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ඔබතුමන්ලා සියලුෙදනාම ෙමහි 
ඉන්නවා. ඔබතුමා කියපු එකත් එක්ක මම සම්පූර්ණෙයන් එකඟයි. 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් න්යාය පතය ෙගන යන්න තමයි  ෙම් වෑයෙම් 
ෙයදී සිටින්ෙන්. නමුත් අපි ෙම් ජන ජීවිතය කඩාකප්පල් කරන්න 
ඉඩ තියන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද සුළු පිරිසකෙග් න්යාය පතයට රට 
යට කරන්න ෙදන්නට බැරි නිසා.  

මම ගිය හැම තැනකම ෙතල් ෙපෝලිම් තිෙබනවා දැක්කා. ඒ 
ෙතල් ෙපෝලිම්වල ඔබතුමන්ලාෙග් වාහන දැක්ෙක් නැහැ; පාෙඩෝ 
දැක්ෙක් නැහැ; මර්සිඩීස් ෙබන්ස් දැක්ෙක් නැහැ. ඒවා දැක්ෙක් 
නැහැ. ඒවා එකක්වත් දැක්ෙක් නැහැ. ෙමන්න, දැක්ෙක් ෙම්වා 
තමයි. ෙමන්න, ෙම් පින්තූරවල තිෙබන ෙද් තමයි දැක්ෙක්. 
තිෙරෝද රථ, ෙමෝටර් සයිකල්, ෙපෝලිම් ගහෙගන ඉන්නවා. ෙම් 
පින්තූරවල තිෙබන ඒවා තමයි දැක්ෙක්. ෙම් අයට තමයි ඒ අවාසිය 
සිදු වුෙණ්. මම ෙම් පින්තූරත් සභාගත කරනවා. මට කරුණාකරලා 
අවසර ෙදන්න, ඒ පින්තූර සභාගත* කරන්න.  

ති ෙරෝද රථ එළවන, බඩී වෑන් එළවන, කුඩා ෙමෝටර් සයිකල් 
එළවන ෙම් අය ගිහිල්ලා දවසකට ෙතල් ගහන්ෙන් රුපියල් 
200කයි. රුපියල් 20,000ක ෙතල් ගහන අය ඒ ෙපෝලිම්වල හිටිෙය් 
නැහැ. ෙම් කියා මාර්ගෙයන් ෙම් රෙට් අඩු ආදායම්ලාභින්ෙග් 
ජීවන තත්ත්වයට තමයි පහර ගැහුෙව්; ඒ අයෙග් ආදායමට තමයි 
විශාල පහරක් ගැහුෙව්. ඔය ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙයන් ඇවිල්ලා ඒ 
ෙපෝලිම්වල ඉන්න කාටවත් කථා කරනවා අපට දකින්නට 
ලැබුෙණ් නැහැ. එෙහම කවුරු ෙහෝ මන්තීවරෙයක් ඉන්නවා 
දැක්ෙක් නැහැ.  

රජයට ඉවසීමක් තිෙබනවා. විපක්ෂ නායකතුමා කිව්වා, අපි 
සෘජුවම කියා කරලා නැහැයි කියලා. ඒෙක් ඇත්තකුත් තිෙබනවා. 
නමුත් අෙප් ශක්තියත් ඒකයි. ඉවසීෙමන් කියා කරන එක තමයි 

අෙප් ශක්තිය. පජාතන්තවාදී රාමුවක් තුළ කියාකරන්නට ඕනෑ. 
නමුත් ජන ජීවිතය අවුල් කරන්න නම් ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැයි කියන 
එක අපි සඳහන් කරන්න ඕනෑ. අපි දන්නවා, වර්ෂාව නිසා ජල 
ගැලීම් තිබුණා කියලා. ඒ වාෙග්ම නියඟයකුත් තිබුණා.  නමුත් 
ආර්ථිකෙය් සියයට 4ක පමණ වර්ධනයක් සිදුෙවමින් තිෙබනවා. 
අද ව්යාපාරවල, කර්මාන්තශාලාවල රැකියාවලට යන්න මිනිසුන් 
නැහැ.  

මහ බැංකුෙව් වාර්තාව අනුව අප දන්නවා,  2016 වර්ෂෙය් 
රැකියා ලක්ෂයකට වඩා ඇති ෙවලා තිෙබන බව. අෙපේල් මාසෙය් 
විෙද්ශ සංචිතය ෙඩොලර් බිලියන 5යි. නමුත්, ජූලි මාසය වන විට 
විෙද්ශ සංචිතය ෙඩොලර් බිලියන 7ක් ෙවනවා. රජෙය් ආදායම 
ඉහළට ගිහින් තිෙබනවා. අය වැය පරතරය පහළට ගිහින් 
තිෙබනවා. නමුත්, රජය ෙමොනවා කළත් සාමාන්යෙයන් විරුද්ධ 
ෙවන්න තමයි වෑයමක් තිෙබන්ෙන්.  

අප ගිලන් රථ ෙසේවාවක් ආරම්භ කෙළේ අඩු ආදායම්ලාභින්ටයි; 
ෙම් රෙට් සාමාන්ය ජනතාවටයි. ඒකටත් විරුද්ධ වුණා. නමුත්, අප 
ඒක කළා. මත්ස්ය තහනම අප ඉවත් කළා. GSP Plus එක අප 
ලබා දුන්නා. හම්බන්ෙතොට කාර්මික ජනපදයක් අප ඇති කරනවා. 
හම්බන්ෙතොට වරාය සම්බන්ධෙයන් ඒ ගිවිසුමත් අප සභාගත කර 
තිෙබනවා. ඒ ගැන වාද විවාද කරන්න අප ලැහැස්තියි. 

එපමණක් ෙනොෙවයි, අප ෙවෙළඳ ගිවිසුම් නිර්මාණය 
කරෙගන යනවා. අද අපට ෙකෝටි ෙදකක ෙවෙළඳ ෙපොළක් 
පමණයි තිෙබන්ෙන්. අපි  ෙකෝටි 400කට ෙවෙළඳ ෙපොළක් 
නිර්මාණය  කරෙගන යනවා. ඒ ෙවෙළඳ ගිවිසුම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගනැත්, ඒවාත් අප අනුමත කරගන්නවා. ෙම්ක තමයි අෙප් 
ගමන. ෙම්ක අප හංග හංගා කරන එකක් ෙනොෙවයි. අෙප් න්යාය 
පතය පැහැදිලියි; ආර්ථික පතිපත්තිය පැහැදිලියි. අප ෙම් ෙද්වල් 
කරන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් යහපත සඳහායි කියා විශ්වාස 
කරන නිසා තමයි අප ෙම් න්යාය පතය අනුව කියා කරන්ෙන්. ඒ 
ෙද්වල්වලට විරුද්ධ ෙවන ෙකොට, "විෙද්ශිකයන්ට ඉඩම් 
විකුණනවා" කියා කියනවා. උල්හිටිෙය් අක්කර 1,000ක් 
විෙද්ශිකයන් ට වික්ෙක් කවුද, පැල්වත්ෙත් අක්කර 1,000ක් 
විෙද්ශිකයන්ට වික්ෙක් කවුද කියා මම අහනවා. ෙසෝමාවතිෙය් 
අක්කර 5,000ක් විෙද්ශිකයන්ට වික්ෙක් කවුද කියාත් මම 
අහනවා.  චීනය සමඟ ගිවිසුම් ගහලා ෙකොළඹ වරාය නගරෙය් 
අක්කර 20ක් සින්නක්කරයට ෙදන්න එකඟ වුෙණ් කවුද කියාත් 
මම අහනවා. ගාලු මුවෙදොර ඉඩම චීන සමාගමට -ෂැන්ගි-ලා 
ෙහෝටලයට- සින්නක්කරයට දුන්ෙන් කවුද කියාත් මම අහනවා.  

ෙකොළඹ වරාය ගත්ෙතොත්, ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය  යටෙත්  
තිෙබන බහලුම් පර්යන්තය හැර තව පර්යන්ත ෙදකක් තිෙබනවා. 
SAGT ෙපෞද්ගලික සමාගම තිෙබනවා. ඒෙක් රජයට තිෙබන 
අයිතිය සියයට 15ක් පමණයි. අනික් ෙපෞද්ගලික සමාගම්වලට එහි 
සියයට 85ක අයිතියක් තිෙබනවා. ෙකොයි ආණ්ඩුවද ඒකට ගිවිසුම් 
ගැහුෙව්, කවුද එය කෙළේ කියා මා අහන්න කැමැතියි. අවුරුදු 
ගණනාවකට උඩදී CICT කියා තවත් බහලුම් පර්යන්තයක් විවෘත 
කළා. එම පර්යන්තෙය් අයිතිය තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? චීන 
සමාගමකට සියයට 85යි; ශී ලංකාවට සියයට 15යි. කවුද ඒ 
ගිවිසුම ගැහුෙව් කියා මම අහන්න කැමැතියි. ෙම් සියලුම ඉඩම් 
වික්ෙක් පසු ගිය ආණ්ඩුව බව මම කියන්න ඕනෑ. නමුත්, අප ඒකට 
විරුද්ධ වුෙණ් නැහැ. SAGT එක හදන ෙකොට,  CICT එක හදන 
ෙකොට අපි විරුද්ධ වුෙණ් නැහැ; අපි මිනිසුන් පාරට බැස්සුෙව් 
නැහැ; ෙබෝඩ් අල්ලාෙගන හිටිෙය් නැහැ. ෙමොකද, යමක් 
කරන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනතාවෙග් යහපත සඳහා නම් අප එයට 
එකඟයි. එෙහමයි අප විශ්වාස කරන්ෙන්. රජෙයන් ෙගනාවත්, අප 
විපක්ෂෙය් ඉඳලා ඒකට විරුද්ධ වුෙණ් නැහැ. ඒ ෙද්වල් ඒ අය 
කරෙගන යන ෙකොට අප විරුද්ධ වුෙණ් නැහැ.   
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මම කථාව අවසන් කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ෙබොරු ෙද්ශ ෙපේමිත්වයක් මවාෙගන ෙම් රජෙය් කටයුතුවලට 
අකුල් ෙහළනවා නම්, 2020 ෙපබරවාරි මාසය වනතුරු -දිගටම- 
අප ෙම් රජය පවත්වාෙගන යනවාය කියන කාරණය මම සඳහන් 
කරනවා. කාටවත් ෙම් රජය ෙසොලවන්න බැහැ. ෙපොදු ජනතාව 
ෙවනුෙවන් අප අෙප් පරමාර්ථය ඉෂ්ට කරනවා. ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි 09ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 2.08] 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින විවාදයට ගැෙනන 

ෙමම ගැසට් පතෙය් පස්තුතය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ලංකා ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් ෙසේවකයින්ෙග් වැඩ වර්ජනයයි. ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් ෙසේවකයින් කියන්ෙන් අෙප් රාජ්ය 
ෙසේවෙය් ඉන්න සුපිරි ෙසේවක පිරිසක්; ඉහළ වැටුප් ලබන, ඉහළ 
දීමනා ලබන, වැඩිෙයන් සැලකුම් ලබන පිරිසක්. ෙම් අය ෙම් 
සටන් කරන්ෙන් තමන්ෙග් වැටුප වැඩි කර ගන්න ෙනොෙවයි. ෙම් 
අය ෙම් සටන ෙගන යන්ෙන් තමන්ෙග් දීමනා, පහසුකම් වැඩි 
කරන්න කියලා ෙනොෙවයි. ෙම් අය ෙම් සටන කරන්ෙන් රට 
ෙවනුෙවනුයි; නුපන් පරම්පරාව ෙවනුෙවනුයි; අපට අෙප් මුතුන් 
මිත්තන්ෙගන් ලැබුණු ජාතික සම්පත් ඊළඟ පරම්පරාවටත් සුරැකිව 
භාර දිය යුතුයි කියන විශ්වාසය ඔවුන්ෙග් හදවත් තුළ තිෙබන 
නිසායි. ගුටි කන්ෙන්, බැනුම් අහන්ෙන්, හිෙර් ලගින්ෙන් ෙමන්න 
ෙම් අධිෂ්ඨානය ඒ ෙසේවකයින්ෙග් හදවත් තුළ තිෙබන නිසායි. 
ඔවුන් සැබවින්ම ෙද්ශෙපේමී වීරයින් විධියටයි අපි නම් දකින්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට මුල් කාලෙය් ආරංචි 
වුණා ෙම් ආණ්ඩුව ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව, ලංකා ෙරෝහල, 
ෙවෝටර්ස් ඒජ් ෙහෝටලය ෙපෞද්ගලීකරණය කරනවා කියලා. ඒවා 
ෙපෞද්ගලීකරණය කළාට පස්ෙසේ ඊළඟ ආණ්ඩුවකින් නැවත පවරා 
ගැනීමක් කර ගන්න පුළුවන්. එවැනි ෙද්වල් ෙම් මෑත අතීතෙය් 
ඕනෑ තරම් සිදු වුණා. නමුත්, වරාය, ෙතල් ගබඩා කියන්ෙන් 
ජාතික ආරක්ෂාවට අතිශයින්ම වැදගත්, ජාතික ආර්ථිකයට 
අතිශයින්ම වැදගත් අෙප් රාජ්යෙය් ජාතික මර්මස්ථාන. ෙම්වා 
ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම,  විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශීය බලවතුන්ට 
ෙම්වා භාර දීම පරම්පරා ගණනකට බලපාන පශ්නයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා ෙදන්ෙන් ෙන්පාලයට 
නම්, ෙම්වා ෙදන්ෙන් මාලදිවයිනට නම් අර අවුරුදු 99 ඉවර 
වුණාම ෙහෝ ගන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න පුළුවන්. එෙහම 
නැත්නම් අවුරුදු 99 ඉවර ෙවන්න කලින් කථා බහ කරෙගන 

ෙබ්රා ගන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි, ෙම් 
හම්බන්ෙතොටට, තිකුණාමලයට එන්ෙන් අනාගත ෙලෝකෙය් සුපිරි 
බලවතුන් ෙදෙදනායි. අවුරුදු 99න් පස්ෙසේ  ඒ අයට යන්න 
කිව්වාම ෙනොගිෙයොත් අපි ෙමොකද කරන්ෙන්?  ෙග් අස්සට 
බල්ෙලක් රිංගුවාම නම්  ෙකොස්ස අරෙගන එළවා දමන්න අපට 
පුළුවන්. හැබැයි, ෙග් අස්සට රිංගා ගන්ෙන් සිංහෙයක් නම් 
සිංහයාට ෙගය දීලා අපට එළියට දුවන්න සිද්ධ ෙවනවා. සුපිරි 
බලවතුන්ට ෙම් රෙට් ෙකොටස් පැවරීම සිංහයකු ෙගට වද්දා ගැනීම 
හා සමානයි කියන එක අපි සිහිපත් කරන්න ඕනෑ.   

දැන් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙමතුමන්ලා කිව්වා, ෙද්ශපාලනික 
කාරණා සඳහා ෙම් වැඩවර්ජන කරනවායි කියලා.  
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව පසු ගිය මැතිවරණවලදී 
“හම්බන්ෙතොට චීනයට”, “තිකුණාමලය ඉන්දියාවට” යනාදී 
වශෙයන් සඳහන් කරලා ජන වරමක් ගත්තා නම් ෙම්වාට සටන් 
කරන්න, උද්ෙඝෝෂණ කරන්න, වැඩ වර්ජන කරන්න අපට 
අයිතියක් නැහැ කියලා අපි පිළිගන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ජාතියට ෙකොෙළේ වහලායි බලය ලබාගත්ෙත්. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පතිපත්ති පකාශනවල ෙම් කිසි ෙදයක් 
සඳහන් ෙවන්ෙන් නැහැ. අන්න ඒ නිසායි ෙම් ෙසේවකයින්ට හා 
අෙනකුත් ෙද්ශෙපේමී බලෙව්ගවලට පාරට බැහැලා මව් බිෙම් 
සම්පත් ෙවනුෙවන් සටන් කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා පසුගිය වසෙර් 
තායිලන්ත ආණ්ඩුවත්, චීන ආණ්ඩුෙව් සමාගමකුත් එක්ව 
තායිලන්තෙය් කා පෙද්ශය හරහා කිෙලෝ මීටර් 42ක් දිග ඇළක් 
ඉදි කිරීමට තීරණය කළ බව. ෙම් ඇළ ඉදි කිරීම වසර 10කින් 
සම්පූර්ණ ෙවනවා. කා ඇළ ඉදි කිරීෙමන් පස්ෙසේ ඈත ෙපරදිග 
ජපානය, ෙකොරියාව, චීනය, වියට්නාමය වාෙග් රටවලට නැව් 
ගමනාගමනෙය් දුර කිෙලෝ මීටර් 1,200කින් අඩු ෙවනවා. අපට 
මතකයි, සූවස් ඇළ කැපුවාට පස්ෙසේ ෙලෝකෙය් කාර්ය බහුලම 
වරාය බවට පත් ෙවලා තිබුණු සුභ පැතීෙම් තුඩුව වරාය ෙහොල්මන් 
වරායක් බවට, පාළු වරායක් බවට පත් වුණා. තවත් වසර 9කින් 
කා ඇළ කියාත්මක වීෙම්දී සිංගප්පූරු වරායටත් අර සුභ පැතීෙම් 
තුඩුව වරායට අත් වූ ඉරණම අත් වීමට නියමිතයි. ඒ තැන ගන්න 
ෙම් ෙසේද මුහුදු මාර්ගෙය් තිෙබන වඩාත්ම වැදගත් වරාය බවට පත් 
ෙවන්ෙන් කුමක්ද? ඒ, අන් කවරක්වත් ෙනොව, අෙප් හම්බන්ෙතොට 
වරායයි.  එහි ඉතාම වැදගත් ව්යාපාරය බවට පත් ෙවන්ෙන් 
ෙලෝකෙය් කාර්ය බහුලම මුහුදු ෙසේද මාවෙත් ගමන් කරන 
නැව්වලට ෙතල් සැපයීමයි. එෙහම නම් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ගැබ්බර වුණු ගමන් එළ ෙදන විකුණා දැමීමකට හා 
සමානයි හම්බන්ෙතොට වරායත්, ඒ ෙතල් ගබඩා සංකීර්ණයත් 
චීනයට ලබා දීමට ෙම් ආණ්ඩුව අරෙගන තිෙබන තීරණය.  

අෙනක් පැත්ෙතන් ඉන්දියාෙව් වුවමනාව ෙමොකක්ද? 
ඉන්දියාව වටා නැව් ගමන් කරන්න බැහැ. ඒකට ෙහේතුව තමයි, 
හනුමා පාලම සහ ෙපෝක් සමුද සන්ධිය ගැඹුරු ස්ථානයක් 
ෙනොවීම. ඉන්දියාව 1997දී ෙසේතු සමුදන් නමින් ව්යාපෘතිය ආරම්භ 
කෙළේ හනුමා පාලම කඩලා දාලා මුහුද හාර ගන්නයි. ඒක කරන්න 
බැහැ කියලා ෙත්රිලා වසර  2000දී ෙම් ව්යාපෘතිය අත් හැරලා 
දැම්මා. ඉන්දියාෙව් බස්නාහිර සහ නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල තිෙබන 
වරායන් අතර අන්තරාල ෙවළදාෙම්දී - entrepot trading සඳහා - 
පාවිච්චි කරන්ෙන් අෙප් ෙකොළඹ වරායයි. ඒෙකන් ඉන්දියාෙවන් 
ලංකාවට විශාල මුදලක් ගලා එනවා. ඉන්දියාෙවන් ලංකාවට ගලා 
එන ෙම් මහා ධන සම්භාරය නැවත ඉන්දියාවට අත් කරගැනීෙම් 
යටි අරමුෙණන් තමයි තිකුණාමලය වරාය ඉන්දියාව අත් පත් 
කරගන්න උත්සාහ කරන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
එෙහම බලන ෙකොට ඉන්දියාවයි, චීනයයි අෙප් රටට එන්ෙන් ටික 
කලක් ඉඳලා යන්න ෙනොෙවයි; දීර්ඝ කාලීන යුද, ෙද්ශපාලන, 
ආර්ථික වුවමනාවන් ඉටු කරගන්නයි.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අපට උපාය මාර්ගික 
වශෙයන් වැදගත් වන ෙම් ෙද්ශීය සම්පත් විෙද්ශිකයන්ට ලබා දිය 
යුතුද, නැද්ද කියන ඉතාම වැදගත් පශ්නය තමයි ඛනිජ ෙතල් 
ෙසේවකයන් තමන්ෙග් වැඩ වර්ජනය හරහා ෙම් ජාතිය ඉදිරිෙය් 
තබලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් පිළිබඳව අවම වශෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළවත් සංවාදයක් ඇති වුණාද? දැන් කියනවා, "ෙම් ගිවිසුම ගැන 
ෙහට විවාදයක් තිෙබනවා" කියලා. හැබැයි, ඒ අතර අපට මාධ්ය 
වාර්තා කරනවා, "අනිද්දා ගිවිසුම අත්සන් කරනවා" කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම සිද්ධ ෙවනවා නම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාද කිරීෙම් ඇති ඵලය ෙමොකක්ද? ෙම් 
විවාදෙය් මතු ෙවන කරුණුවලින් ඒ තීරණය ෙකෙරහි බලපෑමක් 
කරන්න බැරි නම්, හුදු විලාසිතාවක් සඳහා පමණක් තමන් 
පජාතන්තවාදී යැයි ෙලෝකයට ෙපන්වීමට පමණක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙමවලමක් කරගැනීෙම් දුෂ්ට උත්සාහයක් පමණයි 
ෙහට තිෙබන විවාදෙයන් ඇත්තටම සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ෙම් 
ෙසේවාවන් අත්යවශ්ය ෙසේවාවන් බවට පත් කිරීම කමක් නැහැ 
කියලා කියමු ෙකෝ. ෙම් වැඩ වර්ජනයට ආණ්ඩුෙව් පළමුවැනි 
පතිචාරය, ෙම් ෙසේවාවන් අත්යවශ්ය ෙසේවාවන් විධියට පකාශයට 
පත් කර ගැසට් නිෙව්දනයක් නිකුත් කිරීෙමන් නතර වුෙණ් නැහැ. 
අපි ඊෙය් දැක්කා, ෙම් ෙසේවකයන් මර්දනය කරන්න ෙපොලීසිය සහ 
හමුදාව ෙයදවූ ආකාරය.  

ඊළඟට, මැරයන් ෙයොදා පහරදීමක් සිද්ධ වුණා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට අපි දැක්කා, ෙපොලිස් නිලධාරින් ඉතාම 
ආදරෙයන් ෙම් වෘත්තීය සමිති නායකයන් හඳුනා ගනිමින් ඒ අයව 
ෙපොලීසිෙය් ෙලොරියකට පටවා ගන්නා ආකාරය. ඊට පස්ෙසේ 
ෙපොලීසිය ඇතුෙළේදී ඉතාම නින්දිත ආකාරයට ෙපොලිස් නිලධාරින් 
ෙම් අයට පහර දීලා තිෙබනවා. එෙසේ පහරදීලා වෘත්තීය සමිති 
නායකයන් අධිකරණ ෛවද්ය නිලධාරි ළඟට ෙගන යාම සිතා මතා 
පරක්කු කළා. හැමදාමත් අසත්ය කියන ෙපොලීසිෙය් මාධ්ය 
පකාශක නිෙව්දනයකින් කිව්වා, "ෙපොලිස් ඇප මත ෙම් අය නිදහස ්
කළා." කියලා. නමුත්, ඇත්තටම සිද්ධ වුණු ෙද් ඒක ෙනොෙවයි. 
මම ෙම් අය සමඟ අධිකරණ ෛවද්ය නිලධාරි ළඟට ගිෙය් රාතී 
8.00ටයි. රාතී 8.00 වන තුරුත් අධිකරණ ෛවද්ය නිලධාරියා 
ළඟට ෙගන යාම සිතා මතා පමා කළා. ෙමොකද, පහරදීම නිසා 
ඔවුන්ට සිදුවී ඇති තැළුම්, රිදුම්, ඉදිමීම්, සමනය වුණාට පස්ෙසේ 
තමයි ෙපොලීසියට අවශ්ය වුෙණ් ෙම් ෙසේවකයන් අධිකරණ ෛවද්ය 
නිලධාරිවරයාට ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් ෙමන්න ෙම් 

කාරණයත් මම කියන්න ඕනෑ. අද ෙම් ර ට ෙවනුෙවන් කරන 
සටනට ආණ්ඩුෙව් පතිචාරය ෙම්ක නම්, ඉදිරිෙය්දී මීට වඩා 
පචණ්ඩව ජනතාව ආණ්ඩුවට පතිචාර දක්වන්න ඉඩ තිෙබනවා. 
මීට වසර 30කට කලින් අගමැතිතුමාෙග් මාමණ්ඩිය රට කරන 
සමෙය් ආණ්ඩුෙව් මර්දනය පිළිබඳව "සුනිල් ආරියරත්න - නන්දා 
මාලනී" සුසංෙයෝගය විසින් දැක්වු පතිචාරයක් සඳහන් කරමින් 
මම මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ඒ තමයි, "උපන් බිමට ෙපම් 
කිරීම දඬුවම් ෙදන වරද නම් - කුමට එ රට අධිකරණය නීතිය සහ 
විනිසුරන්". ෙතරුවන් සරණයි!  

[අ.භා. 2.18] 
 
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, ෙම් විවාදෙය්දී මට කථා 

කරන්න අවස්ථාවක් ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 2015 ෙම් රජය බලයට පත් වන තුරු 
සෑෙහන කාලයක් -දශක කිහිපයක්ම- ෙම් රට කියාත්මක වුෙණ්, 
වැඩ කටයුතු සිද්ධ වුෙණ් හදිසි නීතිය යටෙත්යි. යුද්ධ කාලෙය් 
හදිසි නීතිය කියාත්මකවීම කවුරුත් පිළිගත්ත කාරණාවක්. නමුත්, 
යුද්ධය අවසන් කිරීෙම් කීර්තිය ඕනෑවටත් වඩා අත් පත් කරගත්ත 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් පාලන කාලෙය්දීත් -යුද්ධෙයන් 
පස්ෙසේ ෙම් රෙට් ඇති වුණු සාමකාමී කාලෙය්දීත්- අෙප් රට 
කියාත්මක වුෙණ් හදිසි නීතිය යටෙත්යි. 2015න් පස්ෙසේ තමයි 
හදිසි නීතිය නැති කරලා සාමාන්ය නීතිය යටෙත් ෙම් රට පාලනය 
ෙවන්න පටන් ගත්ෙත්. මිනිස්සුන්ට සාමාන්ය ෙවලා තිබුෙණ් 
සාමාන්ය නීතිය ෙනොෙවයි, හදිසි නීතියයි. දැන් ෙම් සාමාන්ය නීතිය 
යටෙත් රට ෙගනියන ෙකොට අපට ෙප්නවා, හැම තැනින්ම 
උද්ෙඝෝෂණ, වර්ජන යනාදිය එනවා කියලා. ගරු මරික්කාර් 
මන්තීතුමා උෙද් පකාශ කළා වර්ජන, උද්ෙඝෝෂණ 1,000කට වැඩි 
පමාණයක් ෙම් යහ පාලන කාලය තුළ සිද්ධ වුණා කියලා. [බාධා 
කිරීමක්] කියන්න ගරු මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
හදිසි නීතිය අයින් කරපු අවුරුද්ද ඔබතුමාෙගන් කියැවුෙණ් 

වැරදියටයි. 2015න් පස්ෙසේ ෙනොෙවයි හදිසි නීතිය අයින් වුෙණ්. 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
කියන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
හදිසි නීතිය ඉවත් කෙළේ, 2005දී. එය නිවැරදි කර ෙගන කථා 

කරන්න. මම ඔබතුමාට උදව්වක් කෙළේ. 
 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
හදිසි නීතිෙය් යම් යම්  ෙකොටස් අයින් කළාට, හදිසි නීතිය 

යටෙත් රට පාලනය වුණා. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ඒ කාලෙය් ඔබතුමා හිටිෙය් අපිත් එක්ක. 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
ඒක මම කියන්නම්. මම එතැනින් ආෙව් ඇයි කියලා රටටම 

කියලා තිෙබනවා ෙන්. දැන් මට කියන්න ඕනෑ වුණ කාරණා- 
[බාධා කිරීම්] හදිසිෙය් ආෙව් ඒකයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කියන්න ඕනෑ කාරණය 
ෙම්කයි. සාමාන්ය නීතිය රෙට් කියාත්මක වන ෙකොට ආකාර 
ෙදකකින් වර්ජන, උද්ෙඝෝෂණ සිද්ධ වනවා. සමහර ඒවා 
සාධාරණයි; සාධාරණ උද්ෙඝෝෂණ. සාධාරණ වර්ජන වාෙග්ම 
මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාෙග් වචනෙයන් කියනවා 
නම් අති දුර්ජන වර්ජනත් සිද්ධ වනවා. ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාෙව්ත් කියාත්මක වුණ වැඩ වර්ජනය වෘත්තීය සමිතිවල 
ඉල්ලීමක් මුල් කරගත් වර්ජනයක්වත්, වැඩ බිම පිළිබඳ ඉල්ලීමක් 
මුල් කරගත් වර්ජනයක්වත්, ජාතික සම්පත් රැකීම පිළිබඳ 
වර්ජනයක්වත් ෙනොෙවයි. ඒක අති දුර්ජන වැඩ වර්ජනයක්.  ඇයි 
මම එෙහම කියන්ෙන්? ඒක දැනගන්න  ෙම් වර්ජනය කරන 
කාරණා දිහා අපි බලමු. 

ෙම් වර්ජනෙය් පළමුවැනි ඉල්ලීම වශෙයන් තිබුෙණ් 
තිකුණාමල  වරාෙය් ෙතල් ටැංකි පිළිබඳ කාරණය. ඒ කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් වෘත්තීය සමිති සමඟ සාකච්ඡා කරලා 
එකඟතාවකට එන්න ආණ්ඩුව ස්ථාවරයකට ඇවිල්ලා තිබුණු 
ෙවලාවකයි ෙම් වර්ජනයට ඒ ඉල්ලීමත් දාෙගන තිබුෙණ්. ඊළඟට, 
ෙකොෙළොන්නාෙව් ෙතල් පිරිපහදුව නවීකරණය කිරීම කියන 
කාරණය. ඒ කාරණෙය්දීත් ආණ්ඩුවට වෘත්තීය සමිතිත් එක්ක 
ගැටුමක් නැහැ. නමුත් ඒකත් ෙමම වර්ජනෙය් ඉල්ලීමක් විධියට 
දාෙගන තිබුණා. ඊළඟට, හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ෙතල් ටැංකි  
පිළිබඳ කාරණය. ඒක ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට අදාළ 
කාරණාවක් ෙනොෙවයි. ඒ ෙතල් ටැංකි පිළිබඳ අයිතිය තිෙබන්ෙන් 
ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට ෙනොෙවයි, වරාය 
අධිකාරියට. වරාය අධිකාරිෙය් ෙසේවකෙයෝ ඒ ෙතල් ටැංකි 
සම්බන්ධ කාරණාවක් මතු කළා නම්, අඩුම තරමින් එහි 
සාධාරණත්වයක් දකින්න තිබුණා. ඒ ෙමොකුත් නැතිව ෙම් ආෙව් 
ෙවන ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි, ෙද්ශපාලන වැඩ වර්ජනයක්. ෙම් 
අය කල්පනා කරනවා, සාමාන්ය නීතිය යටෙත් වැඩ වර්ජනය 
කරලා, කරලා, කරලා ජන ජීවිතයට බාධා කරන ෙකොට ජනතාවට 
ආණ්ඩුව එපා ෙවයි කියලා. නමුත් ඒක ෙනොෙවයි ෙවන්ෙන්. 
ෙපෙර්දා වුෙණ් ෙමොකක්ද? ඊෙය් වුෙණ් ෙමොකක්ද? ජනතාවට 
ආණ්ඩුව  වැඩිෙයන්  ඕනෑ වුණා. ඒක තමයි මුළු රෙට්ම ජනතාව 
පකාශ කෙළේ, "ෙම්කට ෙමොනවා ෙහෝ කරන්න" කියලා. "ෙම් 
දුර්ජන වැඩ වර්ජනයට එෙරහිව ෙමොනවා ෙහෝ කරන්න" කියලා, 
ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු සියලුෙදනාෙගන්ම ජනතාව ඉල්ලා සිටියා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙම් අර ඉස්සර හිටපු පරණවිතාන ෙන්ද? 
 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
ඔව්, ෙම් එයාම තමයි කථා කරන්ෙන්. කිසි ෙවනසක් නැහැ. ඒ 

ජවය, ඒ ගුණ ධර්ම, ඒ පතිපත්තියම තිෙබන නිසා තමයි ඒකාධිපති 
වාදයට, පවුල් වාදයට, වර්ග වාදයට, ආගම් වාදයට, ෙකොල්ල 
කෑමට එෙරහිව අපි එළියට බැස්ෙසේ. [බාධා කිරීම්] ඇයි, ෙමොකද? 
[බාධා කිරීම්] ෙවන විවාදයකදී මම ඒ ගැන පැහැදිලි කරලා 
ෙදන්නම්. ඒෙක් කිසිම පශ්නයක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ගරු 
මන්තීවරුනි, තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරන ෙකොට මම බාධා 
ෙනොකර හැම දාම අහෙගන ඉන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේලා කථා 
කරන ඒවා ෙකොච්චර අපසන්න වුණත් මම අහෙගන ඉන්නවා. ඒ 
නිසා මටත් කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. දැන්, -[බාධා කිරීම්] 
ඔබතුමන්ලා කියන ඒවා ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හම්බන්ෙතොට වරාය ගිවිසුම 
පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපි ෙහට සාකච්ඡාවක් කරනවා. 

ෙම් ආෙයෝජනය කරන්නට අෙප් රටට පුළුවන්කමක් තිෙබනවා 
නම්, තිකුණාමලය සම්බන්ධ පශ්නය ෙබ්රා ගන්න අපට 
පුළුවන්කමක් තිෙබනවා නම්, අපට ෙම් කිසිවක් කරන්න අවශ්ය 
ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත්, අද අපට විෙද්ශ ආෙයෝජන අවශ්ය ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ විෙද්ශ ආෙයෝජන ෙගන ඒෙම්දී රට විකුණන්ෙන් 
නැති කමයකටයි අපට යන්න අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. වරාය 
නගරය පිළිබඳ පරණ එකඟතාව ෙමොකක්ද? ඒක චීනයට 
සින්නක්කරව විකිණීම තමයි එකඟතාව. හම්බන්ෙතොට වරාය 
සම්බන්ධෙයන් එදා කරන්න ගිෙය් ෙමොකක්ද? ඒ ෙහක්ෙටයාර් 
1,500ම චීනයට සින්නක්කරව දීම තමයි කරන්න ගිෙය්. ෂැන්ගි-
ලා එකට ඉඩම් දීලා, එෙහම ෙදන්න පුළුවන් කියලා කරලා 
ෙපන්නුවා. අපි ඒවා ෙවනස් කරලායි ෙම් ගිවිසුම ෙගෙනන්ෙන්. 
ඒවා ෙවනස් කරලා, රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ අයිතිය 
තහවුරු කරලා, නාවික හමුදාවට හා ෙර්ගුවට ෙම්කට මැදිහත් 
ෙවන්න තිෙබන ඉඩකඩ තහවුරු කරලායි ෙම් ගිවිසුම ෙගනැල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. දැන් මම ඒ සම්බන්ධෙයන් වැඩිය කථා කරන්න 
යන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අපි ෙහට ඒ සම්බන්ධෙයන් විවාදයක් 
කරන නිසා.    

දැන් සමහර ගරු මන්තීවරු කියනවා, "ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
වැඩක් නැහැ, අපට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්න ෙදන්ෙන් 
නැහැ" කියලා. ඊෙය් අපි නියමය 5ක්, ෙයෝජනාවක් සහ පනත් 
ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කළා, කථා කරන්න. නමුත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කෙළේ? ඒ ගැන කථා කරන්න ඉඩ 
දුන්නාද? සාකච්ඡාවට ඉඩ දුන්නාද? පාර්ලිෙම්න්තුව මස්තබාල්දු 
කෙළේ කවුද? එෙහම කරලා අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී කියනවා, "කථා 
කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ"යි කියලා. එම නිසා 
සියලුෙදනාෙගන්ම මා ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ෙම් රට අරාජිකත්වයට 
අරෙගන ඇවිත්, මහ ජනතාවෙග් ජීවිතයට බාධා කරලා,  නැවත 
වතාවක් ඒ දූෂිත, දුර්තාන්ත පාලනය තහවුරු කරන්න සූදානම් 
වන්න එපා  කියලායි. ෙම් ආණ්ඩුව ෙපරළන්න ඒ ෙගොල්ලන් 
සූදානම් නම්, ෙම් ආණ්ඩුව රැක ගන්න  අපිත් එළියට බහින්න 
සූදානම් කියලා මා මතක් කරන්න කැමැතියි.  

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
එය පරණ කථාවක් ෙන්. 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
පරණ වුණත් ඒක අලුත් විධියට ඔබතුමාට ඇෙහනවා. [බාධා 

කිරීමක්] එෙහමද ඇෙහන්ෙන්?  එෙහම නම් අපි ඒක 
රත්නපුරෙය්දී ෙබ්රා ගනිමු.  

ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් ෙසේවකයන්ෙගන් මා 
ඉතා කරුණාෙවන්, ආදරෙයන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙම්කයි. ලංකා 
ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට ආදරය කරන අය එතැන 
ඉන්නවා. එදා පවුෙල් උදවිය, ඥාතීන්, අන්ෙත්වාසිකයන් ලංකා 
ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට, ගුවන් සමාගමට, ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරියට පත් කරලා, ඒවා විනාශ කරනෙකොට, ලංකා ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් සිටින ඔය ෙද්ශ ෙපේමීන් එක් 
ෙකෙනක්වත් ඒවාට විරුද්ධව නැඟිට්  ෙට් නැහැ. ඒවා පාඩු 
කරනෙකො ට, ඒවා ෙකොල්ල කනෙකොට, ඒවා ඥාතීන්ෙග් 
ෙද්ෙපොළක් බවට පත් කරනෙකොට ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාෙව් එක් ෙකෙනක්වත් ඊට විරුද්ධව නැඟිට්ෙට් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම, ෙම් අරගලය ඔස්ෙසේ අද ෙම් ෙගොල්ෙලෝ කියන්ෙන්        
ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය බංෙකොෙලොත් කරන්න කියලායි.          
ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය ෙම් වනවිටත් නිෂ් පෙයෝජනෙය් තිෙබන 
හම්බන්ෙතොට වරාය ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 46,000ක් ෙගවා 
තිෙබනවා. ඊළඟ අවුරුද්ද වනෙකොට තවත් රුපියල් මිලියන 
15,000ක් ෙගවන්න තිෙබනවා. ණය ෙගවලා, ණය ෙගවලා        
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ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය හින්දවලා, ෙකොළඹ වරායත් 
බංෙකොෙලොත් කරන්න කියලාද ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාෙව් ෙද්ශපාලන වෘත්තීය සමිති කියන්ෙන්? ඒකට ෙම් රෙට් 
ජනතාව සූදානම් නැහැ වාෙග්ම ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් 
ෙසේවකයනුත් සූදානම් නැහැයි කියන එක මතක් කන්න ඕනෑ.  

ෙම් කැඳවපු වැඩ වර්ජනය අතිදුර්ජන වැඩ වර්ජනයක්; ජනතා 
විෙරෝධී වැඩ වර්ජනයක්; ෙම් දුර්දාන්ත කමයට එෙරහිව ෙම් රෙට් 
ජනතාව නැවත වතාවක් ඒක රාශි කරපු වර්ජනයක්; ෙම් දුර්දාන්ත 
කණ්ඩායමට එෙරහිව ජනතාව ඒකරාශි කරපු වර්ජනයක්. අන්න 
ඒක විතරයි ෙම් වැඩ වර්ජනෙයන් සිද්ධ වුණු ෙහොඳ ෙද්. 

 
 
 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය 

අවසානයි. 
 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
අත්යවශ්ය මහජන ෙසේවා පනත යටෙත් ෙම් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් අපි ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත 
වනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු විපක්ෂ නායකතුමා එක කාරණාවක් 
මතක් කළා. ෙම් රට පාලනය කරන්න කියලා තමයි එතුමා පකාශ 
කෙළේ. එෙහම නම්, ඒ කාරණයට රජය මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවාය 
කියන එකත් මතක් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 2.28] 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විවාදෙය්දී කරුණු 

කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත වනවා.  

මට කලින් කථා කළ කරුණාරත්න පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරයා කිව්වා, රෙට් මහා විනාශයන් සිද්ධ වනෙකොට ලංකා 
ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් ෙසේවකයන් නැඟිට්ෙට් නැහැයි 
කියලා. හැබැයි එෙහම කියන එතුමාත් ඒ කාලෙය් කැනඩාවට 
ෙවලා රජෙය් තානාපති වරපසාද ලබා ගනිමින් සුව ෙසේ ජීවිතයක් 
ගත කළා. ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් ෙසේවකයන් ගැන 
කථා කරනෙකොට ඒකත් මතක තබා ගන්න ඕනෑ. එෙහම 
මහත්වරු  තමයි දැන් ෙම් ෙද්ශ ෙපේමය පිළිබඳව, ෙපොදු ෙද්ෙපොළ 
පිළිබඳව, වංචා දූෂණ පිළිබඳව, නාස්තිය පිළිබඳව කථා කරන මහා 
වියත් මහත්වරුන් බවට පත්ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඉතිහාසය 
ෙදසට ෙපොඩ්ඩක් හැරිලා බලන්න, ඉතිහාසෙය් ෙමොකක්ද කෙළේ 
කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාෙව් ඇති වුණු පශ්නය පිළිබඳව දැන් විවිධ කරුණු, අදහස ්
ඉදිරිපත් කරමින් තිෙබනවා. ෙමය පධාන කරුණු තුනක් මත 
පදනම් වනවා. පළමුවන පධාන කාරණය තමයි, තිකුණාමලෙය් 
ෙතල් ටැංකි සංකීර්ණය ඉන්දියානු රජයට ලබා දීම සඳහා දරන 
පයත්නය. ජූලි මාසෙය් 13වන දා ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාෙව් ෙසේවක එකමුතුව අගාමාත්යවරයා සමඟ ඒ පිළිබඳව 
දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිබුණා. ඔවුන් ඒ සඳහා වන ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කර තිබුණා. ෙම් පැන නැඟුණු වර්ජනයට ඒ කරුණ 
මූලික සාධකයක් වුෙණ් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙදවන පධාන සාධකය බවට 
පත් වුෙණ්, සපුගස්කන්ද ෙතල් පිරිපහදුව නවීකණය කිරීමයි. 
ෙමොකද, අවුරුදු 50කට ආසන්න කාලයක් ෙම් ෙතල් පිරිපහදුව 
නවීකරණ ෙනොකිරීම ෙහේතුෙකොටෙගන එය කඩා වැටීමකට 
ලක්ෙවලා තිෙබනවා. 

2007 මුල් ගලක් තැබුවත්, ඒ සඳහා ඉඩම් පවරා ගැනීම් කර 
තිබුණත්, කාර්යාලයක් ෙගොඩනඟා තිබුණත්, පිරිපහදු කිරීෙම් 
කියාවලිය ශක්තිමත්ව සිදු ෙනොවීම ෙහේතුෙකොට ෙගන ෙතල් 
පිරිවැය ෙවනුෙවන් අද අෙප් රෙට් ජනතාවට විශාල බරක් දරන්න 
සිද්ධෙවලා තිෙබනවා. ෙබොර ෙතල් ආනයනය කරලා, පිරිපහදු 
කරලා විකුණනවා නම් ෙම් රෙට් ජනතාවට මීට වඩා අඩු මිලට 
ෙපටල් සහ ඩීසල් ලබාදීෙම් හැකියාව තිබුණා. කල් මරනවා 
ෙවනුවට, එය ෙව්ගවත්ව නවීකරණය කිරීම තමයි ඔවුන්ෙග් 
ඉල්ලීම බවට පත්වුෙණ්. එය ඉතාම සාධාරණ ඉල්ලීමක්. හැබැයි, 
වැඩ වර්ජනය පමුඛ වුෙණ් ඒ ඉල්ලීම මතම ෙනොෙවයි. වැඩ 
වර්ජනය පධාන ෙලස පමුඛ වුෙණ් හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ගිවිසුම 
සමඟ එම වරාෙය් තිෙබන ෙතල් ටැංකි සංකීර්ණය සහ නැව් ෙතල් 
අංශය -නැව්වලට ෙසේවා සැපයීෙම් කාර්ය- චීන සමාගමකට 
පැවරීමයි. එය අතිශය වැදගත් සාධකයක් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙමොකද, අෙප් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනෙය් ඉතාමත් 
වැදගත් ක්ෙෂේතයක් තමයි අෙප් රෙට් පිහිටීම. ඒ පිහිටීම උපෙයෝගී 
කර ගැනීෙම්දී අපට වැදගත්ම ක්ෙෂේතය තමයි අෙප් රෙට් තිෙබන 
වරායන්. එහිදීත් හම්බන්ෙතොට වරාය අෙනක් සාධකවලට වඩා 
වැඩිෙයන් වැදගත් ෙවන්ෙන්, නැව් ෙතල් අංශයයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් 
හම්බන්ෙතොට මුහුදු තීරෙයන් දවසකට නැව් 400කට ආසන්න 
පමාණයක් ගමන් කරනවා. ආසන්න වශෙයන් එම නැව් 400න් 
නැව් 40කටවත් -එම නැව්වලින් සියයට 10කටවත්- ෙතල් 
සැපයීමට අපට අවස්ථාව ලැබුෙණොත්, ඒ මඟින් ෙතල් 
ෙමටික්ෙටොන් 40,000ක ෙවෙළඳාමක් කරන්න පුළුවන්. 
ෙමටික්ෙටොන් එකකින් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 15ක ලාභයක් 
ලැබුෙවොත්, මාසයක් ඇතුළ ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 18ක 
ලාභයක් ලබන්න පුළුවන්. ඒ තරම් වටිනා, ආර්ථික වශෙයන් 
වැදගත්ම ක්ෙෂේතය තමයි ෙම් නැව් ෙතල් අංශය. ඒ නිසා තමයි 
වරාය ෙසේවකයන් නැව් ෙතල් අංශය ගැන කථා කෙළේ. වරාය 
ගිවිසුම පිළිබඳව ඔවුන් පශ්න කරන්ෙන් නැහැ. ඒක ගැන අපි ෙහට 
කථා කරමු. හැබැයි, ඔවුන් ඉතා වැදගත් ෙලස කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? එතැන ෙගොඩනඟලා තිෙබනවා, ෙමටික්ෙටොන් 
75,000ක් ගබඩා කරන්න පුළුවන් ගබඩා සංකීර්ණයක්. ඒ වාෙග්ම 
නැව්වලට ෙතල් සැපයීම සඳහා අවශ්ය පහසුකම් එතැන 
ෙගොඩනඟා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම ගබඩා සංකීර්ණය 
උපෙයෝගී කරෙගන වරාය අධිකාරිය විසින් 2014 දී නැව්වලට 
ෙතල් සැපයූවා. ඒ අනුව 214 වසෙර්දී ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය 
හම්බන්ෙතොට වරාය හරහා නැව් ෙතල් ෙවෙළඳාම ඇරඹූ අතර, 
පථම මාස 8 තුළ ෙතල් ෙමටික්ෙටොන් 69,000ක් අෙළවි ෙකොට 
ඉපැයූ ආදායම රුපියල් බිලියන 4ක් ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් වරාය 
අධිකාරිය මාස 8ක් තුළ රුපියල් මිලියන 4,000ක ආදායමක් 
ඉපැයූවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වරාය අධිකාරියට එතැනට 
ෙතල් ෙගන ඒම සඳහා මුළු ගබඩා සංකීර්ණයම උපෙයෝගී 
කරගන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන් අන් කවරක් සඳහාවත් ෙනොෙවයි, 
නැව්වලට අවශ්ය ෙතල් ගබඩා කිරීම සඳහා පමණයි. හැබැයි, 
ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව එම ගබඩා සංකීර්ණය 
උපෙයෝගී කරගන්නවා නම්, නැව්වලට අවශ්ය ෙතල් පමණක් 
ෙනොව, රට තුළ ෙතල් ෙබදීම සඳහාත් වඩා වැඩි කාර්යක්ෂමතාවක් 
ලබාගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
එම ගබඩා සංකීර්ණෙය් ෙතල් ගබඩා කරෙගන, ඒ මඟින් ගාල්ල, 
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මාතර, හම්බන්ෙතොට, ෙමොනරාගල යන දිස්තික්කවලට පමණක් 
ෙතල් ෙබදා හැරිෙයොත්, ලංකා ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාවට පවාහන 
වියදම පමණක් මසකට රුපියල් මිලියන 845ක් ඉතිරි ෙවනවා.  
ලංකා ඛනිජ ෙතල් සංස්ථා ෙසේවකයන්ෙග් ෙයෝජනාව වුෙණ් 
ෙමොකක්ද? වරාය පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා තීරණයක් ගන්න, අපි ඒක 
ගැන ෙහට කථා කරමු. ෙතල් සංස්ථා ෙසේවකයන්ෙග් ෙයෝජනාව 
වුෙණ් ෙමොකක්ද? ඉතාම වැදගත්,  නැව්වලට ෙතල් ගැසීෙම් අංශය 
සඳහා තිෙබන ෙමම ගබඩා සංකීර්ණය සහ එම පහසුකම් ටික 
ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාවට ලබාෙදන්න කියන එකයි 
ඔවුන්ෙග් ෙයෝජනාව වුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පිළිබඳව 2016 වසෙර් දී 
ෙටන්ඩර් කැ ෙඳව්වා. ෙමම නැව් ෙතල් අංශය පැවරීම සඳහා වරාය 
අධිකාරිය ෙටන්ඩර් කැ ෙඳව්වා. ඒ සඳහා ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාවත් ෙටන්ඩරයක් ඉදිරිපත් කළා. ෙතල් සංස්ථාව 
ෙටන්ඩරයක් ඉදිරිපත් කළාට පසුව සමාගම් 4ක් ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් 
කරලා තිබුණා. එම සමාගම්වලින් වඩාත්ම ලාභදායී ෙටන්ඩරය 
ඉදිරිපත් කරලා තිබුෙණ් ෙතල් සංස්ථාව -CPC එක- විසිනුයි.  ඒක 
නතර කෙළේ ඇයි? ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා දැන් 
අහනවා, ෙම්කට ෙතල් සංස්ථාෙව් තිෙබන සම්බන්ධය ෙමොකක්ද 
කියලා. ෙතල් සංස්ථාවට තිෙබන සම්බන්ධය ෙම්කයි. 2016 
වසෙර් ෙමම නැව් ෙතල් අංශය සඳහා වරාය අධිකාරිය විසින් 
ෙටන්ඩර් කැඳවූ අවස්ථාෙව් ඔවුන්  ඉදිරිපත් කළ ෙටන්ඩරය මූලික 
සුදුසුකම් ලැබුවා.  තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ෙටන්ඩරය නතර කළා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්.තීතුමනි, මාස 8ක ෙතල් ගහලා ශී ලංකා 
වරාය අධිකාරිය රුපියල් මිලියන 4,000ක ලාභයක් ලැබුවා. 

මාසයකට හම්බන්ෙතොට, මාතර, ගාල්ල, ෙමොනරාගල ෙතල් 
පවාහන වියදම විතරක් රුපියල් මිලියන 845ක් ඉතිරි කර ගන්න 
පුළුවන්. ඒ නිසා ෙතල් සංස්ථාව කියන්ෙන් ෙවන ෙමොකවත් 
ෙනොෙවයි, "ෙමය පැවරීම නතර කරන්න" කියලායි. හම්බන්ෙතොට 
වරාය පිළිබඳව ෙනොෙවයි, ඒ ෙගොල්ලන් කථා කෙළේ. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම ෙතල් ගබඩා සංකීර්ණයත්, නැව් ෙතල් 
පැටවීෙම් පහසුකම සහ නැව් ෙතල් පැටවීෙම් ෙසේවාව සැපයීෙම් 
අයිතියත් ශී ලංකා රජය සතුව තබා ගත්තා. හැබැයි, ඒ වුණාට 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කෙළේ?  

ගරු  ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල අමාත්යතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු 
සභාෙව් ඉන්නවා. අඟහරුවාදා කැබිනට් මණ්ඩලයට වරාය ගිවිසුම 
ඉදිරිපත් කරන බව ඊ ට ෙපර කැබිනට් පතිකාවල සඳහන් ෙවලා 
තිබුණාද? නැහැ. ඕනෑම කැබිනට් මණ්ඩල රැසව්ීමකදී  පතිකා 
බන්ඩලයක් එනවා. ඒ බන්ඩලෙය් එදිෙනදා සාකච්ඡාවට බඳුන් 
කරන කැබිනට් පතිකා තිෙබනවා. හැබැයි, හම්බන්ෙතොට ගිවිසුම 
පිළිබඳ කැබිනට් පතිකාවක් තිබුෙණ් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ගිහිල්ලා වාඩි වුණාට පසුව තමයි ගිවිසුම ෙබදුෙව්. පස්ෙවනිදා 
ගිවිසුම ෙබදුවා. අඟහරුවාදා හදිසිෙය් පාර්ලිෙම්න්තු පක්ෂ නායක 
රැස්වීමක් කැඳවලා, සිකුරාදා විවාදයක් පවත්වන්න තීරණය කළා. 
සිකුරාදා පස් වරු 7.30ට විවාදය අවසන් ෙවනවා; ෙසනසුරාදා 
9.00ට වරාය විකුණනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා හිතන්ෙන් ඒක 
සාධාරණද? ඒකද පජාතන්තවාදය? ෙම්වා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ෙද්පළ ෙනොෙවයි. ෙම්ක රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාෙග් 
කුරුණෑගල තිෙබන ෙපොල් වත්තක් හරි, "ෙල්ක් හවුස්" එෙක් 
තිෙබන ෙකොටස් හරි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයාෙග් 
ෙපොෙළොන්නරුෙව් තිෙබන ඉඩමක් හරි විකිණීම පිළිබඳ තිෙබන 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් ජාතික සම්පත් සහ අනාගතය 
පිළිබඳ අප රෙට් වැදගත් ෙවෙළඳ ආර්ථික ක්ෙෂේතයක් අවුරුදු 
99කට අෙළවි කිරීම සඳහා තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු 
කරන්ෙන්. දැන් ෙමතැන පම්ෙපෝරි ගහනවා "ෙම්ක විකුණන්ෙන් 
නැහැ" කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවුරුදු 99ක් ගියාට පසුව  
නැව් දුවන්ෙන් ෙතල්වලින්ද දන්ෙන්ත් නැහැ. නැව් ෙතල් අංශය 
අදට තමයි වැදගත් වන්ෙන්. තවත් අවුරුදු 99කට පසුව  
ෙතල්වලින් නැව්  දුවයිද?  ෙතල්වලින් වාහන දුවයිද? තව අවුරුදු 
99කට පසුව නැව් ෙතල් අංශයක් රටකට ෙමොකටද? ඒ කාලයට 
බලා ගන්න පුළුවන්,  ඒ කාලෙය් තාක්ෂණෙය් දියුණුව ෙමොකක්ද 
කියලා. ඒ නිසා  දැන් තමයි ෙමය වැදගත්. ෙම් වරාය පිළිබඳව 
ෙනොෙවයි, ෙතල් සංස්ථාව පශ්නය මතු කෙළේ.  නැව් ෙතල් අංශය 
ගැනයි පශ්නය මතු කෙළේ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට ෙපර ෙතල් සංස්ථාව 
සතුව තිබුණා Lanka Marine Services (Pvt.) Limited එක. 
2003 වර්ෂෙය් දී ෙම් රනිල් විකමසිංහ මහත්තයාම PERC එක 
හරහා ඒක විකිණුවා.  එවකට  මිලින්ද ෙමොරෙගොඩ තමයි  PERC 
එක භාරව හිටපු ඇමති.  මිලින්ද ෙමොරෙගොඩෙග් ඥාති දියණියක් 
විවාහ වුණා,  ෙජෝන් කීල්ස් සමාගම අයිති මුදලාලිෙග් දරුවකු 
සමඟ. ෙමොකද කෙළේ? එදා PERC එක හරහා  නැව් ෙතල් අංශය 
ෙජෝන් කීල්ස් මුදලාලිට විකුණුවා.  ඊට පසුව, වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මහත්මයා ඇතුළු වාත්තීය සමිති විසින් නඩුවක් 
පවරලා එම විකිණීම අවලංගු කළා. එම විකිණීම් අවලංගු කළාට 
පසුව වරාෙය් ෙතල් ටැංකි අට නැවත වරායට හිමි වුණා. හැබැයි, 
රාජපක්ෂ පාලනය ඒක ෙතල් සංස්ථාවට ලබා ෙදනවා ෙවනුවට  
නැවත ඒක විකිණුවා. ෙහේලිස් සමාගම, ෙජෝන් කීල්ස්, ඇතුළු 
සමාගම් 4කට එහි පහසුකම් විකිණුවා. අප සතුව ෙකොළඹ වරාෙය් 
තිබූ නැව් ෙතල් අංශය තමයි ෙතල් සංස්ථාවට ලාභ ඉපැයුෙව්. ඒ 
අංශයත් 2003දී විකුණුවා. ඒ නිසා තමයි ෙතල් සංස්ථාව 
කියන්ෙන්, ෙමම නැව් ෙතල් අංශය තමන් අතට ෙදන්න, ඒක 
තමන්ට කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන්; තමන්ට ඒක පාලනය 
කරන්න පුළුවන්, ලාභ උපයන්න පුළුවන් කියලා. ෙකොච්චරද 
ණය? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සඳහා වරාය අධිකාරිය  
ෙඩොලර් මිලියන100ක් ෙහෝ ෙඩොලර් මිලියන 150ක් අතර ණයක් 
අරෙගන තිෙබනවා. ෙමොකද, වරාෙය්  ඇස්තෙම්න්තුව තුළ තමයි 
ෙමම ණය පමාණය ඇතුළත්ව තිෙබන්ෙන්.  

ගරු අමාත්යතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා විකුණන්න කලින් එම 
මුදල ඇස්තෙම්න්තු කරන්න ඇති ෙන්? විකුණන්න කලින් කළ 
ඇස්තෙම්න්තුව මට කියන්න. ෙඩොලර් මිලියන 150ට අඩුයි, 
ෙඩොලර් මිලියන100ට වැඩියි. ෙම් ක්ෙෂේතයට වැය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, ෙම් පමාණයයි. ෙතල් සංස්ථාව කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙම්ක ලබා ෙදන්න, ෙඩොලර් මිලියන 100ක ණය 
පමාණය ෙතල් සංස්ථාවට පවරන්න, ෙතල් සංස්ථාව ෙම්ක 
මාසිකව ෙගවන්නම් කියලායි. ඇයි තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක 
කරන්ෙන් නැත්ෙත්? ඇයි තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ පිළිබඳ 
සාකච්ඡාවක් කරන්ෙන් නැත්ෙත්?  

අඟහරුවාදා  කැබිනට් මණ්ඩලයට ගිවිසුම ඉදිරිපත් කරනවා.  
ඇමතිවරු කැබිනට් මණ්ඩලයට ගිහිල්ලා එනෙකොට ගිවිසුම 
ෙම්සය උඩ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිකුරාදා  7.30 වනෙතක් විවාදය 
පැවැත්ෙවනවා. ෙසනසුරාදා විකුණනවා. අපි අහන්ෙන්, ෙම්ක 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඉඩමක් ද? ෙම් නිසා තමයි ඛනිජ ෙතල් 
සංස්ථාෙව් ෙසේවක මහත්වරුන්ට හදිසි වැඩ වර්ජනයකට යන්න 
සිදු ෙවන්ෙන්. ඇයි? ෙහොෙරන් ගිවිසුම කැබිනට් එකට දානවා නම්, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්ෙන් සිකුරාදා නම්, ෙසනසුරාදා අත්සන් 
කරනවා නම්, ඒ පිළිබඳ කරන ලද සාකච්ඡාවන්, ඒ පිළිබඳ කරන 
ලද ෙයෝජනාවන් පිළිබඳ කිසිවක් ගැන සැලකිල්ලක් කරලා 
නැත්නම්, ඔවුන්ට  තිෙබන ඉතාමත් බලවත් වෘත්තිමය 
කියාමාර්ගය තමයි වැඩ වර්ජනය කිරීම. අපි පිළිගන්නවා, ඛනිජ 
ෙතල් සංස්ථාව කියලා කියන්ෙන් රටක ආර්ථිකෙය් රුධිර 
සංසරණ පද්ධතිය හා සමාන ෙදයක්  බව.  ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාෙව් 
අඩපණ වීම ෙහේතුෙවන් ආර්ථිකයටත්, ජන ජීවිතයටත් විශාල 

945 946 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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බලපෑමක් සිදු වන බව ඇත්ත. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාට 
තිෙබන්ෙන් ෙම් ජනතාව දුෂ්කරතාවට පත්වීෙම් කනගාටුවද? 
ෙබොරු කියන්න එපා. ගංවතුරට මිනිස්සු සිය ගණනක් 
මැෙරනෙකොට කැබිනට් පකාශක කිව්වා, "එච්චරයි මැරිලා 
තිෙබන්ෙන්" කියලා. දහස් ගණනක් මැරු ෙණ් නැති එක ගැනයි  ඒ 
මහත්තුරු කථා කෙළේ.  

ෙම් කනගාටුව ජනතාව ගැනද? ෙඩංගු වැලඳිලා 300කට 
ආසන්න පමාණයක් මියැෙදනෙකොට, ෙරෝහල් පිෙරනෙකොට, 
ෙරෝහල්වල ඉඩ නැතිෙවනෙකොට හදවතක් නැතුව හිටපු මිනිස්සු 
දැන් ඇවිල්ලා කියනවා, ජනතාවෙග් පශ්නයක් ගැන. කුණු 
කඳුවලට යට ෙවලා මිනිස්සු මැෙරනෙකොට, උමා ඔය ව්යාපෘතිය 
නිසා ෙගවල් පුපුරනෙකොට, මිනිස්සු අවතැන් ෙවනෙකොට, 
මිනිසුන්ට උන් හිටි තැන් අහිමි ෙවනෙකොට, ළිං හිෙඳනෙකොට, 
කුඹුරු පාළු ෙවනෙකොට හදවතක් නැතුව හිටපු මිනිස්සු අද 
ඇවිල්ලා කියනවා, ජනතාවෙග් පශ්නයක් නිසා අපි ෙම්කට 
මැදිහත් වුණා කියලා.  

ෙමොකක්ද, ෙම් කියන්ෙන්? ජනතාව මුහුණ දුන් අෙනක් 
ගැටලුවලට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් හා සමානව කාර්යක්ෂම ෙලස 
මැදිහත් වුණාද? එෙහම මැදිහත් වුණු ආණ්ඩුවක්ද? බැඳුම්කර 
ගනුෙදනුෙවන් ආර්ථිකය විනාශ කරනෙකොට, ෙකෝටි-පෙකෝටි 
ගණන් ෙහොරකම් කරනෙකොට, ඇමතිවරයාට ෙගයක් අරෙගන 
දුන්නා කියලා ෙකොමිෂන් සභාවට ඇවිල්ලා නිලධාරින් 
කියනෙකොට, ඔහුෙග් ෙග් තමයි ගත්ෙත් කියා කියනෙකොට, ඒ 
ඇමතිවරයා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් තබාෙගන, ඒ ඇමතිවරයා 
ආරක්ෂක මණ්ඩලෙය් තබාෙගන, ඒ ඇමතිවරයා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉස්සරහින්ම තබාෙගන අද ජනතාවෙග් දුක ගැන කථා කරනවා. 
ජනතාවෙග් දුක ගැන කථා කරන්න කලින් අඩුම තරමින් ෙහොරා 
වාඩි කරවන්න පිටු පස ෙප්ළිෙය්.  තමුන්නාන්ෙසේලා කිසිෙසේත්ම 
ජනතාවෙග් පශ්නයක් පිළිබඳව ෙනොෙවයි ෙම් සැලකිල්ලට ලක් 
කෙළේ. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑකම තිබුණා, හිතුවක්කාර ෙලස, 
තක්කඩි ෙලස ෙම් ගිවිසුම අත්සන් කරලා ෙම් කටයුත්ත කරන්න.  

 හම්බන්ෙතොට වරාෙය් අෙනක් කරුණු පිළිබඳව ෙහට විවාද 
කරමු. ෙතල් සංස්ථාෙව් ෙසේවක ෙසේවිකාවන් මතු කරන පධාන 
පශ්නය තමයි නැව් ෙතල් අංශය ඔවුන් අතට ෙදන්න කියන එක. 
ඇයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්? ෙඩොලර් මිලියන 
100ත් - 150ත් අතර ණය මුදලක් තිෙබන්ෙන්. මාස අටක ලාභය 
රුපියල් බිලියන 4යි නම්, මාස අටක් ෙතල් ගහලා වරාය අධිකාරිය 
රුපියල් බිලියන 8ක ලාභයක් ලැබුවා නම්, ''අපට ෙම්ක ෙදන්න, 
ෙඩොලර් මිලියන 100ත් - 150ත් අතර ණය මුදලත් එක්ක ෙතල් 
සංස්ථාවට ෙදන්න, ඒක අපි පියවන්නම්, අපට ෙම් ෙසේවාව 
පවත්වාෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්න, ඒ ෙසේවාෙවන් ෙතල් සංස්ථාව 
ලබන ලාභය මත ජනතාවට අඩු මිලට ෙතල් ලබා ෙදන්නම්'' 
කියලා ෙතල් සංස්ථාව කියනවා නම්, ජනතාවෙග් දවසක 
දුෂ්කරතාවට වඩා වැදගත් වන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් රෙට් ෙතල් 
සංස්ථාව ජනතාවට අඩු මිලට ඉන්ධන ලබා දීමත්, ජනතාවට 
පහසුකම් සැලසීමත්, ජාතික ආර්ථිකයත් ෙනොෙවයිද, වැදගත්ම 
සාධකය? අන්න ඒ වැදගත් සාධකය ෙවනුෙවන් තමයි ෙම් වැඩ 
වර්ජනෙය් නිරත වුෙණ්. ඒ නිසා ෙමය දුර්ජන වැඩ වර්ජනයක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් දුර්ජනයින් රෙට් ජාතික සම්පත් විකුණනෙකොට, ඒ 
දුර්ජනයින්ට එෙරහිව ෙම් රෙට් පගතිශීලී ජනයා විසින් දියත් කරන 
ලද වැඩ වර්ජනයක් ෙම්ක. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. ෙම් වැඩ 
වර්ජනයට එෙරහි වන්නන් තමයි දුර්ජනයින්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වරාය විකුණනෙකොට, නැව් 
ෙතල් අංශය විකුණනෙකොට, ගබඩා සංකීර්ණය විකුණනෙකොට, 
හම්බන්ෙතොට වරාය හරහා නැව්වලට ෙතල් ගැහීෙම් ෙසේවාව චීන 
සමාගමකට විකුණනෙකොට, ඒවාට අත උස්සන අය තමයි 
දුර්ජනයින්. මතක තබා ගන්න. ඒවාට එෙරහි වන්නන් ෙනොෙවයි 
දුර්ජනයින්. තමුන්නාන්ෙසේලා කියන පරිදි දුර්ජනයින් පිළිබඳව 

අලුත් අර්ථකථනයක් අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙමය සාධාරණ වැඩ වර්ජනයක්. ආර්ථිකය 
පිළිබඳවත්, රෙට් අනාගතය පිළිබඳවත්, රෙට් අනාගත ආර්ථික 
උපාය මාර්ග පිළිබඳවත් වැදගත් වැඩ වර්ජනයක තමයි නිරත 
වුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි පිළිගන්නවා, ජනතාව 
විශාල දුෂ්කරතාවකට පත් වුණු බව. පැය ෙදක-තුනක් රස්තියාදු 
ෙවලා තිෙබනවා; ෙතල් ෙපෝලිම්වල ඉඳලා තිෙබනවා. හැබැයි 
ඔවුන් -එම වෘත්තීය සමිති- අවසානෙය්දී -හමුදාව එය අත්යවශ්ය 
ෙසේවාවක් බවට පත් කරන්න ෙපර- එකඟතාවකට ආවා, ෙම් වැඩ 
වර්ජනය නිසා හදිසි ෙසේවාවන් බිඳ වැෙටන්න ඉඩ ලබා ෙනොදිය 
යුතුයි කියලා. ඒ නිසා ඔවුන් එකඟතාවකට ආවා, ගුවන් ෙසේවා 
සඳහා ෙතල් සැපයිය යුතුයි, ජාතික මහ ෙරෝහෙල් ෙජනෙර්ටර් 
අකිය වුෙණොත් ෙල් බැංකුව ආදී ආයතන ගැටලු ගණනාවකට 
මුහුණ ෙදනවා, ඒ නිසා ඒ සඳහා ෙතල් ලබා දිය යුතුයි කියලා. 
එෙහම එකඟතාවකට එමින් තිබියදී තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා 
හමුදාව මැදිහත් කෙළේ. අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා, ෙද්පළ 
පිළිබඳ ආරක්ෂාවට තමයි හමුදාව මැදිහත් කෙළේ කියලා. නමුත්  
මුතුරාජෙවල ගබඩා සංකීර්ණෙය් කිසිදු ෙතල් බවුසරයක් හමුදාවට 
මැදිහත් ෙවලා යවන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. හැබැයි ඊට 
පස්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකද කෙළේ? ඊට පස්ෙසේ තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා මැර කණ්ඩායම් ෙයෙදව්ෙව්.  

මම අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙගන් කාරණයක් 
අහනවා. ඔබතුමාට මතක ඇති, ඔබතුමා හම්බන්ෙතොට ගිය 
ෙවලාෙව් එරාජ් කියන නගරාධිපතිවරයා පිස්ෙතෝලයක් අරෙගන 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පස්ෙසන් පැන්නුවා. අද ඔහු ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් ෙබලිඅත්ත ආසන සංවිධායක. ඒක ෙවනම ෙදයක්. ඒ 
එරාජ් අද රාජිත ෙසේනාරත්නෙග් ගජ මිතෙයක්; එදත් එෙහමයි. 
එදා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පස්ෙසන් පිස්ෙතෝල අෙමෝරාෙගන 
පැන්නුවා; ගල් ගැහුවා. අපට මතකයි, ශිරානි බණ්ඩාරනායක 
මැතිතුමිය ෙනරපා හැරීම සම්බන්ධව උද්ෙඝෝෂණයක් තිබුණා. 
එදාත් ෙම් විධියටම ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ළඟට මැරයන් ෙගනැල්ලා 
ඒකට මැදිහත් වුණු අයට පයින් ගැහුවා. තමුන්නාන්ෙසේලා සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා ෙවනුෙවන් උද්ෙඝෝෂණයක් දියත් කළ 
අවස්ථාෙව්දී පුංචි ෙබොරැල්ෙල් ඉඳලා වැලිකඩට යනකල් මැරයින් 
මඟ රැකලා ඉඳලා ගැහුවා. ඒක අනුමත කළාද? තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඒක අනුමත කළාද? නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය පිළිබඳව විශ්වාසය තිෙබන කිසිෙවක් 
ෙම් මැර පහාරය අනුමත කරන්ෙන් නැහැ. ඒ මැර පහාරවලට 
එෙරහිව තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා බලය ගත්ෙත්. එෙහම බලය 
ගත්ත තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් ෙමොකද කරන්ෙන්? දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා මැර කණ්ඩායම් ෙයොදවනවා. ෙමතැන කියනවා, 
"කුපිත වූ ජනතාව" කියලා. ඕක අපි හම්බන්ෙතොටදීත් ඇහුවා, 
කුපිත වූ ෙසේවකයින් තමුන්නාන්ෙසේලාට පහර දුන්නා කියලා. ඕක 
අපි එදා ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ළඟදීත් ඇහුවා, නඩුවලට ආපු කුපිත 
වූවන් පහර දුන්නා කියලා.  

අදත් තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකම උච්චාරණය කරනවා. ෙම් 
කුපිත වූ ජනතාවද? මම කියන්නම් ෙම් ෙගනාෙව් කවුද කියලා. 
කළුපුල්වත්ෙත් බන්දු පැට්ටා තමයි ෙම් දැන් මා අෙත් තිෙබන 
පින්තූරෙය් ෙපොල්ලක් අෙත් තබාෙගන ඉන්ෙන්. බන්දු පැට්ටා. 
කළුපුල්වත්ෙත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මැරයා.  

ඊළඟට, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගනාෙව් කවුද? ඊළඟට, 
තමුන්නාන්ෙසේලා කළුපුල්වත්ෙත් ෙමල්වින් ෙගනාවා. කල්පනා 
කරලා බලන්න. ඊළඟට, තමුන්නාන්ෙසේලා සිංහපුෙරන් ගාමිණී 
ෙගනාවා; සිංහපුෙරන් බණ්ඩාර ෙගනාවා. මැර කණ්ඩායම් ෙදකක් 
ෙගනාවා. මැර කණ්ඩායම් ෙගනැල්ලා තමයි පහර දුන්ෙන්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් අෙත් ෙම් තිෙබන 
පින්තූරවල තිෙබන්ෙන් පහර දීම් සිදු කළ ආකාරයයි. ෙම්, කුපිත 
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වූ ජනතාවද? කුපිත වූ ජනතාව හරියට ෙදකයි, ෙදෙක් ෙපොලු 
අරෙගන ඒවා අඩි තුනහමාරට කපා ෙගන ෙගදර තියා ෙගන 
ඉන්නවාද? ෙම් කඩු සහ ෙම් ෙපොලු තමුන්නාන්ෙසේලා ෙලොරිවලින් 
ෙගනැල්ලා එතැන තිබුණු ෙබ්කරිෙය්දී ෙබදුවා. එම ෙබ්කරිය 
ඇතුෙළේදී තමයි ෙම් මැර කණ්ඩායම්වලට ෙබදුෙව්. ඒ පළාෙත් 
මන්තීවරෙයකුෙග් driver ඉන්නවා, එක මැරෙයක් හැටියට. ඒ 
ෙගොල්ලන් තමයි ෙම් පහාර දියත් කෙළේ. ෙම් පින්තූරෙය් ඉන්ෙන් 
බණ්ඩාර.  බණ්ඩාර ෙමතැන ඉන්ෙන් ෙපොල්ලක් අෙත් තියාෙගන. 
ෙම් පින්තූරෙයන් ෙපන්නුම් කරන්ෙන්, අයිටීඑන් නාළිකාෙවන් 
බණ්ඩාරෙගන් voice cut ගන්නා ආකාරය. අයිටීඑන් නාළිකාෙවන් 
අහනවා, "ගැහුෙව් ෙකොෙහොමද?" කියලා. ෙම් නාළිකා ෙමොනවාද? 
මැරයා ගැහුවාට පසුව අයිටීඑන් නාළිකාෙවන් අහනවා, "ෙතල් 
වැඩ වර්ජනය සාධාරණද?" කියලා. ඔහු කියනවා, "අසාධාරණයි" 
කියලා. කවුද, ෙම් "අසාධාරණයි" කියලා කියන්ෙන්? ෙපොලු 
අරෙගන හිටපු මැරයා තමයි එෙහම කියන්ෙන්. ෙම් පින්තූරෙය් 
ඉන්ෙන් කවුද? ෙම් ඉන්ෙන් ගාමිණී. ෙම් ඉන්ෙන් සිංහපුර 
ගාමිණීලා. ෙම් පින්තූරෙය් ඉන්ෙන් කවුද? ෙම් ඉන්ෙන්, සිංහපුර 
බණ්ඩාරලා. තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, ෙමය සාමකාමියි කියලා. 
සාමකාමීත්වය බිඳ වැටුණු නිසා එතැන ඇති වුණු ජනතාවෙග් 
පතිරූපයක් ෙනොෙවයි, ෙම්ක. මැරයන් ඇවිල්ලා පහර ෙදනෙකොට, 
එදා පැවති ආණ්ඩුවත් ෙම් මුසාව තමයි ෙදෙඩව්ෙව්. අද 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක පුනරුච්චාරණය කරනවා. ෙමම මැරයන් 
ෙමෙසේ පහර ෙදන එක තමුන්නාන්ෙසේලා අනුමත කරනවාද, 
කියලා මම කිරිඇල්ල ඇමතිවරයාෙගන් අහනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා 
නිතරම පජාතන්තවාදය පිළිබඳව, ලිච්ඡවි රජ දරුවන් පිළිබඳව, 
සාකච්ඡා පිළිබඳව, සම්මන්තණ පිළිබඳව, පාර්ලිෙම්න්තුව 
පිළිබඳව, එංගලන්තෙය් පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිබඳව මහා ෙඝෝෂා 
දමන "පජාතන්තවාදෙය් පියා" හැටියටයි ෙපනී සිටින්ෙන්. එතුමා 
පජාතන්තවාදෙය් පියා හැටියටයි ෙපනී සිටින්ෙන්. 
ෙකොෙළොන්නාෙව් ෙතල් ගබඩා සංකීර්ණයට පැනලා මැ රෙයෝ 
පහර දීලා තිෙබනවා. කාන්තාවන්ට පහර දීලා තිෙබනවා. අත-පය 
කඩා තිෙබනවා. එෙසේ සිදු කළ මැරයන්ට දැන් ෙමොකද කරන්ෙන් 
කියලා අපි අහනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා උත්සාහ කරමින් 
සිටින්ෙන්, ජනතාවෙග් පශ්න ෙම් ආකාරෙයන් විසඳන්න නම්, 
තමුන්නාන්ෙසේලා සූදානම් ෙවන ඕනෑම ආකාරයකට ෙම් රෙට් 
ජනතාව සූදානම් කරන බවත් අපි කියනවා. සහතිකයි. ෙමවැනි 
තත්ත්ව වර්ධනය ෙවන්න ඉඩ ෙදන්න බැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපිට මතකයි එදා 
අධිකරණෙය්දී, ලිප්ටන් වටරවුෙම්දී ෙම් හා සමාන ෙලසම මැර 
කණ්ඩායම් ෙම් රෙට් ජනතාවට පහර ෙදන්න උත්සාහ කළ 
ආකාරය. අද තමුන්නාන්ෙසේලාට එෙරහිව දියත් වුණු පධාන, පළමු 
සහ පබල වැඩ වර්ජනෙය්දී තමුන්නාන්ෙසේලා මැර කණ්ඩායම් මුදා 
හරින්න කටයුතු දියතු කරලා තිෙබනවා. රාජපක්ෂ පාලනයට ඒක 
දියත් කරන්න සිද්ධ වුෙණ්, අවුරුදු නවයක් ගිහිල්ලා. හැබැයි, 
අවුරුදු ෙදකක් යන ෙකොට මැර කණ්ඩායම්වලින් ෙතොරව 
ෙද්ශපාලනය පවත්වා  ෙගන යන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මැර 
කණ්ඩායම් කාත් එක්කද ඉන්ෙන්? ෙපොලීසියත් එක්ක ඉන්ෙන්. 
අපි අහනවා, පූජිත ජයසුන්දරලාෙගන්. ෙපොලීසිය ඉන්ෙන් මැර 
කණ්ඩායම් අත් අඩංගුවට ගන්නයි. හැබැයි, දැන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? මැර කණ්ඩායම් සහ ෙපොලීසිය එකට 
සාකච්ඡා කරනවා. එකට ෙමෙහයුම දියත් කරන්ෙන්. ෙපොලීසිය 
කියනවා, "ඔය ෙගොල්ලන් ෙම් පැත්ෙතන් එන්න" කියලා. "ෙම් 
පැත්ෙතන් එන්න. ෙබ්කරිය ගාව තාප්පයට හිර කර ගන්න. 

එතැනට ගිහින් පහර ෙදන්න" කියා මැර කණ්ඩායම්වලට කියලා 
ෙපොලීසිය සහ මැර කණ්ඩායම් ඒකාබද්ධව තමයි එය 
ෙමෙහයවූෙව්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි විශ්වාස 
කරන්ෙන් නැහැ, එතැනදී හම්බෙවලා මැරයා සහ ෙපොලිස්කාරයා 
එකට කථා කළාය කියලා. නැහැ. ෙම්කට ෙද්ශපාලනය මැදිහත් 
වුණා. ෙපොලීසිය සහ මැර කණ්ඩායම් එකම සාකච්ඡාවක් කරන 
තැනට ෙගනාෙව් කවුද? ෙද්ශපාලකයා මැදිහත් ෙවලා තමයි එය 
කෙළේ. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා වග කියන්න ඕනෑ, ෙම් මැර 
කණ්ඩායම් මුදා හැරලා ෙම් ෙසේවකයින්ට පහර දීම පිළිබඳව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මැර කණ්ඩායම් විතරක් 
ෙනොෙවයි. අපිට මතකයි, එතැනදී පිරිසක් අත් අඩංගුවට ගත් බව. 
එෙසේ අත් අඩංගුවට ගත්ෙත් ඔවුන් දුමින්ද දිසානායක 
අමාත්යවරයා මුණ ගැසී සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නා ෙව්ලාෙව්යි. ඒ 
ෙව්ලාෙව් පහෙළොවකට අධික පමාණයක් අත් අඩංගුවට ගත්තා. ඒ 
ෙගොල්ලන් අත් අඩංගුවට අරෙගන, truck එකක පටවා ෙගන 
ඇවිල්ලා වැලිකඩ ෙපොලීසිෙයන් බෑවා. වැලිකඩ ෙපොලීසිය ළඟදී ඒ 
ෙගොල්ලන් බිමට බහිනෙකොටම, වැලිකඩ ෙපොලීසිෙය් OIC 
ෙමොකද කෙළේ? එන එන එක්ෙකනාෙග් ෙබල්ෙලන් අල්ලනවා. 
වැලිකඩ ෙපොලීසිෙය් OICට එෙහම බලයක් දීලා තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ලංකා ඛනිජ ෙතල් ෙපොදු ෙසේවක සංගමෙය් සභාපති 
හැටියට කටයුතු කරන්ෙන් ආචාර්ය රන්වල මහත්මයායි. ඔවුන් 
තුට්ටු ෙදෙක් මැ රෙයෝ ෙනොෙවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ආචාර්ය රන්වල මහත්මයා ට ෙමොකක්ද කෙළේ? OIC ඔහු අරෙගන 
ගිහිල්ලා බිත්තියට ෙහේත්තු කරනවා. බිත්තියට ෙහේත්තු කරලා 
පිටුපස හරවන්න කියනවා. අත් ෙදක බිත්තියට තියා ගන්න 
කියනවා. එෙහම කියලා OIC අතින්-පයින් පහර ෙදනවා. එෙහම 
මැර බලයක් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොලීසියට දීලා තිෙබනවාද 
කියලා අපි අහනවා. අත් අඩංගුවට ගත් ෙකනා කියනවා, "මට 
ගහන එක වැරදියි. දැන් මම ෙපොලීසිය භාරෙය් ඉන්ෙන්." කියලා. 
ෙපොලීසිය භාරෙය් ඉන්න ෙකනාට OIC පහර ෙදනවා.                       
දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් "යහ පාලනය" ෙම්කද? 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පජාතන්තවාදය ෙම්කද? අපි අහන්ෙන් 
එපමණයි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන්. ෙපොලීසිය භාර අමාත්යවරයා 
හැම ෙව්ලාෙව්ම සූප්පුව කෙට් ගහ ගත්තා වාෙග්යි ඉන්ෙන්. 

ෙපොලීසිය භාර ඇමතිවරයා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
කියන්න ඕනෑ, ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන් කියලා. ෙපොලිස්පතිවරයා 
ෙමෙහයවනවා. තමන්ෙග් ෙහොරු ෙබ්රා ගන්නවා; තමන්ට ඕනෑ 
ෙද් ෙබ්රා ගන්නවා. ඒ විධිෙය්ම ඇමතිවරෙයකුත් ෙපොලීසිය භාරව 
ඉන්නවා. ෙපොලීසිය භාර ඒ ඇමතිවරයා ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? 
එතුමා ෙපොලීසියට නිෙයෝග දීලා තිෙබන්ෙන් කුමක් ෙවනුෙවන්ද? 
මැරයන්ට ආරක්ෂාවත්, ෙසේවකයන්ට පහර දීම ෙවනුෙවනුත් 
නිෙයෝග දුන් ෙපොලීසිය භාර ඇමතිවරෙයකු තමයි ෙම් ඉන්ෙන්. 
ෙපොලීසිය භාර ඒ ඇමතිවරයාට ඉතාමත් ෙහොඳින් ආරක්ෂාව ෙදන 
අගමැතිවරෙයකු ඉන්නවා. ඒකයි ඇත්ත කථාව. එම නිසා 
අගමැතිවරයා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා පකාශයක් කරන්න 
ඕනෑ, ෙම් මැරයන් ආෙව් ෙකොෙහොමද; ෙම් මැරයන් කවුද; ෙම් 
මැරයන් අත් අඩංගුවට ගන්නවාද කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
OICට එෙරහිව ගන්නා කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද? 
තමුන්නාන්ෙසේලා හිතනවාද, ෙම් OIC වැලිකඩ තබාෙගන ෙම් 
පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. රන්වල 
මහත්තයා පැමිණිල්ල දමනෙකොට OIC කියනවා, පැමිණිල්ල 
ලියන්න ෙදන්න බැහැයි කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
එම නිසා ඒ ෙගොල්ලන්ට සිද්ධ වනවා; ඒ ෙගොල්ලන් කල්පනා 
කරනවා; ෙපොලිස් මූලසථ්ානයට ගිහිල්ලා පැමිණිල්ල දමන්න. ඒ 
ෙවලාෙව් ඉන්න ෙපොලීසියට පැමිණිල්ලක් දමන්න බැහැ. දැන් ඒ 
OIC තබාෙගන ද ෙම් පරීක්ෂණ කරන්ෙන්? ඒ මැර OICලා 
තබාෙගන පරීක්ෂණ කරන්නද, තමුන්නාන්ෙසේලා සූදානම් 
වන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් මෑතකදී ෙපොලීසිෙය් 
ස්ථානාධිපතිවරු ගණනාවක් මාරු කර ගත්තා. අපි දන්නවා, 

949 950 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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ෙහොඳටයි මාරු කෙළේ කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා මැතිවරණයක් 
කිට්ටු වනෙකොට තමන්ෙග් ආසනයට තමන්ෙග් හිතවත් ෙපොලිස් 
OIC මහත්තෙයකු ෙගන එන සැලසුමක් හැදුවා. ඒ විධියට 
26ෙදෙනකු තමුන්නාන්ෙසේලා නිෙයෝජනය කරන ආසනවල 
තිෙබන ෙපොලීසිවලට ස්ථානගත කර ගත්තා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැඩ වර්ජනෙයන් ජනතාව 

පීඩාවට පත් වනවා. ආණ්ඩුව ඒ සඳහා කියාමාර්ගයක් ගත යුතුයි. 
ඒක ආණ්ඩුෙව් කාර්ය භාරය. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
හැබැයි ෙමතැන සිද්ධ වන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. මැර කණ්ඩායම් 
සහ ෙපොලීසිය ඒකාබද්ධව එම ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ට එල්ල කරන 
ලද මැර පහාරයක් තමයි ඉතා පැහැදිලිව ෙමතැන සිදුවී 
තිෙබන්ෙන්. අපි ෙම් මැර පහාර අනුමත කරනවාද? ඒවා අනුමත 
කරන්ෙන් ෙමතැන සිටින කවුද? ෙකෝ, ෙකොෙළොන්නාව 
නිෙයෝජනය කරන පුද්ගලයා  ෙමතැන ඉන්නවාද? කවුද ෙම්? අපි 
දන්ෙන් නැද්ද, ෙම් ෙගොල්ලන් ගැන. අපි දන්ෙන් නැද්ද, ෙම් 
ෙගොල්ලන් මැරෙයෝද? අෙන්! ෙත්රුම් ගන්න, ෙම් ෙගොල්ලන් කවුද 
කියන්න. 2015 වර්ෂය කිට්ටු ෙවනකම්ම එෙහේද, ෙමෙහේද කියලා 
බල බලා, පළාත් සභා මැතිවරණය එනකම්ම එෙහේද, ෙමෙහේද 
කියලා බල බලා හිටපු මහත්වරු තමයි ෙම්. මම දන්ෙන් නැද්ද, 
ෙම් මහත්වරු ගැන. ඕනෑ නම්, ෙම් මහත්වරු ගැන මම කියන්නම්. 
2015 වර්ෂය වන ෙතක් රාජපක්ෂ පාලනය; භීෂණය තිෙබනෙකොට 
ඒවාට එෙරහිව හඬ නඟන්ෙන් නැතිව එෙහටත් ෙමෙහටත් නැතිව 
ෙදපැත්ත බල බලා හිටපු මහත්වරු තමයි ෙම්. සමහර අය ෙකොයි 
ෙවලාෙව්ත් ෙම්වාට විරුද්ධව හිටියා. ෙම් ෙගොල්ලන් චණ්ඩි 
ෙනොෙවයි. ඒක මතක තබා ගන්න. ආණ්ඩු බලය එනෙකොට ෙම් 
ෙගොල්ලන් ෙනොන්ඩි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් 
ෙගොල්ලන් චණ්ඩිද? ෙසේවකයින්ට මැරයන් ලවා පහර එල්ල 
කරන්න ෙම් ෙගොල්ලන් චණ්ඩි ද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
කමානුකූලව ශිෂ්යයින්ට පහර ෙදන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා නම්, 
සුදු වෑන් සංස්කෘතියක් ඇති කරනවා නම්, ෙම් දියත් ෙවමින් 
තිෙබන්ෙන් කවර පාලනයක්ද? ෙපොලීසිය භාර ඇමතිවරයා 
ෙමතැනට ඇවිල්ලා ෙම් ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් කනගාටුව පකාශ 
කරනවා. කනගාටුව පකාශ කළාම හරිද? එදා ඒ දරුවා උස්සා 
ෙගන ගියා නම්, ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ඊට පස්ෙසේ ඉන්නවා, 
කතන්දර මාමා. ඒ කවුද? ෙපොලිස් මාධ්ය පකාශක. එතුමා ඇවිල්ලා 
කතන්දරයක් ෙගොතා කියනවා, ෙම්ක ෙන් අද සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කාලය අවසානයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අවසන් කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හම්බන්ෙතොට වරාය 
සම්බන්ධෙයන් වූ ගිවිසුම අත්සන් කිරීම පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා 
එකඟතාවකට ආවා ලු. ඒ සම්බන්ධෙයන් මා දන්ෙන් නැහැ. ඒක 
කල් දමන්න. අපි ඒ ගිවිසුම ගැන ෙහට කථා කරමු. ෙතල් 

සංස්ථාෙව් ෙසේවකයින්ෙග් ඉල්ලීම මත අඩුම තරමින් ෙතල් ටැංකි 
සංකීර්ණයත්, එහි පහසුකම් සහ නැව් ෙතල් අංශයත් ෙම් 
ගිවිසුෙමන් ඉවත් කරන්න කියලා ෙම් විවාදෙය්දී අපි කියනවා. ඒ 
වාෙග්ම එම ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ට අවශ්ය ආරක්ෂාව ෙදන්න 
කියලාත්, ෙම් මැර කණ්ඩායම් අත් අඩංගුවට ගන්න කියලාත්, ඒ 
වාෙග්ම වැලිකඩ OIC අත් අඩංගුවට ෙගන පරීක්ෂණ පවත්වන්න 
කටයුතු කරන්න කියලාත් බල කරමින් මා නතර වනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 2.53] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද මා ෙම් 

විවාදයට සහභාගි වන්ෙන් ඉතාමත් සතුෙටන්. ෙමොකද ෙහේතුව, 
ෙමෙතක් කල් පැවැති ආණ්ඩු ෙමවැනි වැඩ වර්ජන විසඳුෙව් 
ෙකොෙහොමද කියලා අපි දන්නවා. රාජ්ය ෙසේවකෙයෝ ගැන හරි 
උනන්දුෙවන්; හරි කැක්කුෙමන් කථා කරපු නායකෙයෝ, වෘත්තීය 
සමිති ගැන හරි කැක්කුෙමන් කථා කරපු හිටපු ආණ්ඩුව 
නිෙයෝජනය කරන විපක්ෂෙය් කණ්ඩායම් එදා ඒකල පෙද්ශෙය්දී  
අෙප් වෘත්තීය සමිති නායකයින් තමුන්ෙග් අර්ථ සාධක මුදල 
පවරා ගන්නවා කියලා උද්ෙඝෝෂණය කරද්දි ෙවඩි තබා ඔවුන් 
මරා තමයි ඒ උද්ෙඝෝෂණය නැවැත්වූෙය්. රාජ්ය ෙද්පළ ගැන 
උනන්දුෙවන්, රාජ්ය ෙද්පළ ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑය කියලා 
කියන ඔය ෙද්ශපාලන කණ්ඩායම එදා ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් 
වැඩිම රාජ්ය ෙද්පළ පමාණයක් විනාශ කළ කණ්ඩායමයි. බස් ටික 
පුච්චා දැම්මා. ඒවා රාජ්ය ෙද්පළ ෙනොෙවයිද? Transformers ගිනි 
තැබුවා. ඒවා රාජ්ය ෙද්පළ ෙනොෙවයිද? අෙප් රෙට් සිටි උගතුන් 
මරා දැම්මා. අෙප් රෙට් සිටි උගතුන් කියන්ෙන්ත් රාජ්ය සතු 
ෙද්පළය කියන එක මා විෙශේෂෙයන් කියනවා. ෙම් රෙට් 
transformers විනාශ කරලා විදුලිබලය ලබා ගැනී ෙම් අවස්ථාව 
නැති කරලා, ෙතල් පිරිපහදුව වාෙග් ෙද්වල් විනාශ කරපු, විදුලි 
බලාගාර විනාශ කරපු ෙම් කණ්ඩායම අද කිඹුල් කඳුළු හලනවා, 
අෙන් අෙප් රාජ්ය ෙද්පළ රැක ගන්න ඕනෑය කියලා. ඒවා දැන්ද 
මතක් වුෙණ්? අපි එදත් රාජ්ය ෙද්ෙපොළ රැක්කා, අදත් රාජ්ය 
ෙද්ෙපොළ රකිනවාය කියන එක මම විෙශේෂෙයන් කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි අවිහිංසාවාදී කමෙව්දය 
තුළ තමයි ෙම් පශ්නය විසඳුෙව්. 1979 අංක 61 දරන අත්යවශ්ය 
මහජන ෙසේවා පනත පාවිච්චි කරලා, ෛමතී යුගයකට ගැළෙපන 
ආකාරයට, යහපාලනයට ගැළෙපන ආකාරයට 2017 ජූලි 25වැනි 
දින අංක 2029/23 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය මඟින් අත්යවශ්ය 
ෙසේවය ස්ථාපිත කරලා තමයි ෙම් පශ්නය විසඳුෙව්. යම් 
මන්තීවරෙයක් ෙම් පනතට විරුද්ධ ෙවනවා නම්, ඒ විරුද්ධ වන 
මන්තීවරු ටික බලා ෙගන ඉන්ෙන් ෙම් වර්ජකයන් අවුස්සලා, 
ෙද්ෙපොළ විකුණනවා කියලා ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාෙව් අහිංසක 
ෙසේවකයන්ට පවා  පට්ටපල්  ෙබොරු කියලා, ඒ අය රවට්ටලා ඒ 
අයෙග් ජාති හිෛතෂීකම අවුස්සලා බිල්ලක් ගන්නයි. මිනිෙහක් 
මරන ෙතක් තමයි බලා ෙගන ඉන්ෙන්. ඒක බැලුවා. 
හම්බන්ෙතොටදීත් දැඟලුවා. කවුරු හරි මරයි කියලා හිතුවා. ෙම් 
ෙගොල්ෙලෝ ෙතල් පිරිපහදුවට ගියා;  කට්ටිය ඇවිස්සුවා; හැංගිලා 
බලාෙගන හිටියා; ආණ්ඩුෙවන් ඇවිල්ලා කවුරු හරි මරයි කියලා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බලාෙගන හිටියා. මැරුෙව් නැහැ. හිතට අමාරුයි. අද ෙම්ක 
සාමකාමී විධියට විසඳපු නිසා ෙමතැනට ඇවිල්ලා හිෙත් 
අමාරුෙවන් ෙබරිහන් ෙදනවා. එෙහම නැත්නම් ෙම් කමෙව්දයට 
විරුද්ධ වන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහර ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
තිෙබනවා. ඒ පක්ෂවලින් රටට වැඩක් කෙළේ   නැහැ.  රටට කළ 
සංවර්ධනයක් නැහැ. වැඩ වර්ජන පිළිබඳව විතරයි පසිද්ධියට 
පත්ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙකොෙහේ හරි වැඩ වර්ජනයක් තිෙබනවා 
නම්, ඒක ඒ පක්ෂය තමයි ෙමෙහයවලා තිෙබන්ෙන්. රෙට් වැඩ 
වර්ජන කරලා පසිද්ධ වුණු පක්ෂ වැඩ වර්ජනය සාමකාමීව 
විසඳුවාම අද හිෙත් අමාරුෙවන් ඉන්නවා. ෙමොකද, ඒ ෙගොල්ලන්ට 
ගමනක් නැහැ. පැවැත්මක් නැහැ. ඒක තමයි විෙශේෂෙයන්ම 
ඇතිෙවලා තිෙබන පශ්නය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අය තවදුරටත් කියනවා, ෙම් 
ෙතල් ටැංකි ටික තියා ගත්තා  නම් ඩීසල් මිල, ෙපටල් මිල අඩු 
කරන්න තිබුණාය කියලා. පසු ගිය ආණ්ඩුවල මුදල් ඇමති විධියට 
හිටපු සමහර අය කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? "ශකයාෙග් පුතා වයිමා ආවත් 
ගෑස් මිල අඩු කරන්න බැහැ"යි කිව්වා. ශකයාෙග් පුතා වයිමා 
ආෙව්ත් නැහැ. ඔය ෙතල් ටැංකි ටික බදු ෙදන්න ඉස්ෙසල්ලා අපි 
ෙම් ආණ්ඩුව භාර ගත්ත ගමන් ඉතිහාසගත වන විධියට ඩීසල්, 
ෙපටල් මිල අඩු කරලා ජනතාවට ෙබදා හැරියා. ඩීසල්, ෙපටල් අඩු 
මිලට ෙදන්න අපට ෙම්වා බදු ෙදන්න ඕනෑ නැහැ. ශකයාෙග් පුතා 
වයිමා එන්න ඕනෑ නැහැ, ගෑස් ටික අඩු මිලට ෙදන්න. අපි ආණ්ඩුව 
ගත්තා විතරයි, කරපු දූෂණ, වංචා නවත්වලා  ජනතාවට අපි සහන 
දුන්නා.  යහපාලන රජයක් වශෙයන් කිසිදු ෙල් ෙසලවීමක් නැතිව 
අපි ෙම් පශ්නය ලස්සනට විසඳුවා. ඒ අනුව අද ෙපොදු ජනතාවෙග් 
පශංසාවට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. සමාජ ෙවබ් අඩවිවල කියනවා 
"ආණ්ඩුව ඇයි ෙම්ක ඊෙය් කෙළේ. ඒක කලින් කරන්න තිබුණා 
ෙන්." කියලා.  අද ජනතාව කථා ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ජනතාව 
කියන්ෙන්, "ෙම්ක ෙසෞඛ්ය ෙසේවයටත් කරන්නෙකෝ. ජනතාව 
ගැන හිතලා ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවත් අත්යවශ්ය ෙසේවාවක් බවට 
පකාශයට පත් කරන්න." කියලායි. ඔන්න, ආණ්ඩුව  වැඩ පටන් 
ගත්තා කියලා මතක තියා ගන්න. හැබැයි, වැඩ පටන් ගත්ෙත් 
ෙජ්.ආර්ෙග් ව්යවස්ථාෙවන්. වැඩ පටන් ගත්ෙත් ඒ බලය අරෙගන 
උද්ෙඝෝෂකයන්ට ෙවඩි තියලා මරලා, මිනී අරෙගන ගිහිල්ලා 
ෙනොෙවයි. වැඩ පටන් ගත්ෙත් සාමකාමී විධියටයි. තව අලියා 
නැට්ට ෙහල්ලුෙවත් නැහැයි කියන එක මතක තියා ගන්න. තවම 
අලියා නැට්ට ෙහල්ලුෙවත් නැහැ. අලියා කියන්ෙන් ෙබොෙහොම 
සාමකාමී සෙතක්. දැකුම්කලු සෙතක්. හැබැයි, කුලප්පු කර ගන්න 
එපා. අපි එෙහම කුලප්පු ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. දඟලන්න එපා.  
ෛමතී යුගය තුළ ඔයෙගොල්ලන්ට උත්තර ෙදන්න ඕනෑ විධිය අපි 
දන්නවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්  පසු ගිය 
ආණ්ඩුව කළ විධියට කටයුතු ෙනොකර, රජෙය් ෙගෞරවය ආරක්ෂා 
වන විධියට, ජාත්යන්තරය තුළත් අෙප් ෙගෞරවය ආරක්ෂා වන 
විධියට,  ඉතාමත්ම සාමකාමී විධියට ෙම් පශ්නය විසඳීමට කටයුතු 
කළ යුද හමුදාෙව් සියලු ෙසේවක මහත්වරුන්ටත්, නිලධාරි 
මහත්වරුන්ටත්, ෙපොලීසියටත් අපි විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. පසු ගිය ආණ්ඩුව ෙපොලීසිය එවලා තමයි ෙවඩි තැබුෙව්. 
වැලිෙව්රියට හමුදාව එවලා තමයි ෙවඩි තැබුෙව්. ෙරොෙෂේන් 
චානකලාට ෙවඩි තිබ්ෙබ් කවුද? හලාවත ඇන්ටනීට ෙවඩි තිබ්ෙබ් 
කවුද?  ඒ නිසා අෙප් හමුදාව ඉතාමත්ම ශිෂ්ට සම්පන්න විධියට ෙම් 
පශ්නය විසඳීම ගැන මම විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

 එදා  අෙප් රෙට් ජනතාවට සුරංගනා කථා කිව්වා.  සුරංගනා 
ෙලෝක මවලා ෙපන්නුවා. වරායවල් ෙපන්නුවා, නැව් ෙනොඑන බව 

ෙපන්නුෙව් නැහැ. ඒවාට ගත්ත ණය මුදල ෙපන්නුෙව් නැහැ. එදා 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් ෙපන්නුවා. සුරංගනා කථා කිව්වා. සුරංගනා 
ෙලෝක මැව්වා. ඒ ගුවන් ෙතොටුෙපොළට ගුවන් යානා ෙනොඑන  එක 
ගැන කථා කෙළේ නැහැ. එදා ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය 
ගැන කිව්වා. ඒෙකන් ෙමගාෙවොට්ස් ෙමච්චර පමාණයක් හදනවා 
කිව්වා.  

නමුත් කැඩුණු මැෂින් ෙගනැල්ලා, බාල මැෂින් ෙගනත් 
ඒවායින් ගහපු ෙද්වල් ගැන කිව්ෙව් නැහැ. එෙහම කරලා ෙම් 
රෙට් රාජ්ය ෙද්ෙපොළ, මහ ජන ෙද්ෙපොළ ෙකොල්ල කාලා, 
ෙකොල්ලකන්න බැරි වුණාම උලා කාලා එදා  සැප විඳපු ෙම් 
කණ්ඩායම අද කලබල ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් කණ්ඩායම 
කලබල ෙවන ෙකොට ෙම්වාෙය්  කටු කාපු ෙහංචයිෙයෝ ටිකත් 
කලබල ෙවලා තිෙබනවා. අද සාමකාමී විධියට උද්ෙඝෝෂණය 
ෙමෙහයවන ෙකොට ෙහංචයිෙයෝ ටික එෙහම කලබල ෙවලා ඒවාට 
විරුද්ධව කථා කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම මම කියනවා, මිරිදිෙය් 
මාළුන්ට කරදිෙය්  ඉන්න බැහැ කියලා. ඒ වාෙග්ම ෛමතී යුගයක් 
තුළ, ෛමතී පාලනයක් තුළ, යහ පාලනයක් තුළ ඔය ඉන්න 
යකුන්ට, රාක්ෂයන්ට ජීවත් ෙවන්න බැහැ. යක්කු, රාක්ෂෙයෝ 
නිකම්ම යනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි ෙම් 
යකුන් යන්ෙන් නිකම් ෙනොෙවයි, ෙකොරහත් බිඳ ෙගනයි යන්න 
හදන්ෙන්. යකුන් පලවා හරින්නත්, ෙකොරහා ආරක්ෂා කරන්නත් 
ජනතාව ෙවනුෙවන් අප තුළ වගකීමක් තිෙබනවාය කියන එක 
විෙශේෂෙයන් මම පැහැදිලි කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි ජනතාව බලවත් 
කරලා තිෙබනවා; අද රාජ්ය නිලධාරියා බලවත් කරලා තිෙබනවා. 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් පනත අද කියාත්මක වී තිෙබනවා. පසු 
ගිය කාලෙය් ෙතොරතුරු දැනගන්න පුළුවන් වුණාද? ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට රෙට් මූල්ය කටයුතු ගැන දැනුම් දුන්නාද? 
සියල්ලම ෙහොර රහෙසේයි කෙළේ. දැන් හම්බන්ෙතොට 
සම්බන්ධෙයන් ගහන ගිවිසුම පාර්ලිෙම්න්තුගත ෙවලා ඉවරයි. 
නමුත්, පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් හම්බන්ෙතොටට ගිවිසුම් ගැහුෙව් 
නැද්ද? එදා ෙම් සභාෙව්දී,  හිටපු කථානායකතුමා කිව්වා, ''අෙප් 
කාලෙය්ත් ගිවිසුමක් ගැහුවා. ෙම් බලන්නෙකෝ; ෙම්කත් 
බලන්නෙකෝ'' කියලා. එෙහම කියලා  එදා -අපි ආණ්ඩුව ගත්තාට 
පස්ෙසේ,-  ඒ ගිවිසුම සභාගත කළා. නමුත් ෙමොන උද්ෙඝෝෂණ 
ආවත්, ෙමොන විරුද්ධකම් කළත් අපි ජනතාවට සත්ය ෙහළි 
කරනවා. සත්ය ෙහළි කරලා තමයි අපි රෙට් වැඩ කටයුතු 
කරන්ෙන්. විනිවිදභාවය තුළයි අපි කටයුතු කරන්ෙන්. අද අපි 
රාජ්ය ෙසේවකයා ශක්තිමත් කර තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, අපි 
ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පත් කරලා රාජ්ය ෙසේවකයා, අධිකරණය, 
ෙපොලීසිය ෙම් හැම ෙද්ම ස්වාධීන කළා. එදා ෙම් ෙගොල්ෙලෝ 
ෙද්ශපාලන අතෙකොළු වශෙයන් තමයි ෙපොලීසිය පාවිච්චි කෙළේ. 
ගෙම් ඉන්න ෙද්ශපාලනඥයා ගිහිල්ලා ෙපොලීසිෙය් OIC පුටුෙව් 
ඉඳගත්තා. අද එවැනි යුගයක් තිෙබනවාද? 
අගවිනිශ්චයකාරවරයාව ෙවනස් කරන්ෙන්, තීන්දු ගන්ෙන් රෙට් 
ජනාධිපතිවරයා. එදා ෙකොෙහේද රෙට් නීතියක් තිබුෙණ්? නමුත් අද 
ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභාවලින් ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවකයා 
ශක්තිමත් කළා විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, රුපියල් දසදහසක් පඩි වැඩි කරනවා කියලා  ඒ වැඩි 
කිරීම රුපියල් දසදහෙසන් නවතින්ෙන් නැතිව සියලු 
ෙසේවකයන්ෙග් මූලික වැටුප 2020දී ෙදගුණයක් ෙවන ආකාරෙය් 
යන්තණයක් එකතු කරලා ඒ සඳහා කටයුතු කරමින් පවතිනවා. 
එයින් පඩිය ෙදගුණ ෙවනවා විතරක් ෙනොෙවයි, 2020දී pension 
එකත් ෙදගුණයක් ෙවනවා. Pension එක ෙදගුණ ෙවනවා විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙකෙනක් ලබා ගන්නා ෙසේවක අර්ථ සාධක මුදලත් 
ෙදගුණ ෙවනවා. එෙහම යන්තණයක් අද අපි විෙශේෂෙයන්ම ඇති 
කරලා තිෙබනවා.  
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ඔබතුමන්ලා එදා ෙහොරකම් කෙළේ රාජ්ය නිලධාරියා පාවිච්චි 
කරලායි. ඇමතිවරයා ෙහොරකම් කළාට, ගිහිල්ලා බැලුවාම අත්සන් 
කරලා තිෙබන්ෙන් රාජ්ය නිලධාරියා. එෙහම ෙවන්ෙන් ඇයි? 
රාජ්ය නිලධාරියා තමයි අතෙකොළුව වශෙයන් පාවිච්චි කරලා වැඩ 
කටයුතු කෙළේ. නමුත්, ඒ විධියට ෙද්ශපාලනෙය් අතෙකොළු ෙනොවී 
වැඩ කරන්නට හැකි වන ආකාරයට රාජ්ය ෙසේවය ශක්තිමත් කිරීම 
සඳහා අද ෙකොමිෂන් සභා නිර්මාණය කරලා දැන් එහි කටයුතු 
කරමින් තිෙබනවා. මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් අය 
කලබල ෙවන්ෙන් ඇයි? අද ඒ ෙගොල්ෙලෝ බලාෙපොෙරොත්තු වුණු 
උත්තරය ආෙව් නැහැ.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙම් ෙගොල්ෙලෝ බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්, ෙතල් ටැංකි ටික රැක 

ගන්න ෙනොෙවයි, ෙසේවකයන්ෙග් පශ්න ෙනොෙවයි. කවුරු ෙහෝ ෙම් 
උද්ෙඝෝෂණෙය්දී මරලා දමයි කියලායි බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්.   
එතෙකොට  ඒ මිනිය අරෙගන ෙලෝෙක් වෙට් දුවන්නයි හිටිෙය්. 
ඒකට අවස්ථාව ෙනොලැබීම ගැන අද වියරු වැටිලා. අද 
පජාතන්තවාදය තහවුරු කරලා තිෙබනවා. උද්ෙඝෝෂණය කරන්න 
ඕනෑ නැහැ.  ෙම් සභාෙව් ඉන්න ඕනෑම මන්තීවරයකුට ගරු 
අගමැතිතුමාෙගන් පශ්නයක් අහන්න අවස්ථාව ඉතිහාසෙය් පථම 
වරට ෙම් රෙට් උදා කරලා දුන්ෙන් අපියි. අද ඕනෑම පශ්නයක් 
තිෙබනවා නම් අගමැතිතුමාෙගන් ෙකළින්ම අහන්න පුළුවන්. ඒ 
අවස්ථාව උදා කරලා දුන්ෙන් අපි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
ඇමතිවරයා අමාත්යාංශය ෙමෙහයවනවාට අමතරව ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාවට සභාපතිවරෙයක් පත් කරලා, 
මන්තීවරෙයක් පත් කරලා ෙම් අමාත්යාංශ ගැන ෙහොයලා බලන්න 
පුළුවන් යුගය උදා කෙළේත් අපියි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. කථාව 

අවසන් කරන්න. 
 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය ආණ්ඩුව රාජ්ය 

ආයතනවල වංචා, දූෂණ ෙහොයන කමිටුෙව් සභාපති කර ෙගන 
හිටිෙය් කවුද? හිෛතෂී ඇමතිවරෙයක්, තමන්ෙග් ඇමතිවරෙයක් 
තමයි එහි සභාපති වුෙණ්. එතෙකොට ඕනෑම විධියකට නටවන්න 
පුළුවන්. නමුත් අද අපි ඒ තනතුරු විපක්ෂයට භාර දීලා තිෙබනවා. 
ඒ ආකාරයට විනිවිද ෙපෙනන රජයක්, විනිවිද ෙපෙනන 
යන්තණයක්, විනිවිද ෙපෙනන රටක් නිර්මාණය කෙළේ අපියි. ඒ 
නිසා, ජනතාවෙග් සිතුම්-පැතුම් අද ඉෂ්ට වුණාය කියා මම සතුටු 
ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "අපට ෙතල් නැහැ, ඇයි 
ෙම් රජය කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැත්ෙත්?"  කියලා ජනතාව බලා 
ෙගනයි හිටිෙය්.  

මම අහනවා, අහිංසක දුප්පත් මිනිස්සු ෙතල් ෙපෝලිෙම් හිටියා 
මිසක්,  ෙම් එක මන්තීවරෙයක් ෙතල් ෙපෝලිෙම් හිටියා ද කියා. 
ෙම් ෙගොල්ලන්ට ෙහොර පාෙරන් ෙතල් එනවා ෙගදරට. ෙතල් කෑන්  
ගණන් ෙගදර stock කරනවා. [බාධා කිරීමක්] ඔය එක 
මන්තීවරෙයක් ෙතල් ෙපෝලිෙම් සිටියාද කියා මම අහනවා.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
09ක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 3.04] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඛනිජ ෙතල් ක්ෙෂේතෙය් 

ෙසේවාවන් අත්යවශ්ය ෙසේවාවක් බවට පත් කරන්න අද දින ඉදිරිපත් 
කරන ලද අත්යවශ්ය මහජන ෙසේවා පනත යටෙත් ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් පැවැත්ෙවන ෙම්  විවාදයට කරුණු කිහිපයක් 
එකතු කරන්නට මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මට ෙපර කථා කළ ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙම් ගැන කරුණු 
ෙබොෙහොමයක් කියූ නිසා ඒ කථාවලින් ආවරණය ෙනොවූ කරුණු 
කිහිපයක් ෙම් ගරු සභාව හමුෙව් තැබීමටයි මෙග් 
බලාෙපොෙරොත්තුව.  

මෙග් කථාවට  එන්න කලින් මම ෙම් ගැන කියන්න ඕනෑ. 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා කිව්වා, "ගරු 
අගමැතිතුමාෙගන් පශ්න අහන්නට දැන් අවස්ථාව මන්තීවරුන්ට 
තිෙබනවා; ඒ තරම් පජාතන්තවාදී කාලයක් දැන් උදාෙවලා 
තිෙබන්ෙන්" කියා. අගමැතිතුමාෙගන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්න 
හතරක් පහක් අහන්න අවස්ථාව ලැබුණාට ආණ්ඩුෙව් ඉන්න 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට අගමැතිතුමාට එක 
පශ්නයක්වත් ඉදිරිපත් කරන්න බැරිව ෙමොනතරම් අසරණ ෙවලා 
ඉන්නවාද කියන එක මම දන්නවා. ඒ නිසා ඒ පජාතන්තවාදය 
ගැන කථා කරන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් කථා කරන්ෙන් ඛනිජ 
ෙතල් ෙසේවකයන්ෙග් හුදු සටනක් ගැන විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ අය 
සටන් කෙළේ වැටුප් වැඩි කරන්න ඉල්ලා ෙනොෙවයි. ඒ අය සටන් 
කෙළේ තමන්ට ෙමොනවා ෙහෝ වෘත්තීය වරපසාදයක් ඉල්ලා 
ෙනොෙවයි. ඒ අය සටන් කෙළේ  ෙමන්න ෙම් නිසායි. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, හම්බන්ෙතොට වරාය විකිණීමත් එක්ක ඒෙක් 
ෙතල් පිරිපහදුවත් සම්පූර්ණෙයන් චීනයට අයිති ෙවනවා. ඒ 
වැරැද්ද නිවැරදි කරන්න කියලායි ඒ අය සටන් කෙළේ. ෙහට වරාය 
වෘත්තීය සමිති සටන් කරනවා; වර්ජන කරනවා.  ඒ වරාය 
වෘත්තීය සමිති සටන් කරන්ෙන්ත් ෙම් මහා වටිනා සම්පත 
විකුණන්න එපා කියන ඉල්ලීම කරන්නයි. ජාතිෙය් අනාගත 
පරපුරට ඒ සම්පත අයිති කර ෙදන්නය කියායි ඉල්ලන්ෙන්. එම 
නිසා ෙම්ක පටු සටනක් විධියට කවුරු ෙහෝ දකිනවා නම් ඒ 
වෘත්තීය සටන හෑල්ලු කරන්න කවුරු ෙහෝ සිතනවා නම්, ඒක 
කරන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම් මර්දනකාරී තත්ත්වය අද 
උදා කර තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පජාතන්තවාදෙය් 
සළුපිළි ගැලවිලා තිෙබනවා, අමු නිර්වස්ත වන විධියට.  
තමුන්නාන්ෙසේලා මැරයන් දාලා ඒ වෘත්තීය සංගම් නායකයන්ට 
ගහලා තිෙබනවා. රාජගිරිය ෙපොලීසිය ඇතුෙළේදී ෙපොලිස් 
නිලධාරින් ෙම් වෘත්තීය සංගම් නායකයන්ට පහර දී තිෙබනවා. 
ෙම් විධියට තමුන්නාන්ෙසේලා කියා කිරීම මගින් නැවත අසූනවෙය් 
යුගයකට ෙම් රට ෙගන යන ලකුණු තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
ෙවනෙකොට ෙපන්වලා ඉවරයි.  

මූලසානාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොෙහොම වුණත් ෙම් 
වෘත්තීය සටන මගින් ෙම් වැඩ කරන ජනතාව ෙමොකක්ද 

955 956 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කියන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් විකුණන් කෑෙම් පතිපත්තිය 
නවත්වන්න, රාජ්ය ෙද්පළ විකුණා කෑෙම් පතිපත්තිය නවත්වන්න 
කියායි. තමුන්නාන්ෙසේලා "ණය බර" කිය කියා තමයි ෙම් හැම 
අපරාධයම කරන්ෙන්.  

දැන් බලන්න, මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිය පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ෙගවන්න තිබුණු ණය සහ ෙපොලී 
මුදල් - ෙගවන්න තිබුණු සියලු මුදල්- ෙගවා ලාභ තිෙබන 
ආයතනයක්. හම්බන්ෙතොට වරාය සම්බන්ධෙයන් ණය ෙපොලී 
වාරිකත් ෙගවා ලාභ ෙසොයපු ආයතනයක් ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිය. බහලුම් නැතිව තිෙබද්දී පවා හම්බන්ෙතො ට වරාෙය් 
අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද ආදායම ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. ආදායම  
2011 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 11යි; 2012 වර්ෂෙය් රුපියල් 
මිලියන 135යි; 2013 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 565 යි; 2014 
වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 1,277යි; 2015 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන
-[බාධා කිරීමක්] 

    
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 මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා, point of Order  එක 

ෙමොකක්ද?  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 වර්ෂෙය් රුපියල් 

බිලියන  47.8ක් හම්බන්ෙතොට වරාය පාඩුයි. ෙම් ගරු මන්තීතුමා 
අසත්ය ඉලක්කම් වගයක් කියවා ගරු සභාව ෙනොමඟ යවනවා. 
ඉස්ෙකෝෙල් ගිහින් නැද්ද මම දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අර ෙමෝඩයාව 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 

දමනය කරන්න මට මෙග් විනාඩි නවය ඕනෑ.  

දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් වරාය විකුණන්ෙන් කීයටද? 
හම්බන්ෙතොට වරාය ෙඩොලර් බිලියන එකකට විකුණන්ෙන්. 
රුපියල් දහදාහ ගණෙන් වැටුප් වැඩි කළා; දීමනාව දුන්නා. 
ෙඩොලර් බිලියන එෙකන් තමුන්නාන්ෙසේලාට  අවුරුද්දක් ඒ වැටුප 
ෙගවත හැකියි. ෙවන ෙමොකවත් කරන්න බැහැ. එෙසේ වැටුප 
ෙගවීමටත් යනවා, ෙඩොලර් බිලියන 1.1ක්. අක්කර 500කට වඩා 
ඉඩම්  පමාණයක් සමඟ, අර ෙතල් පිරිපහදු සංකීර්ණයත් සමඟයි 
විකුණන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙත්රුම් ගන්න. ෙම් හම්බන්ෙතොට 
වරාය ඉදිරිෙය්දී ඉතා වැදගත් වන බව. අද චීනය, තායිලන්තෙය් 
කා ඇළ කපා ෙගන එනවා. ෙම් අවුරුද්ද ෙවනෙකොට කා ඇළ 
සම්පූර්ණෙයන් කපා අවසන් ෙවනවා. අවසන් වුණාම 
මැෙල්සියාව, සිංගප්පූරුව පැත්ෙතන් ෙනොෙවයි ෙසේද මාවත 

හැෙදන්ෙන්. කා ඇළ හරහා ෙකළින්ම එන්ෙන් හම්බන්ෙතොටටයි. 
දවසකට නැව් පන්සියයක් විතර ෙමතැනින් ගමන් කරනවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝකය අද 
අලුෙතන් හදන්ෙන් විශාල පරිමාණෙය් නැව්. දැන් තිෙබන 
නැව්වල බහලුම් -containers-  විසි එක්දාහකට වඩා ෙගනියන්න 
පුළුවන්. විසි එක්දාහකට වඩා බහලුම් ෙගනියන්න පුළුවන් විශාල 
නැව්වලට ඇතුළු වන්නට පුළුවන් වරායන් ෙලෝකෙය් තිෙබන්ෙන් 
15ක් පමණ. ඒ පහෙළොෙවන් ෙදකක් තිෙබන්ෙන් ලංකාෙව්. 

එකක්, හම්බන්ෙතොට ජාත්යන්තර වරාය. අෙනක, ෙකොළඹ 
වරාය. ඒ කියපු විශාල නැව් තමයි ෙලෝකෙය් අනාගත භාණ්ඩ 
පවාහන නැව් බවට පත් වන්ෙන්. ඒ නිසා හම්බන්ෙතොට වරාය 
කියන්ෙන් ධනය උපයන්න පුළුවන් ඉතාම ෙහොඳ සම්පතක්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාමාන්යෙයන් දැනට තිෙබන 
පාෙර් -ඒ කියන්ෙන් ෙසේද මාවෙත් මැෙල්සියාව පැත්ෙතන්- 
ලංකාවට එන්න නැව්වලට දවස් 11ක් ගත වනවා. කා ඇළ 
කැපුවාම දවස් නවෙයන් නැව් එනවා. සාමාන්යෙයන් නැවක 
ෙතල් තිෙබන්ෙන්, දවස් 10කට සරිලන පමාණයකටයි. දවස් 
නවෙයන් හම්බන්ෙතොට පැත්තට නැව එන ෙකොට අනිවාර්යෙයන් 
ෙතල් ගහන්න ඕනෑ වනවා. ෙවනත් ෙමොනවා ෙනොකළත්, එතැන 
ෙතල් සැපයුම පමණක් කළත්, හම්බන්ෙතොට වරාය ෙවනුෙවන් 
ෙගන තිෙබන සම්පූර්ණ ණය මුදල අවුරුද්දක් ෙදකක් යන විට 
පියවා අවසන් කරලා එය ලාභ ලබන තත්ත්වයකට ෙගෙනන්න 
පුළුවන්. ඒ නිසා- [බාධා කිරීමක්] අෙන් ෙමෝඩෙයෝ! 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 

කෑ ෙනොගහා හිටපන් ෙමෝඩෙයෝ! 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[බාධා කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය ෙත්රුම් 
ගන්න. ෙම් කරුණු කියන ෙකොට ෙම් ෙගොන් හරකුන්ට 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්නම් අපි ෙමොනවා කරන්නද? [බාධා කිරීමක්] 
අපි ෙමොනවා කරන්නද? නිතරම වලිගය ඔසවාගන්නා එකමයි 
වැෙඩ්. අං තිබුණාට ෙගොෙනෝ, 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

හැම තිස්ෙසේම ෙපන්නන්න එපා; හැම තිස්ෙසේම අනින්න එපා; 
ෙගොනා වුණාට තප්පුලන්න එපා.  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
[බාධා කිරීමක්] තප්පුලන්න එපා. 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
නිතරම ෙපන්නන්න එපා, තමන් ෙගොෙනක් කියලා.  
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[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
[බාධා කිරීමක්] හරක් 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ලක්ෂණ හැම තිස්ෙසේම ෙපන්නන්න එපා. වරාෙය් තිෙබන 
වැදගත්කම ගැන කරුණුයි ෙම් කියන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 
අහෙගන ඉන්න බැරි නම් එළියට යනවා. 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
[බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතරම් වටිනා 

වරායක් තමයි ෙම් විකුණාෙගන කන්න හදන්ෙන්. ඒකත් 
විකුණනවා. එය විකුණාෙගන කන්ෙන් ෙමොකටද? ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. අද දාලා තිෙබනවා ෙයෝජනාවක්. [බාධා කිරීම්] ෙහට 
අත්සන් කරනවා, ගිවිසුම්. [බාධා කිරීම්] මහ ඉලුප්පල්ලම ක්ෙෂේත 
 ෙබෝග පර්ෙය්ෂණ ආයතනය ඉඩම් සමඟ ෙදනවා, බංග්ලාෙද්ශෙය් 
සමාගමකට. ෙදයි හාමුදුරුවෙන්! මහ ඉලුප්පල්ලම ක්ෙෂේත ෙබෝග 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනය කියන්ෙන්, ෙම් රෙට් කෘෂි කාර්මික 
අස්වැන්න වැඩි දියුණු කිරීම පිළිබඳ පර්ෙය්ෂණ කරන තැනයි. එහි 
අධ්යක්ෂ ජනරාල් පවා විරුද්ධව සිටියදී එය සම්පූර්ණ අක්කර 
පමාණයත් එක්කම බංග්ලාෙද්ශ සමාගමකට විකුණන්න ෙහට 
ගිවිසුම් අත්සන් කරනවා. බංග්ලාෙද්ශ සමාගමක් කියන්ෙන් කුමන 
තත්ත්වයක සමාගමක්ද කියා අපට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්.  

ෙම් රෙට් සියලු ෙද්වල් විකුණාෙගන කන ෙකොට, 
තිකුණාමලය වරාය ඉන්දියාවට විකුණන ෙකොට, හම්බන්ෙතොට 
වරාය චීනාට ෙදන ෙකොට, මහ ඉලුප්පල්ලම ක්ෙෂේත ෙබෝග 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනය බංගලි සමාගමට ෙදන ෙකොට, ඒ ඔක්ෙකෝම 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අගමැතිතුමා 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

විකුණාෙගන කනෙකොට ෙම් රෙට් වැඩ කරන ජනතාව, ෙම් රෙට් 
ජීවත් වන ජනතාව ඔෙහේ බලාෙගන ඉන්න ඕනෑ කියාද 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්ෙන්? ඔෙහේ බලාෙගන ඉන්න පුළුවන් 
ජනවාරි 8වන දා තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට ෙගන එන්න කර දීපු 
අයට; ඒ ෙවනුෙවන් මුට්ටිය අල්ලපු අයට; ඒ ෙවනුෙවන් වට්ටිය 
අල්ලපු අයට. ඒ අයට නම් එෙහම ඉන්න පුළුවන් ඇති. අපට 
එෙහම ඉන්න පුළුවන්කමකුත් නැහැ; ඕනෑකමකුත් නැහැ. [බාධා 
කිරීම්] ෙම් රෙට් වැඩ කරන ජනතාවට සාධාරණ අයිතියක් 
තිෙබනවා, ෙම් සම්පත් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා තමන්ෙග් වෘත්තීය 
සමිති මඟින් කියා මාර්ග ගන්න. ඒ වෘත්තීය සමිති සටන්වලට 
තමුන්නාන්ෙසේලා උත්තර ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අද කරන 
වෘත්තීය සටන්වලට තමුන්නාන්ෙසේලා උත්තර ෙදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? අත්යවශ්ය ෙසේවාවක් කිරීම ෙවනත් කාරණයක්. 
හමුදාව එහි පාලනය අතට ගැනීමත් ෙවනත් කාරණයක්. ඒ 
ෙසේවකයන් ඔක්ෙකෝම එළියට දමලා පාෙර් ඉන්න සලස්වා 
මැරයන් ෙගනැල්ලා -මරික්කාර්ෙග් මැරයන් ෙගනැල්ලා- උන්ට 
කුඩු පැකට් එකක් දුන්නා; අතට ෙපොල්ලක් දුන්නා. [බාධා කිරීම්] 
කුඩුයි, ෙපොලුයි, සල්ලියි තමයි දුන්ෙන්.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

කතාව නතර කරන්න. කාලය අවසානයි.  

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මම කතාව අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

මරික්කාර්ෙග් මැරයන්ට කුඩුයි, ෙපොලුයි, සල්ලියි දීලා තමයි 
පහර දුන්ෙන්. ඒක මහජන නැඟිටීමක් ලු. මට මතක් ෙවනවා 
ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් පිටෙකොටුව station එක ළඟ 
මාධ්ය ෙව්දින්ට පහර  දීලා "මහ ජනතාව කුපිත ෙවලා ගැහුවා" 
කියා කියපු හැටි. ඒ වාෙග් විකාර කතා තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා අද 
කියන්ෙන්. ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනතාව පජාතන්ත විෙරෝධි ෙම් මැර 
භාවිතාව වැඩි කල් යන්න කලින් තුරන් කරනවා. පුළුවන් නම් 
පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වන්න; පළාත් සභා මැතිවරණය 
පවත්වන්න. ඒවා පවත්වන්ෙන් නැතිව කල් දමන්ෙන් ඒවා 
පැවැත්වූෙවොත් තමුන්නාන්ෙසේලාට ඇපත් නැති වනවාය කියා 
දැන් ෙහොඳින්ම දන්නා නිසායි. දිනන්න පුළුවන් නම් ආණ්ඩුවක් 
ඡන්ද කල් දමන්ෙන් නැහැ. ඡන්ද කල් දමන්ෙන් දිනන්න බැරි 
නිසායි. මහ ජනයා ඉන්ෙන් උත්තර ෙදන්න බලාෙගනයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා සිතනවා නම් ෙම් කමයට දිගටම ඉන්න පුළුවන් 
කියා, පැරදුණු දවසට ෙත්රුම් යාවි, ෙම් කරන විපත්තිදායක 
ෙද්වලට ෙකොච්චර වන්දි ෙගවන්න ෙව්විද කියා. ෙබො ෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා. එතුමාෙග් 

කතාවට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතාෙග් 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 එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතු ය" යි මම ෙයෝජනා කරනවා. 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
 
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 

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. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 3.14] 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෂැංගි-ලා එකට ඉඩම් 

විකුණද්දී අප්ෙපොච්චිට බෙය් හැංගිලා හිටපු, ෙඩෝල් සමාගමට 
අක්කර 15,000ක් 20,000ක් ෙදන ෙකොට හැංගිලා හිටපු, ව්යාඝා 
ෙවළඳාෙම් ලංකාෙව් ෙද්ශීය පචාරණය භාරව කටයුතු කරපු හාදයා 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කතා කළාට පසුව ෙම් කතාව මට ලබා දීම ගැන මම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

අද විකිණීම ගැන කථා කරන්ෙන් සැබැවින්ම "විකිණීම" 
කියන වචනයට අදාළව විකුණපු අය තමයි. අද විකිණීමක් නැහැ. 
ආෙයෝජනයක් එෙහම නැත්නම් ෙපෞද්ගලික - රාජ්ය බද්ධ 
ව්යාපාරයක් ගැන අවෙබෝධයක් නැති ෙබොරුවට ඉලක්කම් 
ෙදොඩවන මිනිෙහක් තමයි දැන් කථා කෙළේ. ගිය අවුරුද්ෙද් 
හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ශුද්ධ අලාභය රුපියල් බිලියන 47.8යි. 
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
පසුගිය කාලෙය් අලාභයි තමයි. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කෑ ගහන්න එපා ෙමෝඩෙයක් වාෙග්. 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
හම්බන්ෙතොට වරාය හදන්න -[බාධා කිරීම්]    

අන්න යනවා. අන්න යනවා, වීරයා. විමල් වීරවංශ කියන මිනී මරුවා යනවා. 

විමල් වීරවංශ කියන මිනී මරුවා.  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කළුතර තිස්ස විද්යාලය ඉස්සරහා අහිංසක ළමයි කපලා ෙකොටලා 
මැරුව වීරවංශ 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 පුළුවන් නම් ඇවිල්ලා අහෙගන ඉඳලා උත්තර ෙදන්න. [බාධා 
කිරීම්] දැන් ඔය එහා පැත්ෙත් ඉඳන් ෙබොරුවට කෑ ගහන පසන්න 
රණවීරෙගන් මම අහනවා, ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් permit එකක් 
අරෙගන වැලි ජාවාරම් කරන්ෙන් නැද්ද කියලා. [බාධා කිරීම්] වැලි 
ජාවාරම් කරන මිනිස්සු තමයි ඔය කෑ ගහන්ෙන්. ෙම් 
ආණ්ඩුෙවනුත් වරපසාද ලබන මිනිස්සු. යාන් ඔෙය් බැෙකෝ දහයක් 
දාෙගන වැලි ජාවාරම් කරනවා. ෙම්ක තමයි ඇත්ත. යහ පාලනය 

අස්ෙසේ රිංගාෙගන ඒෙකනුත් හම්බ කරන  වැලි ජාවාරම්කාරෙයෝ. 
ඒ නිසා මම කියනවා, පුළුවන් නම් උත්තර දීලා "නැහැ" කියන්න 
කියලා. පුළුවන් නම් පසන්න රණවීර නැඟිටලා කියන්න, යාන් 
ඔය ගිහින් වැලි ජාවාරම් කරන්ෙන් නැහැ කියලා. [බාධා කිරීමක්]  
ජාවාරම් කර කර තමයි ෙම් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කටයුතු 
කරන්ෙන්. හම්බන්ෙතොට වරාය ව්යාපෘතිය හදන්න රුපියල් 
බිලියන 193ක් ගියා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
වැලි ෙහොරා.      
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් point of Order එක? 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මම නලින් බණ්ඩාර ජයමහට කියනවා ෙම් පසන්න රණවීර 

යාන් ඔෙය් වැලි, ගල් හාරන permit එකක් අරන් තිෙබනවා නම්, 
පුළුවන් නම් ඔප්පු කරන්න කියලා. ඔප්පු කෙළොත් මම 
මන්තීකෙමන් අයින් ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගැරඬියාට භූමි ෙතල් ගැහුවා වාෙග් හැසිෙරන විධිෙයන්ම 

ෙපෙනනවා වැෙඩ් ඇත්ත බව. "පුහුල් ෙහොරා කෙරන් දැෙන්" 
කියන එක ඔප්පු වුණා. රුපියල් බිලියන 193ක් වියදම් කළ වරාය-  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
Sir, I rise to a point of Order.  
  
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් point of Order එක? 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
හැබැයි මම අභිෙයෝග කරනවා, අපි කුරුණෑගල මිනිසුන්ට 

cheques වලට ෙපොලු තියලා නැහැ නලින් බණ්ඩාර ජයමහ - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. ගරු නලින් බණ්ඩාර 

ජයමහ මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

961 962 
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ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
පැහැදිලිවම වරායට රුපියල් බිලියන 193ක් වියදම් කරලා 

තිබුණා. ඒෙකන් හතෙරන් එකක් ෙම් දක්වා පාඩුව. අපි දන්නවා, 
ෙම් වරාය ජාත්යන්තර සන්ධිස්ථානයක තමයි පිහිටා තිෙබන්ෙන් 
කියලා. ෙම් වරාය ජාත්යන්තර සන්ධිස්ථානයක පිහිටා තිබුණාට 
ෙම්කට නිකම් නැව් එන්ෙන් නැහැ; ෙම්කට නිකම් කර්මාන්ත 
එන්ෙන් නැහැ. ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන්නට ඕනෑ. 
ෙමොනවාටද වරාය හැදුෙව්? වරාය හැදුෙව් ෙකොමිස් ගහන්නයි, 
තමන්ෙග් රාජපක්ෂ නාමය පුම්බා ගන්නයි. ෙම් ෙද්වල්වලට තමයි 
වරාය හැදුෙව්. වරාය හදනවාත් සමඟම ඒකට සමගාමීව වරාය 
සංවර්ධනය කරන්නට වැඩ පිළිෙවළක් තිබුෙණ් නැහැ. එදා සුද්ෙදෝ 
ෙකොළඹ වරාය හැදීමට සමගාමීව ෙම් රෙට් කෘෂි ආර්ථිකයක් 
හැදුවා. ෙත්, ෙපොල්, රබර් හැදුවා. එතෙකොට වරාය හරහා ෙම් 
රෙටන් අපනයනය කරන්නට භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය වුණා. එතෙකොට 
වරාය දියුණු වුණා. 1977දී ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මහත්මයා ෙකොළඹ 
වරාෙය් ජය බහලුම් පර්යන්තය හැදුවා. 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
තවම ණය ෙගවනවා. 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
දකුණු ආසියාෙව් පළමුෙවනි කන්ෙට්නර් පර්යන්තය ඒක. ඒ 

වරාය හදනවාත් සමඟම අපනයන කලාප හැදුණා; කර්මාන්ත 
හැදුණා. වරායත් සමඟම වරාය දියුණු වීමට අවශ්ය වටපිටාව 
හැදුණා. නමුත් හම්බන්ෙතොට වරාය හැෙදනවාත් සමඟ එෙහම 
වැඩ පිළිෙවළක් තිබුණාද? එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් තිබුෙණ් නැහැ. 
අද වරාය හදලා අවුරුදු 5ක් ගිහිල්ලා. 2011 ඉඳන් රුපියල් බිලියන 
47ක් පාඩුයි. රුපියල් බිලියන 47 පාඩුව සමානයි ෙකොළඹ - 
කටුනායක Highway එක සඳහා ගිය මුදලට. ඒ කියන්ෙන් වරාය 
නිසා ඇති වුණු පාඩුෙවන් ෙකොළඹ - කටුනායක Highway එක 
වාෙග් තවත් highway එකක් හදන්න තිබුණා. Lotus Tower එක 
වාෙග් තුනක් හදන්නට තිබුණා. ෙමන්න ෙම්කයි ඇත්ත. නමුත් අද 
අපි ෙම් වරාය ජාත්යන්තර ආෙයෝජනයක් විධියට, චයිනා 
මර්චන්ට්ස් සමාගමත් සමඟ එකතු ෙවලා කරන ආෙයෝජනයක් 
විධියට කරනවා. අපිට ෙම්ක තනියම කරන්නට බැහැ. අපි අෙප් 
හැකියාව හඳුනා ගන්න ඕනෑ. අපි ෙම් වරාය අද නිවැරදි 
ෙනකෙළොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ෙහොඳම උදාහරණයක් මම 
කියන්නනම්. එමිෙර්ට්ස් සමාගමත් සමඟ හවුල් ව්යාපාරයක් 
විධියට තිබුණු ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම ලාභ ලභමින් තිබුණු 
ආයතනයක්.  

2008 සිට 2016 ෙවනකම් වූ ශුද්ධ අලාභය රුපියල් බිලියන 
461ක්! හැබැයි, අෙප් මිනිස්සු සතුටු ෙවනවා, අපට ගුවන් යානා 
තිෙබනවා; අපට ගුවන් සමාගමක් තිෙබනවා කියලා. අෙප් අහිංසක 
ෙගොවියා, කම්කරුවා, දුප්පතා, තීවීල් රියදුරා,   යන ෙම් හැම 
ෙකෙනක්ම ෙම් ණය කන්දට යට ෙවලායි ඉන්ෙන්. හැබැයි, අෙප් 
මිනිස්සු කියනවා "අපට අෙප් ගුවන් ෙසේවයක් තිෙබනවා" කියලා. 
එෙහම කියන්ෙන් රුපියල් බිලියන 461ක් ඉවර කරලායි.  

හම්බන්ෙතොට වරායක් හැදුවා කියලා ෙම් අය උදම් අනනවා. 
හැබැයි, ෙම් දක්වා ඒකට රුපියල් බිලියන 47ක් ඉවර කරලා! 
එෙහම උදම් අනන්න අෙප් ජනතාව මත බර පටවන, ණය කඳු 
පටවන ව්යාපෘති අපට ඕනෑද? ඒ නිසා අපි පැහැදිලිවම කියනවා 
ෙම් වාෙග් ව්යාපෘතියක්- 

ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු පසන්න රණවීර මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද රීති පශ්නය? 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා, මම ඔබතුමාෙගන් අහනවා 2014 

වසෙර් වාහන ෙකොපමණ පතිඅපනයනය කළාද,  2016 වසෙර් 
වාහන ෙකොපමණ පතිඅපනයනය කළාද කියලා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member)  
ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා කථාව කරෙගන යන්න.   

      
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කැලණිය ආසනෙය් හරක් 

පට්ටියක් බලපු මිනිස්සු වාහන ගැන කථා කරනවා.   [බාධා කිරීම්]   
කැලණිෙය් හරක් පට්ටියක් බලපු මිනිස්සු වාහන ගැන අහනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආයතනය ලාභ ලබන 
තැනට පත් කරන්න අවශ්ය මූලික කටයුත්තක් තමයි අපි කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙසේද මාවත තුළින් දැවැන්ත චීනය දියුණු ෙවද්දී, ෙම් 
වරාය සහ ෙම් ව්යාපෘතිය ලාභ ලබන තත්ත්වයට තල්ලු කරන්න 
ඕනෑ නිසා තමයි -[බාධා කිරීම්]   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member)  
 බාධා කරන්න එපා.  දැන් බාධා කළා ඇති.   

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
-China Merchants සමාගම  එක්ක අපි ෙම් ව්යාපෘතියට 

ගිහින් තිෙබන්ෙන්. ෙම් උද්ෙඝෝෂණ කරපු අයෙග් මූලික 
අවශ්යතාව ෙවලා තිබුෙණ් ෙමොකක්ද? අෙපේල් මාසෙය් වරාය 
වෘත්තීය සමිති ෙමොකක්ද ඉල්ලුෙව්? එයාලා කිව්ෙව් 
තිකුණාමලෙය් ෙතල් ටැංකි චීනයට ෙදන්න එපා කියලායි. රජය 
පැහැදිලිවම කිව්වා ෙම් දක්වා එවැනි කිසිම ගිවිසුමක් අත්සන් 
කරලාත් නැහැ; ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලාත් නැහැ කියලා. ඒක 
අසාර්ථක වුණු නිසා ෙම් අය හම්බන්ෙතොටට ආවා. දැන් 
හම්බන්ෙතොට ෙතල් ටැංකි ගැන කථා කරනවා. හම්බන්ෙතොට 
ෙතල් ටැංකි කාෙග්ද?  ඒවා ෙතල් සංස්ථාවට අයිති නැහැ. ඒවා 
අයිති වරාය අධිකාරියට. ෙම්ක හරියට අනුන්ෙග් ගෑනියක් 
ඉල්ලලා ෙවන මනුස්සෙයක් උද්ෙඝෝෂණය කරනවා වාෙග් 
වැඩක්. ඒ අයට ෙම්කට අයිතියක් නැහැ. අයිතියක් නැති ෙදයක් 
ඉල්ලලා උද්ෙඝෝෂණය කරනවා. [බාධා කිරීම්] ෙනෝනායි, 
මහත්තයායි එකතු ෙවලා තමන්ෙග් පවුල් සංස්ථාව සංවර්ධනය  
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, දියුණු ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ණය ෙවලා 
තිෙබනවා නම් ඉඩෙමන් කෑල්ලක් උගසට තියලා ණයක් අරෙගන 
හරි  දියුණු ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා තීරණය කරන්න අයිතිය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබන්ෙන් ඒ ෙදෙදනාට. නමුත්, ෙතල් සංස්ථාවට අයිතියක් නැති 
ෙම් ෙතල් ටැංකි ටික ෙදන්න එපා කියලා ෙතල් සංස්ථාෙව් 
වෘත්තීය සමිති කියනවා. ෙම් ෙතල් සංස්ථාව ගැන අපි ෙහොඳට 
දන්නවා. අපි විපක්ෂෙය් සිටියදී  නිරීක්ෂණ චාරිකාවක් සඳහා 
ෙතල් සංස්ථාවට ගිය අවස්ථාෙව් ඔය වෘත්තීය සමිති අපට 
සැලකුෙව් ෙකොෙහොමද කියලා අපට මතකයි. වරායට ගියාම 
ෙකොෙහොමද අපට සැලකුෙව්? අෙප් අජිත් මාන්නප්ෙපරුම 
මන්තීතුමාත් ඒ ගැන දන්නවා. අපට ෙකොෙහොමද හම්බන්ෙතොට 
වරාෙය්දී ගැහුෙව්. ඒ වරාෙය්දී මෙග් කාර් එක කුඩු  ෙවන්න ගැහුවා. 
ඔය වෘත්තීය සමිති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙබොෙහොම ෙහොඳට 
හුරතල් කළා. ඒ හුරතල් කරන කාලෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ 
අප්ෙපොච්චිෙගන් ඉල්ලා ගන්න තිබුණා ෙන් "අෙන්, වරාෙය් 
තිෙබන ෙතල්  ටැංකි ටික අපට ෙදන්නෙකෝ"  කියලා. ඉල්ලුවාද? ඒ 
දවස්වල නැට්ට පස්ෙසේ ගහෙගන හිටියා. ඒ දවස්වල එෙහම 
කටයුතු කරපු අය අද පාරට බැහැලා.  

පැහැදිලිවම ඊෙය් ෙම් පහාරය එල්ල කෙළේ ෙකොෙලොන්නාෙව් 
ජනතාව. ඒක අපි දැක්කා. ෙකොෙලොන්නාෙව් ෙතල් ටැංකි 
සංකීර්ණයට යාබදව ඉන්න මිනිස්සු ඒ ෙසේවකයන්ට බත් පැකට් 
විකුණනවා. ඒ ෙසේවකයන් ෙම්  අයෙග් තීවීල්වලින් හයර්   යනවා. 
තමන්ෙග් නිවෙසේ කාමරයක් ඒ අයට කුලියට දීලා ජීවත් ෙවනවා. 
ඒ ෙසේවකයන් නිසා  ෙතල් ටැංකි සංකීර්ණය ආශිතව තිෙබන 
තමන්ෙග් කෙඩන් ආදායමක් ලබනවා. ඒ ජනතාවට ෙම්වා නැති 
ෙවද්දී, තමන්ෙග් ගෙම් ෙද් තමන් ඉදිරිපිට  විනාශ කරනවා දකිද්දී 
කැක්කුමක් ඇති ෙවනවා. ඒ ෙවලාවට කැත්ත, ෙපොල්ල අතට 
ගත්ෙත් නැත්නම් තමයි වරද. ඒකට තමයි ජාත්යාලය කියන්ෙන්. 
තමන්ෙග් ෙද් රැක ගන්න තමන්ට තිෙබන කැක්කුම තමයි ඒ. 
හැබැයි, ෙම් අයට එෙහම වුවමනාවක් නැහැ. ෙම් අය  වැඩට ආපු 
ෙසේවකයන්ට ගහන හැටි අපි දැක්කා. ඒ අයට කුණු බිත්තරවලින් 
ගැහුවා; ඒ  වාහනවල හුළං ඇරියා;  valves කැඩුවා. ෙම්වා තමයි  
කෙළේ. ෙම් අවශ්යතාව කාෙග්ද? ෙම් අයට රජ ෙවන්න හිතාෙගන 
වෘත්තීය සමිති ගැන කථා කරනවා. එදා ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් 
ෙතොප්පි ගලවපු වීරවංශලා තමයි අද ෙපොලිස් නිලධාරින් ගැන කථා 
කරන්ෙන්.  ඊෙය් වැලිකඩ ෙපොලීසියට ගිහින් පාට් දමපු හැටි අපි 
දැක්කා. ෙපොලිස් නිලධාරින්ට තිබුෙණ් අර පරණ ගනුෙදනුව ෙබ්රා 
ගන්න අල්ලා ගන්නයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member)  
ගරු මන්තීතුමා, 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 තත්පර කිහිපයක් 

ලබා ෙදන්න.  

එදා නාමල් රාපක්ෂ මහත්මයා, විමල් වීරවංශ මහත්මයා 
ඇතුළු කට්ටිය ෙපොලීසියට ගිහින් හැසිරුණු ආකාරය අපට මතකයි. 
එදා ෙපොලිස් නිලධාරින්ට තර්ජනය කළා.  

ඒ නිසා පැහැදිලිවම කියනවා, ෛමතී-රනිල් ආණ්ඩුව 
ෙපරළන්න හිතාෙගන ඉන්නවා නම් ඒක කරන්න බැරි ෙදයක් 
කියලා. අෙප්  කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මහත්තයා කියපු විධියට 
මනරංජන වැඩ වර්ජනවලට විරුද්ධව නම් අපි අත ඔසවන්ෙන් 
නැහැ. හැබැයි අතිදුර්ජන වැඩ වර්ජන ආෙවොත් ඊට එෙරහිව 
ජනතාව ඉස්සරහට එනවා; මන්තීවරුන් විධියට අපි ඉස්සරහට 
එනවා. දැන් අපි සිග්නල් එක දුන්නා. "බහුජන හිතාය" කියලා 
බහුතර ජනතාව ගැන හිතලා අපි ඒ වැඩ වර්ජන වළක්වන්න, 
මර්දනය කරන්න, නතර කරන්න කටයුතු කරනවා. රතුපස්වලදී 

වාෙග් මිනී මරන්ෙන් නැතුව, කටුනායකදී වාෙග් මිනී මරන්ෙන් 
නැතුව, හලාවතදී වාෙග් මිනී මරන්ෙන් නැතුව බහුතර 
ජනතාවෙග් හිත සුව පිණිස ෙම් ආණ්ඩුව දැඩි තීන්දු ගන්නවාය 
කියන එක මතක් කරමින්, මට කාලය ලබා දීම ගැන 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම සභාවට ෙම් කාරණය 

දැනුම් ෙදන්න කැමැතියි. අපි අද ෙම් විවාදය අවසානෙය් ඡන්දයක් 
ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. අපි ෙහට තමයි ඒ ඡන්දය ඉල්ලන්ෙන්. එය 
මන්තීවරුන්ට දැනුම් ෙදනවා. We are not asking for a Vote 
today. ෙමොකද, සමහර කථිකයන්ට අද  එන්න අමාරුයි. ඒ නිසා 
අපි ෙහට උෙද් නැවත ෙම් විවාදය ආරම්භ කරලා, ඊට පසුව 
ඡන්දයක් ගන්නවා.  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ඡන්දය එපා. පළාත් පාලන ආයතන 

ඡන්දය තියන්න. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පළාත් පාලන පනත ් ෙකටුම්පත අපි අෙගෝස්තු මාසෙය්දී 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. එදාට ඒ පනත සම්මත 
කරෙගන අපි ඡන්දයට සූදානම් ෙවමු.  

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
අද ෙම් විවාදය ගැන ඡන්දයක් ගන්ෙන් නැද්ද? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැහැ, අද අපි ඡන්දයක් ගන්ෙන් නැහැ.  
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ෙහට ඡන්දය ගන්ෙන් අද එකටයි, ෙහට එකටයි ෙදකටමද? 

නැහැ ෙන්ද? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැහැ, නැහැ. ෙහට උෙද් ෙම් ෙයෝජනාවට පමණක් ඡන්දය 

ගන්නවා. අෙප් කථිකයන් ෙදන්ෙනක් කථා කළාට පස්ෙසේ 
ඡන්දයක් ගන්නවා.  
 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එම්.ඒ.එල්.එම්. හිස්බුල්ලා රාජ්ය ඇමතිතුමා.  

965 966 

[ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා] 
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ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
නැවත පදිංචි කිරීම රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் - 

னர்வாழ்வளிப்  மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  
அத்தியாவசிய ெபா ச் ேசைவகள் சட்டத்தின் கீழ் 
ெபற்ேறா ய உற்பத்திகள் மற் ம் திரவ எாிவா  உட்பட 
அைனத்  வைகயான எாிெபா ள் வழங்கல் மற் ம் 
விநிேயாகத்ைத அத்தியாவசியமான ேசைவகளாகப் 
பிரகடனப்ப த் வதற்கான விவாதம் நைடெபற் க் 
ெகாண் க்கின்ற .  

குறிப்பாக யார் ஆட்சி ெசய்தா ம் மக்க ைடய - 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු සභානායකතුමා කිව්වා 

ෙම් ෙයෝජනාවට ඡන්දයක් ඉල්ලන්ෙන් නැහැ කියලා. ඡන්දය 
ඉල්ලන්ෙන් අපි ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් ගැන කථා කරන්න තව අෙප් කථිකයන් ඉන්නවා.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමන්ලාට තිෙබන්ෙන් ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්නයි. 

ෙම්ක සම්මත කරනවාද නැද්ද කියලා අහනෙකොට, අපි තමයි 
ඡන්දයක් ඕනෑද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්ෙන්. ඔබතුමා 
ෙකොෙහොමද තීරණය කරන්ෙන් ඡන්දයක් ඉල්ලනවාද, නැද්ද 
කියලා? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙම් විවාදය ෙහට දවෙසේත් පවත්වන බව තමයි එතුමා කිව්ෙව්.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
විවාදය ෙහට දවස දක්වා කල් තබනවා.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක ෙවනම කථාවක්. විවාදය ෙහට දක්වා යනවා. නමුත් 

ඡන්දයකට යනවාද, නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න ඕනෑ අපි. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ගරු එම්.ඒ.එල්.එම්. හිසබ්ුල්ලා  ඇමතිතුමා 

ඔබතුමාෙග් කථාව කරන්න. 

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
யார் ஆட்சி ெசய்தா ம் அரசாங்கம் மக்க ைடய 

நலன்கைளக் க த்திேலெகாண்  ெசயற்பா கைள 
ன்ென க்க ேவண் ம்.  

கடந்த 3 நாட்களாக இலங்ைக ெபற்ேறா யக் 
கூட் த்தாபன ஊழியர்கள் ேமற்ெகாண்ட ேவைல நி த்தம் 
காரணமாக இலங்ைக ரா ம், குறிப்பாக, ெகா ம்  
மாவட்டத்தில், மக்கள் பல்ேவ பட்ட அெசௗகாியங்கைள 
எதிர்ெகாண்டார்கள். இதனால் சாதாரண மக்கள்தான் மிக ம் 
கஷ்டமான ஒ  சூழ்நிைலக்குத்   தள்ளப்பட்டார்கள். எந்தப் 
பிரச்சிைனகள் இ ந்தா ம் அவற்ைற அரசாங்கத்ேதா  ேபசி 
அவற் க்கான தீர் கைளப் ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ேம 
தவிர, ஆர்ப்பாட்டங்கள், ேவைலநி த்தங்கள் ேபான்றவற்ைற 
ேமற்ெகாள்வத டாகப் பிரச்சிைனக க்குத் தீர் காண 

யா . கடந்த காலங்களில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
இவ்வாறான ேவைலநி த்தங்களால்  இந்த நாட் ல் பாாிய 
பிரச்சிைனகள் ஏற்பட்டைத நாங்கள் எல்ேலா ம் அறிேவாம். 
ஆகேவ, இந்தச் சூழ்நிைலகைள நாங்கள் எல்ேலா ம் 
க த்திற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

எாிெபா ள் என்ப  நாட் ேல ள்ள அத்தைன 
ெசயற்பா க ட ம் சம்பந்தப்பட்ட க்கியமான ஒ  
விடயம். இ  ேதசிய ாீதியி ம் சர்வேதச ாீதியி ம் தாக்கத்ைத 
ஏற்ப த் கின்ற . ஆகேவ, இவ்வாறான ைறயில் 
உள்ளவர்கள் ேவைலநி த்தங்கைள ேமற்ெகாள்வத டாகப் 
பிரச்சிைனக க்குத் தீர் காண யா . மக்க ைடய 
அத்தியாவசிய ேதைவகைள டக்குகின்றதான ெசயற்பா கள் 
அரசியல் ாீதியான சிந்தைனக க்கு அப்பால் ேநாக்கப்பட 
ேவண் ம். உண்ைமயிேல ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்த 
ேவைலநி த்தத் டன் சம்பந்தப்பட்டவர்கேளா  ேபசுவதற் 
கான உடன்பா  இ ந்த . அந்நிைலயி ம் அவர்கள் 
இவ்வா  ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈ பட்டைத நாங்கள் ஒ ேபா ம் 
அ மதிக்க யா . அவர்கள் ேவைலநி த்தத்தில் 
ஈ ப வதற்கு நியாயமான காரணங்கள் இ க்கலாம். அைவ 
ேபசித் தீர்க்கப்பட ேவண் ம்.  

ஏெனன்றால், நாங்கள் அரசாங்கத்தின் மீ  அல்ல  
ெதாழிற்சங்கங்கள் மீ  பழிையச் சுமத்தி, இரண்  நாட்களின் 
பின்  மீண் ம் பைழய நிைலைமக்குக் ெகாண் வந் 
தி க்கின்ேறாம். ஆனால், கடந்த ன்  நாட்களாக மக்கள் 
பட்ட ன்பங்கைள ம் யரங்கைள ம் கஷ்டங்கைள ம் 
நாங்கள் ஒ ேபா ம் மறக்க யா . எாிெபா ைளப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்காக அவர்கள் நீண்ட ேநரம் வாிைசயில் 
நின்றார்கள். குறிப்பாக, 'ஆட்ேடா' சாரதிகள் க ைமயான 
கஷ்டங்கைள எதிர்ேநாக்கினார்கள். அவர்க ைடய நாளாந்த 
வ மானம் அதிேலதான் தங்கியி க்கிற . ஆகேவ, 
இவ்வாறான சூழ்நிைலகள் உ வாகின்றேபா , 
அதிகாரங்கைளப் பயன்ப த்தி அச்ேசைவகைள மக்க க்கு 
வழங்கக்கூ ய வைகயிேல அவற்ைற அத்தியாவசியச் 
ேசைவகளாகப் பிரகடனப்ப த்தேவண் ய ேதைவ 
அரசாங்கத் க்கு இ க்கிற ; அ  எந்த அரசாங்கமாக ம் 
இ க்கலாம். அந்த வைகயிேல, இவ்வாறான சூழ்நிைலக க்கு 

கம்ெகா ப்பதற்கு அதிகாரங்கள் இ க்க ேவண் ம். 
இவ்வா  அத்தியாவசிய ேசைவகைள டக்க 
நிைனக்கின்றவர்க க்கு எதிராக நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட 
ேவண் ம்; அத டாக நாங்கள் எதிர்காலத்திேல 
மக்க ைடய அன்றாட நடவ க்ைககள் பாதிக்கப்ப வைதத் 
த க்க ேவண் ம். இவ்வாறான ேவைலநி த்தங்களி டாக 
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மக்க க்குத் ன்ப யரங்கள் ஏற்ப வைத நாங்கள் 
அ மதிக்கக் கூடா . சாதாரணமான ேவ  ேவைலநி த்தம் 
என்றா ம் பரவாயில்ைல. இ  நாளாந்த நடவ க்ைககேளா  
ெதாடர் பட்ட விடயம். சர்வேதச ேபாக்குவரத் டன் - விமான 
ேசைவகள், கப்பற் ேசைவகள் ேபான்றைவ - 
சம்பந்தப்பட் க்கும் இவ்விடயமான  நாட் க்கு 
அவமானத்ைத ம் அபகீர்த்திைய ம் ஏற்ப த் ம். ஆகேவ, 
இவ்வாறான சூழ்நிைலகள் ஏற்ப கின்றேபா  நாங்கள் கட்சி 
ேபதமில்லாமல் ஒன் பட் ச் ெசயற்பட ேவண் ம். 
ஏெனன்றால், இந்த நாட்ைடக் கட் ெய ப்ப ேவண் ய 
ேதைவ ம் நாட் ள்ள இன்ேனாரன்ன பிரச்சிைனக க்குத் 
தீர் காண ேவண் ய ேதைவ ம் எல்ேலா க்கும் இ க்கிற . 
ஆகேவ, ேதசிய ாீதியாக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற இவ்வாறான 
ெசயற்பா க க்கு ஏதாவ  காரணங்கள் இ க்கும். அைவ 
ேபச்சுவார்த்ைதகளி டாகத் தீர்க்கப்பட ேவண் ம். இவ்வா  
ெசய்வத டாகத்தான் நாங்கள் பிரச்சிைனக க்கு நிரந்தரத் 
தீர் கைளப் ெபற் க்ெகாள்ள ம். எதிர்காலத்தி ம் 
இவ்வாறான ெசயற்பா கள் ன்ென க்கப்படலாம். ஆகேவ, 
நாங்கள் இவற்ைற அரசியல் மயப்ப த்தக்கூடா . இன்  
எங்க க்கு இ க்கின்ற க்கியமான ேதைவ நாட் ேல 
இ க்கின்ற பல்ேவ  பிரச்சிைனக க்குத் தீர்  காண்பதாகும். 
அவற் க்கு கம்ெகா க்க ேவண் ய சூழ்நிைலக்கு நாங்கள் 
ஆயத்தமாக ேவண் ம்.  

ேம ம், கட்சிக க்கிைடயில் ேவ பா கைள 
வளர்த் க்ெகாண்  சாதாரண மக்கைளக்  
கஷ்டப்ப த் வைத, அவர்கைளத் ன்பத்தில் ஆழ்த் வைத, 
வ ைமயில் இ க்கின்ற எளிய மக்கைள இவ்வாறான 
பிரச்சிைனக க்கு உட்ப த் வைத  எந்த வைகயி ம்  நாம் 
அ மதிக்க யா . ஆகேவ, இவ்வாறான நிைலைமகள் 
ஏற்ப ம்ேபா  அவசரகால நிைலைமையப் பயன்ப த்தி, 
மக்க க்கு அத்தியாவசிய ேசைவகைளப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கான நடவ க்ைககள் எ க்கப்படேவண் ம் 
என்  கூறி, விைடெப கின்ேறன்.  

 
[අ.භා. 3.32] 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අත්යවශ්ය මහජන ෙසේවා 

පනත යටෙත් ෙයෝජනාව පිළිබඳවයි අපි අද දින විවාද කරන්ෙන්.  
අදාළ ගැසට් නිෙව්දනෙය් උපෙල්ඛනෙය්, "ෙපෙටෝලියම් නිෂ්පාදන 
හා දව වායු ඇතුළු සියලුම ඉන්ධන සැපයුම හා ෙබදා හැරීම  සහ 
ෙර්ගු ආඥාපනෙත් අරමුණු සඳහා වරායක් ෙලස නිර්වචනය කර 
ඇති ඕනෑම වරායක් තුළ නැවකින් ෙතල් ෙහෝ ඉන්ධන බැහැර 
කිරීම, පවාහනය කිරීම, ෙගොඩබෑම, ගබඩා කිරීම, භාර දීම ෙහෝ 
ඉවත් කිරීමට අදාළව සිදු කළ යුතු ෙහෝ අත්යවශ්ය වන සියලුම 
ෙසේවාවන්, වැඩ ෙහෝ ඕනෑම ආකාරයක ශමය ෙයදවීම යන 
ෙසේවාවන් සැපයීෙමහි...." යනුෙවන් සඳහන් කර තිෙබනවා.   
ෙමම අතිවිෙශේෂ ගැසට් නිෙව්දනය 1979 අංක 61 දරන අත්යවශ්ය 
මහජන ෙසේවා පනත ය ටෙත්යි ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.  

එවකට ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව් සිටි 
අගාමාත්ය ආර්. ෙපේමදාස මැතිතුමා විසින් 1979 දී එම පනත් 
ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා.  එය පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කෙළේ ෙවන කිසිම කරුණක් නිසා ෙනොෙවයි.  ඒ සඳහා 
ෙහේතු වුෙණ් ෙමොකක්ද? 1977 දී  බලයට පත් වුණු ආණ්ඩුව 

පාර්ලිෙම්න්තු බලතල සියල්ල අතට අරෙගන, නව ලිබරල්වාදී 
ආර්ථික පතිපත්තිය ඉදිරියට ෙගන යාමට අවශ්ය ව්යවස්ථාව -
ඒකාධිපති ස්වරූපෙය් ව්යවස්ථාව- සම්මත කරලා, එම ආර්ථික 
පතිපත්තිය ඉස්සරහට ෙගන යන කියාවලියත් එක්ක වැඩ කරන 
පන්තිෙය් මතුවීම, එම පන්තිෙය් අරගළ මර්දනය කිරීෙම් පදනම 
ඇතිව තමයි අත්යවශ්ය මහජන ෙසේවා පනත පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කෙළේ.  

සාකච්ඡා හා සංවාද මාර්ගෙයන් ෙම් පශ්න විසඳා ගන්නවාය 
කියා අද අෙප් සමහර අය කිව්වා. ඇත්ත. ෙමොකද, රට ඇතුෙළේ 
තමන්ෙග් වෘත්තීය අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් ෙගන යන 
අරගළවලදීත්, ජාතික කාරණාවලදීත් කම්කරු පන්තියට ඒක 
ෙවන් ෙනොකර අරගළ කරන්න බැරිකමක් නැහැ. ෙමොකද, ෙම් 
එකකට එකක් බද්ධ ෙවලායි තිෙබන්ෙන්.  ආර්. ෙපේමදාස 
අගමැතිතුමා ෙම් පනත ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්ත් කිව්වා, "මහ 
ජනතාවෙග් සුබසිද්ධිය, යහපත ෙවනුෙවන් තමයි අප ෙම් 
අත්යවශ්ය ෙසේවාව පනවන්ෙන්" කියා. නමුත්, ඒ අත්යවශ්ය ෙසේවා 
පනවන ෙකොට රෙට් ආන්ෙදෝලනාත්මක තත්ත්වයක් ඇති වුණා.  
වැඩ කරන පන්තිය මත බර පැෙටව්වා.  ඒකට එෙරහිව වැඩ 
වර්ජනවලට ෙපරාතුව විෙරෝධතා ව්යාපාර පටන් ගත්තා. අමතක 
කරන්න එපා, ඒ විෙරෝධතා ව්යාපාර ෙගන යන අවස්ථාෙව් ෙපොලු 
මුගුරුවලින්, බයිසිකල් ෙච්න්වලින් පහර දීලා වැඩ කරන 
පන්තිෙය් නායකයන්  මරා දමපු බව. එහිදී ෙසෝමපාල සෙහෝදරයා 
වැනි අය මරා දැමුවා. ඒ එක්කම තමයි අසූෙව් ජූලි වැඩ වර්ජනය 
ඇති වුෙණ්. වැඩ කරන පන්තිය මර්දනය කිරීෙම් අරමුණින්, යම් 
ෙසේවාවක් අත්යවශ්ය ෙසේවාවක් බවට පත් කිරීම පාදක කරගනිමින් 
කියා කරන්න ආණ්ඩුවක් උත්සාහ කරනවා නම්, ඒ තුළින් 
කම්කරු පන්තිය මර්දනය කරන්න ලැහැස්ති ෙවනවා නම්, ෙම්වා 
පැනෙවන්ෙන් වැඩ වර්ජන එපා කියන ෙකොන්ෙද්සි යටෙත් නම්, 
අපට ෙම්වාට කිසිදු සහායක් ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාෙව් වැඩ කරන පන්තිෙය් කම්කරුවන්ට 
ඊෙය් දිනෙය් කරන ලද ම්ෙල්ඡ පහරදීම අප දැඩි ෙලස ෙහළා 
දකිනවා. ෙම් වාෙග් කියාමාර්ග ඉදිරියට ෙගන යෑෙම්දී, ෙපොලීසිය 
හමුදාවට වඩා ෙවනත් බාහිර ෙකොට්ඨාස පාවිච්චි කරලා තස්තවාදි 
ස්වරූපෙයන් ෙම්වා යටපත් කරන්න ගත් උත්සාහයන් ඉතිහාසෙය් 
අප දැක තිෙබනවා. එම නිසා  රටට අනතුරක් සිදුෙවනවා නම්, 
රෙට් ආර්ථිකයට බලපෑමක් සිදුෙවනවා නම්, තමන්ෙග් වෘත්තියට 
බලපෑමක් සිදු ෙවනවා නම්, තමන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර 
ගන්න කියා මාර්ග ගන්න ෙකොට ආණ්ඩුව ඊට කන් ෙදන්ෙන් 
නැත්නම්, විවිධ ආකාරෙය් විෙරෝධතා ෙගන යන්න රටක වැඩ 
කරන පන්තියට පුළුවන්කමක් තිෙබනවා.  

ඒක නිසා අපට ෙවන් කරලා කථා කරන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. මම කියන්න කැමැතියි,  ෙම්කට පාදක ෙවච්ච කරුණු 
කුමක් වුවත් ඒවා අපට ෙවනම සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් බව. 
රෙට් ආර්ථිකය සම්බන්ධව,  රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න 
ඉස්සරහට ෙගන යන  වැඩ පිළිෙවළකදී,  ෙම් ආණ්ඩුව කල්පනා 
කරනවා නම්  "අෙප් පැත්ත තමයි හරි, ඒකට කාටවත් විරුද්ධ 
ෙවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ" කියලා,  ඒක සාධාරණ පිළිෙවතක් 
ෙනොෙවයි.  

අපි වඩා පජාතන්තවාදී විධියට,  ඒ වැඩ කරන පන්තියත් 
එක්ක සංවාදශීලිව ෙම් පශ්නවලට විසඳුම් ෙසොයන්න ඕනෑ. වැඩ 
වර්ජන මතු ෙවන විට ඒවා බෙලන් යටපත් කරන්න උත්සාහ 
කෙළොත් කඩාකප්පල්කාරී කියාවන්වලට පරිවර්තනය ෙවන්න 
පුළුවන්. ඒක ෙලෝක ඉතිහාසෙය් අපි දැකලා තිෙබනවා. 
පජාතන්තවාදී පෙව්ශයන් නරක විධියට යටපත් කරන්න කියා 
කෙළොත්, විෙශේෂෙයන්ම ආර්ථික මර්මස්ථාන සම්බන්ධෙයන් 
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කියා කරනෙකොට, ඒවා  කඩාකප්පල්කරන තත්ත්වයට වැඩ කරන 
පන්තිය පත් වුෙණොත්,  ඒවා ඊට වඩා  නරක විධියට රටට 
බලපානවා පමණක් ෙනොෙවයි,  ෙම් රෙට් පවතින තත්ත්වය මීට 
වඩා අරාජික ෙවන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ආර්ථික සංවර්ධනය 
සඳහා ගමනක් යන අවස්ථාවක අපට කම්කරු පන්තිය මර්දනය 
කරලා ඒක ෙගන යන්න බැහැ.  

කම්කරු පන්තිෙය් සහෙයෝගය දිනා ගන්න ඕනෑ. ඒ කියා 
මාර්ග පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න ඕනෑ. ඒ කියා මාර්ග පිළිබඳව 
කම්කරු පන්තිෙය් විඥානය දියුණු කරලා වඩා අර්ථවත් විධියට ඒ 
අයෙග් සහෙයෝගය ලබා ගන්න කියා කිරීම හැර,  ෙපොලිස් මර්දනය 
ෙයොදවලා, එෙහම නැත්නම් ෙවනත් බාහිර තස්තවාදී ෙකොටස් 
පාවිච්චි කරලා ෙම් වාෙග් පහාරාත්මක විධියට හැසිෙරන ෙකොට,  
ෙම් ඉදිරිපත් කරපු ගැසට් නිෙව්දනය තුළඅපට හිෙතනවා,  "ලබ්බට 
තියපු අත පුහුලටත් තියයි" කියලා.  

ෙම්ක නරක තත්ත්වයක්. ෙම්ක ෙවනත් ෙසේවාවන් සඳහාත් 
පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. 1979 සැප්තැම්බර් මාසෙය් ෙගනාපු ඒ 
පනත යටෙත් ඕනෑම ෙසේවයක් අත්යාවශ්ය ෙසේවාවක් බවට 
පරිවර්තනය කරලා වැඩ කරන පන්තිය මර්දනය කරන්න පාවිච්චි 
කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා ෛනතික විධිවිධාන ෙමහි තිෙබනවා. ඒ 
අය හිෙර් දමන්න පුළුවන්, දඩ ගහන්න පුළුවන්, දඬුවම් කරන්න 
පුළුවන්. ඒ නිසා ෙම්ක කම්කරු පන්තිය වහලුන් හැටියට තියා 
ගන්න හදන උත්සාහයක්ද කියන එක ගැන අපට කල්පනා 
කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන කාලය අවසානයි. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
 ෙහොඳයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙහළා දකිනවා ඒ මෘග 
පහාරය. එවැනි මැර පහාර මඟින් වැඩ කරන පන්තිය පෙකෝප 
කිරීම හරහා ඔවුන් වඩ වඩාත් පචණ්ඩත්වයට පත්  කිරීම සහ 
ෙවනත් ක්ෙෂේත ෙම් අරගළයට තල්ලු කර දැමීම ජන ජීවිතවලට 
මීට වඩා තදින් බලපාන්න පුළුවන්. ඒ නිසා රෙට් ආර්ථික 
සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් ෙම් ආණ්ඩුව යම් ගමන් මඟක යන්න 
උත්සාහ කරනවා නම් රෙට් සාමය ආරක්ෂා ෙවන්න ඕනෑ. නමුත්, 
ඒ පිළිබඳ සංවාදයක් තවම පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙහෝ ෙගන යන්න 
ෙම් ආණ්ඩුව අෙපොෙහොසත් වී තිබියදී, විවිධ අදහස්, මෙනෝ 
භාවයන් වැඩ කරන පන්තිය තුළට එන එක වළක්වන්න බැහැ. 
ෙවනත් අයට විවිධ බලපෑම් මඟින් ඒ අයෙග් මනස විකෘති 
කරන්න තිෙබන ඉඩ කඩ නවත්වන්න බැහැ. ඒ නිසා ඒ තිෙබන 
අඩු පාඩු වැඩ කරන පන්තිය පිට දාලා පහර දීලා, මර්දනය කරලා, 
මිෙල්ච්ඡ විධියට හැසිරීම නවත්වා, ඒ වැඩ වර්ජනය මර්දනය 
කරන්න කියා කරපු, අනවශ්ය විධිෙය් බලපෑම් කරමින් පහර දීපු 
ෙකොටස්වලටත් නීත්යනුකූල පියවර ගන්නය කියා ඉල්ලා සිටිමින් 
මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 3.42] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙපර කථා කරපු ගරු 
මන්තීතුමා කථා කළා, වැඩ වර්ජනෙය්දී සිදු කළ පහර දීම් ගැන. 
ෙකෙසේ ෙවතත් අපි මතක් කරන්න ඕනෑ, අද වන ෙකොට විශාල 
හානියක් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් ෙද්ෙපොළවලට 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන බව. විෙශේෂෙයන්ම Ceylon Petroleum 
Storage Terminals Limited හි මුතුරාජෙවල පර්යන්තෙය් විශාල 
හානියක් කර තිෙබනවා. ඒ ගැන මා ඉදිරිෙය්දී කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම 1979 අංක 61 දරන අත්යාවශ්ය මහජන ෙසේවා 
පනත අනුව, 2017 ජූලි 25 වැනිදා අංක 2029/23 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නියමයක් මඟින්, 2017 ජූලි මස 25 
දින සිට ෙපෙටෝලියම් නිෂ්පාදන හා දව වායු ඇතුළු සියලුම 
ඉන්ධන සැපයුම හා ෙබදා හැරීම සහ ෙර්ගු ආඥා පනෙත් අරමුණු 
සඳහා වරායක් ෙලස නිර්වචනය කර ඇති ඕනෑම වරායක් තුළ 
නැවකින් ෙතල් ෙහෝ ඉන්ධන බැහැර කිරීම, පවාහනය කිරීම, 
ෙගොඩ බෑම ආදී සියලු කටයුතු අත්යවශ්ය ෙසේවා විධියට පකාශයට 
පත් කළා. රටක මහජනතාවෙග් ජන ජීවිතය අඩාල වීම 
වැළැක්වීමට පවතින රජය විසින් විවිධ තීන්දු ගන්නවා. 
විෙශේෂෙයන්ම මහ බැංකුව, විදුලිබල මණ්ඩලය,  විදුලි සංෙද්ශ, 
තැපැල්, ෙසෞඛ්ය, මහාමාර්ග, පවාහන, දුම්රිය, වරාය, ආනයන 
අපනයන ආදී ආයතනත් ඉදිරිෙය්දී ෙම් නිෙයෝගයට යටත් කළ 
යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 ජනවාරි 08 වැනිදායින් 
පස්ෙසේ ෙම් රෙට් යහපාලනය ස්ථාපිත වීමත් එක්ක ජනතාවට 
සැබෑ නිදහස උදා වුණා. ඒ නිදහස අනිසි ෙලස ෙයොදා ගනිමින් 
රාජ්ය විෙරෝධීන් ආණ්ඩු ෙපරලීෙම් අසාර්ථක උත්සාහයක නිරත 
ෙවනවා. රාජපක්ෂ යුගෙය්  හදිසි නීතිය ෙයොදා ෙගන තමන්ට රිසි 
පරිදි රට පාලනය කළා. ඒ අය අද ඒවා අමතක කරලායි ෙම් 
යහපාලන ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කථා කරන්න උත්සාහ කරන්ෙන්.  
විෙශේෂෙයන්ම ඛනිජ ෙතල් වර්ජනය ගැන කථා කිරීෙම්දී සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ පධාන කරුණුවලින් එකක් තමයි තිකුණාමල ෙටල් 
ටැංකි පර්යන්තය පිළිබඳ කාරණය. එතැන ෙතල් ටැංකි 101ක් 
තිබුණා. ඒවා ඉදි කර තිෙබන්ෙන් 1931 ඉංගීසි ආණ්ඩුව කාලෙය්. 

එදා ඉඳන් අපි ෙම් ෙතල් ටැංකි සම්බන්ධෙයන් විවිධ වාර්තා 
දැක්කා. 1948දී අපි නිදහස ලැබූ දින සිට 2003 දක්වා ෙම් ෙතල් 
ටැංකි 100 කිසිම කටයුත්තක් සඳහා පරිහරණය කෙළේ නැහැ. ෙම් 
ෙතල් ටැංකි 100ම වල් වැදිලායි තිබුෙණ්. 2003දී එයින් ෙතල් 
ටැංකි 14ක් ඉන්දියන් IOC සමාගමට බදු දුන්නා. තවත් ෙතල් 
ටැංකි 86ක් ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. 2003 සිට ෙම් වන විටත් ඒ 
ෙතල් ටැංකි 86 කැලෑ වදිමින් තමයි තිෙබන්ෙන්. බදු දීපු ෙතල් 
ටැංකි 14න් විතරක් අවුරුද්දකට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් ලක්ෂයක 
ආදායමක් ආණ්ඩුවට ලැෙබනවා. "ෙම්වා බදු ෙදන්න එපා, ෙම්වා 
වල් වදින්න ෙම් විධියට තියන්න." කියලා කියන්ෙන් රාජ්ය 
ෙද්ෙපොළ ආරක්ෂා කරන කට්ටිය ද? නැත්නම්, රාජ්ය ෙද්ෙපොළ 
විනාශ මුඛයට යන්න දීලා බලන් ඉන්න කට්ටියද කියලා මම 
අහන්න කැමැතියි. ඔය කියන කට්ටිය 2015 වනතුරු ආණ්ඩු 
බලෙය් හිටියා. ඔවුන් ෙම් ෙතල් ටැංකි සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක්ද 
ගත්ත පියවර කියලා මම අහන්නත් කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම, පසු ගිය 
ෙරජීමය යුගෙය්දී ඒකාධිපති බලය ෙයොදවා ෙගන රාජ්ය සම්පත් 
තමන්ෙග් පවුෙල් සම්පත් විධියට පරිහරණය කළා. කිසිදු වග 
විභාගයක් ඒ සම්බන්ධෙයන් සිදු කෙළේ නැහැ. යම් යම් 

971 972 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවස්ථාවලදී තමන්ෙග් විරුද්ධවාදීන් සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ 
කටයුතු කෙළේ සුදු වෑන්වලින්. තිෙපෝලිවල කෑම්ප් එකක් 
තියාෙගන පරීක්ෂණ පැවැත්වූෙය් එතැනයි. පරීක්ෂණවලින් 
පස්ෙසේ පාවිච්චි කරපු වචනය තමයි, "මස් මාංස ඉවත් කිරීම" 
කියන වචනය. මස් මාංස ඉවත් කිරීම තමයි ඒ කාලෙය් දීපු දඬුවම. 
ෙම් වන විට ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාෙව් වර්ජනය අසාර්ථක 
ව්යායාමයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් සුළු කල්ලියක් ෙම් වර්ජනය 
සඳහා මධ්යස්ථ ෙසේවකයන් ෙනොමඟ යවලා තමන්ෙග් පටු 
පරමාර්ථ ඉෂ්ට කරගන්න උත්සාහ කළා. ඒ ෙගොල්ලන්ට ඕනෑ 
වුෙණ් ෙම් වර්ජනය හරහා රටට විවිධ ආර්ථික වශෙයන් බලපෑමක් 
කරලා තමන්ට අවශ්ය පරිදි රෙට් පරිපාලනය ෙවනස් කරන්නයි. 
නමුත්, රාජ්ය හමුදාෙව් සැලසුම් ඉදිරිෙය් ඒ නිවට වර්ජකයන් දණ 
ගැස්සුවා. ඔවුන් බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ගමනාගමනය, විදුලිය 
සැපයීම, ෙසෞඛ්ය ෙසේවය ඇතුළු ෙසේවාවන් අඩාල කරන්නයි. ඒ 
කටයුතු එකක්වත් ඒ ආකාරයට කරගන්න බැරි වුණා.  

ඊළඟට, දිගින් දිගටම ෙචෝදනා එල්ල ෙවන්ෙන් ඒ අවස්ථාෙව්දී 
ෙසේවකයන්ට පහරදීමක් වුණා කියලයි. විෙශේෂෙයන්ම කියන්න 
ඕනෑ, සාධාරණව ආණ්ඩුවක් පාලනය කරන ෙකොට ඒ ආණ්ඩුවට 
විරුද්ධව කටයුතු කරන්න ගිහිල්ලා සාමාන්ය ජන ජීවිතය අඩාල 
ෙවන ෙකොට සාමාන්ය ජනතාවෙගන් යම් යම් විෙරෝධතා 
උද්ෙඝෝෂණෙය් ෙයදී සිටින අය ෙවත එල්ල ෙවන්න පුළුවන් බව. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙමවැනි උද්ෙඝෝෂණ නිසා කුලී රථ රියැදුරන්, 
තීවිල් රියැදුරන්, සුළු ෙවෙළඳ සැල්, ෙහෝටල් ආදිය පවත්වා ෙගන 
යන උදවියෙග් ව්යාපාර කටයුතු අඩාල ෙවලා ඒවා පවත්වා ෙගන 
යන්න බැරි ෙවනවා. එතෙකොට ඒ උදවිය කුපිත ෙවලා එතැන ඇති 
ෙවච්ච තත්ත්වයත් එක්ක පහරදීමක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
පහරදීම සිද්ධ ෙවච්ච ෙවලාෙව්දී ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරු 
ඔවුන් හඳුන්වන්ෙන් "රජෙය් මැරයන්" කියලයි. "ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
මන්තීවරු මැරයන්" කියලා ෙබෝඩ් ගහන්න විතරක් ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරු ෙබොෙහෝම දක්ෂයි. රාජ්ය විෙරෝධී වර්ජකයන් 
පමාණාත්මකව කුඩා වුණත්, ෙම් වන විට විශාල ෙද්ෙපොළ 
හානියක් මුතුරාජෙවල පර්යන්තෙය් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
මුතුරාජෙවල, "Automated Loading Arms" කමයට කියාත්මක 
වන පර්යන්තයත්, ඒෙක් පරිගණක ෙකොටස්වලටත්, panel 
boardsවලටත්, control panelsවලටත්, ලීටර් 33,000 
බවුසර්වලටත්, ලීටර් 24,600 බවුසර්වලටත් හානි සිදු කර 
තිෙබනවා. 1979 අංක 61 දරන පනෙත් 4වන වගන්තියට අනුව ඒ 
උදවියට ඉදිරි කාලෙය්දී දඬුවම් ලැෙබන බව ෙහොඳට මතක 
තියාගන්න ඕනෑ.  

ඒ දඬුවම් තුළ දඩ මුදල්, සිරගත කිරීම්, රැකියා අහිමිවීම්, චංචල 
සහ නිශ්චල ෙද්ෙපොළ රාජසන්තක කිරීම්වලට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ 
ෙවන බව මම විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙමවැනි අණ 
පනත් තිබියදී තමයි එක එක්ෙකනාෙග් උසිගැන්වීම්වලට ගිහිල්ලා 
ෙම් වර්ජනය සිදු කෙළේ. ඒවාට ඉදිරිෙය්දී මුහුණ ෙදන්න, ඒවා විඳ 
දරාගන්න ලෑස්ති ෙවන්න කියලා මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න 
කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම ඊෙය් දිනෙය්දී ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාෙව් ගින්නක් ඇති විය හැකි බව දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා කිව්වා. වර්ජන, ෙද්ෙපොළ හානි කිරීම් සහ ඉදිරිෙය්දී 
ෙතල් ටැංකිවලට ගිනි තැබීම පසු පස තිෙබන බළල් අත් කවුද 
කියලා ඊෙය් පැහැදිලි වුණා. වැදගත් කියලා අපි විශ්වාස කරන 
ෙද්ශපාලන පවුලකින් එන පවුකාර ෙද්ශපාලනඥෙයක් ෙම් සභාව 
තුළ සිටීම සම්බන්ධෙයන් ඇත්තටම අපි කනගාටු ෙවනවා. පසු 
ගිය කාලෙය් ෙම් වාෙග් ෙද්වල් කෙළේ පභාකරන්. එදා පභාකරන් 
කරපු ෙද්වල් අද ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරු කරන්න උත්සාහ 
කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම මම මතක් කරන්න ඕනෑ, ෙම් වාෙග් 

උදවියට පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න ඡන්දය දීපු මිනිස්සුන්ටත් ෙම් 
පවුවලින් ෙකොටසකට කර ගහන්න ෙවනවා කියලා. ඒ නිසා 
ඉදිරියටත් ෙම් වාෙග් පවුකාර ෙද්ශපාලනඥෙයෝ පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එවන එක නවත්වන්න ඕනෑ කියන එක ෙම් රෙට් ජනතාව 
දැන්වත් ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වර්ජන පවත්වමින් ෙකොච්චර 
කඩාකප්පල්කාරී වැඩ කරන්න උත්සාහ කළත් ඊෙය් හවස් 
වනෙකොට මුතුරාජෙවලින් දැවි ෙතල් ෙමටික් ෙටොන් 20,000ක් 
ෙපොම්ප කරන්න හැකි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අද උෙද් 
වනෙකොට මුතුරාජෙවලින් කිෙලෝ ලීටර් ලක්ෂ හතහමාරක් හා 
ෙකොෙළොන්නාව ෙතල් නිමාෙවන් කිෙලෝ ලීටර් ලක්ෂ දහහතක් 
සහිත ඉන්ධන නැවක් තිකුණාමල වරායට යවා තිෙබනවා. 
ෙබොෙහෝ විට එම ඉන්ධන ෙහට සිට ෙබදා හැරීමට කටයුතු 
කරන්න හැකියාව ලැෙබයි. [බාධා කිරීමක්] 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට කෙඩ් 
ගිය එම වර්ජකයන්ට ඉදිරිෙය්දී සිද්ධ ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන 
එක පැහැදිලියි. අදාළ පරීක්ෂණ කටයුතු ඉවර වුණාට පස්ෙසේ 
වර්ජනය කරපු උදවියට සිදු වන්ෙන්, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ෙග් ෙගවල්වල හැළි වළන් ෙහෝදන්නට සිදු වීමයි 
කියන එක පකාශ කරමින් මම නවතිනවා. 

 
[අ.භා. 3.52] 
 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භය 

තුළ කථා කිරීෙම්දී ඉතා පරිස්සමින් ෙමන්ම, මන්තී ධුරෙය් 
අභිමානවත් බව රැකෙගන කථා කරන්න කියලා මම ගරු චන්දිම 
ගමෙග් මන්තීතුමාට අවවාදාත්මකව කියන්න කැමැතියි. ඒ ෙවන 
ෙමොකක්වත් නිසා ෙනොෙවයි,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා, point of  Order එක 

ෙමොකක්ද? 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමා මෙග් නම සඳහන් 

කරමින් පකාශයක් කළා. 

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා ඊෙය්-ෙපෙර්දා හැසිරුණු 
ආකාරය අපි දැක්කා ෙන්. මට පරිස්සම් ෙවන්න කියන්න 
ඉස්ෙසල්ලා- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එය point of  Order එකක් ෙනොෙවයි.  

ගරු සී.බී. රත්නායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථාව කරන්න. 
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[ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා] 
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ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමාට මම අවවාදයක් 

දුන්ෙන්. ඒකට point of  Order එකක් මතු කරන්න අවශ්ය නැහැ. 
එතුමා තරුණ මන්තීවරෙයක්. එතුමාට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. 
එම නිසා මම අවවාදයක් හැටියටයි එම පකාශය කෙළේ. [බාධා 
කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඔය "වළ වළ" ගෑවට 
ඔබතුමාට ඉෙගන ගන්න තව හුඟක් ෙද්වල් තිෙබනවා. කථා 
කරන්න ඉෙගන ගන්න කියන එකයි මට කියන්න තිෙබන්ෙන්. 
ඒක නිසා- [බාධා කිරීමක්] ඒ ගැන මම මීට වඩා කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. මම හිතුවා, මහත්තෙයකුට අවවාදයක් දුන්නා කියලා. දැන් 
බලාෙගන යනෙකොට අවවාදය දීලා තිෙබන්ෙන් තිරිසෙනකුට 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කියලා මට ෙත්රුණා. එම නිසා මා ඒ පකාශය ඉල්ලා අස් කර 
ගන්නවා. ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේට ඊට වැඩි ෙදයක් 
කියන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් කාලෙය් පාට 
හා පක්ෂ කියන ෙදක ගැන ෙනොෙවයි, අෙප් පතිපත්ති අනුවයි කථා 
කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙනොගැළෙපන වචන පකාශ වුණා නම්, ඒවා හැන්සාඩ් 

වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන ෙලස මම නිෙයෝග කරනවා. ගරු චන්දිම 
ගමෙග් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා බාධා කරන්න එපා. ගරු සී.බී. 
රත්නායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථාව කරෙගන යන්න.  

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උපෙද්ශයක් ෙදන්න ගිහින් 

සිදු වූ ෙද් ගැන මා කනගාටු වනවා. මීට වැඩිය මම ඒ ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැහැ.  

අත්යවශ්ය මහජන ෙසේවා පනත යටෙත් අද ඉදිරිපත් කළ 
ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් වූ විවාදයට සහභාගි ෙවමින් ගරු 
මන්තීවරු ඉතිහාසය ගැන කථා කළා, ඉතිහාසෙය් සිදු වුණු ෙද්වල් 
ගැන කථා කළා. ඒ වාෙග්ම ඉතිහාසයට ඇඟිල්ල දික් කළා. නමුත්, 
වර්තමානෙය් ෙකොයි ආකාරෙයන්ද කටයුතු කරන්ෙන් කියන එක 
පිළිබඳවත් අපි අවෙබෝධ කරෙගන කථා කළ යුතු වනවා. රෙට් 
ජනතාව මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ හැටියට අපව පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පත් කර එවන්ෙන් ඔවුන්ෙග් ශුභසිද්ධිය සහ ඔවුන්ෙග් අභිවෘද්ධිය 
ෙවනුෙවන් අපි කටයුතු කරයි කියන බලාෙපොෙරොත්තුෙවනුයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වරාය ගැන කථා කරනෙකොට 
මා මුලින්ම ෙම් කාරණය කිව යුතුයි. මෙග් පති පක්ෂය වන 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පතිපත්තිවලට මම එකඟ ෙනොවන 
නමුත්, එවකට එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙව් හිටපු ලලිත් 
ඇතුලත්මුදලි ශීමතාණන් ආයතන මට්ටමින් ගත්තාම 300 වන 
තැනට තිබුණු වරාය 28 වන තැනට ෙගනාෙව් ඉතා ඕනෑකමින් 
සහ ෙද්ශ මාමකව, ෙද්ශ හිෛතෂීව මාතෘ භූමියට යම් ෙදයක් 
කරන්න ඕනෑ කියලා හිෙත් තබා ෙගනයි. නමුත්, මාතෘ භූමියට ඒ 
උදාරතර ෙසේවය ඉටු කරන්න කටයුතු කෙළේ ෙවන ෙමොකක්වත් 
නිසා ෙනොෙවයි, අෙප් උරුමය සහ අෙප් අයිතිය රැක ගන්න 
තිෙබන ඕනෑකම නිසාමයි. ෙමන්න ෙම් ඕනෑකම නිසාම තමයි පසු 
ගිය කාල වකවානුෙව්දී අපට අවශ්ය වුෙණ් ෙලෝකෙය් පධාන 

ෙපෙළේ ස්වාභාවික වරායක් වන අෙප් තිකුණාමල වරාය වාෙග්ම, 
අපට තිෙබන ෙද්පළ රැක ගන්න. අෙප් සභානායක ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා මෙගත් එක්ක එකඟ වනවා ඇති ෙම් 
කාරණයට. එදා සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය පැය 24න් 
ෙෂල් සමාගම අත්පත් කරගත් ආකාරය වාෙග්ම, මාතෘ භූමිෙය් 
ධජය ඉහළට ඔසවා ෙගන අභිමානවත්ව ඒ ගමන ගිෙය් ෙකොයි 
ආකාරයටද කියා අපට මතකයි. 

අභිමානවත්කම රැකෙගන අෙප් ෙද්ශෙය් අවශ්යතාව ඉෂ්ට 
කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීෙම්දී ඒ වෘත්තීය අයිතිවාසිකම් 
ෙවනුෙවන් ඒ කම්කරුවන් කථා කෙළේ, ඔවුන්ෙග් පඩි වැඩි 
කරන්න කියලා ෙනොෙවයි; ඔවුන්ෙග් අතිකාල දීමනා වැඩි කරලා 
ෙදන්න කියලා ෙනොෙවයි. ඔවුන් ඉල්ලුෙව් ෙවන ෙමොකක්වත් 
ෙනොෙවයි, අනාගත පරපුර ෙවනුෙවන් අපට, අෙප් දරුවන්ට අහිමි 
වී යන ෙද් රැක ෙදන්න කියලායි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ණය බර ගැන අපි කථා කළා. ණය ෙගවන්න ඕනෑය කියන එක 
ගැන කථා කළා. ෙම් ආකාරෙයන් මර්දනකාරී පිළිෙවතක් 
කියාත්මක කරලා, ඒ අවශ්යතාව ඉෂ්ට කිරීමට කටයුතු කිරීම 
පිළිබඳව අපි කනගාටු වනවා.  

ලංකා ඉතිහාසෙය් කවදාවත් අපි පතිඅපනයන කියාවලියට 
දායක ෙවලා ති බුෙණ් නැහැ. ෙකොළඹ වරාෙය් එතරම් ඉඩක් 
තිබුෙණ් නැහැ. එම නිසා හම්බන්ෙතොට වරාය පතිඅපනයන 
කියාවලිය සඳහා දායකත්වය ලබා දුන්නා. 2014 වර්ෂෙය්දී 
1,60,382ක් වාහන පතිඅපනයනය කරන්න අපට පුළුවන්කම 
ලැබුණා. 2015 වනෙකොට ඒ පමාණය 1,17,000කට බැස්සා. 2016 
වනෙකොට 72,000කට බැස්සා. ෙම් ආදායම් මාර්ගය උත්පාදනය 
කරෙගනයි ආෙව්. වරායක් හදපු ගමන් ආදායම ඉහළට යන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ පිළිබඳව අවෙබෝධ කරෙගන, ඒ කටයුතු 
කියාත්මක කරෙගන, ගත්ත ණයත් ෙගවාෙගන යන්න සූදානම් 
වනෙකොට තමයි ෙම් ආයතනය පාඩු ලබන තැනක් බවට 
පරිවර්තනය කෙළේ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  

බංකර මඟින් ෙතොග රැස්කර ගැනීෙම්දී ලැබූ ලාභය 
ෙකොෙතක්ද කියා ෙහොඳට ගණනය කරලා බලන්න. ඒ වාෙග්ම 
වරායට පැමිණි නැව් සංඛ්යාව බලන විට, 2012 වනෙකොට නැව් 
31කුත්, 2013 වනෙකොට නැව් 134කුත්, 2014 වනෙකොට නැව් 
195කුත්, 2015 වනෙකොට නැව් 175කුත්, 2016 වනෙකොට නැව් 
140කුත් පැමිණ තිෙබනවා. වරායට පැමිණි නැව් සංඛ්යාව 
වැඩිෙවමින් ෙගොස් ඉන් පසු අඩු වීමට පධාන වග කිව යුත්තා කවුද 
කියලා ඒෙකන් අවෙබෝධ කර ගන්න කියන එක මා විෙශේෂෙයන් 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

පළමුවන අදියර, ෙදවන අදියර හැටියට ෙගොඩ නඟා මාතෘ 
භූමිය ෙවනුෙවන්, අනාගතය ෙවනුෙවන් තමයි ඒ අවස්ථාව සලසා 
දුන්ෙන්. ඒ සඳ හා  ෙසේද මාවත -Silk Road එක- හරහා කා ඇළ 
මාර්ගය කැපීෙමන් අෙප් ෙද්ශයට ෙමොන තරම් ආදායමක් 
උත්පාදනය කරන්න පුළුවන් කමෙව්දයක් ඇතිවනවාද? ඒ 
කමෙව්දය තුළින් අෙප් ෙද්ශෙය් අභිමානවත්කම වැඩිවනවා 
වාෙග්ම අෙප් ආර්ථිකයත් දියුණු තත්ත්වයට පත් වනවා. විෙද්ශ 
රටවල් ගත්ෙතොත්, සිංගප්පූරුව වැනි රටවල් ෙම් කා ඇළ කැපීම 
සම්බන්ධෙයන් ඉතා විරුද්ධයි. සමහර විට ඇෙමරිකාවත්, 
ඉන්දියාවත්, චීනයත් අතර තිෙබන ඝට්ටනයන් තුළ ඒක 
ෙතෝතැන්නක් හැටියට ගන්න සූදානම් කරලා තිෙබනවා. 
ෙතෝතැන්නක් හැටියට සූදානම් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙවන 
ෙමොකක්වත් නිසා ෙනොෙවයි, ඔවුන්ෙග් base එකක් බවට 
පරිවර්තනය කරගන්නයි. ෙම් කාරණා ෙදස අපි ඉතා සාවදානව 
බලා තීන්දුවක් ගන්න අවශ්ය කටයුත්ත කරන්න ඕනෑ. 
ෙපෙටෝලියම් ආයතනෙය් ෙසේවකයන් ඉල්ලුෙව් නැව්වලට ෙතල් 
ගහන තැන අපට ෙදන්න, ඒ වාෙග්ම තිකුණාමලය වරාෙය් ඒ 

975 976 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවශ්යතාව අපට ලබා ෙදන්න කියලායි. ඒ භූමිය වල් වැදිලා 
තිබුණත්, ඒ භූමිය අරක්ෂා කරෙගන ඉදිරියට යන්න අපට 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. කාටත් ෙම්වා ෙදන්න පුළුවන්. නමුත් 
ආපසු ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය අප තුළ තිෙබනවා. ෙම් 
විධියට අවුරුදු 99කට බද්දට දුන්නාම, අවුරුදු 99කින් පස්ෙසේ ඒ 
ගැන ෙසොයා බලන්න සිද්ධ වනවා. එතෙකොට ෙම් ගිවිසුම අත්සන් 
කරපු අයත් නැහැ, ෙම් කථා කරන අපිත් නැහැ, ඒ භූමිය ගත්ත 
උදවියත් නැහැ. ඒ තුළින් අනාගත පරපුරට ෙම් ෙද්ශය තුළ තිෙබන 
අයිතිය නැති වනවා. අවම වශෙයන් ෙමපමණ ලාභයක් ලබාෙගන 
අපි ෙගනගිය කියාවලිය ආපස්සට හරවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
එක ගැන අපට කථා කරන්න සිද්ධෙවලා තිෙබනවා. සමහර විට 
ෙම් ෙමොෙහොෙත් ගන්නා වූ තීන්දු ෙකොයි ආකාරෙයන් කියාත්මක 
කරන්න පුළුවන් වනවාද කියන්න බැහැ. හැබැයි ඒ වරාය තුළින් 
අදායම් මාර්ගයක් ඇති කරන්න සූදානම් වනෙකොට, ෙම් භූමිය 
විකිණීම තුළින් ඒ අවස්ථාව අත හරිනවාද, මඟ හරිනවාද කියන 
එක විෙශේෂෙයන් අහන්න ඕනෑ. 

ෙහට ෙම් ගිවිසුම් ගැන කථා කරන්න සූදානම් ෙවනවා. ඒ නිසා 
ඒ පිළිබඳව මම අද කථා කරන්ෙන් නැහැ. අවශ්ය අවස්ථාවල 
මර්දනකාරී පිළිෙවත් අනුගමනය කරන්න ඕනෑ, සභානායකතුමනි. 
නමුත්, වහාම පරීක්ෂණයක් කරන්න. අපි යම් ෙදයක් කළා නම් 
ඒක කියන්න පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ. රටක නීතියක් තිෙබනවා, ඒ 
නීතිය කියාත්මක කරන්න ආණ්ඩුව තිෙබනවා. ආණ්ඩුව ගත්තාම 
ඒ යටෙත් ෙපොලීසිය තිෙබනවා. ෙපොලීසියත් එක්ක ඒ නීතිය 
කියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ෙපොලීසිය විසින් කියාත්මක කළ යුතු 
නීතිය ෙවන මිනිසුන් අතට ගන්න ෙදන්න එපා. අපි ජංගම 
දුරකථනෙයන් යවන එස්එම්එස් පණිවුඩයත් උසාවියකදී 
සාක්ෂියක් බවට පරිවර්තනය ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි ගන්නා වූ රූප රාමුත් සාක්ෂි බවට 

පරිවර්තනය කරලා තිෙබනවා. විශ්වවිද්යාලවලට යවලා නව 
තාක්ෂණෙයන් කටහඬ පරීක්ෂා කරලා සනාථ කරගන්න පුළුවන් 
කියාවලියක් තිෙබන යුගයක, මැරයන් ඇවිල්ලා කම්කරුවන්ට 
ගහන හැටි අපි රූප රාමුවලින් දකිනවා. ඒ අෙප් ෙද්ශෙය් 
කම්කරුවන් ෙන්ද? ඔවුන්ට ගහනවාට අපි තදින් විරුද්ධයි. ඒකයි 
අපි පැහැදිලිව පකාශ කරන්ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
ඒක කවුරු කළත්, මම කළත්, ඔබ කළත් ඒක කම්කරුවන්ට 

කරන මහා වින්නැහියක්. ඒ අෙප් ෙද්ශෙය් කම්කරුවන් ෙන්ද? ඒ 
නිසා ෙම් ගැන පරීක්ෂණයක් කරන්න ඕනෑ. ඒ පරීක්ෂණය කිරීමයි 
අෙප් වගකීම කියන එක විෙශේෂෙයන්ම පකාශ කරමින්, මට කථා 
කරන්න අවස්ථාව සලසා දීම පිළිබඳව මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය 
පුද කරනවා. 

[අ.භා. 4.01] 
 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාමත් වැදගත් ෙයෝජනාවක් 

පිළිබඳව කථා කරන ෙම් ෙවලාෙව් එම විවාදයට එක්ෙවන්න 
අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මම ඉතාම සතුටු ෙවනවා.  

පසන්න රණවීර මන්තීතුමනි, දැන්ම ගරු සභාෙවන් පිටව 
යන්න එපා. ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න. 1979 අංක 61 දරන 
අත්යවශ්ය මහජන ෙසේවා පනතගැන කථා කරන ෙකොට පසන්න 
රණවීර මන්තීතුමා ෙමතැන ඉඳෙගන දඟලනවා; නළියනවා; එක 
එක ෙද්වල් කරනවා මම පහළ ඉන්න ෙකොට රූපවාහිනීෙයන් 
බලාෙගන සිටියා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ගරු සී.බී. රත්නායක හිටපු 
අමාත්යතුමාෙග් කථාවට මම ඉතාමත් ෙහොඳින් සවන් දුන්නා. 
එතුමා ෙහොඳ ෙද්ශපාලනඥෙයක්. එතුමා උපෙදස් ලබාදුන්නා. ඒ 
වාෙග්ම එතුමාෙග් කථාෙවන් අපට දැනගන්න ලැබුණු කාරණා 
රාශියක් තිෙබනවා. අපි එතුමාෙග් කථාවට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
හැබැයි, ෙම්ක මතක තියාගන්න. ෙම් අත්යවශ්ය මහජන ෙසේවා 
පනත යටෙත් ෙගෙනන ෙයෝජනාව බලගැන්වීම සඳහා අද 
සාකච්ඡා කරන්න ෙහේතුවක් වුෙණ් ෙමොකක්ද? පසු ගිය අවුරුදු 
ෙදකක්, ෙදකහමාරක් තිස්ෙසේ යහ පාලන ආණ්ඩුව නිවැරදි මඟක 
ගිහිල්ලා, මිනිසුන් තළා ෙපළන්ෙන් නැතුව ෙම් රෙට් නියම 
සංවර්ධනයක් කරා යන්නට කටයුතු කරමිනුයි සිටිෙය්. නමුත් අපි 
ෙම් කටයුතු සියල්ල ඉවසාෙගන සිටියා. ගරු සභානායකතුමා 
සාක්ෂි දරනවා ඇති, මම පසු ගිය ආණ්ඩු පක්ෂ රැස්වීෙම්දී 
පැහැදිලිවම ඇහුවා, "ගරු අගමැතිතුමනි, ෙම් විධියට ෙම් රෙට් 
නාඩගම් නටන්න, ෙඩඟා නටන්න තව දුරටත් ඉඩ ෙදනවාද, 
නැත්නම් ෙම්වාට වහාම පිළියම් ෙයොදන්න ඕනෑද?" කියලා. ෙම් 
ෙයෝජනාව අරෙගන ඒ පිළිබඳ සංවාදයක ෙයෙදන්න කටයුතු 
කිරීම ගැන ගරු අගමැතිතුමාටත්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, 
සභානායකතුමාටත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාටත් 
මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විපක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා අද කථා 
කරනවා, එතුමන්ලා ඉතාමත්ම අවංකව, පජාතන්තවාදීව කටයුතු 
කළා කියලා. ගරු සී.බී. රත්නායක මන්තීතුමා රෙට් සම්පත් 
විකිණීම පිළිබඳව කථා කළා. ෙම් රෙට් හදවත වෙග් තිබුණු 
ආරක්ෂක මූලස්ථානය ෂැන්ගි-ලා ෙහෝටලයට සින්නක්කරව 
විකුණන ෙකොට ඒ ඇමතිවරුන් ෙකොෙහේද හිටිෙය් කියන එක මම 
අහනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, Port City එකට ඉඩම සින්නක්කරව 
ෙදනෙකොට එදා හිටපු ඇමතිවරුන්ට කථා කරන්න බැරිෙවන්න 
කෙට් පිට්ටු තිබුණාද කියලා මම අහනවා. තමන්ෙග් 
ජනාධිපතිවරයා කියා අද මහ ෙලොකුවට කථා කරන ඉතාමත්ම 
කෘතහස්ත ඒ ෙද්ශපාලනඥයාත් එක්ක ෙද්ශපාලන කටයුතු 
කරද්දී එතුමන්ලා ෙකොෙහේද හිටිෙය් කියන එක මම අහනවා. අෙප් 
සිංහල ජනපවාදවල කථාවක් තිෙබනවා, "කන්න ඕනෑ වුණාම 
කබරෙගොයාත් තලෙගොයා ෙවනවලු" කියලා. කබරෙගොයා කන්න 
බැරි නිසා තලෙගොයා කියලා හිතාෙගන කන තත්ත්වයක් තිබුණා. 
ඒ වෙග් ෙදබිඩි පතිපත්තියක් තමයි ඇති කරලා තිබුෙණ්. 

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාෙව් ෙමොකටද? ආණ්ඩුවක් 
හැටියට ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් එදිෙනදා කටයුතු ඉතාමත් ෙහොඳින් 
පවත්වාෙගන යන්න අපට අවශ්යයි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒක විපක්ෂයට අවශ්ය නැති වුණාට, ඒ අයට ෙත්රුම් 
ගන්න බැරි වුණාට අපට අවශ්යයි. විපක්ෂෙය් කාර්ය භාරය 
ෙමොකක්ද කියලා ඒ අය තවම දන්ෙන් නැහැ. ඒ අය තවමත් 
හිතාෙගන ඉන්ෙන් තමන් ඉන්ෙන් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ කියායි. ඔවුන් 
හිතාෙගන ඉන්ෙන් තවමත් ෙම් රෙට් ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
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කියායි. ෙමන්න ෙමතැන තමයි වැරදුණු තැන. ෙමන්න ෙම්ක 
තමයි ඒ අයෙග් තිෙබන අඩු පාඩුව. අවුරුදු ෙදකක, ෙදකහමාරක 
කාලයක් විපක්ෂය තුළ ඉවසාෙගන, විඳ දරාෙගන ඉන්න බැරි ෙම් 
මහජන නිෙයෝජිත කණ්ඩායමට, ෙම් කල්ලියට අද අපට නියම 
පාඩම් උගන්වන්න සිද්ධ ෙවනවා. තවම පටන් ගත්තා  විතරයි. 
"ෙහොඳ ෙහොඳ ෙසල්ලම් එළිෙවන ජාෙමට" කියලා කියන්න ඕනෑ. 
ෙම් පසු ගිය අවුරුදු ෙදක තුළ ඔවුන් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 
සම්පූර්ණෙයන්ම කඩා කප්පල් කරන්න කටයුතු කළා. 

ඊෙය් ඇති වූ තත්ත්වය දිහා බැලුවාම අපි ඒ බව දන්නවා. අපි 
දැක්කා, ෙපෙර්දා හැන්දෑෙව් ඉඳලා ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල, ෙතල් 
පිරවුම්හල්වල  අහිංසක මිනිසුන් ෙපෝලිම් ගැහිලා හිටිය අන්දම. 
ෙම් ෙපෝලිම්වල හිටියා, ඩිෙමෝ බට්ටා රථෙයන් තමන්ෙග් ව්යාපාර 
කටයුතු කරන මිනිසුන්; රජෙය් ෙරෝහලට ෙහෝ ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහලට සැත්කමට යන්න බලාෙගන ඉන්න ෛවද්යවරයා; 
තමන්ෙග් කාර්යයට යන ඉංජිෙන්රුවා.   එදිෙනදා මාළු විකුණන 
අහිංසක මිනිහත් ෙමෝටර් සයිකලය තියා ෙගන ෙම්   ෙපෝලිෙම් 
හිටියා. ඉතාමත්ම කුමන්තණකාරීව, දැඩි ෙලස ෙම් වැඩ වර්ජනය 
කිරීම නිසා එදා ෙව්ල හම්බ කරෙගන කන අහිංසක මිනිසුන් ලක්ෂ 
ගණනකෙග් ජීවිතය විනාශ කරලා කටයුතු කරපු ෙම් අය කිසි 
ගුණයක් දන්ෙන් නැහැ කියලා මම හිතනවා. මන්තීවරෙයක් 
හැටියට බලන්න ඕනෑ, තමන්ටත් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න ෙම් 
ඉන්ධන ටික ඕනෑ ෙවනවා ෙන්ද කියලා. කිසිම ෙහේතුවක් නැතිව, 
කිසිම සාකච්ඡාවක් නැතිව තමන්ට ඕනෑ විධියට තමන්ෙග් 
බූදලයක් විධියට ෙම්වා තියා ෙගන, ඩීසල්, ෙපටල් පුරවපු 
ෙලොරිවල ටයර්වල හුළං ඇරලා, අලාභ හානි කරලා ඇතුළු ෙවන්න 
ෙනොදී ෙග්ට්ටු හිර කරෙගන ඉඳලා තිෙබනවා. අපි දන්ෙන් නැහැ, 
එතැන අවි-ආයුධ තිබුණාද කියලා. එවැනි ඉතාම කාලකණ්ණි 
ආශ්වාදයක් ලැබුවා. එමඟින් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයත් ෙම් ආශ්වාදය 
ලබලා ලජ්ජා නැතිව ඇවිල්ලා අද ඒ අයව ෙබ්රා ගන්න යනවා. 
නියම විපක්ෂයක් නම් "මිනිසුන්ෙග් මහජන අවශ්යතා කඩාකප්පල් 
කරන ෙමවැනි අවස්ථාවක ෙබොරදිෙය් මසුන් අල්ලන්න අපි 
ලැහැසත්ි නැහැ" යි කියන එක කියමින් ඒ සඳහා ෙපනී  ඉන්න 
ඕනෑ. නමුත්, ඒක කෙළේ නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙමතුමන්ලා ගරු 
සභාෙවන් එළියට යනවා. ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම්වා අහගන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේලා විතරක් කථා කරලා යෑම ෙනොෙවයි විය යුත්ෙත්. 
ඇවිල්ලා අහගන්න. ෙම් වැඩ වර්ජන සාධාරණ ද කියලා හෘදය 
සාක්ෂියට අනුව හිතන්න.  

ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි අවශ්ය තීන්දු ගන්න ඕනෑ. 1979 අංක 
61 දරන අත්යවශ්ය මහජන ෙසේවා පනත යටෙත් ආහාරපාන දව්ය 
සැපයීම, ආරක්ෂා කිරීම සහ ෙබදා හැරීම, ඛනිජ ෙතල් නිෂ්පාදන 
හා ගෑස් ඇතුළුව ඉන්ධන සැපයීම ෙහෝ ෙබදා හැරීම, විදුලිබලය 
සැපයීම, මගීන් ෙහෝ බඩු පවාහනය සඳහා වූ ෙපොදු ගමනාගමන 
ෙසේවා, ජලය සැපයීම, තැපැල්, දුරකථන, විදුලි පණිවිඩ සහ ගුවන් 
විදුලි ෙසේවා වැනි ෙද්වල් අත්යවශ්ය ෙසේවාවන් හැටියට එම පනෙත් 
උපෙල්ඛනය යටෙත් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය දවස්වල තැපැල් 
ෙසේවකයන් වැඩ වර්ජනය කෙළේ  කුමක් සඳහාද කියලා අපි 
දන්නවා. තමන්ෙග් වෘත්තීය අයිතිවාසිකම් සඳහාද? ඉන්ධන 
පිළිබඳ වැඩ වර්ජනය සිදු වුෙණ් කවුරු ෙවනුෙවන්ද?  එදා වැඩ 
වර්ජනය කෙළේ, ගාල්ල පෙද්ශෙය් කඩා වැෙටන්න තිබුණු තැපැල් 
කාර්යාල ෙගොඩනැඟිල්ල කාටවත් ෙදන්න එපා කියලායි. ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් රැකියාවන් ගත්තාම, ඒ අය ලබන වැටුප් 
පමාණයන් ගැන අපි දන්නවා. ඒ වාෙග්ම රියැදුෙරකුෙග්, 
ආරක්ෂක අංශෙය් ෙසේවකෙයකුෙග් වැටුප රුපියල් ලක්ෂය 
ඉක්මවා යනවා.  රුපියල් 20,000ට 30,000ට වඩා අඩු වැටුප් 

ගන්නා අහිංසක මිනිසුන්ෙග් ජීවන වෘත්තිය කඩා විනාශ කරලා, 
තමන්ට ඕනෑ අවශ්යතාව ෙම් ආණ්ඩුව තුළින් ලබා ගැනීමට ඔවුන් 
කරන යම් කිසි කුමන්තණකාරී වැඩවලට අපි මුහුණ ෙදන්නට 
ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, 
ඉතාමත් පැහැදිලි ෙලස අපි ෙම්වා කථා කරනවා කියලා.  ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් න්යාය දැන් රටක් හැටියට අපට පාවිච්චි 
කරන්න ෙවනවා.  

මට ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් දුරකථනවලින් කථා කරලා කිව්වා, 
දැන් තමයි ආණ්ඩුවක් තිෙබන බව දැන ගත්ෙත් කියලා. "ෙමන්න 
ෙමෙහම එන්න. ඔන්න ඔෙහොම යමු" කියලා කිව්වා. ෙමොකද, ෙම් 
රෙට් ආණ්ඩුවක් තිෙබන බව අපි ෙපන්වන්න ඕනෑ. ඉතාම වැදගත් 
ෙදයක් අපි කියන්න ඕනෑ. එතුමන්ලා හම්බන්ෙතොට වරාය හැදුවා; 
මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හැදුවා කියමින් ඒවාෙය් වැඩ කටයුතු 
පිළිබඳව කිව්වා. මට මතකයි, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළට අෙප් 
පාර්ලිෙම්න්තු විපක්ෂෙය් මන්තීවරු කණ්ඩායමක් ගිය ෙවලාෙව්, 
එහි සිටි නගරාධිපතිවරයා පිස්ෙතෝල අරෙගන ඇවිල්ලා ගල් 
පහරවල් ගහලා, ෙපොලු අරෙගන ගිය ඒවා පුවත් පත්වල තිබුණා. 
ෙම්වා බලපු ෙම් මන්තීවරුන්, ඇමතිවරුන් අද කථා කරන්ෙන් 
ෙරදි ඇඳ ෙගන ද කියලා මම අහන්න කැමැතියි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි එදා  ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් හම්බන්ෙතොට වරාෙය් පෙද්ශ සංවර්ධන පිළිබඳ 
ව්යාපෘතියට මුල් ගල තියන්න ගියා. මමත් ගියා, අෙප් මිනිසුන් 
අරෙගන. හැබැයි ෙමොකක්ද කෙළේ? නාමල් රාජපක්ෂෙග්, මහින්ද 
රාජපක්ෂෙග් ඔය කියන සියලු කණ්ඩායම් ඇවිල්ලා ගල් ගහලා, 
ෙපොලු මුගුරුවලින් ගහලා විනාශයක් කරලා, යුද්ධයක 
තත්ත්වයකට පත් කළා.  පාරවල්වල තිබුණු ගල්, ෙපොලු මුගුරු ඒ 
සියල්ල අපි දැක්කා. ඒ, රෙට් අගමැතිවරයා එන උත්සවයක්; රෙට් 
නිල වශෙයන් තිබුණු උත්සවයක්. ඒකට බාධා පමුණුවන්නට, 
ඒකට ආපු අහිංසක මිනිසුන්ට පහර ෙදන්න, ෙල් වගුරුවන්න, මිනී 
මරන තත්ත්වයකට පත් කරන්න එදා කටයුතු කරද්දී, අද ලජ්ජා 
නැතිව ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා මම 
ඒ මැති-ඇමතිවරුන්ෙගන් අහන්න කැමැතියි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, පජාතන්තවාදයට කණ ෙකොකා හඬපු යුගයන් 
පිළිබඳ කථා කරනෙකොට අපට ඕනෑ තරම් සාක්ෂි තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා මම තවදුරටත් කියා 

සිටින්ෙන්, පසු ගිය අවුරුදු ෙදකහමාර තුළ අපි ෙම් රට පාලනය 
කෙළේ ඉතාමත් සාධාරණව, යුක්ති සහගතව සහ අහිංසක විධියට 
බවයි. 

එක මිනිෙහක් අතුරුදහන් කෙළේ නැහැ. රයන් සෙහෝදරයාෙග් 
සිද්ධිය ගැන කිව්වා. ඒක මහ දවල් වුෙණ්. මහ දවල් පැහැරෙගන 
යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙදෙනෝදාහක් බලාෙගන ඉන්ෙදද්දී 
පැහැරගන්න ගියා කිව්වාම, හිනා යනවා. ෙදෙනෝදාහක් බලාෙගන 
ඉන්ෙදද්දී පැහැරගන්න ගියා ෙනොෙවයි. ඉතාම පැහැදිලිව අපි 
දන්නවා, වෙරන්තුවකින් අත් අඩංගුවට ගන්න එන්ෙන් කියලා. 
එෙහම පැහැරෙගන යන්න නම් රෑ ෙදොළහට-එකට යන්න ඕනෑ. 
නමුත් එෙහම ෙනොෙවයි, අපි කටයුතු කෙළේ. අපි ෙම් රෙට් එක 
මිනිෙහක් අතුරුදහන් කරලා නැහැ; ෙද්ශපාලනික වශෙයන් එක 
මිනිෙහක් මරලා නැහැ; එක ශිෂ්යෙයක් ඝාතනය කරලා නැහැ. 
සියල්ල කරලා තිෙබන්ෙන් සාධාරණ සහ යුක්ති සහගත ෙලස, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පජාතන්තවාදීවයි. වතුර පහාරයක් එල්ල කරලා, එක්ෙකෝ කඳුළු 
ගෑස් පහාරයක් එල්ල කරලා අලාභ සිදු වීම නවත්වන්න කටයුතු 
කිරීම පමණයි අපි කෙළේ. 

අවසාන වශෙයන් මා ඉතාම පැහැදිලිව කියනවා, ෙමවැනි 
අණපනත් තුළින් අපි පෙයෝජන ගන්න ඕනෑ කියලා. ඉදිරිෙය්දී   
ෙම් රෙට් ෙජ්.ආර්. තියරිය කියාත්මක කරන්න ඕනෑ, 
කඩාකප්පල්කාරින් එළවන්න. ඒ සඳහා කටයුතු කරන්න කියලා 
අපි අත් ෙදකම ඔසවලා රජයට කියනවා. නිවැරදිව තීන්දු ගන්න, 
අපි ඔබතුමන්ලා සමඟ ඉන්නවා කියන එක ජනාධිපතිතුමාටත්, 
අගමැතිතුමාටත් අප පකාශ කරනවා. ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත 
වීෙමන් පසුව ඒ තුළින් ගන්න පුළුවන් ඉහළම කියා මාර්ග අරෙගන 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් එදිෙනදා කටයුතු පවත්වා ෙගන යන්න 
හැකියාවක් ලැෙබ්වා කියා මා පාර්ථනා කරනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, අවසථ්ාව ලබා දීම සම්බන්ධව ඔබතුමාටත් 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මාෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
[අ.භා. 4.11] 

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 ජනවාරි 08වන දා අෙප් 

නව රජය බලයට පත් ෙවද්දී ජනතාව ෙවනුෙවන් අපි කරපු 
පකාශවල විශාල වශෙයන් තිබුණා, ලංකාෙව් ජනතාවට නැවතත් 
පජාතන්තවාදය බුක්ති විඳින්න අවස්ථාව සලසනවාය කියන 
කාරණය. පජාතන්තවාදය නැවතත් බුක්ති විඳින්න අවස්ථාව 
සලසනවාය කියන කාරණයට අෙප් ආණ්ඩුව පමුඛත්වය ලබා දීලා 
තිෙබනවා. එය පමුඛතා ෙල්ඛනෙය් ඉහළින්ම තිෙබනවා. 
පජාතන්තවාදය බුක්ති විඳින්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න අපි පසු ගිය  
අවුරුදු ෙදකක කාලය තුළ කටයුතු කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
2015 අෙගෝස්තු 17වන දා ෙම් යහපාලන රජය බලයට පත්වීමත් 
එක්ක, ෙම් ලබාගත් නිදහසත් එක්ක, අවුරුදු 10ක්-15ක් තිස්ෙසේ 
තිබුණු පශ්න ගැන අදහස් පකාශ කරන්න ජනතාව පාරට බැස්ස 
බව අප දැක්කා. පශන් තිබුෙණ් අවුරුදු 10ක්-15ක් තිස්ෙසේ; අවුරුදු 
10කට-15කට කලින්. නමුත් පසුගිය ආණ්ඩුෙවන් ජනතාවට ඒ 
නිදහස දුන්ෙන් නැහැ; ජනතාවට ඒ පජාතන්තවාදී අයිතිය 
ලැබුෙණ් නැහැ. ඒවා හිර කරෙගන, මිරිකාෙගන ඉඳලා තමයි 
ජනතාව 2015 ජනවාරි 08වන දාත්, අෙගෝස්තු 17වන දාත් අපට 
ෙම් ජයගහණ ලබා දුන්ෙන්.  

ෙම් නිදහස වල් බූරු නිදහසක් බවට පත් ෙවන්නත් ගියා. ෙම් 
නිදහස වල් බූරු නිදහසක් බවට පත් ෙවන්න ගියා පමණක් 
ෙනොෙවයි, පිටු පස්ෙසන් ඉඳෙගන කණ්ඩායමක් ෙමෙහයවලා, 
රජය අපහසුතාවට පත් කරලා, රෙට් ආර්ථිකය විනාශ කරලා, රට 
බංෙකොෙලොත් කිරීම ෙද්ශපාලන අරමුණ කරගත් පිරිසකුත් හිටියා. 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ඉන්න අයෙග් -ඒ කණ්ඩායෙම්- වැරදි ටික 
වහ ගන්න, ඒ නඩු ටික අවසන් කර ගන්න තිෙබන එකම 
කමෙව්දය තමයි ආණ්ඩුව ෙපරළන එක. ෙම් ආණ්ඩුව ෙපරළන්න 
ජනතාව උසි ගන්වන්න, ජනතාව පාරට බස්සවන්න, රෙට් 
අස්ථාවරභාවයක් ඇති කරන්න ෙම් කණ්ඩායම ඉදිරිෙයන්ම 
ඉන්නවා. ෙම් අතර සාධාරණ ඉල්ලීම් තිෙබනවා; අසාධාරණ 
ඉල්ලීම් තිෙබනවා. ඒ අතරින් දැන් අපි දකින්ෙන්, සාධාරණ 
ඉල්ලීම්වලට වඩා අසාධාරණ ඉල්ලීම් ගණනාවක් තිෙබන බවයි. 
ෙද්ශපාලන අරමුණු උෙදසා සටන් කරන කණ්ඩායමක් දැන් පාරට 
බස්සවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග් අවස්ථාවක් තමයි පසුගිය දින ෙදක 
තුළත් අපට දකින්න ලැබුෙණ්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් කණ්ඩායම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කරන 

ෙම් ෙසල්ලම ගැන. ෙම් කටයුත්ත පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් තමයි 
පටන් ගත්ෙත්. පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් තමයි ෙම් අස්ථාවරභාවය ඇති 
කරන්න පටන් ගත්ෙත්; ඒ සඳහා කටයුතු කෙළේ. 

මම කියන්න සතුටුයි, කථානායකතුමා ඒ අවශ්ය තීන්දු-තීරණ 
අරගත්ත බව. අවශ්ය තීන්දු-තීරණ අරෙගන පාර්ලිෙම්න්තුව 
ස්ථාවර කළා. සමහර අය අෙපන් අහනවා, ෙම් ආණ්ඩුව තදින් 
තීන්දු-තීරණ අරෙගන ආණ්ඩුවක් විධියට කටයුතු කරන්ෙන් 
නැත්ෙත් ඇයි කියලා.  

ෙම් ඛනිජ ෙතල් සම්පත නැතුව අපට රටක් ඉදිරියට ෙගන 
යන්න බැහැ. ඛනිජ ෙතල් සම්පත ගැන කථා කරන ෙකොට, ෙම් 
අය ඊෙය් පාරට බැස්ෙසේ ෙමොනවාටද කියාත් විමසා බලමු. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නැ ෙඟනහිර තිෙබන ෙතල් 
ටැංකිවල පින්තූර ටික තමයි ෙම් මෙග් ළඟ තිෙබන්ෙන්. 
නැ ෙඟනහිර තිෙබන ෙතල් ටැංකි ටික, තව ටික කාලයක් යන 
ෙකොට, අපට සංචාරකයන් එක්ක ෙගන ගිහින් නටබුන් හැටියට 
ඔවුන්ට ෙපන්වන්න පුළුවන්. අපට නටබුන් හැටියට ඒවා බලන්න 
පුළුවන්. අවුරුදු සියයකට ආසන්න කාලයක් නටබුන් බවට පත් 
වුණු එම ෙතල් ටැංකි දැන් සංවර්ධනය කරන්න යන ෙකොට, 
කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ජනතාව උසි ගන්වනවා. ෙද්ශපාලන තීන්දු-
තීරණ ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට; එෙහම 
නැත්නම් කැබිනට් මණ්ඩලයට. Trade unionsවලට ෙම් 
ෙද්ශපාලන තීන්දු-තීරණ ගන්න බැහැ. ෙම් trade unions පිටුපස 
ඉඳෙගන ඒකාබද්ධ විපක්ෂය තමයි ෙද්ශපාලන කටයුත්තක්, 
අරමුණක් කරා ඒ අයව ෙමෙහයවන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මට මතක් 
ෙවනවා, අපත් ගම්පහ දිස්තික්කය තුළ සාධාරණ ඉල්ලීම් කළ 
ආකාරය. ඔබතුමා ඒ ගැන දන්නවා. ඔබතුමා ඉන්ෙන්ත් ගම්පහ 
දිස්තික්කෙය්. සාධාරණ, අහිංසක ඉල්ලීමක් ෙවනුෙවන් ජනතාව 
එදා එළියට බැස්සා. ඒ, ෙමොකටද? රතුපස්වල ජනතාව වතුර 
ටිකක් ඉල්ලා තමයි එෙසේ එළියට බැස්ෙසේ. රතුපස්වල ජනතාව 
වතුර ටිකක් ඉල්ලා එළියට බහින ෙකොට, ෙම් අය එදා ෙමොන 
විධියටද ඒ ජනතාවට සැලකුෙව්? ඒ සිද්ධිෙය්දී ජීවිත කීයක් විනාශ 
වුණාද? කී ෙදෙනකුට තුවාල වුණාද? ඒ ආකාරයට තමයි පසු ගිය 
කාලෙය් ජනතාව මර්දනය කෙළේ. අපිට මතකයි, කටුනායක වුණු 
සිද්ධිය. 

අපට මතකයි, මීගමුෙව් වුණු සිද්ධිය. අපට මතකයි රතුපස්වල 
වුණු සිද්ධිය. දැන් ෙම් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ඉන්නා අය තමයි එදා 
ආණ්ඩු කෙළේ. එෙසේ ආණ්ඩු කරපු අය අද විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන ෙම් 
අසාධාරණ ඉල්ලීම්වලට ජනතාව ෙමෙහයවනවා. රජය මැදිහත් 
ෙවලා බහුතර ජනතාවට සහනයක් ලබා ෙදන ෙකොට, ෙම් අය ෙම් 
ජනතාව ෙවනුෙවන් කථා කරන්ෙන් ෙරදි ඇඳෙගනද කියන එක 
මට හිෙතනවා.  

ඊෙය් සිදුවුණු ෙහොඳම ජවනිකාව තමයි, ඒ සිද්ධියට 
නායකත්වය දුන් අය ෙවනුෙවන් ෙම් අය වැලිකඩ ෙපොලීසියට ගිය 
ආකාරය. කවුරු හරි බන්ධනාගාරගත වුණාම, සමහර ෙව්ලාවට 
ඥාති හිතවතුන් කෑම පාර්සලයක් එෙහම අරෙගන 
බන්ධනාගාරයට යනවා තම ඥාතියා බලන්න. ඒ විධියට තමයි ෙම් 
අය වැලිකඩ ෙපොලීසියට ගිෙය්ත්. ඒ ෙමොකද? හිතවත්කම හින්දා. 
අන්න, ඒ අය තමයි ඊෙය් වුණු සිද්ධියට නායකත්වය දුන්ෙන්. 
එෙසේ නායකත්වය දුන් කට්ටිය බලන්න ෙම් අය ෙපොලීසියට ගියා 
කියන එක ඉතා පැහැදිලියි. ඒ අවස්ථාෙව්දී ෙපොලීසිෙය්දී සිදු වුණු 
සිදුවීම් අපි දැක්කා. ෙම් අය විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන වැලිකඩ 
ෙපොලීසිෙය් ස්ථානාධිපතිතුමාට ඒ විධියට බලපෑම් කළා නම්, ෙම් 
අය ආණ්ඩුෙව් හිටියා නම් ෙකොෙහොම ෙවයිද? එෙහම වුණා නම් 
ෙපොලීසිෙය් OICෙග් ඇඳුම් පවා නැහැ; එෙහම නැත්නම් 
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ෙපොලීසිෙය් OICෙග් කණට එකක් ගහලා එළියට දමලා. එෙහම 
නැත්නම් අද ෙවනෙකොට එතුමා යාපනෙය් ෙපොලීසියක ෙමොකක් 
හරි ෙම්සයක් ළඟ ඉන්න තිබුණා. ෙම් අය විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන 
ෙපොලීසියට තර්ජනය කරන ආකාරය අපි දැක්කා. ඔන්න ඔය ෙද්ම 
තමයි පසු ගිය කාලෙය්ත් ෙපොලීසියට වුෙණ්. ෙපොලීසිය 
ෙද්ශපාලනීකරණය වුණා. ෙපොලීසිෙය් ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිතුමාට 
එදා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සංවිධායකවරයා කියන විධියටයි, කටයුතු 
කරන්න වුෙණ්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
අද දින ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් ජනතාව 

ෙවනුෙවන් ගත්ත තීන්දුවක්. අද දින අත්යාවශ්ය මහජන ෙසේවා 
පනත යටෙත් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙමම ෙයෝජනාව බහුතර 
ජනතාව ෙවනුෙවන් ගත්ත තීන්දුවක්. අපි අත් ෙදකම ඔසවා එය 
අනුමත කරනවා. ඒ වාෙග්ම ජනතාවත් රජය එක්ක එකට ෙමම 
ෙයෝජනාව අනුමත කරනවා කියන එක ඉතා පැහැදිලිව පකාශ 
කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 4.20] 

 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய விவாதத்தில் அத்தியாவசிய ேசைவகள் பற்றிய 
க ப்ெபா ள் க த்தாட க்கு உட்ப த்தப்பட் க்கின்ற . 
அந்தவைகயில், ேபாக்குவரத் ச் ேசைவயாக இ க்கலாம், 
எாிெபா ள் வழங்குகின்ற, அதாவ  ெபற்ேறா யப் 
ெபா ட்க டன் சம்பந்தப்பட்ட ேசைவயாக இ க்கலாம், மின் 
வழங்கல் ேசைவயாக இ க்கலாம் அல்ல  ம த் வ 
ேசைவயாக இ க்கலாம் இப்ப ப்பட்ட ேசைவகைள நாங்கள் 
அத்தியாவசிய ேசைவகள் என்ற வகுதிக்குள் அடக்கிைவத்தி க் 
கின்ேறாம். இந்த அத்தியாவசிய ேசைவகைள வழங்குகின்ற 
விடயத்தில் மக்கள் பாதிக்கப்படாமல் பார்த் க்ெகாள்ள 
ேவண் ய  க்கியமான விடயமாகும். அரேசா  ேமா கின்ற 
விடயங்களில், உாிைமக்காக ேமா கின்ற விடயெமன்  
ஒன்றி க்கின்ற ; சில இலாபங்க க்காக ேமா கின்ற 
விடயெமன் ம் ஒன்றி க்கின்ற . உண்ைமயில் ெதாழிலா 
ளர்கள் தம  உாிைமக க்காக அல்ல  எதிர்கால ேநா்கணிய 
ேநாக்ேகா  அரேசா  ேமா கின்ற விடயம் என்ப  
ஒ றமி க்க, சிலர் ஆட்சி அதிகாரத்ைதக் ைகப்பற்ற 
ேவண் ம் என்கின்ற பின்னணியில் ெதாழிலாளர்கைள 
ஒன்றிைணத்  ேமாதல்கைள உ வாக்குெதன்ப  ஏற் க் 
ெகாள்ள யாததாகும்.   

நாட் ல் ெபா ளாதார க்கியத் வம் வாய்ந்த 
ைற கங்கைள அைமப்பதாக இ ந்தாெலன்ன, விமான 

நிைலயங்கைள அைமப்பதாக இ ந்தாெலன்ன அல்ல  
சந்ைதகைள அைமப்பதாக இ ந்தாெலன்ன, காய்தல் உவத்தல் 
இல்லாமல் எதிர்கால அபிவி த்திைய ேநாக்காகக் ெகாண்  
ெபா த்தமான இடங்களில் அவற்ைற அைமக்க ேவண் ம். 
அைவ அவ்வா  அைமக்கப்ப மாக இ ந்தால், ஆட்சிகள் 
மாறினா ம் காட்சிகள் மாறினா ம் அவற்ைற எல்ேலா ம் 
ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ யதாக இ க்கும். மாறாக, மாவட்டத்ைத 

ைமயமாகக்ெகாண் , ெதாகுதிைய ைமயமாகக்ெகாண் , 
ஊைர ைமயமாகக்ெகாண் , சுயநல அரசிய க்காக 
ெபா ளாதார ேகந்திர க்கியத் வம் வாய்ந்த நிைலயங்கைள 
அைமத்தால், ஆட்சி மா கின்றேபா  அ  ேகள்விக்குாிய, 
விமர்சனத்திற்குாிய ஒ  விடயமாக அைமந் வி கின்ற .   

தற்ேபா  அம்பாந்ேதாட்ைடத் ைற கத்ைத எ த் க் 
ெகாண்டால், "அந்த இடத்தில் அந்தத் ைற கத்ைத 
அைமத்த  சாியா?" என்ற ேகள்வி எ ம்ேபா , அதற்குாிய 
விைட "தவறான " என்  கூறக்கூ ய விதத்தில் அ  
அைமந்தி க்கின்ற . எனேவ, அம்பாந்ேதாட்ைடத் 

ைற கமான  அரசியல் இலாபத்திற்காக அல்ல  ஒ  
ெதாகுதியின் வளர்ச்சிக்காக அல்ல  ஆட்சியாளாின் ஊர் 
என்ற அ ப்பைடக்காக ஏற்ப த்தப்பட்ட ஒ  ைற கமாகத் 
தான் க தப்ப கின்ற . ஏெனன்றால், ஒ  ைற கத்ைத 
அைமக்கின்றேபா , விமான நிைலயத்ைத அைமக்கின்ற 
ேபா  சாத்தியவள ஆய் கள் ெசய்யப்பட ேவண் ம். இந்த 
ஆய் களி டாக அந்த இடம் ெபா த்தமான  என்ப  
ந நிைலயான ஆய்வாளர்களால் நி பிக்கப்பட ேவண் ம்.  
அவ்வாறில்லாமல், ஏேனாதாேனா என்ற அ ப்பைடயில், 
எம  கிராமம், எம  ெதாகுதி, எம  மாவட்டம் என்ற 
அ ப்பைடயில் இவற்ைற அைமத்தால், அைவ எதிர்காலத்தில் 
ெபா ளாதார ாீதியாகப் பாாிய சவால்கைள எதிர்ெகாள்ள 
ேவண் யி க்கும். அந்த வைகயில்தான் இன்  அம்பாந் 
ேதாட்ைடத் ைற கமான  அந்த இடத்தில் 
அைமக்கப்பட் ப்ப  ெபா த்தமா? என்ற ேகள்வி 
எ கின்றேபா , "ெபா த்தமில்ைல" என்  ெசால்லக்கூ ய 
அள க்கு மக்கள் மத்தியில் இ  பரவலாகப்ேபசப்பட்  
வ கின்ற .   

இன்ைறய ஆட்சியில் அம்பாந்ேதாட்ைடத் ைற 
கத்திைனப் பராமாிக்க யாத - பாிபா க்க யாத ஒ  

சூழ்நிைல ஏற்பட் ப்பதால், அைதச் சீனா க்கு 99 வ டக் 
குத்தைகக்கு வழங்கும் ஒ  நிைலைம அல்ல  நிர்ப்பந்த நிைல 
உ வாக்கப்பட் ப்பைத அவதானிக்கக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . இந்தச் ெசயற்பாட்ைட ம் 
தி ேகாணமைலயி ள்ள எண்ெணய்த் தாங்கிகள் 
இந்தியா க்குக் குத்தைகக்கு வழங்கப்ப வைத ம் 
ைமயமாகக்ெகாண்ேட இன்  ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபன 
ஊழியர்கள் ேவைலநி த்தப் ேபாராட்டங்களில் ஈ ப கின்ற 
ஒ  நிைலைம காணப்ப கின்ற . உண்ைமயில் இப்ப யான 
ஒ  நிைலைம ஏற்ப வதற்குப் பின்னணியில் இ ந்தவர்கள் 

ன்ைனய ஆட்சியாளர்கள் என்பைத நாங்கள் ம க்க 
யா .  அதாவ , நான் ன்னர் குறிப்பிட்டவா  சாியான 

சாத்தியவள அ ப்பைடயில் இந்த நிைலயங்கள் 
அைமக்கப்பட் க்குமாக இ ந்தால், ஆட்சிகள் மாறினா ம் 
அவற்ைற ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய ஒ  சூழ்நிைல 
இ ந்தி க்கும். ஆனால், இந்த நிைலைமயிைன ந நிைலயாக 
ஆய் ெசய்  பார்த்ததில், அ   ெபா த்தமற்ற ஓர் இடத்தில் 
அைமக்கப்பட் ப்பதாகேவ மக்கள் கூ கின்றார்கள். 
இவ்வாறாகக் கூ தலான விைல ெகா த்  அைமக்கப்பட்ட 
அந்த நிைலயத்ைத அப்ப ேய வி கின்றேபா  உண்ைமயில் 
பாதிக்கப்ப வ  இந்த நா ம் மக்க மாகத்தான் இ க்க 

ம். எனேவ, இதைனப் பற்றிய ஒ  மாற் ச் சிந்தைன, 
மாற் ப் பார்ைவ இ க்க ேவண் ம். அந்த நிைலயில்தான் 
இந்த அம்பாந்ேதாட்ைடத் ைற கத்திைன குத்தைகக்கு 
வழங்க ேவண் ம் என்ற ஒ  நிர்ப்பந்த நிைலக்கு இந்த அரசு 
உள்ளாக்கப்பட் க்கின்ற  என்  நாங்கள் அறிகின்ேறாம்.  

இந்த நிைலயில், ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபன 
ஊழியர்கள் இதைன எதிர்க்கின்ற ஒ  பாணியில் தங்க ைடய 
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ேவைலநி த்தப் ேபாராட்டத்தில் ஈ பட் க் ெகாண் க் 
கின்றார்கள். இந்தப் ேபாராட்டத்தினால் உண்ைமயில் 
சாதாரண அப்பாவி மக்கள் பாதிக்கப்ப கின்றார்கள். கடந்த 
நாட்களில் எாிெபா ள் நிரப் வதற்காக திகளில் வாகனங்கள் 
நீண்ட வாிைசகளில் நி த்தப்பட் ந்தைத ம் மக்கள் 
ஆங்காங்ேக அவஸ்ைதக்குள்ளாக்கப்பட்ட ஒ  
நிைலைமயிைன ம் நாங்கள் அவதானிக்கக்கூ யதாக 
இ ந்த . இப்ப யான ஒ  சூழ்நிைலயில், அவர்கள் 
ேவைலநி த்தம் ெசய்த  சாியானதா? என்பைதப் பற்றிச் 
சிந்திக்க ேவண் ய ஒ  நிைலயில் நாங்கள் இ க்கின்ேறாம்.  

உண்ைமயில் ஓர் உாிைமப் ேபாராட்டத் க்காக ேவைல 
நி த்தத்ைத ஆ தமாகப் பயன்ப த் வ  என்ப  
ஜனநாயகத்தின் அ ப்பைடயில் ெசல் ப யாகக்கூ ய ஒ  
விடயமாக அைமந்தா ம் அவர்க ைடய அந்தப் 
ேபாராட்டமான  மக்க க்குப் பாதிப்  இல்லாத, தைடகைள 
ஏற்ப த்தாத, மக்கைள அவஸ்ைதக்குள்ளாக்காத வைகயில் 
அைமந்தி ந்தால்தான் அ  வரேவற்கத்தக்கதாக இ க்கும். 
மக்கள் கடந்த ஓாி  நாட்களாக எவ்வளேவா 
அவஸ்ைதப்பட்டார்கள்; ேவதைனப்பட்டார்கள். வாகனத்தில் 
எாிெபா ள் தீர்ந்த நிைலயில், என்ன ெசய்வ ? என்  
பதற்றப்ப கின்ற ஒ  நிைலைமக்கு நாங்க ம் உள்ளாக்கப் 
பட்ேடாம். அதாவ , எவ்வா  மட்டக்களப்ைபச் 
ெசன்றைடவ ? என்ற ேகள்வி எங்கள் மத்தியி ம் எ ந்த . 
எனேவ, அத்தியாவசிய ேசைவ என்  கூறப்ப கின்ற 
விடயத்ைத அரசியல் விைளயாட்டாக எ த் க்ெகாள்ள 

யா . அரசியல் யாப் த் தி த்தம் ெகாண் வரப் 
ப கின்றேபா  அதைன றிய ப்பைத ைமயமாகக்ெகாண் , 
இப்ேபாதி க்கின்ற அரசாங்கத்ைதக் குழப்பி, எந்த 
விதத்திலாவ  ஆட்சிையக் ைகப்பற்ற ேவண் ம் என்பதற்காக 
இப்ப யான ேவைலநி த்தப் ேபாராட்டங்கைள எவ ம் 
ஊக்குவிப்பைத எங்களால் ஏற் க்ெகாள்ள யா .  

எ  எப்ப யாக இ ந்தா ம், இந்தத் ைற கத்ைத 99 
வ டங்கள் சீனா க்குக் குத்தைகக்கு வழங்குவ  என்ப  
இைறைம அ ப்பைடயில் ஏற் க்ெகாள்ள யாத ஒ  
விடயமாகும். இ ந்தா ம், அந்த நிைலைய ஏற்ப த்தியவர்கள் 
யார்? இப்ப யான ஒ  நிர்ப்பந்தமான சூழ்நிைலைய யார் 
ஏற்ப த்தினார்கள்? என்பைதப் பற்றி நாங்கள் சிந்திக்க 
ேவண் யி க்கின்ற . எதிர்க்கட்சி என்ற டன் அ  
எல்லாவற்ைற ம் எதிர்க்கின்ற ேபாக்குடேனா அல்ல  எல்லா 
வற்ைற ம் கண் த்தனமாக ஆதாிக்கின்ற ேபாக்குடேனா 
இ க்க யா . ஒ ங்கான எதிர்க்கட்சி என்ப  சாியான 
விடயங்கைள ஆதாிக்கின்ற தன்ைமைய ம் தவறான 
விடயங்கைளச் சுட் க்காட் த் தி த் வதற்கு வழிகாட் கின்ற  
ேபாக்ைக ம் ெகாண்டதாகக் காணப்பட ேவண் ம்.  

எம்ைமப் ெபா த்தமட் ல், ேதசிய இனப் பிரச்சிைனையத் 
தீர்க்க ேவண் ம் என்ற விடயத்தில் நாங்கள் மிக ம் ஆர்வமாக 
இ க்கின்ேறாம். அவ்வாறான ஒ  தீர்க்கமான 
நிைலப்பாட் டன், இனப் பிரச்சிைனக்கு அரசியல் தீர்  ஒன்  
கிைடக்க ேவண் ம் என்  நாங்கள் உைழத் க் ெகாண் க் 
கின்றேபா , 'ைசட்டம்' என்ற தனியார் ம த் வ நி வனப் 
பிரச்சிைன மற் ம் அம்பாந்ேதாட்ைடத் ைற கத்ைதக் 
குத்தைகக்கு வழங்குவ , தி ேகாணமைல ெபற்ேறா யக் 
குதங்கைள வாடைகக்கு வி வ  ேபான்ற விடயங்கள் 
எல்லாவற் க்கும் எதிராகப் பல்ேவ பட்ட ெசயற்பா கள் 
இடம்ெப கின்றன. இைவெயல்லாம் ஒ  வைகயில் அரசியல் 
யாப் த் தி த்த ன்நகர்விைனத் த க்கின்ற ஒ  

மைறெபா ளாக அைமந் வி ேமா என்  நாங்கள் 
சந்ேதகிக்க ேவண் யி க்கின்ற .  

உண்ைமயில் ேதசிய இனப் பிரச்சிைன என்ப  
தீர்க்கப்படாத ஒ  நிைலயில் நாங்கள் எதைன ம் ெசய்  

க்க இயலா . கடந்த காலத்தில், அதாவ  இலங்ைக 
சுதந்திரமைடந்த காலத்தி ந் , கு கிய அரசியல் 
இலாபத்திற்காக, கட்சி அரசியல் இலாபத்திற்காக அரசிய ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வந்த அைனத் ச் ெசயற்பா க ம் 
நாட்ைடக் குட் ச்சுவராக மாற்றியேத ஒழிய, இந்த நாட்ைட 
அபிவி த்தி ெசய்யக்கூ ய ஒ  விதத்தில் ன்ெகாண்  
ெசல்லவில்ைல. எனேவதான் இந்த நாட்ைடக் கட் ெய ப்  
வதற்குத் ேதசியப் பிரச்சிைன என்ப  தீர்க்கப்பட ேவண் ம் 
என்பதில், உண்ைமயான அக்கைற ள்ள அைனத் ப் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ம் அக்கைறயாகச் ெசயற் 
ப வார்கள் என்ற நம்பிக்ைக எங்க க்கு இ க்கின்ற . 
ேதசிய இனப் பிரச்சிைனையத் தீர்க்கின்ற வைகயில் 
அதிகாரத்ைதப் பகிர்ந்  ெகாள்கின்ற ஒ  திய அரசியல் 
யாப்பிைனக் ெகாண்  வரவி க்கின்ற இக்காலகட்டத்தில், 
அதற்குத் தைடயாக இல்லாமல், அதைனத் த த்  
நி த்தக்கூ ய விதத்தில் ெசயற்படாமல், அதைன 
ஊக்குவிக்கக்கூ ய விதத்தில் ெசயற்பட ேவண் ம். சகல ம் 
இந்த க்கியமான அரசியல் யாப் த் தி த்தத்திற்கு ஆதர  
அளிக்கக்கூ ய விதத்தில் ெசயற்பட் விட் , அதற்கு அ த்த 
கட்டமாக இப்ப யான ெசயற்பா கள் பற்றிச் சிந்திக்கின்ற 
ஒ  ேபாக்குக் காணப்ப மாக இ ந்தால் அதைன நாங்கள் 
வரேவற்கக்கூ யதாக இ க்கும். அதைன வி த் , 
தற்ேபாைதய நிைலயில் இந்த அரசியல் யாப் த் தி த்தம் 
நிைறேவற்றப்பட் வி ேமா என்ற ஒ  விடயத்ைத ைமயமாக 
ைவத் க்ெகாண் , அதற்குப் பல்ேவ பட்ட தைடகைள ம் 
தடங்கல்கைள ம் ஏற்ப த்தக்கூ ய விதத்தில் சில்லைறத் 
தனமாகச் ெசயற்ப கின்ற இந்த ஆேராக்கியமற்ற 
ெசயற்பா கைள, எம்ைமப் ெபா த்தமட் ல் பாதிக்கப்பட்ட 
வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களி ந்  ெதாி ெசய்யப்பட்ட 
மக்கள் பிரதிநிதிகள் என்ற வைகயில்,  நாங்கள் ஏற்பதாக 
இல்ைல.  

கடந்த காலங்களில் இடம்ெபற்ற தவ களின் ெதாடர்ச்சி 
யாக இன்  மக்கள் மத்தியில் இணக்கப்பா கைள ஏற்ப த்  
கின்ற பல்ேவ பட்ட விடயங்கள் மிக ம் சிக்கலாக 
இ ப்பைத நாங்கள் உண கின்ேறாம். ஆயி ம், 
எப்ப யாவ  யாப் த் தி த்தம் ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ம்; 
அைனத்  மக்க ம் பங்குதாரர்களாக இ ந்  இந்த நாட்ைட 
அபிவி த்தி ெசய்ய ேவண் ெமன்ற அ ப்பைடயில் நாங்கள் 
மிக ம் ஆழமாகச் சிந்தித்  நிதானமாகச் 
ெசயற்பட் க்ெகாண் க்கின்ேறாம். அேதேவைளயில், இந்த 
அரசியல் யாப் த் தி த்தம் வரக்கூடா ; அதில் ஒேரெயா  
தி த்தமாக ேதர்த ல் ம சீரைமப்  ஒன்ைற மட் ம் 
ஏற்ப த்தினால் ேபா ம் என்ற அ ப்பைடயில் சிலர் 
ெசயற்ப கின்ற பாங்கிைன ம் அவதானிக்கக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . எனேவ, அதைன வி த் , இந்த நாட் ல் 
ேதசிய பிரச்சிைனயாக இ க்கின்ற இனப் பிரச்சிைனையத் 
தீர்த்ததன் பின்னர் இந்த நாட் ேல ஒ  ெபா ளாதார 
ம மலர்ச்சிைய, அரசியல் ம மலர்ச்சிைய, ச க 
ம மலர்ச்சிைய ஏற்ப த் வதற்ேகற்ற விதத்தில் இங்குள்ள 
சிேரஷ்ட தைலவர்கள் - ஆ ங்கட்சியாக இ ந்தா ம் சாி, 
எதிர்க்கட்சியாக இ ந்தா ம்சாி - ெசயற்பட ேவண் ெமன்  
நாங்கள் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறாம். இதைனவி த்  இந்தச் 
சின்னஞ்சிறிய விடயங்கைளப் தாகாரமாக மாற்றி, எம  
ேதசிய இனப்பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்குத் தைடயாக 
இ க்கும் விதத்தில் ெசயற்ப வைத நாங்கள் ஏற் க்ெகாள்ள 

யா .  

985 986 

[ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා] 
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அத் டன், நாட் ன் இைறைம ம் மக்களின் உாிைமக ம் 
பா காக்கப்பட ேவண் ம் என்ற விடயத்தில் நாங்கள் 
அக்கைறயாக இ க்கின்ேறாம். அம்பாந்ேதாட்ைடத் 

ைற கத்ைத 99 வ டங்க க்குக் குத்தைகக்கு வழங்குதல் 
என்ற விடயம் உண்ைமயில் சர்ச்ைசக்குாிய ஒ  
ேபசுெபா ளாக இ க்கின்ற . ஏன், இவ்வள  கூ தலான 
ஆண் கள் குத்தைகக்கு வழங்கப்பட ேவண் ம்? என்ற ேகள்வி 
எங்கள் மத்தியி ம் எ கின்ற .  

இன்ைறய நிைலயில் விவாதத்திற்கு எ த் க்ெகாள்ளப் 
பட் க்கின்ற அத்தியாவசியத் ேதைவகள் என்ற விடயத்தில் 
மக்க க்கு ஆேராக்கியமான ெசயற்பா கைள ன்ென க்கக் 
கூ ய விதத்தில் சம்பந்தப்பட்ட ஊழியர்கள் ெசயற்ப வைத 
நாங்கள் ம ப்பதற்கில்ைல. அேதேவைள, மக்களின் வாிப் 
பணத்தில் வா கின்ற அரச உத்திேயாகத்தர்கள் மக்கைளப் 
பகைடக்காய்களாக மாற்றி அவர்கள  இயல்  
வாழ்க்ைகேயா  விைளயா வைத எங்களால் ஏற் க்ெகாள்ள 

யா . இந்த நாட் ல் ன்ென க்கப்ப கின்ற ேவைல 
நி த்தமாக இ க்கட் ம், அல்ல  அரசியல்ாீதியிலான 
ஆர்ப்பாட்டங்களாக இ க்கட் ம், எ வாக இ ந்தா ம் 
அதைன நிதானமாக, நியாயமாகச் சிந்தித் , சாியான 

ைறயில் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறாம்.  

இ தியாக, இலங்ைகயில் ேதசிய இனப்பிரச்சிைனையத் 
தீர்ப்பதற்கான ைனப் க்கள் எ க்கப்பட் க்கின்ற 
இன்ைறய நிைலயில் அல்ல  இந்த ேவைளயில் எந்தெவா  
விடயத்ைத ம் க வியாகப் பயன்ப த்திக்ெகாண்  அதற்கு 

ட் க்கட்ைட ேபாடேவண் ெமன்  யார் நிைனத்தா ம் 
அவர்கள  எண்ணத்திற்கு நாங்கள் ஒ ேபா ம் சாதகமாக 
இ க்கப்ேபாவதில்ைல என்பைதக் கூறி, என  உைரயிைன 
நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி.  

 
[අ.භා. 4.33] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩු පක්ෂය ගරු 

සම්පන්දන් විපක්ෂ නායකතුමාෙග් කථාවට ස්තුති කළා. ඒ 
වාෙග්ම සුමන්තිරන් මන්තීතුමාත් ඊට අනුරූපවම කථා කළා, ෙම් 
වර්ජනය මුළුමනින්ම ෙහළා දකිමින්.  නමුත්, මා ශීෙන්සන් 
මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. එතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, ෙම් 
වරායත්, වරායට අයිති ෙතල් ටැංකිත් ෙම් විධියට විෙද්ශීය 
ෙකොම්පැනියකට ශත වර්ෂයකට බදු දීම නම් අපටත් හිතාගන්න 
බැරි ෙදයක් කියලා. ෙම්ක කාටවත් හිතා ගන්න බැරි ෙදයක්. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආණ්ඩු බලයට එන එක වළක්වන්න 
ඕනෑය කියලා අපි කියන්න ෙහේතු වුණු  එක කාරණයක් 
ෙමොකක්ද? එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආණ්ඩු බලයට ආෙවොත් ෙම් 
රෙට් තිෙබන ජාතික සම්පත් ෙකොම්පැනිකාරයින්ට විකුණනවා. 
එම නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට නම් බලයට එන්න ෙදන්න 
එපාය කියලායි අපි කිව්ෙව්. නමුත්, පජාතන්තවාදී ෙවනසක් 
ඕනෑය කියලා වැඩි ඡන්ද 450,000ක් පමණ ඒ පැත්තට වැටුණු 
නිසා අන්තිමට ඒ අපි වළක්වන්න හදපු උපදවය උදා වුණා.  

දැන් තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද? අපි දන්නා විධියට 
ඉතිහාසෙය් දිගින් දිගටම ෙම් රෙට් ෙද්ශීය සම්පත් විෙද්ශිකයන්ට 
පාවා දුන් ෙදෝහී පරපුරක ආණ්ඩුවක් තමයි දැන් ෙම් පත්ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. අපට තිෙබන පශ්නයක් තමයි, ෙම් ආණ්ඩුව ෙගන 
යන කියා කලාපය වළක්වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක. විෙද්ශීය 

ෙකොම්පැනිවලට අෙප් රෙට් ජාතික සම්පත් පාවා දීම අපි 
වළක්වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එය වැළක්විය හැකි හැම පියවරක්ම 
අපි ගන්නවාය කියන එක ගැන කිසිම සැකයක් නැහැ. 
අනාගතෙය් දී අපි යම් ආකාරයකට ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
අනුමැතිය ලබා බලයට පත් වුෙණොත්, ෙමෙසේ අෙප් ජාතික සම්පත් 
පාවා දුන් ෙකොම්පැනි සමඟ ඇති කර ගත් ගිවිසුම් අවලංගු කිරීමට 
පවා අෙප් ආණ්ඩුව කියා කරනු ඇතැයි කියා මා බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. ඒ සඳහා අපට ෙගවන්න වන්දියක් තිෙබනවා නම්, ඒ 
වන්දිය පවා අපි ෙගවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම්ෙක් අලාභය 
බැලුවාම හිතන්න බැරි තරම් අලාභයක්. ශත වර්ෂයකට පසුව,  
අෙප් දරු පරම්පරාවල් ෙදකක් ගියාට පස්ෙසේ- 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ෂැංගි-ලා එක? 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මෙග් කථාව ඉවර ෙවලා මම එයට උත්තර ෙදන්නම්. 

ඉස්ෙසල්ලා මට මෙග් කථාව කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  

දැන් මම කියමින් සිටිෙය්  අපි ෙම් ෙද්වල් ආපහු ලබා ගන්න 
කියා කරනවාය කියලායි. ෙකොපමණ අලාභයක්ද? ෙම් වරාය 
හදනෙකොට කවුරුත් හිනා වුණා. ෙම් වරායට  "සුදු අලියා", සුදු 
අලියා" කියලා කිව්වා. ෙම් වරාය සුදු අලිෙයකු නම්, ෙමපමණ 
මුදලකට බදු ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? සුදු අලියාට ෙකොපමණ 
demand එකක් තිෙබනවාද? ෙම් වරාය ෙවනුෙවන් ෙකොපමණ 
ෙලොකු ඉල්ලුමක්ද තිෙබන්ෙන්? ඒ ඉල්ලුම නිසා තමයි ෙම්ක ෙම් 
විධියට ෙදන්න පුළුවන් වුෙණ්? දැන්  ෙම්ෙක් ෙකොම්පැනි ෙදකක් 
හදලා ෙසප්පඩවිජ්ජාවක් කරලා තිෙබනවා. ඒක ෙහට 
පැවැත්ෙවන විවාදෙය් දී  ෙහළිදරවු කරයි. මම කථා කරන්ෙන් 
අත්යාවශ්ය මහජන ෙසේවා පනත යටෙත් වූ ෙයෝජනාව පිළිබඳවයි. 
ෙම් කම්කරුෙවෝ ෙකොපමණ විශාල ෛධර්යයකින් හා 
අධිෂ්ඨානයකින් ෙම් වර්ජනයට ගියාද කියන එක දන්ෙන් 
වර්ජනය කරපු අය පමණයි. වර්ජනය කරනවාය කියන එක 
ෙලෙහසි වැඩක් ෙනොෙවයි. බහුතරයක් වර්ජනයකට එකතු කර 
ගන්න එකත් ෙලෙහසි වැඩක් ෙනොෙවයි. වර්ජනයකට යන්ෙන් 
විශාල ගැටුමකට සූදානම්වයි. වර්ජනයකට යන්ෙන් අන්තිම 
පියවර හැටියටයි. ෙම් සම්පත එම ෙසේවකයන්ට ෙමපමණ හිතට 
වදින කාරණයක් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අද ඒ 
මිනිසුන්ෙග් ජීවෙනෝපාය වන්ෙන් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාෙව් ෙසේවයයි.  ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් ෙතල් 
ටැංකිවල තිෙබන සම්පතයි;  නැව් ෙතල් අංශෙයන් ලැෙබන 
විශාල ලාභයයි. ෙකොළඹ නැව් ෙතල් අංශෙයන් ගත් විශාල 
ආදායෙමන් තමයි  අෙප් ආණ්ඩුව  කාලෙය් සම්පූර්ණෙයන්ම 
භූමිෙතල්වලට  සහනාධාර දුන්ෙන්. ඒ තරම් විශාල ලාභයක් ඒ 
අංශයට ලැෙබන විෙද්ශ මුදල්වලින් අපට ලැබුණා. 

ඉතින්, ෙම් නිසාම ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාෙව් ෙසේවකෙයෝ ෙහොඳ 
ෙසේවක වැටුප් ලබා ෙගන, ෙහොඳ පාරිෙතෝෂික ලබා ෙගන  ෙහොඳ 
ජීවන මට්ටමක ජීවත් වුණා. ඒ නිසා ඒ මිනිස්සුන්ට ඛනිජ ෙතල් 
සංස්ථාව ඒ මිනිස්සුන්ෙග් ජීවිතය තරම්ම වටිනවා. ඒ නිසා තමයි 
ඊෙය් අර සියලුම ආයුධ සන්නද්ධ බලයට නිරායුධව මුහුණ 
ෙදන්න ඒ මිනිස්සුන්ට පුළුවන් වුෙණ්. ඊට අමතරව ෙපොලීසිෙය් 
ආවරණය ලබාෙගන, ෙපොලු අර ෙගන ආපු බියගුළු 
මැරවරයන්ටත් මුහුණ ෙදන්න ඒ අයට පුළුවන් වුණා.  එවැනි 
තත්ත්වයන් යටෙත් විෙරෝධතාවක් කියාත්මක වීමට ෙහේතුව 
ඒකයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් පාලකෙයෝය කියන අය ඉන්ෙන් අවුරුදු පහයි. ඒ අය 
ෙබොෙහෝ විට අවුරුදු පෙහන් පහට ෙවනස් ෙවනවා. පාලකෙයෝ 
ඇවිල්ලා  යනවා. ඒ යන ෙකොට තිෙයන ෙදයක් විකුණාෙගන 
කාලා, කුට්ටියකුත් අරෙගනයි යන්ෙන්. නමුත් ෙම් ෙසේවකයන්ට 
තමන්ෙග් පරම්පරාවට විතරක් ෙනොෙවයි, දරු පරම්පරාවටත්  ෙම් 
ආයතනවලම තමයි තමන්ෙග් ජීවෙනෝපාය තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
ෙම් ආයතන රැක ගන්න ඕනෑ. ෙම්ෙක් ෙවනස අපට ෙපෙනනවා. 
ෙසේවකයින්ට ඕනෑ කරන්ෙන් හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ෙතල් ටැංකි 
ටික රැක ගන්නයි. ඒ වාෙග්ම සපුගස්කන්ද ෙතල් පිරිපහදුව 
නවීකරණය කරන්නයි. පිරිපහදු කරපු ෙතල් වැඩි මිලට ෙගන්වන 
එක වළක්වලා ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාෙව් සම්පත්වල වටිනාකම වැඩි 
කරන්නයි. ඒ වාෙග්ම ඒ අයට වුවමනායි තිකුණාමලෙය් ෙතල් 
ටැංකි ටික ෙබ්රා ෙගන ආපසු ඒවා ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව අතට 
ගන්න. ඒ මිනිස්සු ෙම් ඔක්ෙකොම ෙද්වල් කරන්ෙන් ෙමොකටද? 
ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාෙව් සම්පත් වැඩි කරන්නයි; ඛනිජ ෙතල් 
සංස්ථාව වඩාත් බලවත් ආයතනයක් බවට පත් කරන්නයි. ඒ නිසා 
හම්බන්ෙතොට වරායත් එක්ක ෙම් ෙතල් ටැංකි ටික විෙද්ශ 
ෙකොම්පැනියකට පාවාදීම ගැන ඒ අයට කැක්කුමක් තිෙබනවා; 
ෙව්දනාවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි ඒ අයට ෙම් ෙවනුෙවන් 
සටන් කරන්න වුවමනා වුෙණ්. දැන් අපට ඒ ෙහේතු යුක්තිය 
ෙපෙනනවා. 

 ගලක් ගැහුවාම ගල වැදුණු තැන දිහා බලන එක ෙනොෙවයි, 
ගල ආෙව් ෙකොෙහන්ද කියලා බලන එක තමයි සිංහාවෙලෝකනය 
කියන්ෙන්. අන්න සිංහාවෙලෝකනෙය් ෙයදුෙණොත් බලා ගන්න 
පුළුවන් ෙම් වර්ජනය  සිද්ධ වුෙණ් ඇයි, කුමන ෙහේතු යුක්තියක් 
උඩද, ඒ ෙහේතු යුක්තියට ෙහේතු වුණු දුර්ජන කියාව කෙළේ කවුද 
කියලා. ඒ අනුව තමයි  අපට ෙම්ෙක් වැරදිකාරයා කවුද කියලා 
අන්තිමට තීන්දු කරන්න ෙවන්ෙන්. වැරදිකාරයා කවුද? 
නිවැරදිකාරයා කවුද? ෙම් වර්ජනය ඇති වීමට ෙහේතුව හැදුෙව් 
කවුද? ඒ වැරදි අපරාධය කෙළේ කවුද? අද සුමන්තිරන් මහත්තයා 
කථා කරමින් කිව්වා, ෙම් වර්ජකෙයෝ අපරාධකාරෙයෝ කියලා. 
වර්ජකයන්ද අපරාධකාරෙයෝ, එෙහම නැත්නම් ෙම් රෙට්  සම්පත් 
පාවා දීපු ආණ්ඩුවද අපරාධකාරයා?    Who are the criminals?  
Are they those who betrayed this country and gave away our 
properties, our wealth to foreign companies for a song or the 
people who want to defend these?   ෙම්වා ආරක්ෂා කරගන්න, 
ෙම්වා ෙබ්රා ගන්න කුමන ෙහෝ පියවරක් ගන්න හැම 
උත්සාහයක්ම කරලා ඒ කිසිවක් පතිඵල ෙනොදරනෙකොට වර්ජනය 
කරපු අයද, වැරදිකාරෙයෝ? වරද කාෙග්ද? ෙම්ක තමයි අද විසඳා 
ගත යුතු පශ්නය. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්කට උත්තරයක් දුන්නා. 
ඒක තමයි රතුපස්වල ෙවඩි තිබ්බා, මැරුණා කියන එක. ඒක 
අපරාධයක්. ඒ ෙවඩි තැබීම, ඒක අපරාධයක් බව මම එදත් අනුමත 
කළා; අදත් අනුමත කරනවා. අපරාධය අනුමත කරනවා 
ෙනොෙවයි, ඒක අපරාධයක් බව මම කියා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම 
තමයි ෙරොෙෂේන් චානක- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඔබතුමාට බලයක් තිෙබනවා නම්, ඒක 

ෙපොඩ්ඩක් දික් කරන්න.  

ෙවඩි තැබීෙමන් ෙරොෙෂේන් චානක මැරුණු අවස්ථාෙව් ඒක 
අපරාධයක්, ඒක වරදක් කියලා අපි කවුරුත් එක හඬින් කිව්වා. 

දැන් ෙම් අවස්ථාෙව් තමුන්නාන්ෙසේලා තමන් කරපු අපරාධය 
වහගන්න ෙඩංගු ෙරෝගීන්ෙග් ඇ ෙඟ් එල්ෙලන්න හදනවා. ෙඩංගු 
ෙරෝගීන් ගැන අගමැතිතුමා ලැජ්ජා නැතිව කිඹුල් කඳුළු ෙහළුවා. 
ෙම් රෙට් ෙඩංගු ෙරෝගය මර්දනය කරගන්න හරි, ෙඩංගු ෙරෝගය 
වළක්වන්න හරි කරපු ෙකෙහල් මලක් නැහැ. අද වන ෙතක් 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙයන් කරපු ෙද්වල පතිඵලයක් නැහැ. 

ඒ වාෙග් වරදක් තමන්ෙග් පැත්ෙත් තිබියදී, ෙම් කරපු 
අපරාධය වසන් කර ගන්න ෙඩංගු ෙරෝගීන්ෙග් ඇෙඟ් එල්ලුණා.  
රතුපස්වල ෙවඩි තැබීම වැරැදියි කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා. 
ඒ වාෙග්ම ෙරොෙෂේන් චානකට ෙවඩි තැබීම වැරැදියි, ඒවා අපරාධ 
කිව්වා. ඒක අපිත් පිළිගන්නවා. ඒ නිසා එදා ෙමොකක්ද ආණ්ඩුව 
කෙළේ? ඒ ආණ්ඩුව කෙළේ, විශාල වර්ජන සටන ඉදිරිෙය් ඒ 
ෙගනාපු ෙයෝජනාව අත් හැරීමයි. ඒකයි එදා ආණ්ඩුව කෙළේ.  

තමුන්නාන්ෙසේලාට අද ෙම් වර්ජනය ඉදිරිෙය් කරන්නට 
තිෙබන්ෙන්ත්, වර්ජනය මර්දනය කරන  එක ෙනොෙවයි, 
වර්ජනයක් ඇති වූ ෙහේතුව පිළිබඳව අවසාන තීරණයක් ගැනීමයි. 
ඒ තීරණය ගැනීමට බැරිව, තමුන්නාන්ෙසේලා අද විෙද්ශිකයන් 
සමඟ යම් යම් එකඟතාවන්ට බැඳිලා ඉන්නවා. ඒ ෙවනුෙවන් ෙම් 
රෙට් සම්පත් අවුරුදු සියයකට ඔවුන්ට අයිති කර ෙදන්නට 
හදනවා. ෙම් වාෙග් අපරාධයක් ඉදිරිෙය් ෙම් ෙසේවකයින් නැඟී 
හිටපු එක ගැන ෙම් ෙසේවකයින්ට අෙප් පණාමය පුද කරන්නට 
ඕනෑ; ෙම් ෙසේවකයින් ඉතා නිර්භීත ෙලස, නිරායුධව තමන්ට 
එල්ල කරපු පහාරයට මුහුණ දීපු ආකාරය ගැන අෙප් උපහාරය 
පුදන්නට ඕනෑ. එදා අත් අඩංගුවට පත් වුණු අය අද ඇප මත ගිහින් 
තිෙබනවා. හැබැයි, එකක් පැහැදිලිව ඒ අය කියනවා,- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙමම අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 
 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 
 அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராச னத்தினின்  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) 
ගරු මන්තීතුමා, කථා කරන්න. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනයට 

පැමිණීමත් සමඟම මෙග් කථාව ඉවර කරන්න සිද්ධවීම ගැන මට 
ෙබොෙහොම කනගාටුයි. නමුත්, කථාව ඉවර කළ යුතුව තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම අවසාන වශෙයන් 
කියන්න උත්සාහ කරන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. ෙම් රෙට් ජාතික 
සම්පත් රැක ගැනීමට දිවි පිදූ අතීතෙය් වීරයින්ෙග් නාමාවලිෙය් 
පරපුරට අෙප් රෙට් ජාතික සම්පත් රැක ගන්නට ඉදිරිපත් ෙවන 
හැම ෙදනාම එකතු ෙවනවා. ෙම් වර්ජනෙය් ෙයදුණු අය පැහැදිලිව 
කියා තිෙබනවා, ෙම් වර්ජනය ෙමතැනින් ඉවර නැහැ කියා. පහර 

989 990 

[ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා] 



2017 ජූලි 27 

දුන්නත්, මැර බලය දැම්මත්, හමුදාව දැම්මත්, හමුදා බලෙයන් ෙම් 
වර්ජනයට මූලික ෙවච්ච ෙහේතු යුක්තිය ඉවර ෙවන්ෙන් නැහැ 
කියා. ෙම් රෙට් සම්පත් පාවා දීමට විරුද්ධව ෙම් රෙට් ඇති වන 
සමස්ත මහා ජනතා බලෙව්ගයත් එක්ක ෙම් ආණ්ඩුවට ඉදිරි 
කාලෙය් මුහුණ ෙදන්න ෙවනවා. හමුදාව දමන්න; හමුදාව දමලා 
මර්දනය කරන්න. එක ෙවලාවක් එනවා, ෙල් තැවරිලා, තැවරිලා, 
කඩුව ලිස්සලා යන ෙවලාවක්. අන්න ඒ ෙවලාෙව්දී ෙලෝකය 
තමන්ෙග් පැත්ෙත් තිෙබනවාද, නැද්ද කියලා බලා ගන්න. ස්තුතියි. 
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෂැන්ගි-ලා ෙහෝටලය,-  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Thank you. The next speaker is the Hon. (Mrs.) 

Shanthi Sriskandarasa. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෂැන්ගි-ලා ෙහෝටලය අයිති විෙද්ශිකෙයකුට. ඒ විෙද්ශිකයාට 

ෂැන්ගි-ලා ෙහෝටලය යම්කිසි විධියකින් අයත් වුණා. [බාධා 
කිරීමක්] ඒ වාෙග් ෙහේතුවක් තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙදන්න බැහැ, ෙම් 
කාරණෙය්දී.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa, please commence 

your speech.   
 

[பி.ப. 4.46] 
 

ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இன்ைறய இந்த 

விவாதத்திேல ேபசுவதற்கு எனக்கும் சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்காக 
உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
மக்கைளப் பா காப்பதற்காக ம் மக்க க்கு வசதி வாய்ப் 

க்கைள ஏற்ப த் வதற்காக ம் சட்டங்கள், சுற் நி பங்கள் 
உ வாக்கப்ப கின்றன. இவ்வா  சட்டங்கள், 
சுற் நி பங்கள் காணப்பட்டா ம் மக்கைளப் பாதிப்பைடயச் 
ெசய்கின்ற வைகயில், அவர்கள  இயல்  வாழ்க்ைகைய 
ேமாசமான வைகயிேல திடீெரன்  டக்குகின்ற வைகயில் 
ஏற்ப த்தப்ப கின்ற சில நடவ க்ைககள் மிக ம் 
ேவதைனக்குாியைவயாகும். அந்த வைகயிேல, மக்க க்குச் 
ேசைவைய வழங்குகின்ற ெதாழிலாளர்கைளப் 
பா காப்பதற்காக ெதாழிற்சங்கங்கள் உ வாக்கப்பட்டேத 
தவிர, அவர்க ம் குழம்பி மக்கைள ம் குழப் வதற்காக அல்ல. 
திடீெரன ஏற்ப த்தப்ப கின்ற ேவைலநி த்தங்கள், 
ஆர்ப்பாட்டங்கள் என்பவற்றால் சாதாரண மக்கள் மிக ம் 
பாதிப்பைடகிறார்கள். அதி ம் குறிப்பாகப் பாடசாைலப் 
பிள்ைளகள், ேநாயாளிகள், அன்றாடம் வ மானத்ைத 
ஈட் கின்ற கூ யாட்கள் ஆகிேயார் மிக ம் பாதிக்கப்ப வ  
இங்கு ஈண்  குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.  

இவ்வா  மக்கைளத் ன் த்தக்கூ ய வைகயிேல 
ஏற்ப த்தப்ப கின்ற ெப மளவிலான டக்க ேவைலகள் 
நி த்தப்பட ேவண் ம்; இவற் க்குப் பின் ட்டலாக 
இ ப்பவர்கள் யாெரனக் கண் பி க்கப்பட்  அவர்க க்கு 
உாிய தண்டைனகள் வழங்கப்பட ேவண் ம். மக்களின் 
வாிப்பணத்திேல வ மானத்ைத ஈட் க்ெகாண் க்கின்ற பல 
அதிகாாிகள் - அந்த மக்க க்குச் ேசைவ ெசய்ய 
ேவண் யவர்கள் - அவர்கைளப் பாதிக்கின்ற வைகயிேல 
நடந்  ெகாள்கின்றார்கள். அ மட் மல்ல, பல அரச 
அதிகாாிகைள ேநா்ைமயாகச் ேசைவயாற்றவிடா  
ெப ம்பாலான அரசியல்வாதிகள் குழப் கின்றார்கள். சில 
அரச அதிகாாிகள் தங்களால் ேநாை்மயான ைறயில் ேசைவ 
யாற்ற யவில்ைலெயன்  ேநர யாகேவ ைறப்பா  
ெசய்கின்றார்கள். அரச அதிகாாிகைள ேவைல ெசய்யவிடா  
அவர்கள  அதிகாரங்கைளத் ஷ்பிரேயாகம் ெசய்கின்ற 
வைகயிேல நடந் ெகாள்கின்ற அரசியல்வாதிக ம் 
அவர்க க்குப் பின்னணியில் நிற்பவர்க ம் தண் க்கப்பட 
ேவண் ம்.  

வடக்கு, கிழக்கு மக்கைளப் ெபா த்தவைரயிேல, 30 வ ட 
கால த்தப் பாதிப்பி ந்  அவர்கள் இன்ன ம் 
மீண்ெடழவில்ைல. த்தம் க்குக் ெகாண் வரப்பட்  8 
ஆண் கள் நிைற ெபற்றி க்கின்ற இந்த ேவைளயிேலகூட 
எம  மக்கள் இயல்  வாழ்க்ைகைய வாழ யா  தவிக் 
கின்றார்கள். அவர்கள  ர் க நிலங்கள் வி விக்கப் 
படாதி க்கின்ற அேதேவைளயிேல, வட பகுதியிேல 
கா கைள அழித்  திய கு ேயற்றங்கைளச் ெசய்வதற்குப் 
பல நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட்  வ கின்றன. 
ெப ம்பாலான அரசியல்வாதிகள் தங்க ைடய அரசியல் 
பலத்ைதத் தக்கைவத் க்ெகாள் ம் வைகயில் 
ெசயற்ப வேதா , தங்க ைடய அரசியல் ெசல்வாக்ைகப் 
பயன்ப த்தி ேநா்ைமயாக, உண்ைமயாகச் ெசயற்ப கின்ற 
அரச அதிகாாிகைள ம் ேவைல ெசய்யவிடா  தைடகைள 
ஏற்ப த் கின்றார்கள். இவ்வா  மிக ம் பிைழயான 
வழியிேல அவர்கைளத்  ண்  அல்ல  பய த்தி 
அவர்க க்கு இைடஞ்சல்கைள ேமற்ெகாள்வ  
ேவதைனக்குாிய விடயமாகும். எனேவ, மக்க க்குச் ேசைவ 
ெசய்கின்ற அதிகாாிகைளக் குழப் பவர்கைளக் 
கண் பி த் த் தண்டைன ெகா க்க ேவண் ய  மிக ம் 
அவசியமாகும்.  

அவர்கள், தம  கட்டைளகைள நிைறேவற்றாத அரச 
அதிகாாிகைள இடமாற்றம் ெசய்வ  அல்ல  அவர்க க்குத் 
தண்டைன வழங்குவ  என்ப  சர்வசாதாரணமான ஒ  
விடயமாகக் காணப்ப வ ம் இங்கு ஈண்  குறிப்பிடக் 
கூ யதாகும்.  அரச அதிகாாிகள் சிலர் இந்த அரசியல் 
பின் லங்கைள ைமயமாக ைவத் , சில அதிகாாிகைளக் 
ேகடயமாகப் பயன்ப த்தித் தங்க ைடய ேவைலகைள 
ேநர்ைமயாகச் ெசய்யாதி ப்ப ம் ஒ  பக்கம் நடந்  
ெகாண் க்கின்ற . சில பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பாகப் 
பிரேதச ெசயலாளர்கேளா  அல்ல  மாவட்டச் 
ெசயலாளர்கேளா  நாங்கள் கலந் ைரயா கின்றெபா , 
தங்கைள ேநர்ைமயாக ேவைல ெசய்யவிடா  சில அரச 
அதிகாாிகள் குழப் கின்றார்கள் என் கூட அவர்கள் 

ைறப்பா  ெசய்கின்றார்கள். இவ்வாறான விடயங்கைள 
இந்த அரசான  ேநர யாகக் கண்காணித் , இரண்  
தரப் களி ம் உள்ளவர்கள் யார் என்பதைனக் கண்டறிந் , 
உாிய நடவ க்ைககைள எ க்க ேவண் ம். மக்கைள 
ஏமாற் பவர்கள் எவராக இ ந்தா ம் அவர்கள் 
தண் க்கப்பட ேவண் ய  மிக ம் க்கியமாகும்.  
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அதி ம் ேமலாக, வட பகுதியில் அண்ைமயிேல 
நைடெபற்ற பல சம்பவங்கள் எம  மக்கள் நல் ணக்கத்ேதா  
வாழ வி ம் கின்றார்கள் என்பதைன நி பணமாக்கி 
இ க்கின்றன. உதாரணமாக, நீதிபதி தி வாளர் 
இளஞ்ெசழியன் அவர்கள  ெமய்ப் பா காவலர் ப்பாக்கிச் 
சூட் ச் சம்பவத்தில் இறந்தெபா , நீதிபதி இளஞ்ெசழியன் 
அவர்கள் நடந் ெகாண்ட விதம் மற் ம் அதன் பின்  அந்தக் 
கு ம்பத்தின்  பிள்ைளகைளேய அவர் தத்ெத க்க ன் 
வந்தி ப்ப  ேபான்ற நடவ க்ைககள் இந்த நாட் ேல எம  
மக்கள் நல் ணக்கத்ேதா , நல்லெதா  சூழ்நிைலயில் வாழ 
வி ம் கின்றார்கள் என்பைதக் காட் கிற .  

இேதேபால்தான், கடந்த சில மாதங்க க்கு ன்  சேகாதர 
ெமாழி ேபசுகின்ற பலர் சாவகச்ேசாியில் இடம்ெபற்ற ஒ  
விபத்தில் இறந்தெபா , அப்பிரேதசத்ைதச் ேசர்ந்த மக்கள் 
அந்த விபத் க்குள்ளானவர்கைள ைவத்திய சிகிச்ைசக்காகக் 
ெகாண் ெசன்ற , அவர்க க்குப் பா காப்பளித்த , அதில் 
பாதிக்கப்பட்டவர்கைளத் ெதன்பகுதியி ந்  வந்த 
அவர்கள  உறவினர்களிடம் சாியான ைறயிேல 
ைகயளித்த  ேபான்ற நிகழ் கைள நாங்கள் ஊடகங்கள் 
வாயிலாக அறிந்ேதாம். இவ்வாறான நிகழ் கள் எங்க க்கு 
எதைன எ த் க்காட் கின்றன என்றால், எம  மக்கள் 
நல் ணக்கத்ேதா  எவேரா ம் இைணந்  வாழ்வதற்கு 
ஆயத்தமாக இ க்கின்றார்கள் என்பைதயாகும்.  

இன நல் ணக்கத் க்கான அரசியல் ன்ென ப் க்கள் 
நைடெபற்  வ கின்ற இந்த ேநரத்திேல, மக்கைளக் குழப்பி, 
அவர்கைள ஏமாற்றி,  ம  ெகா த்ேதா, பணம் ெகா த்ேதா 
அவர்கைள விைலக்கு வாங்கி, ஒன் திரட் , மிக ம் 
பிைழயான வழியிேல அவர்கைள வழிநடத் கின்றவர்கள் 

த ல் தண் க்கப்பட ேவண் ம். "எய்தவன் இ க்க அம்ைப 
ேநாவ  ஏன்?" என்ற பழெமாழிக்கிணங்க, அவர்கள் யாராக 
இ ந்தா ம் அவர்க க்குத் தண்டைன வழங்குவ  மிக ம் 

க்கியமாகும்.   

இதைனவிட, வட பகுதிையப் ெபா த்தவைரயில், அங்கு  
த்தத்திேல ெநாந்  ேபாயி க்கின்ற மக்கள், அண்ைமயிேல 

ஏற்பட்ட வரட்சி காரணமாக ம் பாதிக்கப்பட்  அதி ந்  
மீண்ெடழ யாத நிைலயில் காணப்ப கின்றார்கள். ஆகேவ, 
வரட்சி நிவாரணத்திற்கான நிதிெயா க்கீ கைளச் ெசய்  
மிக ம் விைரவாக அங்கு அ ப்பிைவக்கப்பட ேவண் ம். 
இந்த த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட எம  மக்கள் தங்க ைடய 
உற கைள இழந் , அங்க அவயவங்கைள இழந்  அன்றாடம் 
வாழ்வாதாரத்திற்ேக வழியில்லா  தவிக்கின்றார்கள். 
தற்ேபா  இயற்ைகயின் வரட்சி நிைல ம் பாதகமான 

ைறயிேல மக்கைள ேம ம் பீ ப்பதாகக் காணப்ப கின்ற . 
எம  மக்கள் அன்றாடம் கு நீ க்ேக அல்லற்ப கின்ற இந்த 
ேவைளயிேல ஓர் அரசியல் பலத்திற்காகேவா, அரசியல் 
இலாபத்திற்காகேவா அல்ல  தாம் ெசய்த பிைழகைளக் 
கண்டறிவைத ேம ம் த க்கின்ற ேநாக்கத்திேலா 
ெதாழிலாளர்கைள ஒன் திரட்  இவ்வாறான ேபாராட் 
டங்கைள ஏற்ப த் வ  மிக ம் ேவதைனக்குாிய 
விடயமாகும்.  

ேபாக்குவரத்திேல திடீெரன்  தடங்கைல ஏற்ப த் வ , 
மக்கள் பாவிக்கின்ற எண்ெணய் வளங்கைள விநிேயாகிப்பதில் 
திடீெரன்  தடங்கைல ஏற்ப த் வ , ம த் வச் 
சிகிச்ைசகைள வழங்குவதில் தடங்கைல ஏற்ப த் வ  
ேபான்ற ெபா மக்க க்கு வழங்கப்ப கின்ற ேசைவகளில்  

பாதிப் கைள ஏற்ப த்தக்கூ ய வைகயில் பல கு வினர் 
மிக ம் கச்சிதமாகத் திட்டமிட்  இயங்கி வ கின்றார்கள். 
இதன் இன் ெமா  பின்னணியாக, த்த காலத்திேல தாம் 
ெசய்த நடவ க்ைககள் கண் பி க்கப்பட் வி ேமா, இந்தப் 
பிேரரைணகள் ன்ென க்கப்பட்  நிைறேவற்றப்ப கின்ற 
ேவைளயிேல தங்க ைடய குற்றங்கள் கண் பி க்கப் 
பட் வி ேமா, தாங்க ம் குற்றவாளிகளாகத் தண்டைன 
ெபறேவண் ேயற்ப ேமா என்ற பய ம் அவர்கள் 
இவ்வாறான நடவ க்ைககைள மிக ம் ேமாசமான 
வைகயிேல ேமற்ெகாள்வதற்குக் காரணமாகின்ற . எனேவ, 
மக்கைளச் சாியான ைறயிேல ெசயற்ப த் கின்ற 
வைகயில், அவர்க க்குச் சாியான ைறயில் ேசைவகைள 
வழங்க நடவ க்ைகெய ப்ப டன், இந்த நா   
நல் ணக்கத்ேதா  ஒ  நல்ல சூழ ல் சுபிட்சமாக 

ன்ேன வதற்கு அைனவ ம் ஒன்றிைணய ேவண் ெமன்  
ேகட் , நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி.  
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ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 
ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இன்  நாட் ல் 

காணப்ப கின்ற ஒ  ேமாசமான காலகட்டத்திேல, 
அத்தியாவசிய ெபா ச் ேசைவகள் சட்டத்தின் கீழான 
தீர்மானம் ெதாடர்பில் இங்கு விவாதம் நைடெபற் க் 
ெகாண் க்கின்ற . இந்த நாட் ேல மக்க க்குத் 
ேதைவயான அத்தியாவசிய ேசைவகைளத் தைடெசய்கின்ற 
ஒ  நிைலப்பாட் ல் சிலர் சில ேமாசமான ெசயற்பா களில் 
ஈ பட்டைத நாங்கள் காணக்கூ யதாக இ ந்த . அதி ம் 
மிக ம் க்கியமான ஒ  ேசைவயில் ஈ பட் க்கின்ற 
ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபன ஊழியர்கள் ெதாழிற்சங்க 
ாீதியிேல கடந்த 2-3 தினங்களாக ேவைலநி த்தத்தில் 
ஈ பட்டார்கள். அதன்காரணமாக இந்த நாட் ன் 
அபிவி த்தியில், ெபா ளாதாரத்தில்  மாெப ம் ழ்ச்சிைய 
உண் பண்ணி ள்ளார்கள் என்பதைன அவர்கள் த ல் 
உணரேவண் ம்.  

இந்த நாட் ல் பல வ ட காலமாக நைடெபற்ற த்தம் 
காரணமாக ெபா ளாதார ாீதியில் நா  பின்தள்ளப் 
பட் ப்பைதக் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
இந்நிைலைமயில், தற்ெபா  இவர்களின் ெசயற்பாட்டால் 
மீண் ம் ெபா ளாதார த்தம் 
நைடெபற் க்ெகாண் ப்பைத நாங்கள் காணக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் ெகௗரவ பிரதமர் 
அவர்க ம் ஆட்சிையப் ெபா ப்ேபற்கும்ேபா  கடந்த 
அரசாங்கத்தால் அவர்களிடம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட க்கியமான 
சில அம்சங்கள் இ க்கின்றன. ஒன் , கடன் சுைம; 
மற்ைறய , எங்க ைடய சூழல் மாசுபடக்கூ ய குப்ைப 
கூளங்களின் சுைம. இவற் டன் இயற்ைக அனர்த்தங்களான 
வரட்சி, ெவள்ளம் மற் ம் ெடங்கு என இப்ப யான ஒ  
ேசாதைனயான காலகட்டத்திேல இந்த நாட் ன் 
அபிவி த்திைய ற் தாகத்  தைட ெசய்யேவண் ெமன்ற 
ஒ  பாாிய திட்டத்தின் கீழ்தான் இவர்கள் இந்த 
ேவைலநி த்தத்ைதச் ெசய்தார்கள். ெபா வாக ஒ  driver 

தல் மற்ைறய ெதாழிலாளர்கள் வைர இந்த நாட் ேல மிக ம் 
கூ தலான சம்பளம் ெப கின்றவர்கள் ெபற்ேறா யக் 
கூட் த்தாபனத்தில் ேவைலெசய்கின்ற ஊழியர்கள்தான்.  
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“எங்க க்கு ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்தில் ஒ  driver 
ெதாழிலாவ   அல்ல  peon ெதாழிலாவ  எ த் த் 
தர மானால் அைதச் ெசய்  தா ங்கள்” என்  சிலர் 
என்னிடத்தி ம் வந்  ேகட்பார்கள். காரணம் 
என்னெவன்றால், அங்கு மிக ம் கூ தலான சம்பளம் 
ெபறக்கூ ய வாய்ப்பி ப்பதனால்தான். இவ்வள  
சம்பளத்ைதப் ெப பவர்களாகிய இவர்களால் ெதாழிற்சங்க  
ாீதியில் 2-3 நாட்களாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட இந்த ேவைல 
நி த்தமான  இந்த நாட் ேல மாெப ம் ெபா ளாதார 

ழ்ச்சிைய உண் பண்ணியி ப்பதைன உணரக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . எனேவ, ேபாராட்டங்களில் ஈ பட 
ேவண்டாெமன் ம் எைத ம் ேபச்சுவார்த்ைத லம் 
தீர்த் க்ெகாள்ள ம் என் ம் ெதாழிற்சங்க உ ப்பினர் 
களிடம் நான் மிக ம் கண்ணியமாகக் ேகட் க்ெகாள்கிேறன். 

ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத் ெதாழிற்சங்க 
உ ப்பினர்க க்கு மட் மல்ல, நாட் ள்ள அைனத் த் 
ெதாழிற்சங்க உ ப்பினர்க க்கும் நான் ஒ  விடயத்ைத 
விநயமாகக் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அதாவ , 
நாட் ேல ஜனாதிபதி அவர்கள் இ க்கின்றார்; பிரதமர் 
அவர்கள் இ க்கின்றார்; விடயங்க க்குப் ெபா ப்பான 
அைமச்சர்கள் இ க்கின்றார்கள்; எனேவ, நீங்கள் 
ெசய்யக்கூ ய மிக க்கியமான பணி என்னெவன்றால், 
அவர்கேளா  ேபச்சுவார்த்ைதகைள ேமற்ெகாண் , சாியான 

கைள எ ப்பதன் லம் அவற் க்குத் தீர் கைளக் 
கண் , அதன் லம் இந்த நாட்ைட உலகேம பார்த்  வியக்க 
ைவக்கேவண் ம்.  அத டாக எங்க க்கு ெவளிநா  
களி ந்  வரக்கூ ய வ வாய்கள்  அதிகாிப்பதற்கு 
வாய்ப் க்கள் அைம ம் என்பதைன ம் இந்தச் சைபயில் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

‘அல்ஹம் ல்லாஹ்’! இந்த நா  தற்ெபா  ஒ  பாாிய 
அபிவி த்திைய ேநாக்கிச் ெசன் ெகாண் க்கின்ற . 
நாங்கள் இந்த அபிவி த்திப் பணிகைளச் சாியான ைறயில் 
ெதாடர்ந்  ெகாண் ெசல்வதற்கு இந்த நாட் ள்ள 
அைனவ ம் ஒன் படேவண் ம் - ஒற் ைமப்பட ேவண் ம். 
இல்லாவிட்டால், இந்த நா  எத்திேயாப்பியா, ேசாமா யா, 
தன்சானியா ஆகிய நா கைளப் ேபான்  மாறிவி ம் என்பதில் 
எந்தவித சந்ேதக மில்ைல. அதனால், எங்க ைடய 
எதிர்காலச் சந்ததியின க்கு நல்லெதா  ன்மாதிாியாகத் 
தற்ெபா ள்ள ச கம் நடந் காட்ட ேவண் ம். 
அந்தவைகயில் நாங்கள் அைனவ ம் நாட் ன் ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்க க்கும் ெகௗரவ பிரதமர் அவர்க க்கும் 
எங்க க்கு வழிகாட் த் தரக்கூ ய அைமச்சர் அவர்க க்கும் 
உதவியாக இ ந்  இந்த ேவைலத்திட்டங்கைளச் 
ெசய்யேவண் ம் என்  கூ வேதா , எனக்குப் ேபசுவதற்கு 
ேநரத்ைதத் தந்த பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்க க்கு நன்றி ம் 
கூறி, விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.   

 
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, "ෙමම විවාදය ෙහට 

පවත්වාෙගන යන්න 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. 
 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙමම විවාදය ෙහට නැවත ආරම්භ කරන ෙතක් ෙහට උදෑසන 

10.30 දක්වා කල් තබනවා.  
 
ඊට අනුකූලව  විවාදය කල් තබන ලදී. 
 

එතැන් සිට විවාදය 2017 ජූලි මස 28 වන සිකුරාදා පවත්වනු 
ලැෙබ්. 

 
அப்ெபா  அ வல்கள் இைடநி த்தப்பட்   விவாதம் 

ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
விவாதம், 2017 ைல 28, ெவள்ளிக்கிழைம மீளத் ெதாடங்கும். 
 
The Debate stood adjourned accordingly. 
Debate to be resumed on Friday,  28th July, 2017.  

 

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

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 5.00 ට, 2017  ජූලි 07  වන 

දින සභා සම්මතිය අනුව, 2017 ජූලි මස  28  වන  සිකුරාදා  පූ. භා. 
10.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 
அதன்ப  பி.ப. 5.00 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2017 

ைல 07ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2017 ைல 28, 
ெவள்ளிக்கிழைம .ப.10.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 

Parliament adjourned accordingly at  5.00 p.m. until 10.30 a.m.  on 
Friday,  28th July, 2017,  pursuant to the Resolution of Parliament of 
07th July 2017.  
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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පූ.භා.10.30 ට 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. 

 
 

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 - 
2011 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් 

ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් XVII හා හතරවැනි කාණ්ඩෙය් VIII ෙකොටස;  
2012 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් 

පළමුවැනි කාණ්ඩෙය් XV හා XVI  ෙකොටස්, ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් 
XXII හා XXIV ෙකොටස්, ෙතවැනි කාණ්ඩෙය් VII හා VIII 
ෙකොටස්  සහ හතරවැනි කාණ්ඩෙය් XI ෙකොටස;   

2013 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් 
පළමුවැනි කාණ්ඩෙය් XVI ෙකොටස සහ හතරවැනි කාණ්ඩෙය් 
XIII ෙකොටස;  

2014 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් 
පළමුවැනි කාණ්ඩෙය් XIII හා XIV ෙකොටස්, හතරවැනි 
කාණ්ඩෙය් XIII ෙකොටස සහ හයවැනි කාණ්ඩෙය් XIV, XV, 
XVI, XVII, XVIII  හා XIX ෙකොටස්; සහ  

2015 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් 
පළමුවැනි කාණ්ඩෙය් X, XI, XII, XIII, XIV හා XV ෙකොටස්, 
හතරවැනි කාණ්ඩෙය් VII ෙකොටස, පස්වැනි කාණ්ඩෙය් V හා VI 
ෙකොටස්, හයවැනි කාණ්ඩෙය් I හා II ෙකොටස් සහ අටවැනි 
කාණ්ඩෙය් I ෙ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 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, “එකී වාර්තා මුදණය කළ යුතුය” යැයි  

මා  ෙ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.     

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, ගරු අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2016 
වර්ෂය සඳහා අමාත්ය මණ්ඩල කාර්යාලෙය් 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, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2013 වර්ෂය 
සඳහා ඉංජිෙන්රුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්යම උපෙද්ශක 
කාර්යාංශෙය් 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, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මම 2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ජාතික සාගිනි නිවීෙම් ව්යාපාර 
මණ්ඩලෙය් 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. 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 

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. Speaker, I present a petition from Mrs. A.M.P. 

Sebastiampillai of No. 23 B, 4/3, Vandervert Place, 
Dehiwala. 

997 998 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා (කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர - ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க 
உற கள் இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera - State Minister of Labour 
and Trade Unions Relations) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1)  බදුල්ල, කැප්ෙපටිෙපොල පාර, අංක 19 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි අමර මල්වත්ත පීරිස ් මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2)  බණ්ඩාරෙවල, අඹදණ්ෙඩ්ගම, ෙකොටුෙව් ෙගදර යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි බී.ඩබ්ලිව්. ඥානවතී මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම බද්ෙද්ගම, කිඹිඇළ, "නිල්මිණි" 

යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙක්.එල්. සිරිපාල මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම මල්මඩුව, මල්මඩුව පහළ, පහළ 

මඩුගස්තැන්න යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ජී.එම්. ෙද්වපිය මුහන්දිරම් 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් 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 
 
 

රටඉඳි ආනයනය: වැය කළ මුදල 
ேபாீச்சம்பழம் இறக்குமதி :ெசலவிட்ட பணம் 

IMPORT OF DATES: MONEY SPENT 
 

863/’16 
1.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
   (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
     (The Hon. Buddhika Pathirana)   

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2015 වර්ෂය තුළ ශී ලංකාවට ආනයනය කළ 
රටඉඳි පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) ශී ලංකාව රටඉඳි ආනයනය කරන පධාන රටවල් 
කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) රටඉඳි ආනයනෙය්දී එහි පමිතිය පිළිබඳ පරීක්ෂා 
කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ ෙකෙසේද; 

 (iii) 2015 වර්ෂෙය්දී රටඉඳි ආනයනය සඳහා වැය කළ 
මුදල  ෙකොපමණද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 

ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2015ஆம் ஆண் ல் இலங்ைகக்கு இறக்குமதி 
ெசய்யப்பட்ட ேபாீச்சம்பழத்தின் அள  
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைகக்கு ேபாீச்சம்பழம் இறக்குமதி 
ெசய்யப்ப ம் பிரதான நா கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேபாீச்சம்பழம் இறக்குமதியின்ேபா  அதன் தரம் 
ெதாடர்பாக பாிசீ க்கப்ப கின்றதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்வா  என்பைத ம்; 

 (iii) 2015 ஆம் ஆண் ல் ேபாீச்சம்பழம் இறக்குமதிக் 
காக ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக எவ்வள  
என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 

asked the Minister of Industry and Commerce: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the  quantity of dates that was imported to 
Sri Lanka during the year 2015; and 

 (ii) the major countries from which dates are 
imported to Sri Lanka? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether the standard of dates is inspected 
when they are imported; 

 (ii) if so, how it is done; and 

 (iii) what amount of money was spent for 
importing dates during the year 2015? 

(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) 
Sir, the Answer is as follows:  

 

(a)   (i)    7,188,572.11 kg 

999 1000 
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 (ii)   

Source-Sri Lanka Customs  

(b) (i)  Yes. 
 

 (ii)  Imported dates are examined at the Sri 
Lanka Customs' Examination Yard by 
Customs Officers and Food and Health 
Officers of the Ministry of Health, Nutrition 
and Indigenous Medicine. The Officers of 
the Ministry of Health, Nutrition and 
Indigenous Medicine will test the dates as 
to whether they are suitable for human 
consumption and it is only on their 
recommendation that the dates will be 
released to the importers. If they are not 
suitable for human consumption, they will 
be destroyed in the presence of Health 
Inspectors and importers or will be re-
exported to the country of origin at the 
expense of the importers. 

 (iii)  Rs. 547,672,479 

(c)  Does not arise.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
පිළිතුර ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මම ගරු ඇමැතිතුමාට 

ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මම පළමුෙවන්ම ඔබතුමාෙගන් දැනගන්නට 
කැමැතියි, සෙතොස ආයතනයට ෙගන්වන රටඉඳිවල පමිතිෙය් 

ගැටලුවක්, එෙහම නැත්නම් පරිෙභෝජනයට සුදුසු කාලය පිළිබඳ 
ගැටලුවක් ඇති වුෙණොත් ඒවා විනාශ කර දැමීෙම් කමෙව්දයක් 
විධිමත් ආකාරෙයන් කියාත්මක ෙවනවාද කියලා.   

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
සෙතොස ආයතනය කවදාවත් ආනයන කටයුතු කරන්ෙන් 

නැහැ. ඔබතුමා මෙගන් අහපු නිසා අදාළ ඇමැතිවරයා විධියටයි 
මම කිව්ෙව්. Health Inspectorsලා ඉදිරිෙය් Customs එෙකන් 
බලන ෙව්ලාෙව්දී මනුෂ්ය පරිෙභෝජනයට නුසුදුසුයි කියලා තීරණය 
කෙළොත්, එම රටඉඳි ආනයනකරුවන්ෙග් වියදමින් විනාශ කිරීමට 
ෙහෝ පතිඅපනයනය කිරීමට පියවර ගන්න බව තමයි ඒ උත්තරෙය් 
තිෙබන්ෙන්.  

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

සෙතොස ආයතනය ගැන අහපු නිසා,  එයින් පැන නඟින පශ්නයක් 
විධියටයි ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්ෙන්. සෙතොස ආයතනයවත්, 
ඔබතුමාවත් ෙමයට වග කිව යුතු නැති බව ඇත්ත. නමුත් 
සෙතොසට ෙගෙනන බඩු භාණ්ඩ අතෙර්, රෙට් සම්මත නීතියට 
පටහැනි ෙකොෙක්න් ෙහෝ ෙවනත් ෙදයක් තිබීම ඔබතුමාටත්, 
සෙතොස ආයතනයටත්, ඒ වාෙග්ම රජයක් විධියට අපි කාටත් 
අවමන් සහගත, ලජ්ජා සහගත සහ තැතිගන්වන සුළු කාරණයක්. 
එම නිසා සෙතොස නාමෙයන් ෙගන්වන බඩු භාණ්ඩ අතර, රෙට් 
මූලික නීතිය උල්ලංඝනය වන සහ රෙට් අෙනකුත් නීති 
උල්ලංඝනය වන ආකාරෙයන් ෙකොෙක්න් ෙව්වා, ෙවන ෙදයක් 
ෙව්වා ෙගන්වීම නතර කරන්නට, වැට බඳින්නට ඔබතුමාෙග් 
සීමාව තුළ ගන්න කියා මාර්ග ෙමොනවාද?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එය රට ඉඳිවලින් පිටස්තර පශ්නයක්. ඇමැතිතුමා ඒකට 

පිළිතුරු ෙදන්න සුදානම්ද?      
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නයට පිළිතුරු ලබා 

ෙදන්නම්.  මම සෙතොස ආයතනය භාර ගත් දින සිට අද වනතුරු 
කිසිම ෙදයක් ආනයනය කරලා නැහැ. සෙතොස ආයතනයට කිසිම 
භාණ්ඩයක් ආනයනය කරලා නැහැ. අද වනතුරු සෙතොස 
ආයතනය කිසිම භාණ්ඩයක් ආනයනය කරලා නැහැ.  

අවුරුදු ෙදකහමාරක් විතර ෙවනවා, සෙතොස ආයතනය මෙග් 
යටතට භාර දීලා. ලංකාෙව් ඉන්න සුදුසු  ෙතොග ව්යාපාරිකයන් 
register ෙවලා ඉන්නවා, සෙතොස ආයතනයට භාණ්ඩ supply 
කරන්න. හැම අවුරුද්ෙද්ම suppliersලා register ෙවනවා. There 
are 132 suppliers who have already been registered to supply 
essential items to Sathosa. හැම සතිෙය්ම Tuesday උෙද් 9ට 
සෙතොස ආයතනෙය් ෙටන්ඩර් පිළිබඳ කටයුතු සිදු කරනවා. 
ඒෙකන් තමයි සෙතොස ආයතනයට අවශ්ය භාණ්ඩ අපි purchase 
කරන්ෙන්. ළඟදී සෙතොසට සීනි supply කරද්දී ෙකෝෙක්න් 
වගයක් හම්බ වුණා. "රංජිතා" කියලා ෙපෞද්ගලික ෙකොම්පැනියක් 
500 metric tons සීනි supply කරන ෙවලාෙව්දී ඒ සීනි වරාෙය් 
ඉඳලා කන්ෙට්නර් එෙකන් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. අෙප් බන්දුල 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඇමතිවරයා විධියට හිටපු කාලෙය් හදපු 
Economic Centre එකක් රත්මලාෙන් තිෙබනවා. ඒ Economic 
Centre එෙක් තිෙබන storeවල ඒවා බාන ෙකොට සෙතොස 

1001 1002 

 Country of Importation  Quantity (kg) 

01. United Arab Emirates 4,473,826.51 

02. Saudi Arabia 1,561,916.00 

03. Iraq 753,368.00 

04. Iran, Islamic Republic of 366,468.00 

05. India 18,323.50 

06. Kuwait 6,080.00 

07. Oman 4,000.00 

08. China 3,022.10 

09. Algeria 888.00 

10. South Africa 625.00 

11. Poland 30.00 

12. Hong Kong, SAR China 18.00 

13. United Kingdom 6.00 

14. Pakistan 1.00 

Grand Total 7,188,572.11 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිලධාරින් දැක්කා, ෙවනම භාණ්ඩයක් ඇතුෙළේ තිෙබන බව. ඒ 
ෙවලාෙව් මෙග් සෙතොස ආයතනෙය් සභාපති ෙතන්නෙකෝන් 
මහත්තයාට දැනුම් දීමක් කළා, ෙමතැන වැරැදි භාණ්ඩ තිෙබනවා 
කියලා. එතැන police post එකක් තිෙබනවා. එතැනට ගිහිල්ලා 
ෙම් පශ්නය කියලා ෙපොලීසියට භාර ෙදන්න කියලා කිව්වාම 
ගල්කිස්ස ෙපොලීසිය ඇවිල්ලා ඒවා අත් අඩංගුවට ගත්තා. ගිය 
සතිෙය්දී ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ඒ සම්බන්ධව අෙප් 
ෙපොලීසිය භාරව ඉන්න Minister of  Law and Order and 
Southern Developmentෙගන් Question එකක් අහපු ෙවලාෙව්දී 
එතුමාත් ඒ ගැන පැහැදිලි කළා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමාත් පැහැදිලි කළා.  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
එතුමාත් ඒ සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කළා. ඒක නිසා-  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, එතුමා අහපු පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න. 

අවශ්ය ෙවන්ෙන් ඒකයි. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
එදා ෙකොෙක්න් ෙගනාපු එක සම්බන්ධෙයන් සෙතොස 

ආයතනයට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ.සෙතොස තමයි ඒ 
සම්බන්ධව ෙපොලීසියට දැනුම්දීමක් කරලා ඒ භාණ්ඩ ෙපොලීසියට 
භාර  දුන්ෙන්.  

අනික් කාරණය ෙම්කයි. ගරු මන්තීතුමා ඇහුවා එෙහම 
ආනයනය කළ ෙමොනවා ෙහෝ තිෙබනවාද කියා. මම එම 
ආයතනය භාර ගත්තාට පසුව අද වනතුරු එෙහම කිසිම 
 භාණ්ඩයක් ආනයනය කර නැහැ.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙපොඩි අවස්ථාවක් ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, පැහැදිලි කර ගැනීමක් මිස 

ෙවන පශ්න අහන්න එපා.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් සීනි ෙතොගය ආනයනය කරන ලද යම් 

සමාගමක් ගැන ඔබතුමා නිශ්චිත ෙලසම කිව්වා. ඒ "රංජිතා" 
කියන සමාගම. එම සමාගම ඔබතුමන්ලා register කර තිෙබනවා. 
ෙමය සෙතොසින් බඩු මිලදී ගැනීම සඳහා register කළ සමාගමක්. 
ඔබතුමන්ලා එම සමාගෙමන් නැවතත් බඩු මිලදී ගන්න සූදානම් 
ෙවලා තිෙබනවාද, නැත්නම් ඒක blacklist කර තිෙබනවාද?  

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කට්ටිය අප blacklist කර තිෙබනවා. 

Inquiry එක අවසන් වනතුරු කිසිම ෙදයක් ඒ අයට ආෙයත් 
සෙතොසට supply කරන්න බැහැ.  

 
කහල්ල වන රක්ෂිතය : මාර්ග සහ ෙගොඩනැඟිලි ඉදි 

කිරීෙම් ෙයෝජිත සැලැසම්  
கஹல்ல வன ஒ க்கம் : உத்ேதச திகள் மற் ம் 

கட் ட நிர்மாணம் 
KAHALLA FOREST RESERVE: PROPOSED CONSTRUCTION OF 

ROADS AND BUILDINGS 
      

  1076/’16 
4. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

 තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්යතුමාෙගන් ඇස පශ්නය - 
(1): 

(අ) (i) කහල්ල, පල්ෙලකැෙල් සහ හක්වටුනා ජලාශය 
පදනම් කරෙගන සංචාරක කලාපයක් නිර්මාණය 
කිරීෙම් සැලැසම්ක් තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම සැලැසම් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

 (iii) කහල්ල වන රක්ෂිතය සහ අභය භූමි පෙද්ශය තුළ 
මාර්ග සහ ෙගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීෙම් සැලැසම්ක් 
තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, ඒ කුමක් සඳහාද; ෙකොපමණ 
පමාණයක්ද; කවර සථ්ානවලද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) කහල්ල වන රක්ෂිතය තුළ ෙම් වනවිට අක්කර 06 
ක පමණ භූමි පෙද්ශයක් කැලෑව ඉවත් කරමින් 
යන්තානුසාරෙයන් සකස ්කිරීමට ෙහේතුව කවෙර්ද;  

 (ii) ඒ සඳහා මුදල් ෙවන් කළ ආයතනය කුමක්ද; එම 
මුදල ෙකොපමණද; 

 (iii) එහි ෙකොන්තාත්කරුවන් කවුරුන්ද; 

 (iv) ෙම් තුළින් 2009 අංක 65 දරන පනතකින් 
අවසන්වරට සංෙශෝධිත 1907 අංක 6 දරන වන 
සංරක්ෂණ ආඥා පනෙත් 7 වගන්තිය උල්ලංඝනය 
වන බව රජය පිළිගන්ෙන්ද; 

 (v) එම වගන්තිය උල්ලංඝනය කළෙහොත් ලබාදිය 
හැකි දඬුවම් කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) கஹல்ல, பல்ேலெகேல மற் ம் ஹக்வட் னா 
நீர்ேதக்கத்ைத அ ப்பைடயாகக்ெகாண்  
சுற் லா வலயெமான்ைற உ வாக்கும் திட்ட 
ேம ம் உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்திட்டத்ைதச் சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) கஹல்ல வன ஒ க்கம் மற் ம் சரணாலய 
நிலப்பரப்பி ள் திகைள ம் கட் டங் 
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கைள ம் நிர்மாணிக்கும் திட்டேம ம் உள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அ  எதற்காக, எந்த அளவில், எந்த 
இடங்களில்  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) கஹல்ல வன ஒ க்கத்தில் இன்றளவில் சுமார் 06 
ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் காடழிக்கப்பட்  இயந்திரங் 
களின் ைண டன் சீரைமக்கப்ப வதற்கான 
காரணம் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அதற்கு நிதி ஒ க்கிய நி வனம் யா ; 
குறிப்பிட்ட ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) அதன் ஒப்பந்தகாரர்கள் யாவர் என்பைத ம்; 

 (iv) இதன் லம் 2009ஆம் ஆண் ன் 65ஆம் இலக்க 
சட்டத்தின் லம் இ தியாக தி த்தப்பட்ட 
1907ஆம் ஆண் ன் 6ஆம் இலக்க வனப் 
பா காப்  கட்டைளச் சட்டத்தின் 7ஆம் பிாி  
மீறப்ப கின்றெதன்பைத அரசாங்கம் ஏற் க் 
ெகாள்கின்றதா என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  பிாி  மீறப்ப மானால் வழங்கக்கூ ய 
தண்டைனகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
   asked the Minister of Sustainable Development and 

Wild Life:  

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether there is any plan in place to 
establish a tourism zone in Kahalla, 
Pallekele and Hakwatuna Reservoir areas; 

 (ii) if so, whether aforesaid  plan  will be 
submitted; 

 (iii) whether there is a plan in place to construct 
roads and buildings in  the area of Kahalla 
Forest Reserve and  Sanctuary; and 

 (iv) if so, the reasons; the extent; in which 
places? 

(b) Will he  also  inform this House- 

 (i) the reasons that led to clear approximately a 
six-acre area in Kahalla Forest Reserve, 
removing forest cover with machineries; 

 (ii) the institution by which the money has been 
allocated for aforesaid  purpose and  the 
amount of money so allocated;  

 (iii) the contractors; 

 (iv) whether the Government accepts the fact 
that it violates Section 7 of the Forest 
Conservation Ordinance, No.6  of 1907 as 
amended by the Act, No. 65 of 2009; and 

 (v) the punishments which can be meted out 
once aforesaid Section is violated? 

 (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, මිරිස් ගෙල් අඹරනවා වාෙග් හැම 

දාම  එකම පශ්නය තමයි අහන්ෙන්. ඒක නිසා මම දැන් 
උත්තර ෙදන්නම්. ඔක්ෙකොම විස්තර තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ අතෙර් ෙවලාව ගැනත් ෙපොඩ්ඩක් 

අවධානය ෙයොමු කරන්න.  
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මට ඔක්ෙකොම කියන්න ෙවනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ 

නිසා මට ටිකක් ෙවලාව ෙදන්න. අදවත් ෙම් පශ්නය අවසන් කර 
දමන්න ඕනෑ. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙවලාව නැහැ. අද පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න, ගරු 

ඇමතිතුමනි. 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
 පළමුවැනි ෙකොටසට පිළිතුර ඉදිරිපත් කරලා මම ෙපොඩි 

විගහයක් කරන්නම්, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් ගැන පස් 
වතාවක් දැනට අහලා තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම් ෙකටි විගහයක් කරන්න.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

 
 

(අ)  (i)  කහල්ල පල්ෙල්කැෙල් සහ හක්වටුන ජලාශය පදනම් 
කරගනිමින් සංචාරක කලාපයක් නිර්මාණය කිරීම 
සඳහා වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කිසිදු 
සැලැසම්ක් ෙමෙතක් ඉදිරිපත් කර නැත. නමුත්, 
ඉදිරිෙය්දී කහල්ල පල්ෙල්කැෙල් අභයභූමිය ජාතික 
උද්යානයක් ෙලසට සකස ් කර අවට ජනතාවට 
පතිලාභ ලැෙබන ෙලස සංචාරක කටයුතු සිදු කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්.  එම වැඩ පිළිෙවළ සකස ්කර 
මා විසින්ම එතැනට ගිහින් ඒ කටයුතු කරනු ලැබුවා, 
ගරු කථානායකතුමනි. ඒ සඳහා අවශ්ය කටයුතු 
කිරීමට පියවර ගනු ලැෙබ්. 

 (ii) ෙමෙතක් සැලැසම්ක් සකසා ෙනොමැත. 

 (iii) වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් සුවිෙශේෂී 
සැලසුමක් ඉදිරිපත් කර ෙනොමැත. ෙකෙසේ වුවද, වයඹ 
ව්යාපෘතිය යටෙත් රක්ෂිතය තුළ දැනට පවතින මාර්ග 
පුනරුත්ථාපනය කිරීමට නියමිත අතර, එම ව්යාපෘතිය 
යටෙත් වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව සඳහා 
අවශ්ය කාර්යාල ඉදි කිරීමට නියමිතය. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

  ෙම් සඳහා මහවැලි හා පාරිසරික අමාත්යාංශය 
සම්බන්ධ වනවා. වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
සම්බන්ධ වනවා. වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සම්බන්ධ වනවා. මෙග් 
අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සම්බන්ධ වනවා. ෙම්ක ඒ 
සියලු ආයතන ඒකාබද්ධව කරන කටයුත්තක්. 
ෙම්කට එන්ෙන් මහවැලි වතුර. 

 (iv) වයඹ ඇළ ව්යාපෘතිය කියාත්මක වීෙම්දී පවාහන 
පහසුකම් සලසා ගැනීම සඳහා පවතින මාර්ග 
පතිසංසක්රණය කරන අතර, රක්ෂිතෙය් 
ආරක්ෂාවට ෙයොදවා ඇති නිලධාරින් සඳහා දැනට 
වනජීවී කාර්යාල පවතින සථ්ානවල කාර්යාල 
ඉදිකර ෙදන ෙලස ඉල්ලීමක් කර ඇත. 

(ආ) (i) වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් 
එවැනි කියාකාරකම් කිසිවක් ආරම්භ කර නැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (v) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු කථානායකතුමනි - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පැහැදිලි කිරීමට ෙපර අතුරු පශ්න අහන්න 

ගරු මන්තීතුමාට අවස්ථාව ෙදමුද? ඔබතුමාට තව කාරණා 
කියන්න තිෙබනවාද?  

 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, වැදගත් කාරණයක් ගරු සභාවට 

කියන්න අවස්ථාව ෙදන්න. ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
සමස්ත ලංකා ෙගොවිජන සම්ෙම්ලනෙය් ජාතික සංවිධායක නාමල් 
කරුණාරත්න මහතා  නිකවැරටිෙය් එස්.පී. මහත්මයාට ලිපියක් 
යවා තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ, එස්.පී. මහත්මයා ඊට පිළිතුරු ලිපියක් 
ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. ඒ ලිපිය අනුව ෙමම ව්යාපෘතිය අයිති 
වන්ෙන් ජනාධිපතිතුමාට අයිති අමාත්යාංශයක් වන මහවැලි 
සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යාංශයටත්, වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශයටත්, මෙග් අමාත්යාංශයටත් බවයි 
සඳහන් කර තිෙබන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, එම විස්තර 
ඇතුළත් ෙල්ඛන සියල්ල මම table* කරනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් ව්යාපෘතිය හරහා පතිලාභ ලබන මුළු පවුල් 
සංඛ්යාව 13,500ක්. මා නිෙයෝජනය කරන කුරුණෑගල දිස්තික්කය 
ඉතාම  ශුෂ්ක පෙද්ශයක්. එම පෙද්ශෙය් පවුල් 13,500ට අයත් 
40,000කට, 50,000කට ආසන්න ජනතාවකට ෙමම ව්යාපෘතිය 
හරහා පතිඵල ලැෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ෙල්ඛනයත් 
මම සභාගත* කරනවා. ඒ මුළු ව්යාපෘතිෙය්ම ෙතොරතුරු මම 
සභාගත* කරනවා. ෙම් ව්යාපෘතිය නිසා පවුල් 13ට පමණයි 
පශ්නයක් ඇති වන්ෙන්. ඒ පවුල් 13ට  අයත්  ඉඩම්, ෙගවල්, ගහ 
ෙකොළ, -ෙදල් ගෙසේ සිට සෑම ගසකටම- වන්දි ෙගවන්න කියා 
කරන බව මම සහතික ෙකොට පකාශ කරනවා. මම ෙම් ගැන 

5වැනි වතාවටයි ගරු සභාෙව්දී කියන්ෙන්. මහවැලි සංවර්ධන හා 
පරිසර අමාත්යාංශයත්, වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශයත්, මෙග් අමාත්යාංශයත් ඒ වන්දි ෙගවීම් පිළිබඳව 
ෙසොයා බලනවා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් අතුරු පශ්න අහන්න, ගරු මන්තීතුමා.  
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා හැමතිස්ෙසේම වයඹ 

ඇළක් පටලවාෙගන කථා කරනවා. මට වයඹ ඇළත් එක්ක 
පශ්නයක් නැහැ. "ෙකොෙහේද යන්ෙන්, මල්ෙල් ෙපොල්" වැනි 
උත්තර තමයි එතුමා ෙදන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා සහ ගරු ඇමතිතුමා මුහුණට මුහුණ 

හමු ෙවලා ෙම් පශ්නය සාකච්ඡා කෙළොත් ෙල්සි නැද්ද? එෙහම 
වුෙණොත් හුඟක් දුරට ෙම් පශ්නය අවසන් ෙවයි. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ෙත්ෙරනවා ඇති ඔබතුමා 
ඉදිරිෙය්දී,- [බාධා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමනි, නිසි ෙගෞරවය 
ඇතිවයි - with all due respect to you - මම ඔබතුමාට කථා 
කරන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිෙය්දී සහ සජීවී විකාශය 
තුළදී ගරු ඇමතිතුමා මුහුණට මුහුණ කටයුතු කරන විධිය අනුව 
ඔබතුමාට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්, ෙම් සභාෙවන් පිටත මුහුණට 
මුහුණ හමුෙවලා සාකච්ඡා කෙළොත් ෙමොන වෙග් තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවයිද කියලා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ සැලැසුම හදලා නැහැ කියලා ඔබතුමා 
පකාශ කළා ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, අතුරු පශ්න ෙකටිෙයන් අහන්න. ගරු 

ඇමතිතුමනි, ෙකටි උත්තරයක් ෙදන්න.  
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, සැලැසුම හදලා නැති නිසා මට අතුරු 

පශ්න නැහැ.  ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන සැලසුම හදනවා 
නම් ජනතාවත් එක්ක කථා කරලා ඒ සැලසුම හදන්න කියන 
ඉල්ලීම තමයි මට කරන්න තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

[ගරු   ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා  මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි,ගරු ඇමතිතුමනි.  ගරු මන්තීතුමා ඉල්ලීම කළා ෙන්.  
 
 
 

 විදුලිය ලබා දී ඇති නිවාස : වවුනියාව දිසත්ික්කය 
மின்சாரம் வழங்கப்பட்ட கள்: வ னியா 

மாவட்டம்  
HOUSES PROVIDED WITH ELECTRICITY: VAVUNIYA 

DISTRICT 

1194/’16 
 

5.  ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
 (மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
    (The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

◌දිුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1) : 

 

(අ) (i) 1983 වර්ෂය වන විට වවුනියාව දිසත්ික්කය තුළ 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් විදුලිය ලබා දී 
ඇති මුළු නිවාස සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙම් වන විට විදුලිය ලබා දී ඇති මුළු නිවාස 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) වර්ෂ 1984 සිට 2009 දක්වා විදුලිය ලබා දීම 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන ලද මුදල එක් එක් වර්ෂය 
අනුව ෙකොපමණද; 

 (iv)  2009 වර්ෂෙය්දී යුදමය තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු 
2015 වර්ෂ දක්වා විදුලිය ලබා දී ඇති නිවාස 
සංඛ්යාව, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත (iv) හි සඳහන් කාල පරිච්ෙඡ්දය සඳහා 
විදුලිය ලබා දීම ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන ලද මුදල 
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාව ට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 1983ஆம் ஆண்டளவில் வ னியா மாவட்டத்தில் 
இலங்ைக மின்சார சைபயினால் மின்சாரம் 
வழங்கப்பட் ள்ள களின் ெமாத்த 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபாைதக்கு மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள 
களின்  எண்ணிக்ைக யாெதன் பைத ம்; 

 (iii) 1984 தல் 2009ஆம் ஆண்  வைர மின்சாரம் 
வழங்குவதற்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத் 
ெதாைக ஆண்  வாாியாக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (iv) 2009ஆம் ஆண் ல் த்த நிலவரம் வைடந்த 
பின்னர் 2015ஆம் ஆண்  வைர மின்சாரம் 
வழங்கப்பட் ள்ள களின் எண்ணிக்ைக 
ஆண்  வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  (iv) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள கால 
கட்டத்தில் மின்சாரம் வழங்குவதற்காக ஒ க்கப் 
பட் ள்ள பணத்ெதாைக ஆண்  வாாியாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Power and Renewable Energy: 
 

(a) Will he inform this House - 
 

 (i)  the number of houses in the Vavuniya 
District that had been provided with 
electricity supply by the Ceylon Electricity 
Board by year 1983; 

 (ii)  the total number of houses which have 
been provided with electricity supply by 
now; 

 (iii)  the amounts allocated annually from year 
1984 to 2009 for the supply of electricity on 
per year basis; 

  (iv) the number of houses that have been 
provided with electricity supply up to year 
2015 after the end of war situation in year 
2009 on per year basis; and 

  (v) the amount of money allocated for the 
supply of electricity during the period 
mentioned in (iv) above on per year basis? 

 

(b) If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. ගරු 
මන්තීතුමනි, දීර්ඝ පිළිතුරක් තිෙබන්ෙන්. පිළිතුර සභාගත කළාට 
කමක් නැද්ද?  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් පැහැදිලි කිරීෙම්- [බාධා 

කිරීමක්] 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තීතුමනි, පිළිතුර සභාගත කරන්නම්. ගරු ඇමතිතුමා 

ඉන්න ෙවලාවක අතුරු පශ්න අහමුද? 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
අතුරු පශ්නවලට ඔබතුමාට උත්තර ෙදන්නත් බැහැ ෙන්ද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔව්. පිළිතුරත් දීර්ඝයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පිළිතුර සභාගත කරලා, ගරු ඇමතිතුමා ඉන්න ෙවලාවක 

අතුරු පශ්න අහන්න. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එෙහම කරමු. එය වඩාත් ෙහොඳ ෙවයි. දීර්ඝ පිළිතුරක් 

තිෙබන්ෙන්ත්. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඔබතුමා පිළිතුර සභාගත කරන්න. මට තිෙබන අතුරු පශ්නය 

ෙම්කයි. විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යාංශයට 
අදාළව පුවත් පතක පළ වී තිෙබනවා, "ගෑස් බලාගාර ෙටන්ඩරය 
යට අණ්ඩරයක්" කියලා. ඇත්තටම මට ඒකයි අද අහන්න තිබුණු 
අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම පිළිතුර  සභාගත* කරන්නම්. ෙමතැන 

හුඟක්ම තිෙබන්ෙන් සංඛ්යාෙල්ඛන. 
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අතුරු පශ්නය විදුලිබල හා 

පුනර්ජනනීය බලශක්ති ඇමතිතුමාට ෙයොමු කරන්න. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ පශ්නය අපි ඇමතිතුමාට ෙයොමු කරන්නම්. ගරු මන්තීතුමනි, 

අපි ඔබතුමාට  පිටපතක් එවන්නම්. 
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 7 - 1383/'16-(2), ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා. 
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

ඇමති සඳ පැමිණ නැත. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඇමති සඳ සති ෙදකක් කල් ඉල්ලා තිෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 
ඇමතිතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 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. 

 

 
පුත්තලම දිසත්ික්කෙය් ඇති කීඩා පාසල්: විසත්ර 

த்தளம் மாவட்ட விைளயாட் த் ைறப் 
பாடசாைலகள்: விபரம் 

SPORTS SCHOOLS IN PUTTALAM DISTRICT: DETAILS 

 
1480/’16 

8.  ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
 (மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
    (The Hon. Ashoka Priyantha) 

අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 
 

(අ) (i) වයඹ පළාෙත්, පුත්තලම දිසත්ික්කය තුළ කීඩා 
පාසල් පිහිටුවා තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 

 (iii) එම පාසල් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා  ගන්නා පියවර 
කවෙර්ද; 

 (iv) දැනට පුත්තලම දිසත්ික්කය තුළ ෙසේවෙය් නියුතු 
කීඩා ගුරුවරුන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඔවුන්ෙග් නම් සහ ෙසේවෙය් නියුතු පාසල් කවෙර්ද; 

 (vi) දිසත්ික්කය තුළ කීඩා ගුරු පුරප්පාඩු පවතී නම්, 
ඉදිරිෙය්දී එම පුරප්පාඩු සඳහා අවශ්ය බඳවා ගැනීම් 
සිදු කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) வடேமல் மாகாணத்தின் த்தளம் மாவட்டத்தில் 
விைளயாட் த் ைறப் பாடசாைலகள் 
அைமக்கப்பட் ள்ளனவா; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் 
யாைவ; 

 (iii) ேமற்ப  பாடசாைலகைள அபிவி த்தி ெசய்வ 
தற்காக எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 (iv) தற்ேபா  த்தளம் மாவட்டத்தி ள் பணி 
யாற் ம் விைளயாட் த் ைற ஆசிாியர்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ;  

 ( v ) இவர்கள  ெபயர்கள் மற் ம் பணியாற் ம் 
பாடசாைலகள் யாைவ; 

 ( v i )  மாவட்டத்தி ள் விைளயாட் த் ைற ஆசிாியர் 
க க்கான ெவற்றிடங்கள் காணப்ப மாயின், 
எதிர்வ ம் காலத்தில் குறித்த ெவற்றிடங் 
க க்குத் ேதைவயான ஆட்ேசர்ப் கைள ேமற் 
ெகாள்வதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the  Minister of Education: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether Sports Schools have been 
established in the Puttlam District in the 
North Western Province; 

 (ii) if so, the names of those schools; 

 (iii) the steps that will be taken to develop those 
schools; 

 (iv) the number of sports teachers serving in the 
Puttlam District; 

 (v) their names and the names of the schools in 
which they are serving at present; and 

 (vi) whether action will be taken to make 
necessary recruitments in the future, if there 
are vacancies for sports teachers  in the 
district?   

(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 පිළිතුරු ෙමෙසේයි. 

 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) 1. හලාවත/ ෙසේනානායක ජාතික පාසල - 
මධ්යම රජය මඟින් පාලනය වන පාසලකි. 

  2. පුත්තලම/ ආණමඩුව මධ්ය මහා විද්යාලය - 
පළාත් සභාව මඟින් පාලනය වන පාසලකි. 

 (iii) (i) 2017 වර්ෂෙය්දී කීඩා පාසල් සඳහා 
ෙවොලිෙබෝල්, ෙනට්ෙබෝල් සහ බාසක්ට් 
ෙබෝල් කීඩා පිටි ඉදිකිරීම හා නඩත්තුව 
සඳහා රුපියල් මිලියන 1.5ක් ලබා දීම. 

  (ii) 2017 වර්ෂෙය්දී රුපියල් මිලියන 01ක කාය 
වර්ධන උපකරණ ලබා දීම සහ කාය වර්ධන 
කීඩාගාරයක් ෙලස කාමර නවීකරණය හා 
අවශ්ය පහසුකම් සැපයීම හා සුළු 
අලුත්වැඩියා සඳහා රුපියල් මිලියන 2ක් ලබා 
දීම. 

  (iii) 2017 වර්ෂෙය්දී සිසුන් සඳහා කීඩා ඇඳුම්, 
සපත්තු සහ අත්යවශ්ය දව්ය මිලදී ගැනීම 
සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 5ක මුදලක් ලබා දීම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සහ අත්යවශ්ය කීඩා උපකරණ මිලදී ගැනීම 
සඳහා රුපියල් මිලියන 1.67ක් ලබා දීම. 

  (iv) 2017 වර්ෂෙය් පළමු කාර්තුෙව් ආහාර හා 
දීමනා සඳහා පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා 
පතිපාදන රුපියල් 49,500ක් ලබා දී ඇති 
අතර, ෙදවන කාර්තුව සඳහා පතිපාදන 2017 
ජූලි  15 දිනට ලබා දීමට නියමිතව ඇත. 

  (v) 2018 වර්ෂෙය්දී කීඩාගාරයක් ඉදිකිරීම සඳහා 
පළමු අදියරට රුපියල් මිලියන 10ක මුදලක් 
ෙවන් කර ඇත. 

  (vi) කීඩා පාසල් නවීකරණය කිරීම ව්යාපෘතිය 
යටෙත් 2018 වර්ෂ ෙය්දී කීඩා පාසල් 
ශිෂ්යත්වධාරින් 40ක් බඳවා ගැනීමට 
අෙප්ක්ෂිතය. 

  (vii) 2018 වර්ෂෙය්දී කීඩා ශිෂ්යත්වධාරින්ෙග් 
ෙපෝෂණ දීමනාව රුපියල් 2,500 - 5,000 
දක්වා වැඩි කිරීමට නියමිතයි. 

  (viii) 2018 වර්ෂෙය්දී පුහුණුකරුවන්ෙග් සහ කාර්ය 
මණ්ඩල දීමනා වැඩි කර ඇත. 

 (iv) කීඩා ගුරුවරු සංඛ්යාව 170කි. 

 (v) ඇමුණුම 01 බලන්න. ඇමුණුම සභාගත* 
කරමි.  

 (vi) ඔව්. 

  පුත්තලම දිසත්ික්කය තුළ කීඩා ගුරු පුරප්පාඩු 
191ක් පවතී. ඉදිරිෙය්දී එම පුරප්පාඩු පිරවීම 
සඳහා කීඩා උපෙද්ශකවරුන් බඳවා ගැනීමට 
2017.05.22 දිනැති දිනමිණ පුවත් පත් 
දැන්වීමට අනුව අයදුම් පත් කැඳවා ඇත. ෙම් 
සඳහා අයදුම් පත් 20,000ක් පමණ ෙම් 
වනෙකොට ලැබී ඇත. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
පිළිතුරු ලබාදීම පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුරුවලින් අපට එක කාරණයක් 
අවධාරණය ෙවනවා. ගරු කථානායකතුමනි, 2007න් පස්ෙසේ 
නැවත 2017 දී තමයි මා නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කෙය් කීඩා 
පාසල් ෙදස ඇහැ ඇරලා බලලා තිෙබන්ෙන්. 

ගරු කථානායකතුමනි, මන්තීවරුන්ට තවත් පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ගැටලු සහගත තත්ත්වයන් තිබියදී තමයි මම ෙම් 
පශ්නය ෙයොමු කෙළේ. නමුත් ෙමම දිස්තික්කය ගරු ඇමතිතුමා 
නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කයට අල්ලපු දිස්තික්කය නිසා,  
එතුමාෙග් මැදිහත් වීෙමන් ෙමම දිස්තික්කෙය් සමහර පශ්න ඒ 
කාලෙය්ම විසඳලා තිෙබනවා. එතුමා 2017 දී විසඳුම් ෙදන්න 
කලිනුයි මම ෙම් පශ්නය ෙයොමු කරලා තිෙබන්ෙන්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, නමුත් 2007න් පසු 2017 ෙවනකල් කීඩා පාසල් 
පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු ෙනොකර අත් හැරලා තිබුණා කියන්ෙන්,  
පසු ගිය කාල වකවානුව තුළ කීඩාවට ෙයොමු වූ දරුවන්ෙග් 

අනාගතය අඳුරු කිරීමයි. පාසල් අධ්යාපනය ලබන දරුවන් 
කීඩාවට හුරු පුරුදු කිරීම, විද්යාලය තුළ දරුවන් සුමගට ගැනීමට 
සහ සමාජෙය් සිදුවන ව්යසනයන්ෙගන් ෙබ්රීමට තරුණ 
තරුණියන්ට ලබාෙදන අත් වැලක්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඉදිරිෙය් දී ඒ 
වෙග් ෙදයක් සිදු ෙනොවීම සඳහා  ඔබතුමාෙග්  අමාත්යාංශෙයන් 
යම් වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කර තිෙබනවාද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැනට කීඩා පාසල් 22ක් තිෙබනවා. 

එම කීඩා පාසල් 22හි සියලුම කීඩා අධ්යක්ෂවරුන්, පළාත් 
අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරුන් පසු ගිය දවස්වල මා හමුවුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම අපි එම පාසල් සඳහා අවශ්ය පහසුකම් වැඩි කරමින් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කීඩා පාසල් 22 සඳහා කාය වර්ධන 
මධ්යස්ථාන ඇති කිරීම ෙවනුෙවන් එක් පාසලකට රුපියල් ලක්ෂ 
22 බැගින් ලබාදීමට ෙම් වන විට පතිපාදන ෙවන්කර තිෙබනවා. 

කීඩා පාසල් දියුණු කිරීම විතරක් ෙනොෙවයි, ලක්ෂ 45කට 
ආසන්න පිරිසක් වන පාසල් සිසුන්ට කුමන ෙහෝ කීඩාවක් පුහුණු 
කළ යුතුයි කියලා, එය අනිවාර්ය කරලා චකෙල්ඛයක් යවා 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ඉෙගනුම්-ඉ ගැන්වීම් කමෙව්දය පමණක් 
පමාණවත් ෙනොවන නිසා. අපි පාසල් සිසුන් විෂය සමගාමී 
කටයුතුවලටත් ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. එෙහම වුෙණොත් තමයි 
අනාගතෙය් දී සමබර මනසකින් යුතු ෙපෞරුෂයක් සහිත පාසල් 
දරුවන් පිරිසක් බිහි වන්ෙන්. අපි ඒ සඳහා අවශ්ය පියවර ගනිමින් 
සිටිනවා.  

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු අමාත්යතුමනි, එම විසඳුමට ස්තුතිවන්ත වනවා. ගරු 

කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  ගරු 
ඇමතිතුමා කිව්වා, කීඩා ගුරුවරුන්ෙග් පුරප්පාඩු 190ක් විතර 
දිස්තික්කය තුළ තිෙබනවා කියලා. එම පශ්නයටත් විසඳුමක් ලබා 
දීම සඳහා  ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙයන් කීඩා ගුරුවරුන් බඳවා 
ගැනීම සඳහා ෙම් වනෙකොට වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කරලා තිෙබන 
බව අපි දන්නවා. ඒ නිසා එම පශ්නයටත් දැන් විසඳුමක් ලැබිලා 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයනුත්  ෙයෝජනාවක් කරනවා මිසක් 
ෙවනත් ෙදයක් නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත්, ඔබතුමා 
අමාත්ය ධුරය දරන කාලය තුළම  ෙමම කීඩා ගුරුවරුන්ට නියමිත 
පුහුණු කරවීෙම් කටයුතු භාර දීලා, පාසල් දරුවන්ව නැවත 
කීඩාෙවන් ඈත් ෙනොෙවන විධියට එම ගුරුවරුන් පාසල් 
ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ කරන්නය කියන ඉල්ලීම කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි කීඩා පුහුණුකරුවන් 3,850ක් 

ගන්න ගැසට් කරලා, අයදුම්පත් කැඳවලා තිෙබනවා. දැනට 
20,000කට ආසන්න පමාණයක් අයදුම්පත් ලැබිලා තිෙබනවා. 
ලබන මාෙසේ ෙදවැනිදා සහ තුන්ෙවනිදා යන දිනවලදී ෙමම 
අයදුම්කරුවන්ව  සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට භාජන කරලා, ජාතික 
මට්ටමින්, පළාත් මට්ටමින් ඉහළම සුදුසුකම් තිෙබන අය බඳවා 
ගැනීමට කටයුතු කර තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි,  ෙම් අවස්ථාෙව් දී තව කාරණයක් 
ගැන මා  කියන්න ඕනෑ. අපි  අද, ෙහට සහ අනිද්දා යන 
දිනයන්වල පාසල් 10,000ක "ෙඩංගු මර්දන ව්යාපාරය" 
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[ගරු  අකිල විරාජ් කාරියවසම්  මහතා] 

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



2017 ජූලි 28  

ෙවනුෙවන් ශමදාන ව්යාපාරයක් ආරම්භ කළා. අද උෙද් මම 
නාලන්දා විද්යාලයටත්, සංඝමිත්තා විද්යාලයටත් ගියා. ඉතාම 
සාර්ථකව ෙමය කියාත්මක ෙවනවා. ෙම් සඳහාත් මෙග් ස්තුතිය පුද 
කරන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම මම ෙපොලිස්පතිතුමාටත්, තිවිධ 
හමුදාපතිවරුන්ටත් ෙපෞද්ගලිකව කථා කරලා ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
සහෙයෝගයත් ඉල්ලුවා. ඒ නිලධාරිනුත් ඇවිල්ලා, ඒ හැම තැනකම 
අද ෙම් වන විට ඉතාම විධිමත් ෙලස ෙඩංගු මර්දන ව්යාපාරයක් 
කියාත්මක ෙවමින් පවතින බව අපට දැන ගන්න ලැබුණා. 
විදුහල්පතිවරුන්ට, ගුරුවරුන්ට, සිසුන්ට සහ ෙදමව්පියන්ට මා 
ආරාධනා කරනවා, ෙහට සහ අනිද්දාත් ඇවිල්ලා තමන්ෙග් පාසල 
සම්පූර්ණෙයන්ම පිරිසිදු කරලා, ෙඩංගු මර්දන ව්යාපාරය 
ෙවනුෙවන් කැප ෙවන්න කියලා.  

 
 

යාන් ඔය ව්යාපෘතිය නිසා ඉඩම් අහිමිවූවන් : ඉඩම් 
ලබා දීම 

யான் ஓயா க த்திட்டத்தினால் காணி இழந்ேதார்: 
காணிகள் வழங்கல் 

 PEOPLE MADE LANDLESS DUE TO YAN OYA PROJECT: 
PROVISION OF LANDS  

1495/’16 
9. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) යාන්ඔය ව්යාපෘතිය සඳහා අවට පදිංචි 
පෙද්ශවාසීන්ෙග් ඉඩම් අත්කර ගැනීම ෙහේතුෙවන් 
පාරම්පරික වැව් 07 ක්, ෙග්ෙදොර සහ කුඹුරු ෙමම 
ජලාශයට යටවීම නිසා එම පිරිස ඉඳුම් හිටුම් 
ෙනොමැතිව අසරණ තත්ත්වයට පත්වී ඇති බවත්; 

 (ii) පෙද්ශවාසීන්ෙග් විෙරෝධය ෙනොතකා ජන 
ජීවිතයට නුසුදුසු කජුවත්ත  පෙද්ශෙය් විශාල ඝන 
වනාන්තරයක් ඔවුන් හට ෙබදා දීමට නිලධාරින් 
විසින් කටයුතු කරන බවත්; 

 එතුමා දන්ෙන්ද?  

(ආ) (i) පෙද්ශවාසීන් විසින් මල්ෙපෝරුව ගම්මානය අසල, 
දකුණු ඇළට යාබදව, ජලාශයට යට ෙනොවූ ඉඩම් 
අක්කර 600ක පමාණෙයන් අක්කර 200ක් ලබා 
ෙදන ෙලස ඉල්ලා සිටි බවත්; 

 (ii) ඒ අනුව, විෂය භාර අමාත්යවරයා අදාළ නිලධාරින් 
සමඟ පැමිණ ඉහත කී ඉඩෙමන් අක්කර 200ක 
ෙගොඩ ඉඩම් හැකි ඉක්මනින් එම ජනතාවට 
ලබාෙදන ෙලස ඔවුන්ට උපෙදස ්දුන් බවත්; 

 එතුමා පිළිගන්ෙන්ද? 

(ඇ) එෙසේ වුවද, ෙම් දක්වා ඔවුන්ට පදිංචිය සඳහා ඉඩම් 
ෙනොලැබී ඇති බැවින්, ඉහත ආ (ii) හි තීරණය අනුව වහාම 
ඉඩම් ලබා දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම  
සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) யான்ஓயா க த்திட்டத்திற்காக சுற்றய ல் 
வசித்த பிரேதசவாசிகளின் காணிகள் சு காிக்கப் 
பட்டதன் காரணமாக பாரம்பாிய 07 குளங்கள், 

கு மைனகள் மற் ம் வயல்கள் இந்த 
நீர்த்ேதக்கத்தில் ழ்கி ள்ளதால் இவர்கள் 
ேபாக்கிடமின்றி நிர்க்கதியாகி ள்ளனர் என்ப 
ைத ம்; 

 (ii) பிரேதசவாசிகளின் எதிர்ப்பிைனப் ெபா ட் 
ப த்தா  கஜுவத்த பிரேதசத்தில் மனித 
வாழ் க்குப் ெபா த்தமற்ற அடர்ந்த வனப் 
பிரேதசெமான்ைற இவர்க க்கு பகிர்ந்தளிக்க 
உத்திேயாகத்தர்கள் நடவ க்ைக எ த்  
வ கின்றனர் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) பிரேதசவாசிகள் மல்ேபா வ கிராமத்திற்கு 
அ கில், ெதற்கு கால்வாைய அண் யதாக நீர்த் 
ேதக்கத்திற்கு ழ்காத 600 ஏக்கர் காணியில் 200 
ஏக்கர் காணிையப் ெபற் த்த மா  ேகாாியி ந் 
தனர் என்பைத ம்; 

 (ii) அதன்ப , விடயத்திற்குப் ெபா ப்பான 
அைமச்சர் சம்பந்தப்பட்ட உத்திேயாகத்தர் 
க டன் வ ைகதந்  ேமற்கூறிய காணியி 

ந்  200 ஏக்கர் ேமட் க் காணிைய ாித 
கதியில் இந்த மக்க க்கு வழங்குமா  அவர் 
க க்கு அறி ைர வழங்கி ள்ளார் என்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) எனி ம், இ வைர இவர்க க்கு கு யி ப்பதற் 
கான காணிகள் கிைடக்காததால், ேமற்ப  ஆ(ii) 
இன் வின்ப  உடன யாக காணிகைள வழங்க 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச் 
சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

( ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Irrigation and Water Resources 

Management: 

(a) Is he aware that - 

 (i) due to the acquisition of lands for the 
construction of Yan Oya Project, seven 
ancestral tanks, houses and paddy fields 
were submerged in the reservoir and the 
residents of the area have lost their homes 
and have been left destitute; and  

 (ii) despite objections by the residents of the 
area, arrangements are being made by 
authorities to distribute among those 
residents the lands in a thick forest in 
Kajuwatta area which is not suitable for 
living? 

(b) Will he admit that  - 

 (i) the aforesaid residents had requested that, 
out of the area of 600 acres that has not 
been submerged in the reservoir close to 
Malporuwa Village and bordered by the 
south canal, an extent of 200 acres be 
provided to them; and 

1017 1018 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) accordingly, the subject Minister who 
visited the area along with the relevant 
officials instructed them to provide those 
residents with an extent of 200 acres of 
high land out of the aforesaid land as early 
as possible? 

(c) Will he inform this House whether immediate 
steps would be taken as per the decision stated in 
(b)(ii) above to provide lands to the aforesaid 
people as they have not been provided with any 
land to reside in to date?  

(d) If not, why? 
 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග හා 
ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா - நீர்ப்பாசன 
மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 
Irrigation and Water Resources Management)  
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  
 

(අ) (i) මම දන්ෙනමි. 

  එෙහත්, කිසිදු පදිංචිකරුෙවකු ඉඳුම් හිටුම් 
ෙනොමැතිව අසරණ තත්ත්වයට පත් වී නැත. 

  ඔවුන්ෙග් ඉඩම් හා ෙද්පළ නිසි පරිදි තක්ෙසේරු කර 
වන්දි ෙගවීමටත්, ඊට අමතරව නිවාස හා වගා බිම් 
අහිමි වන අයට අලුෙතන් සංවර්ධනය කරන වාරි 
ඉඩම් අක්කර 1 1/2 බැගින් හා ෙගොඩ ඉඩම් අක්කර 
1 බැගින් ලබා දීමටත්, නිවාස සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 
8ක අවමයකට යටත්ව -පැල්පතටත් රුපියල් 
ලක්ෂ 8ක් ෙගවනවා. උපරිමය තමන්ෙග් නිවෙසේ 
තක්ෙසේරු වටිනාකම- පතිසථ්ාපන පිරිවැයක් 
ෙගවීමටත් කටයුතු ෙකෙරමින් පවතී. 

 (ii) ෙනොදනිමි. 

  නමුත්, කජුවත්ත හා මයිලෑව අතර පිහිටි පෙද්ශය 
පරිසර ඇගයීම් වාර්තාෙව් අනුමත වුණ පෙද්ශයක් 
බවත්, දැනටමත් පවුල් 55ක් එහි පදිංචියට යාමට 
එකඟතාව පළ කර ඇති බවත් මම දනිමි. 

(ආ) (i) මුලින් නිවසක් තනා ගැනීමට ෙගොඩඉඩම් 
කැබැල්ලක් ඉල්ලූ බවත්, පසුව වරින් වර තවත් 
ඉල්ලීම් වැඩි වූ බවත් දනිමි. 

 (ii) නැත. 

  වාරිමාර්ග අමාත්යවරයා වශෙයන් මා මල්ෙපෝරුව 
ගම්මානයට ෙගොස ්අක්කර 50ක් ලබා ෙදන ෙලස 
වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලීමක් 
කර ඇති අතර, ඒ සඳහා ඔවුන් වාචිකව එකඟ වී 
ඇත. 

(ඇ) මල්ෙපෝරුව පෙද්ශෙයන් අක්කර 50ක් පමණක් නිදහස ්
කිරීමට වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව එකඟ වූ බැවින්, 
පධාන පවුලකට අක්කර 1/2 බැගින් හා අනු පවුල් සඳහා 
අක්කර 1/4 බැගින් ලබා දීමට එම ගම්වාසීන් සමඟ ද 
එකඟතාවකට පැමිණ ඇති අතර, දැනට ඒ අනුව ඉදිරි 
කටයුතු ෙකෙරමින් පවතී. එම ඉඩම් ඉතා ඉක්මනින් අදාළ 
ජනතාව ෙවත ලබා දීමට කටයුතු කරමි. 

(ඈ) ඉහත පිළිතුරු අනුව අදාළ ෙනොෙව්. 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ජනයාට දුන් කජුවත්ත පෙද්ශය පිළිබඳව 
එම ජනයාෙග් විෙරෝධයක් තිබුණා. ඒක මහ -තද- ඝන 
වනාන්තරයක්. මල්ෙපෝරුව ගම්මානයට යාබදව තිෙබන 
ජලාශයට යට ෙනොවුණු ඉඩම් අක්කර 600ක් තිෙබනවාය, ඒ ඉඩම් 
අක්කර 600න් අක්කර 200ක් අෙප් වුවමනාවට ෙදන්නය කියලා 
එම ජනතාවෙගන් ඉල්ලීමක් තිබුණා. ඒ අනුව ඔබතුමා ගිහිල්ලා ඒ 
ෙවනුෙවන් අක්කර 50ක් ෙදන්නය කියලා වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් එකඟත්වය ලබා ගත්තා. එ ෙසේ ලබා ගත් 
එකඟත්වය අනුව ෙම් සියලු ජනයාට දිය යුතු ඉඩම් පමාණය 
ෙදන්න පුළුවන්ද, නැත්නම් ෙම් ජනයාෙගන් යම් ෙකොටසකට 
කජුවත්ත ඝන වනාන්තරයට යට ෙවන්න ෙවනවාද කියා මම 
ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. 

 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
නැහැ. වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව පවසන විධියට, 

කජුවත්ත තමයි වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙදන්න 
කැමැති. මල්ෙපෝරුව ගම්මානය ඝන වනාන්තරයක්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මල්ෙපෝරුව ගම්මානයට යාබදව ඝන වනාන්තරයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ඔව්. මල්ෙපෝරුව ගම්මානයට යාබදව ඝන වනාන්තරයක් 

තිෙබනවා. නමුත් අපි ෙගොවි බිමත්, නිවාසත් අතර තිෙබන පවාහන 
පහසුකම් ගැන කල්පනා කරලා අක්කර භාගයක් මූලික 
පවුලකටත්, අක්කර කාලක් අනු පවුලකටත් දීම සඳහා අක්කර - 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමම වැසියන්ෙග් වුවමනාව ඒ කියන බිම් 

පමාණ තුළින් ඉටු කර ගන්න පුළුවන්ද?  

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
පුළුවනි. ෙමොනවා හරි තිෙබනවා නම් ඔබතුමා සාකච්ඡා 

කරන්න. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙම් ජනයා කරන ෙම් ඉල්ලීම ඉටු කර ෙදන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
මම නැවත කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. ගෙත් හයිය 

තිෙබන ෙගොවිෙයකුට අක්කර කාලක් මදියි කියන එක මා 
පිළිගන්නවා. එම නිසා ඔවුන්ට අඩුම ගණෙන් අක්කරයක් ෙහෝ 
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අක්කර භාගයක්වත් තිබිය යුතුයි. අෙප් ෙගවත්ත ෙකොස්, ෙපොල්, 
ෙදල් වගා කර ගන්න පුළුවන් පමාණයට තිබිය යුතුයි කියලා මා 
විශ්වාස කරනවා. මම ඒ සම්බන්ධෙයන් නැවත කැබිනට් 
පතිකාවක් ෙයොමු කරනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
යම් ෙකෙනකු අකමැති වුෙණොත්? 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
අකමැති කිසි ෙකෙනකු දමන්ෙන් නැහැ.  
 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු කථානායකතුමනි, ම ට ෙපොඩි පැහැදිලි කර ගැනීමක් කර 

ගන්න අවශ්යයි. ගරු ඇමතිතුමනි, යාන් ඔය ජලාශෙය්- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා එම 

පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න කැමතිද? [බාධා කිරීමක්] ඇමතිතුමනි, 
අද දිනට නියමිත වැඩ කටයුතුවලට කාලය මදි නිසා ඔබතුමා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් එතුමාට ෙවනම පැහැදිලි කරලා ෙදන්න. 
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10. ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 
 

(අ) 2017 අයවැය සඳහා ජනතාවෙගන් අදහස ් හා ෙයෝජනා 
ලබාගැනීම ෙවනුෙවන් රූපවාහිනී, ගුවන්විදුලි  සහ 
පුවත්පත් දැන්වීම් සඳහා වියදම් කළ මුදල ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) 2017ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்டத்                  
திற்குப் ெபா மக்களிடமி ந்  க த் க்கள் மற் ம் 
பிேரரைணகைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக 
ெதாைலக்காட்சி, வாெனா  மற் ம் பத்திாிைக 
விளம்பரங்க க்காகச் ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக 
தனித்தனிேய எவ்வள  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Finance and Mass Media:  

(a) Will he inform this House separately, of the 
amount of money spent on television, radio and 
newspaper advertisements in obtaining public 
opinions and proposals on Budget 2017? 

(b) If not, why? 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (මුදල් රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - நிதி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 
 

(අ)  (i)  රූපවාහිනී දැන්වීම් සඳහා - රුපියල් 5,602,169.76 
(බදු සහිත) 

  ගුවන්විදුලි දැන්වීම් සඳහා - ෙනොමැත. 

  පුවත් පත් දැන්වීම් සඳහා - රුපියල් 3,748,811.20 
(බදු සහිත) 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය.  

මා අහලා තිෙබන්ෙන් 2017 අය වැය සඳහා ජනතාවෙගන් 
අදහස් හා ෙයෝජනා ලබා ගන්න රූපවාහිනී, ගුවන්විදුලි සහ පුවත් 
පත් දැන්වීම් සඳහා වියදම් කරපු මුදල ෙකොපමණද කියලායි. 

රාජ්ය අමාත්යතුමා කිව්ව විධියට ෙමතැන රුපියල් ලක්ෂ 100 
විතර රූපවාහිනී සහ පුවත්පත් දැන්වීම් සඳහා වියදම් කර 
තිෙබනවා. ඔබතුමා සෑහීමට පත් ෙවනවාද, ෙම් රුපියල් ලක්ෂ 
100ක් වියදම් කරලා ජනතාව ලබා ගත් අදහස් අයවැය 
ෙයෝජනාවලට ඇතුළත් කළාය කියලා. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ඔව්. මම හිතන විධියට රුපියල් මිලියන 10ක් කියන්ෙන් 

විශාල මුදලක් ෙනොෙවයි. ඒක ජනතාවෙග් අදහස් ලබා ගන්න 
වියදම් කළ පමාණය. එතැන ෙකොටස් ෙදකක් තිෙබනවා. එකක් 
තමයි අදහස් ලබා ගන්න ඕනෑ කියන එක. ඒ වාෙග්ම අයවැය 
සම්මත වුණාට පස්ෙසේ ඒ සම්මත වුණු ෙද්වලුත් ජනතාවට 
පැහැදිලි කරන්න අවශ්යයි.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙමෙහම ෙයෝජනා අරෙගන පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ අය 
වැය ෙයෝජනා පවා කියාත්මක කිරීෙම් තිෙබන පමාදයන් ගැන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විටින් විට පශන් මතු ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන්, 
ජනතාවෙග් අදහස් ගන්නවාය කියලා යම් කිසි ආකාරයකට 
සන්දර්ශනයක් කළාට, මුදල් වියදම් කළාට ඇත්තටම අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් තිෙබන ඒ අදහස්, ෙයෝජනා  කියාත්මක වන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා අඩු තරමින් ඒ පිළිබඳව පසු විපරම් කරලා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කිරීෙම් කියාවලියක්වත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමුන්නාන්ෙසේලා දියත් කරනවා නම් වියදම් කරන මුදලටවත් 
සාධාරණයක් ෙවනවා. එෙහම නැත්නම් හැම අවුරුද්දකම අයවැය 
ළං ෙවන ෙකොට ෙමවැනි සන්දර්ශන සඳහා මීට වඩා මුදල් වියදම් 
කිරීමක් තමයි සිද්ධ වන්ෙන්. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
සන්දර්ශන කියලා කියන්න බැහැ. ෙමොකද, සාමාන්යෙයන් 

ව්යාපාරික ෙකොටස් ඒ අයෙග් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරනවා. නමුත් 
සාමාන්ය ජනතාව ඒක කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙමෙහම දැනුවත් 
කරන එක ෙහොඳයි. අපට පසු විපරම් කරන්න පුළුවන්.  

 

ෙහොරණ තක්ෂිලා මධ්ය විද්යාලයට දරුවන් ඇතුළත් 
කිරීම :  විදුහෙල් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ආධාර 

ெஹாரண  தக்சிலா  மத்திய வித்தியாலயத்தில் 
மாணவர் அ மதி: பாடசாைல அபிவி த்தி 

நன்ெகாைட 
ADMISSION OF CHILDREN TO  HORANA THAKSHILA 

CENTRAL COLLEGE : DONATIONS FOR SCHOOL 
DEVELOPMENT  
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  11. ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
 (மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
  (The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
 අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) දිවයිෙන් ජනපිය පාසල්වලට, විෙශේෂෙයන්, ජාතික 
පාසල්වලට දරුවන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා දැඩි 
තරගකාරීත්වයක් පවතින බවත්; 

 (ii) ෙම් ෙහේතුෙවන් අපහසුතාවයට  පත්වන 
ෙදමාපියන් තම දරුවා එම පාසල්වලට ඇතුළත් 
කරගැනීම සඳහා අධ්යාපන අමාත්යාංශයට ද 
ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරන බවත්;  

 (iii) ෙදමව්පියන් පිරිසකෙග් එවැනි ඉල්ලීමක් සලකා 
බලා අධ්යාපන අමාත්යාංශය විසින් ෙහොරණ 
තක්ෂිලා මධ්ය විද්යාලෙය් විවිධ ෙශේණි සඳහා 
ඇතුළත් කර ගැනීම පිණිස සිසුන්ෙග් නාම 
ෙල්ඛනයක් විදුහල්පතිතුමියට එවා ඇති බවත්; 

 (iv) එම නාම ෙල්ඛනෙය් ඇතුළත් නම් අතරින්, 
පමුඛතාවය ලබාදීම සඳහා  විදුහෙල් සංවර්ධන 
කටයුතු සඳහා රුපියල් ලක්ෂ පහක මුදලක් 
අෙප්ක්ෂා කරන බව සමහර ෙදමාපියන් ෙවත ආදි 
ශිෂ්ය නිෙයෝජිතයන් වශෙයන් සිටින ඇතැම් 
පුද්ගලයන් විසින් දන්වා ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) විෙශේෂෙයන්ම දුප්පත් දරුවන්ෙග් අනාගත අභිවෘද්ධිය 
උෙදසා නිදහස ්අධ්යාපනෙය් පියා විසින් ආරම්භ කරන ලද 
මධ්ය විද්යාල ෙමෙලස මුදල් පසුපස හඹායාම බරපතළ 
වරදක් ෙමන්ම, බරපතළ අසාධාරණයක් වන බවත් එතුමා 
පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඇ)  ෙම් සම්බන්ධෙයන් වගකිව යුතු පුද්ගලයන්ට එෙරහිව 
කටයුතු කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) நாட் ன் பிரபல்யமான பாடசாைலக க்கு 
குறிப்பாக, ேதசியப் பாடசாைலக க்கு பிள்ைள 
கைளச் ேசர்ப்பதற்காகக் க ம் ேபாட்  நில  
கின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) இதன் காரணமாக சிரமங்க க்கு உள்ளாகின்ற 
ெபற்ேறார்கள் தம  பிள்ைளகைள அந்த பாட 
சாைலக்குச் ேசர்ப்பதற்காக கல்வி அைமச்சிட ம் 
விடயங்கைள ன்ைவக் கின்றனெரன்பைத ம்; 

 (iii) ெபற்ேறார்கள் கு ெவான்றின் அத்தைகய 
ேவண் ேகாளிைனப் பாிசீலைன ெசய்த கல்வி 
யைமச்சினால் ெஹாரண  தக்ஷிலா  மத்திய 
வித்தியாலயத்தின் பல்ேவ  தரங்க க்காகச் 
ேசர்த் க்ெகாள் ம்ெபா ட்  மாணவர்களின் 
ெபயர்ப்பட் யெலான்  பாடசாைல அதிப க்கு 
அ ப்பிைவக்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ெபயர்ப்பட் ய ல் உள்ளடக்கப்பட்ட 
ெபயர்களில், ன் ாிைம வழங்குவதற்காக 
வித்தியாலயத்தின் அபிவி த்தி நடவ க் 
ைகக க்காக ஐந்  இலட்சம் பாய் பணம் 
எதிர்பார்க்கப்ப வதாக ஒ சில ெபற்ேறார் 
க க்குப் பைழய மாணவர்களின் பிரதிநிதிகளாக 
உள்ள ஒ சில ஆட்களால் அறிவிக்கப் 
பட் ள்ளெதன்ைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) குறிப்பாக வறிய பிள்ைளகளின் எதிர்கால ேமம் 
பாட் க்காக இலவசக் கல்வியின் தந்ைதயால் 
நிர்மாணித்  ஆரம்பிக்கப்பட்ட மத்திய வித்தியாலயங் 
களி ந்  இவ்விதமாகப் பணத்ைதப் பின்ெதாடர்ந்  
ெசல்கின்ற நிைலைம உ வாகின்றைம பார ரமான 
தவறாக ம் அேதேபான்  பார ரமான அநீதி 
யாக ம் அைமகின்றெதன்பைத அவர் ஏற் க் 
ெகாள்கிறாரா? 

(இ) இ  சம்பந்தமாகப் ெபா ப் க்கூறேவண் ய ஆட்க 
க்கு எதிராகச் ெசயலாற்ற நடவ க்ைக எ ப்பாரா 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education:  

(a) Is he aware that - 

 (i) there is fierce competition to get children 
admitted to popular schools, especially the 
National Schools in the Island;  

 (ii) parents inconvenienced as a result, make 
requests to the Ministry of Education as 
well to get their children admitted to those 
schools; 

 (iii) a list of names of students to be admitted to 
different grades at Horana Thakshila 
Central College has been sent to the 
principal of that school by the Ministry of 
Education, after considering such a request 
made by a group of parents; 

 (iv) some parents have been informed by certain 
individuals who are representatives of past 
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pupils that a sum of Rs.5 lakhs was 
expected for school development work to 
give priority to names in the said list? 

(b) Will he admit that emergence of a situation of 
running after money by Central Colleges founded 
by the Father of Free Education for future 
advancement of especially the poor children is a 
serious offence as well as a serious injustice? 

(c) Will he inform this House whether steps would be 
taken for action against the individuals responsible 
for this situation? 

(d) If not, why? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) 2017 වර්ෂෙය් ෙහොරණ තක්ෂිලා මධ්ය විද්යාලෙය් 
අතරමැදි ෙශේණි සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කිරීම 
සම්බන්ධව අධ්යාපන අමාත්යාංශය ෙවත ලැබුණු 
ඉල්ලීම් 2008/37 චකෙල්ඛ පකාරව සුදුසුකම් 
පරීක්ෂා කර ෙතෝරා එවීම පිණිස එම ඉල්ලීම් 
ලැබුණු පිළිෙවළ අනුව අවසථ්ා කිහිපයකදී 
විදුහල්පති ෙවත ෙයොමු කර ඇත. එෙසේම 
විදුහල්පති විසින් එම චකෙල්ඛ පකාරව ෙතෝරා 
එවන ලද නාම ෙල්ඛනයක් සඳහා අනුමත සීමාවට 
යටත්ව සිසුන් ඇතුළත් කිරීමට අධ්යාපන ෙල්කම් 
විසින් අනුමැතිය ලබා දී ඇත. 

 (iv) නැත. 

  2 ෙශේණිෙය් සිට 11 ෙශේණි දක්වා සිසුන් ඇතුළත් 
කිරීම සම්බන්ධෙයන් නිකුත් කර ඇති 2008/37 
චකෙල්ඛෙය් 6.0 වගන්තිය මඟින් ළමයින් 
ඇතුළත් කිරීම සඳහා මුදල් සහ ෙවනත් ආධාර 
ලබා ගැනීම තහනම් බවට පැහැදිලිව දක්වා ඇත. 

  ගරු මන්තීතුමනි, පශන් නැතිව ෙනොෙවයි. 
ෙතොරතුරු ෙසොයා බැලුවාම ලැෙබන පිළිතුර 
අනුවයි මම ''නැත'' කියන්ෙන්. 

(ආ) මුදල් පසුපස හඹායාම බරපතළ වරදක් බව පිළිගනිමි. 

 එබැවින්, එය වැළැක්වීමට අවශ්ය පියවර අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය මඟින් ෙගන ඇත. 

(ඇ) ෙමවැනි පැමිණිල්ලක් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් විමර්ශන 
අංශයට ෙමෙතක් ලැබී ෙනොමැත. පැමිණිල්ලක් ලද ෙහොත්, 
මූලික විමර්ශනයක් සිදු කර 2008/37 චකෙල්ඛෙය් 6.0 
වගන්තිය උල්ලංඝනය කර ඇති බව සනාථ වුවෙහොත්, 
එවැනි කියාවලට සම්බන්ධ නිලධාරින්ට එෙරහිව 
අනාවරණය වන විමර්ශන නිර්ෙද්ශ මත ඉදිරි කටයුතු සිදු 
කිරීමට පියවර ගනු ලැෙබ්. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පිළිතුෙරන් පැහැදිලියි, ඔබතුමා ෙමවැනි 

කිසිම ෙදයකට අනුමැතියක් ෙනොෙදන බව. ඒ අනුසාරෙයන් අපි 
ඔබතුමාට ෙයෝජනාවක් කරනවා. ෙම් පශ්නය පැමිණිල්ලක් 

හැටියට භාර ෙගන - ඔබතුමා කියනවා, සමහර නිලධාරින් 
ඔබතුමාට ෙදන උත්තර අනුව තමයි ෙම් ගරු සභාෙව්දී කියන්ෙන් 
කියලා. ඒක මම දන්නවා. මම ඔබතුමාට මීට කලිනුත් 
අධ්යාපනෙය් තිෙබන්නා වූ මාෆියා ගැන කිව්වා. දැන් ඔබතුමා 
කියයි, ''ෙම්ක තිබුෙණ් පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්.'' කියලා. 
එෙහම නැහැ, තවමත් තිෙබනවා. ඒ  නිසා ෙන් ෙමෙහම වැරැදි 
උත්තර ඔබතුමාටත් ෙදන්ෙන්. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඉසුරුපාෙයන් පරිබාහිරව අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙමය භාර දී ෙම් ගැන පරීක්ෂණයක් කරන්න 
කියා අපි ෙයෝජනා කරනවා. ෙමොකද, ෙමය බරපතළ පශ්නයක්. 
නිදහස් අධ්යාපනෙය් පියා මධ්ය මහා විද්යාල හැදුෙව් දරුවන්ට 
නිදහෙසේ අධ්යාපනය ෙදන්න; නිදහස් අධ්යාපනයක් ලබන්න. 
නමුත් ඒක සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැත්නම්, එතැන බරපතළ 
ෙඛ්දවාචකයක් තිෙබනවා.  

ගරු අමාත්යතුමනි, ඒ නිසා මා ඔබතුමාෙගන් ඉතාම 
ඕනෑකමින් සහ බැගෑපත්ව ඉල්ලන්ෙන්, පරීක්ෂණයක් කිරීම 
සඳහා ෙම් කාරණය අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට භාර 
ෙදන්න කියායි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, අමාත්යවරයා වශෙයන් මම ෙමය 

මැඬලීම සඳහා ගන්න පුළුවන් හැම පියවරක්ම ෙගන තිෙබනවා 
සහ ගනිමින් යනවා.  

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් පළමුවන ෙශේණියට 
ළමුන් ගන්ෙන් චකෙල්ඛනය පකාරවයි; 6වන  ෙශේණියට ළමුන් 
ගන්ෙන් ශිෂ්යත්ව ලකුණු මතයි. පසුගිය දවස්වල මට අනාවරණය 
වුණා, අතර මැදි පන්තිවලට පුරප්පාඩු විශාල වශෙයන් තිෙබනවා 
කියා අනුමත කරවාගන්න අමාත්යාංශයට එවා තිෙබන බව. ගරු 
කථානායකතුමනි, අතර මැදි පන්තිවල පුරප්පාඩු ඇති වුණාම, 
අෙප් අමාත්යාංශයට අනුමැතිය සඳහා එව්වාම අප කරන ෙද් මා 
කියන්නම්. 2 ෙශේණිෙය් පුරප්පාඩු තිෙබන්න බැහැ ෙන්. නමුත් 
ෙදෙක් පන්තිෙය් පුරප්පාඩු තිෙබනවා නම් අපි අදාළ 
විදුහල්පතිවරයාට දන්වා යවනවා, චක ෙල්ඛනය පකාරව waiting 
list එකට අනුව ඊළඟ ෙකනා ගන්න කියා. 6 ෙශේණිය 
සම්බන්ධෙයන් කරන්ෙන්ත් එයමයි. හැබැයි අවාසනාවකට පසු 
ගිය දවස්වල මට හසු වුණා, සමහර අතරමැදි පන්තිවලට සිතන්න 
බැරි පුරප්පාඩු පමාණයක් තිෙබන බව. ඒකට ෙහේතුව ෙම්කයි. 
සියලු ෙදනා ෙනොවුණත් සමහර විදුහල්පතිවරුන් කරන්ෙන්, එෙක් 
පන්තියට අවශ්ය සංඛ්යාව 35 නම් ඒ 35 ගන්ෙන් නැතිව අඩුෙවන් 
ගන්නා එකයි; 6 පන්තියට 45ක් ගත යුතුව තිබියදී 39 ෙදෙනකු 
අරෙගන ඉතිරිය පුරප්පාඩුව තබන එකයි. ඊට පසුව 7 ෙශේණිෙය්දී 
පුරප්පාඩු ඇති ෙවනවා. ඔතැනදී තමයි ෙම් ෙසල්ලම ෙවන්ෙන්. ඒ 
නිසා අපි දැන් තද තීරණයක් ෙගන තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී අතර මැදි 
පන්තිවල පුරප්පාඩු පුරවන්න විදුහල්පතිවරුන්ට අවස්ථාව ෙදනවා 
නම් ඒ සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණයට භාජන කරලා ළමුන් ගත යුතු 
ශක්තිමත්, විධිමත්, විනිවිද ෙපෙනන කමෙව්දයක් හදන්න ඕනෑ 
කියා මම නිලධාරින්ට උපෙදස් දී තිෙබනවා. එෙහම කරන ෙතක් 
අතර මැදි පන්තිවලට ළමයින් ඇතුළත් කරන එක සම්පූර්ණෙයන් 
නවත්වන්න කියා කිව්වා. එෙසේ නැත්නම් ඒ සඳහා ෙවනත් 
කමයක් හදන්න පුළුවන් ෙන්. එෙහම නම් එක්ෙකෝ මහ ජන 
නිෙයෝජිතයන්ට ෙදන්න පුළුවන් ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මන්තීතුමනි, අප ෙම් හැම ෙදයක්ම කරන්ෙන් 
විධිමත්භාවය ඇති කරන්නයි. ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් පැමිණිලි 
විශාල පමාණයක් එනවා; ඒවා විමර්ශනය කරනවා. සිටින 
නිලධාරිනුත් සමහර ෙවලාට මදි. අප ෙම් තත්ත්වය පුළුවන් තරම් 
පාලනය කරන්නම්. ගරු මන්තීමනි, ඔබතුමාෙග් අවධාරණය 
කරවීම මත ෙම් කාරණය පිළිබඳවත් විමර්ශනයක් කරන්නම්. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අනවශ්ය මැදිහත් වීමක් කර තිෙබන නිසා -මෙග් 
ෙපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලයට පවා අනවශ්ය මැදිහත් වීමක් කර 
තිෙබන නිසා.- මා බඳවා ගත් නිලධාරිෙයකු පවා මම ඉවත් කළා. 
මා  ෙමය අවංකවම කියන්න ඕනෑ. අපි එවැනි ෙද්ට කිසි විෙටකත් 
ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. කවුරුන් ෙහෝ නිලධාරිෙයකු ඒ ආකාරයට 
කටයුතු කරනවා නම් ඔවුන්ට කිසිම සමාවක් ෙදන්ෙන් නැහැ. අපි 
ඔවුන් සම්බන්ධෙයන් ඒකට  විරුද්ධව විනය පියවර ගන්නවා.  

 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
මම කරපු ෙයෝජනාව ගැන ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. 

අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙමය භාර ෙදන්න. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අවශ්ය නම් මම අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට භාර 

ෙදන්නම්. ගරු කථානායකතුමනි, එෙහම භාර ෙදනවා නම්  
සෑෙහන්න තිෙබනවා. එක එක පශ්න නිසා ෙබොෙහෝ අයට 
විරුද්ධව විනය පරීක්ෂණ පැවැත්ෙවනවා. ඇත්තටම දැන් 
පාසැල්වලට පත් කරන්න විදුහල්පතිවරු නැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් ඉල්ලීම මත මම ෙමය ෙයොමු කරන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, පශ්න අංක 13- 1604/'17-(1), ගරු (මහාචාර්ය) ආශු 
මාරසිංහ මහතා. 

  
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)  
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
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 ලබා දීම සඳහා 
සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

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

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

1983 ජාතිවාදි ෙකෝලහල ෙහේතුෙවන් මියගිය, 
තුවාල සිදු වූ සහ අවතැන් වූ දමිළ ජනතාව: විසත්ර 

1983 இனக்கலவரத்தில் இறந்த, காயமைடந்த 
மற் ம் காணாமற்ேபான தமிழர்கள்: விபரம் 
TAMIL PEOPLE KILLED, INJURED AND DISPLACED BY 

1983 INSURGENCY: DETAILS 
     1071/’16 

 
2. ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහතා (ගරු උදය පභාත් 

ගම්මන්පිල මහතා ෙවනුවට)  
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - மாண் மிகு  ஆர். எம். 
பத்ம உதயசாந்த குணேசகர சார்பாக) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. 
Udaya Prabhath Gammanpila) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 
 

(අ) 1983 ජූලි සහ අෙගෝසත්ු මාසයන්හි සිදු වූ ජාතිවාදි 
ෙකෝලහල ෙහේතුෙවන්, 

  (i) මියගිය, තුවාල සිදු වූ සහ අවතැන් වූ දමිළ 
පුද්ගලයන් සංඛ්යාව, ඔවුන් පදිංචිව සිටි 
දිසත්ික්කය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

  (ii) මියගිය, තුවාල සිදු වූ සහ  අවතැන් වූ මුළු දමිළ 
පුද්ගලයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) 1983 ைல மற் ம் ஆகஸ்ட் மாதங்களில் இடம் 
ெபற்ற இனக்கலவரம் காரணமாக, 

 (i) இறந்த, காயமைடந்த மற் ம் காணாமற்ேபான 
தமிழர்களின் எண்ணிக்ைக, அவர்கள் வசித்த 
மாவட்டங்களின்ப  தனித்தனியாக யா  
என்பைத ம்; 

 (ii) இறந்த, காயமைடந்த மற் ம் காணாமற்ேபான 
ெமாத்தத் தமிழர்களின் எண்ணிக்ைக யா   
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?  

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

Development:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately, in terms of the residential 
district, of the number of Tamil  
individuals, dead, injured  and displaced; 

 (ii) of the total number of dead, injured and 
displaced Tamil individuals; 

 owing to the racist  insurgencies that took place in 
July and August  of 1983;  

(b) If not, why? 
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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, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා.  
 

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

(අ) (i) ශී ලංකා ෙපොලීසිය විසින් දිස්තික්ක අනුව දත්ත රැස් 
ෙනොකරන අතර, ශී ලංකා ෙපොලීසියට අයත් ෙපොලිස් 
ෙකොට්ඨාස 42ට අදාළ ෙපොලිස් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් දත්ත 
රැස් කිරීම සිදු කරයි. එම ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් ෙපොලිස්පති 
විසින් කැඳවා ඇති වාර්තාවලට අනුව පහත ෙතොරතුරු 
ඉදිරිපත් කරයි.   

 

 
  

  * අවතැන් වූවන් වශෙයන් නිවාස/ලැයිම් කාමර/ෙවළඳ සැල්වට 
ගිනි තබා අනර්ථය කිරීම්/පහර දීම්/ෙකොල්ල කෑම් ෙම් යටතට 
ඇතුළත් කර ඇත.  

         (ii)  
 

 

 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, පශ්න අංක 3-1117/'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.  

අනු 
අංකය 

ෙකොට්ඨාසය 1983 ජූලි 1983 අෙගෝස්තු 

    මි
ය 
ගි
ය 

තු
වා
ල 

අව
තැ
න් 

මි
ය 
ගි
ය 

තු
වා
ල 

අව
තැ
න් 

1 බදුල්ල 2 - 67 - - 1 

2 මාතර 1 - - - - - 

3 මහනුවර 2 - 3 - - 236 

4 කෑගල්ල 2 - 48 - - - 

එකතුව 7 - 118 - - 237 

1983 ජූලි 1983 අෙගෝස්තු 

මිය ගිය තුවාල අවතැන් මිය 
ගිය 

තුවාල අවතැන් 

7 - 118 - - 237 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
සමාජ සවිබලගැන්වීම්, සුභසාධන හා කන්ද උඩරට උරුමය 

පිළිබඳ 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) 
මීළඟට, පශ්න අංක 6-1298/'16 -(1), ගරු ඩලස් 

අලහප්ෙපරුම මහතා.  

 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.  
 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා දීම සඳහා 

සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා 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) 
මීළඟට, පශ්න අංක 12-1601/'17 -(1), ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් 

අමරෙසේන මහතා. 
 

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
 
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 ලබා දීම සඳහා 
සතියක 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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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පල්ෙලබැද්ද - බලංෙගොඩ පධාන මාර්ගය: 
සංවර්ධනය  

பல்ேலெபத்த - பலாங்ெகாட பிரதான தி : 
னரைமப்  

PALLEBEDDA - BALANGODA MAIN  ROAD:  DEVELOPMENT 
      

 1610/’17 
 

14. ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා (ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த - மாண் மிகு ேஹசான் 
விதானேக சார்பாக) 
(The Hon. Ashoka Priyantha on behalf of the Hon. Heshan 
Withanage) 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ                    

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) රක්වාන මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්, පල්ෙලබැද්ද - 
බලංෙගොඩ පධාන මාර්ගය විශාල පිරිසක් 
ෛදනිකව භාවිත කරන බවත්; 

 (ii)  වසර ගණනාවකින් ෙමම මාර්ගෙයහි කිසිදු 
පතිසංසක්රණයක් සිදු කර ෙනොමැති බවත්;  

 එතුමා දන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙමම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීමට අවශ්ය ඉදිරි පියවර 
ගැනීම සඳහා  ගතවන කාලය ෙකොපමණද යන්න එතුමා 
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i )  றக்வான ேதர்தல் ெதாகுதியில்  பல்ேலெபத்த - 
பலாங்ெகாட பிரதான திைய நாள்ேதா ம் 
ெப ந்ெதாைகயாேனார் பயன்ப த் கின்றனர் 
என்பைத ம்; 

 (ii) பல வ டங்களாக இந்த தியில் எவ்விதமான 
னரைமப் ம் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல 

என்பைத ம்; அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) இந்த திைய அபிவி த்தி ெசய்ய அவசியமான ன் 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்கு  எ க்கின்ற 
காலம் எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Higher Education and 

Highways:  

(a) Is he aware that - 

 (i) the main road from Pallebedda to 
Balangoda in the Rakwana Electorate is 
daily used by a large number of people; and 

 (ii) no renovation has been carried out on the 
aforesaid road for many years? 

(b) Will he inform this House of the period of time 
that will be taken to make arrangements to develop 
the aforesaid road? 

(c) If not, why? 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I table* the Answer for Question No. 14. 

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

(a) (i)  May be.  

 (ii) Now this road is in the condition of mettle and tarred 
and proper maintenance works are being done by the 
Road Development Authority.  

(b) Presently, this road is in a good condition. According to the 
increase in the number of vehicles use this road and 
development requirements of the area, it will be considered to 
include this road into the projects to be implemented in future.  

(c) Not relevant.  

 

රන්, රිදී හා යකඩ කර්මාන්තකරුවන් : විසත්ර  
தங்கம், ெவௗ்ளி, இ ம் சார் ைகத்ெதாழிலாளர்கள் : 

விபரம் 
GOLD, SILVER AND IRON CRAFTSMEN: DETAILS 
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 15. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

( மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ             

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) රන්, රිදී හා යකඩ ආශ ති භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය 
කරනු ලබන කර්මාන්තකරුවන් පාරම්පරිකව, 
ජීවත් වන ප ෙද්ශ පිළිබඳ සමීක්ෂණයක් සිදුකර 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම ග ාම නිලධාරි වසම් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ග ාම නිලධාරි වසම්වල, ජීවත්වන උක්ත 
කර්මාන්තෙය් පාරම්පරිකව ෙයෙදන පවුල් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම කර්මාන්තකරුවන් මුහුණ ෙදන ප ධාන ගැටලු 
පිළිබඳ අධ්යයනයක් කර තිෙබ්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, එම ගැටලු කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) උක්ත කර්මාන්තකරුවන්ට අවශ්ය නව තාක්ෂණය 
හා පුහුණුවීම් ලබාදීමට කටයුතුකර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ ෙකෙසේද; 

 (iii) නිෂ්පාදන අෙළවි කිරීම සඳහා අවශ්ය ෙවළඳෙපොළ 
සපයාදීමට රජය මැදිහත් වී තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, ඒ ෙකෙසේද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) (i) ෙමම කර්මාන්තකරුවන් සඳහා විෙද්ශ රැකියා 
අවසථ්ා ලබාදීමට වැඩපිළිෙවළක් තිෙබ්ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ නම්, වැඩපිළිෙවළක් සකස ්කරන්ෙන්ද; 

 (iii) උක්ත නිෂ්පාදන අපනයනය කරන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම රටවල් කවෙර්ද; 
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 (v) 2015 හා 2016 වර්ෂයන්හිදී ෙමම භාණ්ඩ 
අපනයනෙයන් ලැබූ ආදායම ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙන්ද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) தங்கம், ெவௗள்ி மற் ம் இ ம்  சார்ந்த 
ெபா ட்கைள உற்பத்தி ெசய் ம்  ைகத்ெதாழிலா 
ளர்கள் பாரம்பாியமாக, வசிக்கும் பிரேதசங்கள் 
பற்றிய ஆய்ெவான்  ேமற்ெகாள்ளப்பட் 

ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், ேமற்ப  கிராம அ வலர் பிாி  
களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  கிராம அ வலர் பிாி களில், வசிக்கும் 
ேமற்ப  ைகத்ெதாழி ல் பாரம்பாியமாக 
ஈ ப ம் கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ைகத்ெதாழிலாளர்கள் எதிர்ேநாக்கு 
கின்ற பிரதானமான பிரச்சிைனகள் பற்றி 
ஆய்ெவான்  ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்ப 
ைத ம்; 

 (v) ஆெமனின், அப்பிரச்சிைனகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  ைகத்ெதாழிலாளர்க க்குத் ேதைவ 
யான திய ெதாழில் ட்பம் மற் ம் பயிற்சி 
கைளப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், எவ்வா  என்பைத ம்; 

 (iii) உற்பத்திகைளச் சந்ைதப்ப த் வதற்குத் ேதைவ 
யான சந்ைத வாய்ப்ைப ஏற்ப த்திக் ெகா ப் 
பதற்கு அரசாங்கம் தைலயிட் ள்ளதா என்ப 
ைத ம்; 

 (iv) ஆெமனின், எவ்வா  என்பைத ம்; 
 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  ைகத்ெதாழிலாளர்க க்கு ெவளிநாட்  
ெதாழில்வாய்ப்ைபப் ெபற் க் ெகா ப்பதற்கான 
ேவைலத்திட்டெமான்  காணப்ப கின்றதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல் ேவைலத்திட்டெமான்  தயாாிக்கப் 
ப மா என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  உற்பத்திகள் ஏற் மதி ெசய்யப் 
ப கின்றவா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனின், அந்நா கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) 2015 மற் ம் 2016ஆம் ஆண் களில் இப் 
ெபா ட்கள் ஏற் மதியின் லம் கிைடக்கப் 
ெபற்ற வ மானம் எவ்வளெவன் பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Industry and Commerce:  
 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether a survey has been carried out 
regarding the areas which are traditionally 
occupied by craftsmen who engage in gold, 
silver and iron craft; 

 (ii) if so, the number of such Grama Niladhari 
Divisions; 

 (iii)  the number of families which traditionally 
engage in aforementioned industry in the 
aforesaid Grama Niladhari Divisions; 

 (iv) whether a study has been carried out 
regarding the main issues faced by those 
craftsmen; and 

 (v) if so, the issues faced by those craftsmen? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether action has been taken to provide 
those craftsmen with new technologies and 
training they require; 

 (ii) if so, the manner in which it has been done; 

 (iii) whether the Government has intervened to 
find them the market to sell their products; 
and 

 (iv) if so,  the manner in which it has been 
done? 

(c) Will he state - 

 (i) whether there is a programme to provide 
foreign employment opportunities to these 
craftsmen; 

 (ii) if not, whether such a programme will be 
formulated; 

 (iii) whether aforesaid products are exported; 

 (iv) if so, the names of the countries to which 
the products are exported; and 

 (v) the income earned in the years 2015 and 
2016 through exporting these products? 

(d) If not, why? 
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා.  
 

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

 

(අ) (i) ජාතික ශිල්ප සභාව විසින් ඉදිරිෙය්දී සාම්පදායිකව රන්, රිදී 
හා යකඩ නිෂ්පාදන කර්මාන්තෙය් නියුතු වූවන් හඳුනා 
ගැනීම සඳහා සමීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට  කටයුතු කරයි. 
ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් යකඩ හා 
ස්වර්ණාභරණ නිෂ්පාදන කර්මාන්තෙය් නියුතු ගම්මාන 
හඳුනා ගැනීමක් සිදු කර ඇත.  

 (ii) ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් යකඩ සහ 
ස්වර්ණාභරණ නිෂ්පාදන කර්මාන්තෙය් නියුතු ගම්මාන 
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77ක් හඳුනා ෙගන ඇත.  (එය ඇමුණුෙම් දක්වා ඇත. 
ඇමුණුම** බලන්න.)  

 (iii) ජාතික ශිල්ප සභාෙව් පමණක් ලියා පදිංචි 
කර්මාන්තකරුවන් (ශිල්පීන් - විෙශේෂෙයන්ම රිදී 
කර්මාන්තය) සංඛ්යාව 1,339කි. ලංකා කාර්මික සංවර්ධන 
මණ්ඩලය යටෙත් කම්මල් සහ ස්වර්ණාභරණ නිෂ්පාදනෙය් 
නියුතු කර්මාන්තකරුවන් සංඛ්යාව 1,833ක් පමණ ෙව්. 

 (iv) ඔව්. 

                  (v) ෙමම කර්මාන්තකරුවන් මුහුණ ෙදන ගැටලු විධිමත් 
සමීක්ෂණයකින් හඳුනා ෙනොගත්තද, ආයතන විසින් හඳුනා 
ෙගන ඇති පධාන ගැටලු පහත දැක්ෙව්. 

* අමුදව්යවල මිල අධික වීම. 

* රන්, රිදී හා ෙලෝහ ආශිත නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ විෙද්ශීය 
රටවලින් අඩු මිලට ආනයනය කිරීම. 

* ව්යාජ නිෂ්පාදකයින් විසින් පමිතිෙයන් අඩු අමුදව්ය 
ෙයොදා භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීම ෙහේතුෙවන් 
තත්ත්වෙයන් උසස් අමුදව්ය ෙයොදා නිෂ්පාදනය කරන 
භාණ්ඩ සඳහා සාධාරණ මිලක් ලබා ගත ෙනොහැකි 
වීම. 

* භාණ්ඩ නිෂ්පාදන කියාවලිෙය්දී පැරණි තාක්ෂණික 
කම ෙයොදා ගැනීම. 

* පුහුණු ශමිකයන් හිඟවීම. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) මාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් කියාත්මක වන ජාතික ශිල්ප 
සභාව, ජාතික ෙමෝස්තර මධ්යස්ථානය, කාර්මික සංවර්ධන 
මණ්ඩලය හා ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන අධිකාරිය ඉහත 
කර්මාන්තකරුවන්ට නව තාක්ෂණය සහ පුහුණුවීම් ලබා 
දීමට කටයුතු කර ඇත. 

  එෙසේම, සෑම වසරකම ජාතික ශිල්ප සභාව මඟින් අදාළ 
ක්ෙෂේතෙය් නියැෙළන ශිල්පීන්ෙග් ඉල්ලීම් පදනම් කර 
ෙගන මූලික තාක්ෂණ පුහුණු, අන්තර් මාධ්ය පුහුණු හා 
උසස් තාක්ෂණික පුහුණු වැඩසටහන් කියාත්මක කරන 
අතර, ඒ සඳහා ජාතික ෙමෝස්තර මධ්යස්ථානෙය් ද සහාය 
ඇතිව නව නිර්මාණ හඳුන්වා දීමට කටයුතු කර ඇත. 

 (iii) ඔව්. 

                  (iv) ශී ලංකා හස්ත කර්මාන්ත මණ්ඩලෙය් (ලක්සල), ජාතික 
ශිල්ප සභාව, ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් අෙළවි 
සැල් හා ජාතික ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන අධිකාරිය හරහා 
ෙමම කර්මාන්තකරුවන්ට නිර්මාණ අෙළවි කිරීමට 
පහසුකම් සලසා ඇති අතර, ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය වශෙයන් 
පවත්වනු ලබන අෙළවි පවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා ලක්සල 
සහ ජාතික ශිල්ප සභාව විසින් කර්මාන්තකරුවන් ෙයොමු 
කිරීමට කටයුතු කර ඇත. 

(ඇ) (i) නැත. 

  ශී ලංකාෙව් ෙමම අංශෙය් කර්මාන්ත සඳහා ශම හිඟයක් 
පවතී. 

 (ii) අප අමාත්යාංශය යටෙත් ෙනොමැත. 

 (iii) ඔව්. 

               (iv)  ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් වාර්තාවලට අනුව 
එක්සත් ජනපදය, සිංගප්පූරුව, එමිෙර්ට්ස්, ජර්මනිය, 
ජපානය, ඕස්ෙට්ලියාව, ෙහොංෙකොං, එක්සත් රාජධානිය ආදී 
රටවලට පධාන වශෙයන් අපනයනය කරයි. 

 (v) 2015 වර්ෂය - ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 19.2 

  2016 වර්ෂය - ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 18.4 
  (ශී ලංකා අපනයන මණ්ඩල වාර්තාවලට අනුව) 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී.  
 
 

* * පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
* * ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
* * Placed in the Library. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, සථ්ාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න. ගරු අනුර 

දිසානායක මන්තීතුමා. 

 

ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

බීජ නිෂප්ාදන අයිතිය පවරා දීම  
விைதெநல் உற்பத்தி உாிைமைய மாற் தல்  

TRANSFER  OF SEED PRODUCTION RIGHTS 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පකාශය කිරීමට අවස්ථාව ලබා 

දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ෙද්ශීය කෘෂි කාර්මික බීජ නිෂ්පාදනය විෙද්ශීය සමාගමකට 
පවරා දී ඇති බවට අනාවරණය වීම ෙහේතුෙවන් ෙගොවි ජනතාවට 
බලපාන්නා වූ ගැටලුකාරී තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාෙව් 
අවධානය ෙයොමු කරවමි.   

ශී ලංකාෙව් බිත්තර වී නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 80ක් ෙගොවීන් 
විසින් නිෂ්පාදනය කර ගන්නා අතර, ඉතිරි සියයට 20 නිෂ්පාදනය 
කරනු ලබන්ෙන් ෙද්ශීය සමාගම් විසිනුයි. අවශ්ය එළවලු බීජවලින් 
සියයට 40ක් ෙගොවීන් නිෂ්පාදනය කරන අතර, ඉතිරි සියයට 60ක 
බීජ ෙද්ශීය එළවලු බීජ නිෂ්පාදකයන් දසදහසක් විසින් නිෂ්පාදනය 
කරනු ලබනවා. ෙම් තත්ත්වය යටෙත් ශී ලංකාව තුළ බිත්තර වී 
නිෂ්පාදනය සහ එළවලු බීජ නිෂ්පාදනය පමාණවත් අයුරින් සිදුවන 
බව පැහැදිලි කරුණක්. 

තත්ත්වය ෙමෙසේ තිබියදී වත්මන් ආණ්ඩුව ෙබොෙහෝ ක්ෙෂේත 
විෙද්ශීය සමාගම්වලට විකුණා දැමීමට පිඹුරුපත් සකස් කරන්නා 
ෙසේම රෙට් ජාතික සම්පතක් වූ බීජ නිෂ්පාදනයද විෙද්ශීය 
සමාගමකට විකුණා දැමීෙම් සැලැස්මක නිරතෙවමින් සිටින බවට 
ෙගොවි ජනතාව ෙචෝදනා කරනවා. 

ඒ අනුව බංග්ලාෙද්ශෙය් බංෙකොෙලොත් බීජ නිෂ්පාදන 
සමාගමක් වූ 'ලාල් ටියර්' නමැති සමාගමට ශී ලංකාෙව් බීජ 
නිෂ්පාදන අයිතිය ලබාදීමට කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී 
ඇති බව අනාවරණය ෙවනවා. එෙසේම ෙමම බංග්ලාෙද්ශ 
සමාගමට ෙද්ශීය බීජ නිෂ්පාදන අයිතිය පමණක් ෙනොව බීජ 
ආනයනය කිරීෙම් අයිතිය ලබා දීමටත් ආණ්ඩුව සැලසුම් සකස් 
කර ඇති බව අනාවරණය ෙවනවා. 

ෙමෙසේ බීජ නිෂ්පාදනයට අමතරව බීජ ආනයනය සඳහා ෙමම 
විෙද්ශීය සමාගමට අවසර දීම තුළින් ෙද්ශීය බීජ නිෂ්පාදනය 
මුළුමනින්ම බිඳ වැටීමට අවදානමක් ෙමයින් ඇති වනවා. ඒ නිසා 
ෙමම කරුණ සම්බන්ධෙයන් කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කෘෂි 
විද්යාඥයන් සහ විෙශේෂඥයන් සමඟ කිසිදු සංවාදයක් ෙනොෙකොට, 
ෙද්ශීය බීජ නිෂ්පාදකයන් ෙහෝ බීජ නිෂ්පාදකයන්ෙග් සංගම් සමඟ 
කිසිදු සාකච්ඡාවක් ෙනොමැතිව බංග්ලාෙද්ශෙය් 'ලාල් ටියර්' නමැති 
ෙපෞද්ගලික සමාගමට ශී ලංකාෙව් ෙද්ශීය බීජ නිෂ්පාදනෙය් 
අයිතිය ලබා දීමට ආණ්ඩුව විසින් සිදුකරන මැදිහත් වීම බරපතළ 
ෙලස සැක මතු කරන කාරණාවක් වනවා. 
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ෙමහිදී සැලකිල්ලට ගත යුතු බරපතළ කාරණය වන්ෙන් බීජ 
ජාන සම්පත් විෙද්ශීය සමාගම්වලට ෙකොල්ලකෑමට ඉඩ සැලැස්වීම 
ෙම් තුළින් සිදුවීමයි. ඒ කියන්ෙන් අෙප් රටටම ආෙව්ණික වූ ජාන 
සම්පත් තිෙබනවා. ෙමම ජාන සම්පත් ෙකොල්ලකෑම, රැ ෙඟන යාම 
පවා ෙමම සමාගම් හරහා සිදු විය හැකියි, ගරු කථානායකතුමනි.  

දැනට ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙකටුම්පත් කර ඇතැයි කියනු 
ලබන ගිවිසුම අනුව, -ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ගිවිසුම මා සතුව 
තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි දැන් ෙකටුම්පත් කළා කියන ගිවිසුම.- 
ෙමම සමාගමට ෙද්ශීය බීජවල ෙප්ටන්ට් බලය පවා ලබා ගැනීමට 
ඉඩ පස්ථාව සැලෙසනවා. ඒ කියන්ෙන් අෙප් රෙට් බීජයක් 
නිෂ්පාදනය  කරනවා නම් එහි ෙප්ටන්ට් අයිතිය පවා ෙම් සමාගමට 
ලැෙබනවා.  ෙම්ක ලංකාෙව් සමාගමක් ෙනොෙවයි, බංග්ලාෙද්ශ 
සමාගමක්. අෙප් රෙට් බීජ නිෂ්පාදනෙය් ෙප්ටන්ට් අයිතිය විෙද්ශීය 
සමාගමකට ලබාදීම සඳහා දරන ෙම් පයත්නය සම්පූර්ණෙයන් 
වැරදියි. 

ෙමවැනි තත්ත්වයක් තුළ ආණ්ඩුව බීජවල ජානමය අයිතිය 
ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් වගකීෙමන් බැහැරව ඇති බව ෙපනී යනවා. 
ආණ්ඩුවට වගකීමක් තිෙබනවා, අෙප් රෙට් තිෙබන ශාකවල 
ජානමය වගකීම ආරක්ෂා කර දීමට. ඒක තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
වගකීම. හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ වගකීම අත්හරිනවා. අෙප් 
ජාන විෙද්ශීය ෙකොම්පැනිවලට ෙගන යාමට අවශ්ය වන ඉඩකඩ 
ෙමම ගිවිසුෙමන් නිර්මාණය කරනවා.  

යාන්තික අංශයක්, පර්ෙය්ෂණ අංශයක්, ෙගොවිෙපොළ අංශයක් 
සහිත කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු අක්කර 1,000කට 
ආසන්න ජාතික සම්පතක් වූ මහඉලුප්පල්ලම බීජ ෙගොවිෙපොළ සතු 
සම්පත් ෙපෞද්ගලික විෙද්ශීය සමාගමකට පවරාදීෙම් කියාමාර්ගය 
අතිශය භයානක පියවරක් වනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, මහඉලුප්පල්ලම ෙගොවිෙපොළ තමයි 
එම්අයි-1, එම්අයි-2 වැනි ඉතා වටිනා බීජ පෙභ්ද අෙප් රටට 
හඳුන්වා දුන්ෙන්. එතැන පර්ෙය්ෂණ ආයතන තිෙබනවා, 
ෙගොවිෙපොළ තිෙබනවා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්න 
හදන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙමම ෙගොවිෙපොෙළන් විශාල ඉඩම් 
පමාණයක් ෙමම සමාගමට ලබා ෙදන්නට සැලසුම් කරලා 
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම ගිවිසුම අනුව අවුරුදු 
150ක කාලයකට, -මා ෙම්ෙක් 50 කියලා සඳහන් කළාට ඇත්තම 
ගිවිසුෙම් තිෙබන්ෙන් අවුරුදු 150ක කාලයකට කියලා.- ෙම් 
ෙගොවිෙපොළ  ලබා දීමට තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු කරනවා. 

ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට පිළිතුරු 
අදාළ අමාත්යවරයා විසින් සභාව හමුෙව් තබනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා 
කරනවා. 

 

1.  බංග්ලාෙද්ශ බීජ නිෂ්පාදන සමාගමක් වන 'ලාල් ටියර්' 
නමැති ආයතනයට ෙද්ශීය බිත්තර වී නිෂ්පාදනය සඳහා 
අවසථ්ාව ලබා දීමට අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතියක් ලබා දී 
තිෙබ්ද? ඒ කවර ෙකොන්ෙද්සි යටෙත්ද? 

2. ෙකටුම්පත් කරනු ලැබ ඇති ගිවිසුම සභාගත කරනු 
ලබන්ෙන්ද? දැනට එකඟතාවකට ඇවිත් තිෙබන ගිවිසුම 
සභාගත කරන්ෙන්ද? 

3.  දැනට ෙද්ශීය බීජ නිෂ්පාදනෙය් අතිරික්තයක් තිබියදී 
ෙමවැනි කියාමාර්ගයක් ගැනීමට ෙහේතු වූ කරුණු කවෙර්ද? 

4.  අදාළ බංග්ලාෙද්ශ සමාගමට කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් මහඉලුප්පල්ලම බීජ 
ෙගොවිෙපොෙළන් අක්කර 300ක් වසර 50ක කාලයක් සඳහා, 
-වසර 50ක් කියා සඳහන් කළාට ගිවිසුම බැලුවාම 

ෙපෙනනවා, වසර 50ක් ෙනොෙවයි වසර 150ක කාලයක් 
සඳහා  බව.- ලබා දීමට සැලසුම් කර තිෙබ්ද? 

5.  එවැනි දීර්ඝ කාලයක් සඳහා රජය සතු වටිනා කෘෂි කාර්මික 
පර්ෙය්ෂණ භූමියක් විෙද්ශීය සමාගමකට පවරාදීෙම් 
පදනම කුමක්ද?  

මම ෙම් පශ්නවලට පිළිතුරු ගරු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාෙගන් 
දැන ගන්නට කැමැතියි ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We will answer in the next Sitting day. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් කෘෂිකර්ම ඇමතිවරෙයක් පත් 

කරලා තිෙබනවා. ඒ ඇමතිවරයා සඳහා මසකට රුපියල් මිලියන 
24ක් වැය වන කාර්යාලයක් මිලදී අරෙගන තිෙබනවා. නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිවරෙයක් ඉන්නවා. හැබැයි, ෙමය ෙම් රටට බලපාන -
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙද්පළක ඔප්පුවක් ලියනවා නම් අපට 
පශ්නයක් නැහැ-මහඉලුප්පල්ලම ෙගොවිපෙළේ අක්කර 300කට 
ආසන්න පමාණයක් බංග්ලාෙද්ශ සමාගමකට ලබා දීම පිළිබඳව 
පශ්නයක් අහලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ගිවිසුමක් අත්සන් 
කරන්න යනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඇමතිතුමා ඇවිල්ලා උත්තර ෙදන්ෙන් 
ගිවිසුම අත්සන් කළාට පසුවද කියා මම දැනගන්න කැමතියි. 
එෙහම නැත්නම් ෙම් පිළිතුර ලබා දීමට ෙපර ගිවිසුම අත්සන් 
කරන්ෙන් නැහැ කියලා කියන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව පිළිතුර 
ලබා දීම පසුවට අරෙගන ඒ ගිවිසුම අත්සන් කෙළොත් ෙමොකද 
කරන්ෙන්? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම එතුමාට ඔබතුමාෙග් අදහස දන්වන්නම්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මෙග් අදහස  ෙනොෙවයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුෙව් අදහස 

ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීමක්] ඒ ගැන අදහසක් නැහැ. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම් සභානායකතුමා ඇමතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා 

කරලා, ඒ කාරණය සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් කරන්න. එෙහම 
ෙහොඳයි ෙන්. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම ඒ කාරණය සම්බන්ධෙයන් ඇමතිතුමාට දන්වන්නම්. 

[බාධා කිරීම්]  

1037 1038 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අද ෙම් පශ්නයට උත්තර ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
අද ෙම් පශ්නයට උත්තර ලබා ෙදන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 මහඉලුප්පල්ලම ෙගොවිපෙළේ බීජ පර්ෙය්ෂණ ආයතනය බිඳ 

වට්ටලා, බංග්ලාෙද්ශ සමාගමකට ෙදන්න තමුන්නාන්ෙසේලා 
සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් මම 
පශ්නය අහලා තිබියදී උත්තර ලබා ෙනොදී ඒ ගිවිසුම අත්සන් 
කෙළොත්, - 

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

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් විවාදයක් ලබා ෙදන්නම්. [බාධා කිරීම්] 

අපි විවාදයක් ලබා ෙදන්නම්. [බාධා කිරීම්] ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
විවාදයක් ලබා ෙදන්නම්. එච්චරයි මට කියන්න පුළුවන්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඇමතිතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් 

දැනුවත් කරන්න. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් විවාදයක් ලබා ෙදන්නම්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගිවිසුම අත්සන් කළාට පසුවද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Leader of the House, you can convey that to the 

Hon. Minister of Agriculture. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවාදයක් ලබා 

ෙදන්න අපි ඕනෑම ෙව්ලාවක සූදානම්. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට ෙපරද, පසුවද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් මම සාකච්ඡා කරලා කියන්නම්. ඔබතුමා ඒ 

ගැන දන්නවාෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් පිළිතුරු ලබා ෙදන්න බැහැ. එතුමා දැන් ඇමතිතුමා එක්ක 

ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කරයි. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අද අපි වරාය ගැනත් සාකච්ඡා කරන්න විවාදයක් ලබා 

ෙදනවා. අපි බය නැහැ, විවාදවලට.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමාව දැනුවත් 

කරන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, "විවාදයක් ලබා ෙදනවා" කියා 

සභානායකතුමා කියනවා. හැබැයි, ෙමතුමා එකඟතාවකට එන්න 
ඕනෑ, "අපි ඒ විවාදය ලබා ෙදන්ෙන් ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට ෙපර" 
කියලා. නමුත් "ඒ සම්බන්ධෙයන් පසුව කියන්නම්" කියලා එතුමා 
කියනවා. එෙහම පසුව කරන විවාදවලින් වැඩක් නැහැ. ෙමම 
ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට ෙපර ඒ පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
විවාදයට ලක් කළ යුතුයි. ෙම් රෙට් බීජ  සම්පතත්, අෙප් රෙට් 
බීජවල ජානමය අයිතියත් පැවරීම සඳහා තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා 
කටයුතු කරන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමාට පුළුවන් නම් ඇමතිතුමාට කථා කරලා 

ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපට හංගන්න ෙදයක් නැහැ. හැම දාම ෙම් වාෙග් ෙද්වල් මතු 

කරනවා. අපට හංගන්න ෙදයක් නැහැ. අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් 
විවාදයක් ලබා ෙදනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ කාලෙය් Port City එක හැදුවා. Port City එක 

සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට වචනයක්වත් කිව්ෙව් නැහැ. අද 
අපි හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන විවාද කරන්න අවස්ථාව ලබා 
ෙදනවා. විවාදයක් ඉල්ලන්ෙන් නැතිවයි අපි ඒ අවස්ථාව ලබා 
ෙදන්ෙන්.  

 
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 කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මැතිතුමා. 
 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහඉලුප්පල්ලම කෘෂි පර්ෙය්ෂණ 

ආයතනෙය් තමයි ෙප්රාෙදණිය කෘෂි විද්යා පීඨෙය් සිසුන් වසරක් 
අධ්යාපනය ලබන්ෙන්. ෙම් ආයතනය බංග්ලාෙද්ශ සමාගමකට දීම 
ඇත්තටම ජාතික අපරාධයක්. ෙම් ගැන විවාද කරලා වැඩක් නැහැ. 
ඒක නිසා අපි ආණ්ඩුෙවන් ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, 
කරුණාකර ෙම් වාෙග් තීන්දු තීරණ ගන්න එපා කියලා. ෙම්ක 
ජාතික ව්යසනයක්. විවාද කරලා බංග්ලාෙද්ශ සමාගමට දීලා 
වැඩක් නැහැ.     

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඇමතිතුමාව දැනුවත් කරන්න. ගරු අනුර දිසානායක 

මන්තීතුමනි, මමත් කථා කරලා කියන්න උත්සාහ කරන්නම්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කථා කරලා කියන්න. [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

සභානායකතුමා.  

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 

பாரா மன்ற அமர்  
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
I 
 

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

 

“That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 
of the Parliament and the motion agreed to by Parliament on 
08.03.2016, the hours of sittings of Parliament on this day shall be 

10.30 a.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. 

 
II 
 

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

 

 
“That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 

of the Parliament, and the motion agreed to by Parliament on 
08.03.2016, the Parliament shall sit on August 04th Friday, 2017 and 
the hours of sitting this day shall be 10.30 a.m. to 12.30 p.m. At 
12.30 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. 

 

III 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  
 
“That this Parliament at its rising this day do adjourn until 10.30 

a.m. on Friday 04th August, 2017.” 

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

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු කථානායකතුමනි, රීති පශ්නයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද රීති පශ්නය, ගරු මන්තීතුමියනි? 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
 ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා  අම්පාර දිස්තික්කය 

සම්බන්ධෙයන් පසු ගිය 7වැනි දා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ස්ථාවර 
නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නයක් ඇහුවා. නමුත් ඒ අහපු පශ්නයට 
උත්තර ෙම් දක්වා ලැබුෙණ් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. [බාධා 
කිරීම්] ඇයි  ෙම්? [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, -[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමාට අවස්ථාව දුන්නා. ඊට පස්ෙසේ මම 

අෙනක් මන්තීවරුන්ට අවස්ථාව ෙදන්නම්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙපෙර්දා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න 

සූදානමිනුයි සිටිෙය්. ෙපෙර්දා විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් පශ්න ඇති 
කරලා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තියන්න සිද්ධ වුණා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, කාන්තාවක් කථා කරන ෙකොට 

හැසිෙරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා පළමුව මන්තීවරුන් දැන ගන්න 
ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] පළමුවැනි කාරණය එයයි. [බාධා කිරීම්] මම 
ඒක වග කීෙමන් කියනවා. [බාධා කිරීම්] මම ඒක වග කීෙමනුයි 
කියන්ෙන්. අපට ෙද්ශපාලන වශෙයන් විවිධ මත ෙභ්ද තිෙබන්න 
පුළුවන්. ගරු කථානායකතුමනි, අපි  හැසිෙරන්ෙන් ෙමෙහම නම්, 
ඔබතුමා ෙගෙනන්න යන ආචාර ධර්මවලින් වැඩක් නැහැ. මම ෙම් 
පශ්නය ඉදිරිපත් කළාම - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මට මතකයි. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කිහිප වතාවක් සභානායකතුමා කිව්වා, පිළිතුරු ෙදනවා 

කියලා. හැම දාම කියනවා, "ෙහට, ෙහට, ෙහට, ෙහට" කියලා. 
කවදාටද, "ෙහට" කියලා කියන්ෙන්? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරපු 

පශ්නයට එදා පිළිතුරු ෙදන්න බැරි වුෙණ්, එදා කලබලය නිසාය 
කියලා සභානායකතුමා කියනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කවදාද උත්තරය ෙදන්න පුළුවන්? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කවදාද උත්තර ෙදන්න පුළුවන් වන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sit down! Let me answer. - [Interruption.] Sir, we 

were ready to answer that Question the day before 
yesterday. The Hon. Faiszer Musthapha was here to 
answer that. They are the people who created problems in 
Parliament on that day. -[Interruption.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පිළිතුර කවදාද ෙදන්න පුළුවන්? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Today, the Hon. Faiszer Musthapha is out of the 

country.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
You can answer that on the first day of the next 

Sitting Week. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අනික් කාරණය ෙම්කයි. ෙම් අම්පාෙර් තිෙබන bus stand 

එකක් ගැන අහන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. ලජ්ජයි. [බාධා 
කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අප ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් සතිෙය් පළමුවැනි දවෙසේ එම 

පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න කටයුතු කරන්නම්, ගරු මන්තීතුමනි.   
 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කවදාද කියන්න, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් සතිෙය් පළමුවැනි දවෙසේ.  

 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් ෙවන්න ඕනෑ සම්බන්ධීකරණ 

කමිටුවටයි.  
 
 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
පාෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුවට ඉදිරිපත් කරන්න 

කියන්න. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ගැන පිළිතුරක් ෙදන්න පුළුවන් ෙන්, ගරු සභානායකතුමනි.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් පශ්නයට පිළිතුරක් ෙදන්න හිටිෙය් ෙපෙර්දා. ෙපෙර්දා 

ෙමතුමන්ලා පශ්න ඇති කළ නිසා ෙන්, පාර්ලිෙම්න්තුව කල් 
තැබුෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ පිළිතුර ලබන වාෙර් ෙදන්න පුළුවන් ෙන්. එය ලබා ෙදන්න, 

ගරු සභානායකතුමනි.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙහොඳයි, මම ගරු ඇමතිතුමාට දන්වන්නම්.  

 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පිළිතුර ලබාෙදයි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි. මමත් 

එයට වග කියනවා. ලබන පාර්ලිෙම්න්තු වාරෙය් පිළිතුර ලබාදීමට 
අප කටයුතු කරන්නම්.  

 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කීවැනි දිනෙය්ද, ගරු කථානායකතුමනි? 
 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක මට කියන්න බැහැ, ගරු මන්තීතුමනි.  සභානායකතුමා 

තමයි දන්වන්න ඕනෑ.  
 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු සතිය ඇතුළත; during the next Sitting 

Week.   
 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඒ විධියට කටයුතු කරමු, ගරු සභානායකතුමනි.   

 ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු.  

අත්යවශ්ය මහජන ෙසේවා පනත යටෙත් ෙයෝජනාව. විවාදය 
කල් තබන ලද පශ්නය.   

අත්යවශ්ය මහජන ෙසේවා පනත : ෙයෝජනාව 
அத்தியாவசிய ெபா ச் ேசைவகள் சட்டம்: 

தீர்மானம் 
ESSENTIAL PUBLIC SERVICES ACT : RESOLUTION 

  
කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය 

කියවන ලදී   
ඊට අදාළ පශන්ය [ 2017 ජූලි 27] 
 

ஒத்திைவக்கப்பட்ட  விவாதம் மீளத் ெதாடங்குதற்கான கட்டைள 
வாசிக்கப்பட்ட .  

சம்பந்தப்பட்ட வினா - [ 2017 ைல, 27] 
 

Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [27th 
July, 2017] 

 

"1979 අංක 61 දරන අත්යවශ්ය මහජන ෙසේවා පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත් 
ෙපෙටෝලියම් නිෂ්පාදන හා දව වායු ඇතුළු සියලුම ඉන්ධන සැපයුම හා 
ෙබදා හැරීම සහ ෙර්ගු ආඥා පනෙත් අරමුණු සඳහා වරායක් ෙලස 
නිර්වචනය කර ඇති ඕනෑම වරායක් තුළ නැවකින් ෙතල් ෙහෝ ඉන්ධන 
බැහැර කිරීම, පවාහනය කිරීම, ෙගොඩ බෑම, ගබඩා කිරීම, භාරදීම ෙහෝ 
ඉවත් කිරීමට අදාළව සිදු කළ යුතු ෙහෝ අත්යවශ්ය වන සියලුම ෙසේවාවන්, 
වැඩ ෙහෝ ඕනෑම ආකාරයක ශමය ෙයදවීම යන ෙසේවාවන් සැපයීෙමහි 
නිරත වන ඕනෑම රාජ්ය සංස්ථාවකින් ෙහෝ රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තුවකින් 
ෙහෝ පළාත් පාලන ආයතනයකින් ෙහෝ සමූපකාර සමිතියකින් ෙහෝ 
ඒවාෙයහි ශාඛාවකින් සපයනු ලබන ෙසේවාවන් සාමාන්ය ජන ජීවිතය 
පවත්වාෙගන යාම සඳහා අත්යවශ්ය වන බව සැලකිල්ලට ගනිමින් හා එම 
ෙසේවාවන් සැපයීමට අවහිරයක් ෙහෝ බාධාවක් ඇතිවීමට හැකියාවක් 
පැවතීම ෙහේතුෙවන් ඕනෑම රාජ්ය සංස්ථාවකින් ෙහෝ රජෙය් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවකින් ෙහෝ පළාත් පාලන ආයතනයකින් ෙහෝ සමූපකාර 
සමිතියකින් ෙහෝ ඒවාෙයහි ශාඛාවකින් සපයනු ලබන ෙසේවාවන් ඉහත කී 
වගන්තිෙයහි කාර්යයන් සඳහා අත්යවශ්ය ෙසේවාවන් බවට ජනාධිපතිවරයා 
විසින් 2017 ජුලි 25 දිනැති අංක 2029/23 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 
පළ කරනු ලැබූ නියමයක් මඟින් 2017 ජූලි 25 දින සිට ශී ලංකාව 
මුළුල්ෙල්ම කියාත්මක කරමින් කරන ලද පකාශනය අනුමත කළ යුතු 
යැයි, ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි. “(2017 ජූලි 26 දින 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.)" 
 
[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා] 
 

"1979ஆம் ஆண் ன் 61ஆம் இலக்க அத்தியாவசிய ெபா ச் 
ேசைவகள் சட்டத்தின் பிாி  2 இன் கீழ் ெபற்ேறா ய 
உற்பத்திகள் மற் ம் திரவ எாிவா  உட்பட அைனத்  
வைகயான எாிெபா ள் வழங்கல் மற் ம் விநிேயாகம் மற் ம் 
சுங்கக் கட்டைளச்சட்டத்தின் ேநாக்கங்க க்காகத் ைற கம் 
என வைரவிலக்கணப்ப த்தப்பட் ள்ள எந்தெவா  

ைற கத்தி ம் கப்ப ல் இ ந்  எண்ெணய் அல்ல  
எாிெபா ைள அகற் தல், ெகாண் ெசல்லல், இறக்குதல், 
களஞ்சியப்ப த்தல், ஒப்பைடத்தல் அல்ல  அகற் வ டன் 
ெதாடர்பாக ேமற் ெகாள்ள ேவண் ய அல்ல  
அத்தியாவசியமான அைனத்  ேசைவகள், ேவைலகள் அல்ல  
எந்த வைகயி மான ஊழியத் ைதப் பயன்ப த்தல் ேபான்ற 
ேசைவகைள வழங்கும் நடவ க்ைககளில் ஈ பட் ள்ள 
எந்தெவா  அரச கூட் த் தாபனத்தி டாக அல்ல  அரச 
திைணக்களத்தி டாக அல்ல  உள் ராட்சி 
நி வனத்தி டாக அல்ல  கூட் ற ச் சங்கத்தி டாக 
அல்ல  அவற்றின் கிைளயி டாக வழங்கப்ப ம் ேசைவகள் 
ெபா  மக்களின் இயல்  வாழ்க்ைகக்கு அத்தியாவசியெமனக் 
க த்திற்ெகாண்  மற் ம் அந்தச் ேசைவகைள வழங்குவதற்கு 
இைடஞ்சல் அல்ல  தைடகள் ஏற்ப வதற்கான வாய்ப்  
நில வதன் காரணமாக எந்தெவா  அரச 
கூட் த்தாபனத்தி டாக அல்ல  அரச திைணக்களத்தி டாக 
அல்ல  உள் ராட்சி நி வனத்தி டாக அல்ல  கூட் ற ச் 
சங்கத்தி டாக அல்ல  அவற்றின் கிைளயி டாக 
வழங்கப்ப ம் ேசைவகள் ேம ள்ள உ ப் ைரயின் 
அ வல்கள் ெதாடர்பில் அத்தியாவசிய ேசைவகளாக 
சனாதிபதியினால் 2017 ைல 25ஆம் திகதிய 2029/23ஆம் இலக்க 
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அதிவிேசட வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட 
கட்டைளயின் ஊடாக, 2017 ைல மாதம் 25ஆம் திகதி தல் 
இலங்ைக வ ம் அ ல்ப த்தி ேமற் ெகாள்ளப்பட்ட 
பிரகடனம் அங்கீகாிக்கப்பட ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
பிேரரைண நிைறேவற் மாக. “(2017 ைல 26 ஆம் திகதி 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட )" 

 
 

[மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல] 

 
“That this Parliament resolves that the proclamation made by the 
President in the form of an order under Section 2 of  the Essential 
Public Services Act, No. 61 of 1979 which was published in the 
Gazette Extraordinary No. 2029/23 of 25th July 2017 throughout Sri 
Lanka with effect from 25th July 2017 declaring the services of any 
Public Corporation or Government Department or Local Authority 
or Co-operative Society or any branch thereof being a Department 
or Corporation or Local Authority or Co-operative Society, which is 
engaged in supply or distribution of fuel including petroleum 
products and gas and all services, work, labour of any description 
whatsoever, necessary or required to be done in connection with the 
discharge, carriage, landing, storage, delivery and removal of oil or 
fuel from vessels within any port as defined for the purposes of the 
Customs Ordinance, considering that those services are essential to 
life of the community and are likely to be impeded or interrupted, 
be approved. “(Presented to the Parliament on 26th July 2017.)” 
 

[The Hon.  Lakshman Kiriella] 
 

පශන්ය යළිත් සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட . 
Question again proposed. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව එකඟයිද?   

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Divide! 

 
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 මන්තීතුමා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඊෙය් ෙමම විවාදය කල් දැමීමට ඔබතුමා විසින් ඉදිරිපත් කළ 

සාධකය තමයි, ඡන්ද විමසීමටයි කල් දමන්ෙන්, තවත් කථිකයන් 
කථා කරන්න ඉන්නවා කියන එක.  

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කථිකෙයෝ නැහැ.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඊෙය් හවස ෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව ඡන්දය ගන්ෙන් නැතිව, 

අද තිෙබන ෙම් විවාදයත් පැත්තකට දමලා කාලයක් ගත්ෙත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරන්න අරෙගන -[බාධා කිරීමක්] 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ගරු සභානායකතුමනි. මම තවම කියලා ඉවර 
නැහැ. මම ඊෙය් නිශ්චිත පශ්න කීපයක් ඇහුවා. මම බලාෙගන 
හිටියා අද ඒවාට උත්තර ෙදයි කියලා. මැර කණ්ඩායම් ආපු විධිය, 
මැර කණ්ඩායම්වල නම්, ඔවුන් ෙගනාපු අය, පහර ෙදන්න 
සම්බන්ධ වුණු අය, ඔවුන් මාධ්යයට දුන් පකාශ, ඔවුන් ෙපොලීසියට 
රැකවරණ දුන් ඒවා කියන ෙම් සියල්ල ඉදිරිපත් කළා. ගරු 
කථානායකතුමනි, අප පශ්නයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 
අගමැතිවරයාත්, ෙපොලීසිය භාර ඇමතිවරයාත් හිටිෙය් නැහැ. අප 
අවධානය ෙයොමු ෙකෙරව්ෙව් ෙවන ෙමොකක්වත් ගැන ෙනොෙවයි, 
ෙම් පහර දුන් මැර කණ්ඩායම්වලට ගන්නා කියාමාර්ග ෙමොනවාද 
කියන එක ගැනයි. අප බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් හිටිෙය් අද ඇවිත් 
කථා කරලා ඒ ගැන කියයි කියලායි. නමුත්, ඒ ගැන කියන්ෙන් 
නැතිව, ෙමය සම්මත කර ගන්න දරන උත්සාහය වැරැදියි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අගමැතිතුමා ඊෙය් උත්තර දුන්නා.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අගමැතිතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව මම කථා කෙළේ. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I moved Item No. 1. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ෙමොකක්ද අප කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, ගරු 

සභානායකතුමනි?  We have to take a Division.    
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,-[බාධා කිරීමක්] මා ඊෙය් පැහැදිලිවම 

ඡායාරූප සහිතව ඉදිරිපත් කළා. ෙම් මෙග් අෙත් තිෙබන 
ඡායාරූපෙය් ඉන්ෙන් මැර කණ්ඩායම්. [බාධා කිරීම්]   
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We can have another debate on that. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඇමතිවරෙයක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කිව්වාට පසුව ෙම් පිළිබඳව 

අගමැතිවරයා ෙහෝ ෙපොලීසිය භාර ඇමතිවරයා ෙහෝ උත්තරයක් 
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ෙදන්න ඕනෑ.  ඒවා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියලා නිකම් සම්මත කර 
ගැනීෙම් ෙත්රුමක් තිෙබනවාද? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න ඒ 
මැර කණ්ඩායම සම්බන්ධෙයන් ගත්ත පියවර ෙමොකක්ද කියලා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉදිරි වැඩ කටයුතු කරෙගන යන්න ඕනෑ. ඒ 

නිසා හැෙමෝම තීරණය කරන්න- [බාධා කිරීම්]  

ගරු සාගල රත්නායක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ගැන පැහැදිලි 
කිරීමක් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද? 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා  
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka ) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් විමර්ශන අවසන් වූ 

පසු මා පාර්ලිෙම්න්තුවට පිළිතුරු ෙදන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම් අපි පධාන කටයුතුවලට යමු. [බාධා කිරීම්]  There 

was a request for a Divison. Division එකක් ඉල්ලුවා. Division 
එක දුන්නා. Division එක මම approve කළා. අද ආපසු ඒ ගැන- 
[බාධා කිරීම්] ගරු සාගල රත්නායක ඇමතිතුමා කියනවා, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ ඉවර වුණාට පස්ෙසේ සභාවට පිළිතුරක් 
ෙදන්නම් කියලා. [බාධා කිරීම්] ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි,
- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අපි පැහැදිලි ෙලස කිව්වා, වැලිකඩ ෙපොලිස් ස්ථානෙය් OIC 

පළාත් සභා මන්තීවරයකුට බිත්තියට ෙහේත්තු කරලා පහර දුන්නා 
කියලා. [බාධා කිරීම්] අත් අඩංගුවට ගත්ත අයට පහර දුන්නා. ඒ 
OIC තියාෙගන පරීක්ෂණ කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ OIC 
තියාෙගන පරීක්ෂණ කරන්න බැහැ ෙන්.  මැරෙයෝ තියාෙගන 
පරීක්ෂණ කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ නිසා ෙමය පැහැදිලි ෙලස- 
[බාධා කිරීම්] ෙමොකක්ද?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් කරලා වාර්තාව ෙදන්නම්. අද 

සභාෙව් වැඩ කටයුතු කරෙගන යන්න ඕනෑ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සභාෙව් වැඩකටයුතු කරෙගන යන්න ඕනෑ තමයි. හැබැයි, ගරු 

කථානායකතුමනි, මැර කණ්ඩායම් දාලා පහාර එල්ල කරලා 
තිෙබනවා නම්, තමුන්නාන්ෙසේලා ආණ්ඩුව හැදුෙව් ඒකටද?  [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා  
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka ) 
පින්තූරයක් ෙපන් වූ පළියට මට මිනිසුන්ෙග් නම් කියන්න 

බැහැ. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
We will go ahead and take the Division.      

 
 
 
 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කවුද,  Bell  එක ගහන්න කිව්ෙව්? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Division එක ඉල්ලුවා ෙන්. I gave that to the Opposition. 

[බාධා කිරීම්] නැහැ, එෙහන් ඉල්ලුවා.  [බාධා කිරීම්] නීතිය හා 
සාමය පිළිබඳ ගරු අමාත්යතුමා කිව්වා, ෙම් ගැන පරීක්ෂා කරලා 
සභාවට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනවා කියලා. එතුමාට ඊට වඩා 
පිළිතුරක් ෙදන්න බැහැ. අපි ෙම් සභාෙව් වැඩ කටයුතු කරෙගන 
යන්නත් ඕනෑ. ෙම් විධියට- [බාධා කිරීම්] මා එතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කළා. එතුමා ඒ සහතිකය දුන්නා.  ෙමතැනින් එහාට 
සභාෙව් වැඩ කටයුතු කරෙගන යන්න-  [බාධා කිරීම්]   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි සභාෙවන් නිශ්චිත පශ්න ටිකක් 

අහලා තිබුණා. ඒක තමයි ෙම් විවාදෙය් වැදගත්ම ෙද්.[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමාට ෙදන්න පුළුවන් පිළිතුර දුන්නා.  පරීක්ෂා කර  බලා 

එතුමා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරයි. ගරු ඇමතිතුමාට දැන් ඊට වඩා 
පිළිතුරක් ෙදන්න බැහැ.  තමුන්නාන්ෙසේලාත් සාධාරණ ෙවන්න.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සාධාරණ ෙවලා තමයි- [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක තමයි මම ෙමච්චර ෙවලා කියන්ෙන්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

ඊෙය් පාර්ලිෙම්න්තුව කලින් අවසන් ෙවන්න ෙහේතුවක් තිබුණා. 
ඊෙය් ගරු අගමැතිතුමාට සම්බන්ධ උත්සවයක් තිබුණා. ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් සියලු ෙදනාටම අගමැතිතුමා ෙවනුෙවන් පැවැත්වුණු ඒ 
උත්සවයට යන්න සිද්ධ වුණා. ඒකයි පධාන ෙහේතුව. ඊෙය් එකඟ 
වුණා අද උෙද් ඡන්දයක් ගන්නවා කියලා. [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
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ෙබදුම් සීනු නාද ෙවද්දී - 
பிாி மணி ஒ க்கும்ேபா  - 
while the Division Bells were ringing - 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා 

ඊෙය් පැහැදිලිව කිව්වා,   ඡන්ද විමසීමක් ෙනොකර ෙම් විවාදය අදට 
කල් දමන්න කියලා. ඒ කිව්ෙව්, පිළිතුරු ෙදන්න කථිකයන් 
ෙදෙදෙනක් ඉන්නවා කියලා.    

ෙපෙර්දා මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනත යටෙත් පිරිසක් අත් 
අඩංගුවට ගත්තා. වර්ජනය කළ අයට ගහන්න ආපු මිනිස්සු 
කවුරුවත් අත්අඩංගුවට ගත්ෙත් නැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඔවුන්ෙගන් 
පශ්න කෙළේ නැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙපොලීසිය භාර ඇමතිතුමා අද,- 
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
We have moved Item No 1. We cannot raise points of 

Order now. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කථානායකවරයා වශෙයන් මට ඇමතිතුමාට උපෙදස් ෙදන්න 

පුළුවන් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. That I have 
instructed.  දැන් සභාෙව් වැඩ කටයුතු පවත්වාෙගන යන්න ඕනෑ. 
දැන් ඡන්දය ගැනීම ආරම්භ ෙවනවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] දැන් ඡන්දය 
පටන් ගන්න ෙවනවා. ගරු අමාත්යතුමා කිව්වා ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
පකාශයක් කරනවා කියලා. So, we have to take the Vote now. 
අද ඡන්දය ගන්න ෙවනවා. දැන් Division එකක් ඉල්ලුවා. [බාධා 
කිරීම්] නැහැ, දැන් Division එකක් ඉල්ලුවා.  [බාධා කිරීම්]  හරි, 
දැන් ඡන්දය පටන් ගන්න. ෙම් විධියට කටයුතු කරන්න බැහැ ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
Mikes තිබුෙණත් නැහැ.  Division එකක් ඉල්ලුෙව්ත් නැහැ. 

[බාධා කිරීම්]  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, Division එකක්  ඉල්ලුවා. [බාධා කිරීම්] - ඊට පස්ෙසේ 

තමයි මම ඔබතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව දුන්ෙන්. [බාධා 
කිරීම්] Yes, Hon. Prime Minister. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ඡන්දය ගන්න ෙවලාව. [බාධා 

කිරීම්]  පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග කඩන්න බැහැ. ෙම්ෙකන් 
අලුත් සම්පදායක් ඇති ෙවයි. අපි ඒකට විරුද්ධයි. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කරුණාකරලා වාඩි ෙවලා ඡන්දය පකාශ කරන්න. ඊට පස්ෙසේ 

ෙම් ගැන කථා කරන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] ෙම් කටයුතු අවසන් 
කරලා පක්ෂ නායක රැස්වීමක් කැඳවන්නම්. පක්ෂ නායකයන්ෙග් 
රැස්වීෙම්දී ෙම් ගැන කථා කරලා විසඳා ගනිමු. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
වැඩ කටයුතු කරෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්න.  ගිය සතිෙය්ත් ෙම් 

ෙද්මයි වුෙණ්. [බාධා කිරීම්] Division එකක් ඉල්ලුවා. Division 
එකක් ඉල්ලුවාම මම අනුමැතිය දුන්නා. [බාධා කිරීම්] එතෙකොට 
අදාළ අමාත්යවරයා කිව්වා, "යථා කාලෙය්දී පිළිතුරු ෙදනවා" 
කියලා.  

 
Now, we will go for the Vote. දැන් ඡන්ද විමසීම පටන් 

ගන්න. කරුණාකරලා වාඩි ෙවලා ඡන්ද විමසීම පටන් ගන්න. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] නැත්නම් අපට ආපහු- [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඔව්, ඡන්දය 
ෙදන අය ෙදයි; අෙනක් අය නිකම් ඉඳියි.- [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
ෙපෙර්දාත් වුණා ෙම් වැෙඩ්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. "Divide" කියලා ඉල්ලුවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] විපක්ෂෙයන් 

"Divide" කියලා ඉල්ලුවා. ඊට පස්ෙසේ තමයි ඔබතුමාට ඉඩ 
දුන්ෙන් පැහැදිලි කිරීමකට. [ෙඝෝෂා කිරීම්]   මම ඒ අවස්ථාව 
දුන්නා. කරුණාකරලා වාඩි ෙවලා ඡන්දය ෙදන්න. ඊට පස්ෙසේ අපි 
පක්ෂ නායක රැස්වීමක් පවත්වලා ෙම් ගැන කථා කර ගනිමු. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙමෙසේ බාධා කරන එෙකන් කිසි පෙයෝජනයක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාට පෙයෝජනයක් ෙවන්ෙනත් 
නැහැ; ජනතාවට පෙයෝජනයක් ෙවන්ෙනත් නැහැ. නිකම් මහජන 
මුදල් නාස්ති කිරිමක් විතරයි ෙවන්ෙන්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] අදාළ 
අමාත්යවරයාෙගන් මම ඉල්ලීමක් කළා, වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්න කියලා. එතැනින් එහාට- [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Point of Order එක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඡන්දය ගැනීමට තවම කැඳවලා නැහැ.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කැ ෙඳව්වා. 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නැහැ, නැහැ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අර පුවරුෙව් "Voting in Progress" කියලා සටහන් ෙවලා 

තිෙබන්ෙන්.   
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ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Standing Ordersවල ඉතා පැහැදිලිව තිෙබනවා. ඡන්දය 

ගැනීම තවම පටන් අරෙගන නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් පටන් අරෙගන තිෙබන්ෙන්. 
      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
සීනුව නාද කළා කියලා ඡන්දයකට යා යුතු නැහැ. ඡන්දය 

පටන් ගත්තාට පස්ෙසේ තමයි ඔබතුමාට යමක් කරන්න බැරි. It is 
clearly stated in the Standing Orders.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, නැහැ. මම Order එකක් දීලා තිෙබනවා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නැහැ, නැහැ. It is clearly stated in the Standing Orders.  

ඡන්ද විමසීම පටන් අරෙගන නැහැ. ඒ ගැන Standing Orders 
හරිම clear. එම නිසා ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුවට උත්තර 
ෙදන්න කියන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා යථා කාලෙය්දී පිළිතුරු ෙදනවා කිව්වා. අද 

එතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න බැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,- [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Division එකක් ඉල්ලුවා ෙන්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ගරු බන්දුල 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, මට ඇෙහන්ෙන් නැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
පකාශක කියනවා, කිසිම පැමිණිල්ලක් නැහැ; අත් අඩංගුවට 

ගන්න බැහැ කියලා. ඔබතුමා ඒ කරුණ මතු කරන්නවත් ඉඩ 
ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතෙකොට- [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

[ෙම් අවසථ්ාෙව්දී විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරු පිරිසක් සභා ගර්භය 
මැදට පැමිණ ෙඝෝෂා කරන්නට වූහ.] 

[இச்சந்தர்ப்பத்தில் எதிர்த்தரப்  உ ப்பினர்கள் சிலர் 
சபாமண்டபத்தின் மத்திக்கு வந்  ேகாஷமிட்டனர்.] 

[At this stage, some Members of the Opposition walked into the 
Well of the House and created an uproar.] 

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා පක්ෂ නායක රැස්වීමක් 

කැඳවන්න. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි පක්ෂ නායක රැස්වීමක් කැඳවමු. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக)  
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ආණ්ඩුවට වගකීම ගන්න කියන්න, ගරු කථානායකතුමනි. 

[ෙඝෝෂා කිරීම්] ඒ වගකීම ගන්න කියන්න. එතෙකොට ඉවරයි 
ෙම්ක.[ෙඝෝෂා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] නැහැ, නැහැ. කල් 

දමන්න බැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ගරු අගාමාත්යතුමා - [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] Voting system එක වැඩ කරන්ෙන් නැද්ද? [ෙඝෝෂා කිරීම්]  
We will take the Vote by name.  මා Vote එක අරෙගන-  

 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 43 යටෙත් - [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මා order කළා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] උත්තරයක් දුන්නා. [ෙඝෝෂා 

කිරීම්] සාමය පිළිබඳ ඇමතිතුමා කිව්වා, පිළිතුරක් ෙදනවාය 
කියලා. ඊට පස්ෙසේ මා ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්නම්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
එෙහම කරන්න බැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] අපි කථා කරමු. Hon. 
Prime Minister, දැන් ඡන්දයක් ගන්න ෙවනවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
By name තමයි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

We agree.  - [Uproar] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඡන්දයක් ගන්න instructions දුන්නා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

ෙකොෙහොමත් ඡන්දයක් ගන්න ෙවනවා. අපට Vote එක by name 
ගන්න ෙවනවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] මා කැඳවන්නම්, පක්ෂ නායක 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රැස්වීමක්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] මට අමාත්යවරයාට උපෙදස් ෙදන්න 
පුළුවන්, පැහැදිලි කරන්න කියලා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] නමින් ඡන්දය 
ගන්න ෙවනවා. ෙහොඳයි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] Vote එක ගන්න. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] අපට vote එකක් ගන්න ෙවනවා. Vote එකක් අරන් ඊට 
පස්ෙසේ ඒ ගැන බලමු. [ෙඝෝෂා කිරීම්] අපි Vote එකක් අරන්, ඊට 
පස්ෙසේ කථා කරමු. අපි ඡන්දය අරෙගන ඊට පස්ෙසේ සාකච්ඡාවක් 
ෙදන්නම්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] We will take the Vote by name. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] මම මුලදී  ෙම් ගැන කිව්වා,  Division ඉල්ලුවා, 
පැහැදිලි කිරීමකට ඉඩ දුන්නා. එතැනින් එහාට මට ෙමතැන ඉඳලා 
කරන්න ෙදයක් නැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We will put it to the House and " 'Ayes' had it." කියලා 

ඉවර කරන්න ෙකෝ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව මම කටයුතු කළා. ඒ 

නිසා ෙම්ක අවසානයක් කරන්න ඕනෑ. හැමදාම ෙම් විධියට යන්න 
බැහැ ෙන්. ෙපෙර්දාත් ෙම් සිද්ධියම වුණා. We will take the Vote 
by name. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඡන්දය ගන්න. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
එෙහම ඡන්දය ගන්න බැහැ ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මට පුළුවන්. මම Vote එක ඉල්ලුවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, බල-බලා ඉන්ෙන්, නමින් ඡන්දය 

ගන්න ෙකෝ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කරුණාකර ඉස්ෙසල්ලාම වාඩිෙවන්න. වාඩිෙවලා කථා 

කරන්න. නැත්නම් පසුව මට ෙදෝෂාෙරෝපණය කරන්න එපා. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] කරුණාකරලා වාඩිෙවන්න. [ෙඝෝෂා කිරීම්] මම 
5වැනි වතාවට කියන්ෙන්, වාඩි  ෙවන්න. ෙපෙර්දාත් ෙම් සිද්ධියම 
වුණා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙඝෝෂා කරන එක නවත්වන්න. 
වාඩිෙවන්න. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඡන්දය ගන්න ඉස්ෙසල්ලා අපට ෙම් කාරණය පිළිබඳව 

සාකච්ඡාවක් ඕනෑ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We will take the Vote by name. 
 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 
(பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்) 
(Deputy Secretary-General) 
Hon. Ranil Wickremasinghe. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
පක්ෂයි. 
 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 
(பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்) 
(Deputy Secretary-General) 
Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - absent. 
The Hon. Wajira Abeywardana 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
පක්ෂයි. 

 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 
(பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்) 
(Deputy Secretary-General) 
Hon. John Amaratunga. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
පක්ෂයි. 

 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 
(பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்) 
(Deputy Secretary-General) 
Hon. Mahinda Amaraweera - absent. 

Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - absent. 

Hon. Hon. Gayantha  Karunatileka. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
පක්ෂයි. 

 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 
(பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்) 
(The Deputy Secretary-General) 
Hon. Ravi Karunanayake.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පක්ෂයි. 
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නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 
(பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்) 
(The Deputy Secretary-General) 
Hon. Akila Viraj Kariyawasam. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
පක්ෂයි. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
එෙහම කරන්න බැහැ. විද ත් ඡන්ද පුවරුව කියාත්මක ෙවද්දි 

එක එක්ෙකනාෙග් නම කථා කරන්න බැහැ.  වැරැදියි. එෙහම 
කරන්න බැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එෙහම කරන්න එපා. එෙහම කරන්න බැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 
(பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்) 
(The Deputy Secretary-General) 
Hon.  Lakshman Kiriella.  

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

 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 
(பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்) 
(The Deputy Secretary-General) 
Hon. Mano Ganesan. - Absent.  
Hon. Daya Gamage. 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
පක්ෂයි. 
 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 
(பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்) 
(The Deputy Secretary-General) 
Hon. Dayasiri Jayasekara. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
පක්ෂයි. 

 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 
(பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்) 
(The Deputy Secretary-General) 
Hon. Nimal Siripala De Silva. 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
පක්ෂයි. 

 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 
(பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்) 
(The Deputy Secretary-General) 
Hon. Palany Thigambaram. - Absent. 

Hon. Duminda  Dissanayake. - Absent. 

Hon. Navin Dissanayake. 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
පක්ෂයි. 

 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 
(பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்) 
(The Deputy Secretary-General) 
Hon. S.B. Dissanayake. - Absent.  

Hon. S.B. Nawinne. - Absent.  

Hon. Gamini Jayawickrama Perera. 

 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera) 
පක්ෂයි. 
 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 
(பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்) 
(The Deputy Secretary-General) 
Hon. Harin Fernando. - Absent.  
Hon. A.D.  Susil Premajayantha - Absent.  

Hon. Sajith Premadasa. - Absent.  
Hon. Risad  Badhiutheen. 
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
පක්ෂයි. 

 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 
(பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்) 
(The Deputy Secretary-General) 
Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara. - Absent.  

Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara. - Absent.  

Hon. Tilak Marapana. 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
පක්ෂයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 
(பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்) 
(The Deputy Secretary-General) 
Hon. Faiszer Musthapha. -  Absent.  

Hon. Anura Priyadharshana Yapa. 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
පක්ෂයි. 

 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 
(பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்) 
(The Deputy Secretary-General) 
Hon. Sagala Ratnayaka. 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
පක්ෂයි. 

 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 
(பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்) 
(The Deputy Secretary-General) 
Hon. Arjuna Ranatunga. 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
පක්ෂයි. 

 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 
(பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்) 
(The Deputy Secretary-General) 
Hon. Patali Champika Ranawaka. -  Absent.  

Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
පක්ෂයි. 

 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 
(பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்) 
(The Deputy Secretary-General) 
Hon. Chandima Weerakkody. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
පක්ෂයි. 

 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 
(பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்) 
(The Deputy Secretary-General) 
Hon. Malik Samarawickrama. 

ගරු මලික් සමරවික් රම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
පක්ෂයි. 

 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 
(பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்) 
(The Deputy Secretary-General) 
The Hon. Mangala Samaraweera. 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
පක්ෂයි. 

 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 
(பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்) 
(The Deputy Secretary-General) 
The Hon. Mahinda Samarasinghe. 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
පක්ෂයි. 

 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 
(பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்) 
(The Deputy Secretary-General) 
The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya. 
 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
(மாண் மிகு  ரன்ஜித்  சியம்பலாபி ய) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
පක්ෂයි. 

 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 
(பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்) 
(The Deputy Secretary-General) 
The Hon. W.D.J. Senewiratne.  
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
පක්ෂයි. 

 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 
(பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்) 
(The Deputy Secretary-General) 
The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne. 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
පක්ෂයි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 
(பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்) 
(The Deputy Secretary-General) 
The Hon.Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa. 

1059 1060 



2017 ජූලි 28  

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
පක්ෂයි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 
(பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்) 
(The Deputy Secretary-General) 
The Hon. D.M. Swaminathan. 
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
පක්ෂයි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 
(பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்) 
(The Deputy Secretary-General) 
The Hon. Rauff Hakeem. 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
පක්ෂයි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 
(பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்) 
(The Deputy Secretary-General) 
The Hon. Abdul Haleem. 
 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
පක්ෂයි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 
(பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்) 
(The Deputy Secretary-General) 
The Hon. Kabir Hashim. 
 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
පක්ෂයි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 
(பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்) 
(The Deputy Secretary-General) 
The Hon. P. Harrison. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
පක්ෂයි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 
(பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்) 
(The Deputy Secretary-General) 
Field Marshal Hon. Sarath Fonseka. 
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
පක්ෂයි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Voice Vote ගන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. Does the House agree for the Motion? 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker)  
Okay, “Ayes”  have it. 

 
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 විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව පූ. භා. 11.45ට, අද දින සභා 

සම්මතිය අනුව, 2017 අෙගෝසත්ු මස 04 වන සිකුරාදා පූ.භා. 10.30 
වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 

அதன்ப  .ப. 11.45 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  இன்ைறய 
தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2017 ஆகஸ்ட் 04, ெவள்ளிக்கிழைம .ப. 10.30 
மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 

Parliament adjourned accordingly at   11.45 a.m. until 10.30  a.m.  
on Friday, 04th August,2017, pursuant to the Resolution of Parliament 
of this Day. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 

PARLIAMENT 
 
 

2017 අෙගෝසත්ු 04 වන සිකුරාදා  
2017 ஆகஸ்ட் 04, ெவள்ளிக்கிழைம 

Friday, 04th August, 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 

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 ජූලි 28 
වන දින ම'විසින්, “විෙද්ශ විනිමය” නමැති පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
සහතිකය සටහන් කරන ලද බව දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.  

 
II 

ෙද්ශීය ආදායම් පනත් ෙකටුම්පත : 
ෙශේෂඨ්ාධිකරණයට ෙපත්සම් 

உண்ணாட்டரசிைறச் சட்ட லம்: உயர் நீதிமன் க்கு 
ம க்கள்  

INLAND REVENUE BILL: PETITIONS TO THE SUPREME COURT 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 121(1)  ව්යවස්ථාව පකාරව ෙද්ශීය ආදායම් පනත් 
ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කරන 
ලද ෙපත්සම් දහයක පිටපත් මා ෙවත ලැබී ඇති බව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

III 

පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත : ෙශේෂඨ්ාධිකරණයට ෙපත්සමක් 

மாகாண சைபத் ேதாத்ல்கள் (தி த்தம்) சட்ட லம்: 
உயர் நீதிமன் க்கு ம  

PROVINCIAL COUNCILS ELECTIONS (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 පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 
ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සමක පිටපතක් මා ෙවත ලැබී ඇති 
බව පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 
 

IV 

ෙද්ශීය ආදායම් පනත් ෙකටුම්පත : 
ෙශේෂඨ්ාධිකරණෙය් තීරණය 

உண்ணாட்டரசிைறச் சட்ட லம்:  உயர் நீதிமன்றத் 
தீர்ப்  

INLAND REVENUE BILL: DETERMINATION OF THE SUPREME 
COURT 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 121(1) ව්යවස්ථාව අනුව ෙශේෂ්ඨාධිකරණය හමුෙව් 
අභිෙයෝගයට ලක් කරන ලද ෙද්ශීය ආදායම් නමැති පනත් 
ෙකටුම්පත පිළිබඳ ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය මා ෙවත ලැබී ඇති 
බව පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

 
(1). පනත් ෙකටුම්පෙතහි 97, 98 සහ 100(1)(ඉ) වැනි 

වගන්ති ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 12 වැනි  ව්යවස්ථාවට 
අනනුකූල වන බව හා 

 167 වැනි වගන්තිය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 12, 13 
සහ  14(1) (ඌ) හා (එ) වැනි  ව්යවස්ථාවලට අනනුකූල 
වන බවද; 

 එම වගන්ති ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 84. (2) වැනි 
ව්යවස්ථාවට අනුව විෙශේෂ බහුතර  ඡන්දෙයන් පමණක් 
සම්මත කිරීම  ෙහෝ ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීරණෙයහි සඳහන් 
වන ආකාරයට  සංෙශෝධනය කිරීම මඟින් ඉහත 
වගන්තිවල ඇති අනනුකූලතාවයන් ඉවත් කර ගැනීම 
කළ  හැකි බවද; 

(2). 200 වැනි වගන්තිය, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 3 සහ 4 
වැනි ව්යවස්ථාවලට අනනුකූල වන බව   සහ එය 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 84. (2) වැනි ව්යවස්ථාවට 
අනුව විෙශේෂ බහුතර ඡන්දෙයන්  සම්මත කිරීමට අවශ්ය 
වන බවත් සහ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 83 වැනි 
ව්යවස්ථාවට අනුව   ජනමත විචාරණයකදී ජනතාව 
විසින් අනුමත කළ යුතු වන බවත්, ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 
විසින් තීරණය කර ඇත. 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය අද දින කාර්ය සටහන් දැක්ෙවන 
නිල වාර්තාෙව් මුදණය කළ යුතු යැයි මම නිෙයෝග කරමි. 

1063  1064  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙශේෂඨ්ාධිකරණෙය් තීරණය : 
உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப் : 
Determination of the Supreme Court: 
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2017 අෙගෝස්තු  04 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1069  1070 

[ගරු කථානායකතුමා 



2017 අෙගෝස්තු  04 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 
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[ගරු කථානායකතුමා 



2017 අෙගෝස්තු  04 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 
ගරු කථානායකතුමා 
( மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරෙයකු වශෙයන් කටයුතු කරමින් 

අඛණ්ඩව වසර 40ක කාලයක් සම්පූර්ණ කිරීම ෙවනුෙවන් 
අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා ෙවත ශුභාශිංසන පළ 
කිරීෙම් ෙයෝජනාව.  

 

ගරු සභානායකතුමා, ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට. 

 
අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් 

පාර්ලිෙම්න්තු දිවියට ශුභාශිංසන 
பிரதம அைமச்சர் மாண் மிகு ரணில் 

விக்கிரமசிங்க அவர்களின் பாரா மன்றச் 
ேசைவையப் பாராட் தல் 

VOTE OF FELICITATION ON PRIME MINISTER 
HON. RANIL WICKREMESINGHE’S 

PARLIAMENTARY CAREER 
 

[පූ.භා. 10.34] 

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, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"ෙමම සභාෙව් මන්තීවරෙයකු වශෙයන් කටයුතු කරමින් අඛණ්ඩව වසර 
40ක කාලයක් සම්පූර්ණ කිරීම ෙවනුෙවන් අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා ෙවත ෙමම සභාව විසින් ෙමහිලා ශුභාශිංසනය පළ කරන අතර, 
ෙපොදුෙව් රටට සහ විෙශේෂෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා විසින් පරාර්ථකාමීව හා කැපවීෙමන් ඉටු කරන ලද ෙසේවය 
ඇගයීමට ලක් කරමින් එතුමාෙග් සියලු අනාගත පරිශමයන් සාර්ථක වීම 
සඳහා සිය සුභ පැතුම් පිරිනමයි." 

 
ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී 

ජනරජෙය් වර්තමාන අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාෙග් පාර්ලිෙම්න්තු දිවිෙය් හතළිස ් වසරක් සපිෙරන අද 
වැනි දිෙනක, ෙමතුමාට උණුසුම් සුභ පැතුම් එක් කිරීමට අවස්ථාව 
ලැබීම ගැන මම ෙබෙහවින් සතුටු ෙවමි. 
 

ශී ලංකාෙව් අගාමාත්ය ධුරය ෙමන්ම විපක්ෂ නායක ධුරය ද 
සිව්වරක් බැගින් ෙහබවීෙම් දුර්ලභ භාග්යය ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාට හිමි වීම විෙශේෂෙයන් අගය කළ යුතු ෙව්. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් අෙප්ක්ෂකෙයකු ෙලස බියගම ආසනයට තරග 
කර එය ජය ගනිමින් 1977 ජූලි 21වන දින පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙමතුමා ෙත්රී පත් වූ අතර, 1977 අෙගෝස්තු මස 4වන දින එනම්, 
අද වැනි දිනක නවක මන්තීවරෙයකු වශෙයන් ගාලුමුවෙදොර 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී දිවුරුම් දුන්ෙන්ය. 1977 වර්ෂෙය්දී පිහිටුවන ලද 
රජෙය් විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ධුරය ෙහබවූ ෙමතුමාට 
1978 නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව යටෙත් පත් කරන ලද නව 
ඇමති මණ්ඩලෙය් තරුණ කටයුතු හා රැකී රක්ෂා පිළිබඳ කැබිනට් 
ඇමති තනතුර පැවරිණි. එවකට වයස අවුරුදු 29ක් වූ එතුමා 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ළා බාලම ඇමතිවරයා විය. ජාතික තරුණ 
ෙසේවා සභාවට නව පණක් ෙදමින් ෙයෞවන ෙයෞවනියන්ෙග් 
හැකියාවන් ඔප් නංවන ෙතෝතැන්නක් ෙලස එය පත් කිරීමට එම 
කාලෙය්දී ෙමතුමාට හැකි විය.  

 
1980දී අධ්යාපන අමාත්ය ධුරයට පත් ෙමතුමා, පාසල්වලට 

දක්ෂ ගුරුවරු බඳවා ගැනීමට හැකියාව ලැෙබන ෙසේ අධ්යාපන 
විද්යා පීඨ ඇරඹීමත්, පාසල් සිසුන්ට ෙනොමිෙල් ෙපොත්පත්, නිල 
ඇඳුම් හා දිවා ආහාරය ලබා දීමත් ආරම්භ කෙළේය. එෙසේම 1989 
වර්ෂෙය් කර්මාන්ත අමාත්ය ධුරයත්, පසුව 1990දී කර්මාන්ත  
විද්යා හා තාක්ෂණ අමාත්ය ධුරයත් දරමින් රෙට් සෑම පෙද්ශයකම 
පාෙහේ කර්මාන්ත පුර බිහි කරමින් තරුණ තරුණියන්ට රැකියා 
අවස්ථා ලබා දීමට කටයුතු කළ ෙමතුමා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායක ධුරය ද ෙහබවීය. 

 
1993 මැයි මස 01වන දින ආර්. ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමන් 

ෙකොටි තස්තවාදීන් විසින් ඝාතනය කරන ලද අවස්ථාෙව් රට 
අරාජික වීමට ඉඩ ෙනොතබා අගමැති ඩී.බී. විෙජ්තුංග මැතිතුමා හට 
ජනාධිපති ධුරෙය් දිවුරුම් දීමට කටයුතු සැලැස්වීමට රනිල් 
විකමසිංහ මහතා කඩිනමින් පියවර ගත්ෙත්ය. ඒ අනුව 1993 මැයි  
07වන දින ඩී.බී. විෙජ්තුංග මැතිතුමා ශී ලංකාෙව් ෙතවැනි විධායක 
ජනාධිපති ෙලස පත් වූ අතර, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ශී 
ලංකාෙව් දහවැනි අගමැති ෙලස පත් විය.  

 
2001 ෙදසැම්බර් මස 05වන දින පැවැති මහා මැතිවරණෙය්දී 

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට නායකත්වය ෙදමින් ජයගහණය අත්කර 
ගැනීමට රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා සමත් විය. ඒ අනුව 2001 
ෙදසැම්බර්  09වන දින ෙමතුමා ෙදවැනි වරටත් ශී ලංකාෙව් 
අගමාත්යවරයා බවට පත් විය.   

 
2015 ජනවාරි මස 08වන දින පවත්වන ලද 

ජනාධිපතිවරණෙයන් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ඓතිහාසික 
ජයගහණයක් අත්කර ගත් පසු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා            
ශී ලංකාෙව් අගමැතිවරයා ෙලස ෙතවැනිවරටත් දිවුරුම් දුන්ෙන්ය. 
අගමැති තනතුරට අමතරව පතිපත්ති සම්පාදන, ආර්ථික කටයුතු, 
ළමා, තරුණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්ය ධුරය ද එතුමා විසින් 
දරන ලදී.  
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[ගරු කථානායකතුමා 



2017 අෙගෝස්තු  04 

 

 

2015 අෙගෝස්තු මස 17වන දින පවත්වන ලද පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩි ආසන පමාණයක් ජය ගත් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය, අෙනක් විශාලතම පක්ෂය වන ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය සමඟ එක්ව ජාතික රජයක් පිහිටුවන ලදී. එයට 
ෙසසු පක්ෂ රැසක සහෙයෝගය ලැබීම ද විෙශේෂෙයන් සඳහන් කළ 
යුතු අතර, එම ජාතික රජෙය් අගාමාත්යවරයා ෙලස 2015 
අෙගෝසත්ු මස 21වන දින රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා සිව්වන 
වරටත් අගමැති තනතුර සඳහා දිවුරුම් දුන්ෙන් ය. එෙසේම, ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්ය ධුරය ද උසුලමින් ෙමතුමා 
රෙට් තිරසර සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම සඳහා කැපවීෙමන් කටයුතු 
කරමින් සිටී.  

 
නව රජය විසින් දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් ෙදකක බහුතරෙයන් සම්මත කර 
ගැනීමට සමත් වීම පජාතන්තවාදය සම්බන්ධෙයන් සාධනීය 
පියවරක් වූ අතර, ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා කමය 
පාර්ලිෙම්න්තුවට හඳුන්වා ෙදමින් ඒ තුළින් ව්යවස්ථාදායකය 
ශක්තිමත් කිරීමට ද ෙමතුමා පියවර ගත්ෙත්ය. පාර්ලිෙම්න්තු 
පජාතන්තවාදය ෙකෙරහි දැඩි විශ්වාසයක් ඇති මූලික මානව 
අයිතිවාසිකම් සුරැෙකන සමෘද්ධිමත් ශී ලංකාවක් බිහි කිරීම 
අරමුණ කර ගත් ෙමතුමා, ෙපොත් පත් නිබඳව පරිශීලනය කිරීම 
තුළින් දැනුම් සම්භාරයක් රැස ් කර ගත්, ආෙව්ගශීලී ෙනොවී, 
බුද්ධිමත් තීරණ ගන්නා විශිෂ්ට නායකෙයක් බව අවස්ථා 
ගණනාවකදී ෙපන්නුම් කර ඇත. ඉවසිලිවන්ත බව, ෙනොසැෙලන 
සුළු බව වැනි ගුණාංග අගමැතිතුමාෙග් චරිතය තුළ වඩාත්ම ඉස්මතු 
වී ඇත.  

 
තවද, වර්තමානෙය් ශී ලංකාෙව් පමණක් ෙනොව ආසියානු 

මහාද්වීපෙය්ම සිටින කෘතහස්තම ෙද්ශපාලනඥයන් අතෙළොස්සට 
අෙප් අගමැතිතුමා අයත් වන බව සඳහන් කිරීමට ද කැමැත්ෙතමි. 
පසු ගිය දශක හතර තුළ අප රෙට් ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතය තුළ 
විෙශේෂ භූමිකාවක් නිරූපණය කළ ෙමතුමා, අත් දැකීම් බහුල, 
පවීණ ජන නායකෙයකු ෙලස ද ෙලෝක පකට වී ඇත.  

 
සරල, චාම් ගතිගුණ ඇති, උදාර නායකෙයක් වන රනිල් 

විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් පාර්ලිෙම්න්තු දිවියට වසර හතළිහක් 
සපිෙරන ෙම් අවස්ථාෙව්, ෙමතුමාට සිය ඉදිරි ෙමෙහවර සාර්ථකව 
කර ෙගන යාමට හැකියාව,  ශක්තිය, ෛධර්යය, වාසනාව හා 
තිවිධ රත්නෙය් ආශීර්වාදය ෙනොමඳව ලැෙබ්වා! යි මම ඉත සිතින් 
පාර්ථනා කරමි. 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
( மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Next, the Hon. Rajavarothiam Sampanthan,  Leader of 

the Opposition. 
 

[10.40a.m.] 
 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Thank you, Mr. Speaker. I am indeed happy to second 

this Vote of Congratulations and Felicitations on the 
occasion of the completion of 40 years of Parliamentary 

career by Mr.  Ranil Wickremesinghe, one of Sri Lanka’s 
most senior and seasoned politicians and presently, Prime 
Minister of Sri Lanka.  

 
Mr.  Ranil Wickremesinghe entered Parliament for the 

first time in 1977. I, too, entered Parliament, for the first 
time, in 1977. We met each other for the first time as 
fellow Members of Parliament. Mr. Ranil 
Wickremesinghe has continued to serve as a Member of 
Parliament for 40 years. I, however, vacated my Seat in 
Parliament voluntarily in 1983 consequent to certain 
things that happened at that point of time. In fact, my 
Party had 18 Members of Parliament in 1977 and two of 
them had left us and my other 16 Colleagues also 
voluntarily vacated their Seats in 1983. I might mention 
that I was the first Member of Parliament to lose my Seat 
in 1983.  

 
Mr. Ranil Wickremesinghe had, during this period of 

40 years, served as a Deputy Minister, a Minister and a 
Prime Minister. Inclusive of his present term, he has 
served as Prime Minister for the fourth time. This, Mr. 
Speaker, is in itself an outstanding and significant 
achievement. Mr. Ranil Wickremesinghe has also served 
as the Leader of the Opposition.  

 
Mr. Ranil Wickremesinghe is by nature, a very calm, 

a very stable and also a very subtle person. He is not one 
who could be easily ruffled.   He is, in that sense, a 
formidable person. I might say a formidable opponent. It 
is well known that he has a very wide knowledge of men 
and matters and that his vast experience in the public 
sphere, to a great extent, influenced all the work that he 
was engaged in. He is respected both domestically and 
internationally as a leader with a vision. This aspect of 
his personality perhaps needs to bear fruit in a more 
visible manner in the future. Mr. Ranil Wickremesinghe 
was prepared to take decisions which he considered to be 
in the best interests of the country irrespective of any 
other consideration. A crucial decision taken by Mr. 
Ranil Wickremesinghe was that taken to field Mr. 
Maithripala Sirisena as the Common Opposition 
Candidate at the Presidential Election held in 2015. There 
was pressure for Mr. Ranil Wickremesinghe to be the 
Opposition Candidate. He, however, boldly and wisely 
decided that Mr. Maithripala Sirisena would be the 
Common Opposition Candidate.  

 
The result at the election justified his decision and the 

country has embarked on a journey widely different from 
that pursued by the former Government. This was a 
significant contribution made by Mr. Ranil 
Wickremesinghe towards the betterment of the country’s 
future. The benefits that have accrued from that victory 
must be utilized fully for the benefit of the country.  

 
When we talk of the larger interests of the country, 

Sir,  it is perhaps with Mr. Ranil Wickremesinghe's future 
that we are more concerned. The economy needs to be 
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redeemed. The national question needs to be resolved. 
They are linked to each other. They are inextricably 
linked to each other. The thirty-year armed conflict is one 
of the primary causes for the parlous state of affairs in the 
economy. Mr. Ranil Wickremesinghe has always taken a 
progressive and pragmatic view on the national question.  
Resolution of the national question would make a big 
contribution towards the redemption of the national 
economy. All the steps contemplated by Mr. Ranil 
Wickremasinghe vastly enhanced domestic and foreign 
investment in various fields of the economy, particularly 
export-oriented manufacture and growth, promotion of 
tourism and developing Sri Lanka as an economic hub in 
the region can succeed to the extent of its full potential 
only if the national question is resolved in a just, 
reasonable and acceptable manner. 

 
His Excellency President Maithripala Sirisena and the 

Hon. Ranil Wickremesinghe need to work together to 
enable the country to succeed in these two objectives. 
Today, Sri Lanka enjoys the goodwill and support of the 
world. This needs to be preserved and developed. This 
can only be achieved by President Maithripala Sirisena 
and the Hon. Ranil Wickremesinghe working together to 
achieve these two objectives. The two of them owe this to 
an undivided, indivisible, just and prosperous Sri Lanka 
and to all its people.  

 
On my behalf, Sir, and on behalf of all the Members 

of Parliament representing the Tamil National Alliance 
and the Tamil people, particularly in the North and the 
East, and on behalf of all the people of this country, we 
convey our very best wishes and felicitations to the Hon. 
Ranil Wickremesinghe and wish him the very best. 

 
Thank you, Sir.   
 
ගරු කථානායකතුමා 
( மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 

 මීළඟට, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා අමාත්යතුමා.   

[පූ.භා. 10.50] 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
( மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
ගරු කථානායකතුමනි, හතර වතාවක් ශී ලංකාෙව්  අගාමාත්ය 

ධුරයට පත් ෙවමින් වත්මන් අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා හතළිස් වසරක් තුළ ශී ලංකාවට හා ෙද්ශපාලන 
ක්ෙෂේතයට කරන ලද ෙසේවය, ෙදන ලද නායකත්වය පිළිබඳව අපි 
ඉතාම සතුටු ෙවනවා.  

 

එතුමාත්, මාත් නිෙයෝජනය කරන්ෙන් පතිවිරුද්ධ ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ ෙදකක්.  මා 1988දී නවක මන්තීවරයකු වශෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණි අවස්ථාෙව්දී, අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂය 

එක්ක දැඩි ෙලස සටන් වැදුණා.  අපි එතුමා විෙව්චනය කළා. 
එතුමා තුළ තිබුණු සුවිෙශේෂී ගුණයක් තමයි, තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
පතිවාදින් කරනු ලබන විෙව්චන සිනහ මුසු මුහුණින් භාර ගැනීම.  
එෙසේ විෙව්චන කළාය කියලා ඒ පිළිබඳ ෛවරයක්, ෙකෝධයක් 
හිෙත් තබාෙගන කටයුතු කරපු ෙද්ශපාලනඥයකු ෙනොෙවයි 
එතුමා.  විපක්ෂෙය් සිටියදී වුණත් එතුමා  ගරු  සභාෙවන් එළියට 
ගිහිල්ලා lobby එෙක්දී ඉතාම මිතශීලිව  අප සමඟ කථා කළා; 
අපට සැලකුවා.   

 
ෙද්ශපාලනඥයකු වශෙයන් විෙව්චනයට භාජන  වුණු, මාධ්ය 

මඟින් පහර ගැසීම්වලට ලක් වුණු,  එතුමා තරම් ෙද්ශපාලනඥයකු 
ශී ලංකා ඉතිහාසෙය් නැති තරම්!  නමුත්, එතුමා ඒ සියල්ල විඳ 
දරාෙගන නවකයන් වූ අපට ෙහොඳ ආදර්ශයක් ලබා දුන්නා, 
ෙද්ශපාලනික වශෙයන් කුමන විෙව්චන එල්ල වුණත් නිවැරදිව 
ඉදිරියට යෑමට  ශක්තිය තිෙබනවා නම් සාර්ථක ෙද්ශපාලනඥයකු 
වශෙයන්  සිය ෙද්ශපාලන ජීවිතය අවසාන කරන්න පුළුවන්ය 
කියලා.  එතුමාෙග් ඒ ගුණාංගය අප ඉතා ඉහළින් අගය කරනවා.   

 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉතිහාසය පිළිබඳව එතුමාට ඇති 

දැනුම, ආර්ථිකය පිළිබඳව එතුමාට ඇති දැනුම, විෙද්ශ කටයුතු 
පිළිබඳව එතුමාට ඇති දැනුම, මූල්ය පරිපාලනය පිළිබඳව එතුමාට 
ඇති දැනුම සහ පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදය හා ෙලෝකෙය් 
ෙද්ශපාලන කම පිළිබඳව එතුමාට ඇති දැනුම අතිවිශිෂ්ටයි. එතුමා 
ෙම් ගරු සභාව තුළදී කරන ලද වාද විවාදවලදී ෙමන්ම, 
විෙශේෂෙයන්ම ආර්ථික කමිටුෙව් සභාපතිත්වය දරමින් ඒ කටයුතු 
ෙමෙහය වන ආකාරය තුළින් ද එතුමා තුළ ඇති නිපුණත්වය, 
විශිෂ්ටත්වය අපි දැක්කා. එතුමා තුළින් එය ඉතාම ෙහොඳින් 
පදර්ශනය වුණා. එතුමා ලබාෙගන ඇති අත් දැකීම් සම්භාරය 
අතිවිශාලයි. ඒවා සාමාන්ය ෙද්ශපාලනඥයකු තුළ තිෙබන අත් 
දැකීම්වලට වඩා විශාලයි. එම අත් දැකීම් තුළින් රටට විශාල 
ෙසේවයක් කරන්නට පුළුවන්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ලිබරල් පජාතන්තවාදිෙයක්. 

එතුමා ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත ෙගන 
ඒම සඳහා විශාල උනන්දුවක් දැක්වූවා. ඒ වාෙග්ම දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ඉවත් කරලා, දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
වැඩි බලතල ලබා දීෙම් කටයුත්ෙත්දී එතුමා පමුඛත්වයක් ගත්තා. 
එතුමා ෙද්ශපාලන වශෙයන් විවිධ අවස්ථාවලදී ඉතාම පාෙයෝගික 
තීරණ ගත්තා. ඒ නිසා තමයි පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී එතුමා 
නිර්ෙලෝභීව ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට ජනාධිපති පදවිය 
සඳහා තරග කරන්නට ඉඩ දුන්ෙන්. ඒ ෙවලාෙව් එතුමා ෙලෝභ 
වුෙණ් නැහැ. යම් ෙදයක් සැලසුම් කිරීෙම් දී ජයගහණයක් ලබා 
ගත යුතු ආකාරය පිළිබඳව එතුමා  තුළ තිෙබන ඉදිරි දැක්ම එතැනදී 
සාර්ථක වුණා. එතුමා ඒ ෙවලාෙව්දී  ෙලෝභ ෙවලා කටයුතු කළා 
නම් පතිඵලය ෙවනස් ෙවන්න තිබුණා. ඒ නිසා ෙද්ශපාලන 
කාරණා පිළිබඳව එතුමා තුළ තිෙබන දුර දක්නා නුවණ අපි අගය 
කරන්න ඕනෑ.  

 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සියලු ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළවල් 

පිළිබඳව අෙප් සතුටක් නැහැ; අපි එකඟ වන්ෙන් නැහැ. අෙප් 
පක්ෂ ෙදක අතර ෙනොෙයකුත් ෙවනස්කම් තිෙබනවා. එතුමා අෙප් 
ෙද්ශපාලන පතිවාදියකු ෙවන්න පුළුවන්. නමුත්, අවුරුදු 40ක් 
ෙද්ශපාලනෙය් ෙයදිලා ෙම් රටට නායකත්වය දුන්නු, ෙම් රටට 
අවශ්ය ෙද්ශපාලන නායකයකු ගැන කථා කිරීම කිසිෙසේත්ම අෙප් 
පක්ෂ පතිපත්ති පාවා දීමක් ෙනොෙවයි. යහපත් පජාතන්තවාදයක් 
සඳහා පක්ෂ කමය තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ පක්ෂවල නායකයන් 
එකිෙනකා ඇණ ෙකොටා ගන්නා, මරා ගන්නා ෛවරී 
ෙද්ශපාලනයක් අපි කළ යුතු නැහැ. අපි කරන්ෙන් ෛවරී 
ෙද්ශපාලනයක් ෙනොෙවයි. අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් ඉතා ෙහොඳ 
ආදර්ශයක් ෙදන්න ඕනෑ. අපි මැතිවරණවලදී ෙවනම සටන් 
කරනවා; එකඟ ෙනොවන තැන්වලදී වාද විවාද කර ගන්නවා; 
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එකඟ ෙනොවී ඉන්නවා. එයින් අදහස් කරන්ෙන් නැහැ, යම් 
පක්ෂයක නායකයකු ෙහෝ පුද්ගලයකු සමඟ අපි ෛවරී 
ෙද්ශපාලනයක් කරනවාය කියලා.   

 

 අපට -ෙම් රටට- අත් දැකීම් බහුල ෙද්ශපාලනඥයන් ෙබොෙහෝ 
පිරිසක්  අවශ්යයි.  අෙප් ගරු ආර්. සම්පන්දන් මැතිතුමා ගත්ෙතොත්, 
දීර්ඝ කාලයක් ෙද්ශපාලනය කිරීෙමන් ලත් දැවැන්ත අත් දැකීම් 
සම්භාරයක් එතුමාට තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමා ගත්ෙතොත්, එතුමාත් දැන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ වැඩ 
කටයුතු රාශියක් කරනවා. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 
ගත්ෙතොත්, එතුමාත් දැවැන්ත කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කරනවා. ඒ 
විධියට බැලුෙවොත්, යම් අවස්ථාවකදී ඔවුන්ට සුබ පැතීම අෙප් 
යුතුකමක් හා වග කීමක්. එතුමන්ලාෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතවලත් 
ෙමවැනි අවස්ථාවක් ආවාම, අපි ෙම් වාෙග්ම එතුමන්ලාටත් සුබ 
පතනවා. අපට විරුද්ධ මත පකාශ කළාය කියලා, අපට විරුද්ධ 
සහ පතිවාදී ෙද්ශපාලන පක්ෂයක සිටියාය කියලා  සුබ පැතීම 
ෙහොඳ නැහැ කියන සථ්ාවරෙය් අපි නැහැ. 

 

1988දී මා පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණි අවස්ථාෙව් සිට ෙම් දක්වා 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා සමඟ එතුමාෙග් නායකත්වෙයන් 
විෙද්ශ චාරිකා ගණනාවකට සහභාගි ෙවන්න මට අවස්ථාව  
ලැබුණා. එවැනි අවස්ථාවලදී එතුමා විෙද්ශ දූත පිරිස් සමඟ, විෙද්ශ 
රාජ්ය නායකයන් සමඟ ඉතාම ෙහොඳින් කටයුතු කළා. අපි චීනයට 
ගියා. ඒ අවස්ථාෙව් එතුමා දක්වන ලද ෙද්ශපාලන පරිණතභාවය 
අතිවිශිෂ්ටයි. ඒක අපි කියන්න ඕනෑ. ඒක අපි දැක්ක ෙදයක්. ඒ 
නිසා එවැනි පරිණත ෙද්ශපාලනඥෙයකුට අපි හදවතින්ම සුබ 
පතනවා. එතුමා තුළ තිබුණු විවිධ ජාත්යන්තර ෙද්ශපාලන 
සම්බන්ධතා විෙශේෂෙයන්ම GSP Plus සහනය ලබාගැනීෙම් 
කාර්යෙය්දී විශාල වශෙයන් උදවු වුණා. අපි ඒක අගය කරන්නට 
ඕනෑ.  එතුමා, ෙම්රටට වාසි විශාල පමාණයක් ලබාෙදන්න 
එතුමාට තිබුණු ජාත්යන්තර ෙද්ශපාලන සම්බන්ධතා පාවිච්චි කළා.  

 

අෙප් රටට නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් කිරීම සඳහා, 
ඒ සංෙශෝධන සඳහා අවශ්ය වැඩ කටයුතු කරන ෙමෙහයුම් කාරක 
සභාව එතුමා ඉතාම විචක්ෂණශීලි ෙලස ෙමෙහයවනවා. එතුමා ඒ 
කටයුතු ඉතාම ඉවසීෙමන් හා වුවමනාෙවන් කරනවා. ෙබොෙහෝ විට 
ඇති ෙවන දැඩි වාද-විවාද සියල්ල සමනය කරලා, එතුමා ඒ කාර්ය 
ඉටු කරන ආකාරය ගැනත් අපි ඉතාම සතුටට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

 

පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් වී වසර 40ක අඛණ්ඩ ෙද්ශපාලන 
ජීවිතයක් ගත කරන ලද පුද්ගලයන් අෙප් ඉතිහාසෙය් ඉන්ෙන් 
ඉතා අතෙලොස්සයි. ගරු අගාමාත්යතුමනි, එයින් එක්ෙකෙනක් 
තමයි ඔබතුමා. ඔබතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායක 
වශෙයන් පත් වුණා; විපක්ෂ නායක වශෙයන් පත් වුණා. ඒ 
වාෙග්ම, හතර වතාවක් ෙම් රෙට් අගාමාත්ය ධුරයට පත් වුණා.  
එවැනි විවිධ ෙද්ශපාලන භූමිකා තුළින් ඔබතුමා ෙම් රටට විශාල 
ෙසේවයක් ඉටු කළා.  

 

 ගරු අගාමාත්යතුමනි,  ඔබතුමා, ඔබතුමා විශ්වාස කරන 
ෙද්ශපාලන දර්ශනෙයන් බැහැරව ගිෙය් නැහැ.  විවෘත ආර්ථිකය 
පිළිබඳව, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සහභාගිත්වය පිළිබඳව අප යම් 
ආකාරයකින් ඊට වඩා ෙවනස් මතිමතාන්තර දැරුවත්,  ඔබතුමා 
විශ්වාස කරන ලද ඒ මතිමතාන්තරවලම ඔබතුමා සැමවිටම 
එල්බෙගන සිටියා; ඒ අනුව වැඩ කටයුතු කළා; ඒ අනුව තීන්දු 
ගත්තා. ඒ නිසා තීරණ ගැනීෙම්දී ෙනොපැකිළව තීරණ ගත්ත 
ෙද්ශපාලනඥයකු හැටියට ඔබතුමාෙග් නම ඉතිහාසයට එකතු 
ෙවනවා.  

 

ගරු අගාමාත්යතුමනි, අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්  සුභාශිංසන අපි  
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාට  පිරිනමනවා.  

 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු කථානායකතුමනි. 

ගරු කථානායකතුමා 
( மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The next speaker is the Hon. Rauff Hakeem.  
 
 

[11.00a.m.] 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத்திட்டமிடல் மற் ம் நீர் 
வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon.Rauff Hakeem - Minister of City Planning 
and  Water Supply) 

BismillahirRahmanir Raheem. 
 

Hon. Speaker, we have gathered today to celebrate 40 
years of Parliamentary and public service of our Prime 
Minister.  1977, the year that he entered Parliament, was 
a transformational year in the post-independence history 
of this country. Unshackling a fully-insulated, centrally 
directed socialist economy and introducing a market-
driven open economy while having to retain the essential 
features of a welfare state is a very difficult balancing act 
for any Head of State or Prime Minister. 

 
In our Prime Minister, we have someone who is 

endowed with those essential qualities of patience and 
perseverance that is necessary to surmount all these 
difficulties and steer the ship of Government. 

 
Coming into politics with President J.R. Jayewardene 

who believed in market reform and free enterprise being 
the key driving forces to achieve economic growth and 
social advancement, our Prime Minister today, is 
following the social market economic principles which 
are the guiding principles of our Government. 

 
His political trajectory is intrinsically embedded in the 

1977 economic revolution.  I would dare say, arguably he 
is the sharpest intellect in our contemporary political 
scene.  Though some may say or some may see his 
human chemistry as somewhat wanting at times which is 
unavoidable for any leader at the helm of power with all 
the stress of day-to-day political pressures, even his worst 
enemies would notice one special trait in him. That  is 
whenever he speaks in Parliament, even in his most 
aggressive presentations, he is rarely seen as intimidating. 
That is an essential quality of a mature political leader, 
which is quite unique to the Hon. Ranil Wickremesinghe.  
He is undoubtedly one of our most gifted leaders.   High 
office sought him out not due to destiny but for his 
quintessential quality of steadfast loyalty to his Party and 
his policy consistency.  When I talk of Party loyalty, I 
would like to remind the Hon. Members of this House 
particularly, the loyalty he showed President Premadasa 
when he faced  the impeachment in the House.  Such 
qualities are the reasons why he was able to surmount all 
the vicissitudes of the political winds in this country and 
rise to the position of Prime-ministership four times. 
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I must say on a personal note, I was perhaps one of 
those people who associated with him in his last two 
ascensions to the Office of Prime-ministership.  Firstly, in 
2001, when I was somewhat unceremoniously removed 
from Cabinet, being the astute political leader he is, he 
seized that political opportunity and engineered the 
necessary defections from the Government to install his 
own Government within five months of that incident 
happening in this House. 

 
We also saw certain other qualities in him. I must 

particularly say that sometimes he is unfairly criticized. 
That is inevitable when you hold public office. I am 
perhaps the only one left in this House now who were part 
of his negotiating team with the LTTE. I will witness one 
thing. Several people sometimes find fault with him for 
having signed the Ceasefire Agreement with the LTTE. 
Those who are pragmatic enough to understand the 
political situation then, with our international airport 
being attacked by the LTTE, the new Government had a 
few options, but to also look at the sentiments of the 
international community and putting together the Co-
chair concept bringing together Washington, Brussels, 
Tokyo and New Delhi as well as Norway, New Delhi in 
an indirect manner, to negotiate with the LTTE. He is, 
sometimes, unfairly criticized for many things. But, I 
would here say which many people may not know that if 
the Hon. Ranil Wickremesinghe unconditionally agreed to 
the Interim Self-Governing Authority proposed by the 
LTTE, he would have been the President in 2005; he 
would have won the Parliamentary Elections in 2004. So, 
I am one of those witnesses to the fact that he steadfastly 
refused to agree to pressure by even our facilitators to 
look at ISGA unconditionally and agree to some of those 
issues contained in the Interim Self-Governing Authority 
document. 

 
Hon. Speaker, I must also hasten here to say that when 

the previous administration, of which I was also 
unfortunately a Member, was blinded by the euphoria of a 
military victory and unfortunately allowed xenophobic 
forces to raise their ugly head and create racial 
disharmony in the country, the Hon. Prime Minister from 
the Opposition Benches then and also, during the term of 
this Government for a brief period, when these same 
forces once again were trying to disturb the hard-fought 
harmony among ethnicities that we have restored in this 
country, he was steadfast in condemning them and taking 
the necessary action to bring such forces to account. 

 
So, I must here take this opportunity to wish the Hon. 

Prime Minister for the yeoman service he has rendered 
the country. 

 
I must also hasten to add one more thing, Mr. Speaker. 

I am somewhat saddened today to see that the decency 
that we Members of this House should observe on solemn 

occasions like this has sunk to the lowest levels by some 
of our  Members in the Opposition boycotting this 
Felicitation Motion. This is a very sorry state of affairs. In 
my 23 years of Parliamentary life, this is perhaps the first 
time I see the essential Parliamentary decency has sunk to 
a lowest level. And therefore, I must say, some of the 
Members in the Opposition have compromised their 
principles for the sake of cheap political expediency. 

 
Having said that, may I take this opportunity to say 

that Hon.  Ranil Wickremesinghe was and is indeed an 
iconic leader, a stature.  I am bold to say as a leader of a 
minority Party that only a very few lived to endure in 
amity and harmony with everyone in this country. 

 
We wish our Hon. Prime Minister well and invoke God’s 
blessings on his fortieth year in politics. 
 

On my personal behalf as well as other Members of 
my Party, we wish him many more years of  success and 
strength. 

 
Thank you Mr. Speaker. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු ගාමිණි ජයවිකම ෙපෙර්රා අමාත්යතුමා. 

 
[පූ.භා. 11.13] 

 
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, මෙග් ජීවිතෙය් ඉතාමත් සතුටුදායක 

අවස්ථාවක් විධියට ෙම් අවස්ථාව මා දකිනවා. ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා මට කතා කරලා, "ජයවිකම,  ජයවිකම 1973 
වසෙර්දී  සංවිධායක විධියට පත් කෙළේ ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමා ෙනොෙවයි,  ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මැතිතුමායි" කියලා 
මතක් කරලා දුන්නා. ඒක මෙග් හිෙත් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
එතුමා කිව්වා, එතුමාව පත් කෙළේ ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා 
කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමනි, එක් අවස්ථාවක එතුමා මට  කිව්ෙව්, 

"ජයවිකම, ඔබතුමා තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පැරණිම 
සංවිධායක" කියලා.  තරුණෙයක් විධියට එතුමාත් සමඟ එදා 
ෙද්ශපාලන පිටිෙය් ඉතා දුෂ්කර අවස්ථාවන් අපි පසු කළා.  අපි 
කලාවැව අතුරු මැතිවරණයට සහභාගි වුණා. එතුමාත් අප සමඟ 
ගියා. එදා පස් අවුරුදු සාපයක් තිබුණු ෙවලාවක්. එදා කන්න නැහැ, 
වතුර නැහැ. මට මතකයි, මට ඡන්ද කටයුතු කරන්න දීලා තිබුෙණ් 
“අහීමාන” කියන කැෙල් ගම්මානයක්. අන්තිමට අපි ෙගනිච්ච 
කෑම ටික පවා ඒ මිනිසුන්ට ෙදන්න සිද්ධ වුණා.  ඒ අයට 
ඇඳුමක්වත් තිබුෙණ් නැහැ. එදා පජාතන්තවාදී ඡන්දෙය්දී 
ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමාත් තරගකරුෙවක් බව ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මා  මතක් කරන්න ඕනෑ. අපි ඔක්ෙකෝම පැල් බැඳ 
ෙගන ඡන්දය කෙළේ, එදා බලෙය් සිටි සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක 
මැතිනියෙග් අෙප්ක්ෂකයා පරාජය කරන්නයි. ඒ අවස්ථාෙව්  
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ඡන්දයට ඉස්ෙසල්ලා දවෙසේ  අලි ඉන්නා ඒ අහීමාන ගම්මානෙය් 
ෙගවල් ගාෙණ් මම ගිහිල්ලා කිව්වා, "ෙම් පාර අලියාට ඡන්දය 
ෙදන්න." කියලා. ඒ ආසනය වාමාංශික ආසනයක්. එක ෙගදරකට 
ගියාම ඒ අම්මා කිව්වා, "මහත්තෙයෝ මම කවදාවත් අලියාට ගහලා 
නැහැ. අපටත් කන්න නැහැ. ෙකෙසල් බඩ කන්ෙන්." කියලා. 
එෙහම කියලා ඒ අම්මා කිව්වා, "අපි ෙම් ගමන අලියාට ෙදනවා." 
කියලා. පැත්තක වාඩි ෙවලා දුව හිටියා.  දුවෙගන් මම ඇහුවා,  
"නංගිෙය් ෙහට ඡන්දය දාන්න ඔයත් එනවා ෙන්ද?" කියලා. ෙම් 
දුව කිව්වා, "බැහැ. බැහැ." කියලා. මම විනාඩි 15ක්,  පැය භාගයක් 
විතර කථා කළා. මම ෙම් කියන්ෙන් සත්ය කථාවක්. අම්මා දුවට 
කිව්වා, "නැහැ, උඹ එන්න ඕනෑ මාත් එක්ක ඡන්දය දාන්න 
යන්න." කියලා. මමත් කිව්වා, "එන්න." කියලා. ඒ ළමයා බිම 
බලා ෙගන හිටියා. මම ඇහුවා, "නංගිෙය්  එන්න බැරි කාරණය 
ෙමොකක්ද?" කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, විශ්වාස කරන්න ඒ 
ළමයා කිව්වා, "මට ඇඳෙගන යන්න ඇඳුමක් නැහැ." කියලා. ඒ 
ළමයා අඬමිනුයි ඒ කථාව කිව්ෙව්. ඒ කථාව මෙග් හදවෙත් තවම 
රැඳී තිෙබනවා. අන්තිමට මට කහ උණ හැදුණු නිසා ඩර්ඩන්ස් 
ෙරෝහලට එන්න සිද්ධ වුණා. ඒ තරම්ම දුෂ්කර යුගයක්, ඒ යුගය.  

 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන යුගය ගැන මම තව ටිකකින් කතා 

කරන්නම්.   
 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ඉතිහාසෙය් යුග තුනක් මා 

දකිනවා. ඒ යුග තුෙනන් එකක් තමයි, රාජ යුගය. එම යුගෙය් වැව් 
පද්ධති ඇති ගම්මාන සහිත මහා ආර්ථික හා ආගමික පසු බිමක් 
තිබුණු සමාජයක් තිබුණා. ෙදවැනි යුගය විධියට මා දකින්ෙන්, 
අෙප් රට යටත් විජිතයක් ෙවලා තිබුණු අවධිය. ඒ අවිධිෙය්දී අෙප් 
රාජධානි වල්බිහි ෙවන තත්ත්වයට පත් වී රජවරු අතරමං වුණා. 
අෙප් රට මහා බිතාන්යෙය් යටත් විජිතයක් විධියට තිබුණු කාලෙය්,  
1932 ෙඩොනෙමෝර් ආණ්ඩු කමය පැවැති කාලය තුළ අෙප් 
නායකයන් අෙප් නිදහස ලබා ගැනීම ෙවනුෙවන්, ෙල් 
වගුරුවන්ෙන් නැතුව සාමකාමීව, අවිහිංසාවාදීව, බුද්ධිමත්ව 
කටයුතු කළා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි මහාමාන්ය ඩී.එස්. 
ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් නම සඳහන් ෙනොකෙළොත් වරදක්. 
අෙප් රටට නිදහස ලැබුණාට පසේසේ, අවුරුදු 800ක් තිස්ෙසේ වල් 
බිහි වී තිබුණු මින්ෙන්රිය වැනි වැව් එතුමා පතිසංස්කරණය කළා. 
මහාමාන්ය ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා අමුඩය ගහෙගන, සී.පී. 
ද සිල්වා, අයිෙවෝ ෙජනිංග්ස් වැනි අය එක්ක මින්ෙන් රිය වැව 
හැදුවාට පස්ෙසේ එතුමා  ඒ  ෙහොෙරොව්ෙව් සිට  මහා පතාප 
සිංහෙයක් වාෙග් ගත් ඡායාරූපයක් මා ළඟ තිෙබනවා. එතුමාෙග් 
යුගය මා සඳහන් කරනවා, ඉතිහාසෙය් ෙදවැනි යුගය විධියට. එය 
ස්වර්ණමය යුගයක්.  

 
ගරු කථානායකතුමනි, 1977 වර්ෂෙය් ආරම්භ කළ නව 

ආර්ථික දර්ශනයත් එක්ක අෙප් රට ෙලෝකයට ෙගන ගිය අවධිය 
තුන්වැනි යුගය විධියට මා සඳහන් කරනවා. අර මා කලින් කියපු 
කන්ඩ නැති, ඇඳුමක් නැති, "ෙපොලු යුගය" අවසන් කරලා  
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා නව යුගයක් ආරම්භ කළා. එවකට 
භාණ්ඩාගාරෙය් ශතයක් තිබුෙණ් නැහැ. මට මතකයි, ඒ කාලෙය් 
පත්තරවල සඳහන්ව තිබුණා, භාණ්ඩාගාරෙයන් හැම දාම  
Tobacco Company එකට යනවා කියලා. ෙමොකටද, යන්ෙන්? 
හවසට බදු මුදල් ටික එක්කාසු කරලා භාණ්ඩාගාරයට ෙගෙනන්න, 
එදිෙනදා කෑමට සහ පඩිවලට ෙගවන්න. එවැනි තත්ත්වයක 
තිබුණු යුගයක් තමයි ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා  ෙවනස් කෙළේ. 
එතුමා මහා පුදුම නායකෙයක්. ඒ වාෙග් නායකෙයක් මෙග් ජීවිත 
කාලෙය් ෙම් මැතකදී මම දැක්ෙක් නැහැ. මම ඇයි, එෙහම 
කියන්ෙන්? එතුමා ෙතෝරා ගත්ෙත් කවුද? බුද්ධියක් තිෙබන, 
ශක්තියක් තිෙබන, දර්ශනයක් තිෙබන කණ්ඩායමක් එතුමා 
හැදුවා. එවැනි කණ්ඩායමක් මම තවම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
පාලන තන්තය තුළ  දැක්ෙක් නැහැ.  

එතුමාෙග් පාලන තන්තය තුළ ලලිත් ඇතුලත්මුදලි, ගාමිණි 
දිසානායක, හිටපු ජනාධිපති ෙපේමදාස රණසිංහ වැනි අය මා 
දැක්කා. ඊළඟට, මම දැකපු හතරවැනියා තමයි ෙම් ඉන්නා -අපි අද 
උපහාර කරන, ගරු කරන- රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා. ඒ, ඇයි? 
මම ෙමතුමා දුටුෙව් ෙකොෙහොමද? මම දුටු ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමා තීක්ෂණ බුද්ධියක් තිෙබන, මහා ඉවසීමක් තිෙබන 
ෙකෙනක්. මම හිතනවා, එතුමා ෙබොෙහෝ ෙද් ඉෙගන ගත්තා 
කියලා. ෙමොකද, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාටත් ඒ කාලෙය් -  
'ඩඩ්ලි-ෙජ්ආර් ඝට්ටනය' තිබුණු ෙව්ලාෙව්- ෙනොෙයක් පශ්න 
තිබුණා. එතුමා එංගලන්තෙය් ඉඳලා එනෙකොට, කෘත්යාධිකාරි 
මණ්ඩලය විසින් එතුමාව පක්ෂෙයන් ෙනරපන්න හැදුවා. නමුත් 
එතුමාෙග් සෙහෝදරයා නඩුව අත් හිටවූ නිසා තමයි  එතුමා එදා 
ආෙව්. එතුමා අවුරුදු 40ක් ඉවසිලිවන්තව සිටියා. එතුමාෙග් 
ෙද්ශපාලන ජීවිතය ඒ විධියට ඉදිරියට ගිහිල්ලා, අවුරුදු 70දී 
අගමැතිෙවලා, ජනාධිපති ෙවලා, විනාශ ෙවමින් තිබුණු ෙම් රෙට් 
වාමාංශික ආර්ථික කමය නැති කරලා ආර්ථික සංවර්ධනයක් ඇති 
කරමින්, මිනිසාෙග් අයිතිය තුළින් මිනිසා සංවර්ධනය කරවන 
රටක් බවට ෙම් රට පත් කළා. එතුමා එදා තිබුණු "ෙපොලු යුගය" 
නැති කරලා, ඒ නීති  සියල්ල ඉවත් කරලා ෙබෞද්ධ රාජ්යයක් බිහි 
කළා.  

 
1965-70 කාලෙය් ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මැතිතුමා ආරම්භ කළ 

මහවැලි ෙයෝජනා කමය එදා  තිබුෙණ් අවුරුදු 30කින් අවසන් 
කරන්නට. ඒ වන විට  ඒ ව්යාපෘතිය ෙපොල්ෙගොල්ෙලන් නැවතිලා  
තිබුණා. මම කියන්ෙන් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා 
නායකෙයක්; නායකයන්ෙගත් නායකෙයක් කියලායි. එවැනි 
ආත්ම ශක්තියක්, විශ්වාසයක්, ෙනොසැෙලන අධිෂ්ඨානයක් 
වාෙග්ම දර්ශනයක් මත යන්න පුළුවන්, ඉලක්කයන් කියාත්මක 
කරන්න පුළුවන් නායකෙයක් ඉන්නවා නම්, මා දුටු එවැනි 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ෙකෙනක් තමයි අද ෙම් ගරු සභාව තුළ 
ඉන්ෙන්. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා එදා තරුණයකු වූ ගාමිණී 
දිසානායක මැතිතුමා එක්ක ගිහිල්ලා ජාවත්ෙත් වාරිමාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්දී කිව්ෙව්,  "මට අවුරුදු 30 ක් ඉන්න බැහැ, 
ෙම් ව්යාපෘතිය අවුරුදු 8කින් 10කින් ඉවර ෙවන්න ඕනෑ. මට ඕනෑ 
මෙග් කාලෙය් ෙම්ක ඉවර කරන්න" කියලායි. අන්න බලන්න! 
සියලුම අය ඒ කථාවට  හිනා වුණා. ෙමොකද, එතෙකොට 
භාණ්ඩාගාරෙය් ශතයක්වත් නැහැ. නමුත් එතුමා ෙනොසැලී ඔය 
වික්ෙටෝරියා වැනි ජලාශ හදපු නිසායි, අද ෙම් සියලුම ෙද්වල් 
තිෙබන්ෙන්. ඒ යුගෙය් හිටපු කණ්ඩායෙම් එක එක්ෙකනාෙග් 
දක්ෂතා අනුව ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා කටයුතු කළ 
ආකාරය, වැඩ පවරූ ආකාරය, කියා කළ ආකාරය මම දුටුවා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා එස්මන්ඩ් විකමසිංහ 

මැතිතුමාෙග්ත්, ඉතාම ෙශේෂ්ඨ කාන්තාවක් වන නාලිනී විකමසිංහ 
මැතිනියෙග්ත් පුතයායි. ඒ කාලෙය් එස්මන්ඩ් විකමසිංහ 
මහත්මයාට අපි ෙබොෙහොම ගරු කළා. එදා එතුමා ෙබොෙහොම දක්ෂ 
ෙලස, බුද්ධිමත් ආකාරයට ෙම් අය ෙමෙහයවන ආකාරය 
තරුණෙයක් විධියට මා දැක්කා. මම දැක්ෙක් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමා තමන්ෙග් පුතකු විධියට රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා 
ෙමෙහයවන ආකාරයයි. ඒ, ඥාතිකමට සැලකුවා ෙනොෙවයි. හැම 
ෙකෙනකු තුළම තිෙබන නායකත්වෙය් ගුණාංග එතුමා දැන ෙගන 
හිටියා. එතුමා දැක්කා, ෙම් රනිල් විකමසිංහ කියන ෙකනා 
ඉවසිලිවන්තව, ෙහොඳ අනාගතයකට යන ෙකෙනක් බව. ගාමිණී 
දිසානායක, ලලිත් ඇතුලත්මුදලි, ෙපේමදාස මැතිතුමන්ලා ඉදිරියට  
යද්දී,  ඔවුන් ෙගන ගිය යුගය අවසන් ෙවද්දී, ඒ නායකත්වය 
ඉදිරියට ෙගන යන්න රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාව හදපු ආකාරය 
මම දැක්කා. එතුමාත් ඇමතිවරයකු විධියට, නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිවරයකු විධියට එතුමාෙග් කාර්ය භාරයන් හරියටම කළා; 
අවංකව ඉටු කළා; දර්ශනයක් අනුව කටයුතු කළා. ඒ දර්ශනෙය් 
පතිඵල අද ලංකාෙව් තිෙබනවා. කාලයත් එක්ක විටින් විට ෙවනස් 
වූ පරිපාලන තන්තවලින් ෙම් රට විනාශ මුඛයට ගියා. ඒ දර්ශනය 
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අනුව කටයුතු  කර ෙගන ගියා නම් අද ෙම් රට  ආසියාෙව් තිෙබන  
ස්වර්ණමය රට බවට පත් ෙවනවා; ෙලෝකෙය් උතුම් රටක්, දියුණු 
ආර්ථිකයක් සහිත රටක් බවට පත් ෙවනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමනි, තවත් එක අවස්ථාවක් ගැන මා සඳහන් 

කරනවා. අෙප් විෙද්ශ ඇමතිතුමා හිටිය ඒ ෙගොඩනැඟිල්ෙල් තමයි 
එක් දවසක් අෙප් කණ්ඩායම් රැසව්ීම් පැවැත්තුෙව්. ඒ  යුගෙය් එක 
අවස්ථාවක් මට මතක් ෙවනවා, ෙමතුමාටත් මම ඒ අවස්ථාව 
මතක් කරනවා.  ෙබොෙහෝ අය ෙම්වා දන්ෙන් නැහැ. එක්තරා 
දවසකදී අපි රැස්වීම පවත්වන අතෙර් එක්වරම පැරණි 
ෙගොඩනැඟිල්ෙල් වහලෙය් බාල්කයක්, ''ෙඩෝං'' ගාලා උඩින් ආවා. 
ඒ බාල්කය දිරලායි කඩා වැටුෙණ්. ඒක  හරියට උලක් වාෙග්.  
ඒක ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙම්සය උඩට වැටිලා බිමට වැටුණා. මම 
දැක්කා, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ෙහල්ලුෙණ්වත් නැති බව. 
එතුමා ෙනොසැලී හිටිය ආකාරය මම දැක්කා. ඒ ෙවලාෙව් 
සියල්ලන්ම ගල් ගැහිලායි හිටිෙය්. Security එක භාරව සිටි අය 
ඇවිල්ලා ජනාධිපතිතුමාව ඇදලා ගත්තා. අර ෙබෝම්බ ගහපු 
ෙවලාෙවත් එෙහමයි හිටිෙය්.  

 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ යුගෙය් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් 
ගුරු හිඟයක් ඇති වුණා. ඒ ෙවලාෙව් නිශ්ශංක විෙජ්රත්න 
මැතිතුමා ගුරුවරුන් ෙදතුන්-දාහක්  අෙප් ආසනවලට පත් කළා. 
එෙහම පත් කිරීෙම්දී අඩු පාඩු සිදු වුණා; සුදුසුකම් නැති අයත් පත් 
වුණා. ඒ ෙවලාෙව් අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන් විපක්ෂෙයන් 
ෙචෝදනාවක් ආවා. අවසානෙය් ජනාධිපතිතුමා -ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමා- රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා අධ්යාපන 
ඇමතිවරයා වශෙයන් පත් කළා. ඒ ෙවලාෙව් ෙමතුමා තරුණ 
ඇමතිවරෙයක්. ෙමතුමා තීරණයක් ගත්තා, ''සුදුසුකම් නැති කිසි 
ෙකෙනක් බඳවා ගන්ෙන් නැහැ'' කියලා. ඒ ෙවලාෙව් ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් රැස්වීම්වල හැම දාම යුද්ධයක්; ''ෙම් පතිපත්ති ලිහිල් 
කරන්න'' කියලා අපි සියලු ෙදනාම ෙමතුමාට කෑ ගහනවා. නමුත්, 
එතුමා ෙහල්ලුෙණ් නැහැ: තීරණය ෙවනස් කෙළේ නැහැ.   

 
ගරු කථානායකතුමනි, දවසක් ජනාධිපතිතුමා -ෙජ්.ආර්. 

ජයවර්ධන මැතිතුමා- කිව්වා, ''රනිල්, ඔය පතිපත්තිය ෙපොඩ්ඩක් 
ලිහිල් කරන්න ෙකෝ'' කියලා. තරුණ ඇමතිවරෙයක් හැටියට 
ෙමතුමා දුන්නු උත්තරය ෙමොකක්ද? ''සර්, එෙහනම් මම 
ඇමතිකෙමන් අයින් ෙවන්නම්'' කිව්වා. අන්න බලන්න! මම 
හිතනවා, ඒක ෙම් සභාෙව් ඉන්න තරුණ මන්තීවරුන්ට ෙහොඳ 
පාඩමක් කියලා. ඒ ෙවලාෙව් ජනාධිපතිතුමා නිශ්ශබ්ද වුණා. අපි 
යටත් වුණා; අපි එතැන නැවතුණා. ඒ වාෙග්ම, එතුමා ෙබොෙහොම 
ඉවසිලිවන්තවයි ෙම් ගමන යන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් 
තමයි ෙමතුමා සම්බන්ධෙයන් තිෙබන දීර්ඝ ඉතිහාසය. මම දුටුව ඒ 
පතිපත්ති සම්බන්ධෙයන් කථා කරනවා නම් ෙබොෙහෝ ෙවලා කථා 
කරන්න තරම් සිද්ධි මම දන්නවා. 

 
ගරු කථානායකතුමනි, 1994 පැවති මැතිවරණය අපට 

මතකයි. ඒ පතිඵල අනුව එක ආසනයයි ෙවනස් ෙවලා තිබුෙණ්. ඒ 
එක ආසනය අෙනක් පැත්ෙතන් ගන්න අපට පුළුවන්කම තිබුණා. 
නමුත් ෙමතුමා පජාතන්තවාදය ගරු කරන පුද්ගලෙයක් විධියට, 
මහ ජන මතයට ගරු කරලා බෑග් එකත් අරෙගන අරලියගහ 
මැදුෙරන් ගියා. ඒවා අපට අමතක කරන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම, 1995 
අවුරුද්ද මට මතකයි. ඒ කාලෙය් මමත් පක්ෂෙය් තනතුරක හිටිය 
ෙකෙනක්. ඒ,  විපක්ෂෙය් අපි ෙබොෙහොම තාඩන-පීඩනවලට මුහුණ 
දුන් ෙවලාවක්. පහුෙවනි දා උෙද් newsවලට කිව්වා, චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග ජනාධිපතිතුමියත්, රනිල් විකමසිංහ 
විපක්ෂ නායකතුමාත්, ලියම් ෙෆොක්ස් විෙද්ශ ඇමතිතුමා එක්ක 
ගිවිසුමක් අත්සන් කළා කියලා. අපි ඇහුවා, ''ඇයි එෙහම කෙළේ?'' 
කියලා. අපට හරි තරහක් ඇති වුණා, අපට හිරිහැර කරන අයත් 

එක්ක ෙමෙහම ගිවිසුමක් අත්සන් කෙළේ ඇයි කියලා. ඒ ෙවලාෙව් 
අෙප් විපක්ෂ නායකතුමා අපව කාමරයට කැ ෙඳව්වා. කැඳවා 
කිව්වා,"ජයවිකම, මතක තියාගන්න. අපි බලයට ආවත්  
පභාකරන්ෙග්  එල්ටීටීඊ පශ්නයට අපට මුහුණ ෙදන්නට සිද්ධ 
ෙවනවා. අපි ෙම්  පශ්නය  ෙකොෙහොම  හරි ඉවර කරන්න  ඕනෑ. 
අපි දැන් විපක්ෂෙය් හිටියත් කවදා ෙහෝ ආණ්ඩු  පක්ෂයට එනවා.  
දැන් අප මුහුණ දී තිෙබන ෙම් පශ්නය ජාතික පශ්නයක් විධියට 
සලකා විසඳන්නට ඕනෑ. මම ලියම්  ෙෆොක්ස් හා චන්දිකා 
කුමාරණතුංග මැතිනියත් සමඟ ගිවිසුම අත්සන් කෙළේ අනාගතය 
දිහා බලලා" කියා. අන්න ඒ නායකත්වයයි ෙම් ගරු සභාවට ඕනෑ. 
එවැනි නායකත්වයක් ඇති අය ෙම් ගරු සභාෙව් නැතිකමයි 
පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. හැම ෙකනාම පටු ආකල්ප ඉස්සරහට 
ෙගනැවිත් තමන් බලයට එන්න උත්සාහ කරනවා; බලය සදාකල් 
පවතින්ෙන් නැති බව මතක තියාගන්ෙන් නැහැ. අද බලෙය්  
හිටියත් ෙහට ඒ බලය  නැති වන්නට පුළුවන්. අපි කාටවත් 
සතුරුකම්  කරන්ෙන් නැහැ. අද ෙම් අවස්ථාවට සහභාගි ෙනොවුණු 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් සෙහෝදර  
මන්තීවරුන්  ෙම් ගරු සභාවට ඇවිත් වාඩි ෙවලා හිටියා නම් ඒ 
ඇති; කථා ෙනොකළත් කමක් නැහැ. එක තමයි උතුම් ගුණාංගය.   

 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ 

මැතිතුමා ගැන කථා කරන්න අද කථිකයන් රාශියක් ඉන්නවා. 
ඔබතුමාටත් එය පශ්නයක් බව මම දන්නවා. දීර්ඝ වශෙයන් කථා 
කරනවා නම් මට හුඟක් ෙද්වල් කියන්නට තිෙබනවා. ගරු 
අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙද්ශපාලන  
ජීවිතය ෙම් අවුරුදු හතළිහක කාලයකින් නවතින්න ට බැහැ. 
ෙමොකද, ඔබතුමා මහා දාර්ශනිකෙයක්. ඔබතුමාට ආර්ථික 
දර්ශනයක් තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් රටවල්වලට ගිය අවස්ථාවලදී 
ෙලෝක නායකයන් මට කියා තිෙබනවා,"රනිල් කියන්ෙන් ලංකාව 
පමණක් ෙනොෙවයි ෙලෝකෙය්  ඕනෑම රටක් පාලනය කරන්නට 
පුළුවන් ආර්ථික දර්ශනයක් තිෙබන  නායකෙයක්" කියා. ලංකාව 
ආඩම්බර විය හැකි ඉතිහාසයක් තිෙබන ෙශේෂ්ඨ රටක්. ඔබතුමා 
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත් සමඟ ෙනොෙසල්වීයන 
ෙම් ගමෙන්දී,  එක පවුලක් වන ෙම් සෙහෝදර මන්තීවරුනුත් අපි 
ඔක්ෙකොම ෙම් ගමන ෙනොෙසල්වී යනවා.  ඒ ගමන කාටවත් 
නවත්වන්නට බැරි බව මම කියනවා. අපි ඔක්ෙකොම එකමුතුව 
ඉවසිලිමත්ව ෙම් ගමන ඉදිරියට  යන්න  ඕනෑ.   

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 

මැතිතුමාත්  සමඟ ෙම් රට ඒ ආකාරෙයන් ඉවසිලිමත්ව ඉදිරියට 
ෙගන ගිහින් 2020 වර්ෂය ෙවද්දී ෙම් රෙට් ණය බර නැති කර, ෙම් 
රට ආර්ථික  ෙලෝකෙය්  උතුම් රටක් බවට පත් කරනු ඇතැයි 
කියන විශ්වාසය මා තුළ තිෙබනවා. ඒ සඳහා ඔබතුමාට තිවිධ 
රත්නෙය් පිහිට හා ෙදවියන්ෙග් ආශිර්වාදය ලැබී දීර්ඝායුෂ, 
ශක්තිය හා ෛධර්යයත් ලැෙබ්වායි මෙග් හදවතින්ම පාර්ථනා 
කරනවා.  

 
ගරු අගාමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට ෙහොඳ මැතිනියක් සිටිනවා. 

එතුමිය ෙබොෙහොම ඉවසිලිවන්ත මහාචාර්යවරියක්. සාර්ථක, යුග 
දිවියක් ෙගවන  ෛමතී විකමසිංහ මැතිනියටත්, ඔබතුමන්ටත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මා නැවතත් දීර්ඝායුෂ පතනවා. ගරු අගාමාත්යතුමනි, 
ඔබතුමන් රට ෙවනුෙවන් කරෙගන යන ෙසේවය තවත් ෙශේෂ්ඨ 
ආකාරයට කර ෙගන යාමට හැකිෙව්වා!යි මා  පාර්ථනා කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු අමාත්යතුමනි.  

ඊළඟට, ගරු පලනි දිගම්බරම් අමාත්යතුමා. 
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ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා (කඳුරට නව ගම්මාන,  යටිතල 
පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம் - மைலநாட்  திய கிராமங்கள்,  
உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Palany Thigambaram - Minister of Hill Country 
New Villages, Infrastructure and Community Development) 
 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, தன  வாழ்க்ைகயில் 40 

வ டங்கைளப் பாரா மன்ற அரசிய ல் அர்ப்பணிப் டன் 
ஈ ப த்திக்ெகாண் க்கும் மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் 
ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க க்குத் ெதாழிலாளர் ேதசிய 

ன்னணியின் தைலவர் என்ற வைகயி ம் மைலயகத் தமிழ் 
மக்கைளப் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் பாரா மன்ற உ ப்பினர் 
என்ற வைகயி ம் அைமச்சர் என்ற வைகயி ம் என  
வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
 

ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, அரசியல் வாழ்க்ைக 
என்ப  இலகுவானதல்ல. மக்கள் பணிக்காக ன்வந்  
அரசியல் கட்சிெயான்றில் இைணந்  பணியாற் கின்றேபா , 
வ டத்தின் 365 நாட்களி ம் அந்தப் பணிக்காகேவ 
அர்ப்பணிப்ேபா  இ த்தல் ேவண் ம். சுமார் 5 வ டங்களாக 
மாகாண சைப உ ப்பினராக ம் 7 வ டங்களாகப் 
பாரா மன்ற உ ப்பினராக ம் அரசியல் பணியில் இ க்கும் 
என்னால், ைமயான அரசியல் பணியில் இ ப்பதன் 
சிரமத்திைன ம் அ த்தங்கைள ம் உணர்ந் ெகாள்ள 

கின்ற . இலங்ைக அரசிய ன் 40 வ ட கால வரலாற்றில் 
நாடா மன்ற உ ப்பினராக, அைமச்சராக, எதிர்க்கட்சித் 
தைலவராக, பிரதமராக ஒ வர் ெசயற்பட்  வந்தி க்கின்றார் 
என்ப ம் அவர் ஓர் அரசியல் கட்சியின் தைலவராக இ ந்  
வந்தி க்கின்றார் என்ப ம் சாதைனதான்.  
 

மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்கள் பல்கைலக்கழகக் காலத்தில் இ ந்ேத தன  அரசியல் 
பயணத்ைத ஆரம்பித்தவர். மைறந்த ன்னாள் ஜனாதிபதி 
ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன அவர்களின் அரசியல் வழிகாட்ட ல் 
வளர்ந்தவர். ஆர். பிேரமதாச, .பி. விேஜ ங்க, ல த் 
அத் லத் த , காமினி திசாநாயக்க ேபான்ற த்த 
தைலவர்க டன் ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியில் இைணந்தி ந்  
அ பவங்கைளப் ெபற் க்ெகாண்டவர். இளம் வயதிேலேய 
தைலைமத் வப் ெபா ப் க்கைள ஏற் , ஐக்கிய ேதசியக் 
கட்சியின் தைலவராகப் பதவி ஏற் ப் பல்ேவ  சிக்கலான 
காலகட்டங்களில் கட்சிைய வழிநடத்தியவர். தன  அரசியல் 
பயணத்தில் பல்ேவ  இைட கள் வந்தேபா ம் அதைனப் 
ெபா ைமேயா  எதிர்ெகாண் , தன  சாணக்கியமான 
ெசயற்பா களால் ஐக்கிய ேதசியக் கட்சிைய மீண் ம் ஆட்சி 
பீடம் ஏற்றியவர்.  
 

ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள,  ஐக்கிய ேதசியக் 
கட்சிைய ஒ  கூட்டணிக் கட்சியாக - ஐக்கிய ேதசிய 

ன்னணியாக விாிவாக்கி ஒ  கூட்டணிைய உ வாக்கி, பிற 
அரசியல் கட்சிகளின ம் சிவில் ச க அைமப் க்களின ம் 
ஒத் ைழப் டன் மாத்திரம் அன்றி, சுதந்திரக் கட்சி டன்கூட 
ஒன்றிைணந்  ேதசிய அரசாங்கத்திைன நடத்திவ வதி ம் 
பங்களிப்ைப வழங்கி வ பவர் பிரதம அைமச்சர் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்கள்.  
 

ஐக்கிய ேதசிய ன்னணிைய உ வாக்கியேபா , 
ெதாழிலாளர் ேதசிய ன்னணியின் ஆதரவிைனத் தமிழ் 

ற்ேபாக்குக் கூட்டணி டாகப் ெபற் க்ெகா த் க் கடந்த 
ெபா த் ேதர்த ல் வெர யா மாவட்டத்தில் அதிகள  
வாக்கு வித்தியாசத்தில் ஐக்கிய ேதசியக் கட்சிைய ெவற்றி 
ெபறச் ெசய் ம் வாய்ப்  எமக்குக் கிைடத்த . எம  கட்சியின் 
பலத்ைத உணர்ந் , எமக்கு அைமச்சரைவயில் உாிய 
அைமச்சுப் ெபா ப்  ஒன்ைறப் ெபற் க்ெகா த்த ெப ைம 
பிரதம அைமச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கைளேய சா ம்.  

 
நான் பிரதிநிதித் வம் ெசய்கின்ற மைலயகப் 

ெப ந்ேதாட்ட மக்கள் காலாகாலமாக அரச ெபா  நிர்வாக 
ைறைமயில் இ ந்  வி பட்டவர்களாக இ ந்  வ கின்ற 

நிைலயில், அவ்வப்ேபா  எம  அரசியல் ேபரம் ேபசுதல் 
ஊடாக நாம் சில ன்ென ப் க்கைள ேமற்ெகாண்  
ெவற்றிகைளக் கண் ள்ேளாம். ன்னாள் ஜனாதிபதி 
சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க குமாரண ங்க 1996ஆம் ஆண்  
மைலயகப் ெப ந்ேதாட்ட மக்க க்காக தன் த ல் 
ேதாட்ட உட்கட்டைமப்  அைமச்சிைன உ வாக்கிக் 
ெகா த்தி ந்தார். 2009ஆம் ஆண் ல் அ த்ததாக வந்த 
அரசாங்கம் குறித்த அைமச்சிைன இல்லாமல் ெசய்தி ந்த . 
எனி ம் 2015ஆம் ஆண்  நல்லாட்சி அரசு 
அைமயப்ெபற்ற ம் ெப ந்ேதாட்ட உட்கட்டைமப்  
அைமச்சிைன உ வாக்கி, 100 நாள் ேவைலத்திட்டத்திேல 7 
'ேபர்ச்' காணி டன்கூ ய தனி ட் த் திட்டத்திைன 
நைட ைறப்ப த் ம் ெபா ப்பிைன அவர் என்னிடம் 
ஒப்பைடத்தார்.  

 
 நாட்களில் ெவற்றிகரமாக ன்ென க்கப்பட்ட 

திட்டம் காரணமாக என  அைமச்சுப் பணியில் நம்பிக்ைக 
ெகாண் , ெபா த் ேதர்த க்குப் பின்னர் அைமந்த ேதசிய 
அரசாங்கத்தில் "மைலநாட்  திய கிராமங்கள், 
உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி 
அைமச்சு" என்ற ஓர் அைமச்ைச உ வாக்கி, ‘ேதாட்டம்’ எ ம் 
ெசால் க்குப் பதிலாக, மைலநாட் ல் திய கிராமங்கைள 
உ வாக்கித் ேதாட்டங்கைளக் கிராமங்களாக மாற் ம் 
எண்ணக்க விைன நைட ைறக்குக் ெகாண் வந் , அதைன 
உத்திேயாக ர்வமாக ஆரம்பித்  ைவத்தவர் மாண் மிகு 
பிரதம அைமச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் என்பைத 
மைலயக மக்களின் சார்பில் நன்றி டன் இந்த உயாிய 
சைபயிேல பதி ெசய்ய வி ம் கின்ேறன்.  

 
எதிர்க்கட்சித் தைலவராகச் ெசயற்பட்ட காலத்தில் ஒ சில 

ஊடகங்கள் பிரதம அைமச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்கைவத் 
திட்டமிட்ட அ ப்பைடயில் விசமப் பிரசாரம் லம் கீழிறக்க 

யற்சித்தன. எனி ம் அவர், தன  மனம் தளராத ஆற்றலால் 
இன்  இலங்ைக நாட் ன் பிரதமராக மீண் ம் உயர்ந்  
நிற்கின்றார். இன்  பாரா மன்ற அரசியல் வாழ்வில் 40 
ஆண் காலப் ர்த்திையக் ெகாண்டா ம் பிரதம அைமச்சர் 
ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் தன  அரசியல் ெசயற்பாட் ல் 
இன் ம் பல ஆண் கள் திடமாகச் ெசயற்ப வதற்கு மைலயக 
மக்கள் சார்பில் என  மனமார்ந்த வாழ்த் க்கைளத் 
ெதாிவித் க்ெகாண்  விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 
வணக்கம்.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
( மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Thank you, Hon. Minister. The next speaker is the 

Hon. Mano Ganesan. 
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ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා (ජාතික සහජීවනය, සංවාද 
හා රාජ්ය භාෂා අමාත්යතුමා ) 
( மாண் மிகு மேனா கேணசன் - ேதசிய சகவாழ் , 
கலந் ைரயாடல் மற் ம் அரசக ம ெமாழிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Mano Ganesan - Minister of National Co-
existence, Dialogue and Official Languages) 

நன்றி, ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள!  
 

எங்கள  பிரதம அைமச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்கள  40 ஆண்  காலப் பாரா மன்ற மற் ம் ெபா ப் 
பணி ெதாடர்பாக, அவைரப் பாராட்  மகிழ்வதற்காக நாங்கள் 
இங்கு கூ யி க்கின்ேறாம். நான் பாரா மன்றத்திேல 
உைரயாற் ம்ெபா  வழைமயாகச் சிங்கள ெமாழியில் 
உைரயாற்றினா ம்கூட, இன்  என  தாய்ெமாழியில் 
உைரயாற்றி, அதன் லமாக எங்கள  மகிழ்ச்சிையத் 
ெதளிவான ைறயிேல, சாியான வைகயில் பகிர்ந் ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.   
 

ெகௗரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள  அரசியல் 
வாழ்ைவ உற் ேநாக்கும்ேபா  எனக்கு இரண்  விடயங்கள் 

லனாகின்றன.  ஒன்  கல்வி, அ த்த  இைளஞர் 
ன்ேனற்றம். இந்த இரண்  விடயங்கைள ம்தான் அவர் 

தன  அரசியல் வாழ்விேல அ ப்பைடத் ேதைவகளாக 
உணர்ந்  ன்ென த் க்ெகாண் ந்தார் என்பைதப் 
பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . இன்  கல்விக்காக 
இயங்கிவ ம் ேதசியக் கல்வி நி வகமான  அவாின் 
சிந்தைனயில் உதித்த ஒ  த்ெதன நான் நிைனக்கின்ேறன்.  
ெவ மேன கல்வி என்ற ஒ  ைறைமயிேல இ ந்த ஒ  
ெசயற்பாட்ைட அவர் மாற்றியைமத்தார். எதிர்காலத்ைத 
ேநாக்கிய கல்வி இ க்கேவண் ம், அ ேவ நாட் ன் 
அ ப்பைட அவசியமாக இ க்கின்ற  என்பைத உணர்ந்  
கல்விக் ெகாள்ைகையத் ெதாடர்ந்  ப்பித் க்ெகாண்  - 
update ெசய் ெகாண்  வ கின்ற ஒ  ைறைமைய அவர் 
அன்  ஏற்ப த்தி அதைன நி வனமயப்ப த்தியி க்கின்றார்.  
அைத நாங்கள் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம்.   

 
அ மட் மல்ல, கல்வி டன் ேசா்த் த் ெதாழில் ட்பம், 

கணினி, ஆங்கிலம் ஆகிய ைறகைள ம் அவர் அபிவி த்தி 
ெசய்தி க்கின்றார். கடந்த காலங்களில் இந்த நாட் ேல பல 
தைலவர்கள் இ ந்தார்கள்.  அவர்கள் இந்த நாட் ன் பாமர 
மக்களின், ஏைழ மக்களின் பிள்ைளகைள எல்லாம் ஆங்கிலம் 
ப க்கேவண்டாம் என்  ெசால் விட் த் தம  பிள்ைளகைள 
எல்லாம் ெவளிநாட் க்கு அ ப்பி ஆங்கிலம் ப ப்பித்தார்கள் 
என்ப  எமக்கு நன்றாகத் ெதாி ம்.  ஆனால், ெகௗரவ ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்கள் அப்ப ச் ெசய்யவில்ைல.  அவர் இந்த 
நாட் ன் ஏைழப் பிள்ைளகள், பாமரப் பிள்ைளகள் 
எல்ேலா ேம ஆங்கிலம் ப க்கேவண் ம் என்ற ஆர்வத்ைத 
அ ப்பைடயாகக்ெகாண் , ஆங்கிலக் கல்விைய 
வளர்த்ெத த்தார். ஆங்கிலம், கணிணிக் கல்வி, ெதாழில் ட்பக் 
கல்வி ஆகியவற்ைறக் கல்விச் ெசயற்பாட் ேல ன்னிைல 
வகிக்கச் ெசய்தி ந்தார்.   

 
அ மட் மல்ல, விைளயாட் த் ைறயி ம்கூட அவர் 

பாாிய பங்களிப்ைப வழங்கியி ந்தார் என்  ெசால்ல 
ேவண் ம்.  நா  க்க இன்  பாடசாைலகைள ஒட் ய 
விைளயாட்  ைமதானங்கள் அைமக்கப் பட் க்கின்றன 
என்றால், அதற்கு ஆரம்ப கர்த்தாவாகக் ெகௗரவ ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்கள் இ ந்தாெரன்  ெசால்லலாம். 

அ மட் மல்ல, விைளயாட் த் ைறயில் சிறந்  
விளங்கியவர்கைளக் கண் பி த் , அவர்கைள 
வளர்த்ெத த் , விைளயாட் த் ைற சார்ந்த ஆசிாியர் 
நியமனங்கைள அவர்க க்கு வழங்கித் திட்டமிட்ட 

ைறயிேல விைளயாட் த் ைறைய ம் வளர்த்ெத த்தார்.   
 
அ த் , இைளஞர் ைறெயன்  பார்க்கும்ேபா , 

இைளஞர் ேசைவ மன்றத்தின் பிதாமகனாக அவர் 
இ ந்தி க்கின்றார். இைளஞர்கைள அைடயாளங்கண் , 
அவர்கள் வளர்ந்  வரேவண் ம், எ ச்சி ெபறேவண் ம் 
என்  ெதளிவான ஒ  உணர்ைவக் ெகாண் ந்தார்.  
எந்தெவா  நாட் ேல, எந்தெவா  ச கத்திேல இைளஞர்கள் 

ங்கிவழிகின்றார்கேளா, அந்த நா ம் அந்தச் ச க ம் 
ங்கிவி ம். அேதேபால், எந்தெவா  நாட் ேல, எந்தெவா  

ச கத்திேல இைளஞர்கள் விழித்தி க்கின்றார்கேளா அந்த 
நா ம் அந்தச் ச க ம் எ ச்சிெப ம், மலர்ச்சி ெப ம், 

ன்ேன ம் என்ற அ ப்பைடைய அவர் ெதளிவான 
ைறயில் உணர்த்தி அதைன நைட ைறப்ப த்திக் 

காட் யி ந்தார்.  அந்தக் காரணத்தினாேலதான் இைளஞர் 
ேசைவகள் மன்றத்ேதா  மட் ம் நின் விடாமல், ஒவ்ேவார் 
ஆண் ம் ெதாடர்ச்சியாக இைளஞர் காம்கைள 
நாெடங்கி ம் திட்டமிட்ட ைறயிேல 
நடத்திக்ெகாண் ந்தார்.  அதன் லமாக எம  நாட் ன் 
இைளஞர் ச தாயத்திற்கு ஓர் உந் சக்தியாக இ ந்தார்.  
ஏெனன்றால், இைளஞர் ச தாயம்தான் நாட் ன் 
எ ச்சிக்கான ஓர் உந் சக்தி - engine என்பைத அவர் 
ெதளிவாக அறிந்தி ந்தார்.  அ  உண்ைம.  ஆகேவ, இைத 
நாங்க ம் கவனத்திெல க்க ேவண் ம்.   

 
எனக்குத் தற்ேபா  ஒ  சம்பவம் ஞாபகத்திற்கு 

வ கின்ற . 2010ஆம் ஆண்  ஜனாதிபதித் ேதா்த ன்ேபா  
எம  ெபா  ேவட்பாளர் சரத் ெபான்ேசகா அவர்க க்கு 
ஆதர  ெதாிவித்  நாங்கள் எல்ேலா ேம பிரசாரம் 
ெசய் ெகாண் ந்த ேவைளயிேல, மைலநாட் ல் 
வலப்பைனயி ந்  ேநார் ட் வைர ம் ெகௗரவ ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்க டன் நான் பயணித் க் 
ெகாண் ந்ேதன். வலப்பைனயில் கூட்டத்ைத த் விட்  
ேநார் ட் கூட்டத்திற்குச் ெசல்வதற்காக அவர  வாகனத்தில் 
நான் பயணித்ேதன். மைறந்த எம  நண்பர் டாக்டர் ஜயலத் 
ஜயவர்தன அவர்க ம் அன்   என் டன் இ ந்தாெரன்  
நிைனக்கின்ேறன். அந்த மைலநாட்  திகளிேல நாம் 
வந் ெகாண் ந்தேபா  ெகௗரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்கள் ஒ  விடயத்ைதச் ெசான்னார்.  அ  இன் ம் என் 
கா களில் ஒ த் க்ெகாண் க்கின்ற . “எங்கள் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கள  வாழ்க்ைகையப் பா ங்கள் மேனா.  
அவர்கள  வாழ்க்ைக ஏன் ேதசிய நீேராட்டத்தி ந்  
தள்ளிைவக்கப்பட்ட ஒ  வாழ்க்ைகயாக இ க்கின்ற 
ெதன்றால், அவர்கள  'லயன்' கு யி ப் க்கள் எல்லாம் 
ேதாட்டங்க க்குள்ேள மைலக க்கு அப்பால் ேமேல 
இ க்கின்றன. எனேவ, அவற்றிைன மாற்றியைமத் ச் 
சாைலேயாரங்களிேல தனி கைள அைமத் க் ெகா க்க 
ேவண் ம்” என்ற தன  கனைவ என்னிடம் பகிர்ந் ெகாண்  
வந்தார். அதன் லமாகத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைள 
நைட ைற ாீதியாகத் ேதசிய நீேராட்டத்தில் கலந்திட 

ெமன்ற கனைவ என்னிடம் பகிர்ந் ெகாண்டார்.  
அ மட் மல்ல, “எதிர்காலத்தில் எங்கள  ஆட்சிவ ம்ேபா  
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் எல்ேலா க்கும் தனி கைளச் 
சாைலேயாரங்களில் அைமத் க் ெகா ப்பதன் லமாக 
அவர்கள் ேதசிய நீேராட்டத்தில் கலந்த பின்னர், அவர்கள் 
உங்க க்கு வாக்களிக்கா  சிங்கள ெமாழிையப் ேபசுகின்ற 
சிங்கள இனத்ைதச் சார்ந்த எம  ேவட்பாளர்க க்கு 
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வாக்களிக்கக்கூ ய வாய்ப்  ஏற்ப ம்” என்  
சிாித் க்ெகாண்  ேவ க்ைகயாகச் ெசான்னார். நா ம்  
சிாித் க்ெகாண்ேட, “அ  நல்ல விடயம். உண்ைமயிேல 
அப்ப  அவர்கள் ெசய்வார்கேளயானால் எதிர்காலத்திேல 
தமிழ் மக்கள் தமிழர்க க்கு மட் ேம வாக்களிக்கேவண் ம் 
என்ற ெகாள்ைகைய மாற்றி, நாங்க ம் சிங்கள மக்களின் 
வாக்குகைளப் ெபறக்கூ ய வாய்ப் கள் ஏற்ப ம்.” என்  
ெசான்ேனன். அவ க்கு அ  ஞாபகமி க்குெமன்  
நிைனக்கின்ேறன். உண்ைமயில் அ தான் சாி. இந்த நாட் ேல 
இ க்கக்கூ ய இன அைடயாள அரசியைலத் தவிர்த் , 
ப ப்ப யாக ேதசிய ாீதியாக அரசிய ல் ைழய ேவண் ம் 
என்ற அ ப்பைடைய எனக்குக் காட் த்தந்தவர் ெகௗரவ 
ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள்தான் என்பைத நான் இங்கு 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

 
ேதசிய இனப்பிரச்சிைனக்குப் ேபச்சுவார்த்ைத 

லமாகத்தான் தீர்  காணப்படேவண் ம் என்பதிேல அவர் 
ெதளிவான, உ தியான நிைலப்பாட்ைடக் ெகாண் க்கிறார். 
ஏெனன்றால், ேபச்சுவார்த்ைத லம்தான் இனங்க க்கு 
மத்தியில் உண்ைமயான ாிந் ணர்ைவக் ஏற்ப த்த ம். 
அதன ப்பைடயில், இனங்க க்கு மத்தியிேல ஓர் இைணந்த 
ெசயல்பாட்ைடக் ெகாண் வர ேவண் ம் என்பதிேல அவர் 
அக்கைறயாக இ ந்தார் என்ப  எங்க க்கு நன்றாகத் 
ெதாி ம். ேபச்சுவார்த்ைத லமாகத் தீர்  காண்பதற்காக 
அவர் கடந்த காலங்களிேல பல்ேவ  சந்தர்ப்பங்களில் ெதாடர் 

யற்சிகைள ேமற்ெகாண்  வந்தார். இனப்பிரச்சிைனக்கு 
இன் வைர தீர்ெவான்  காணப்படாவிட்டா ம் அவ ைடய 

யற்சிகள் ேதால்வியைடந் விட்டன என்  ெசால்ல 
யா . அதன்பிறகு தனிநாட் க் ேகாாிக்ைகைய 

ன்ைவத்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஆ தப் ேபாராட்டம் 
க்கு வந்த ; அரச பயங்கரவாதம் க்கு வந்த . 

என்றா ம்கூட, த்தம் வைடவதற்கு ெகௗரவ ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்க ைடய ேபச்சுவார்த்ைத யற்சி ஓர் 
அ ப்பைடயாக அைமந்த  என்பைத வரலா  ஒ  நாைளக்கு 
நிச்சயமாகப் பதி ெசய் ம் என்  நான் நம் கின்ேறன்.  

 
அ மட் மல்ல, தமிழீழ வி தைலப் களின் 

ேதால்வியான  ஒ ேபா ம் தமிழ் மக்களின் ேதால்வியாக 
அைமந் விடக்கூடா  என்பதி ம் தமிழீழ வி தைலப் 

க க்கு எதிரான ெவற்றி என்ப  தமிழ் மக்க க்கு 
எதிரான ெவற்றியாக அைமந்  விடக்கூடா  என்பதி ம் 
அவர் ெதளிவாக இ ந்தார் என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். 
காரணம், கடந்த பத்  வ டங்க க்கு ேமலாக நான் 
அவ டன் எதிர்க்கட்சியில் இ ந் ெகாண்  ெத ப் 
ேபாராட்டங்கள் தல் பாரா மன்றப் ேபாராட்டங்கள் வைர 
ெதாடர்ந்  ெசயல்பட்ட ஒ வன் என்ற வைகயில், அ பற்றி 
எனக்கு நன்றாகத் ெதாி ம். 

 
அ மட் மல்ல, அன்  நாங்கள் மக்கள் கண்காணிப் க் 

கு ைவ அைமத்தி ந்ேதாம்; “நிதஹஸ் ேவதிகாவ” என்  
ெசால்லக்கூ ய சுதந்திரத் க்கான ேமைடைய ம் 
அைமத்தி ந்ேதாம். அதற்குப் பின்னர், “விபக்ஷ விேராதய” 
என்  ெசால்லக்கூ ய எதிர்க் கட்சிகளின் எதிர்ப்  
இயக்கத்ைத ம் அைமத்தி ந்ேதாம். கைடசி காலகட்டத்தில், 
“சமகி ெபர ன” என்  ெசால்லக்கூ ய ஒ  ன்னணிைய ம் 
அைமத்தி ந்ேதாம். இைவ அைனத் ம் ன்ென க்கப்பட்ட 
ெபா , நான் அவ டன் கூடேவ இ ந்தி க்கின்ேறன்; அவர் 
கரம்பி த்  ெசயற்பட் க்கின்ேறன் என்ப  அவ க்கு 
நன்றாகத் ெதாி ம் என்  நிைனக்கின்ேறன். 
அக்காலகட்டத்தில் ஜனநாயகம், சுதந்திரம், மனித உாிைமகள், 
சட்டத்தின் ஆட்சி, ஊடகச் சுதந்திரம் என்பன இல்லாமல் 

இ ந்த  மட் மல்ல, நம  மக்கைளத் திட்டமிட்ட ைறயிேல 
அைடயாளம்கண் , அவர்கைளக் ைக ெசய்வதாகச் ெசால் , 
ெவள்ைள ேவன் லம் கடத்திச் ெசன்  ெகாைல ெசய்த 
அந்தக் காட்டாட்சிைய ட் க்கு அ ப்பேவண் ய 
ேதைவயி ந்த . அதைன அ ப்பைடயாக் ெகாண்  நாங்கள் 
அன்  ெசயற்பட்ேடாம் என்ப  உங்க க்கு நன்றாகத் 
ெதாி ம் என்  நிைனக்கின்ேறன்.  

 
இைவெயல்லாம் நைடெபற்றெபா , நான் அவாிடம் 

ப த் க்ெகாண்ட பாடங்கள் நிைறயேவ இ க்கின்றன. 
தலாவ  பாடம் நிதானம்! அ த்  ெபா ைம! இந்த 

இரண்  விடயங்கைள ம் நான் அவாிடமி ந் தான் 
கற் க்ெகாண்ேடன். அ மட் மல்ல, ெகா த்த 
வாக்கு திைய - உ திெமாழிைய தன் ைடய தைலையக் 
ெகா த்தாவ  நிைறேவற்றேவண் ம் என்ற பண்ைப ம் நான் 
அவாிடமி ந்  கற் க்ெகாண்ேடன். அவாி ம் வய  
குைறந்த ஓர் அரசியல்வாதியாக, ஒ  கட்சியின் தைலவராக 
இ க்கின்ற நான், அவாிடமி ந்  ப த் க்ெகாண்ட க்கிய 
பாடங்கள் என்னெவன்றால், நான் ன்னர் ெசான்ன ேபால், 
ஒன்  ெபா ைம! அ த்த  நிதானம்! அதற்கு அ த்த  
ெகா த்த வாக்ைக தன் ைடய தைலையக் ெகா த்தாவ  
நிைறேவற்றேவண் ம் என்ற பண் !  

 
இப்ெபா  பா ங்கள்! இந்த நாட் ேல த்தம் 
ந் விட்டா ம்கூட, ேதசிய இனப் பிரச்சிைன இன் ம் 

தீர்க்கப்படவில்ைல. “ேதசிய இனப் பிரச்சிைனைய 
த்தத்தின் லம் க்குக் ெகாண் வந் விட்ேடாம்” என்  

எவராவ  ெசால்வார்கேளயானால், அவர்கள் ட்டாள்கள். 
இப்ெபா  நாங்கள் மக்கள் ஆைணையப் ெபற் க்ெகாண் , 

தியேதார் அரசியலைமப்ைப உ வாக்குகின்ற 
ெசயற்பாட்ைட அரசியலைமப் ப் ேபரைவயின் லம் 
உ வாக்கப்பட் க்கின்ற வழிப்ப த் ம் கு வி டாக 
நிதானமான ைறயிேல ேமற்ெகாண்  வ கின்ேறாம்.  
அந்தக் கு  ெவ மேன அரசாங்கத்தின் கு வல்ல. மாறாக, 
நாட் ன் கு  என் தான் ெசால்லேவண் ம். அதில் 
அரசாங்கத்தில் அங்கம் வகிக்கின்ற அைமச்சர்கள் - கட்சித் 
தைலவர்கள் மாத்திரமல்ல, எதிர்க்கட்சித் தைலவர்  உட்பட 
எதிர்க் கட்சிப் பிரதிநிதிக ம் அங்கம் வகிக்கின்றார்கள். 
எனேவ, இச்ெசயற்பாடான  ேதசிய ாீதியான ஒ  
ெசயற்பாடாக ன்ென க்கப்படேவண் ம் என்ப  ெகௗரவ 
ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க ைடய எண்ணக்க  என்ப  
எனக்கு நன்றாகத் ெதாி ம்.  

 
இந்த வழிப்ப த் ம் கு வின் தைலவர் என்ற ைறயிேல 

அவர் நிதானமாக ம் ெபா ைமயாக ம் பண் ட ம் 
திர்ச்சி ட ம் ெசயற்பட் க்ெகாண் ப்பைத நாங்கள் 

தினசாி பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . எனேவ, தியேதார் 
அரசியலைமப்ைப உ வாக்கி, நாட் ல் காணப்ப கின்ற 
அ ப்பைடப் பிரச்சிைனகள் அைனத் க்கும் அ ப்பைடக் 
காரணியாக இ க்கக்கூ ய ேதசிய இனப்பிரச்சிைனக்கு 
நியாயமான தீர்ைவ கண்ேடதீ ேவாம் என்  
நிைனக்கின்ேறன். அ தான், இந்த நாட் ேல அரசியல் 
வாழ்க்ைகயிேல 40 ஆண் களாக நட்சத்திரமாக 
திகழ்ந் ெகாண்  இன்  எமக்குத் தைலைமதாங்கிக் 
ெகாண் க்கக்கூ ய ெகௗரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்க க்கு நாங்கள் ெசய்யக்கூ ய மிகப் ெபாிய நன்றிக் 
கடனாக இ க்கும் என்  நிைனக்கின்ேறன். நிச்சயமாக 
நாங்கள் அைதச் ெசய்ேவாம் என்ற நம்பிக்ைக 
எனக்கி க்கின்ற . அந்த அ ப்பைடயிேலதான் நான் 
என் ைடய உணர் கைள இங்கு பகிர்ந்  
ெகாண் க்கின்ேறன்.  
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ெகா ம்  மாவட்டப் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் என்ற 
வைகயில், நா ம் அவ ம் ஒேர மாவட்டத்ைதப் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ேறாம். இ கூட, எங்க க் 
கிைடயில் உள்ள பாாியெதா  ஒற் ைமயாக - ஐக்கியமாக - 
இ க்கின்ற  என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். அ  உண்ைம!
அ மட் மல்ல, ெகா ம்  மாவட்டத்தில் வாழக்கூ ய, 
ெகா ம்  மாநகாில் வாழக்கூ ய ஏைழ மக்கள், பாமர மக்கள், 
மத்தியதர மக்கள் உட்படச் ேசாிப் றங்களில் வா கின்ற 
மக்க க்குக்குச் சாியான ைறயிேல டைமப் த் 
திட்டங்கைள உ வாக்கேவண் ம் என்ப  அவ ைடய 
கனவாக இ க்கின்ற ; அ  எனக்கு நன்றாகத் ெதாி ம். அந்த 

டைமப் த் திட்டமான  ேசாிப் பகுதியிேல - பின்தங்கிய 
பகுதியிேல வாழ்ந் ெகாண் க்கும் மக்க க்கு நம்பிக்ைக 
தரக்கூ ய ஒ  ெசயற்பாடாக அைமந்தி க்கிற . அ  
என் ைடய கனவாக ம் இ க்கின்ற . இன்  அந்தக் 
கனைவ நனவாக்கக்கூ ய வாய்ப்  ஏற்பட் க்கிற . 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்குச் சாைலேயாரங்களிேலேய 

கைள அைமத் க் ெகா த் , அவர்கைளத் ேதசிய 
நீேராட்டத்தில் கலக்கேவண் ெமன்  நான் ெசான்ேனன். 
அேதேபால, ெகா ம்  மாநகாிேல வாழ்கின்ற வாழக்கூ ய 
எம  மக்க க்கும் நியாயமான ைறயிேல ெதாடர்மா  

கைள அைமத்  அவர்கள  ட் ப் பிரச்சிைனைய ம் 
தீர்க்கேவண் ெமன்ப  அவர  கனவாக இ க்கிற . அைத 
நனவாக்குவதற்கும், ஏைனய பிரச்சிைனகைளத் 
தீர்ப்பதற்குமான அ ப்பைடைய நிச்சயமாக அவர் 
ஏற் க்ெகாண் ப்பாெரன நிைனக்கின்ேறன். அ  அவர  
ெதாகுதியாக, என  ெதாகுதியாக, நம  நண்பர்களின் 
ெதாகுதியாக இ க்கின்ற . அந்த அ ப்பைடயில், அவ க்கு 
என  கட்சியின் சார்பாக ம், ெதாகுதி மக்களின் சார்பாக ம், 
ஜனநாயக மக்களின் சார்பாக ம், தமிழ் ற்ேபாக்குக் 
கூட்டணி சார்பாக ம் அவ க்கு என  வாழ்த் க்கைளத் 
ெதாிவித் க்ெகாண் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
( மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 The next speaker is the Hon. Risad Badhiutheen.  
[11.43 a.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. Speaker, thank you for giving me this 

opportunity. Hon. Prime Minister, Ranil Wickremesinghe, 
was a very young Parliamentarian who entered Sri 
Lanka’s political system at a historic juncture from the 
Biyagama Electorate when late President J.R. 
Jayewardene had led the country into a new economic 
journey with the introduction of open-trade policies in 
1977. His journey in Sri Lankan politics and 
immensurable service extended to the country are 
inspiring directions to any politician who wishes to serve 
the nation. After entering Parliament in 1977, he steadily 
progressed in his political journey having entrusted with 
many ministerial portfolios and even holding the office of 
Prime Minister thrice, previously.  

As the Minister of Education, he introduced radical 
educational reforms in 1980s, which have directed the 
country to a knowledge-based economy. He has 
pioneered in addressing the needs of the youth and in 
directing them for self-employment. The establishment of 
the National Youth Services Council has been a 
tremendous success with multiple benefits to the youth 
even today. Later, as the Minister of Industries, Science 
and Technology, he has contributed to the second phase 
of economic liberalization since 1989. The Biyagama 
Free Trade Zone was his creation that helped many 
young men and women to find employment 
opportunities, thereby contributing to the economic 
prosperity of our motherland. His unvarying aim of 
providing employment to youth as a means of economic 
development in the country continues even at present, as 
the Prime Minister for the fourth time. His vision of 
creating one million new employment opportunities for 
the youth without a burden to the taxpayer will bring 
economic prosperity to this nation.  

 
More importantly, taking up the challenges to 

introduce large-scale reforms to the economy in many 
aspects at present in his fourth term as the Prime Minister 
is commendable. Increasing export capacities, developing 
new technology-based industries, development of 
Western Province through the Megapolis project, and 
continuing efforts to convert our country to a knowledge-
based economy are some of his targets for which we are 
happy to contribute in all possible ways. Towards leading 
this process he has initiated new market access through 
FTAs with China, Singapore and strengthening the 
existing FTA with India.  

 
I, as the former Minister of Export Development and 

presently as the Minister of Industry and Commerce, 
congratulate him for all his new initiatives to expand our 
trade to the global market.  

 
Hon. Speaker, our Prime Minister, Ranil 

Wickremesinghe had a firm commitment and leadership 
to regain GSP Plus for the country and to remove the 
fisheries ban imposed by the EU. He has succeeded both 
these hard-gained achievements even before he 
completed two years in office as the Prime Minister. As 
the Minister of Industry and Commerce, I believe GSP 
Plus is a great achievement for Sri Lanka in recent 
history. I am confident that his  vision for Sri Lanka  with 
all these industry reforms and directing the country to a 
knowledge-based economy will bring in great rewards  
for the Sri Lankan economy in future.  

 
I wish to mention that before I joined  the  UNF 

Alliance, Hon. Ranil Wickremesinghe undertook the 
responsibility to resettle the Muslim refugees who were 
chased out within two hours by the terrorists from their 
native places in the North. In spite of various challenges 
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he has kept  his word by appointing a Task Force under 
my Chairmanship in this regard. I too was a refugee. We 
respect you, Sir, for keeping  your word and helping to 
solve this burning issue of the Muslim community. 

 
Finally, as a Party Leader, a representative of Vanni 

District voters and a representative of  the Sri Lankan 
exporters, traders and industrialists, I wish to congratulate 
our Prime Minister, Ranil Wickremesinghe on his 40-
years of continuing service to the people of Sri Lanka; his 
courage to stand up for the right thing; his position on 
secularism; equality and his great respect for all citizens 
of this country, irrespective of race, religion, caste or 
creed.  

 
I wish him long life and Almighty Allah’s hidayath. 

Thank you.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
( மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Thank you, Hon. Minister. The next speaker is the 

Hon. Douglas Devananda. 

 
[ .ப. 11.50] 

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

விக்கிரமசிங்க அவர்கள் அரசிய ல் நாற்ப  ஆண் கைள  
நிைற  ெசய் ள்ளதன் நிமித்தம் நைடெப ம் நாடா மன்ற 
விவாதத்தில் கலந் ெகாள்ளக் கிைடத் ள்ள வாய்ப்ைபயிட்  
மிக ம் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.  இதற்காக உங்க க்கு நன்றி 
கூ கின்ேறன். 

 
1977ஆம் ஆண் ல் ஆட்சிக்கு வந்த ஜனாதிபதி ேஜ. ஆர். 

ஜயவர்தன அவர்களின் அரசு நாட் ன் ச க, ெபா ளாதார 
விடயங்களில் பாாிய மாற்றங்க க்கு இடமளித்தி ந்த . அ  
ெபா ளாதார வளர்ச்சிக்குப் ெப மள  பங்களிப்ைபச் 
ெசய் ள்ள டன், அதனால் உச்சளவில் ன்ேனற்றங்க ம் 
ஏற்பட்டன. 1983இல் ர்ப்பாக்கிய க ப்  ஜூைல நிகழ் கள் 
இடம்ெபறாதி ந்தி க்குமாயின் நாட் ைன ெப ம் 
அபிவி த்திைய ேநாக்கி நகர்த்திச் ெசன்றி க்க ம்.  ாித 
மகாவ  அபிவி த்தித் திட்டம், ேதசிய  இைளஞர் ேசைவகள் 
மன்றம், மஹெபால மாணவர் நிதியம், உதாகம கிராம எ ச்சித் 
திட்டம், ஜனசவிய நிதியம் ஆகிய ேதசிய திட்டங்கள் அன்ைறய 
அரசினால் ஏற்ப த்தப்பட்டன.   
 

இனப்பிரச்சிைனக்கு அரசியல் தீர்ைவ ேநாக்கியதாக 
மாவட்ட அபிவி த்திச் சைப ைறைம ம், இலங்ைக - இந்திய 
ஒப்பந்தத்தி டாக மாகாண சைபகள் ைறைம ம் 
ஏற்ப த்தப்பட்டன. இத்தைன ெசயற்றிட்டங்க க்கும்  
ஜனாதிபதி ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன மற் ம் ஜனாதிபதி பிேரமதாச 
ஆகிேயா க்கு நிழல்ேபால் இ ந்  ெகௗரவ ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்கள் ெசயற்பட்  வந்தார். அவ்வப்ேபா  
எதிர்ெகாள்ளப்பட்ட அரசியல் ெந க்க கள் பலவற் க்கும் 

கங்ெகா த் , அவற்ைறெயல்லாம் ணிச்ச டன் 

எதிர்ெகாண் தான் இன்ைறய இந்த நிைலவைர அவர் 
உயர் ள்ளார் என்ேற ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கைள 
ேநாக்க கின்ற .  

1977ஆம் ஆண் ல் இளம் நாடா மன்ற உ ப்பினராக 
அரசிய ல் களம் குந்த ெகௗரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்கள் பிரதி ெவளிவிவகார அைமச்சராகப் பதவிேயற் த் 
திறம்படச் ெசயற்பட்டதனால் ஜயவர்தன அரசு பின்னர் 
அவ க்கு இைளஞர் ேசைவகள், கல்வி விவகார அைமச்சுப் 
ெபா ப்ைபக் ெகா த்த . அந்தக் காலகட்டத்தில் பலர  
பாராட் தல்கைள ம் அவர் ெபற்றி ந்தார். ஆசிாியர் 
ேசைவக்கு ஆட்கைளத் திரட் வதற்காக ஏற்ெகனேவ இ ந்த 

ைறைய மாற்றினார். ேபாட் ப் பாீட்ைசயின் லம் சிறந்த 
ஆசிாியர் ச தாயத்ைத உ வாக்கிய ெப ைம அவைரச் 
சார்ந்ததாகும்.  

 
இத்தைகய ஒ வ டான என  உற கள் 1990 களின் 

ஆரம்பத்தில் ஏற்பட்ட . அக்காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் 
காலத்ைதக் கழித்த நான், இந்திய இரா வம் நாட் ந்  
ெவளிேயறிக்ெகாண் ந்த ேநரத்தில் இலங்ைக வந்  
ஜனாதிபதி பிேரமதாச அவர்க டன் ேபச்சுவார்த்ைதகளில் 
ஈ பட் , அன்றி ந்  ேதசிய அரசியல் நீேராட்டத்தில் 
கலந் ெகாண்ேடன். அக்காலத்தி ந்  இன் வைரயிலான 
சுமார் 3 தசாப்தங்களாக ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க டன் 
நீண்டகால உற கைளப் ேபணிக் ெகாண் க்கின்ேறன். 
அவர் ஆ ந்தரப்பினராக, எதிர்த்தரப்பினராக விளங்கிய 
காலங்களிெலல்லாம் நாம் மிகுந்த அந்நிேயான்யமாக அரசியல் 
விடயங்கைள ன்ென த்தி ந்ேதாம்.  

 
நாட் ன் இனப்பிரச்சிைன ெதாடர்பில் அவாிடம் இ க்கும் 

ெதளி  மிக உயர்ந்ததாகும். அந்தக் காலகட்டத்தில் ேநார்ேவ 
ஒப்பந்தத்தி டாக பிரச்சிைனகைளத் தீர்க்க ற்பட்டார். 
அேதேபால, ஜனாதிபதியாக வந்தால் ணிச்சலான 

களின் லம் பிரச்சிைனகைளத் தீர்க்கலாம் என்ற 
நம்பிக்ைகையக் ெகாண் ந்தார். ரதி ஷ்டவசமாக 

ரேநாக்கற்ற தமிழ் தைலைமகளின் ேபாக்கால் அ  
கானல்நீராக மாறிய  மாத்திரமல்லாமல், பாாிய அழிைவ ம் 
தமிழ் ச தாயத்திற்கு ெகா த்தி ந்த .  

 
இந்நிைலயில் அவர் ெகாண் க்கக்கூ ய தீர் க்கான 

ேயாசைனகள் மிகப் பய ள்ளைவ என நாம் அறிேவாம். 
அைவ 13வ  தி த்தச் சட்டத்ைத ைமயாக 
நைட ைறப்ப த் வதில் ன்ேனாக்கிச் ெசல் ம் 
திட்டத்ைதவிடச் சிறப்பானதாக அைம மாக இ ந்தால், 
அவர  அந்த ேயாசைனக க்கூடாக இலங்ைகயின் 
இனப்பிரச்சிைனக்கான தீர்  விைரவாக உ வாக ள்ள 
அரசியல் யாப்  வழியாக நிச்சயம் எட்டப்ப மாயின், அவர  
ேயாசைனகைள நாம் நிச்சயம் வரேவற்ேபாம் 
எனக்கூறிக்ெகாண் , 40 ஆண் கால அரசியல் வரலாற் ப் 

ர்த்தியிைனக் ெகாண்டா ம் ெகௗரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்க க்கு என ம் என  EPDP கட்சியின ம் நான் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் மக்களின ம் நல்வாழ்த் க்கைளத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  நன்றி.    

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Thank you, Hon. Member. The next speaker is the 

Hon. Gayantha  Karunatileka’  
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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, අදින් දශක හතරකට ෙපර තුන්කල් 

දැකපු නායකෙයක් අෙප් ෙම් මාතෘ භූමිය ෙවනුෙවන් අති විශිෂ්ට 
ෙලස නායකත්වය සපයපු බව ෙම් සභාෙව් සිටින ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනකු ෙමන්ම මූලාසනෙය් සිටින ඔබතුමාත් ෙහොඳින් දන්නවා. 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි අද අත් විඳින අලුත් යුගෙය් 
නිර්මාතෘවරයා වුෙණ් එතුමායි. ඒ අන් කවෙරක්වත් ෙනොෙවයි ෙම් 
ශී ලංකාෙව් පථම විධායක ජනාධිපති ධුරය ෙහබවූ ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමායි. ගරු කථානායකතුමනි, ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමන් වසර හතළිහකට ෙපර ෙලෝකයත් සමඟ 
ඉදිරියට යන්නට සුවිෙශේෂී හඳුන්වාදීම් ෙදකක් සිදු කළ ආකාරය 
මට ෙම් වැදගත් අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් ෙවනවා. ඉන් එකක් තමයි 
ගරු කථානායකතුමනි විවෘත ආර්ථිකය. ඒ විවෘත ආර්ථිකය, ෙගවී 
ගිය වසර හතළිහ පුරාවටම විවිධ ෙද්ශපාලන කුණාටු, රැළි 
ෙපරැළිවලට මුහුණ ෙදමින් තවමත් අෙප් රට තුළ මහෙමරක් ෙසේ 
ෙනොසැලී පවතිනවා. එදා-ෙමදා තුර විවිධ ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාවල 
විවෘත ආර්ථිකය පිළිබඳව ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් කිව්වා. ගරු 
කථානායකතුමනි, නමුත් ෙම් කාල සීමාව පුරාවට විවිධ ආණ්ඩු 
ෙම් රට පාලනය කළත් ඒ හැම ආණ්ඩුවක්ම විවෘත ආර්ථිකය 
වැලඳ ගන්නට කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ, ශී ලංකාෙව් පමණක් 
ෙනොව ෙලෝක යථාර්ථයම එය වූ නිසායි ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟට ඒ අලුත් යුගයට ෙජ්.ආර්. 

ජයවර්ධන මැතිතුමා දුන් අෙනක් හඳුන්වාදීම තමයි, අද ෙම් 
උත්තරීතර සභාෙව් හතළිස් වසරක පාර්ලිෙම්න්තු දිවිය සම්පූර්ණ 
කළ, අෙප් ෙගෞරවාදරයට පාත වී සිටින අගාමාත්ය ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා. ෙමතුමාත් ෙම් වසර හතළිහ පුරාවට විවෘත 
ආර්ථිකය වාෙග්ම විවිධ අභිෙයෝගවලට මුහුණ ෙදමින්, අවලාද, 
අපහාස, රැළි ෙපරැළිවලට මුහුණ ෙදමින් මහෙමරක් ෙසේ ෙනොසැලී 
සිටියා කියන එක අපි ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කළ යුතුව තිෙබනවා. 
ෙම් සභාෙව් අවුරුදු හතළිහක් විවිධ තනතුරු, ඨානාන්තර එතුමා 
ෙහොබවපු හැටි අපි දැකලා තිෙබනවා. වර්තමානෙය්ත් අගාමාත්ය 
තනතුර දරමින් ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් සිටින අද් දැකීම් බහුලම, 
පරිණතම රාජ්යතාන්තිකයා ෙලස අදත් අපට එතුමා දකින්නට 
සිටීම මුළු රටටම ආශිර්වාදයක් හැටියටයි මම ෙම් ෙව්ලාෙව් 
දකින්ෙන් ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා කියන්ෙන්, තමන් උපන් 

නිවසත්, පදිංචිව සිටි නිවසත් ජාතියට දායාද කළ නායකෙයක්;  
තමන්ෙග් වටිනා ඉඩ කඩම්, ෙද්ෙපොළ සඟ සතු කළ නායකෙයක්; 
කිසිම අවස්ථාවක තමන්ෙග් දරු මුණුපුෙරක් ෙද්ශපාලනයට 
ෙග්න්නට කල්පනා ෙනොකළ නායකෙයක්. ගරු කථානායකතුමනි, 
ඒත් එතුමා ෙද්ශපාලන දරුවන් කිහිප ෙපොළක් රටට නිර්මාණය 
කළා කියන එක ඔබතුමා ෙහොඳින් දන්නවා. ඒ අතරින් විශිෂ්ඨතම 
ෙද්ශපාලන දරුවා,  එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධනයන් නායකත්වය 
සපයපු ෙම් රෙට්ම දැවැන්තම ෙද්ශපාලන පක්ෂය වන එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයට ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාටත් වැඩි කාලයක් 
අෙයෝමය නායකත්වයක් ලබා ෙදමින්, එදා එතුමා ෙහළි ෙපෙහළි 
කළ අලුත් මාවත ඔස්ෙසේ රට ඉදිරියට ෙගන යාෙම් වගකීම තම 
උර මත රඳවාෙගන දැවැන්තම කාර්ය භාරයක් කරන, අද 

හතළිස්ෙවනි පාර්ලිෙම්න්තු දිවිය සමරන අගාමාත්ය ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමායි කියලා අපි ඉතාමත්ම ආඩම්බරෙයන් 
කියන්නට කැමැතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙලෝකෙය් විවිධ වූ නායකයින් බිහි 

වුණු හැටි ෙද්ශපාලන විද්යාෙව්දී අපට ෙපන්වලා දීලා තිෙබනවා. 
විෙටක සාම්පදායික නායකයන් බිහි වනවා. තවත් විෙටක 
වීරත්වය පදනම කර ගත් අනුහාසාත්මක නායකයන් බිහි වන හැටි 
අපි දැකලා තිෙබනවා.  ගරු කථානායකතුමනි, එෙහත් දියුණු 
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතික පිළිබිඹුව තමයි තාර්කික නායකයන් බිහි 
වීම. ශී ලංකාෙව් මෑත කාලෙය් බිහි ෙවච්ච තාර්කිකම නායකයා 
අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාය කියලා මම කියන්න 
කැමතියි.  

 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා ෙද්ශපාලන වශෙයන් වැටිච්ච 

හැම ෙවලාවකම රෙට් ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිෙය් ඇද වැටීමක් ඇති 
වුණු බව අපි දැක්කා. එතුමා ෙද්ශපාලන වශෙයන් නැඟිට්ට හැම 
ෙවලාවකම රෙට් ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිෙය් විශාල පිබිදීමක් ඇති 
වුණ හැටිත් අපි ෙහොඳින් දැකලා තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන දිගු ගමන තුළදී එතුමා 
කිසි විෙටකත් අටෙලෝ දහමින් කම්පා වුෙණ් නැහැ. එෙසේ අටෙලෝ 
දහමින් කම්පා ෙනොවූ ආදර්ශවත්ම ෙද්ශපාලනඥයාත් රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාය කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න 
කැමතියි. එතුමාෙග් පාර්ලිෙම්න්තු දිවියට හතළිස් වසරක් පිරීම 
නිමිත්ෙතන්,  එතුමාට අසීමිතව ආදරය කරන, ගරු කරන අෙප් 
ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින සමස්ත ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ම මන්තීවරුන්ෙග් 
හදවෙත් ගැඹුරුම තැනින් මතුෙවලා එන උණුසුම් ශුභාශිංසනය 
අෙප් අගමැතිතුමන්ට ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරනවා. ගරු 
අගාමාත්යතුමනි, ඔබතුමන්ට චිරං ජයතු! යයි පාර්ථනා කරමින් 
මම මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
( மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු අමාත්යතුමනි. ඊළඟට, ගරු 

අගාමාත්යතුමා. 
 

[අ.භා. 12.02] 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පාර්ලිෙම්න්තු දිවියට හතළිස් 

වසරක් පිරීම ෙවනුෙවන් අද දින පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් වී ෙමම 
ශුභාශිංසන ෙයෝජනාව ෙගෙනන්නට පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී ගත් 
තීරණය සම්බන්ධෙයන්  පළමුෙවන්ම ඔබතුමාටත්, පක්ෂ 
නායකයන් සියලු ෙදනාටමත් මම ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙම් 
අවස්ථාවට සහභාගි වුණු  ෙමම ගරු සභාෙව් සිටින සියලු 
ෙදනාටමත්  මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා.  

 
මම පළමුෙවන් පැමිණිෙය් ගාලු මුවෙදොර පරණ 

ව්යවස්ථාදායක ෙගොඩනැගිල්ෙල් පැවති ජාතික රාජ්ය සභාවටයි. 
අපට සර්වජන ඡන්දය ලැබුණාට පස්ෙසේ ඇති වුණු රාජ්ය මන්තණ 
සභාවත්, නිදහසින් පසු ඇති වුණු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහජන 
මන්තණ සභාවත්, පසුව ජාතික රාජ්ය සභාවත්, පසුව  
පාර්ලිෙම්න්තුවත් ෙලස ඒ ස්ථානෙය්දී රැස් වුණා. කුඩා සභා 
ගර්භයක තමයි එදා අපි වැඩ කටයුතු කෙළේ.  
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කැබිනට් ඇමතිවරෙයක් හැටියට වාෙග්ම ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමාෙග් පකාශක හැටියට  ෙම් ස්ථානයට එන්න එදා මට 
අවස්ථාව ලැබුණා. එදා ෙම් ස්ථානෙය් තිබුණු වගුරු බිමයි, කුඩා 
වැවයි, දූපතයි මැද ෙම් ෙගොඩනැඟිල්ල ඉදි කරන්න තීරණය කළා.  
මම හිතන්ෙන් ආසියාෙව් තිෙබන අලංකාරම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සිටිමින් තමයි 1982 ඉඳලා අපි කටයුතු කරන්ෙන්. මම ආණ්ඩු  
පක්ෂෙය් හිටියත්, විරුද්ධ පක්ෂෙය් හිටියත් එක් ෙදයක් කළා. ඒ 
තමයි, අමාරු අවස්ථාවකදී වුණත් පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය යුතුයි 
කියලා, පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්වීම. ඒ අනුව අඩු ගණෙන් පැය 
භාගයක් ෙහෝ එෙලස පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්ෙවලා තමයි ආපසු අපි 
විසිරිලා ගිෙය්.  

 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් තරග කරන්න කියලා මාව ෙයොමු කෙළේ 

ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමායි. ඒ ෙවනුෙවන් මම 
එතුමාට ණය ගැතියි. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් 
පාර්ලිෙම්න්තු පළපුරුද්ද, එදා ගාමිණී දිසානායක, ලලිත් 
ඇතුලත්මුදලි ඇතුළු අපි වැනි අනිකුත් තරුණ මන්තීවරුන්ට සහ 
ඇමතිවරුන්ට ලබා දුන්නා. වි  ෙශේෂෙයන්ම ලංකාෙව් 
පාර්ලිෙම්න්තුව සහ ලංකා පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය පිළිබඳව, 
බිතාන්ය පාර්ලිෙම්න්තුව සම්බන්ධෙයන් පළ වී තිෙබන රසවත් 
කථා සියල්ලක්ම පිළිබඳව එතුමා විටින් විට අපට දැන්වූවා. ඊට 
පස්ෙසේ ආර්. ෙපේමදාස  ජනාධිපතිතුමා සමඟත් වැඩ කටයුතු 
කරන්න මට අවස්ථාව ලැබුණා. පාර්ලිෙම්න්තු පළපුරුද්ද මට 
ලැබු ෙණ් මම පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්නත් කලිනුයි.  

 
ගරු කථානායකතුමනි, මම දැක්කා, අවුරුදු 7ක් ෙජ්.ආර්. 

ජයවර්ධන මැතිතුමා විපක්ෂ නායක හැටියට කටයුතු කළ 
ආකාරය; මාස හතක් අගමැති හැටියට ජාතික රාජ්ය සභාෙව් 
කටයුතු කළ ආකාරය; ඊට පස්ෙසේ 1988 අවසන් වන තුරු 
ෙපේමදාස මැතිතුමා අගමැති හැටියට කටයුතු කළ ආකාරය. අන්න 
ඒවායින් තමයි මම ෙද්ශපාලනය පිළිබඳව අත් දැකීම් ලැබුෙව්. 
අවුරුදු 20ක් විතර මම පාර්ලිෙම්න්තුව ගැන ඉෙගන ගත්තා. මෙග් 
දැනුම වැඩි වුණා. මම ඒ නායකයන් ෙදෙදනාටම විෙශේෂෙයන්ම 
ස්තුති කරනවා. ඒ එක්කම තව එක කාරණයකට අපි පුරුදු වුණා. 
ඒ තමයි, ආපසු විපක්ෂයට යාම. විපක්ෂයට යනවා කියන්ෙන් 
ඇත්ත වශෙයන්ම, "වළගම්බා රජතුමා කැලයට ගියා." වාෙග් අත් 
දැකීමක්. අපි විතරයි දන්ෙන්, ඒෙක් හැටි කුමක්ද කියලා. මෙග් අත් 
දැකීම් අනුව, වැඩිහිටි උගතුන්ෙග් අවවාදය රත්තරං හැටියට 
සලකන්න ඕනෑ වාෙග්ම තම අත් දැකීම්වලිනුත් ඉෙගන ගන්න 
ඕනෑ. ඔය ෙදෙකන් තමයි අපට ඉදිරියට යන්න අවස්ථාව 
ලැබුෙණ්.  

 
ෙලෝක ඉතිහාසෙය් සදාකාලික ෙද්ශපාලන සමාජයක් නැහැ. 

ෙම් අවුරුදු 40 තුළ ලංකාෙව්ත්, ෙලෝකෙය්ත් විශාල විපර්යාස ඇති 
වුණා. තවමත් ඒවා සිදු ෙවනවා. බලගතු රාජ්ය ෙදකක් තිෙබන 
ෙලෝකයක් ෙනොෙවයි අද තිෙබන්ෙන්. මාක්ස්වාදය තිබුණු 
රටවලින් සම්පූර්ණෙයන්ම ඒක අවසන් ෙවලා. අපි ඉපදුණු 
කාලෙය් යුෙරෝපය ෙක්න්ද වුණු ෙද්ශපාලනයකුයි තිබුෙණ්. 1977දී 
යුෙරෝපය ෙක්න්දස්ථානයක් වුණු ෙද්ශපාලනයකුයි තිබුෙණ්. අද 
ආසියාව ශීඝෙයන් නැඟී ෙගන එනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි මම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු කාලෙය් ඉඳන් ලංකාෙව් විශාල විපර්යාස සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා. අපට ෙවෙළඳ ආර්ථිකයන් ලැබුණා. මහවැලි 
ව්යාපාරය වැනි විශාල සංවර්ධන වැඩ ආරම්භ කළා. ඒ වාෙග්ම 
1983 ජාතිවාදී ෙකෝලාහල තිබුණා. ෙබදුම්වාදය තිබුණා. 
තස්තවාදය තිබුණා. යුද්ධය තිබුණා. ඉන්දු-ලංකා ගිවිසුම ඇති 
වුණා. ඉන්දියානු සාම සාධක හමුදාව ලංකාවට ආවා. දහතුන්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් පළාත් සභා ඇති වුණා. 
දකුෙණ්ත් භීෂණයක් තිබුණා. ජනාධිපතිට විරුද්ධව 

ෙදෝෂාභිෙයෝගයකට අපි මුහුණ දුන්නා. ජනාධිපති ඝාතනයක්  සිදු 
වුණා. විපක්ෂ නායක ඝාතනයක් සිදු වුණා. ඊට පස්ෙසේ පළමුෙවන් 
චන්දිකා කුමාරතුංග ජනාධිපතිවරිය සාමය සඳහා ව්යායාමයක් 
ගත්තා. ඊට පස්ෙසේ මම අගමැති හැටියට සාම ගිවිසුමකට ඉදිරිපත් 
වුණා. අපි දැක්කා, යුද්ධෙය් අවසානය. අපි දැක්කා, ජනාධිපති 
අෙප්ක්ෂකෙයක් හිෙර් දාන එක.  

 
 පථම වතාවට විවිධ ෙද්ශපාලන පක්ෂ හා සිවිල් සංවිධාන 

ඇති කරලා ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා 
කරලා අපි ජයගහණය කළා. ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුෙණ් 
ජනාධිපතිවරෙයකුයි, යූඑන්පී ඇමතිවරුනුයි ඉන්න ඇමති 
මණ්ඩලයක් අපි ඇති කළා.  එක්සත් ජාතික ෙපරමුණයි, ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂයයි එකතු ෙවලා ජාතික ආණ්ඩුවක් ඇති කළා.   

 
1977 ජූලි මාසෙය් දී පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු ෙලස පත් 

වූ මට, 1978 ජූලි මස සිට 1978 සැප්තැම්බර් මස දක්වා විෙද්ශ 
කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා ෙලසත්, ඉන්පසුව 1978 
සැප්තැම්බර් මස සිට 1989 දක්වා ෙයෞවන කටයුතු හා රැකී රක්ෂා 
අමාත්යවරයා ෙලසත්, 1980 ෙපබරවාරි මස සිට 1989 දක්වා 
අධ්යාපන අමාත්යවරයා ෙලසත්, 1984 ෙදසැම්බර් මස සිට 1989 
දක්වා ෙයෞවන කටයුතු හා රැකීරක්ෂා අමාත්යවරයා ෙලසත්, 1989 
ජනවාරි මස සිට ෙපබරවාරි මස දක්වා ෙකටි කාලයක් තුළ 
අධිකරණ අමාත්යවරයා ෙලසත්, 1989 මාර්තු මස සිට 1993 මැයි 
මස දක්වා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායක ෙලසත්, 1990 මාර්තු මස 
සිට 1994 අෙගෝස්තු මස දක්වා කර්මාන්ත, විද්යා හා තාක්ෂණ 
අමාත්යවරයා ෙලසත්, 1993 මැයි මස සිට 1994 අෙගෝස්තු මස 
දක්වා අගාමාත්ය ෙලසත්, 1994 ඔක්ෙතෝබර් මස සිට 2001 
ඔක්ෙතෝබර් මස දක්වා විපක්ෂ නායක ෙලසත්, 2001 ෙදසැම්බර් 
මස සිට 2004 ෙපබරවාරි මස දක්වා අගාමාත්ය, පතිපත්ති 
සම්පාදක සහ කියාත්මක කිරීෙම් අමාත්ය ෙලසත්, 2004 අෙපේල් 
මස 22 සිට 2015 ජනවාරි මස 09 දක්වා විපක්ෂ නායක ෙලසත්, 
ඉන්පසුව, 2015 ජනවාරි මස 09 සිට ජුනි මස දක්වා  අගාමාත්ය 
සහ පතිපත්ති සම්පාදන, ආර්ථික කටයුතු, ළමා, තරුණ හා 
සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙලසත්, 2015 අෙගෝස්තු මස සිට 
අද දක්වා අගාමාත්ය සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්ය ෙලසත් කටයුතු කරමින් ෙද්ශපාලන ජීවිතෙය් උඩටම බඩ 
ගාන්නට හැකි වුණා. ෙම්, මෙග් ෙද්ශපාලන ගමෙන් පසු බිමයි.  

 
මම වාෙග් අවුරුදු 40කට ඉස්සර ෙද්ශපාලනයට ඇතුළත් වුණු 

තවත් මන්තීවරුන් ෙදෙදෙනක් දැන් ෙම් ගරු සභාව තුළ ඉන්නවා. 
ඒ ෙදෙදනා තමයි, වර්තමානෙය් විපක්ෂ නායක ෙලස කටයුතු 
කරන අෙප් ගරු ආර්. සම්පන්දන් මැතිතුමා සහ ගරු ගාමිණී 
ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා. ෙමතුමන්ලා මම වාෙග් සම්පූර්ණ 
ෙද්ශපාලන කාලයම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටිෙය් නැති වුණත් ඒ 
අයත් ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් අවුරුදු හතළිෙහේ සංෙක්තයක්. අෙප් 
සම්පන්දන් විපක්ෂ නායකතුමා පතිපත්තියක් හැටියට තමන්ෙග් 
පක්ෂයත් එක්ක පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිට වුණා; ෙම් රෙට් 
ජනවාර්ගික පශ්නය විසඳන්න අප එක්ක කථා කළා. ඒක විසඳලා, 
ඉන්දු-ලංකා ගිවිසුමත් කියාත්මක කරනෙකොට තමයි එතුමාට 
ආපසු පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න අවස්ථාව ලැබුෙණ්. ගරු 
සම්පන්දන් මන්තීතුමනි, අප දන්නවා ඒ කාලෙය් ඔබතුමන්ලා 
ජීවත් වුණු උතුරු- නැ ෙඟනහිර පළාත්වල තිබුණු පශ්න සහ 
තස්තවාදය නිසා එක සැෙර් තරග කරන්න අවස්ථාව ලැබුෙණ් 
නැති බව. අපිට ඒ වාසිය ලැබුණා.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මැතිතුමා  එදා ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිට ෙවලා ගිෙය් දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් ඇතිවුණු පළාත් සභාවක් නිෙයෝජනය 
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කරන්නයි; පළාත් සභාවක් භාර ගන්නයි; මහ ඇමති  ෙවන්නයි. 
එතුමා ඉතාම සාර්ථක මහ ඇමතිවරෙයක් විධියට අපට ෙපන්නුවා, 
පළාත් සභා කියාත්මක කරන්න පුළුවන් බව. එෙහම නම්, මම 
එක්ක ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න  ෙමම ෙදෙදනාත් එක අතකින් අෙප් 
ෙද්ශපාලනෙය් සංෙක්ත හැටියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. එක 
මන්තීතුෙමක් - කණ්ඩායමක් - පතිපත්තියක් හැටියට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටෙවලා ගියා. අනික් මන්තීතුමා පළාත් සභා 
කියාත්මක කරන්න ගියා. ෙම්  සිද්ධීන් ෙදකම අෙප් ෙද්ශපාලන 
ඉතිහාසයටත්, අෙප් ෙද්ශපාලන කමෙව්දයටත් සම්බන්ධ කරුණු.  

 
අද ෙම් ගරු සභාෙව් හිටියත් නැතත්, සියලුෙදනාටම මම 

ෙමන්න ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. අපට දැන් තිෙබන්ෙන් 
ෙම් ගමන ඉදිරියට ෙගන යන්නයි. යුද්ධය ඉවරයි. ඒත් විපක්ෂ 
නායකතුමා කිව්ව හැටියට සාමයයි, ජාතික පශ්න විසඳීමයි, 
ආර්ථික සංවර්ධනයයි එකට එකතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
සංවර්ධනයත් එතැනට එකතු ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම්, 
පළමුෙවන්ම අප එකම ශී ලාංකික ජනතාවක් හැටියට සිංහල, 
ෙදමළ, මුස්ලිම්, ෙබෞද්ධ, හින්දු, කිස්තියානි සියලුෙදනාම එකතු 
කරෙගන ඒ  ගමන යන්න ඕනෑ. මම හිතන විධියට ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් යුතුව, පක්ෂ 
සියල්ලම එකතු ෙවලා, අපට ඒ වැඩ කරන්න පුළුවන්. අප ඒ 
කැපකිරීම ඇතිකරලා තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටත් පැමිණිෙය්.  

 
අප සියලු ෙදනාටම ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් ආකාරයට, කාටවත් 

මදිපුංචිකම් ෙනොකරන ෙම් රෙට් ඒ ෙද්ශපාලන විසඳුම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් අප ලබාගත යුතුය කියා මම කියන්න 
කැමැතියි.  පධාන පක්ෂ ෙදකත් ආණ්ඩුෙව් ඉන්න නිසා පස්ස 
බලන්ෙන් නැතිව, කිසිම බයක් නැතිව, ආර්ථික සංවර්ධන ෙව්ගය 
වැඩි කරලා, අෙප් රෙට් දියුණු ආර්ථිකයක් ඇති කරන්න අපි ෙම් 
අවුරුදුවල අඩිතාලම දමලා ඒ ෙදසට ශීඝෙයන් ගමන් කරමු. ෙම් 
සියල්ලම කරන්න අප පාර්ලිෙම්න්තුව ෙක්න්දස්ථානය කරගන්න 
වුවමනායි. අප දැනටම පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කරෙගන 
යනවා. සර්වජන ඡන්දෙයන් ෙත්රුණු ආසියාෙව් පැරණිම 
පාර්ලිෙම්න්තුව හැටියට අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුව 70වැනි සංවත්සරය 
පවත්වනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන මූල්ය බලතල අප වැඩි 
කරනවා. අලුත් කාරක සභා කම අප ෙගනැත් තිෙබනවා. 
යුෙරෝපෙය් සමහර රටවල තිෙබන පාර්ලිෙම්න්තුවල -ජපානෙය්, 
ඇෙමරිකාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුවල- තිෙබනවා වාෙග් බලතල අෙප් 
මන්තීවරුන්ටත් ලබාදීලා, ඒ අයට තමන්ෙග් වැඩ කටයුතු කරන්න 
ඒ ව්යවස්ථාදායක වැඩකටයුතුවලට වුවමනා පහසුකම් හා ඒ 
වුවමනා ආයතන අප ඇති කළ යුතු බව මම විෙශේෂෙයන්ම 
කියන්න කැමැතියි.  

 
ගරු කථානායකතුමනි, මට උදවු උපකාර කළ සියලු ෙදනාටම 

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම මෙග් 
ෙදමව්පියන්, භාර්යාව, පවුෙල් සියලු ෙදනා, මා සමඟ වැඩ කළ 
මෙග් කාර්ය මණ්ඩලය, අෙප් පක්ෂෙය් අය යන ෙම් සියලු 
ෙදනාෙග්ම උදවු උපකාර එක්ක තමයි මට ෙම් ගමන එන්න 
පුළුවන් වුෙණ්.  

 
අවසාන වශෙයන්,  මෙග් පළපුරුද්ෙදන් හා අත් දැකීෙමන් දිය 

හැකි උපෙදස් කීපයක් මම ඔබතුමන්ලා ඉදිරිෙය් තබන්නම්. ඉන් 
පළමුවැනි කාරණය තමයි, විනයානුකූලව  කියා කරන්නය කියන 
එක. ෙදවැනි කාරණය තමයි, ඉවසීම ඇතිව කටයුතු කරන්නය 
කියන එක. තුන්වැනි කාරණය තමයි, අනික් අය ෙකෙරහි 
ඊර්ෂ්යාව නැතිව තමන්ෙග් වැඩ කටයුතු කරන්නය කියන එක. 
හතරෙවනි කාරණය තමයි, ජය පරාජය ෙදකම එක ෙසේ 
පිළිගන්නය කියන එක.    

බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කළ  ධර්මය ඇතුළත් 
තිපිටකෙය්  ඛුද්ධක නිකාය 1 හි,  6. පණ්ඩිත වග්ගය- දම්පියා 
ෙපළ 43 වන පිටුෙව් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා.  
 

"දියාලුෙවෝ  තමන් කැමති තැනකට  දිය ෙගන යති 
  හී වඩුෙවෝ හී දඬු නමති 
  ලී වඩුෙවෝ  දැව නමති 
  නුවණැත්ෙතෝ සිත දමනය කරත්." 

 
ස්තුතියි.  
 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු අගාමාත්යතුමනි, ගරු මැති 

ඇමතිවරුනි.  පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසෙය් දශක හතරක දිගු කාල 
පරිච්ෙඡ්දයක් පුරා තම නාමය සනිටුහන් කරනු ලබන ගරු 
අගාමාත්යතුමන් පිළිබඳ ස්වකීය අදහස් පළ කළ සියලු ෙදනාටම 
මාෙග් කෘතඥතාව ෙම් අවස්ථාෙව්දී පිළිගන්වමි. ෙම් දීර්ඝ 
චාරිකාව තුළ එතුමන් සමඟ ෙබොෙහෝ කලක් ඉතා සමීපව කටයුතු 
කරන්නට හැකි වූ පුද්ගලයකු ෙලස ඔබ සැම විසින් පකාශ කළ 
කරුණු මාෙග් ද පිළිගැනීම බව සඳහන් කිරීමට කැමැතියි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 

නායකත්වය භාර ෙගන මාස කිහිපයකින් පසුව එතුමාෙග් 
ආරාධනෙයන් පක්ෂ සභාපතිත්වය ඇතුළු පදවි රාශියක් 
ෙහොබවමින් එතුමා සමඟ කිට්ටු ෙද්ශපාලන සම්බන්ධතාවක් ඇති 
කර ගැනීමට හැකි වීම ගැන මම ඉතාම සතුටු ෙවමි. එතුමා සතු 
ඉවසීම, ජය පරාජය සම සිතින් දරා ගැනීම වැනි ගුණාංග 
ෙද්ශපාලනෙය් ෙයෙදන අලුත් පරපුරට ෙබෙහවින්ම ආදර්ශ 
සපයා ඇති බව මා ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ඒ 
ගැන එතුමාත් සඳහන් කළා.  

 
එතුමා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන් 

තීරණාත්මක, වැදගත් පතිසංස්කරණ කිහිපයකට දායක වන්නට 
අප සියලු ෙදනාම ෛධර්යවත් කිරීම හා ෙමෙහය වීමට කියා කළ 
අවස්ථා ගණනාවක් මට ෙම් ෙමොෙහොෙත් සිහි ෙවනවා. 1995 
වසෙර් දී කතරගම පැවැත්වුණු පක්ෂ සම්ෙම්ලනෙය්දී සිය පක්ෂය 
බිහි කළ විධායක ජනාධිපති පදවිය අෙහෝසි කිරීම සඳහා වූ 
ෙයෝජනාව අනුමත කිරීම හා පසුව ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටීම අපි 
අගය කළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම, 1999 වසෙර්දී පැවැත්වූ වයඹ පළාත් 
සභා මැතිවරණෙයන් පසු ෙමරට ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිෙය් 
දැවැන්ත ඉදිරි පිම්මක් ෙලස සනිටුහන් කළ හැකි දහහත්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය බිහි කිරීමට මුල් වූ පුරවැසි 
කමිටුව ඇති කර, එම පනත් ෙකටුම්පත සැකසීෙම්දී දුන් 
ෛධර්යය හා උපෙදස ් ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි ෙබොෙහොම 
ෙගෞරවෙයන් සිහි කරනවා.  

 
2002දී නව මැතිවරණ කමයක් හා මනාප කමය ෙවනස් කිරීම 

සඳහා වූ ජන මතයට ගරු කරමින් පාර්ලිෙම්න්තු ෙත්රීම් කාරක 
සභාවක් ඇති කිරීමට එතුමා දුන් සහයත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි 
ෙගෞරවෙයන් සිහි කරනවා.  2002 වර්ෂෙය්දී ෙතොරතුරු දැන 
ගැනීම පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා රෙට් හා 
පක්ෂය තුළ වූ අදහස්වලට ගරු කරමින් ඒ සඳහා දුන් අනුබලය හා 
නායකත්වය විෙශේෂෙයන්ම සිහි කළ යුතුයි.  

 
එෙමන්ම, “ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා ” සහ 

“අගාමාත්යවරයාට ෙයොමු කළ පශ්න” වැනි නව සම්පදායයන් ඇති 
කරමින් අටවන පාර්ලිෙම්න්තුවට නව උපාංග හඳුන්වා දී 
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ  මහතා] 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආදර්ශවත් ව්යවස්ථාදායකයක් බිහි කිරීමට ගත් පියවරත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී අපි අගය කරනවා. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව සහ 
ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා කියාවලිය යථාර්ථයක් බවට පත් 
කිරීෙම්දී එතුමා සෑම විටම සියලු ෙදනාටම ෛධර්යය සපයමින්, 
සැබෑ පරිණත පජාතන්තවාදී කාර්ය භාරය ඉටු කළ බව මා ඉතා 
ෙගෞරවෙයන් සඳහන් කළ යුතුයි.  

 
මා ඉහත සඳහන් කරුණු ෙගනහැර පෑෙව් පජාතන්තවාදය 

ශක්තිමත් කිරීම සඳහා එතුමා දුන් දායකත්වය ෙගෞරවෙයන් සිහි 
කිරීමටයි. එෙලසම අපි ෙපොදු මතයක හිදිමින් කියා කළ අවස්ථා 
වාෙග්ම ඇතැම් කාරණා සම්බන්ධව අප එකඟ ෙනොවූ අවස්ථා ද 
තිෙබනවා. නමුත්, ඒ එකඟ ෙනොවූ අවස්ථාවල පවා අපි 
එකිෙනකාෙග් මතවලට ගරු කරමින් කටයුතු කළ බව මට ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් ෙවනවා. එය ෙද්ශපාලනෙය් විශාල 
පරිණතබවක්. ෙද්ශපාලනෙය් ෙයෙදන කාටත් එවැනි ආත්ම 
සංයමයක් අවශ්ය බවයි මෙග් හැඟීම.  

 
කියාකාරී ෙද්ශපාලනෙයහිලා මෙග් ගමෙන් ආරම්භය සඳහාත් 

ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මහතා විශාල මැදිහත්වීමක් සිදු 
කළ බව ෙමහිදී සිහිපත් කළ යුතුයි. ෙකොළඹ නගර සභාෙවන් මා 
ආරම්භ කළ එම ගමන එතුමාෙග් බලවත් ඉල්ලීමක්, එෙහම 
නැත්නම් බලකිරීමක් කියලා කිව්ෙවොත් වැරැදි නැහැ. මාෙග් 
ෙද්ශපාලන පැමිණීම එෙසේ සිදුවීමක්. මා දීර්ඝ වශෙයන් අදහස් 
දැක්වීමට අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් නැහැ.  

 
 
ෙකෙසේ ෙවතත්, අද දවෙසේ අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ 

මැතිතුමා පිළිබඳව වැදගත් අදහස්වලින් කථා කළ ගරු 
මන්තීවරුන්ෙග් අදහස් සමඟ එකඟ ෙවමින්, ඔබ සියලු ෙදනාටම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායකවරයා විධියට මාෙග් කෘතෙව්දීත්වය 

යළිත් පිරිනමමින්, ගරු අගාමාත්යතුමන්ට ඉදිරි අනාගතෙය්දී ෙම් 
රට ෙවනුෙවන් විශාල ෙසේවයක් ඉටු කිරීමට ශක්තිය, ෛධර්ය 
වාසනාව ලැෙබ්වා! කියා පාර්ථනා කරනවා. එෙමන්ම, මහාචාර්ය 
ෛමතී විකමසිංහ මැතිනියට ද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සුභාශිංසනය ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පුද කරනවා. ස්තුතියි. 

 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

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

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 12.21 ට,  2017 අෙගෝසත්ු 08වන 

අඟහරුවාදා අ.භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 
அதன்ப  பி.ப. 12.21 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2017 ஆகஸ்ட் 

08, ெசவ்வாய்க்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப் 
பட்ட . 

 
Parliament adjourned accordingly at 12.21 p.m. until 1.00 p.m. on 

Tuesday, 08th August, 2017. 
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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