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72��7+(  3$5/,$0(17$5<��'(%$7(6  ),567�6(66,21�2)�7+(�(,*+7+�3$5/,$0(17�2)�7+(� '(02&5$7,&�62&,$/,67�5(38%/,&�2)�65,�/$1.$  2)),&,$/�5(3257 9ROXPH����  �WK�$XJXVW�������—��WK�6HSWHPEHU������  (;3/$1$7,21�2)�$55$1*(0(17�$1'�$%%5(9,$7,216  

%LOOV���5����5����5��-�UHDG�)LUVW��6HFRQG�DQG�7KLUG�WLPH 
%LOOV�DUH� LQGH[HG�XQGHU�%LOOV�DQG�XQGHU�WKH�QDPHV�RI�0LQLVWHUV�DQG�0HPEHUV�SUHVHQWLQJ�WKHP�DQG��RU�SDUWLFLSDWLQJ�LQ�GHEDWH��3ULYDWH�����������
0HPEHUV¶�%LOOV�DSSHDU�XQGHU�WKH�KHDGLQJ��µ%LOOV��3ULYDWH¶� 

%RDUGV��&RUSRUDWLRQV��'HSDUWPHQWV�DQG�RWKHU�VWDWXWRU\�ERGLHV�DUH�JHQHUDOO\�LQGH[HG�XQGHU�WKH�NH\�ZRUG�LQGLFDWLQJ�WKH�LQVWLWXWLRQ� 
0LQLVWHUV¶�6WDWHPHQWV�DUH�LQGH[HG�XQGHU�µ0LQLVWHULDO�6WDWHPHQWV��VXEMHFW�KHDGLQJV�DQG�XQGHU�WKH�QDPHV�RI�WKH�UHVSHFWLYH�0LQLVWHUV� 
0RWLRQV��HWF���DUH�LQGH[HG�XQGHU�VXEMHFW�KHDGLQJV�DQG�XQGHU�WKH�QDPHV�RI�0LQLVWHUV�DQG�0HPEHUV�SUHVHQWLQJ�WKHP�DQG���RU�SDUWLFLSDWLQJ��
LQ�GHEDWH 

2UGHUV��5HJXODWLRQV��5HVROXWLRQV�DQG�5XOHV�DSSHDU�XQGHU�RQH�KHDGLQJ�VWDUWLQJ�ZLWK�³�2UGHUV����¶¶ 
3ULYDWH�0HPEHUV¶�0RWLRQV�DUH�LQGH[HG�XQGHU�µ3ULYDWH�0HPEHUV¶��0RWLRQV¶�DQG�XQGHU�WKH�QDPHV�RI�0HPEHUV�SDUWLFLSDWLQJ�LQ�GHEDWH� 
3URFHHGLQJV�DUH�GLYLGHG�LQWR�IRXU�VHFWLRQV�XQGHU�HDFK�0HPEHU��L�H��'HEDWHV��'RFXPHQWV�7DEOHG��4XHVWLRQV�DQG�2WKHU�,WHPV�� 
�����,WHPV��RWKHU�WKDQ�'HEDWHV��'RFXPHQWV�7DEOHG�DQG�4XHVWLRQV��DUH�OLVWHG�ILUVW�� 
4XHVWLRQV�DUH�LQGH[HG�XQGHU�IRXU�VHSDUDWH�KHDGLQJV�WR�IDFLOLWDWH�UHIHUHQFH��L�H��4XHVWLRQV�E\�3ULYDWH�1RWLFH��4XHVWLRQV��$GMRXUQPHQW� 
����4XHVWLRQV��2UDO��4XHVWLRQV��3ULPH�0LQLVWHU¶V��4XHVWLRQV��:ULWWHQ� 
4XHVWLRQV�DUH�DOVR�LQGH[HG�XQGHU�WKH�QDPHV�RI�0HPEHUV�DVNLQJ�WKHP�DQG�0LQLVWHUV�UHSO\LQJ��4XHVWLRQV�UHODWLQJ�WR�PDWWHUV�RI��SXEOLF� 
����LPSRUWDQFH�DUH�FURVV�LQGH[HG�XQGHU�WKH�VXEMHFW�KHDGLQJ� 
6XEMHFWV�GLVFXVVHG�RQ�0RWLRQV�RI�$GMRXUQPHQW�DUH�LQGH[HG�XQGHU�WKH�QDPHV�RI��0HPEHUV�SDUWLFLSDWLQJ�LQ�GHEDWH�DQG�XQGHU�µ'HEDWHV�� 
����$GMRXUQPHQW¶� 
 
$GGO� -��$GGLWLRQDO 
$GPLQ� -��$GPLQLVWUDWLRQ 
$P� -��$PHQGPHQW 
$VVRF� -��$VVRFLDWLRQ 
$VVW� -��$VVLVWDQW 
&HUW� -��&HUWLILFDWH 
&R� -��&RPSDQ\ 
&RP� -��&RPPLWWHH 
&RPP� -��&RPPLVVLRQ 
&RQV� -��&RQVLGHUDWLRQ 
&RQVW� -��&RQVWLWXWLRQ 
&R-RS� -��&R-RSHUDWLYH 
&RUS� -��&RUSRUDWLRQ 
'HS� -��'HSXW\ 
'HSW� -��'HSDUWPHQW 
'HY� -��'HYHORSPHQW 
'LVW� -��'LVWULFW 
'LY� -��'LYLVLRQ 
'RF� -��'RFXPHQW 

'6 -��'LYLVLRQDO�6HFUHWDULDW 
([DP� -��([DPLQDWLRQ 
)HG� -��)HGHUDWLRQ 
)RXQG� -��)RXQGDWLRQ 
*HQ� -��*HQHUDO 
*1 -��*UDPD�1LODGKDUL 
*RYW� -��*RYHUQPHQW 
+�(� -��+LV�+HU�([FHOOHQF\ 
,QF� -��,QFRUSRUDWLRQ 
,QIR� -��,QIRUPDWLRQ 
,QVW� -��,QVWLWXWLRQ 
0& -��0XQLFLSDO�&RXQFLO 
0HPR� -��0HPRUDQGXP 
0JW� -��0DQDJHPHQW 033� -��0HPEHUV�RI�3DUOLDPHQW 
1RP� -��1RPLQDWLRQ 
1RWLIL� -��1RWLILFDWLRQ 
2SS� -��2SSRVHG� 
2UJ� -��2UJDQL]DWLRQ 

3& -��3URYLQFLDO�&RXQFLO 
3)& -��3XEOLF�)LQDQFH�&RP� 
3U� -��3UHVHQWHG 
3URY� -��3URYLVLRQ 
36 -��3UDGHVKL\D�6DEKD 
3YW� -��3ULYDWH 
5HI� -��5HIHUHQFH 
5HS� -��5HSRUW 
5HY� -��5HYHUHQG 
6& -��6XSUHPH�&RXUW 
6/ -��6UL�/DQND 
62 -��6WDQGLQJ�2UGHU 62& -��6HFWRUDO�2YHUVLJKW�&RP� 6S� -��6SHFLDO 6S¶V -��6SHDNHU¶V 6WG� -��6WDQGLQJ 7HFKQR� -��7HFKQRORJ\ 7HPS -��7HPSRUDU\ 8& -��8UEDQ�&RXQFLO 8QRS� -��8QRSSRVHG 

1RWH�� 7KLV� ,QGH[�KDV�EHHQ�SUHSDUHG� IRU� WKH�8QFRUUHFWHG�+DQVDUG��7KH�FROXPQ�QXPEHUV�PD\� VOLJKWO\�YDU\� LQ� WKH�FRUUHFWHG�YHUVLRQ�-�,QGH[LQJ�8QLW����  



>9RO����� ,1'(;�—�6(66,21����� �WK�$XJXVW�������—��WK�6HSWHPEHU������ 

� 

$EH\JXQDZDUGHQD��7KH�+RQ��5RKLWKD��0 �3�� 5HIHUHQFH�WR� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P���%LOO� SURYLGLQJ�RI�QHZ�$P��WR�03V�����  $EH\VLQJKH��7KH�+RQ��$VKRN��0 �3���'HSXW\�0 LQLVWHU RI�7UDQVSRUW�DQG�&LYLO�$YLDWLRQ� 3HWLWLRQV� 3DWKPDVLUL��0U��5�3��$QDQGD��:HOODZD������ 
 5HIHUHQFH�WR� 6/7%�%XVHV��RSHUDWLRQV��URXWH�QR�����������  'HEDWHV� %LOOV� ,QODQG�5HYHQXH���5�������-�� 6XSSOHPHQWDU\�6XSSOLHV� ([SUHVVZD\V�DQG�+LJKZD\V��  GHYHORSPHQW�SURMHFWV�����-� 
 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 6WDWH�)LQDQFLDO�&ULVLV�DQG�5HS��RI�WKH� &HQWUDO�%DQN�RI�6/�����-� 
 4XHVWLRQV��2UDO��5HSOLHV� 5DLOZD\�/LQH��.XUXQHJDOD�-�+DEDUDQD� SURMHFW�SODQ������-� 6/7%�%XVHV��RSHUDWLRQV� �URXWH�QRV����������������DQG����������-�  $EH\ZDUGDQD��7KH�+RQ��:DMLUD��0 �3���0 LQLVWHU�RI� +RPH�$IIDLUV� 3HWLWLRQV� 'LVKDQ��0U��+�$�7���*DOOH����� .XPDUD��0U��0�(�'���+RPDJDPD����� 
 5HIHUHQFH�WR� 'HOLPLWDWLRQ�RI�$UHDV��SURFHVV������ 
 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 3HRSOH�$IIHFWHG�E\�'URXJKW� UHOLHI�DQG�FRPSHQVDWLRQ����������-�� 
 4XHVWLRQV��2UDO��5HSOLHV� 'LYLVLRQDO�6HFUHWDULDW�'LY���'HWDLOV� .RUDODLSDWWX�:HVW�2GGDPDZDGL������-� *UDPD�1LODGKDULV�� *1�GLYLVLRQV��UHFUXLWPHQW�H[DP��HWF������-��  $JUHHPHQWV��&RQYHQWLRQV��HWF�� &KLQD�DQG�6/��RUGHU�UH�H[WUDGLWLRQ�WUHDW\���3U������ +DPEDQWRWD�3RUW��FRQFHVVLRQ�DJUHHPHQW���3U������ 9LHWQDP�-�6/��RUGHU�UH�H[WUDGLWLRQ�WUHDW\���3U������  $LU�)RUFH�+HOLFRSWHUV� 3HUVRQV�(QWLWOHG�WR�8VH�)UHH�RI�&KDUJH�����-�  $ODJL\DZDQQD��7KH�+RQ��/DVDQWKD��0 �3���'HSXW\ 0LQLVWHU�RI�)LQDQFH�DQG�0DVV�0HGLD� 'HEDWHV� %LOOV� ,QODQG�5HYHQXH���5�������-�� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P�����5������-�� 

$ODKDSSHUXPD��7KH�+RQ��'XOODV��0 �3�� 5HIHUHQFH�WR� &3&�7UDGH�8QLRQ�$FWLRQ��$WWDFN�RQ�� LQYHVWLJDWLRQ����� /DQGV�DW�(WKLPDOH��.RWL\DJDOD�LQ�0RQDUDJDOD� OHDVH�WR�*HUPDQ�FRPSDQ\������ /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQ�����-�� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P���%LOO�� SURSRVHG�QHZ�DPHQGPHQWV��������������� 3DUOLDPHQWDU\�3URFHHGLQJV��QR�OLYH�WHOHFDVWLQJ����� 4XHVWLRQV��2UDO��  OLPLW�WR�WZR�VXSSOHPHQWDU\�TXHVWLRQV����� µ8QGHU�:RUOG¶�*DQJ��WKUHDW�����-� 
 'HEDWHV� %LOOV� &H\ORQ�*HUPDQ�7HFKQLFDO�7UDLQLQJ�,QVWLWXWH����5�����-� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P����������������������5�����������-����&RP�������-�� 
 4XHVWLRQV��2UDO� 'ULQNLQJ�:DWHU�5HTXLUHPHQW�LQ�0DWDUD�'LVW�����PRQH\�VSHQW��SURMHFWV��HWF������-� ([WHUQDO�'HJUHH�&RXUVHV��HQUROOPHQW�WR�VWDWH�����XQLYHUVLWLHV�DQG�IRUHLJQ�XQLYHUVLWLHV�LQ�6/������-� 3DGG\�3XUFKDVHG�E\�*RYHUQPHQW�� GHWDLOV������-����������-������-� 6HULRXV�&ULPHV�5HSRUWHG�LQ�0DWDUD�'LVW�� GHWDLOV������-����������-� 
 4XHVWLRQV��3ULPH�0LQLVWHU¶V� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQ��FRQWHVWLQJ�RI�ILHOG����RIILFHUV��FRQGXFWLQJ�RI�E\-HOHFWLRQ�DQG����������\RXWK�UHSUHVHQWDWLRQ������-�  $ODZDWKXZDOD��7KH�+RQ��-�&���0�3�� 3HWLWLRQV� 1DVDU��0U��6���*DOJDPXZD������ 
 'HEDWHV� %LOOV� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P�����5�������-� 
 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 3HRSOH�$IIHFWHG�E\�'URXJKW�� UHOLHI�DQG�FRPSHQVDWLRQ�����-�  $OL�=DKLU�0RXODQD��7KH�+RQ��6H\HG��0 �3�� 4XHVWLRQV��2UDO� &ROOHJH�RI�(GXFDWLRQ��%DWWLFDORD��FRXUVHV�����-� 6FKRROV�LQ�0DQPXQDL�:HVW�DQG�.DONXGD�������������(GXFDWLRQDO�=RQHV��WHDFKHUV¶�GHWDLOV������-�  $OXWKJDPDJH��7KH�+RQ��$QDQGD��0�3�� 5HIHUHQFH�WR� +RQ��0DKLQGDQDQGD�$OXWKJDPDJH����� 
 'HEDWHV� %LOOV� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P��� �����5�������������-�� 2UGHUV� ([FLVH��6S��3URY���$FW�����������-� 
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$OXWKJDPDJH��7KH�+RQ��$QDQGD���&RQWG�� 'HEDWHV���&RQWG�� 3ULYDWH�0HPEHUV¶�0RWLRQV� .DQG\�7RZQ��PLQLPL]LQJ�WUDIILF�FRQJHVWLRQ������-� 5HJXODWLRQV� 6WDPS�'XW\��6S��3URY���$FW������-�  $OXWKJDPDJH��7KH�+RQ��0DKLQGDQDQGD��0 �3�� 5HIHUHQFH�WR� &HQWUDO��.DQG\��([SUHVVZD\�3URMHFW������ .HUDZDODSLWL\D�/1*�3RZHU�3ODQW��WHQGHU������-� 
 'HEDWHV� %LOOV� ,QODQG�5HYHQXH���5�������-���&RP�������-��  $OXYLKDUH��7KH�+RQ��5DQMLWK��0 �3�� 3HWLWLRQV� :LMHUDWKQH��0U��6�3�'��&\ULO��:DVDOD�.RWWH������  $OXZLKDUH��7KH�+RQ��:DVDQWKD��0�3���6WDWH�0 LQLVWHU RI�$JULFXOWXUH� 3HWLWLRQV� )HUQDQGR��0U��3��1HYLOH��0DWDOH����� *D\DQ��0U��:�3�$�6���0XOOHUL\DZD�1HZ�7RZQ������ 
 'RFXPHQWV��7DEOHG� )HUWLOL]HU�6XEVLG\�WR�3DGG\�)DUPHUV��GHWDLOV���� 
 4XHVWLRQV��2UDO��5HSOLHV� $JUDULDQ�6HUYLFHV�'HSW��'LY��LQ�3XWWDODP�'LVW���IHUWLOL]HU�VXEVLG\�����-� )HUWLOL]HU�6XEVLG\�LQ�.DOXWDUD�DQG�:DODOODZLWD��IDUPHUV�QRW�SRVVHVV�RI�1,&����-� 3DGG\�)DUPHUV¶�,QVXUDQFH�6FKHPH����������������������FRPSHQVDWLRQ�IRU�EDG�ZHDWKHU�FRQGLWLRQV������-� 3DGG\�+DUYHVW�/RVW�GXH�WR�'URXJKW��UHOLHI�����-�  $PDUDVHQD��7KH�+RQ��7KXVKDUD�,QGXQLO��0�3�� 3HWLWLRQV� -D\DUDWKQH��0U��0�6�6�3���1DUDPPDOD����� 
 5HIHUHQFH�WR� &(%�(PSOR\HHV��VDODU\�DQRPDOLHV������ 
 'HEDWHV� %LOOV� 6XJDWKDGDVD�1DWLRQDO�6SRUWV�&RPSOH[�$XWKRULW\��$P�����5������-� 
 4XHVWLRQV��2UDO� &RDO�3RZHU�3ODQW��1RURFKFKRODL�� H[SLUDWLRQ�RI�OLIHWLPH������-�  $PDUDZHHUD��7KH�+RQ��0DKLQGD��0 �3���0 LQLVWHU�RI� )LVKHULHV�DQG�$TXDWLF�5HVRXUFHV�'HYHORSPHQW�� 6WDWH�0LQLVWHU�RI�0DKDZHOL�'HYHORSPHQW� 5HIHUHQFH�WR� 'HFODUDWLRQ�RI�$VVHWV�DQG�/LDELOLWLHV�RI�03V�����,QFOXGLQJ�DOO�0LQLVWHUV��WR�EH�JLYHQ�WR������������+RQ��6SHDNHU�WR�EH�SXEOLVKHG������-� 

$PDUDZHHUD��7KH�+RQ��0DKLQGD���&RQWG�� 5HIHUHQFH�WR���&RQWG�� ,QGLDQ�)LVKHUPHQ�,VVXH�����-� 3ROLWLFLDQ¶V�$FWLYLWLHV��,PDJH��HWF������ 6$,70�,VVXH������ 6DPXUGKL�%HQHILW��FXUWDLOPHQW�����-� 
 'HEDWHV� 2UGHUV� ([FLVH��6S��3URY���$FW�����������-� 5HJXODWLRQV� 0DULQH�3ROOXWLRQ�3UHYHQWLRQ�$FW�����-� 6WDPS�'XW\��6S��3URY���$FW������-� 
 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 3DGG\�/DQGV�LQ�0XOODLWLYX�'LVW�� KDQGRYHU�WR�RULJLQDO�RZQHUV�����-�� 6WDWH�)LQDQFLDO�&ULVLV�DQG�5HS��RI�WKH� &HQWUDO�%DQN�RI�6/�����-��� 
 4XHVWLRQV�E\�3ULYDWH�1RWLFH��5HSOLHV�WR� 1DQGLNDGDO�/DJRRQ��GHYHORSPHQW����-��  $PHHU�$OL�6KLKDEGHHQ��7KH�+RQ���0 �3���'HSXW\� 0LQLVWHU�RI�5XUDO�(FRQRPLF�$IIDLUV� 5HIHUHQFH�WR� &RUUXSW�$FW�LQ�%DWWLFDORD�'LVW���DFWLRQ�DJDLQVW����� 
 'HEDWHV� 3ULYDWH�0HPEHUV¶�0RWLRQV� (PSOR\PHQWV�3URMHFWV��µ2QH�0LOOLRQ¶��SULRULW\�WR�\RXWKV�LQ�1RUWKHUQ�DQG�(DVWHUQ�SURYLQFHV�DQG�YROXQWHHU�WHDFKHUV¶�DSSRLQWPHQW������-�� 5HJXODWLRQV� 5HJLVWUDWLRQ�RI�3HUVRQV�$FW�����-� 6SRUWV�/DZ�����-� 6XSSOHPHQWDU\�6XSSOLHV� ([SUHVVZD\V�DQG�+LJKZD\V�����������������������������GHYHORSPHQW�SURMHFWV�����-�  $PXQXJDPD��7KH�+RQ���'U���6DUDWK��0 �3���0 LQLVWHU� RI�6SHFLDO�$VVLJQPHQW� 'HEDWHV� %LOOV� ,QODQG�5HYHQXH���5�������-�� 
 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 6WDWH�)LQDQFLDO�&ULVLV�DQG�5HS��RI�WKH� &HQWUDO�%DQN�RI�6/�����-��  $QQXDO�5HSRUWV� %RWDQLFDO�*DUGHQ�7UXVW�)XQG����������� &HQWUDO�%DQN�RI�6UL�/DQND����������3)&�UHS������-� &HQWUDO�(QJLQHHULQJ�&RQVXOWDQF\�%XUHDX������������� &H\ORQ�6KLSSLQJ�&RUS��/WG� ���������������� �����������	�������������62&�UHS������ &LYLO�$YLDWLRQ�$XWKRULW\�RI�6/����������62&�UHS������ &RQGRPLQLXP�0DQDJHPHQW�$XWKRULW\���������������62&�UHS������ &RQVXPHU�$IIDLUV�$XWKRULW\����������62&�UHS������ 'HSDUWPHQW�IRU�5HJLVWUDWLRQ�RI�3HUVRQV��������������������	��������62&�UHS������ 
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$QQXDO�5HSRUWV���&RQWG�� 
 'HSDUWPHQW�RI�%XGGKLVW�$IIDLUV��������	��������62&�UHS������� 'HSDUWPHQW�RI�%XLOGLQJV��������������������������������������	��������62&�UHS������ 'HSDUWPHQW�RI�&HQVXV�DQG�6WDWLVWLFV��������� 62&�UHS���� 'HSDUWPHQW�RI�&KULVWLDQ�5HOLJLRXV�$IIDLUV������������������	��������62&�UHS������� 'HSDUWPHQW�RI�&XOWXUDO�$IIDLUV��������	�����������62&�UHS������� 'HSDUWPHQW�RI�'LYLQHJXPD�'HY������������������������62&�UHS������ 'HSDUWPHQW�RI�([WHUQDO�5HVRXUFHV���������������������62&�UHS���� 'HSDUWPHQW�RI�)LVFDO�3ROLF\������������� 'HSDUWPHQW�RI�*RYHUQPHQW�)DFWRU\�-�.RORQQDZD��������������������������������������������	��������62&�UHS������ 'HSDUWPHQW�RI�,PPLJUDWLRQ�DQG�(PLJUDWLRQ������������� 'HSDUWPHQW�RI�0XVOLP�5HOLJLRXV�DQG�&XOWXUDO� $IIDLUV��������	��������62&�UHS������� 'HSDUWPHQW�RI�1DWLRQDO�0XVHXP� ������	��������62&�UHS������� ����������� 'HSDUWPHQW�RI�1DWLRQDO�3ODQQLQJ���������� 62&�UHS���� 'HSDUWPHQW�RI�3URMHFW�0JW��DQG�0RQLWRULQJ����������62&�UHS������� 'HSDUWPHQW�RI�6RFLDO�6HUYLFHV����������� 'HSDUWPHQW�RI�6SRUWV�'HY�����������62&�UHS������ 'LVWULFW�6HFUHWDULDW� 0DWDOH������������� 1XZDUD�(OL\D������������ (DVWHUQ�8QLYHUVLW\��6UL�/DQND������������� (PSOR\HHV¶�7UXVW�)XQG�%RDUG��������������	��������62&�UHS���� )RRG�&RPPLVVLRQHU¶V�'HSDUWPHQW������������� +')&�%DQND�RI�6/����������62&�UHS������� +RPRHRSDWKLF�0HGLFDO�&RXQFLO�������������� ,QVWLWXWH�IRU�&RQVWUXFWLRQ�7UDLQLQJ�DQG�'HY�����������62&�UHS������ ,QVWLWXWH�RI�3RVW-+DUYHVW�7HFKQRORJ\������������� .DKDWDJDKD�*UDSKLWH�/DQND�/WG��������������� 62&�UHS������ .DOXERZLWL\DQD�7HD�)DFWRU\�/WG������������������� /DQND�3KRVSKDWH�/WG�������������������� /DQNDSXWKUD�'HY��%DQN�� �������������������	��������62&�UHS������� 0�%XGGDVDVDQD��������	��������62&�UHS������� 0�(GXFDWLRQ�������������� 0�)LQDQFH���)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH�� ��������QG�4XDUWHU��������3)&�UHS������� 0�)RUHLJQ�$IIDLUV��������������-� 0�)RUHLJQ�(PSOR\PHQW����������62&�UHS������ 0�,QGXVWU\�DQG�&RPPHUFH����������62&�UHS������ 0�1DWLRQDO�3ROLFLHV�DQG�(FRQRPLF�$IIDLUV����������62&�UHS���� 0�3HWUROHXP�5HVRXUFHV�'HY�����������62&�UHS������� 0�3RUWV�DQG�6KLSSLQJ��������	��������62&�UHS������ 

$QQXDO�5HSRUWV���&RQWG�� 
 0�3XEOLF�(QWHUSULVH�'HY���������	�������� 62&�UHS������� 0�6RFLDO�(PSRZHUPHQW�DQG�:HOIDUH��������	��������62&�UHS������ 0�6SRUWV���������62&�UHS���� 0DULQH�(QYLURQPHQW�3URWHFWLRQ�$XWKRULW\������������� 0LKLQ�/DQND��3YW���/WG�����������62&�UHS������ 1DWLRQDO�&RXQFLO�IRU�(OGHUV��������	�������� 62&�UHS������ 1DWLRQDO�&UDIW�&RXQFLO����������62&�UHS������ 1DWLRQDO�'HIHQFH�)XQG�������������� 1DWLRQDO�'HVLJQ�&HQWUH��������	��������62&�UHS������ 1DWLRQDO�(QWHUSULVH�'HY��$XWKRULW\���������� 62&�UHS������ 1DWLRQDO�+RXVLQJ�'HY��$XWKRULW\��������	��������62&�UHS������ 1DWLRQDO�+XPDQ�5HVRXUFHV�'HY��&RXQFLO�RI�6/����������62&�UHS����������������� 1DWLRQDO�,QVWLWXWH�RI�)XQGDPHQWDO�6WXGLHV������������� 1DWLRQDO�,QVWLWXWH�RI�/LEUDU\�,QIRUPDWLRQ�6FLHQFHV�-�8QLYHUVLW\�RI�&RORPER������������� 1DWLRQDO�,QVWLWXWH�RI�6RFLDO�'HY���������	������� 62&�UHS������ 1DWLRQDO�/RWWHULHV�%RDUG������������� 1DWLRQDO�7UDQVSRUW�0HGLFDO�,QVWLWXWH�� ������������	��������62&�UHS������ 1DWLRQDO�<RXWK�6HUYLFHV�&RXQFLO���������� 62&�UHS������� 2SHQ�8QLYHUVLW\�RI�6UL�/DQND������������� 3DUDQWKDQ�&KHPLFDOV�&R��/WG�����������62&�UHS������ 3RVWJUDGXDWH�,QVWLWXWH�RI�0HGLFLQH������������� 3RVWJUDGXDWH�,QVWLWXWH�RI�6FLHQFH�-�8QLYHUVLW\�RI�3HUDGHQL\D��������	����������� 3XEOLF�8WLOLWLHV�&RPPLVVLRQ�RI�6/��������������	��������62&�UHS���� 5XEEHU�'HYHORSPHQW�'HSW��������������� 5XEEHU�5HVHDUFK�,QVWLWXWH�RI�6/�������������� 6HFXULWLHV�DQG�([FKDQJH�&RPPLVVLRQ�RI�6/��������������	��������62&�UHS���� 6HODFLQH�7HOHYLVLRQ�,QVWLWXWH��������	����������� 6RXWK�(DVWHUQ�8QLYHUVLW\�RI�6UL�/DQND������������� 6UL�/DQND�$WRPLF�(QHUJ\�5HJXODWRU\�&RXQFLO����������62&�UHS������� 6UL�/DQND�%XUHDX�RI�)RUHLJQ�(PSOR\PHQW����������62&�UHS������ 6UL�/DQND�&DVKHZ�&RUS�������������� 6UL�/DQND�+DQGLFUDIWV�%RDUG� ��������62&�UHS������������������ 6UL�/DQND�,QVWLWXWH�RI�$GYDQFHG�7HFKQRORJLFDO��������(GXFDWLRQ������������� 6UL�/DQND�,QVWLWXWH�RI�'HY��$GPLQLVWUDWLRQ����������� 6UL�/DQND�,QVWLWXWH�RI�7H[WLOH�DQG�$SSDUHO���������������������	��������62&�UHS������ 6UL�/DQND�,QVXUDQFH�&RUS�����������62&�UHS������� 6UL�/DQND�3ROLFH������������� 6UL�/DQND�6DYLQJV�%DQN����������� 6UL�/DQND�6RFLDO�6HFXULW\�%RDUG��������	������������62&�UHS������ 6UL�/DQND�6XVWDLQDEOH�(QHUJ\�$XWKRULW\� ���������������������62&�UHS������� 
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$QQXDO�5HSRUWV���&RQWG�� 6UL�/DQND�7KULSRVD�/WG��������	��������� 6UL�/DQNDQ�$LUOLQHV������������������������	�������������62&�UHS������ 6WDWH�'HYHORSPHQW�DQG�&RQVWUXFWLRQ�&RUS�� ��������62&�UHS������������������� 6WDWH�(QJLQHHULQJ�&RUS��RI�6/��������	������������62&�UHS������ 6XJDWKDGDVD�1DWLRQDO�6SRUWV�&RPSOH[�$XWKRULW\���������62&�UHS���� 8QLYHUVLW\�RI�&RORPER�,QVWLWXWH�RI�$JUR-7HFKQRORJ\�DQG�5XUDO�6FLHQFHV������������� 8QLYHUVLW\�RI�-DIIQD������������� 8YD�:HOODVVD�8QLYHUVLW\�������������  $SSXKDP\��7KH�+RQ��+HFWRU��0�3�� 'HEDWHV� 2UGHUV� ([FLVH��6S��3URY���$FW�����������-� 5HJXODWLRQV� 6WDPS�'XW\��6S��3URY���$FW������-� 
 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 6WDWH�)LQDQFLDO�&ULVLV�DQG�5HS��RI�WKH� &HQWUDO�%DQN�RI�6/�����-������  $XGLWRU�*HQHUDO¶V�5HSRUWV� )RU������-������ �QG�,QVWDOOPHQW��� )RU������ �QG�,QVWDOOPHQW��SDUWV�;,,,�	�;,9���� )RU������ �QG�,QVWDOOPHQW��SDUWV�;�	�;,���� )RU������ �QG�,QVWDOOPHQW��SDUWV�;,,,�	�;,9���� �UG�,QVWDOOPHQW��SDUW�9������� )RU������ �QG�,QVWDOOPHQW��SDUWV�;9�	�;9,���� �UG�,QVWDOOPHQW��SDUW�9,������� )RU������ �QG�,QVWDOOPHQW��SDUW�;9,���� �UG�,QVWDOOPHQW��SDUW�9,������� )RU������ �QG�,QVWDOOPHQW��SDUWV�,�	�,,���� �UG�,QVWDOOPHQW��SDUW�,;������� )RU������ �QG�,QVWDOOPHQW��SDUW�;;,,,���� )RU������ �QG�,QVWDOOPHQW��SDUW�;;,�������SDUW�;;,,������� �UG�,QVWDOOPHQW��SDUW�9,,�������SDUW�9,,,������� �WK�,QVWDOOPHQW��SDUWV�;,��;,,��;,,,��;;�	�;;,������ )RU������ �VW�,QVWDOOPHQW��SDUWV�9,,��9,,,�	�,;������ �QG�,QVWDOOPHQW��SDUWV�9,��9,,��;,9��;9��;9,��;9,,�	�;9,,,�������SDUW�;,;������� �UG�,QVWDOOPHQW��SDUWV�,,,��9�	�9,���� �WK�,QVWDOOPHQW��SDUWV�,,,�	�,9������ �WK�,QVWDOOPHQW��SDUW�,,������ �WK�,QVWDOOPHQW��SDUWV�,��,,�	�,,,���� 

%DGKLXWKHHQ��7KH�+RQ��5LVDG��0 �3���0 LQLVWHU�RI� ,QGXVWU\�DQG�&RPPHUFH� 5HIHUHQFH�WR� 'HOLPLWDWLRQ�RI�/RFDO�$XWKRULWLHV�$UHDV������-� .DOPXQDL�/RFDO�$XWKRULW\�,VVXH������ 
 'HEDWHV� %LOOV� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P����������������������5�������-��������  %DODVXUL\D��7KH�+RQ��7KDUDND��0 �3�� 5HIHUHQFH�WR� 'HFHQWUDOL]HG�%XGJHWDU\�$OORFDWLRQ�WR�03V������������WR�EH�LQFUHDVHG������ +RQ��5DYL�.DUXQDQD\DNH�DQG�&%6/�%RQG�6FDP����� 
 'HEDWHV� 2UGHUV� ([FLVH��6S��3URY���$FW�����������-� 5HJXODWLRQV� 6WDPS�'XW\��6S��3URY���$FW������-� 
 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 6WDWH�)LQDQFLDO�&ULVLV�DQG�5HS��RI�WKH� &HQWUDO�%DQN�RI�6/�����-� 
 'RFXPHQWV��7DEOHG� (FRQRPLF�,QGLFHV������-������� E\�3URI��0LOWRQ�5DMDUDWQH�����  %DQGDUD��7KH�+RQ���0UV���&KDQGUDQL��0�3��� 0LQLVWHU�RI�:RPHQ�DQG�&KLOG�$IIDLUV� 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 3HRSOH�$IIHFWHG�E\�'URXJKW�� UHOLHI�DQG�FRPSHQVDWLRQ�����-�  %DQGDUD��7KH�+RQ��3DOLWKD�5DQJH��0 �3���6WDWH� 0LQLVWHU�RI�,UULJDWLRQ� 5HIHUHQFH�WR� 7KDQWKLULPDOH��/RZHU��0DOZDWKX�2\D�3URMHFW���� � 'HEDWHV� %LOOV� &H\ORQ�*HUPDQ�7HFKQLFDO�7UDLQLQJ�,QVWLWXWH�����5�����-��  %DQGDUDQD\DNH��7KH�+RQ��,QGLND��0 �3���'HSXW\� 0LQLVWHU�RI�+RXVLQJ�DQG�&RQVWUXFWLRQ� 4XHVWLRQV��2UDO��5HSOLHV� 0RGHO�9LOODJH��µ6DPHHUDJDPD¶��0XQGDODPD�� JUDQW�RI�GHHGV������-�  %DQGDULJRGD��7KH�+RQ��%DQGXOD�/DO��0 �3�� 5HIHUHQFH�WR� +RQ��:LMD\DGDVD�5DMDSDNVH��0�-XVWLFH����� 
 'HEDWHV� %LOOV��3ULYDWH� .�.��3L\DGDVD�)RXQGDWLRQ��,QF�����5������ 6XSSOHPHQWDU\�6XSSOLHV� ([SUHVVZD\V�DQG�+LJKZD\V������������������������������GHYHORSPHQW�SURMHFWV�����-� 
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%DQGDULJRGD��7KH�+RQ��%DQGXOD�/DO���&RQWG�� 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� )UHHKROG�'HHGV�WR�3HUPLW�+ROGHUV�� JUDQWLQJ�SURFHVV�WR�EH�H[SHGLWHG������-� 3HRSOH�$IIHFWHG�E\�'URXJKW� UHOLHI�DQG�FRPSHQVDWLRQ����������-�  %DVQD\DNH��7KH�+RQ��7KDUDQDWK��0�3���'HSXW\� 0LQLVWHU�RI�7HOHFRPPXQLFDWLRQ�DQG�'LJLWDO� ,QIUDVWUXFWXUH� 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 3HRSOH�$IIHFWHG�E\�'URXJKW�� UHOLHI�DQG�FRPSHQVDWLRQ�����-��  %HUXJRGD��7KH�+RQ��9LMLWKD��0�3�� 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� /DQGV�%HORQJLQJ�WR�6L\DPEDODQGXZD�:DWWHJDPD�5DMDPDKD�9LKDUD\D��OHDVH�WR�(WKLPDOH�3ODQWDWLRQ�&RPSDQ\�IRU�VXJDUFDQH�FXOWLYDWLRQ������-�  %LOOV� &H\ORQ�*HUPDQ�7HFKQLFDO�7UDLQLQJ�,QVWLWXWH� 62&�UHS�������5�����-����������&RP������-�� �5��������&HUW������� &RGH�RI�&ULPLQDO�3URFHGXUH��6S��3URY��� ZLWKGUDZDO�����-� (OHFWURQLF�7UDQVDFWLRQ��$P�����5������ ,QODQG�5HYHQXH� 3)&�UHS��������SURYLGLQJ�RI�$P��WR�03V�����-��� GLVWULEXWLRQ�WR�03V�DQG�DOVR�FDQ�EH�REWDLQHG�IURP�ZZZ�GRFXPHQWV�JRY�ON�������� DPHQGPHQWV�SURSRVHG�E\�2SSRVLWLRQ������-�� 6S¶V�UXOLQJ�RQ�RSSRVLWLRQ¶V�$P��������������� �5�������-�����'LY�������������-��� &RP�������-�����5���'LY�������-� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P���%LOO�� SURSRVHG�QHZ�DPHQGPHQWV�����-������-������-��� MRLQW�RSSRVLWLRQ¶V�VWDQG������-���� SURYLGLQJ�WR�03V�����-����� GHEDWH���5���WRGD\�DQG�&RP��RQ�DQRWKHU�GD\������ �5������-�������SDVVHG��������� &RP�������-����'LY���PL[�YRWLQJ�������-��� �5���'LY��������-�����&HUW������� 0RWRU�7UDIILF��$P�����5������� 1DWLRQ�%XLOGLQJ�7D[��$P����&HUW������ 3UHYHQWLRQ�RI�&ULPHV��$P�����5����� 3URYLQFLDO�&RXQFLOV�(OHFWLRQV��$P���� 6&�GHWHUPLQDWLRQ�����-� 5HJXODWLRQ�RI�,QVXUDQFH�,QGXVWU\��$P��� �5��������3)&�UHS������� 6XJDWKDGDVD�1DWLRQDO�6SRUWV�&RPSOH[�$XWKRULW\�
�$P����62&�UHS�������5�����-����� &RP��DQG��5��������&HUW������ 7ZHQWLHWK�$PHQGPHQW�WR�WKH�&RQVWLWXWLRQ�� �5������-���SHWLWLRQV�WR�6&������  %LOOV��3ULYDWH� $UDYLQG�.XPDU�)RXQGDWLRQ��,QF�����5������ .�.��3L\DGDVD�)RXQGDWLRQ��,QF�����5������ 6XN\R�0DKLNDUL�6UL�/DQND��,QF�����5������ 

%XGJHWDU\�6XSSRUW�6HUYLFHV�DQG�&RQWLQJHQF\� /LDELOLWLHV�3URMHFW� 6XSSOHPHQWDU\�$OORFDWLRQV�� QRWH��3U������������3)&�UHS�������  &HQWUDO�%DQN�RI�6UL�/DQND� $QQXDO�5HSRUW����������3)&�UHS������-� 7UHDVXU\�%RQG�,VVXHV� UHI��WR�0U��$MLWK�1LYDUG�&DEUDDO�����-����������� UHI��WR�0V��$QLND�:LMHVXUL\D��������������� UHI��WR�0V��6KLURPL�:LFNUHPDVLQJKH���������������  &KDQGUDVHQD��7KH�+RQ��6�0���0 �3�� 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 3HRSOH�$IIHFWHG�E\�'URXJKW� UHOLHI�DQG�FRPSHQVDWLRQ�����-�  &LYLO�'HIHQFH�&RPPLWWHHV� 2IILFLDO�5HFRJQLWLRQ��*UDQWLQJ�RI������-��  &RDO�3RZHU�3ODQW��1RURFKFKRODL� ([SLUDWLRQ�RI�/LIHWLPH������-�  &RPPLVVLRQ��'HOLPLWDWLRQ� /RFDO�$XWKRULWLHV�$UHDV��GHOLPLWDWLRQ��HWF�������������������������������������������������������������  &RPPLVVLRQ��1DWLRQDO�3URFXUHPHQW� 3URJUHVV�5HS�������������-����������������  &RPPLWWHH�5HSRUWV��3XEOLF�)LQDQFH� $QQXDO�5HSRUWV� &HQWUDO�%DQN�RI�6UL�/DQND�������������-� 0�)LQDQFH��)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH��� ��������QG�TXDUWHU������� 
 %LOOV� ,QODQG�5HYHQXH����� 5HJXODWLRQ�RI�,QVXUDQFH�,QGXVWU\��$P�������� 
 2UGHUV� ([FLVH��6S��3URY���$FW������ 
 5HJXODWLRQV� 6WDPS�'XW\��6S��3URY���$FW����� 
 5HVROXWLRQV� +XPDQ�5LJKWV�&RPPLVVLRQ�RI�6/��&KDLUSHUVRQ��UHYLVLRQ�RI�VDODULHV�DQG�DOORZDQFHV�����-� 
 6XSSOHPHQWDU\�$OORFDWLRQV� %XGJHWDU\�6XSSRUW�6HUYLFHV�DQG�&RQWLQJHQF\�����/LDELOLWLHV�3URMHFW���QRWH������� 
 6XSSOHPHQWDU\�6XSSOLHV� 0�+LJKHU�(GXFDWLRQ�DQG�+LJKZD\V� �(VWLPDWH�1R����RI�����������  &RPPLWWHH�5HSRUWV��6HFWRUDO�2YHUVLJKW� $QQXDO�5HSRUWV� &H\ORQ�6KLSSLQJ�&RUS��/WG��������������DQG���������������� &LYLO�$YLDWLRQ�$XWKRULW\�RI�6UL�/DQND������������� &RQGRPLQLXP�0DQDJHPHQW�$XWKRULW\������������� &RQVXPHU�$IIDLUV�$XWKRULW\������������� 
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&RPPLWWHH�5HSRUWV��6HFWRUDO�2YHUVLJKW���&RQWG�� $QQXDO�5HSRUWV���&RQWG�� 
 'HSDUWPHQW�IRU�5HJLVWUDWLRQ�RI�3HUVRQV�� ������������������	����������� 'HSDUWPHQW�RI�%XGGKLVW�$IIDLUV��������	������������ 'HSDUWPHQW�RI�%XLOGLQJV��������������������������������������	����������� 'HSDUWPHQW�RI�&HQVXV�DQG�6WDWLVWLFV����������� 'HSDUWPHQW�RI�&KULVWLDQ�5HOLJLRXV�$IIDLUV���������������	������������ 'HSDUWPHQW�RI�&XOWXUDO�$IIDLUV�������������������� 'HSDUWPHQW�RI�'LYLQHJXPD�'HY�������������� 'HSDUWPHQW�RI�([WHUQDO�5HVRXUFHV����������� 'HSDUWPHQW�RI�*RYHUQPHQW�)DFWRU\�-�.RORQQDZD��������������������������������������������	����������� 'HSDUWPHQW�RI�0XVOLP�5HOLJLRXV�DQG�&XOWXUDO������$IIDLUV��������	������������ 'HSDUWPHQW�RI�1DWLRQDO�0XVHXP��������	������������ 'HSDUWPHQW�RI�1DWLRQDO�3ODQQLQJ����������� 'HSDUWPHQW�RI�3URMHFW�0JW��DQG�0RQLWRULQJ�������������� 'HSDUWPHQW�RI�6SRUWV�'HYHORSPHQW������������� (PSOR\HHV¶�7UXVW�)XQG�%RDUG��  ������������	��������� +')&�%DQND�RI�6/�������������� ,QVWLWXWH�IRU�&RQVWUXFWLRQ�7UDLQLQJ�DQG�'HY�������������� .DKDWDJDKD�*UDSKLWH�/DQND�/WG������������������� /DQNDSXWKUD�'HY��%DQN��������	������������ 0�%XGGDVDVDQD��������	������������ 0�)RUHLJQ�(PSOR\PHQW������������� 0�,QGXVWU\�DQG�&RPPHUFH������������� 0�1DWLRQDO�3ROLFLHV�DQG�(FRQRPLF�$IIDLUV����������� 0�3HWUROHXP�5HVRXUFHV�'HY��������������� 0�3RUWV�DQG�6KLSSLQJ��������	����������� 0�3XEOLF�(QWHUSULVH�'HY���������	������������ 0�6RFLDO�(PSRZHUPHQW�DQG�:HOIDUH��������	����������� 0�6SRUWV���������� 0LKLQ�/DQND��3YW���/WG�������������� 1DWLRQDO�&RXQFLO�IRU�(OGHUV��������	����������� 1DWLRQDO�&UDIW�&RXQFLO������������� 1DWLRQDO�'HVLJQ�&HQWUH��������	����������� 1DWLRQDO�(QWHUSULVH�'HY��$XWKRULW\������������� 1DWLRQDO�+RXVLQJ�'HY��$XWKRULW\��������	����������� 1DWLRQDO�+XPDQ�5HVRXUFHV�'HY��&RXQFLO�RI�6/����������� 1DWLRQDO�,QVWLWXWH�RI�6RFLDO�'HY�������������������� 1DWLRQDO�7UDQVSRUW�0HGLFDO�,QVWLWXWH��  ������������	����������� 1DWLRQDO�<RXWK�6HUYLFHV�&RXQFLO�������������� 3DUDQWKDQ�&KHPLFDOV�&RPSDQ\�/WG�������������� 3XEOLF�8WLOLWLHV�&RPP��RI�6/��  ������������	��������� 6HFXULWLHV�DQG�([FKDQJH�&RPP��RI�6/��  ������������	��������� 

&RPPLWWHH�5HSRUWV��6HFWRUDO�2YHUVLJKW���&RQWG�� $QQXDO�5HSRUWV���&RQWG�� 
 6UL�/DQND�$WRPLF�(QHUJ\�5HJXODWRU\�&RXQFLO�������������� 6UL�/DQND�%XUHDX�RI�)RUHLJQ�(PSOR\PHQW������������� 6UL�/DQND�+DQGLFUDIWV�%RDUG������������� 6UL�/DQND�,QVWLWXWH�RI�7H[WLOH�DQG�$SSDUHO��  ������	����������� 6UL�/DQND�,QVXUDQFH�&RUS��������������� 6UL�/DQND�6RFLDO�6HFXULW\�%RDUG��������	����������� 6UL�/DQND�6XVWDLQDEOH�(QHUJ\�$XWKRULW\�������������� 6UL�/DQNDQ�$LUOLQHV������������������������	���������������� 6WDWH�'HY��	�&RQVWUXFWLRQ�&RUS�������������� 6WDWH�(QJLQHHULQJ�&RUS��RI�6/��������	����������� 6XJDWKDGDVD�1DWLRQDO�6SRUWV�&RPSOH[�$XWKRULW\���������� 

 %LOOV� &H\ORQ�*HUPDQ�7HFKQLFDO�7UDLQLQJ�,QVWLWXWH�%LOO��� 6XJDWKDGDVD�1DWLRQDO�6SRUWV�&RPSOH[�$XWKRULW\��$P���%LOO��� 
 2UGHUV� 8QLYHUVLWLHV�$FW�������������������� 
 5HJXODWLRQV� 1DWLRQDO�0HGLFLQHV�5HJXODWRU\�$FW������ 5HJLVWUDWLRQ�RI�3HUVRQV�$FW����� 6SRUWV�/DZ����� 
 6XSSOHPHQWDU\�6XSSOLHV� 0�+LJKHU�(GXFDWLRQ�DQG�+LJKZD\V� �(VWLPDWH�1R����RI�����������  &RPPLWWHHV��3DUOLDPHQW� +RXVH�&RP���PHHWLQJ����� 

 3DUOLDPHQWDU\�%XVLQHVV� PHHWLQJ���������������-��������������  &RPPLWWHHV��6HOHFW� 8QLWHG�1DWLRQV������$JHQGD�IRU�6XVWDLQDEOH�'HY�� LQWHULP�UHSRUW���  &RQVWLWXWLRQ��$PHQGPHQW�WR�WKH� 7ZHQWLHWK�$P��WR�WKH�&RQVWLWXWLRQ�%LOO� �5������-���SHWLWLRQV�WR�6&������  &RQVWLWXWLRQDO�$VVHPEO\� -13�0HPEHUV��QRQ�SDUWLFLSDWLRQ�����-�  'HFHQWUDOL]HG�%XGJHWDU\��'&%��$OORFDWLRQ�� 1HHG�WR�,QFUHDVH��UHI��WR������������  GH�6LOYD��7KH�+RQ���'U���+DUVKD��0�3���'HSXW\� 0LQLVWHU�RI�1DWLRQDO�3ROLFLHV�DQG�(FRQRPLF�$IIDLUV� &ODULILFDWLRQ�RQ� +LV�6WDWHPHQW�WR�µ6LUDVD¶�79�UH�KLV�8QFRUUHFW�$QVZHU�WR�4XHVWLRQ�E\�3ULYDWH�1RWLFH�UH�&HQWUDO�%DQN����6XSHUYLVLRQ�RQ�1DWLRQDO�3D\PHQW�3ODWIRUP�����,&7$�GHDO������-� 
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GH�6LOYD��7KH�+RQ���'U���+DUVKD���&RQWG�� 5HIHUHQFH�WR� 'LJLWDO�(FRQRP\����� /LJKW�5DLO�7UDQVLW��/57��6\VWHP����� 6WDIIRUG�6UL�/DQNDQ�6FKRRO�LQ�4DWDU��SUREOHPV������-� µ9LVLRQ�����¶�3URJUDPPH������ 
 'HEDWHV� 2UGHUV� ([FLVH��6S��3URY���$FW�����������-� 3ULYDWH�0HPEHUV¶�0RWLRQV� &LYLO�'HIHQFH�&RPPLWWHHV��JUDQWLQJ�RIILFLDO�UHFRJQLWLRQ������-� 5HJXODWLRQV� 6WDPS�'XW\��6S��3URY���$FW������-� 6XSSOHPHQWDU\�6XSSOLHV� ([SUHVVZD\V�DQG�+LJKZD\V��  GHYHORSPHQW�SURMHFWV�����-� 
 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 6WDWH�)LQDQFLDO�&ULVLV�DQG�5HS��RI�WKH� &HQWUDO�%DQN�RI�6/�����-�  4XHVWLRQV�E\�3ULYDWH�1RWLFH��5HSOLHV�WR� &HQWUDO�%DQN�6XSHUYLVLRQ�RQ�1DWLRQDO�3D\PHQW�3ODWIRUP��ULVN�RI�ZLWKGUDZLQJ�����-�  4XHVWLRQV��2UDO��5HSOLHV� &RPSDQLHV�/LVWHG�LQ�&RORPER�6WRFN�([FKDQJH��IRUHLJQ�LQYHVWPHQWV�����-� /DQG�DQG�+RXVH�XVHG�E\�0U��5RKDQD�:LMHZHHUD�LQ�8ODSDQH��EDVLV�RI�DFTXLVLWLRQ�����-�  GH�6LOYD��7KH�+RQ��1LPDO�6LULSDOD��0 �3���0LQLVWHU�RI 7UDQVSRUW�DQG�&LYLO�$YLDWLRQ� 4XHVWLRQV�E\�3ULYDWH�1RWLFH��5HSOLHV�WR� 5DLO�&URVVLQJV��8QSURWHFWHG��VDIHW\�JDWHV�DQG������JDWH�RSHUDWRU¶V�LVVXHV�����-�������  GH�6LOYD��7KH�+RQ��3L\DO�1LVKDQWKD��0 �3�� 5HIHUHQFH�WR� ,QFLGHQW�)DFHG�E\�KLV�)DPLO\��LQYHVWLJDWLRQ����� 0LQLVWHU�RI�)RUHLJQ�$IIDLUV��UHVLJQ�����  GH�=R\VD��7KH�+RQ��7��5DQMLWK��0 �3�� 5HIHUHQFH�WR� $�'HSXW\�0LQLVWHU¶V�5HSO\����� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P���%LOO��  SURYLGLQJ�RI�QHZ�$P��WR�03V����� 0HGLFDO�&HQWUH��3DUOLDPHQW��VKRUWDJH�RI�GUXJV���� 3HSSHU�3ULFH�'HFOLQH��KLV�DGMRXUQPHQW�PRWLRQ����� 6DPXUGKL�%HQHILW��FXUWDLOPHQW�����  'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 3HRSOH�$IIHFWHG�E\�'URXJKW�� UHOLHI�DQG�FRPSHQVDWLRQ�����-� 
 4XHVWLRQV��2UDO� 3DGG\�+DUYHVW�/RVW�GXH�WR�'URXJKW��UHOLHI�����-� 3HQVLRQ�6OLS��UHLVVXDQFH�����-� 7HD�6PDOO�+ROGHUV�LQ�6/� SURGXFWLRQ��IHUWLOL]HU�VXEVLG\��HWF������-� 

'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� )UHHKROG�'HHGV�WR�3HUPLW�+ROGHUV� JUDQWLQJ�SURFHVV�WR�EH�H[SHGLWHG������-�� .LQQL\D�DQG�0XWWXU�%DVH�+RVSLWDOV�� EULQJ�XQGHU�FHQWUDO�JRYHUQPHQW�����-�� /DQGV�EHORQJLQJ�WR�6L\DPEDODQGXZD�:DWWHJDPD��5DMDPDKD�9LKDUD\D��OHDVH�WR�(WKLPDOH�3ODQWDWLRQ� &RPSDQ\�IRU�VXJDUFDQH�FXOWLYDWLRQ������-�� 3DGG\�/DQGV�LQ�0XOODLWLYX�'LVW��� KDQGRYHU�WR�RULJLQDO�RZQHUV�����-�� 3HRSOH�$IIHFWHG�E\�'URXJKW�� UHOLHI�DQG�FRPSHQVDWLRQ�����-��� 5DWPDODQD�'HDI�DQG�%OLQG�6FKRRO�� KRVWHO�IDFLOLWLHV�IRU�VWXGHQWV�����-�� 6FKRRO�3ULQFLSDOV�$SSRLQWHG�RQ�6XSHUQXPHUDU\�DQG�$FWLQJ�%DVLV��JULHYDQFHV�����-�� 6WDWH�)LQDQFLDO�&ULVLV�DQG�5HS��RI�WKH� &HQWUDO�%DQN�RI�6/�����-�������-���  'HFODUDWLRQ�RI�$VVHWV�DQG�/LDELOLWLHV� (GLWRUV�RI�WKH�1HZVSDSHUV�-RXUQDOLVWV������-� 0HPEHUV�RI�3DUOLDPHQW�DQG�0LQLVWHUV��  UHOHDVH�WR�PHGLD�SXEOLVK������-��  'HOLPLWDWLRQ�RI�/RFDO�$XWKRULW\�$UHDV� *D]HWWH�1RWLILFDWLRQ�� SODFLQJ�LQ�WKH�OLEUDU\�DQG�SURYLGLQJ�RI�&'V�WR�03V����������  'HYDQDQGD��7KH�+RQ��'RXJODV��0 �3�� 5HIHUHQFH�WR� 'HOLPLWDWLRQ�RI�36�DQG�8&�$UHDV�� -DIIQD��.LOLQRFKFKL�DQG�0XOODLWLYX�'LVW�������-� (\H�/HQVHV�DQG�0HGLFDO�)HHV�&KDUJHV��HWF������� 1DWLRQDO�0HGLFLQHV�5HJXODWRU\�$XWKRULW\�$FW������ µ2VX�6DOD¶�%UDQFKHV�LQ�-DIIQD��WR�EH�RSHQ������ 
 'HEDWHV� %LOOV� &H\ORQ�*HUPDQ�7HFKQLFDO�7UDLQLQJ�,QVWLWXWH��  �5������-� ,QODQG�5HYHQXH���5�������-� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P�����5������-� 6XJDWKDGDVD�1DWLRQDO�6SRUWV�&RPSOH[�$XWKRULW\��$P�����5������-� 2UGHUV� ([FLVH��6S��3URY���$FW�����������-��� 3ULYDWH�0HPEHUV¶�0RWLRQV� 3HRSOH�ZKR�/RVW�WKHLU�/LYHV�GXH�WR�WKH�:DU�� EXLOGLQJ�D�PHPRULDO�DQG�GHFODULQJ�D�FRPPRQ� GD\�WR�FRPPHPRUDWH�WKHP������-������� 5HJXODWLRQV� 0DULQH�3ROOXWLRQ�3UHYHQWLRQ�$FW�����-�� 5HJLVWUDWLRQ�RI�3HUVRQV�$FW�����-�� 6SRUWV�/DZ�����-�� 6WDPS�'XW\��6S��3URY���$FW������-��� 5HVROXWLRQV� +XPDQ�5LJKWV�&RPPLVVLRQ�RI�6/��&KDLUSHUVRQ��UHYLVLRQ�RI�VDODULHV�DQG�DOORZDQFHV�����-�� 6XSSOHPHQWDU\�6XSSOLHV� ([SUHVVZD\V�DQG�+LJKZD\V��  GHYHORSPHQW�SURMHFWV�����-�� 
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'HYDQDQGD��7KH�+RQ��'RXJODV���&RQWG�� 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 3HRSOH�$IIHFWHG�E\�'URXJKW�� UHOLHI�DQG�FRPSHQVDWLRQ�����-� 6WDWH�)LQDQFLDO�&ULVLV�DQG�5HS��RI�WKH� &HQWUDO�%DQN�RI�6/�����-��  'RFXPHQWV��7DEOHG� 5HVW�RI�+LV�6SHHFK����� µ:DWHU¶��µ6XQGD\�&H\ORQ�7RGD\¶�HGLWRULDO�����  4XHVWLRQV�E\�3ULYDWH�1RWLFH� +RUVHV�LQ�'HOIW�,VODQG��SURWHFWLRQ�����-������ 1DQGLNDGDO�/DJRRQ��GHYHORSPHQW����-� 3XEOLF�8WLOLW\�3URMHFWV��GHVLJQDWLQJ�DOVR�LQ�7DPLO�ODQJXDJH�����-������ 5DLO�&URVVLQJV��8QSURWHFWHG��VDIHW\�JDWHV�DQG��������JDWH�RSHUDWRUV¶�LVVXHV�����-������ 5LFH��&RQWUROOHG�3ULFH�IRU��DQG�03&6��1RUWKHUQ�3URYLQFH�������-�  4XHVWLRQV��2UDO� /DQGVOLGH�5LVN�LQ�0DWXJDPD�DQG�$JDODZDWWD�(VWDWHV��KRXVLQJ�SURMHFW�����-� 1DWLRQDO�6FKRROV�RI�.DOPXQDL�(GXFDWLRQDO�=RQH��SHUPDQHQW�SULQFLSDOV����-� 3DGG\�)DUPHUV¶�,QVXUDQFH�6FKHPH�� FRPSHQVDWLRQ�IRU�EDG�ZHDWKHU�FRQGLWLRQV������-� :HOIDUH�3URMHFWV� ,ODPDUXGDQNXODP�DQG�6HPDPDGX�YLOODJHV����-��  'LVVDQD\DNH��7KH�+RQ��$QXUD��0 �3�� 3RLQWV�RI�2UGHU� (QG�RI�7HQXUH�RI�1DWLRQDO�*RYHUQPHQW�DQG�9DOLGLW\�RI�0LQLVWHULDO�3RUWIROLRV������-�� +RQ���'U���+DUVKD�GH�6LOYD¶V�6WDWHPHQW�WR�µ6LUDVD¶�79�UH�KLV�8QFRUUHFW�$QVZHU�WR�4XHVWLRQ�E\�3ULYDWH�1RWLFH�UH�&HQWUDO�%DQN�6XSHUYLVLRQ�RQ�1DWLRQDO�3D\PHQW�3ODWIRUP��,&7$�GHDO����������������  5HIHUHQFH�WR� &HQWUDO�([SUHVVZD\�3URMHFW� FODULILFDWLRQ�DVNHG�IURP�+RQ��30������-� 'HFODUDWLRQ�RI�$VVHWV�DQG�/LDELOLWLHV�� HGLWRUV�RI�QHZVSDSHUV�PHGLD������ 03V�LQFOXGLQJ�DOO�PLQLVWHUV��  ����WR�EH�JLYHQ�WR�+RQ��6SHDNHU������-�� 'HOLPLWDWLRQ�RI�/RFDO�$XWKRULW\�$UHDV������������������*D]HWWH�1RWLFH�UH��SURYLGLQJ�WR�03V���������� 'L\DJDPD�0DKLQGD�5DMDSDNVH�6WDGLXP���� +DPEDQWRWD�3RUW�-�&KLQD�0HUFKDQWV�3RUW�+ROGLQJV�&R���DJUHHPHQW�����-� +RQ���'U���5DMLWKD�6HQDUDWQH��  3UHVLGHQW¶V�)XQG�PRQH\�IRU�KLV�PHGLFDO�WUHDWPHQW�  ���������� ,QODQG�5HYHQXH�%LOO� DPHQGPHQWV�SURSRVHG�E\�RSSRVLWLRQ������-� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQ�����-� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P���%LOO�� SURSRVHG�QHZ�DPHQGPHQWV���������� SURYLGLQJ�RI�QHZ�$P��WR�03V�����-������ 

'LVVDQD\DNH��7KH�+RQ��$QXUD���&RQWG�� 5HIHUHQFH�WR���&RQWG�� 0DKDLOOXSSDOODPD�6HHG�)DUP�� PLQLVWHU¶V�UHSO\�IRU�WKH�TXHVWLRQ����-� 0RGDUD�)LVKHULHV�+DUERXU��OHDVH����� 1R�&RQILGHQFH�0RWLRQ�$JDLQVW�)RUPHU�0LQLVWHU�RI�)LQDQFH��LQFOXVLRQ�LQ�WKH�RUGHU�ERRN����-� 2UDO�4XHVWLRQ���QG�5RXQG�RI�WKH�� DQVZHULQJ�SURFHGXUH��WDEOLQJ�������-� 3DUW\�/HDGHUV¶�0HHWLQJ�� FRPPXQLFDWLQJ�YLD�µ606¶���� 4XHVWLRQV��2UDO�� OLPLW�WR�WZR�VXSSOHPHQWDU\�TXHVWLRQV����� 5DLO�&URVVLQJV��$QXUDGKDSXUD�-�..6�� VDIHW\�JDWHV�FRQVWUXFWLRQ�SURMHFW����� 6DPXUGKL�%HQHILW�� FXUWDLOPHQW��+DPEDQWRWD�����������  'HEDWHV� %LOOV� ,QODQG�5HYHQXH��  �5�������������-��������-�����'LY���������&RP�������-��������-�������-� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P���� �����5������-���&RP����������������5������������� 6XJDWKDGDVD�1DWLRQDO�6SRUWV�&RPSOH[�$XWKRULW\��$P�����5�����-��  'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 3HRSOH�$IIHFWHG�E\�'URXJKW�� UHOLHI�DQG�FRPSHQVDWLRQ�����-�������-������  4XHVWLRQV�E\�3ULYDWH�1RWLFH� &HQWUDO�%DQN�6XSHUYLVLRQ�RQ�1DWLRQDO�3D\PHQW�3ODWIRUP��ULVN�RI�ZLWKGUDZLQJ�����-�� 3HSSHU�3ULFH�'HFOLQH��SUREOHPV�IDFHG�E\�IDUPHUV�����-������-�  4XHVWLRQV��2UDO� 5DLOZD\�/LQH��.XUXQHJDOD�-�+DEDUDQD�� SURMHFW�SODQ������-�  'LVVDQD\DNH��7KH�+RQ��'�7�:��:LPDODZHHUD��0 �3�� 5HIHUHQFH�WR� 0U��/DOLWK�:HHUDWXQJD��LPSULVRQPHQW������ 
 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� /DQGV�EHORQJLQJ�WR�6L\DPEDODQGXZD�:DWWHJDPD�5DMDPDKD�9LKDUD\D��OHDVH�WR�(WKLPDOH�3ODQWDWLRQ�&RPSDQ\�IRU�VXJDUFDQH�FXOWLYDWLRQ������-�  'LVVDQD\DNH��7KH�+RQ��'XPLQGD��0�3���0 LQLVWHU�RI� $JULFXOWXUH� 4XHVWLRQV�E\�3ULYDWH�1RWLFH��5HSOLHV�WR� 0DKDLOOXSSDOODPD�6HHG�)DUP�6HHG�3URGXFWLRQ�5LJKWV��WUDQVIHU�����-�  'LVVDQD\DNH��7KH�+RQ��1DYLQ��0�3���0 LQLVWHU�RI� 3ODQWDWLRQ�,QGXVWULHV� 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 6WDWH�)LQDQFLDO�&ULVLV�DQG�5HS��RI�WKH�&HQWUDO�%DQN�RI�6/�����-�� 
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'LVVDQD\DNH��7KH�+RQ��6�%���0 �3���0 LQLVWHU�RI�6RFLDO� (PSRZHUPHQW��:HOIDUH�DQG�.DQG\DQ�+HULWDJH� 5HIHUHQFH�WR� 6DPXUGKL�%HQHILW��ZRUNVKRS�IRU�03V����� 
 'HEDWHV� %LOOV� ,QODQG�5HYHQXH���5�������������-� 
 'RFXPHQWV��7DEOHG� 6DPXUGKL�%HQHILW�� TXHVWLRQQDLUH�DQG�FULWHULD�GRFXPHQW����� 
 4XHVWLRQV�E\�3ULYDWH�1RWLFH��5HSOLHV�WR� 6DPXUGKL�%HQHILW��FXUWDLOPHQW�����-������-������  'LYLVLRQV� ,QODQG�5HYHQXH�%LOO�� �5�������������-����5�������-� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P���%LOO���0L[�9RWLQJ� &RP�������-����5�������-�  'RFXPHQWV��7DEOHG� $TXDFXOWXUH�=RQH�LQ�%DWWLFDORD�'LVW��� SURMHFW�UHS������� $UP\�&DPS�1HDU�&KDQGULND�:HZD�LQ�(PELOLSLWL\D��ODQG�SURYLVLRQ������ $UP\�+RVSLWDO��6UL�/DQND�� GRF��UH�FLYLO�HPSOR\HHV¶�RYHUWLPH�SD\PHQW������ &%6/�%RQG�6FDP�DQG�(3)�0RQLHV�� µ0DZELPD¶�DUWLFOH������ &ROOHJH�RI�(GXFDWLRQ��%DWWLFDORD�DQG�2WKHU�� FRXUVHV����� &RXUW�&DVH��UH�)RUHLJQ�([FKDQJH��$JDLQVW� +RQ��5DYL�.DUXQDQD\DNH��MXGJPHQW������ 'HOLPLWDWLRQ�RI�/RFDO�$XWKRULW\�$UHD�� UH�7ULQFRPDOHH�'LVW��VHYHUDO�36�8&������������ OHWWHU�E\�3UHVLGHQW�RI�0XVDOL�0RVTXH�)HGHUDWLRQ����UH�0XVDOL�36����� UHSUHVHQWDWLRQV�E\�+RQ��0�,�0��0DQVRRU������������������UH�6DPDQWKXUDL�36����� 'ULQNLQJ�:DWHU�5HTXLUHPHQW�LQ�0DWDUD�'LVW��� PRQH\�VSHQW��SURMHFWV��HWF������ (FRQRPLF�,QGLFHV������-������� E\�3URI��0LOWRQ�5DMDUDWQH����� )HUWLOL]HU�6XEVLG\�WR�3DGG\�)DUPHUV��GHWDLOV���� *HP��H[SRUW�WR�&KLQD������-���������� *HP�DQG�-HZHOOHU\�� GXW\-IUHH�VKRSV�DW�WKH�$LUSRUWV����� H[SRUW������-���������� H[SRUW��IRUHLJQ�H[FKDQJH�HDUQLQJV����� SURPRWLRQ�SURJUDPPHV����� *UDPD�1LODGKDUL�'LYLVLRQV��GHWDLOV����� +RPHOHVV�DQG�/DQGOHVV�3HRSOH�LQ�6/�� 0V��0HODQL�0DQHO�3HUHUD¶V�DUWLFOH������ +RVSLWDOV��7ULQFRPDOHH��.DQWDODL�DQG�.LQQL\D� VWDWLVWLFV�UH�WUHDWPHQWV��HWF������ +RXVHV�%XLOG�E\�1+'$��DIWHU������������������ ,0)�6WDQG-E\�$UUDQJHPHQW�DQG�,QODQG�5HYHQXH�%LOO��&%6/�SUHVV�UHOHDVH������ ,UULJDWLRQ�7DQNV��7ULQFRPDOHH�'LVW��6PDOO��'HY������� .RUDODLSDWWX�:HVW�2GGDPDZDGL�'6�'LY��� JD]HWWH�QRWLFH�UH�HVWDEOLVKPHQW������ 

'RFXPHQWV��7DEOHG���&RQWG�� /DQGV�/HDVH�WR�(WKLPDOH�3ODQWDWLRQ�&RPSDQ\�IRU���6XJDUFDQH�&XOWLYDWLRQ�LQ�0RQHUDJDOD�� PHHWLQJ�UHSRUW��OHWWHUV��HWF������������� VHYHUDO�GRF��IURP�IDUPHUV��QRW�WHQGHUHG������� /LTXLILHG�1DWXUDO�*DV��/1*��WR�*HQHUDWH�(OHFWULFLW\��SROLF\��HWF������ 0�)LQDQFH��3HUIRUPDQFH�5HS������������� $XGLWRU�*HQHUDO¶V�REVHUYDWLRQ�UH�ORDQ�ERUURZLQJV��SDJH���������� 0DKDSROD�6FKRODUVKLSV��ODVW����DFDGHPLF�\HDUV���� 0HJD�&LW\�3ODQ�RI�7ULQFRPDOHH� SURSRVDO�UH�.LQQL\D�8&������ 0RQDUFK�$SDUWPHQW�+RXVH�� 6H\ODQ�%DQN�ORDQ�GRF������ 3DGG\�&XOWLYDWLRQ������-���0DKD�6HDVRQ��� SD\PHQW�IRU�GURXJKW�DIIHFWHG�IDUPHUV������ 3DGG\�3XUFKDVHG�E\�*RYW���GHWDLOV������-���������� 3URYLQFLDO�&RXQFLOV��1RUWKHUQ��(DVWHUQ��8YD�DQG�1RUWK-&HQWUDO��PRQH\�DOORFDWHG����� 5DWPDODQD�'HDI�DQG�%OLQG�6FKRRO�3ULQFLSDO¶V�/HWWHU����� 6DPXUGKL�%HQHILW��TXHVWLRQQDLUH�DQG�FULWHULD������ 6DQG�DQG�&OD\�0LQLQJ�/LFHQVHV��GHWDLOV����� 6DQG�0LQLQJ�LQ�:DODZH�=RQH�XQGHU�0DKDZHOL�����$XWKRULW\��LVVXH�RI�OLFHQVHV����� 6FKRROV�LQ�0DQPXQDL�:HVW�DQG�.DONXGD�(GXFDWLRQDO�=RQHV��WHDFKHUV¶�GHWDLOV������ 6RODU�3RZHU�3URMHFW��µ6RRU\D�%DOD�6DQJUDPD\D¶��� HOHFWULFLW\�FRQQHFWLRQV����� 6ROLG�:DVWH�DQG�(-:DVWH�0JW���SURMHFWV������ 6SHHFKHV�RI�033� 'HYDQDQGD��+RQ��'RXJODV����� *DQNDQGD��+RQ��'XQHVK����� 6DPDUDZHHUD��+RQ��0DQJDOD����� 6UL�/DQND�&XVWRPV� ZDWHU��HOHFWULFLW\�DQG�WHOHSKRQH�ELOOV����� 7UDQVSRUW�$XWKRULW\��6DEDUDJDPXZD�3URYLQFLDO������SDVVHQJHU�WUDQVSRUW�SHUPLWV������ 8QLYHUVLWLHV��6WDWH��LQ�6UL�/DQND�� HQUROOPHQW�IRU�H[WHUQDO�GHJUHH�FRXUVHV������ 9HKLFOH��3UDGR��,PSRUWDWLRQ�)UDXG������ µ:DWHU¶��µ6XQGD\�&H\ORQ�7RGD\¶�HGLWRULDO����� :HHNO\�)DLUV�LQ�%DGXOOD�'LVWULFW��GHYHORSPHQW�����  H-&KDPEHU�3URMHFW� $�/DSWRS�&RPSXWHU�WR�(DFK�03¶V�7DEOH�LQ�WKH����&KDPEHU�����-�  (OHFWLRQV��/RFDO�$XWKRULWLHV� %LOO�UH�:RPHQ�5HSUHVHQWDWLRQ��HWF������-����  (OHFWLRQV��3URYLQFLDO�&RXQFLOV�� %LOO��$PHQGPHQWV�WR��6&�GHWHUPLQDWLRQ�����-�  ([SUHVVZD\V� &HQWUDO��.DQG\��([SUHVVZD\�3URMHFW�� +RQ��30¶V�6WDWHPHQW�UH�µ6LUDVD¶�79�1HZV������ WHQGHU��HWF���UHI��WR�������������������������� .HUDZDODSLWL\D�2XWHU�&LUFXODU�3URMHFW��������������� 5XZDQSXUD��5DWQDSXUD��3URMHFW�������������������� 6RXWKHUQ��H[WHQVLRQ�SURMHFW���������� 
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([SXQFWLRQV� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ��������������������������������������������������������������������������������������������  )DL]DO�&DVVLP��7KH�+RQ��0���0 �3���'HSXW\�0 LQLVWHU� RI�+HDOWK��1XWULWLRQ�DQG�,QGLJHQRXV�0HGLFLQH� 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� .LQQL\D�DQG�0XWWXU�%DVH�+RVSLWDOV�� EULQJ�XQGHU�FHQWUDO�JRYHUQPHQW����������-�  )HUQDQGRSXOOH��7KH�+RQ���'U����0UV���6XGKDUVKDQL� 0�3���6WDWH�0LQLVWHU�RI�&LW\�3ODQQLQJ�DQG�:DWHU�6XSSO\� 'HEDWHV� %LOOV� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P�����5������-�  )LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH�5HSRUW� 0�)LQDQFH����������QG�4XDUWHU�� 3U��������3)&�UHS�������  )RQVHND��)LHOG�0DUVKDO�+RQ��6DUDWK��0�3���0 LQLVWHU RI�5HJLRQDO�'HYHORSPHQW� 'HEDWHV� 2UGHUV� 6WDWH�$JULFXOWXUDO�&RUSRUDWLRQ�$FW��3U������  *DMDGHHUD��7KH�+RQ��&KDQGUDVLUL��0 �3�� 5HIHUHQFH�WR� +\EULG�&DUV�,PSRUWHG�E\�&*77,���� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P���%LOO����������������DPHQGPHQWV�GHEDWH����� 3ULYLOHJH�UH�$OOHJHG�8QUXO\�%HKDYLRXU�RI�6RPH�03V����� 
 'HEDWHV� %LOOV� &H\ORQ�*HUPDQ�7HFKQLFDO�7UDLQLQJ�,QVWLWXWH���5����� 5HJXODWLRQV� 0DULQH�3ROOXWLRQ�3UHYHQWLRQ�$FW����������-�  *DODSSDWKWKL��7KH�+RQ��1LKDO��0 �3�� 3HWLWLRQV� 'D\DUDWKQH��0U��5�'���+DOL-(OD����� .XPDUD��0U��3�0�3���'HYLQXZDUD����� 0DQDZDGX��0U��&�5�%���.DWDUDJDPD����� 1DQGDZDWKLH��0UV��0�3���$PEDODQWKRWD����� 6DPDUDZHHUD��0UV��*QDQDZDWKLH��$PEDODQWKRWD����� 6XQLO��0U��.�9�$���+DPEDQWRWD����� 
 5HIHUHQFH�WR� ,QGLDQ�)LVKHUPHQ�,VVXHV�DQG�%RWWRP�7UDZOLQJ�1HW�6\VWHP������ .RUHD�DQG�-DSDQ��MRE�TXRWD������ 
 'HEDWHV� 3ULYDWH�0HPEHUV¶�0RWLRQV� (PSOR\PHQWV�3URMHFWV��µ2QH�0LOOLRQ¶��SULRULW\�WR�\RXWKV�LQ�1RUWKHUQ�DQG�(DVWHUQ�SURYLQFHV�DQG�YROXQWHHU�WHDFKHUV¶�DSSRLQWPHQW������-� 

*DODSSDWKWKL��7KH�+RQ��1LKDO���&RQWG�� 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 5DWPDODQD�'HDI�DQG�%OLQG�6FKRRO�� KRVWHO�IDFLOLWLHV�IRU�VWXGHQWV�����  *DPDJH��7KH�+RQ��&KDQGLPD��0 �3�� 'HEDWHV� %LOOV� &H\ORQ�*HUPDQ�7HFKQLFDO�7UDLQLQJ�,QVWLWXWH������5������-� 6XJDWKDGDVD�1DWLRQDO�6SRUWV�&RPSOH[�$XWKRULW\��$P�����5������-� 
 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� .LQQL\D�DQG�0XWWXU�%DVH�+RVSLWDOV�� EULQJ�XQGHU�FHQWUDO�JRYHUQPHQW�����-�  *DPDJH��7KH�+RQ��'D\D��0 �3���0 LQLVWHU�RI�3ULPDU\  ,QGXVWULHV� 5HIHUHQFH�WR� 'D\D�&RQVWUXFWLRQV��3YW���/WG������ 
 'HEDWHV� 6XSSOHPHQWDU\�6XSSOLHV� ([SUHVVZD\V�DQG�+LJKZD\V������������������������������GHYHORSPHQW�SURMHFWV�����-� 
 4XHVWLRQV�E\�3ULYDWH�1RWLFH��5HSOLHV�WR� 3HSSHU�3ULFH�'HFOLQH��SUREOHPV�IDFHG�E\�IDUPHUV�����-�  *DPPDQSLOD��7KH�+RQ��8GD\D�3UDEKDWK��0 �3�� 5HIHUHQFH�WR� 1R�&RQILGHQFH�0RWLRQ�DJDLQVW�)RUPHU�0LQLVWHU�RI�)LQDQFH����-� 6UL�/DQNDQ�7HUULWRULDO�6HD����� 
 'HEDWHV� 5HJXODWLRQV� 0DULQH�3ROOXWLRQ�3UHYHQWLRQ�$FW�����-� 
 4XHVWLRQV��2UDO� $LU�)RUFH�+HOLFRSWHUV�� SHUVRQV�HQWLWOHG�WR�XVH�IUHH�RI�FKDUJH�����-� (3)��DFWLYH�DFFRXQWV��DV�DW������������������-� )RUHLJQHUV�'LHG�LQ�6UL�/DQND� GHWDLOV�������-������������-� ,QWHUQDWLRQDO�5HODWLRQV��)RVWHULQJ�RI�� RXWFRPHV�����-� 3RUW��+DPEDQWRWD��FRQVWUXFWLRQ�FRVW��HWF������-�  *DPSDKD�:LFNUDPDUDFKFKL�$\XUYHGLF�,QVWLWXWH� 2UGHU�XQGHU�8QLYHUVLWLHV�$FW��3U���������  *DQHVDQ��7KH�+RQ��0DQR��0�3���0 LQLVWHU�RI�1DWLRQDO� &R-H[LVWHQFH��'LDORJXH�DQG�2IILFLDO�/DQJXDJHV� 'HEDWHV� %LOOV� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P�����5������  4XHVWLRQV�E\�3ULYDWH�1RWLFH��5HSOLHV�WR� 3XEOLF�8WLOLW\�3URMHFWV��GHVLJQDWLQJ�DOVR�LQ�7DPLO�ODQJXDJH�����-������ 
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*DQNDQGD��7KH�+RQ��'XQHVK��0 �3���'HSXW\�0 LQLVWHU RI�'LVDVWHU�0DQDJHPHQW� 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 3HRSOH�$IIHFWHG�E\�'URXJKW�� UHOLHI�DQG�FRPSHQVDWLRQ�����-� 
 'RFXPHQWV��7DEOHG� 5HVW�RI�WKH�6SHHFK�����  *UDPD�1LODGKDUL�'LYLVLRQV�����  *XQDVHNHUD��7KH�+RQ��5�0��3DGPD�8GKD\DVKDQWKD� 0�3�� 5HIHUHQFH�WR� µ$DYDD¶�*URXS�$FWLYLWLHV���� .HUDZDODSLWL\D�3RZHU�3ODQW��WHQGHU�����-� 2UDO�4XHVWLRQ�DVNHG�IURP�0�,UULJDWLRQ�� VHHNLQJ�UHSO\�IURP�WKH�0LQLVWHU����� 
 'HEDWHV� %LOOV� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P�����������������������������5���'LY�������� 
 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� /DQGV�%HORQJLQJ�WR�6L\DPEDODQGXZD�:DWWHJDPD�5DMDPDKD�9LKDUD\D��OHDVH�WR�(WKLPDOH�3ODQWDWLRQ�&RPSDQ\�IRU�VXJDUFDQH�FXOWLYDWLRQ��  ����-�������������������-�������-� 3HRSOH�$IIHFWHG�E\�'URXJKW�� UHOLHI�DQG�FRPSHQVDWLRQ�����-� 
 'RFXPHQWV��7DEOHG� /DQGV�/HDVH�WR�(WKLPDOH�3ODQWDWLRQ�&RPSDQ\�IRU�6XJDUFDQH�&XOWLYDWLRQ�LQ�0RQHUDJDOD��VHYHUDO�GRFXPHQWV�IURP�IDUPHUV��QRW�WHQGHUHG������� 
 4XHVWLRQV��2UDO� +RXVHV�%XLOG�E\�1+'$� GHWDLOV��DIWHU������������������-�� +RXVHV�3URYLGHG�ZLWK�(OHFWULFLW\� -DIIQD�'LVW������-� 0XOODLWLYX�'LVW������-�� ,UULJDWLRQ�6\VWHPV�DQG�&XOWLYDWHG�/DQGV�� 0DQQDU�'LVW������-� 3ROLFH�6WDWLRQV������LQ�(DVWHUQ�3URYLQFH�� DWWDFN�E\�/77(���-��  *XQDZDUGDQH��7KH�+RQ��%DQGXOD��0 �3�� 5HIHUHQFH�WR� +LV�µ%DGKX�'DGD\DPD¶�%RRN�DQG�KLV�'RFWRU�RI�3KLORVRSK\�6FKRODUVKLS�IURP�%HLMLQJ�)RUHLJQ�6WXGLHV�8QLYHUVLW\������-�� 'HFODUDWLRQ�RI�$VVHWV�DQG�/LDELOLWLHV�RI�03V�DQG�0LQLVWHUV��UHOHDVH�WR�PHGLD������ ,QODQG�5HYHQXH�%LOO��3URSRVHG�� QHZ�DPHQGPHQWV������ WD[�UHOLHI�RQ�%2,�SURMHFW����� SURYLGLQJ�RI�$P��WR�03V����� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P���%LOO����������������SURYLGLQJ�RI�QHZ�$P��WR�03V���������� 1DWLRQDO�3D\PHQW�3ODWIRUP��6&�FDVH����� 6XJDU�,PSRUW�DQG�5HGXFH�RI�'XW\������ 

*XQDZDUGDQH��7KH�+RQ��%DQGXOD���&RQWG�� 'HEDWHV� %LOOV� ,QODQG�5HYHQXH��  �5�������-��������������������������-��������  ����������������  &RP�������������-�������-�������-��������  �������������� 2UGHUV� ([FLVH��6S��3URY���$FW�����������-� 5HJXODWLRQV� 6WDPS�'XW\��6S��3URY���$FW������-�  'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 6WDWH�)LQDQFLDO�&ULVLV�DQG�5HS��RI�WKH� &HQWUDO�%DQN�RI�6/�����-��  'RFXPHQWV��7DEOHG� &%6/�%RQG�6FDP�DQG�(3)�0RQLHV�������������µ0DZELPD¶�DUWLFOH������ &RXUW�&DVH��UH�)RUHLJQ�([FKDQJH��$JDLQVW����������+RQ��5DYL�.DUXQDQD\DNH��MXGJPHQW������ 0�)LQDQFH��3HUIRUPDQFH�5HS������������� $XGLWRU�*HQHUDO¶V�REVHUYDWLRQ�UH�ORDQ�ERUURZLQJV��SDJH���������� 9HKLFOH��3UDGR��,PSRUWDWLRQ�)UDXG������  4XHVWLRQV��2UDO� $TXDFXOWXUH�3URMHFW�LQ�%DWWLFDORD�'LVW�� GHWDLOV������-�� &RPSDQLHV�/LVWHG�LQ�&RORPER�6WRFN�([FKDQJH��IRUHLJQ�LQYHVWPHQWV�����-� )HUWLOL]HU�6XEVLG\�WR�3DGG\�)DUPHUV��GHWDLOV����-� )RUHLJQ�,QYHVWPHQWV�DV�SHU�%XGJHW������������-�� *HP�DQG�-HZHOOHU\�� DXFWLRQV�EHQHILWV�����-�� H[SRUWDWLRQ�����-� *HP�DQG�-HZHOOHU\�7UDLQLQJ�,QVWLWXWH�� VFKRODUVKLS�UHFLSLHQWV��SURPRWLRQ��HWF������-�� 0LON�3URGXFHUV��/RFDO��VXEVLG\�SURYLGHG����-�  *XQDZDUGHQD��7KH�+RQ��'LQHVK��0 �3�� 3RLQWV�RI�2UGHU� ,QODQG�5HYHQXH�%LOO��$PHQGPHQWV�3URSRVHG�E\�-RLQW�2SSRVLWLRQ�UH�� ���6*3¶V��6S¶V�UXOLQJ��OHWWHU������-�  5HIHUHQFH�WR� (QG�RI�7HQXUH�RI�1DWLRQDO�*RYHUQPHQW�DQG�����������9DOLGLW\�RI�0LQLVWHULDO�3RUWIROLRV������-� ,QFLGHQWV�LQ�3DUOLDPHQW��������������� PDFH�ZDV�WDNHQ�DZD\�IURP�WKH�KRXVH����� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P���%LOO� $WWRUQH\-*HQHUDO¶V�DSSURYDO�UH�QHZ�DP������ -RLQW�2SSRVLWLRQ¶V�VWDQG�UH�QHZ�DP�������-�� OHJDOLW\�RI�SURSRVHG�QHZ�DP������-� 3DUOLDPHQWDU\�%XVLQHVV��PHHWLQJ���������� 3ULYLOHJH�UH�$OOHJHG�8QUXO\�%HKDYLRXU�RI�6RPH�03V����� 6DPXUGKL�%HQHILW�� FXUWDLOPHQW����� PLQLVWHU¶V�UHSO\�UH�FXUWDLOPHQW���������� 
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*XQDZDUGHQD��7KH�+RQ��'LQHVK���&RQWG�� 'HEDWHV� %LOOV� ,QODQG�5HYHQXH�� ���&RP�������������-�������������������-���  ����-����5���'LY������� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P��� ����5������-����&RP����������������������������������������5���'LY�������������� 
 4XHVWLRQV�E\�3ULYDWH�1RWLFH� )LHOG�0DUVKDO�+RQ��6DUDWK�)RQVHND¶V�6WDWHPHQW����UH�:DU�&ULPHV�3URVHFXWLRQ�$JDLQVW�*HQ��-DJDWK�-D\DVXUL\D��*RYW��VWDQG������-� 6DPXUGKL�%HQHILW��FXUWDLOPHQW�����-�  +DNHHP��7KH�+RQ��5DXII��0 �3���0 LQLVWHU�RI�&LW\� 3ODQQLQJ�DQG�:DWHU�6XSSO\� 5HIHUHQFH�WR� 6WDGLXP��7RSSXU��SODTXH���� 8QQLFKFKDL�7DQN�'ULQNLQJ�:DWHU�3URMHFW����� 
 'HEDWHV� %LOOV� &H\ORQ�*HUPDQ�7HFKQLFDO�7UDLQLQJ�,QVWLWXWH���5�����-�� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P����  �5������-�������-� 6XJDWKDGDVD�1DWLRQDO�6SRUWV�&RPSOH[�$XWKRULW\��$P�����5�����-�� 
 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 3HRSOH�$IIHFWHG�E\�'URXJKW�� UHOLHI�DQG�FRPSHQVDWLRQ�����-������ 
 'RFXPHQWV��7DEOHG� 'HOLPLWDWLRQ�RI�/RFDO�$XWKRULW\�$UHD� OHWWHU�E\�3UHVLGHQW�RI�0XVDOL�0RVTXH�)HGHUDWLRQ�UH�0XVDOL�36����� UHSUHVHQWDWLRQV�E\�+RQ��0�,�0��0DQVRRU��������������UH�6DPDQWKXUDL�36�����  +DQGXQQHWWL��7KH�+RQ��6XQLO��0 �3�� 3HWLWLRQV� (NDQD\DNH��0U��.�+�(�0�,�5�.���0DOLPEDGD������ 
 5HIHUHQFH�WR� &KLQHVH�:RUNHUV�LQ�6UL�/DQND�� ZRUNLQJ�XQGHU�µWRXULVW�YLVLWRU¶�YLVD���������� *UDGXDWHV�2YHU����<HDUV��XQHPSOR\PHQW����� +RQ��5DYL�.DUXQDQD\DNH�DQG�&%6/�%RQG�6FDP����� 6WDIIRUG�6UL�/DQNDQ�6FKRRO�LQ�4DWDU� SUREOHPV������������ 
 'HEDWHV� %LOOV� ,QODQG�5HYHQXH��  �5�������������������-����������������������&RP�������-�������-��������-�������-��  �������-�������-�������-�������-� 3ULYDWH�0HPEHUV¶�0RWLRQV� &LYLO�'HIHQFH�&RPPLWWHHV��JUDQWLQJ�RIILFLDO�UHFRJQLWLRQ������-� 

+DQGXQQHWWL��7KH�+RQ��6XQLO���&RQWG�� 'HEDWHV���&RQWG�� 3ULYDWH�0HPEHUV¶�0RWLRQV���&RQWG�� *UDPD�1LODGKDUL�9DFDQW�3RVW��HIILFLHQW�V\VWHP�WR�PDNH�DFWLQJ�DSSRLQWPHQW�����-� 6XSSOHPHQWDU\�6XSSOLHV� ([SUHVVZD\V�DQG�+LJKZD\V��  GHYHORSPHQW�SURMHFWV�����-� 
 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 6WDWH�)LQDQFLDO�&ULVLV�DQG�5HS��RI�WKH� &HQWUDO�%DQN�RI�6/�����-��  4XHVWLRQV��2UDO� (QYLURQPHQWDO�3ROOXWLRQ�RI�0DWDUD�'LVW��� FRPSODLQWV�UHFHLYHG�E\�&($�����-� µ*DPDWD�6DYL\D-6DWKRVD�%DGL\D¶� 0RELOH�0DUNHWLQJ�3URJUDPPH��GHWDLOV����-� 0DQDPSLWL\D�6DQG�&RPSDQ\��GHWDLOV�����-��  +DUHHV��7KH�+RQ��+�0�0���0�3���'HSXW\�0 LQLVWHU�RI 6SRUWV� 'HEDWHV� %LOOV� 6XJDWKDGDVD�1DWLRQDO�6SRUWV�&RPSOH[�$XWKRULW\��$P�����5������-��������������������������-� 5HJXODWLRQV� 6SRUWV�/DZ�����-�� 6XSSOHPHQWDU\�6XSSOLHV� ([SUHVVZD\V�DQG�+LJKZD\V��  GHYHORSPHQW�SURMHFWV�����-��  +DUULVRQ��7KH�+RQ��3���0�3���0 LQLVWHU�RI�5XUDO� (FRQRPLF�$IIDLUV� 4XHVWLRQV��2UDO��5HSOLHV� 3DGG\�3XUFKDVHG�E\�*RYHUQPHQW�� GHWDLOV������-����������-��  +DVKLP��7KH�+RQ��.DELU��0 �3���0 LQLVWHU�RI�3XEOLF (QWHUSULVH�'HYHORSPHQW� 5HIHUHQFH�WR� (QWUXVW�6HFXULWLHV��&H\ORQ�*UDLQ�(OHYDWRUV��HWF������-�  'HEDWHV� %LOOV� ,QODQG�5HYHQXH���5�������������-�  'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 6WDWH�)LQDQFLDO�&ULVLV�DQG�5HS��RI�WKH�  &HQWUDO�%DQN�RI�6/�����-�  +HUDWK��7KH�+RQ��,QGLND�$QXUXGGKD��0 �3�� 5HIHUHQFH�WR� $UUHVW�RI�D�0LQLVWHU¶V�3ULYDWH�6HFUHWDU\¶V�9HKLFOH� ZLWK�3RVVHVVLRQ�RI�µ'UXJV¶����� +DPEDQWRWD�3RUW��DJUHHPHQW���������� +RQ��:LMD\DGDVD�5DMDSDNVH��0�-XVWLFH����� ,QGLDQ�)LVKHUPHQ�,VVXH��LPSRVLQJ�RI�ILQH���������� 1R�&RQILGHQFH�0RWLRQ�$JDLQVW�)RUPHU�0LQLVWHU�RI�)LQDQFH����� <RXWK�8QUHVW�&RPPLVVLRQ������������ 
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+HUDWK��7KH�+RQ��,QGLND�$QXUXGGKD���&RQWG�� 'HEDWHV� 3ULYDWH�0HPEHUV¶�0RWLRQV� *UDPD�1LODGKDUL�9DFDQW�3RVW��HIILFLHQW�V\VWHP�WR�PDNH�DFWLQJ�DSSRLQWPHQW�����-�� 5HJXODWLRQV� 0DULQH�3ROOXWLRQ�3UHYHQWLRQ�$FW�����-������-�� 6SRUWV�/DZ�����-� 6XSSOHPHQWDU\�6XSSOLHV� ([SUHVVZD\V�DQG�+LJKZD\V��  GHYHORSPHQW�SURMHFWV����������-�  +HUDWK��7KH�+RQ��.DQDND��0 �3�� 'HEDWHV� %LOOV� &H\ORQ�*HUPDQ�7HFKQLFDO�7UDLQLQJ�,QVWLWXWH���5������-�� 6XJDWKDGDVD�1DWLRQDO�6SRUWV�&RPSOH[�$XWKRULW\��$P�����5������-��  +HUDWK��7KH�+RQ��9LMLWKD��0�3�� 5HIHUHQFH�WR� 3UHVWLJH�$XWRPRELOH��3YW���/WG��� %0:�YHKLFOH�LPSRUWDWLRQ�IUDXG������ 
 'HEDWHV� %LOOV� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P�����5�������-� 2UGHUV� ([FLVH��6S��3URY���$FW�����������-� 5HJXODWLRQV� 6WDPS�'XW\��6S��3URY���$FW������-�  +HWWLDUDFKFKL��7KH�+RQ��:LMHSDOD��0 �3�� 3HWLWLRQV� &KDQGUD��0UV��:�0���0LHOOD������ -D\DVHNDUD��0U��-�'��&KDQGUDNXPDUD��%DGGHJDPD����� /L\DQDJH��0U��5�6���*DOOH����� 
 'HEDWHV� %LOOV� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P�����5�������-� 2UGHUV� ([FLVH��6S��3URY���$FW�����������-�� 5HJXODWLRQV� 6WDPS�'XW\��6S��3URY���$FW������-�� 
 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� )UHHKROG�'HHGV�WR�3HUPLW�+ROGHUV��  JUDQWLQJ�SURFHVV�WR�EH�H[SHGLWHG������-� 
 'RFXPHQWV��7DEOHG� +RPHOHVV�DQG�/DQGOHVV�3HRSOH�LQ�6/��  0V��0HODQL�0DQHO�3HUHUD¶V�DUWLFOH������  +L]EXOODK��7KH�+RQ��0�/�$�0���0 �3���6WDWH�0 LQLVWHU RI�5HKDELOLWDWLRQ�DQG�5HVHWWOHPHQW� 'HEDWHV� 5HJXODWLRQV� 6SRUWV�/DZ�����-�� 6XSSOHPHQWDU\�6XSSOLHV� ([SUHVVZD\V�DQG�+LJKZD\V��  GHYHORSPHQW�SURMHFWV�����-�� 

+L]EXOODK��7KH�+RQ��0�/�$�0����&RQWG�� 4XHVWLRQV��2UDO��5HSOLHV� :HOIDUH�3URMHFWV��  ,ODPDUXGDQNXODP�DQG�6HPDPDGX�YLOODJHV����-�  +XPDQ�5LJKWV�&RPPLVVLRQ�RI�6/� &KDLUSHUVRQ��5HYLVLRQ�RI�6DODULHV�DQG�$OORZDQFHV��'U���0UV���1HOXP�'HHSLND�8GDJDPD�����  3)&�UHS������-���SDVVHG�����-�  ,GHQWLW\�&DUGV��1DWLRQDO� (OHFWURQLF�1,&�3URMHFW��5HJXODWLRQ�UH������-��  ,QIRUPDWLRQ�DQG�&RPPXQLFDWLRQ�7HFKQRORJ\�$JHQF\ �,&7$���UHI��WR�����-�  -D\DNRG\��7KH�+RQ��6LVLUD��0 �3�� 5HIHUHQFH�WR� +RQ��1DOLQ�%DQGDUD�-D\DPDKD¶V�5HPDUNV�RQ�  $WWRUQH\�*HQHUDO�'HSW��2IILFLDOV����� +RQ��5DYL�.DUXQDQD\DNH�DQG�&%6/�%RQG�6FDP����� 
 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 6WDWH�)LQDQFLDO�&ULVLV�DQG�5HS��RI�WKH�  &HQWUDO�%DQN�RI�6/�����-�  -D\DPDKD��7KH�+RQ��1DOLQ�%DQGDUD��0�3�� 5HIHUHQFH�WR� &%6/�%RQG�,VVXHV�DQG�0U��$MLWK�1LZDUG�&DEUDO����� *UDPD�1LODGKDUL��UHFUXLWPHQW�H[DP�LQWHUYLHZ����� +RQ��%DQGXOD�*XQDZDUGDQH¶V�µ%DGKX�'DGD\DPD¶�%RRN������ +RQ��:LMD\DGDVD�5DMDSDNVH��������������� +RQ��:LPDO�:HHUDZDQVD¶V�3DVVSRUW�,VVXH��HWF������-�� 0U��'DSSXOD�GH�/LYHUD��$WWRUQH\�*HQHUDO�'HSW������-����������� 6DPXUGKL�%HQHILW��FXUWDLOPHQW����� 6WDIIRUG�6UL�/DQNDQ�6FKRRO�LQ�4DWDU��LVVXH������-� :DWHU¶V�(GJH�/DQG��QHZ�SURMHFW�E\�0�6SRUWV�����  'HEDWHV� %LOOV� ,QODQG�5HYHQXH���5�������-� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P����  �5�����������-�� 6XJDWKDGDVD�1DWLRQDO�6SRUWV�&RPSOH[�$XWKRULW\��$P�����5�����-��� 3ULYDWH�0HPEHUV¶�0RWLRQV� &LYLO�'HIHQFH�&RPPLWWHHV��  JUDQWLQJ�RIILFLDO�UHFRJQLWLRQ������-� 6FKRRO�&RXQVHOOLQJ�2IILFHUV�  UHFUXLWPHQW�RI�JUDGXDWHV�����-� 6XSSOHPHQWDU\�6XSSOLHV� ([SUHVVZD\V�DQG�+LJKZD\V��  GHYHORSPHQW�SURMHFWV�����-������-�  'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 6WDWH�)LQDQFLDO�&ULVLV�DQG�5HS��RI�WKH� &HQWUDO�%DQN�RI�6/�����-� 
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-D\DPDKD��7KH�+RQ��1DOLQ�%DQGDUD���&RQWG�� 4XHVWLRQV��2UDO� /DQND�&RDO�&R���3YW���/WG���DFFRXQWLQJ�����-� :LQG�3RZHU�3URMHFWV��&KXQQDNDP��SURJUHVV�����-�  -D\DUDWKQH��7KH�+RQ��$QXUD�6LGQH\��0�3�� 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 3HRSOH�$IIHFWHG�E\�'URXJKW��  UHOLHI�DQG�FRPSHQVDWLRQ�����-�  -D\DUDWQH��7KH�+RQ��$QXUDGKD��0�3���'HSXW\� 0LQLVWHU�RI�0DKDZHOL�'HYHORSPHQW�DQG�(QYLURQPHQW� 5HIHUHQFH�WR� (VWDWH�:RUNHUV��.RWPDOH�-('%��ODQG�LVVXHV����� 3RO\WKHQH��EDQ�����-� 
 'HEDWHV� 5HJXODWLRQV� 0DULQH�3ROOXWLRQ�3UHYHQWLRQ�$FW�����-�������-� 
 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 3DGG\�/DQGV�LQ�0XOODLWLYX�'LVW�� KDQGRYHU�WR�RULJLQDO�RZQHUV�����-� 
 4XHVWLRQV��2UDO��5HSOLHV� *HP�DQG�-HZHOOHU\��H[SRUWDWLRQ�����-� *HP�DQG�-HZHOOHU\�7UDLQLQJ�,QVWLWXWH��VFKRODUVKLS�UHFLSLHQWV��SURPRWLRQ��HWF������-� 6DQG�0LQLQJ�LQ�:DODZH�=RQH�XQGHU�0DKDZHOL�$XWKRULW\��LVVXH�RI�OLFHQVHV�����-�  -D\DVHNDUD��7KH�+RQ��'D\DVLUL��0�3���0 LQLVWHU�RI� 6SRUWV� 5HIHUHQFH�WR� &ULFNHW�6WDGLXP��6RRUL\DZHZD�,QWHUQDWLRQDO����� 'HFODUDWLRQ�RI�$VVHWV�DQG�/LDELOLWLHV�RI�03V�  LQFOXGLQJ�DOO�0LQLVWHUV��UHOHDVH�WR�PHGLD��  ������������� 'L\DJDPD�0DKLQGD�5DMDSDNVH�6WDGLXP����-������ 
 'HEDWHV� %LOOV� ,QODQG�5HYHQXH�  �5�������-�������-���&RP������� 6XJDWKDGDVD�1DWLRQDO�6SRUWV�&RPSOH[�$XWKRULW\��$P����  �5�����-������������������&RP��DQG��5������ 5HJXODWLRQV� 6SRUWV�/DZ�����-�  -D\DVXUL\D��*HQ��-DJDWK��)RUPHU�&RPPDQGHU�� 6UL�/DQND�$UP\�� )LHOG�0DUVKDO�+RQ��6DUDWK�)RQVHND¶V�6WDWHPHQW�UH�:DU�&ULPHV�3URVHFXWLRQ�$JDLQVW������������  -D\DWKLVVD��7KH�+RQ���'U���1DOLQGD��0 �3�� 5HIHUHQFH�WR� &ULFNHW�,VVXHV����� 
 'HEDWHV� 5HJXODWLRQV� 0DULQH�3ROOXWLRQ�3UHYHQWLRQ�$FW�����-�� 6SRUWV�/DZ�����-�� 

-D\DWKLVVD��7KH�+RQ���'U���1DOLQGD���&RQWG�� 'HEDWHV���&RQWG�� 6XSSOHPHQWDU\�6XSSOLHV� ([SUHVVZD\V�DQG�+LJKZD\V��  GHYHORSPHQW�SURMHFWV�����-�� 
 4XHVWLRQV��2UDO� 3URYLQFLDO�&RXQFLOV��1RUWKHUQ��(DVWHUQ��8YD�DQG�1RUWK-&HQWUDO��PRQH\�DOORFDWHG�����-� 
 4XHVWLRQV��3ULPH�0LQLVWHU¶V� +DPEDQWRWD�3RUW��DJUHHPHQW�ZLWK�  &KLQD�0HUFKDQWV�3RUW�+ROGLQJV�&R������  -D\DZDUGDQD��7KH�+RQ���'U���.DYLQGD�+HVKDQ��0�3�� 3HWLWLRQV� :HHUDNNRG\��0U��:�$�3��3UHPDODO��9H\DQJRGD������  -D\DZDUGDQH��7KH�+RQ��/XFN\��0�3�� 3HWLWLRQV� 'HKLJDPD��0U��:�:�.�%���+DQGHVVD����� 5DWKQD\DNH��0U��+�0�$�1���.DOXSDKDQD����� 
 'HEDWHV� 3ULYDWH�0HPEHUV¶�0RWLRQV� .DQG\�7RZQ��PLQLPL]LQJ�WUDIILF�FRQJHVWLRQ� ��������-�  -D\DZLFNUDPD�3HUHUD��7KH�+RQ��*DPLQL��0�3�� 0LQLVWHU�RI�6XVWDLQDEOH�'HYHORSPHQW�DQG�:LOGOLIH�� 0LQLVWHU�RI�%XGGKDVDVDQD 5HIHUHQFH�WR� .LGQH\�'LVHDVH�DQG�7XEH�:HOOV����� :LOGOLIH�2IILFHUV�,VVXHV����� 
 'HEDWHV� 5HJXODWLRQV� 0DULQH�3ROOXWLRQ�3UHYHQWLRQ�$FW�����-� 
 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 3HRSOH�$IIHFWHG�E\�'URXJKW��  UHOLHI�DQG�FRPSHQVDWLRQ�����-� 
 4XHVWLRQV�E\�3ULYDWH�1RWLFH��5HSOLHV�WR� +RUVHV�LQ�'HOIW�,VODQG��SURWHFWLRQ�����-�� 
 4XHVWLRQV��2UDO��5HSOLHV� :LOG�(OHSKDQW�$WWDFNV�LQ�3XWWDODP�'LVW������-�  .DUXQDQD\DNH��7KH�+RQ��5DYL��0�3���0 LQLVWHU�RI� )RUHLJQ�$IIDLUV� 1R-&RQILGHQFH�0RWLRQ�$JDLQVW�+LP�E\�-RLQW� 2SSRVLWLRQ�03V��6S¶V�UXOLQJ����� 
 3HUVRQDO�([SODQDWLRQV� 5HVLJQDWLRQ�IURP�WKH�0LQLVWHULDO�3RUWIROLR�DQG�WKH�&%6/�%RQG�,VVXHV�����-�������-� 
 5HIHUHQFH�WR� $WWRUQH\�*HQHUDO�'HSW������-� 'HFODUDWLRQ�RI�$VVHWV�DQG�/LDELOLWLHV��  HGLWRUV�RI�PHGLD�MRXUQDOLVWV������ 03V��µXQFRUUHFW¶�UHSRUW�E\�QHZVSDSHU�UHSRUWHU�UH������������������ 0RQDUFK�$SDUWPHQW��KRXVH�GHDO�����-� 
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.DUXQDQD\DNH��7KH�+RQ��5DYL���&RQWG�� 'RFXPHQWV��7DEOHG� 0RQDUFK�$SDUWPHQW�+RXVH�  6H\ODQ�%DQN�ORDQ�GRF������  .DUXQDWLOHND��7KH�+RQ��*D\DQWKD��0�3���0 LQLVWHU�RI /DQGV�DQG�3DUOLDPHQWDU\�5HIRUPV�DQG�WKH�&KLHI� *RYHUQPHQW�:KLS� %XGJHWDU\�6XSSRUW�6HUYLFHV�DQG�&RQWLQJHQF\� /LDELOLWLHV�3URMHFW� VXSSOHPHQWDU\�DOORFDWLRQV��QRWH��3U���� 
 /HDYH�RI�$EVHQFH� 0DGGXPDEDQGDUD��+RQ��5�0��5DQMLWK������ 
 5HIHUHQFH�WR� 1DWLRQDO�/RWWHULHV�%RDUG��  UHDVVLJQ�WR�0�)LQDQFH����� 4XHVWLRQ�UH�&XUWDLOPHQW�RI�6DPXUGKL�%HQHILW��  UHSO\�ZLOO�EH�JLYHQ�E\�0LQLVWHU��������������� 6DPXUGKL�%HQHILW��&XUWDLOPHQW�RI��  *RYW��SROLF\����������  5HSRUW��)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH� 0�)LQDQFH���������QG�4XDUWHU������ 
 'HEDWHV� $JUHHPHQWV��&RQYHQWLRQV��HWF�� &KLQD�DQG�6/�WUHDW\��3U������ +DPEDQWRWD�3RUW�-�&KLQD�0HUFKDQWV�3RUW� ����+ROGLQJV�&R���FRQFHVVLRQ�DJUHHPHQW���3U������ 9LHWQDP�-�6/�WUHDW\��3U������ %LOOV� &H\ORQ�*HUPDQ�7HFKQLFDO�7UDLQLQJ�,QVWLWXWH���5��������&RP������-����5������ (OHFWURQLF�7UDQVDFWLRQ��$P�����5������ 0RWRU�7UDIILF��$P�����5������� 3UHYHQWLRQ�RI�&ULPHV��$P�����5����� 5HJXODWLRQ�RI�,QVXUDQFH�,QGXVWU\��$P�����5������ 7ZHQWLHWK�$P��WR�WKH�&RQVWLWXWLRQ���5������-� 2UGHUV� ([FLVH��6S��3URY���$FW��3U����������� ([WUDGLWLRQ�/DZ�  �WUHDW\�EHWZHHQ�&KLQD�DQG�6/���3U������  �WUHDW\�EHWZHHQ�9LHWQDP�DQG�6/���3U������ 3ULYDWH�0HPEHUV¶�0RWLRQV� 6FKRRO�&RXQVHOOLQJ�2IILFHUV��  UHFUXLWPHQW�RI�JUDGXDWHV����� 5HJXODWLRQV� 6WDPS�'XW\��6S��3URY���$FW��3U���� 5HVROXWLRQV� +XPDQ�5LJKWV�&RPPLVVLRQ�RI�6/��&KDLUSHUVRQ��UHYLVLRQ�RI�VDODULHV�DQG�DOORZDQFHV��SDVVHG��  ������-� 
 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� )UHHKROG�'HHGV�WR�3HUPLW�+ROGHUV��  JUDQWLQJ�SURFHVV�WR�EH�H[SHGLWHG������-� 6FKRRO�3ULQFLSDOV�$SSRLQWHG�RQ�6XSHUQXPHUDU\�DQG�$FWLQJ�%DVLV��JULHYDQFHV����������-�  'RFXPHQWV��7DEOHG� 0DKDSROD�6FKRODUVKLSV��ODVW����DFDGHPLF�\HDUV���� 

.DUXQDWLOHND��7KH�+RQ��*D\DQWKD���&RQWG�� 4XHVWLRQV��2UDO��5HSOLHV� /DQGV�EHORQJLQJ�WR�6WDWH�,QVWLWXWLRQV��JLYHQ�RQ�JUDQWV�SHUPLWV�LQ�.DWWDQNXGL�'6�'LY������-�  .LULHOOD��7KH�+RQ��/DNVKPDQ��0 �3���0 LQLVWHU�RI� +LJKHU�(GXFDWLRQ�DQG�+LJKZD\V�DQG�WKH�/HDGHU� RI�WKH�+RXVH�RI�3DUOLDPHQW� %XGJHWDU\�6XSSRUW�6HUYLFHV�DQG�&RQWLQJHQF\� /LDELOLWLHV�3URMHFW� VXSSOHPHQWDU\�DOORFDWLRQV��QRWH��3U�������  3ULYLOHJHV� 8QUXO\�%HKDYLRXU�RI�6RPH�0HPEHUV�RI�3DUOLDPHQW�'DPDJLQJ�'LJQLW\�RI�WKH�+RXVH��PRWLRQ�PRYHG��  ������  5HIHUHQFH�WR� $PHQGPHQWV�WR�,QODQG�5HYHQXH�%LOO��  OHJDO�SRVLWLRQ�SURFHGXUH������������ 'HFODUDWLRQ�RI�$VVHWV�DQG�/LDELOLWLHV�RI�03V��µXQFRUUHFW¶�UHSRUW�E\�QHZVSDSHU�UHSRUWHU������ ([SUHVVZD\�3URMHFW��5XZDQSXUD��5DWQDSXUD���  �������� ([WHUQDO�'HJUHH�&RXUVHV��  HQUROOPHQW�WR�VWDWH�XQLYHUVLWLHV������ )LHOG�0DUVKDO�+RQ��6DUDWK�)RQVHND¶V�6WDWHPHQW�  UH�:DU�&ULPHV�3URVHFXWLRQ�$JDLQVW�*HQ��-DJDWK�-D\DVXUL\D��µLW�LV�QRW�WKH�*RYW��SRVLWLRQ¶������ ,QFLGHQWV�LQ�3DUOLDPHQW���������������  PDFH�ZDV�QRW�WDNHQ�DZD\�IURP�WKH�KRXVH����� ,QODQG�5HYHQXH�%LOO� DPHQGPHQW�QHZ�DP��������������������� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P���%LOO��  MRLQW�RSSRVLWLRQ¶V�VWDQG������  SURSRVHG�QHZ�DPHQGPHQWV��������������������� �������������������� 1DWLRQDO�*RYHUQPHQW�DQG�0LQLVWHULDO�3RUWIROLRV�  ZLOO�SUHVHQW�DQRWKHU�PRWLRQ������ 1HZ�.HODQL\D�%ULGJH��3URSRVHG����� 3DUOLDPHQWDU\�%XVLQHVV��PHHWLQJ���������� 4XHVWLRQV��2UDO��3DUW\�/HDGHUV¶�GHFLVLRQ�RI  µWZR�VXSSOHPHQWDU\�TXHVWLRQV¶����� 6DPXUGKL�%HQHILW��ZRUNVKRS�IRU�03V����������  :LWKGUDZDOV� &RGH�RI�&ULPLQDO�3URFHGXUH��6S��3URY���%LOO����� -XGLFDWXUH�$FW��UHJXODWLRQ�����  'HEDWHV� %LOOV� ,QODQG�5HYHQXH��  �5������������������������������� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P����  �5������������������&RP�������������-� 2UGHUV� ([FLVH��6S��3URY���$FW�������SDVVHG������� 8QLYHUVLWLHV�$FW�  3U���������  3U���UH�(DVWHUQ�8QLYHUVLW\������  3U���UH�5HMDUDWD�8QLYHUVLW\������  3U���UH�8QLYHUVLW\�RI�&RORPER������-� 
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.LULHOOD��7KH�+RQ��/DNVKPDQ���&RQWG�� 'HEDWHV���&RQWG�� 3ULYDWH�0HPEHUV¶�0RWLRQV� .DQG\�7RZQ��PLQLPL]LQJ�WUDIILF�FRQJHVWLRQ��DJUHHG������� 5HJXODWLRQV� ,PSRUWV�DQG�([SRUWV��&RQWURO��$FW��3U������� 0DULQH�3ROOXWLRQ�3UHYHQWLRQ�$FW����� 5HJLVWUDWLRQ�RI�3HUVRQV�$FW��SDVVHG������ 6SRUWV�/DZ��SDVVHG������ 6WDPS�'XW\��6S��3URY���$FW��SDVVHG������� 6XSSOHPHQWDU\�6XSSOLHV� ([SUHVVZD\V�DQG�+LJKZD\V��  �GHYHORSPHQW�SURMHFWV��0�+LJKHU�(GXFDWLRQ  �DQG�+LJKZD\V��HVWLPDWH�QR����RI�������  ���3U�����������-���������������������-�  .RGHHVZDUDQ��7KH�+RQ��.DYHHQGLUDQ��0 �3�� 5HIHUHQFH�WR� ,OPHQLWH�'HSRVLW��HWF��LQ�(DVWHUQ�&RDVWOLQH�  PLQLQJ�DFWLYLWLHV����� 
 'HEDWHV� %LOOV� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P�����5������-� 5HJXODWLRQV� 0DULQH�3ROOXWLRQ�3UHYHQWLRQ�$FW�����-�  .XPDU��7KH�+RQ��$��$UDYLQGK��0 �3�� 'HEDWHV� 2UGHUV� ([FLVH��6S��3URY���$FW�����������-� 5HJXODWLRQV� 6SRUWV�/DZ�����-� 6WDPS�'XW\��6S��3URY���$FW������-�  .XPDU��7KH�+RQ��9HOX��0 �3�� 5HIHUHQFH�WR� ,QGLDQ�)LVKHUPHQ�,VVXH����� 
 'HEDWHV� %LOOV� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P����  �5�������-� %LOOV��3ULYDWH� $UDYLQG�.XPDU�)RXQGDWLRQ��,QF�����5������ 3ULYDWH�0HPEHUV¶�0RWLRQV� 3HRSOH�ZKR�/RVW�WKHLU�/LYHV�GXH�WR�WKH�:DU�  �EXLOGLQJ�D�PHPRULDO�DQG�GHFODULQJ�D�FRPPRQ�  �GD\�WR�FRPPHPRUDWH�WKHP������-�� 6FKRRO�&RXQVHOOLQJ�2IILFHUV��  �UHFUXLWPHQW�RI�JUDGXDWHV�����-� 5HJXODWLRQV� 0DULQH�3ROOXWLRQ�3UHYHQWLRQ�$FW�����-��  'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� )UHHKROG�'HHGV�WR�3HUPLW�+ROGHUV��  JUDQWLQJ�SURFHVV�WR�EH�H[SHGLWHG������-� 3HRSOH�$IIHFWHG�E\�'URXJKW��  UHOLHI�DQG�FRPSHQVDWLRQ�����-� 6FKRRO�3ULQFLSDOV�$SSRLQWHG�RQ�6XSHUQXPHUDU\�DQG�$FWLQJ�%DVLV��JULHYDQFHV�����-�� 

.XPDUDVLUL��7KH�+RQ��-�0��$QDQGD��0 �3�� 5HIHUHQFH�WR� 3XEOLF�3HWLWLRQ�&RP��5HFRPPHQGDWLRQV��  QRQ�LPSOHPHQWDWLRQ�E\�36&�����-� 
 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� /DQGV�EHORQJLQJ�WR�6L\DPEDODQGXZD�:DWWHJDPD�5DMDPDKD�9LKDUD\D��OHDVH�WR�(WKLPDOH�3ODQWDWLRQ  ���&RPSDQ\�IRU�VXJDUFDQH�FXOWLYDWLRQ������-� 
 4XHVWLRQV��2UDO� -D\DWLVVD��0U��'�0����3ROLFH��67)���  UHLQVWDWHPHQW�����-� 3URSHUW\�EHORQJLQJ�WR�0U��:��+DUULVRQ�)HUQDQGR�'DPDJHG�LQ�������FRPSHQVDWLRQ�����-�  /DQND�0LQHUDO�6DQGV�/WG��3XOPXGDL� 3URILWV��6WDII��HWF������  /DQ]D��7KH�+RQ��1LPDO��0�3���'HSXW\�0 LQLVWHU�RI� +RPH�$IIDLUV� 5HIHUHQFH�WR� *UDPD�1LODGKDUL��UHFUXLWPHQW�H[DP�LQWHUYLHZ����� 6DPXUGKL�%HQHILW��FXUWDLOPHQW����� 
 'HEDWHV� 3ULYDWH�0HPEHUV¶�0RWLRQV� *UDPD�1LODGKDUL�9DFDQW�3RVW��HIILFLHQW�V\VWHP�WR�PDNH�DFWLQJ�DSSRLQWPHQW����������-�  /RFDO�$XWKRULWLHV� (OHFWLRQ��ZRPHQ�UHSUHVHQWDWLRQ��HWF������-����  0DGGXPD�%DQGDUD��7KH�+RQ��5�0��5DQMLWK��0�3�� 0LQLVWHU�RI�3XEOLF�$GPLQLVWUDWLRQ�DQG�0DQDJHPHQW� 

 /HDYH�RI�$EVHQFH������  0DKDURRII��7KH�+RQ��,PUDQ��0 �3�� 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� .LQQL\D�DQG�0XWWXU�%DVH�+RVSLWDOV��  EULQJ�XQGHU�FHQWUDO�JRYHUQPHQW�����-������ 
 'RFXPHQWV��7DEOHG� +RVSLWDOV��7ULQFRPDOHH��.DQWDODL�DQG�.LQQL\D�� VWDWLVWLFV�UH�WUHDWPHQWV��HWF������ 
 4XHVWLRQV��2UDO� ,UULJDWLRQ�7DQNV��6PDOO��LQ�7ULQFRPDOHH�'LVW��  GHYHORSPHQW������-� 3XOPXGDL�/DQND�0LQHUDO�6DQGV�/WG��  GHWDLOV�����-�� 6WDGLXP��'HYHORSPHQW�RI�7RSSXU��GHWDLOV����-��  0DKURRII��7KH�+RQ��$EGXOODK��0 �3�� 'HEDWHV� %LOOV� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P�����5�������-� 3ULYDWH�0HPEHUV¶�0RWLRQV� (PSOR\PHQWV�3URMHFWV��µ2QH�0LOOLRQ¶��SULRULW\�WR�\RXWKV�LQ�1RUWKHUQ�DQG�(DVWHUQ�SURYLQFHV�DQG�YROXQWHHU�WHDFKHUV¶�DSSRLQWPHQW������-� 6FKRRO�&RXQVHOOLQJ�2IILFHUV��  UHFUXLWPHQW�RI�JUDGXDWHV�����-������-� 
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0DKURRII��7KH�+RQ��$EGXOODK���&RQWG�� 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� )UHHKROG�'HHGV�WR�3HUPLW�+ROGHUV��  JUDQWLQJ�SURFHVV�WR�EH�H[SHGLWHG������-�� 3HRSOH�$IIHFWHG�E\�'URXJKW��  UHOLHI�DQG�FRPSHQVDWLRQ�����-� 
 'RFXPHQWV��7DEOHG� 'HOLPLWDWLRQ�RI�/RFDO�$XWKRULW\�$UHD��'RF��UH�7ULQFRPDOHH�'LVW��VHYHUDO�36�8&������������ 0HJD�&LW\�3ODQ�RI�7ULQFRPDOHH��  SURSRVDO�UH�.LQQL\D�8&������  0DQQDSSHUXPD��7KH�+RQ��$MLWK��0�3�� 5HIHUHQFH�WR� 6RODU�3RZHU�*HQHUDWLRQ����� 
 'HEDWHV� %LOOV� ,QODQG�5HYHQXH���5�������-� 6XSSOHPHQWDU\�6XSSOLHV� ([SUHVVZD\V�DQG�+LJKZD\V��  GHYHORSPHQW�SURMHFWV����������-� 
 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 6WDWH�)LQDQFLDO�&ULVLV�DQG�5HS��RI�WKH�  &HQWUDO�%DQN�RI�6/�����-� 
 4XHVWLRQV��2UDO� (OHFWULFLW\�5HTXLUHPHQW�RI�6/�E\������� SODQ�����-� 6RODU�3RZHU�3URMHFW��µ6RRU\D�%DOD�6DQJUDPD\D¶��  SURJUHVV�����-�  0DQVRRU��7KH�+RQ��0XKDPPDG�,EUDKLP� 0XKDPPDG��0�3�� 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 3HRSOH�$IIHFWHG�E\�'URXJKW�  UHOLHI�DQG�FRPSHQVDWLRQ�����-�  0DUDVLQJKH��7KH�+RQ���3URI���$VKX��0 �3�� 5HIHUHQFH�WR� $�+RXVH�EHORQJV�WR�DQ�03�DW�.LQVH\�5G����������� &%6/�%RQG�,VVXHV�DQG�0U��$MLWK�1LZDUG�&DEUDO����� +RQ��%DQGXOD�*XQDZDUGDQH¶V�µ%DGKX�'DGD\DPD¶�%RRN�DQG�KLV�'RFWRU�RI�3KLORVRSK\�6FKRODUVKLS�IURP�%HLMLQJ�)RUHLJQ�6WXGLHV�8QLYHUVLW\��  �������-������� +RQ��%DVLO�5DMDSDNVH�DQG�µ0DOZDQD�+RXVH¶����� 0U��'DSSXOD�GH�/LYHUD�$WWRUQH\�*HQHUDO�'HSW������ 6RODU�DQG�:LQG�3RZHU����� 
 'HEDWHV� %LOOV� &H\ORQ�*HUPDQ�7HFKQLFDO�7UDLQLQJ�,QVWLWXWH���5������-� ,QODQG�5HYHQXH���5�������-������������� 6XJDWKDGDVD�1DWLRQDO�6SRUWV�&RPSOH[�$XWKRULW\��$P�����5������-� 3ULYDWH�0HPEHUV¶�0RWLRQV� *UDPD�1LODGKDUL�9DFDQW�3RVW��HIILFLHQW�V\VWHP�WR�PDNH�DFWLQJ�DSSRLQWPHQW�����-� 6FKRRO�&RXQVHOOLQJ�2IILFHUV��  UHFUXLWPHQW�RI�JUDGXDWHV�����-�� 

0DUDVLQJKH��7KH�+RQ���3URI���$VKX���&RQWG�� 'HEDWHV���&RQWG�� 5HJXODWLRQV�� 6SRUWV�/DZ�����-� 6XSSOHPHQWDU\�6XSSOLHV� ([SUHVVZD\V�DQG�+LJKZD\V��  GHYHORSPHQW�SURMHFWV�����-� 
 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� )UHHKROG�'HHGV�WR�3HUPLW�+ROGHUV�� JUDQWLQJ�SURFHVV�WR�EH�H[SHGLWHG������-�� .LQQL\D�DQG�0XWWXU�%DVH�+RVSLWDOV�� EULQJ�XQGHU�FHQWUDO�JRYHUQPHQW�����-� 
 4XHVWLRQV��2UDO� (OHFWULFLW\�*HQHUDWLRQ�� XVH�RI�OLTXLILHG�QDWXUDO�JDV��/1*������-�� 3RZHU�*ULG�RI�6/�� FRQYHUVLRQ�LQWR�D�VPDUW�JULG�����-���  0DULNNDU��7KH�+RQ��6�0���0 �3�� 5HIHUHQFH�WR� 0HWKRWDPXOOD�*DUEDJH�'XPS�'LVDVWHU�� UHOLHI��HWF������ 
 'HEDWHV� %LOOV��,QODQG�5HYHQXH���5�������-� 
 4XHVWLRQV��3ULPH�0LQLVWHU¶V� 0HWKRWDPXOOD�*DUEDJH�'XPS�/DQG�� XVH�RI�HFRQRPLF�SXUSRVH�����-�  0DVWKDQ��7KH�+RQ��.��.DGHU��0�3�� 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 3HRSOH�$IIHFWHG�E\�'URXJKW�� UHOLHI�DQG�FRPSHQVDWLRQ�����-��  0HGLD� µ0DZELPD¶�1HZVSDSHU�)DOVH�5HSRUW�UH�'HFODUDWLRQ�RI�$VVHWV�DQG�/LDELOLWLHV�RI�03V�� 6S¶V�FODULILFDWLRQ������-� µ6LUDVD¶�79�1HZV�5HSRUWV� +RQ���'U���+DUVKD�GH�6LOYD¶V�6WDWHPHQW�UH�&%6/�6XSHUYLVLRQ�RQ�133�-�,&7$�GHDO�����-� UH�&HQWUDO�([SUHVVZD\�3URMHFW��  +RQ��30¶V�VWDWHPHQW������-�� UH�6SHYLOOH�&H\ORQ�3YW��/WG��VKDUH�GHDO�DQG�  %2,�7\UH�)DFWRU\�SURMHFW�DW�+RUDQD�  ���PLQLVWHULDO�VWDWHPHQW������-�  0HPEHUV�RI�3DUOLDPHQW� $�/DSWRS�&RPSXWHU�WR�(DFK�03¶V�7DEOH�LQ�WKH�������3DUOLDPHQW�&KDPEHU��H-&KDPEHU�3URMHFW������-� &RGH�RI�&RQGXFW�IRU�03V��ILQDO�GUDIW�����-� 'HFODUDWLRQ�RI�$VVHWV�DQG�/LDELOLWLHV��  UHOHDVH�WR�PHGLD������-�� /HDYH�RI�$EVHQFH�  0DGGXPDEDQGDUD��+RQ��5�0��5DQMLWK������ 0HPEHUV�RI�WKH�2SSRVLWLRQ��6RPH�  GLVSOD\HG�SODFDUGV�DQG�PDGH�DQ�XSURDU����� 5HVLJQDWLRQV� .DUXQDQD\DNH��+RQ��5DYL��IURP�PLQLVWHULDO�������SRUWIROLR��IRUHLJQ�DIIDLUV������-�� 
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0LQLVWHULDO�6WDWHPHQWV� 0DKDLOOXSSDOODPD�6HHG�)DUP�6HHG�3URGXFWLRQ�5LJKWV��WUDQVIHU�����-� 6DPXUGKL�%HQHILW��FXUWDLOPHQW�����-���������������� 6KRS�6SDFH�DW�$PSDUD�%XV�6WDQG�WR�9HQGRUV�:KR�/RVW�/LYHOLKRRG��3URYLVLRQ�RI����-� µ6LUDVD¶�79�1HZV�5HSRUW�UH�&HQWUDO�([SUHVVZD\�3URMHFW������-��������-� µ6LUDVD¶�79�1HZV�5HSRUW�UH�6SHYLOOH�&H\ORQ�3YW��/WG��6KDUH�GHDO�ZLWK�0U��1DQGDQD�/RNXYLWKDUDQD�DQG�%2,�7\UH�)DFWRU\�3URMHFW�DW�+RUDQD������-�  0XVWKDSKD��7KH�+RQ��)DLV]HU��0 �3���0LQLVWHU�RI� 3URYLQFLDO�&RXQFLOV�DQG�/RFDO�*RYHUQPHQW� 5HIHUHQFH�WR� &LUFXODU�UH�'HYHORSPHQW�:RUN�� LPSOHPHQWDWLRQ�E\�8YD�3&������-�� 'HOLPLWDWLRQ�RI�/RFDO�$XWKRULW\�$UHDV��*D]HWWH�1RWLFH�UH��SURYLGLQJ�WR�03V���������� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQ����� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P���%LOO�  SURSRVHG�QHZ�DPHQGPHQWV���������� 
 'HEDWHV� %LOOV� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P���  �5������-�����������-����������������������������-�������-����SDVVHG���������  &RP�������-��������������������-����5������� 
 4XHVWLRQV�E\�3ULYDWH�1RWLFH��5HSOLHV�WR� 6KRS�6SDFH�DW�$PSDUD�%XV�6WDQG�WR�9HQGRUV�:KR�/RVW�/LYHOLKRRG��3URYLVLRQ�RI����-����� 
 4XHVWLRQV��2UDO��5HSOLHV� %XV�6WDQGV�'HYHORSHG�LQ�%DGXOOD�'LVW���  GHWDLOV������-�� &KLHI�0LQLVWHU��6DEDUDJDPXZD�3&��  YHKLFOHV�GHWDLOV������-�� 6ROLG�:DVWH�DQG�(-:DVWH�0JW���SURMHFWV������-� 6WDGLXP��'HYHORSPHQW�RI�7RSSXU��GHWDLOV����-� 7UDQVSRUW�$XWKRULW\��6DEDUDJDPXZD�3URYLQFLDO��SDVVHQJHU�WUDQVSRUW�SHUPLWV������-�  0XWXNXPDUDQD��7KH�+RQ��6�&���0�3�� 5HIHUHQFH�WR� 6DPXUGKL�%HQHILW��FXUWDLOPHQW����� 
 4XHVWLRQV��2UDO� +RVSLWDO��7DPSXWWHJDPD�%DVH��IDFLOLWLHV�����-��  1DQD\DNNDUD��7KH�+RQ��9DVXGHYD��0 �3�� 3RLQWV�RI�2UGHU� /HJDOLW\�RI�3URSRVHG�1HZ�$PHQGPHQWV�RI�/RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P���%LOO��������������� 
 5HIHUHQFH�WR� ([SUHVVZD\�3URMHFW��5XZDQSXUD��5DWQDSXUD������ /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQ����� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P���%LOO�  SURSRVHG�QHZ�DPHQGPHQWV����� 0HWKRWDPXOOD�*DUEDJH�'XPS�'LVDVWHU� UHOLHI��HWF������ 

1DQD\DNNDUD��7KH�+RQ��9DVXGHYD���&RQWG�� 'HEDWHV� %LOOV� ,QODQG�5HYHQXH���5�������������-� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P���  �5�������-����&RP������������������� 
 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 6WDWH�)LQDQFLDO�&ULVLV�DQG�5HS��RI�WKH�  &HQWUDO�%DQN�RI�6/�����-�� 
 4XHVWLRQV��2UDO� %DQN�RI�&H\ORQ��)LIWK�&LW\�%UDQFK��  DPDOJDPDWLRQ�WR�&RORPER�FLW\�EUDQFK�����-� %LR�6\VWHPV�7HFKQRORJ\�6WUHDP��DGPLVVLRQ�RI����VWXGHQWV�WR�XQLYHUVLWLHV�������������-� )HUWLOL]HU�6XEVLG\�LQ�.DOXWDUD�DQG�:DODOODZLWD��IDUPHUV�QRW�SRVVHVV�RI�1,&����-� +RVSLWDO��.LQQL\D��  GHQJXH�SDWLHQWV�DQG�VKRUWDJHV�����-�  1DWLRQDO�*RYHUQPHQW� (QG�RI�7HQXUH�DQG�9DOLGLW\�RI�0LQLVWHULDO�3RUWIROLRV������-��  1DWLRQDO�3D\PHQW�3ODWIRUP��133�� 6XSHUYLVLRQ�RI�&%6/��,&7$�GHDO�����-�������-�  1DYDYL��7KH�+RQ��0RKDPHG��0 �3�� 5HIHUHQFH�WR� ,QGLDQ�)LVKHUPHQ�,VVXH�DQG�µ*DQMD¶�6PXJJOLQJ����� 6HD�(URVLRQ��3XWWDODP�WR�:HQQDSSXZD����� 
 'HEDWHV� 5HJXODWLRQV� 0DULQH�3ROOXWLRQ�3UHYHQWLRQ�$FW����������-�  1DZLQQH��7KH�+RQ��6�%���0 �3���0 LQLVWHU�RI�,QWHUQDO $IIDLUV��:D\DPED�'HYHORSPHQW�DQG�&XOWXUDO�$IIDLUV� 'HEDWHV� 5HJXODWLRQV� 5HJLVWUDWLRQ�RI�3HUVRQV�$FW�����-��  1LUPDODQDWKDQ��7KH�+RQ��,��&KDUOHV��0 �3�� 5HIHUHQFH�WR� $�)DFWRU\�DW�2PDQWKDL��&($�DSSURYDO���������� 'HIRUHVWDWLRQ�$FWLYLWLHV�LQ�0XOODLWLYX�'LVW������-� *ROG�&DSWXUHG�IURP�/77(����� 0DKDZHOL�µ/¶�=RQH�$JULFXOWXUDO�/DQGV��  0XOODLWLYX�'LVW������ 
 'HEDWHV� %LOOV� &H\ORQ�*HUPDQ�7HFKQLFDO�7UDLQLQJ�,QVWLWXWH�� �����5������-�� ,QODQG�5HYHQXH���5�������-�� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P��� �����5������-� 6XJDWKDGDVD�1DWLRQDO�6SRUWV�&RPSOH[�$XWKRULW\��$P�����5������-�� 2UGHUV� ([FLVH��6S��3URY���$FW�����������-�� 
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1LUPDODQDWKDQ��7KH�+RQ��,��&KDUOHV���&RQWG�� 'HEDWHV���&RQWG�� 5HJXODWLRQV� 0DULQH�3ROOXWLRQ�3UHYHQWLRQ�$FW�����-����������� 6WDPS�'XW\��6S��3URY���$FW������-�� 6XSSOHPHQWDU\�6XSSOLHV� ([SUHVVZD\V�DQG�+LJKZD\V��  GHYHORSPHQW�SURMHFWV�����-� 
 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 3DGG\�/DQGV�LQ�0XOODLWLYX�'LVW���  KDQGRYHU�WR�RULJLQDO�RZQHUV�����-���������������� 3HRSOH�$IIHFWHG�E\�'URXJKW�  UHOLHI�DQG�FRPSHQVDWLRQ�����-�� 6FKRRO�3ULQFLSDOV�$SSRLQWHG�RQ�6XSHUQXPHUDU\�DQG�$FWLQJ�%DVLV��JULHYDQFHV�����-� 6WDWH�)LQDQFLDO�&ULVLV�DQG�5HS��RI�WKH�  &HQWUDO�%DQN�RI�6/�����-�  1R�&RQILGHQFH�0RWLRQ� $JDLQVW�+RQ��5DYL�.DUXQDQD\DNH��)RUPHU�0LQLVWHU�RI�)RUHLJQ�$IIDLUV��6S�¶V�UXOLQJ�����  2UGHUV��5HJXODWLRQV��5HVROXWLRQV��5XOHV��HWF�� 2UGHUV� ([FLVH��6S��3URY���$FW�� 3U�������������3)&�UHS������� UH�'XW\�)UHH�9HKLFOH�3HUPLWV� ���1RUWKHUQ�3&�PHPEHUV��  GHEDWHG�	�SDVVHG������-��� ���SXEOLF�VHUYDQWV��GHEDWHG�	�SDVVHG������-��� ���6UL�/DQNDQ�GLSORPDWLF�VHUYLFH�RIILFHUV�  GHEDWHG�	�SDVVHG������-��� ([WUDGLWLRQ�/DZ�  UH�&KLQD�–�6/�7UHDW\��3U������  UH�9LHWQDP�-�6/�7UHDW\��3U������ 6WDPS�'XW\��6S��3URY���$FW��3)&�UHS������ 6WDWH�$JULFXOWXUDO�&RUS��$FW��3U������ 8QLYHUVLWLHV�$FW�� 62&�UHS��������������������� UH�(DVWHUQ�8QLYHUVLW\��3U������ UH�*DPSDKD�:LFNUDPDUDFKFKL�$\XUYHGLF����������,QVWLWXWH��3U��������� UH�5HMDUDWD�8QLYHUVLW\��3U������ UH�8QLYHUVLW\�RI�&RORPER��3U������-� 
 5HJXODWLRQV� ,PSRUWV�DQG�([SRUWV��&RQWURO��$FW��3U������� -XGLFDWXUH�$FW��ZLWKGUDZDO����� 0DULQH�3ROOXWLRQ�3UHYHQWLRQ�$FW��  GHEDWHG�DQG�SDVVHG�����-�� 1DWLRQDO�0HGLFLQHV�5HJXODWRU\�$XWKRULW\�$FW��  3U��������62&�UHS������� 5HJLVWUDWLRQ�RI�3HUVRQV�$FW�  62&�UHS��������GHEDWHG�	�SDVVHG����������-��� 6SRUWV�/DZ��  62&�UHS��������GHEDWHG�	�SDVVHG����������-��� 6WDPS�'XW\��6S��3URY���$FW�� UH�YHKLFOHV��3U������GHEDWHG�	�SDVVHG������-��� 
 5HVROXWLRQV� +XPDQ�5LJKWV�&RPPLVVLRQ�RI�6/��&KDLUSHUVRQ�  UHYLVLRQ�RI�VDODULHV�DQG�DOORZDQFHV�  ���3)&�UHS������-���SDVVHG�����-� 

3DUDQDZLWKDQD��7KH�+RQ��.DUXQDUDWKQD��0�3��� 'HSXW\�0LQLVWHU�RI�6NLOOV�'HYHORSPHQW�DQG� 9RFDWLRQDO�7UDLQLQJ� 5HIHUHQFH�WR� 2FHDQ�8QLYHUVLW\�RI�6/����� 3ULQFLSDO��&*77,��DOOHJDWLRQ�DJDLQVW����� 
 'HEDWHV� %LOOV� &H\ORQ�*HUPDQ�7HFKQLFDO�7UDLQLQJ�,QVWLWXWH�  �5���������������-� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P�����5������-�  3DUOLDPHQW� $EUXSW�6XVSHQVLRQV����������� &RGH�RI�&RQGXFW�IRU�03V��ILQDO�GUDIW�����-� H-&KDPEHU�3URMHFW��$�/DSWRS�&RPSXWHU�WR�(DFK�03¶V�7DEOH�LQ�WKH�&KDPEHU������-� ,QFLGHQW�LQ�+RXVH����������������������� 0HGLFDO�&HQWUH��GUXJ�LVVXH����-� 0HPEHUV�RI�WKH�2SSRVLWLRQ��6RPH��  GLVSOD\HG�SODFDUGV�DQG�PDGH�DQ�XSURDU����� 3URFHHGLQJV��QR�OLYH�WHOHFDVWLQJ����������  3DWKLUDQD��7KH�+RQ��%XGGKLND��0�3�� 5HIHUHQFH�WR� &RPPLVVLRQ�RQ�<RXWK������������ 0HGLFLQHV��,OOHJDO��VDOH����� 6WDIIRUG�6UL�/DQNDQ�6FKRRO�LQ�4DWDU������-������� 7HFKQLFDO�2IILFHU��HW�DO��YDFDQFLHV����� :DWHU�6XSSO\�3URMHFW�µ0DWDUD�-�6WDJH�LY¶����� 
 'HEDWHV� 3ULYDWH�0HPEHUV¶�0RWLRQV� &LYLO�'HIHQFH�&RPPLWWHHV��JUDQWLQJ�RIILFLDO�UHFRJQLWLRQ������-��������-� *UDPD�1LODGKDUL�9DFDQW�3RVW��HIILFLHQW�V\VWHP�WR�PDNH�DFWLQJ�DSSRLQWPHQW�����-������-� 
 4XHVWLRQV��2UDO� &DQYDV�6KRHV�IRU�$UP\��3XUFKDVH�RI�  WHQGHU�SURFHGXUH������-� 0HGLFDO�&HQWHUV��8QUHJLVWHUHG�3ULYDWH��  OHJDO�DFWLRQ�����-� 6UL�/DQND�&XVWRPV��  ZDWHU��HOHFWULFLW\�DQG�WHOHSKRQH�ELOOV�����-� :DWHU�5HVRXUFHV��&RQWDPLQDWHG��  PHDVXUHV�WDNHQ�IRU�FOHDQLQJ�����-�  3HUHUD��7KH�+RQ��$MLWK�3���0 �3���'HSXW\�0 LQLVWHU�RI� 3RZHU�DQG�5HQHZDEOH�(QHUJ\� 3ULYLOHJHV� 8QUXO\�%HKDYLRXU�RI�6RPH�0HPEHUV�RI�3DUOLDPHQW�'DPDJLQJ�'LJQLW\�RI�WKH�+RXVH�������  ����PRWLRQ�PRYHG����� 
 5HIHUHQFH�WR� &(%�(PSOR\HHV��VDODU\�DQRPDOLHV������-� &H\OH[�(QJLQHHULQJ��3YW���/WG������ .HUDZDODSLWL\D�3RZHU�3ODQW��WHQGHU�����-� 0U��/DOLWK�:HHUDWXQJD�DQG�0U��$QXVKD�3HOSLWD��+LJK�&RXUW�MXGJHPHQW������-� 6DPXUGKL�%HQHILW��FXUWDLOPHQW�����-� 6RODU�3RZHU�*HQHUDWLRQ����� 
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3HUHUD��7KH�+RQ��$MLWK�3����&RQWG�� 'HEDWHV� %LOOV� ,QODQG�5HYHQXH���5�������-� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P�����5������-�� 
 4XHVWLRQV��2UDO��5HSOLHV� &RDO�3RZHU�3ODQW��1RURFKFKRODL�  H[SLUDWLRQ�RI�OLIHWLPH������-� (OHFWULFLW\�*HQHUDWLRQ��  XVH�RI�OLTXLILHG�QDWXUDO�JDV��/1*������-�� (OHFWULFLW\�5HTXLUHPHQW�RI�6/�E\�������  SODQV�����-� +RXVHV�3URYLGHG�ZLWK�(OHFWULFLW\�  -DIIQD�'LVW������-�  0XOODLWLYX�'LVW������-�� 3RZHU�*ULG�RI�6/��  FRQYHUVLRQ�LQWR�D�VPDUW�JULG�����-��� 6RODU�3RZHU�3URMHFW��µ6RRU\D�%DOD�6DQJUDPD\D¶���SURJUHVV�����-� :LQG�3RZHU�3URMHFWV�LQ�&KXQQDNDP��  SURJUHVV�����-��  3HUHUD��7KH�+RQ��'LODQ��0 �3���6WDWH�0 LQLVWHU�RI� +LJKZD\V� 'HEDWHV� %LOOV� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P�����5�������-�  3HUHUD��7KH�+RQ��1LURVKDQ��0 �3���6WDWH�0 LQLVWHU�RI� 1DWLRQDO�3ROLFLHV�DQG�(FRQRPLF�$IIDLUV� 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 3HRSOH�$IIHFWHG�E\�'URXJKW��  UHOLHI�DQG�FRPSHQVDWLRQ�����-� 6WDWH�)LQDQFLDO�&ULVLV�DQG�5HS��RI�WKH�  &HQWUDO�%DQN�RI�6/����������-�� 
 4XHVWLRQV��2UDO��5HSOLHV� ,QWHUQDWLRQDO�5HODWLRQV��)RVWHULQJ�RI��  RXWFRPHV�����-�  3HUHUD��7KH�+RQ��6XMLWK�6DQMD\D��0 �3�� 3HWLWLRQV� *XQDZDUGHUQD��0U��.�:�6���7HOLJDPD������ /L\DQDDUDFKFKL��0U��/�$�5�3�.���3LWDNRWWH����� 3DWKPDVLUL��0U��+�*�:���3DQDGXUD����� 5DWKQDVLQJKH��0U��3�.�'���'RGDQJRGD�����  3HUVRQDO�([SODQDWLRQV� .DUXQDQD\DNH��+RQ��5DYL� 5HVLJQDWLRQ�IURP�WKH�0LQLVWHULDO�3RUWIROLR�DQG�WKH�&%6/�%RQG�,VVXHV�����-�������-�  3HWLWLRQV� %DQGDUD��0U��(�0��*DPLQL��5DJDPD������ %DQGDUD��0U��1�0��&KDQGUDVLUL��,PEXOJDVGHQL\D������ &KDQGUD��0UV��:�0���0LHOOD������ 'D\DUDWKQH��0U��5�'���+DOL-(OD����� 'HKLJDPD��0U��:�:�.�%���+DQGHVVD����� 'LVKDQ��0U��+�$�7���*DOOH����� (NDQD\DNH��0U��.�+�(�0�,�5�.���0DOLPEDGD������ )HUQDQGR��0U��3��1HYLOH��0DWDOH����� 

3HWLWLRQV���&RQWG�� *D\DQ��0U��:�3�$�6���0XOOHUL\DZD�1HZ�7RZQ������ *XQDZDUGHQD��0U��$�$��8WKSDOD��$JDODZDWWD������ *XQDZDUGHUQD��0U��.�:�6���7HOLJDPD������ -D\DUDWKQH��0U��0�6�6�3���1DUDPPDOD����� -D\DVHNDUD��0U��-�'��&KDQGUDNXPDUD��%DGGHJDPD����� .DUXQDGDVD��0U��/�<���$PEDODQWRWD����� .XPDUD��0U��0�(�'���+RPDJDPD����� .XPDUD��0U��3�0�3���'HYLQXZDUD����� /L\DQDDUDFKFKL��0U��/�$�5�3�.���3LWDNRWWH����� /L\DQDJH��0U��5�6���*DOOH����� 0DQDZDGX��0U��&�5�%���.DWDUDJDPD����� 1DNNDYLWD��0UV��'DPD\DQWKL��'XZDZDWWD�&RPPXQLW\�6RFLHW\��7KDODQJDPD�1RUWK��.RVZDWWD������ 1DQD\DNNDUD��0U��3HUF\��.DOXWDUD����� 1DQGDZDWKLH��0UV��0�3���$PEDODQWKRWD����� 1DVDU��0U��6���*DOJDPXZD������ 1HOXP�.XPDUD��0U��$�'�$���1RUWRQ�%ULGJH����� 3DWKPDVLUL��0U��+�*�:���3DQDGXUD����� 3DWKPDVLUL��0U��5�3��$QDQGD��:HOODZD������ 3HUHUD��0U��0�6���:DGGXZD������ 5DQDVLQJKH��0U��.���0DKDJDPD��� 5DVKHHG��0U��0�6�0���&RORPER��� 5DWKQDVLQJKH��0U��3�.�'���'RGDQJRGD����� 5DWKQD\DNH��0U��+�0�$�1���.DOXSDKDQD����� 5RKLQL��0UV��+�9���5DWQDSXUD����� 6DPDUDNRRQ��0U��$�6�3�$���:HOLR\D������ 6DPDUDQD\DNH��0U��%�'�%�5���:DGGXZD������ 6DPDUDZHHUD��0UV��*QDQDZDWKLH��$PEDODQWKRWD����� 6XQLO��0U��.�9�$���+DPEDQWRWD����� :HHUDNNRG\��0U��:�$�3��3UHPDODO��9H\DQJRGD������ :LMHUDWKQH��0U��6�3�'��&\ULO��:DVDOD�.RWWH������ <XVRRI�$OL��0U��0�0�0���.DOXWDUD-6RXWK���  3L\DGDVD��7KH�+RQ��.�.���0�3�� 3HWLWLRQV� 1HOXP�.XPDUD��0U��$�'�$���1RUWRQ�%ULGJH����� 
 'HEDWHV� %LOOV� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P�����5������-���� %LOOV��3ULYDWH� 6XN\R�0DKLNDUL�6UL�/DQND��,QF�����5������ 
 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 3HRSOH�$IIHFWHG�E\�'URXJKW��  UHOLHI�DQG�FRPSHQVDWLRQ�����-�  3RLQWV�RI�2UGHU� &ODULILFDWLRQ�UH�6XSSOHPHQWDU\�(VWLPDWH�RI�WKH�  0�$JULFXOWXUH���� 'HEDWH�RQ�1R�&RQILGHQFH�0RWLRQ�$JDLQVW�)RUPHU�0LQLVWHU�RI�)LQDQFH���� (QG�RI�7HQXUH�RI�1DWLRQDO�*RYHUQPHQW�DQG�9DOLGLW\�RI�0LQLVWHULDO�3RUWIROLRV������-�� +RQ���'U���+DUVKD�GH�6LOYD¶V�6WDWHPHQW�WR�µ6LUDVD¶�  79�UH�KLV�8QFRUUHFW�$QVZHU�WR�4XHVWLRQ�E\�3ULYDWH�1RWLFH�UH�&HQWUDO�%DQN�6XSHUYLVLRQ�RQ�1DWLRQDO�3D\PHQW�3ODWIRUP��,&7$�GHDO������-� /HJDOLW\�RI�3URSRVHG�1HZ�$PHQGPHQWV�RI�/RFDO���$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P���%LOO���������� 
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3RUW��+DPEDQWRWD� $JUHHPHQW��&RQFHVVLRQ��ZLWK�&KLQD�0HUFKDQWV�3RUW�+ROGLQJV�&R������-������ &RQVWUXFWLRQ�&RVW��HWF������ &KLQD�0HUFKDQWV�&R���GHDO���������������-�  3UHPDUDWKQD��7KH�+RQ��6���0�3�� 'HEDWHV� %LOOV� ,QODQG�5HYHQXH���5�������-�  3ULPH�0LQLVWHU¶V�6WDWHPHQWV� µ6LUDVD¶�79�1HZV�5HSRUW�UH�&HQWUDO�([SUHVVZD\����3URMHFW������-��  3ULYDWH�0HPEHUV¶�0RWLRQV� &LYLO�'HIHQFH�&RPPLWWHHV��  JUDQWLQJ�RIILFLDO�UHFRJQLWLRQ������-�� (PSOR\PHQWV�3URMHFWV��µ2QH�0LOOLRQ¶��SULRULW\�WR�\RXWKV�LQ�1RUWKHUQ�DQG�(DVWHUQ�SURYLQFHV�DQG����YROXQWHHU�WHDFKHUV¶�DSSRLQWPHQW������-�� *UDPD�1LODGKDUL�9DFDQW�3RVW��HIILFLHQW�V\VWHP�WR�PDNH�DFWLQJ�DSSRLQWPHQW�����-�� .DQG\�7RZQ��  PLQLPL]LQJ�WUDIILF�FRQJHVWLRQ������-�� 3HRSOH�ZKR�/RVW�WKHLU�/LYHV�GXH�WR�WKH�:DU��  EXLOGLQJ�D�PHPRULDO�DQG�GHFODULQJ�D�FRPPRQ�GD\�WR�FRPPHPRUDWH�WKHP������-�� 6FKRRO�&RXQVHOOLQJ�2IILFHUV�  UHFUXLWPHQW�RI�JUDGXDWHV�����-��  3ULYLOHJHV� 8QUXO\�%HKDYLRXU�RI�6RPH�0HPEHUV�RI�3DUOLDPHQW�'DPDJLQJ�'LJQLW\�RI�WKH�+RXVH������� PRWLRQ�PRYHG�������6S¶V�FRPPHQWV����������  3UL\DQWKD��7KH�+RQ��$VKRND��0�3�� 5HIHUHQFH�WR� :LOGOLIH�2IILFHUV����� 
 4XHVWLRQV��2UDO� $JUDULDQ�6HUYLFHV�'HSW��'LY��LQ�3XWWDODP�'LVW���IHUWLOL]HU�VXEVLG\�����-� (OHSKDQW�$WWDFNV�LQ�3XWWDODP�'LVW���:LOG��  GHWDLOV�����-� )RRG�,QVSHFWRUV��1RUWK�:HVWHUQ�SURYLQFH������-�� +RVSLWDO��0DUDZLOD��VWDII�GHWDLOV������-�� 6DQG�DQG�&OD\�0LQLQJ�/LFHQFHV��GHWDLOV�����-�  3URYLQFLDO�&RXQFLOV� 1RUWKHUQ�3&��0HPEHUV� GXW\�IUHH�YHKLFOH�SHUPLWV������-��� 1RUWKHUQ��(DVWHUQ��8YD�DQG�1RUWK-&HQWUDO�3&V� PRQH\�DOORFDWLRQV�����-� 6DEDUDJDPXZD�3&��&KLHI�0LQLVWHU� DXGLW�UHS��UH�PLVXVH�RI�YHKLFOHV������-�� 6DEDUDJDPXZD�3&�3URYLQFLDO�7UDQVSRUW�$XWKRULW\� SDVVHQJHU�WUDQVSRUW�SHUPLWV��UHI��WR������-� 8YD�3&�� QRQ�LPSOHPHQWDWLRQ�RI�FLUFXODU�UH�GHY��ZRUN������ SURYLQFLDO�SXEOLF�SHWLWLRQV�FRPPLWWHH� PHPEHUV��RSHUDWLRQV��HWF������-� 

3XQFKLQLODPH��7KH�+RQ��6XVDQWKD��0 �3���'HSXW\ 0LQLVWHU�RI�3XEOLF�$GPLQLVWUDWLRQ�DQG�0DQDJHPHQW� 3HWLWLRQV� 1DNNDYLWD��0UV��'DPD\DQWKL��7KDODQJDPD�1RUWK�����������.RVZDWWD������  4DWDU��6UL�/DQNDQ�(PEDVV\�LQ� 6WDIIRUG�6UL�/DQNDQ�6FKRRO��LVVXHV������-��  4XHVWLRQV�E\�3ULYDWH�1RWLFH� &HQWUDO�%DQN�6XSHUYLVLRQ�RQ�1DWLRQDO�3D\PHQW������3ODWIRUP��ULVN�RI�ZLWKGUDZLQJ�����-�� )LHOG�0DUVKDO�+RQ��6DUDWK�)RQVHND¶V�6WDWHPHQW�UH�:DU�&ULPHV�3URVHFXWLRQ�$JDLQVW�*HQ��-DJDWK�-D\DVXUL\D�� *RYW��VWDQG������-� +RUVHV�LQ�'HOIW�,VODQG��SURWHFWLRQ�����-� 1DQGLNDGDO�/DJRRQ��GHYHORSPHQW����-� 3HSSHU�3ULFH�'HFOLQH�� SUREOHPV�IDFHG�E\�IDUPHUV�����-� 3XEOLF�8WLOLW\�3URMHFWV�� GHVLJQDWLQJ�DOVR�LQ�7DPLO�ODQJXDJH�����-������ 5DLO�&URVVLQJV��8QSURWHFWHG�� VDIHW\�JDWHV�DQG�JDWH�RSHUDWRUV¶�LVVXHV�����-� 5LFH��&RQWUROOHG�3ULFH�IRU� �DQG�03&6��1RUWKHUQ�3URYLQFH�������-� 6DPXUGKL�%HQHILW��FXUWDLOPHQW�����-�  4XHVWLRQV�E\�3ULYDWH�1RWLFH��5HSOLHV�WR� &HQWUDO�%DQN�6XSHUYLVLRQ�RQ�1DWLRQDO�3D\PHQW���������3ODWIRUP��ULVN�RI�ZLWKGUDZLQJ�����-� +RUVHV�LQ�'HOIW�,VODQG��SURWHFWLRQ�����-�� 0DKDLOOXSSDOODPD�6HHG�)DUP�6HHG�3URGXFWLRQ�5LJKWV��WUDQVIHU�����-� 1DQGLNDGDO�/DJRRQ��GHYHORSPHQW����-�� 3HSSHU�3ULFH�'HFOLQH�� SUREOHPV�IDFHG�E\�IDUPHUV�����-� 3XEOLF�8WLOLW\�3URMHFWV�� GHVLJQDWLQJ�DOVR�LQ�7DPLO�ODQJXDJH�����-������ 5DLO�&URVVLQJV��8QSURWHFWHG�� VDIHW\�JDWHV�DQG�JDWH�RSHUDWRUV¶�LVVXHV�����-�� 6DPXUGKL�%HQHILW��FXUWDLOPHQW�����-���������������� 6KRS�6SDFH�DW�$PSDUD�%XV�6WDQG�WR�9HQGRUV�:KR�/RVW�/LYHOLKRRG��3URYLVLRQ�RI����-�����  4XHVWLRQV��$QVZHUV�WR�2UDO� /LPLW�WR�7ZR�6XSSOHPHQWDU\�4XHVWLRQV��  ���������������������� 3RVWSRQHG�E\�3DUOLDPHQWDU\�%XVLQHVV�&RP�������-�  4XHVWLRQV��2UDO� $JUDULDQ�6HUYLFHV�'HSW��'LY��LQ�3XWWDODP�'LVW�� IHUWLOL]HU�VXEVLG\�����-� $LU�)RUFH�+HOLFRSWHUV��  SHUVRQV�HQWLWOHG�WR�XVH�IUHH�RI�FKDUJH�����-� $TXDFXOWXUH�3URMHFW�LQ�%DWWLFDORD�'LVW���  GHWDLOV������-�� $UP\�&DPS�1HDU�&KDQGULND�:HZD�LQ�(PELOLSLWL\D��EDVLV�RI�ODQG�JUDQW������-� $UP\�+RVSLWDO��6UL�/DQND��  FLYLO�HPSOR\HHV¶�RYHUWLPH�SD\PHQW������-� $UP\��6UL�/DQND��  WHQGHU�UH�SXUFKDVH�RI�FDQYDV�VKRHV������-� 
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4XHVWLRQV��2UDO���&RQWG�� %DQN�RI�&H\ORQ��)LIWK�&LW\�%UDQFK��  DPDOJDPDWLRQ�WR�&RORPER�FLW\�EUDQFK�����-� %LR�6\VWHPV�7HFKQRORJ\�6WUHDP��DGPLVVLRQ�RI�  VWXGHQWV�WR�XQLYHUVLWLHV�������������-� %XV�6WDQGV�'HYHORSHG�LQ�%DGXOOD�'LVW���  GHWDLOV������-�� &DQYDV�6KRHV�IRU�$UP\��3XUFKDVH�RI��  WHQGHU�SURFHGXUH������-� &KLHI�0LQLVWHU��6DEDUDJDPXZD�3&��  YHKLFOHV�GHWDLOV������-�� &RDO�3RZHU�3ODQW��1RURFKFKRODL��  H[SLUDWLRQ�RI�OLIHWLPH������-� &ROOHJH�RI�(GXFDWLRQ��%DWWLFDORD��FRXUVHV�����-� &RPSDQLHV�/LVWHG�LQ�&RORPER�6WRFN�([FKDQJH��  IRUHLJQ�LQYHVWPHQWV�����-� 'LYLVLRQDO�6HFUHWDULDW�'LY���'HWDLOV�  .RUDODLSDWWX�:HVW�2GGDPDZDGL������-�  /DKXJDOD������-� 'ULQNLQJ�:DWHU�5HTXLUHPHQW�LQ�0DWDUD�'LVW���  PRQH\�VSHQW��SURMHFWV��HWF������-� (OHFWULFLW\�*HQHUDWLRQ��  XVH�RI�OLTXLILHG�QDWXUDO�JDV��/1*������-�� (OHFWULFLW\�5HTXLUHPHQW�RI�6/�E\�������SODQV�����-� (OHSKDQW�$WWDFNV�LQ�3XWWDODP�'LVW���:LOG�  GHWDLOV�����-� (QYLURQPHQWDO�3ROOXWLRQ�RI�0DWDUD�'LVW���  FRPSODLQWV�UHFHLYHG�E\�&($�����-� (3)��DFWLYH�DFFRXQWV��DV�DW������������������-� ([WHUQDO�'HJUHH�&RXUVHV��HQUROOPHQW�WR�VWDWH�  XQLYHUVLWLHV�DQG�IRUHLJQ�XQLYHUVLWLHV�LQ�6/������-� )HUWLOL]HU�6XEVLG\� $JUDULDQ�6HUYLFHV�'HSW��'LY���3XWWDODP�'LVW������-� IDUPHUV�QRW�SRVVHVV�RI�1,&�� .DOXWDUD�DQG�:DODOODZLWD����-� SDGG\�IDUPHUV��GHWDLOV����-� )RRG�,QVSHFWRUV��1RUWK�:HVWHUQ�SURYLQFH������-�� )RUHLJQ�,QYHVWPHQWV� DV�SHU�%XGJHW��������� GHWDLOV�����-�� &RORPER�6WRFN�([FKDQJH��GHWDLOV�����-� )RUHLJQHUV�'LHG�LQ�6/��GHWDLOV�������-������������-� µ*DPDWD�6DYL\D-6DWKRVD�%DGL\D¶�0RELOH�0DUNHWLQJ�3URJUDPPH��GHWDLOV����-� *HP��H[SRUWLQJ�WR�&KLQD�����-�� *HP�DQG�-HZHOOHU\� DXFWLRQV�EHQHILWV�����-�� H[SRUWDWLRQ�����-� IRUHLJQ�H[FKDQJH��SURPRWLRQ��HWF������-�� VKRSV�DW�WKH�$LUSRUWV��GXW\-IUHH��GHWDLOV�����-�� *HP�DQG�-HZHOOHU\�7UDLQLQJ�,QVWLWXWH��  VFKRODUVKLS�UHFLSLHQWV��SURPRWLRQ��HWF������-�� *HP�(PSRULXP�LQ�5DWQDSXUD�7RZQ��  HVWDEOLVKPHQW�����-�� *HPV�7UDGH�EHWZHHQ�6/�DQG�0DGDJDVFDU�����-� *UDPD�1LODGKDULV��  *1�GLYLVLRQV��UHFUXLWPHQW�H[DP��HWF������-�� +RVSLWDO��%DVH� 7DPSXWWHJDPD��IDFLOLWLHV�����-�� +RVSLWDOV�� .LQQL\D��GHQJXH�SDWLHQWV�DQG�VKRUWDJHV�����-�� 0DUDZLOD��VWDII�GHWDLOV������-�� 

4XHVWLRQV��2UDO���&RQWG�� +RXVHV�%XLOG�E\�1+'$���DIWHU������������������-�� +RXVHV�3URYLGHG�ZLWK�(OHFWULFLW\� -DIIQD�'LVW������-� 0XOODLWLYX�'LVW������-�� ,QWHUQDWLRQDO�5HODWLRQV��)RVWHULQJ�RI��RXWFRPHV�����-� ,UULJDWLRQ�6\VWHPV�DQG�&XOWLYDWHG�/DQGV�  0DQQDU�'LVW������-� ,UULJDWLRQ�7DQNV��6PDOO��LQ�7ULQFRPDOHH�'LVW���  GHYHORSPHQW������-�� -D\DWLVVD��0U��'�0����3ROLFH��67)���  UHLQVWDWHPHQW�����-� /DQG�DQG�+RXVH�XVHG�E\�0U��5RKDQD�:LMHZHHUD�LQ�8ODSDQH��EDVLV�RI�DFTXLVLWLRQ�����-� /DQG�(VWLPDWLRQ�LQ�:DODZH�=RQH��  PHWKRGRORJ\�����-� /DQGV�%HORQJLQJ�WR�0DKDZHOL�$XWKRULW\�  DZDUGHG�IRU�SURMHFWV�����-�� /DQGV�%HORQJLQJ�WR�6WDWH�,QVWLWXWLRQV��JLYHQ�RQ�  JUDQWV�SHUPLWV�LQ�.DWWDQNXGL�'6�'LY������-� /DQGV�%HORQJLQJ�WR�:DODZH�=RQH��GHWDLOV�����-� /DQGVOLGH�5LVN�LQ�0DWXJDPD�DQG�$JDODZDWWD�(VWDWHV��KRXVLQJ�SURMHFW�����-� /DQND�&RDO�&RPSDQ\��3YW���/WG���DFFRXQWLQJ�����-� /LTXLILHG�1DWXUDO�*DV��/1*��WR�*HQHUDWH�(OHFWULFLW\��GHWDLOV�����-�� 0DKDSROD�6FKRODUVKLSV��VHOHFWLRQ�FULWHULD����-� 0DKDZHOL�$XWKRULW\�/DQGV��DZDUGHG�WR�  'ROH�/DQND�&R��DQG�9LWD�2UJDQLF�&R������-�� 0DQDPSLWL\D�6DQG�&RPSDQ\��GHWDLOV�����-�� 0HGLFDO�&HQWHUV��3ULYDWH��  UHJLVWHUHG�XQUHJLVWHUHG�����-� 0LON�3URGXFHUV��/RFDO��VXEVLG\�SURYLGHG����-� 0RGHO�9LOODJH��µ6DPHHUDJDPD¶��0XQGDODPD���  JUDQW�RI�GHHGV������-� 0RWRUELNHV�WR�3XEOLF�6HUYDQWV�  QRQ�SURYLVLRQ�WR�3RVWPHQ������-� 1DWLRQDO�6FKRROV�RI�.DOPXQDL�(GXFDWLRQDO�=RQH��SHUPDQHQW�SULQFLSDOV����-� 1+'$�+RXVLQJ�3URJUDPPHV��  GHWDLOV��DIWHU������������������-�� 3DGG\�)DUPHUV��IHUWLOL]HU�VXEVLG\����-� 3DGG\�)DUPHUV¶�,QVXUDQFH�6FKHPH��  FRPSHQVDWLRQ�IRU�EDG�ZHDWKHU�FRQGLWLRQV������-� 3DGG\�+DUYHVW�/RVW�GXH�WR�'URXJKW��UHOLHI�����-� 3DGG\�3XUFKDVHG�E\�*RYW��  GHWDLOV������-����������-�� 3HQVLRQ�6OLS��UHLVVXDQFH�����-��� 3OD\JURXQGV�LQ�%DGXOOD�'LVWULFW�  GHYHORSPHQW�ZRUNV�����-� 3ROLFH�6WDWLRQV�LQ�(DVWHUQ�3URYLQFH��)LYH�  DWWDFN�E\�/77(���-�� 3RUW��+DPEDQWRWD��FRQVWUXFWLRQ�FRVW��HWF������-� 3RZHU�*ULG�RI�6/��  FRQYHUVLRQ�LQWR�D�VPDUW�JULG�����-��� 3ULYDWH�0HGLFDO�&HQWHUV��8QUHJLVWHUHG��  OHJDO�DFWLRQ�����-� 3URSHUW\�EHORQJLQJ�WR�0U��:��+DUULVRQ�)HUQDQGR�'DPDJHG�LQ�������FRPSHQVDWLRQ�����-� 3URYLQFLDO�&RXQFLOV��1RUWKHUQ��(DVWHUQ��8YD�DQG�1RUWK-&HQWUDO��PRQH\�DOORFDWHG�����-� 
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4XHVWLRQV��2UDO���&RQWG�� 3URYLQFLDO�3XEOLF�3HWLWLRQV�&RPPLWWHH��8YD�3&��  GHWDLOV�����-� 3XOPXGDL�/DQND�0LQHUDO�6DQGV�/WG���GHWDLOV�����-�� 5DLOZD\�/LQH��.XUXQHJDOD�-�+DEDUDQD��  SURMHFW�SODQ������-� 6DQG�DQG�&OD\�0LQLQJ�/LFHQFHV��GHWDLOV�����-� 6DQG�0LQLQJ�LQ�:DODZH�=RQH�XQGHU�0DKDZHOL�  $XWKRULW\��LVVXH�RI�OLFHQFHV�����-� 6FKRROV�LQ�0DQPXQDL�:HVW�DQG�.DONXGD�(GXFDWLRQDO�=RQHV��WHDFKHUV¶�GHWDLOV������-� 6HULRXV�&ULPHV�5HSRUWHG�LQ�0DWDUD�'LVW���  GHWDLOV������-����������-� 6/7%�%XVHV��RSHUDWLRQV�  �URXWH�QRV����������������DQG����������-�� 6RODU�3RZHU�3URMHFW��µ6RRU\D�%DOD�6DQJUDPD\D¶���  SURJUHVV�����-� 6ROLG�:DVWH�DQG�(-:DVWH�0JW���SURMHFWV������-� 6UL�/DQND�&XVWRPV��  ZDWHU��HOHFWULFLW\�DQG�WHOHSKRQH�ELOOV�����-� 6WDGLXP��'HYHORSPHQW�RI�7RSSXU��GHWDLOV����-�� 7HD�6PDOO�+ROGHUV�LQ�6/��  SURGXFWLRQ��IHUWLOL]HU�VXEVLG\��HWF������-� 7HUURULVW�$WWDFN�LQ�(DUDYXU�3XQQDNXGD�)LVKLQJ�  9LOODJH�LQ�������FRPSHQVDWLRQ�WR�0U��:��+DUULVRQ )HUQDQGR�����-� 7UDQVSRUW�$XWKRULW\��6DEDUDJDPXZD�3&�3URYLQFLDO�  SDVVHQJHU�WUDQVSRUW�SHUPLWV������-� 8QLYHUVLWLHV��6WDWH��DQG�)RUHLJQ�8QLYHUVLWLHV�LQ�6/��HQUROOPHQW�IRU�H[WHUQDO�GHJUHH�FRXUVHV������-� 8QLYHUVLW\�$GPLVVLRQV���������  ELR�V\VWHPV�WHFKQRORJ\�VWUHDP������-� LQMXVWLFH�WR�5DWQDSXUD�'LVW��VWXGHQWV������ :DODZH�=RQH�/DQGV�  GHWDLOV�����-�  PHWKRGRORJ\�RI�YDOXDWLRQ�����-� :DWHU�5HVRXUFHV��&RQWDPLQDWHG��  PHDVXUHV�WDNHQ�IRU�FOHDQLQJ�����-� :HHNO\�)DLUV�LQ�%DGXOOD�'LVWULFW��GHYHORSPHQW�����-� :HOIDUH�3URMHFWV��  ,ODPDUXGDQNXODP�DQG�6HPDPDGX�YLOODJHV����-�� :LQG�3RZHU�3URMHFWV�LQ�&KXQQDNDP��  SURJUHVV�����-��  4XHVWLRQV��3ULPH�0LQLVWHU¶V� &LYLO�6HFXULW\�)RUFHV�(QJDJHG�LQ�7HDFKLQJ�LQ�1RUWK�DQG�(DVW��&RQWUDFW�DQG�3DUW�7LPH�%DVLV�� WHDFKHU�DVVW��DSSRLQWPHQWV������-� +DPEDQWRWD�3RUW��DJUHHPHQW�ZLWK�&KLQD�0HUFKDQWV�3RUW�+ROGLQJV�&R������-� ,QGXVWULHV�DQG�&RPPHUFLDO�(VWDEOLVKPHQWV�'HVWUR\HG�E\�:DU�LQ�1RUWK�DQG�(DVW�3URYLQFHV�� FRPSHQVDWLRQ�����-�� /DQGOHVV�3HRSOH�LQ�'6�'LY���GLVWULEXWLRQ�RI�ODQG�RQ�JUDQWV�SHUPLWV�IURP�RWKHU�'6�'LY�������-� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQ�� FRQWHVWLQJ�RI�ILHOG�RIILFHUV��FRQGXFWLQJ�RI� ���E\-HOHFWLRQ�DQG�\RXWK�UHSUHVHQWDWLRQ������-�� 0HWKRWDPXOOD�*DUEDJH�'XPS�/DQG��  XVH�RI�HFRQRPLF�SXUSRVH�����-�� 1RUWKHUQ�3URYLQFH��ILOOLQJ�RI�FRURQHU�YDFDQFLHV�DQG�FROG�URRP�IDFLOLW\�IRU�KRVSLWDO�PRUWXDU\������-� 

5DGKDNULVKQDQ��7KH�+RQ��9�6���0�3���6WDWH�0 LQLVWHU RI�(GXFDWLRQ� 'HEDWHV� %LOOV� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P�����5������-� 5HJXODWLRQV� 5HJLVWUDWLRQ�RI�3HUVRQV�$FW�����-� 6SRUWV�/DZ�����-� 6XSSOHPHQWDU\�6XSSOLHV� ([SUHVVZD\V�DQG�+LJKZD\V�� ����GHYHORSPHQW�SURMHFWV�����-� 
 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 5DWPDODQD�'HDI�DQG�%OLQG�6FKRRO��  KRVWHO�IDFLOLWLHV�IRU�VWXGHQWV�����-�� 
 4XHVWLRQV��2UDO��5HSOLHV� 1DWLRQDO�6FKRROV�RI�.DOPXQDL�(GXFDWLRQDO�=RQH��SHUPDQHQW�SULQFLSDOV����-�  5DKXPDQ��7KH�+RQ��,VKDN��0�3�� 5HIHUHQFH�WR� 'HFHQWUDOL]HG�%XGJHWDU\�$OORFDWLRQ�WR�03V��  WR�EH�LQFUHDVH������ 
 'HEDWHV� %LOOV� 6XJDWKDGDVD�1DWLRQDO�6SRUWV�&RPSOH[�$XWKRULW\��$P�����5������-� 2UGHUV� ([FLVH��6S��3URY���$FW�����������-� 5HJXODWLRQV� 6SRUWV�/DZ�����-� 6WDPS�'XW\��6S��3URY���$FW������-� 6XSSOHPHQWDU\�6XSSOLHV� ([SUHVVZD\V�DQG�+LJKZD\V��  GHYHORSPHQW�SURMHFWV�����-� 
 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� )UHHKROG�'HHGV�WR�3HUPLW�+ROGHUV��  JUDQWLQJ�SURFHVV�WR�EH�H[SHGLWHG������-� 3HRSOH�$IIHFWHG�E\�'URXJKW��  UHOLHI�DQG�FRPSHQVDWLRQ�����-�  5DKXPDQ��7KH�+RQ��0XMLEXU��0�3�� 3HWLWLRQV� %DQGDUD��0U��(�0��*DPLQL��5DJDPD������ 5DVKHHG��0U��0�6�0���&RORPER��� 6DPDUDQD\DNH��0U��%�'�%�5���:DGGXZD������ 
 5HIHUHQFH�WR� &%6/�%RQG�,VVXHV�DQG�0U��$MLWK�1LZDUG�&DEUDO����������� 3HUSHWXDO�7UHDVXULHV�&R��DQG�0V��6KLURPL�  :LFNUHPDVLQJKH����� 6/7%�%XVHV��RSHUDWLRQV��URXWH�QR�����������-� 
 'HEDWHV� %LOOV� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P�����5������-� 3ULYDWH�0HPEHUV¶�0RWLRQV� *UDPD�1LODGKDUL�9DFDQW�3RVW��HIILFLHQW�V\VWHP�WR�PDNH�DFWLQJ�DSSRLQWPHQW�����-� 
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9RO�����@ 

5DKXPDQ��7KH�+RQ��0XMLEXU���&RQWG�� 'HEDWHV���&RQWG�� 6XSSOHPHQWDU\�6XSSOLHV� ([SUHVVZD\V�DQG�+LJKZD\V��  GHYHORSPHQW�SURMHFWV�����-� 
 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 6WDWH�)LQDQFLDO�&ULVLV�DQG�5HS��RI�WKH� &HQWUDO�%DQN�RI�6/�����-�  5DLOZD\�/LQH� .XUXQHJDOD�-�+DEDUDQD�� SURMHFW�SODQ������-�  5DMDSDNVD��7KH�+RQ��1DPDO��0�3�� 3HWLWLRQV� .DUXQDGDVD��0U��/�<���$PEDODQWRWD����� 
 5HIHUHQFH�WR� 6DPXUGKL�%HQHILW��FXUWDLOPHQW��+DPEDQWRWD������  5DQDWXQJD��7KH�+RQ��$UMXQD��0�3���0 LQLVWHU�RI� 3HWUROHXP�5HVRXUFHV�'HYHORSPHQW� 5HIHUHQFH�WR� &ULFNHW�,VVXHV����� 
 'HEDWHV� 5HJXODWLRQV� 6SRUWV�/DZ�����-���  5DQDWXQJD��7KH�+RQ��3UDVDQQD��0�3�� 'HEDWHV� %LOOV� ,QODQG�5HYHQXH��&RP�������������  5DQDZDND��7KH�+RQ��3DWDOL�&KDPSLND��0 �3��� 0LQLVWHU�RI�0HJDSROLV�DQG�:HVWHUQ�'HYHORSPHQW� 3HWLWLRQV� %DQGDUD��0U��1�0��&KDQGUDVLUL��,PEXOJDVGHQL\D������ 
 'HEDWHV� %LOOV� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P�����5�������-�  5DQDZHHUD��7KH�+RQ��3UDVDQQD��0�3�� 'HEDWHV� 6XSSOHPHQWDU\�6XSSOLHV� ([SUHVVZD\V�DQG�+LJKZD\V�� ����GHYHORSPHQW�SURMHFWV�����-�  5DWKQD\DNH��7KH�+RQ��%LPDO��0 �3�� 3DUOLDPHQW� +RQ��6SHDNHU�$VNHG�WR�:LWKGUDZ�WKH�'HURJDWRU\�5HPDUNV�$ERXW�+LP��([SXQFWLRQ������� 
 3HWLWLRQV� 6DPDUDNRRQ��0U��$�6�3�$���:HOLR\D������ 
 3RLQWV�RI�2UGHU� $PHQGPHQWV�3URSRVHG�E\�2SSRVLWLRQ�RQ�,QODQG�5HYHQXH�%LOO������-������� &ODULILFDWLRQ�UH�6XSSOHPHQWDU\�(VWLPDWH�RI�WKH�  0�$JULFXOWXUH���� 

5DWKQD\DNH��7KH�+RQ��%LPDO���&RQWG�� 5HIHUHQFH�WR� &ULFNHW�6WDGLXP��6RRUL\DZHZD�,QWHUQDWLRQDO����� 'L\DJDPD�0DKLQGD�5DMDSDNVH�6WXGLXP����� 0U��/DOLWK�:HHUDWXQJD�DQG�0U��$QXVKD�3HOSLWD��+LJK�&RXUW�MXGJHPHQW������ 2FHDQ�8QLYHUVLW\�RI�6/����� 2UDO�4XHVWLRQV��  OLPLW�WR�WZR�VXSSOHPHQWDU\�TXHVWLRQV����� 2UDO�4XHVWLRQ��6HFRQG�5RXQG�RI�WKH��  FODULILFDWLRQ�JLYLQJ�E\�WKH�PLQLVWHU������ 3ULQFLSDO��&*77,��DOOHJDWLRQ�DJDLQVW����� 6/,,7�DQG�0DKDSROD�6FKRODUVKLSV�)XQG���� 
 'HEDWHV� %LOOV� &H\ORQ�*HUPDQ�7HFKQLFDO�7UDLQLQJ�,QVWLWXWH����5������-�� ,QODQG�5HYHQXH���5�������������-�� 6XJDWKDGDVD�1DWLRQDO�6SRUWV�&RPSOH[�$XWKRULW\��$P�����5������-��  'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 5DWPDODQD�'HDI�DQG�%OLQG�6FKRRO��  KRVWHO�IDFLOLWLHV�IRU�VWXGHQWV�����-����������� 
 'RFXPHQWV��7DEOHG� ,0)�6WDQG�E\�$UUDQJHPHQW�DQG�,QODQG�5HYHQXH�%LOO��&%6/�SUHVV�UHOHDVH������ 5DWPDODQD�'HDI�DQG�%OLQG�6FKRRO�  3ULQFLSDO¶V�OHWWHU����� 
 4XHVWLRQV��2UDO� /DQG�DQG�+RXVH�XVHG�E\�0U��5RKDQD�:LMHZHHUD�LQ�8ODSDQH��EDVLV�RI�DFTXLVLWLRQ�����-� 0DKDSROD�6FKRODUVKLSV�� VHOHFWLRQ�FULWHULD����-� 0RWRUELNHV�WR�3XEOLF�6HUYDQWV��  QRQ�SURYLVLRQ�WR�3RVWPHQ������-� 5DLOZD\�/LQH��.XUXQHJDOD�-�+DEDUDQD��  SURMHFW�SODQ������-� 
 4XHVWLRQV��3ULPH�0LQLVWHU¶V� &LYLO�6HFXULW\�)RUFHV�(QJDJHG�LQ�7HDFKLQJ�LQ����1RUWK�DQG�(DVW��&RQWUDFW�DQG�3DUW�7LPH�%DVLV�� ���WHDFKHU�DVVW��DSSRLQWPHQWV������-�  5DWQD\DND��7KH�+RQ��6DJDOD��0 �3���0LQLVWHU�RI�/DZ DQG�2UGHU�DQG�6RXWKHUQ�'HYHORSPHQW� 5HIHUHQFH�WR� 3ROLFH�5DQJH��1HZ�� VHWWLQJ�XS�IRU�RUJDQL]HG�FULPHV�����-� 
 4XHVWLRQV��2UDO��5HSOLHV� -D\DWLVVD��0U��'�0����3ROLFH��67)��  UHLQVWDWHPHQW�����-� 6HULRXV�&ULPHV�5HSRUWHG�LQ�0DWDUD�'LVW���  GHWDLOV������-����������-�  6DODULHV� +XPDQ�5LJKWV�&RPPLVVLRQ�RI�6/��&KDLUSHUVRQ� UHYLVLRQ�RI�VDODULHV�DQG�DOORZDQFHV�� 3)&�UHS������-���SDVVHG�����-� 
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6DOPDQ��7KH�+RQ��0�+�0���0 �3�� 5HIHUHQFH�WR� 'HOLPLWDWLRQ�RI�'6�'LYLVLRQV��3DQDPEDODPD�&RPP��UHFRPPHQGDWLRQ������ 
 4XHVWLRQV��2UDO� 'LYLVLRQDO�6HFUHWDULDW�'LY���'HWDLOV� .RUDODLSDWWX�:HVW�2GGDPDZDGL������-� /DKXJDOD������-� /DQGV�%HORQJLQJ�WR�6WDWH�,QVWLWXWLRQV��JLYHQ�RQ�JUDQWV�SHUPLWV�LQ�.DWWDQNXGL�'6�'LY������-� 0RGHO�9LOODJH��µ6DPHHUDJDPD¶��0XQGDODPD���JUDQW�RI�GHHGV������-� 
 4XHVWLRQV��3ULPH�0LQLVWHU¶V� /DQGOHVV�3HRSOH�LQ�'6�'LY���GLVWULEXWLRQ�RI�ODQG�RQ�JUDQWV�SHUPLWV�IURP�RWKHU�'6�'LY�������-�  6DPDUDVLQJKH��7KH�+RQ��0DKLQGD��0 �3���0 LQLVWHU�RI� 3RUWV�DQG�6KLSSLQJ� 'HEDWHV� %LOOV� &H\ORQ�*HUPDQ�7HFKQLFDO�7UDLQLQJ�,QVWLWXWH���5�����-� 
 4XHVWLRQV��2UDO��5HSOLHV� 3RUW��+DPEDQWRWD��FRQVWUXFWLRQ�FRVW��HWF������-�  6DPDUDVLQJKH��7KH�+RQ��6DQGLWK��0 �3�� 5HIHUHQFH�WR� $UUHVW�RI�D�&KLHI�0LQLVWHU¶V�6HFXULW\�3HUVRQDO¶V�9HKLFOH�ZLWK�SRVVHVVLRQ�RI�µ+HURLQ¶����� +RVSLWDOV�DW�:DUDNDSROD��0DZDQHOOD��HWF�� VKRUWFRPLQJV����� 
 'HEDWHV� 5HJXODWLRQV� 6SRUWV�/DZ�����-� 
 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� .LQQL\D�DQG�0XWWXU�%DVH�+RVSLWDOV�� EULQJ�XQGHU�FHQWUDO�JRYHUQPHQW�����-�� 
 4XHVWLRQV��2UDO� &KLHI�0LQLVWHU��6DEDUDJDPXZD�3&�� YHKLFOHV�GHWDLOV������-�� 7UDQVSRUW�$XWKRULW\��6DEDUDJDPXZD�3URYLQFLDO��SDVVHQJHU�WUDQVSRUW�SHUPLWV������-�  6DPDUDZHHUD��7KH�+RQ��-D\DQWKD��0 �3�� 3HWLWLRQV� 3HUHUD��0U��0�6���:DGGXZD������ 
 5HIHUHQFH�WR� 'HOLPLWDWLRQ�RI�/RFDO�$XWKRULW\�$UHDV��*D]HWWH�1RWLFH�UH��SURYLGLQJ�WR�03V����� 3ULQFLSDO��&*77,��DOOHJDWLRQ�DJDLQVW���� 
 'HEDWHV� 6XSSOHPHQWDU\�6XSSOLHV� ([SUHVVZD\V�DQG�+LJKZD\V����������������������������GHYHORSPHQW�SURMHFWV�����-� 
 4XHVWLRQV��2UDO� *UDPD�1LODGKDULV�� *1�GLYLVLRQV��UHFUXLWPHQW�H[DP��HWF������-�� 

6DPDUDZHHUD��7KH�+RQ��0DQJDOD��0 �3���0 LQLVWHU�RI )LQDQFH�DQG�0DVV�0HGLD� 'HEDWHV� %LOOV� ,QODQG�5HYHQXH�� �5�������-��������-��������������������������������������������������������������������� &RP�������-�����5������� 2UGHUV� ([FLVH��6S��3URY���$FW�����������-� 5HJXODWLRQV� 6WDPS�'XW\��6S��3URY���$FW������-� 
 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 6WDWH�)LQDQFLDO�&ULVLV�DQG�5HS��RI�WKH� &HQWUDO�%DQN�RI�6/�����-� 
 'RFXPHQWV��7DEOHG� 5HVW�RI�+LV�6SHHFK�����  6DPDUDZLFNUDPD��7KH�+RQ��0DOLN��0 �3���0 LQLVWHU RI�'HYHORSPHQW�6WUDWHJLHV�DQG�,QWHUQDWLRQDO�7UDGH� 0LQLVWHULDO�6WDWHPHQWV� µ6LUDVD¶�79�QHZV�UHSRUW�UH�6SHYLOOH�&H\ORQ�3YW��/WG��VKDUH�GHDO�ZLWK�0U��1DQGDQD�/RNXYLWKDUDQD�DQG�%2,�7\UH�)DFWRU\�SURMHFW�DW�+RUDQD������-� 
 5HIHUHQFH�WR� ,QODQG�5HYHQXH�%LOO��3URSRVHG�� DPHQGPHQWV����� SURYLGLQJ�RI�$P��WR�03V����� 
 'HEDWHV� %LOOV��,QODQG�5HYHQXH���5�������-��� 
 4XHVWLRQV��2UDO��5HSOLHV� )RUHLJQ�,QYHVWPHQWV�DV�SHU�%XGJHW�������� GHWDLOV�����-��  6DPSDQWKDQ��7KH�+RQ��5DMDYDURWKLDP��0 �3��� /HDGHU�RI�WKH�2SSRVLWLRQ� 5HIHUHQFH�WR� +RQ��5DYL�.DUXQDQD\DNH¶V�5HVLJQDWLRQ�IURP�WKH�0LQLVWHULDO�3RUWIROLR����� 
 'HEDWHV� %LOOV� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P����&RP�������  6DUDYDQDSDYDQ��7KH�+RQ��(���0 �3�� 'HEDWHV� %LOOV��,QODQG�5HYHQXH���5�������-�  6FKRRO�&RXQVHOOLQJ�2IILFHUV� 5HFUXLWPHQW�RI�*UDGXDWHV�����-��  6FKRRO�3ULQFLSDOV� 6XSHUQXPHUDU\�DQG�$FWLQJ�%DVLV��LVVXHV�����-��  6HPDVLQJKH�7KH�+RQ��6KHKDQ��0�3�� 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 3HRSOH�$IIHFWHG�E\�'URXJKW�� UHOLHI�DQG�FRPSHQVDWLRQ�����-�� 6WDWH�)LQDQFLDO�&ULVLV�DQG�5HS��RI�WKH� &HQWUDO�%DQN�RI�6/�����-� 
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6HQDUDWQH��7KH�+RQ���'U���5DMLWKD��0 �3���0 LQLVWHU�RI +HDOWK��1XWULWLRQ�DQG�,QGLJHQRXV�0HGLFLQH� 'HEDWHV� 5HJXODWLRQV� 1DWLRQDO�0HGLFLQHV�5HJXODWRU\�$XWKRULW\�$FW��3U������ 
 4XHVWLRQV��2UDO��5HSOLHV� +RVSLWDO��7DPSXWWHJDPD�%DVH�� IDFLOLWLHV�����-� 0HGLFDO�&HQWHUV��8QUHJLVWHUHG�3ULYDWH�� OHJDO�DFWLRQ�����-�  6HQDVLQJKH��7KH�+RQ��6XMHHZD��0 �3���6WDWH�0 LQLVWHU RI�,QWHUQDWLRQDO�7UDGH� 5HIHUHQFH�WR� ,QGXVWULDO�=RQHV��GHYHORSPHQW�SURMHFWV����  6HQHZLUDWQH��7KH�+RQ��:�'�-���0 �3���0 LQLVWHU�RI� /DERXU��7UDGH�8QLRQ�5HODWLRQV�DQG�6DEDUDJDPXZD� 'HYHORSPHQW� 3HWLWLRQV� 5RKLQL��0UV��+�9���5DWQDSXUD�����  6KULWKDUDQ��7KH�+RQ��6���0 �3�� 5HIHUHQFH�WR� µ$DYDD¶�*URXS��HWF����� 'LVDSSHDUDQFH�3HRSOH�LQ�WKH�:DU������-� 0LVV�$��6HOODWKXUDL�� SUHVHQFH�LQ�WKH�JDOOHU\����� 1RUWK�DQG�(DVW�3URYLQFHV��LVVXHV����� 7DPLO�'HWDLQHHV��UHOHDVH������-� 81,927(&���� :DU�&ULPHV�3URVHFXWLRQ�$JDLQVW� *HQ��-DJDWK�-D\DVXUL\D������-� 
 'HEDWHV� %LOOV� &H\ORQ�*HUPDQ�7HFKQLFDO�7UDLQLQJ�,QVWLWXWH���5�����-�� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P�����5������-� 6XJDWKDGDVD�1DWLRQDO�6SRUWV�&RPSOH[�$XWKRULW\��$P�����5�����-�� 2UGHUV� ([FLVH��6S��3URY���$FW�����������-�� 5HJXODWLRQV� 6WDPS�'XW\��6S��3URY���$FW������-��  'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 3DGG\�/DQGV�LQ�0XOODLWLYX�'LVW���KDQGRYHU�WR�������������RULJLQDO�RZQHUV�����-���������������� 3HRSOH�$IIHFWHG�E\�'URXJKW�� UHOLHI�DQG�FRPSHQVDWLRQ�����-�� 6FKRRO�3ULQFLSDOV�$SSRLQWHG�RQ�6XSHUQXPHUDU\�DQG�$FWLQJ�%DVLV��JULHYDQFHV�����-������-� 6WDWH�)LQDQFLDO�&ULVLV�DQG�5HS��RI�WKH� &HQWUDO�%DQN�RI�6/�����-��  4XHVWLRQV��3ULPH�0LQLVWHU¶V� ,QGXVWULHV�DQG�&RPPHUFLDO�(VWDEOLVKPHQWV����������'HVWUR\HG�E\�:DU�LQ�1RUWK�DQG�(DVW�3URYLQFHV� ����FRPSHQVDWLRQ�����-�� 

6LYDOLQJDP��7KH�+RQ��0XWKX��0�3�� 'HEDWHV� %LOOV� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P�����5�������-�  6SHDNHU�DQG�'HSXW\�6SHDNHU��$QQRXQFHPHQWV��HWF�� $XGLWRU�*HQHUDO¶V�5HSRUWV� )RU������-������ �QG�,QVWDOOPHQW��� )RU������ �QG�,QVWDOOPHQW��SDUWV�;,,,�	�;,9���� )RU������ �QG�,QVWDOOPHQW��SDUWV�;�	�;,���� )RU������ �QG�,QVWDOOPHQW��SDUWV�;,,,�	�;,9���� �UG�,QVWDOOPHQW��SDUW�9������� )RU������ �QG�,QVWDOOPHQW��SDUWV�;9�	�;9,���� �UG�,QVWDOOPHQW��SDUW�9,������� )RU������ �QG�,QVWDOOPHQW��SDUW�;9,���� �UG�,QVWDOOPHQW��SDUW�9,������� )RU������ �QG�,QVWDOOPHQW��SDUWV�,�	�,,���� �UG�,QVWDOOPHQW��SDUW�,;������� 
 )RU������ �QG�,QVWDOOPHQW��SDUW�;;,,,���� 
 )RU������ �QG�,QVWDOOPHQW��SDUW�;;,�������SDUW�;;,,������� �UG�,QVWDOOPHQW��SDUW�9,,�������SDUW�9,,,������� �WK�,QVWDOOPHQW��SDUWV�;,��;,,��;,,,��;;�	�;;,������ 
 )RU������ �VW�,QVWDOOPHQW��SDUWV�9,,��9,,,�	�,;������ �QG�,QVWDOOPHQW��SDUWV�9,��9,,��;,9��;9��;9,��;9,,�	�;9,,,�������SDUW�;,;������� �UG�,QVWDOOPHQW��SDUWV�,,,��9�	�9,���� �WK�,QVWDOOPHQW��SDUWV�,,,�	�,9������ �WK�,QVWDOOPHQW��SDUW�,,������ �WK�,QVWDOOPHQW��SDUWV�,��,,�	�,,,���� 

 %LOOV� ,QODQG�5HYHQXH�� GLVWULEXWLRQ�WR�03V�DQG�FDQ�EH�REWDLQHG�YLD���JRYHUQPHQW�ZHE�VLWH������ 
 &HUWLILFDWHV�RQ�%LOOV� &H\ORQ�*HUPDQ�7HFKQLFDO�7UDLQLQJ�,QVWLWXWH������ /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P�������� 1DWLRQ�%XLOGLQJ�7D[��$P������� 6XJDWKDGDVD�1DWLRQDO�6SRUWV�&RPSOH[�$XWKRULW\��$P������� 
 &ODULILFDWLRQ�RQ� µ0DZELPD¶�1HZVSDSHU�)DOVH�5HSRUW�UH�'HFODUDWLRQ� �����RI�$VVHWV�DQG�/LDELOLWLHV�RI�03V������-� 
 &RPPHQWV�RQ� 'HFODUDWLRQ�RI�$VVHWV�DQG�/LDELOLWLHV�RI�03V�����LQ�FOXGLQJ�0LQLVWHUV������ 'HOLPLWDWLRQ�RI�/RFDO�$XWKRULW\�$UHDV��*D]HWWH�1RWLFH�UH��SODFLQJ�LQ�WKH�OLEUDU\�SURYLGLQJ�RI�  ����&'V�WR�03V���������� 
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6SHDNHU�DQG�'HSXW\�6SHDNHU��$QQRXQFHPHQWV��HWF�� �&RQWG�� &RPPHQWV�RQ���&RQWG�� (OHFWURQLF�9RWLQJ��RSHUDWLQJ�SURFHGXUH������ ,QFLGHQW�LQ�3DUOLDPHQW���������������PDFH�ZDV�QRW�WDNHQ�DZD\�IURP�WKH�KRXVH���������� ,QODQG�5HYHQXH�%LOO�� SURYLGLQJ�RI�$P��WR�03V�������������������� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P���%LOO� �5��GHEDWH�WRGD\�DQG�&RP��RQ�DQRWKHU�GD\����� QHZ�DPHQGPHQWV��������������� 2UDO�4XHVWLRQ��6HFRQG�5RXQG�RI�WKH� DQVZHU�ZDV�WDEOHG�DQG�PLQLVWHU�JDYH�D������������FODULILFDWLRQ������������������������������ 3ULYLOHJH�UH�8QUXO\�%HKDYLRXU�RI�6RPH�0HPEHUV�RI�3DUOLDPHQW�'DPDJLQJ�'LJQLW\�RI�WKH�+RXVH��  ������������ 4XHVWLRQ�UH�&XUWDLOPHQW�RI�6DPXUGKL�%HQHILW� UHSO\�ZLOO�EH�JLYHQ�E\�WKH�PLQLVWHU��������������� 6DPXUGKL�%HQHILW� ZRUNVKRS�IRU�03V��������������� 
 &RPPLWWHHV��3DUOLDPHQW� +RXVH�&RP���PHHWLQJ����� 3DUOLDPHQWDU\�%XVLQHVV� PHHWLQJ�������������������������������� 
 'LYLVLRQV� ,QODQG�5HYHQXH�%LOO���5����������5������� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P���%LOO�� &RP���PL[�YRWLQJ����������5���PL[�YRWLQJ������� 
 0HGLFDO�&HQWUH��3DUOLDPHQW��GUXJ�LVVXH���� 

 1DWLRQDO�3URFXUHPHQW�&RPPLVVLRQ� SURJUHVV�UHS�������������-���������������� 
 3DUOLDPHQW� &RGH�RI�&RQGXFW�IRU�03V��ILQDO�GUDIW�����-� H-&KDPEHU�3URMHFW��$�/DSWRS�&RPSXWHU�WR�(DFK�03¶V�7DEOH�LQ�WKH�&KDPEHU������-� 1R�/LYH�7HOHFDVWLQJ��µ3HR�79�WHFKQLFDO�IDXOW¶����� 
 4XHVWLRQV��$QVZHUV�WR�2UDO� 3RVWSRQHG�E\�3DUOLDPHQWDU\�%XVLQHVV�&RP�������-� 
 6XSUHPH�&RXUW��3HWLWLRQV�WR� 7ZHQWLHWK�$P��WR�WKH�&RQVWLWXWLRQ�%LOO������ 
 6XSUHPH�&RXUW��'HWHUPLQDWLRQV� 3URYLQFLDO�&RXQFLOV�(OHFWLRQV��$P���%LOO�����-�  6SHDNHU�DQG�'HSXW\�6SHDNHU��5XOLQJV�RI� $EUXSW�6XVSHQVLRQV����������� 
 &RQVWLWXWLRQDO�$VVHPEO\�� -13�0HPEHUV�1RQ�3DUWLFLSDWLRQ�� µQR�HIIHFW�WR�WKH�VWDWXV¶���������� 
 'HFODUDWLRQ�RI�$VVHWV�DQG�/LDELOLWLHV�� µ0DZELPD¶�IDOVH�UHSRUW�UH�03V�� ��µDFWLRQ�WDNHQ�WR�PDNH�FRUUHFWLRQ¶������-� µQR�DXWKRULW\�RYHU�PHGLD�SHUVRQQHO¶������������ 
 ([SXQFWLRQV�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

6SHDNHU�DQG�'HSXW\�6SHDNHU��5XOLQJV���&RQWG�� +RQ���'U���+DUVKD�GH�6LOYD¶V�6WDWHPHQW�����������������������UH�&%6/�-�,&7$�GHDO�� µGHSXW\�PLQLVWHU�ZLOO�PDNH�D�FODULILFDWLRQ¶����� 
 +RQ��%LPDO�5DWKQD\NH¶V�'HURJDWRU\�5HPDUNV�RQ�+RQ��6SHDNHU�� µDVNHG�WR�ZLWKGUDZ¶��H[SXQJHG������� 
 ,QODQG�5HYHQXH�%LOO�� $PHQGPHQWV�3URSRVHG�E\�-RLQW�2SSRVLWLRQ� µFDQQRW�DOORZ�DFFRUGLQJ�WR�62V¶������������ 
 0HGLD��1HZVSDSHU��5HSRUW� µ0DZELPD¶�)DOVH�5HSRUW�UH�'HFODUDWLRQ�RI�$VVHWV�DQG�/LDELOLWLHV�RI�03V�� ���µDFWLRQ�WDNHQ�WR�PDNH�FRUUHFWLRQ¶������-� 
 1R�&RQILGHQFH�0RWLRQ�$JDLQVW�+RQ��5DYL� .DUXQDQD\DNH��)RUPHU�0LQLVWHU��� GHFLVLRQ�LV�QRW�WDNHQ�\HW�GXH�WR�D�PDWWHU�RI�������VXE�MXGLFH���� µQR�UHDVRQ�WR�DFFHSW�WKH�PRWLRQ�VLQFH�KH�KDV�  ����UHVLJQHG�IURP�WKH�PLQLVWHULDO�SRUWIROLR¶����� 
 4XHVWLRQV��2UDO� /LPLW�WR�7ZR�6XSSOHPHQWDU\�4XHVWLRQV�� ����������������������  6SHYLOOH�&H\ORQ�3YW��/WG�� 6KDUH�'HDO��+RUDQD�7\UH�)DFWRU\�3URMHFW��HWF�������  6ULQHVKDQ��7KH�+RQ��*QDQDPXWKX��0 �3�� 5HIHUHQFH�WR� (\H�/HQVHV�DQG�0HGLFLQHV��SULFH������ 1DWLRQDO�0HGLFLQHV�5HJXODWRU\�$XWKRULW\�$FW������ µ2VX�6DOD¶�2XWOHWV�LQ�%DWWLFDORD� QHHG�WR�EH�RSHQHG������ 8QQLFKFKDL�7DQN�'ULQNLQJ�:DWHU�3URMHFW����� 
 'HEDWHV� %LOOV� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P�����5�������-�� 2UGHUV� ([FLVH��6S��3URY���$FW�����������-�� 3ULYDWH�0HPEHUV¶�0RWLRQV� 3HRSOH�ZKR�/RVW�WKHLU�/LYHV�GXH�WR�WKH�:DU� ����EXLOGLQJ�D�PHPRULDO�DQG�GHFODULQJ�D�FRPPRQ�GD\�WR�FRPPHPRUDWH�WKHP������-� 5HJXODWLRQV� 0DULQH�3ROOXWLRQ�3UHYHQWLRQ�$FW�����-� 6WDPS�'XW\��6S��3URY���$FW������-�� 
 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 3HRSOH�$IIHFWHG�E\�'URXJKW�� UHOLHI�DQG�FRPSHQVDWLRQ�����-� 6WDWH�)LQDQFLDO�&ULVLV�DQG�5HS��RI�WKH� &HQWUDO�%DQN�RI�6/�����-��  6ULVNDQGDUDVD��7KH�+RQ���0UV���6KDQWKL��0 �3�� 5HIHUHQFH�WR� &RURQHU��3RVW�RI��DSSRLQWPHQW�RI�0U��7KDYDUDMD�  DQG�0U��&KDQGUDNXPDU������ 9DYXQL\D�&DPSXV��  XSJUDGH�DV�µ:DQQL�8QLYHUVLW\¶����� 
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6ULVNDQGDUDVD��7KH�+RQ���0UV���6KDQWKL���&RQWG�� 'HEDWHV� %LOOV� ,QODQG�5HYHQXH���5�������-� 6XSSOHPHQWDU\�6XSSOLHV� ([SUHVVZD\V�DQG�+LJKZD\V������������������������������GHYHORSPHQW�SURMHFWV�����-� 
 4XHVWLRQV��3ULPH�0LQLVWHU¶V� 1RUWKHUQ�3URYLQFH��ILOOLQJ�RI�FRURQHU�YDFDQFLHV�DQG�FROG�URRP�IDFLOLW\�IRU�KRVSLWDO�PRUWXDU\������-�  6XJDUFDQH�&XOWLYDWLRQ�LQ�0RQHUDJDOD� /DQGV�EHORQJLQJ�WR�6L\DPEDODQGXZD�:DWWHJDPD�5DMDPDKD�9LKDUD\D��OHDVH�WR�(WKLPDOH�3ODQWDWLRQ��  ����&RPSDQ\������-��  6XPDQWKLUDQ��7KH�+RQ��0�$���0�3�� 5HIHUHQFH�WR� 3URYLQFLDO�&RXQFLOV�(OHFWLRQV�$FW������ 7ZHQWLHWK�$P��WR�WKH�&RQVWLWXWLRQ�%LOO������ 
 'HEDWHV� %LOOV� ,QODQG�5HYHQXH��&RP�������-�� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P�����5�������-�  6XPDWKLSDOD��7KH�+RQ��7KLODQJD��0�3����'HSXW\� 6SHDNHU�DQG�&KDLUPDQ�RI�&RPPLWWHHV� &RPPLWWHHV��6HOHFW� 8QLWHG�1DWLRQV������$JHQGD�IRU�6XVWDLQDEOH� 'HYHORSPHQW��LQWHULP�UHSRUW���  6XSSOHPHQWDU\�$OORFDWLRQV� %XGJHWDU\�6XSSRUW�6HUYLFHV�DQG�&RQWLQJHQF\� /LDELOLWLHV�3URMHFW�� QRWH��3U������������3)&�UHS�������  6XSSOHPHQWDU\�6XSSOLHV� ([SUHVVZD\V�DQG�+LJKZD\V�'HYHORSPHQW�3URMHFWV���0�+LJKHU�(GXFDWLRQ�DQG�+LJKZD\V��(VWLPDWH���1R����RI��������3U��������62&�UHS��������  ����3)&�UHS��������GHEDWHG�DQG�SDVVHG�����-���  6XSUHPH�&RXUW��3HWLWLRQV�WR� 7ZHQWLHWK�$P��WR�WKH�&RQVWLWXWLRQ�%LOO������  6XSUHPH�&RXUW��'HWHUPLQDWLRQV� 3URYLQFLDO�&RXQFLOV�(OHFWLRQV��$P���%LOO�����-�  6ZDPLQDWKDQ��7KH�+RQ��'�0���0 �3���0 LQLVWHU�RI� 3ULVRQ�5HIRUPV��5HKDELOLWDWLRQ��5HVHWWOHPHQW�DQG�� +LQGX�5HOLJLRXV�$IIDLUV� 5HIHUHQFH�WR� 7DPLO�'HWDLQHHV��UHOHDVH������������ 
 'HEDWHV� 2UGHUV� ([FLVH��6S��3URY���$FW������-������� 
 4XHVWLRQV��2UDO��5HSOLHV� 3URSHUW\�%HORQJLQJ�WR�0U��:��+DUULVRQ�)HUQDQGR�'DPDJHG�LQ�������FRPSHQVDWLRQ����� 

7HFKQLFDO�6HUYLFHV�3YW��&R���*�6�0�%�� 6DQG��0DQDPSLWL\D���GLVWULEXWLRQ�����-�  7KHZDUDSSHUXPD��7KH�+RQ��3DOLWKD��0 �3���'HSXW\ 0LQLVWHU�RI�,QWHUQDO�$IIDLUV��:D\DPED�'HYHORSPHQW DQG�&XOWXUDO�$IIDLUV� 3HWLWLRQV� *XQDZDUGHQD��0U��$�$��8WKSDOD��$JDODZDWWD������ 5DQDVLQJKH��0U��.���0DKDJDPD��� <XVRRI�$OL��0U��0�0�0���.DOXWDUD-6RXWK���  7KLJDPEDUDP��7KH�+RQ��3DODQ\��0�3���0 LQLVWHU�RI +LOO�&RXQWU\�1HZ�9LOODJHV��,QIUDVWUXFWXUH�DQG� &RPPXQLW\�'HYHORSPHQW� 4XHVWLRQV��2UDO��5HSOLHV� /DQGVOLGH�5LVN�LQ�0DWXJDPD�DQG�$JDODZDWWD�������(VWDWHV��KRXVLQJ�SURMHFW�����  7KLODNDUDMDK��7KH�+RQ��0\OYDJDQDP��0�3�� 5HIHUHQFH�WR� 'LFNR\D�*OHQJDLUDQ�+RVSLWDO� VKRUWDJH�RI�HTXLSPHQW����� (VWDWH�:RUNHUV�LQ�0RFKFKDNRWWDL�*1�'LY��� ODQG�LVVXH����� ,QGLDQ�2ULJLQ�-�8SFRXQWU\�7DPLOV¶�*ULHYDQFHV�� QHHG�WR�DSSRLQW�D�VSHFLDO�FRPPLVVLRQ����� -XO\�5LRWV������� µXQFRUUHFW¶�LQIRUPDWLRQ�UH�7DPLO�YLFWLPV����� 
 'HEDWHV� %LOOV� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P�����5�������-� 3ULYDWH�0HPEHUV¶�0RWLRQV� *UDPD�1LODGKDUL�9DFDQW�3RVW��HIILFLHQW�V\VWHP�WR�PDNH�DFWLQJ�DSSRLQWPHQW�����-� 
 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� .LQQL\D�DQG�0XWWXU�%DVH�+RVSLWDOV�� EULQJ�XQGHU�FHQWUDO�JRYHUQPHQW�����-� 3DGG\�/DQGV�LQ�0XOODLWLYX�'LVW��� KDQGRYHU�WR�RULJLQDO�RZQHUV�����-������  9HKLFOH�3HUPLWV��'XW\�)UHH� 1RUWKHUQ�3&�0HPEHUV������-��� 3XEOLF�6HUYLFH�2IILFHUV������-��� 6UL�/DQNDQ�'LSORPDWLF�6HUYLFH�2IILFHUV������-���  9L\DODQGHUDQ��7KH�+RQ��6���0 �3�� 'HEDWHV� %LOOV� &H\ORQ�*HUPDQ�7HFKQLFDO�7UDLQLQJ�,QVWLWXWH����5������-� 6XJDWKDGDVD�1DWLRQDO�6SRUWV�&RPSOH[�$XWKRULW\��$P�����5������-� 6XSSOHPHQWDU\�6XSSOLHV� ([SUHVVZD\V�DQG�+LJKZD\V�� ����GHYHORSPHQW�SURMHFWV�����-�  :DNNXPEXUD��7KH�+RQ��-DQDND��0�3�� 5HIHUHQFH�WR� *UDPD�1LODGKDUL��UHFUXLWPHQW�H[DP�LQWHUYLHZ����� 9RWHU�/LVW��LQFOXGLQJ�RI�QDPH�RI�WKH�SHUVRQV����� 
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:DNNXPEXUD��7KH�+RQ��-DQDND���&RQWG�� 'HEDWHV� 3ULYDWH�0HPEHUV¶�0RWLRQV� *UDPD�1LODGKDUL�9DFDQW�3RVW��HIILFLHQW�V\VWHP�WR�PDNH�DFWLQJ�DSSRLQWPHQW�����-�� 6XSSOHPHQWDU\�6XSSOLHV� ([SUHVVZD\V�DQG�+LJKZD\V������������������������������GHYHORSPHQW�SURMHFWV�����-�  :HGDDUDFKFKL��7KH�+RQ��'LOLS��0�3���6WDWH�0 LQLVWHU RI�)LVKHULHV�DQG�$TXDWLF�5HVRXUFHV�'HYHORSPHQW� 'HEDWHV� 5HJXODWLRQV� 0DULQH�3ROOXWLRQ�3UHYHQWLRQ�$FW�����-�  4XHVWLRQV��2UDO��5HSOLHV� $TXDFXOWXUH�3URMHFW�LQ�%DWWLFDORD�'LVW���GHWDLOV������  :HHUDNNRG\��7KH�+RQ��&KDQGLPD��0 �3���0LQLVWHU�RI 6NLOOV�'HYHORSPHQW�DQG�9RFDWLRQDO�7UDLQLQJ� 5HIHUHQFH�WR� +\EULG�&DUV�,PSRUWHG�E\�&*77,���� 3ULQFLSDO��&*77,��DOOHJDWLRQ�DJDLQVW���� 81,927(&��������  'HEDWHV� %LOOV� &H\ORQ�*HUPDQ�7HFKQLFDO�7UDLQLQJ�,QVWLWXWH�������5�����-�����-���������  :HHUDZDQVD��7KH�+RQ��:LPDO��0 �3�� 3RLQWV�RI�2UGHU� 'HEDWH�RQ�1R�&RQILGHQFH�0RWLRQ�$JDLQVW�)RUPHU�0LQLVWHU�RI�)LQDQFH����  5HIHUHQFH�WR� $�0LQLVWHU¶V�6WDWHPHQW�UH�:DU�&ULPHV�3URVHFXWLRQ�$JDLQVW�*HQ��-DJDWK�-D\DVXUL\D������ $UUHVW�RI�D�0LQLVWHU¶V�&RRUGLQDWLQJ�6HFUHWDU\�ZLWK� 3RVVHVVLRQ�RI�µ'UXJV¶����� &RQVWLWXWLRQDO�$VVHPEO\��QRQ�SDUWLFLSDWLRQ�RI�-13�DQG�µZKROH�SDUOLDPHQW¶�VWDWXV�����-� +LV�3DVVSRUW�,VVXH��HWF����������� +RQ��0DQJDOD�6DPDUDZHHUD�DQG�0U��7KXVLWKD������+DOOROXZD�UH�KLV�3DVVSRUW�,VVXH���������� +RQ��:LMD\DGDVD�5DMDSDNVH��)RUPHU�0LQLVWHU�RI�-XVWLFH����� 3DUOLDPHQW��PLNH�RSHUDWLRQ����� 4XHVWLRQV��2UDO� OLPLW�WR�WZR�VXSSOHPHQWDU\�TXHVWLRQV�����-� µ6LUDVD¶�1HZV������ 
 'HEDWHV� %LOOV� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P���� �����5������-������������� ����&RP���'LY�����������5���'LY��������  :LFNUDPDQD\DND��7KH�+RQ��9LGXUD��0 �3�� 4XHVWLRQV��2UDO� $UP\�+RVSLWDO��6UL�/DQND� FLYLO�HPSOR\HHV¶�RYHUWLPH�SD\PHQW������-� 

:LFNUDPDUDWQH��7KH�+RQ��(UDQ��0 �3����6WDWH� 0LQLVWHU�RI�)LQDQFH� 5HIHUHQFH�WR� ,QODQG�5HYHQXH�%LOO��3URSRVHG��QHZ�DP������� 7HOHFRPPXQLFDWLRQ��'DWD��/HY\��UHGXFH������ 
 'HEDWHV� %LOOV� ,QODQG�5HYHQXH�� ����5�������������������������������������-�� ���&RP������� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P�����5������-�� 2UGHUV� ([FLVH��6S��3URY���$FW�����������-�� 5HJXODWLRQV� 6WDPS�'XW\��6S��3URY���$FW������-�������� 
 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 6WDWH�)LQDQFLDO�&ULVLV�DQG�5HS��RI�WKH� &HQWUDO�%DQN�RI�6/�����-�� 
 4XHVWLRQV��2UDO��5HSOLHV� 6UL�/DQND�&XVWRPV�� ZDWHU��HOHFWULFLW\�DQG�WHOHSKRQH�ELOOV�����-�  :LFNUDPDUDWQH��7KH�+RQ���'U���-D\DPSDWK\��0 �3�� 5HIHUHQFH�WR� 3URYLQFLDO�&RXQFLO�3RZHUV��9HVWLQJ�RI����� 
 'HEDWHV� 3ULYDWH�0HPEHUV¶�0RWLRQV� .DQG\�7RZQ��PLQLPL]LQJ�WUDIILF�FRQJHVWLRQ������������-�� 
 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� .LQQL\D�DQG�0XWWXU�%DVH�+RVSLWDOV�� EULQJ�XQGHU�FHQWUDO�JRYHUQPHQW�����-�  :LFNUHPHVLQJKH��7KH�+RQ��5DQLO��0�3��� 3ULPH�0LQLVWHU��0LQLVWHU�RI�1DWLRQDO�3ROLFLHV�DQG� (FRQRPLF�$IIDLUV� 0LQLVWHULDO�6WDWHPHQWV� µ6LUDVD¶�79�1HZV�5HSRUW�UH�&HQWUDO�([SUHVVZD\�3URMHFW������-��������-� 
 5HIHUHQFH�WR� +RQ��5DYL�.DUXQDQD\DNH¶V�5HVLJQDWLRQ�IURP�WKH�0LQLVWHULDO�3RUWIROLR�����-� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQV��$P���%LOO�� SURSRVHG�QHZ�DPHQGPHQWV�����-������������� 1R�&RQILGHQFH�0RWLRQ�$JDLQVW�0LQLVWHU�RI�)RUHLJQ�$IIDLUV��GHEDWH�������� µ6LUDVD¶�0HGLD�1HWZRUN������������ 
 'HEDWHV� %LOOV� ,QODQG�5HYHQXH��&RP������� 
 4XHVWLRQV��3ULPH�0LQLVWHU¶V� &LYLO�6HFXULW\�)RUFHV�(QJDJHG�LQ�7HDFKLQJ�LQ�1RUWK�DQG�(DVW��&RQWUDFW�DQG�3DUW�7LPH�%DVLV��  ���WHDFKHU�DVVW��DSSRLQWPHQWV������-� +DPEDQWRWD�3RUW��DJUHHPHQW�ZLWK�&KLQD�0HUFKDQWV�3RUW�+ROGLQJV�&R������-� 
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:LFNUHPHVLQJKH��7KH�+RQ��5DQLO���&RQWG�� 4XHVWLRQV��3ULPH�0LQLVWHU¶V���&RQWG�� ,QGXVWULHV�DQG�&RPPHUFLDO�(VWDEOLVKPHQWV� 'HVWUR\HG�E\�:DU�LQ�1RUWK�DQG�(DVW�3URYLQFHV��FRPSHQVDWLRQ�����-�� /DQGOHVV�3HRSOH�LQ�'6�'LY���GLVWULEXWLRQ�RI�ODQG�RQ�JUDQWV�SHUPLWV�IURP�RWKHU�'6�'LY�������-� /RFDO�$XWKRULWLHV�(OHFWLRQ��FRQWHVWLQJ�RI� ILHOG�RIILFHUV��FRQGXFWLQJ�RI�E\-HOHFWLRQ�DQG� \RXWK�UHSUHVHQWDWLRQ������-������� 0HWKRWDPXOOD�*DUEDJH�'XPS�/DQG�� XVH�RI�HFRQRPLF�SXUSRVH�����-�� 1RUWKHUQ�3URYLQFH��ILOOLQJ�RI�FRURQHU�YDFDQFLHV�DQG�FROG�URRP�IDFLOLW\�IRU�KRVSLWDO�PRUWXDU\������-�  :LMD\DZDUGHQH��7KH�+RQ��5XZDQ��0 �3���6WDWH� 0LQLVWHU�RI�'HIHQFH� 'HEDWHV� 3ULYDWH�0HPEHUV¶�0RWLRQV� 3HRSOH�ZKR�/RVW�WKHLU�/LYHV�GXH�WR�WKH�:DU��  EXLOGLQJ�D�PHPRULDO�DQG�GHFODULQJ�D�FRPPRQ �������GD\�WR�FRPPHPRUDWH�WKHP������-�  4XHVWLRQV��2UDO��5HSOLHV� $LU�)RUFH�+HOLFRSWHUV�� SHUVRQV�HQWLWOHG�WR�XVH�IUHH�RI�FKDUJH�����-� $UP\�&DPS�1HDU�&KDQGULND�:HZD�LQ���������������(PELOLSLWL\D��EDVLV�RI�ODQG�JUDQW������-�  :LMHPDQQH��7KH�+RQ��/DNVKPDQ�$QDQGD��0 �3�� 3HWLWLRQV� 1DQD\DNNDUD��0U��3HUF\��.DOXWDUD�����  :LMHVLUL��7KH�+RQ��&KDPLQGD��0 �3�� 5HIHUHQFH�WR� 0�+RPH�$IIDLUV�&LUFXODU�UH�'HYHORSPHQW�:RUN��QRQ�LPSOHPHQWDWLRQ�E\�8YD�3&������-�� 0LQLVWHU�RI�3URYLQFLDO�&RXQFLOV�DQG�/RFDO�*RYW���DEVHQFH�RI�DQVZHU�WR�TXHVWLRQ����� 1R�&RQILGHQFH�DJDLQVW�0LQLVWHU�RI�3URYLQFLDO�&RXQFLOV�DQG�/RFDO�*RYW������-�  4XHVWLRQV��2UDO� %XV�6WDQGV�'HYHORSHG�LQ�%DGXOOD�'LVW�� GHWDLOV������-�� 3OD\JURXQGV�LQ�%DGXOOD�'LVWULFW� GHYHORSPHQW�ZRUNV�����-� 3URYLQFLDO�3XEOLF�3HWLWLRQV�&RPPLWWHH��8YD�3&��GHWDLOV�����-� 6/7%�%XVHV��RSHUDWLRQV� �URXWH�QRV����������������DQG����������-�� 6ROLG�:DVWH�DQG�(-:DVWH�0DQDJHPHQW�� SURMHFWV������-� :HHNO\�)DLUV�LQ�%DGXOOD�'LVW���GHYHORSPHQW�����-� 

:LMHZLFNUDPD��7KH�+RQ���0UV���6UL\DQL��0�3�� 5HIHUHQFH�WR� 6KRS�6SDFH�DW�$PSDUD�%XV�6WDQG�WR�9HQGRUV�ZKR�/RVW�/LYHOLKRRG��3URYLVLRQ�RI��������-�  :LWKDQDJH��7KH�+RQ��+HVKDQ��0�3�� 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� 3HRSOH�$IIHFWHG�E\�'URXJKW�� UHOLHI�DQG�FRPSHQVDWLRQ�����-��  4XHVWLRQV��2UDO� $UP\�&DPS�1HDU�&KDQGULND�:HZD�LQ�(PELOLSLWL\D��EDVLV�RI�ODQG�JUDQW������-� /DQG�(VWLPDWLRQ�LQ�:DODZH�=RQH�� PHWKRGRORJ\�����-� /DQGV�%HORQJLQJ�WR�0DKDZHOL�$XWKRULW\�� DZDUGHG�IRU�SURMHFWV�����-�� /DQGV�%HORQJLQJ�WR�:DODZH�=RQH�� GHWDLOV�����-� 6DQG�0LQLQJ�LQ�:DODZH�=RQH�XQGHU�0DKDZHOL���$XWKRULW\��LVVXH�RI�OLFHQFHV�����-�  :LWKGUDZDOV� %LOOV� &RGH�RI�&ULPLQDO�3URFHGXUH��6S��3URY���%LOO��  ��� 
 5HJXODWLRQV� -XGLFDWXUH�$FW�����  :RPHQ�5HSUHVHQWDWLRQ� /RFDO�$XWKRULWLHV� 5HIHUHQFH�WR�����-����  <RKHVZDUDQ��7KH�+RQ��6HHQLWKDPE\��0�3�� 'HEDWHV� 5HJXODWLRQV� 5HJLVWUDWLRQ�RI�3HUVRQV�$FW�����-� 6XSSOHPHQWDU\�6XSSOLHV� ([SUHVVZD\V�DQG�+LJKZD\V�� ����GHYHORSPHQW�SURMHFWV�����-�  =R\VD��7KH�+RQ��*DPLQL�:LMLWK�:LMD\DPXQL��0 �3��� 0LQLVWHU�RI�,UULJDWLRQ�DQG�:DWHU�5HVRXUFHV� 0DQDJHPHQW� 'HEDWHV��$GMRXUQPHQW� /DQGV�EHORQJLQJ�WR�6L\DPEDODQGXZD�:DWWHJDPD�5DMDPDKD�9LKDUD\D��  ���OHDVH�WR�(WKLPDOH�3ODQWDWLRQ�&RPSDQ\�IRU�����  ������VXJDUFDQH�FXOWLYDWLRQ������-�������-��  'RFXPHQWV��7DEOHG� /DQGV�/HDVH�WR�(WKLPDOH�3ODQWDWLRQ�&RPSDQ\�IRU�6XJDUFDQH�&XOWLYDWLRQ�LQ�0RQHUDJDOD��  ����PHHWLQJ�UHSRUW��OHWWHUV��HWF������������� 
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(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 මහත්මිය (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 

 

ෙතොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

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

පද්ධති ඉංජිෙන්රු - එන්.බී.යූ. නවගමුව මහතා           

පද්ධති  විශේල්ෂක - සී.ෙජ්. විල්ෙලෝරආරච්චි මහතා 

සන්නිෙව්දන / ආරක්ෂක ඉංජිෙන්රු - ජී. එන්. ලක්මහල් මහතා  

පද්ධති සැලසුම්කරු -   

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

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

ෙජ්යෂඨ් පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදක  - ඩී. පණ්ඩිත මහතා 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

இ 

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

ஏ 

ஏக்கநாயக்க, ாி.பி. ( கு நாகல்) 
  

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



(xxxii) 

 

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 
 



(xxxiii) 

 

தவிசாளர் குழாம் 

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

 

பரா மன்றக் கு க்கள் 
ெதாி க்கு  

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

 

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

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

 

நிைலயியற் கட்டைளகள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு க  ஜயசூாிய ( தவிசாளர்) ,  மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால, மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன், மாண் மிகு 

சந்திம ரக்ெகா , மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, 
மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன. 

 

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

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

 

அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு  

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

 

அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு  

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



(xxxiv) 

 

சிறப் ாிைமகள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு திலக் 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 (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா விேஜமான்ன, மாண் மிகு ஞான த்  
ஸ்ரீேநசன், மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) 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) 
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Dissanayake, Duminda (Anuradhapura) 
Dissanayake, Eranjan Navin (Nuwara Eliya) 
Dissanayake, Mayantha Yaswanth (Mahanuwara) 
Dissanayake, S.B. (National List) 
Dissanayake, Salinda (Kurunegala) 
Dissanayake, Weera Kumar (Anuradhapura) 
Dushmantha, Hewa Ralalage Sarathi (Kegalle) 

 
E 

Ekanayake, T.B. (Kurunegala) 
 

F 
 

Faizal, Mohomed Cassim Mohomed (Digamadulla) 
Fernando, Arundika (Puttalam) 
Fernando, Harin (Badulla) 
Fernando, Johnston Xavier (Kurunegala) 
Fernandopulle, Mrs. Perpatchuwa Sudarshini (Gampaha) 
Fonseka, Gardihewa Sarath Chandralal Fonseka (National List) [From 08th February, 2016] 
Fowzie, A. H. M.  (National List) 

 
G 

 

Galappaththi Arachchige Nihal (Hambantota) 
Gamage, Daya (Digamadulla) 
Gamage, Don Chandima (Anuradhapura) 
Gamage, Mrs. Anoma (National List) 
Gamalath, Siripala (Polonnaruwa) 
Gammanpila, Udaya Prabhath (Colombo) 
Ganesan, M. (Colombo) 
Gankanda, Dunesh (Ratnapura) 
Grero, Kondagamage Mohan Lal (Colombo) 
Gunasekara, Edward Dehiwala Liyanage (Gampaha) 
Gunasekera, Rathnayaka Mudiyanselage Padma Udaya Shantha (Monaragala) 
Gunawardana, Bandula (Colombo) 
Gunawardana, M.K.A.D.S. (National List) [Died : 19th January, 2016] 
Gunawardena, Dinesh Chandra Rupasinghe (Colombo) 
 
 

H 
 

Hafees, Abdul Rauf Abdul (National List) [Resigned on 19th January, 2016] 
Hakeem, A. Ibathul Rauff (Mahanuwara) 
Handunnetti, Sunil (National List) 
Harees, Habeeb Mohamed Mohamed (Digamadulla) 
Harrison, Pelisge (Anuradhapura) 
Hashim, Abdul Haleem Mohamad (Mahanuwara) 
Hashim, Mohomed Kabir Mohamed (Kegalle) 
Herath, H.M. Vijitha (Gampaha) 
Herath, Kanaka (Kegalle) 
Hizbullah, Muhammad Lebbe, Alim Muhammad (National List) 

 
I 
 

Indika, Anuruddha Herath Hitihami Appuhamilage Don (Gampaha) 
Ishak, Abdul Rahuman (Anuradhapura) 
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J 
Jayakody, Arachchilage Sisira (Gampaha) 
Jayamaha, Nalin Bandara (Kurunegala) 
Jayarathne, Anura Sydney (Polonnaruwa) 
Jayarathne, Anuradha Lanka Pradeep (Mahanuwara) 
Jayaratne, Piyankara (Puttalam) 
Jayasekara, Dayasiri (Kurunegala) 
Jayasekara, Premalal (Ratnapura) 
Jayasena, Mrs. Sumedha G. (Monaragala) 
Jayasuriya, Karu (National List) 
Jayathilake, Malith (National List) 
Jayathissa, Appuhamilage Nalinda (Kalutara) 
Jayawardana, Herath Mudiyanselage Lucky Dissanayake (Mahanuwara) 
Jayawardana, Senadheerage Don Kawinda Heshan (Gampaha) 
Jayawickrama, Gamini (Kurunegala) 
 
 

K 
Kariyawasam, Akila Viraj (Kurunegala) 
Karunanayake, Ravindra Sandresh (Colombo) 
Karunatileka, Gayantha (Galle) 
Kiriella, Lakshman Bandara, (Mahanuwara) 
Kodeeswaran, Kaveendiran (Digamadulla) 
Kumar, A. Aravindh (Badulla) 
Kumar, M. Velu (Mahanuwara) 
Kumarasingha, Mrs. Geetha Samanmalee (Galle) 
Kumarasiri, Jayasundara Mudiyanselage Ananda (Monaragala) 
 
 

L 
Lokuge, Gamini Kulawansha (Colombo) 
 

M 
 

Madduma Bandara, Rathnayaka Mudiyanselage Ranjith (Monaragala) 
Maharoof, Imran (Trincomalee) 
Maheswaran, Mrs.Vijayakala (Jaffna) 
Mannapperuma, A. Ajith Kumara (Gampaha) 
Mansoor, Ibrahim Muhammad Muhammad (Digamadulla) 
Marapana, Tilak Janaka (National List) 
Marasinghe, Chandrajith Ashubodha (National List) 
Marikkar, Saidulla Musthajab (Colombo) 
Masthan, Kader Kader (Vanni) 
Mayadunne, Sarath Chandrasiri (National List) [Resigned on 04th September, 2015] 
Mohammadu, Abdullah Mahroof Mohammadu (Trincomalee) 
Musthapha, Faiszer (National List) 
Muthu, Sivalingam (Nuwara Eliya) 
Muthuhettigamage, Nishantha (Galle) 
Mutukumarana, Sarath Chandrasiri (Anuradhapura) 
Mylvaganam, Thilakarajah (Nuwara Eliya) 
 

N 
 

Nanayakkara, Maligaspe Koralege Naleen Manusha (Galle) 
Nanayakkara, Vasudeva (Ratnapura) 
Navavi, Mohamed Haneefa Mohamed (National List) 
Navinna, R.M.S.B. (Kurunegala) 
Nirmalanathan, Irudayanathan Charles (Vanni) 
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P 
Palany, Thigambaram (Nuwara Eliya) 
Paranawithanage, Karunarathna (Ratnapura) 
Pathirana, Akalanka Buddhika Uditha Dedduwa (Matara) 
Pathirana, Ramesh Chandima Benthota (Galle) 
Perera, Achchige Don Vithana Lakshaman Wasantha (Matale) 
Perera, Ajith Pathmakantha (Kalutara) 
Perera, Dilan (National List) 
Perera, Kasadoruge Sujith Sanjaya (Kegalle) 
Perera, Kurugamage Sanath Nishantha (Puttalam) 
Perera, Nanayakkara Warnakula Patabendige Niroshan Erdly Priyantha (Puttalam) 
Piyadasa, Kalandugoda Kankanamge (Nuwara Eliya) 
Premachandra, Mrs. Hirunika Eranjalee (Colombo) 
Premadasa, Ambathanna Dewayalage (Kegalle) 
Premadasa, Sajith (Hambantota) 
Premajayantha, Achchige Don Susil (Colombo) 
Premarathna, Suddachcharige (Matara) 
Punchinilame, Susantha Galagamuwa (Trincomalee) 
 

R 
Radhakrishnan, Velusamy (Nuwara Eliya) 
Rahuman, Mohamed Mujibur (Colombo) 
Rajakaruna, Harshana Supun (Gampaha) 
Rajapaksa, Chamal Jayantha (Hambantota) 
Rajapaksa, Mahinda (Kurunegala) 
Rajapaksa, Namal (Hambantota) 
Rajapakshe, Wijeyadasa (Colombo) 
Ramanathan, Angajan (National List) 
Ramanayake, Sadda Widda A.A. Ranjan (Gampaha) 
Rambukwella, Keheliya (Mahanuwara) 
Ranasinghe Arachchige, Roshan Anuruddha (Polonnaruwa) 
Ranathunga, Arjuna (Gampaha) 
Ranathunga, Prasanna (Gampaha) 
Ranawaka, Achchige Patali Champika (Colombo) 
Ranaweera, Bulathwelage Prasanna (Gampaha) 
Rathana Thero, Ven. Athuraliye (National List) 
Rathnayake, Weerakoon Bimal Niroshan  (National List) [From 14th September, 2015] 
Rathnayake, R.M.C.B. (Nuwara Eliya) 
Ratnayaka, Sagala Gajendra (Matara) 
Ratwaththe, Lohan Evindra (Mahanuwara) 
Rishad, Abdul (Vanni) 
 

S 
Salman, Mohomed Hafeel Mohomed (National List) 
Samarasinghe, Mahinda (National List) 
Samarasinghe, Sandith (Kegalle) 
Samaraweera, Jayantha (Kalutara) 
Samaraweera, Mangala (Matara) 
Samaraweera, Ravindra (Badulla) 
Samarawickrama, Malik (National List) 
Sampanthan, Rajavarothiam (Trincomalee) 
Saravanapavan, Easvarapatham (Jaffna) 
Semasinghe, Asanka Shehan (Anuradhapura) 
Senanayake, Vasantha Naresh Parakkrama (Polonnaruwa) 
Senaratne, Nambukara Halambage Rajitha Harischandra (Kalutara) 
Senaratne, Nambukara Halambage Chathura Sandeepa (Gampaha) 
Senasinghe, Arjuna Sujeewa (Colombo) 
Senathirajah, Mavai Somasuntharam (Jaffna) 
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Senewirathne, Lakshman Pinthu Jayathilake (Badulla) [From 16th September, 2015] 
Senewiratne, John (Ratnapura) 
Seyed, Ali Zahir Moulana (Batticaloa) 
Shritharan, Sivagnanam (Jaffna) 
Sihabdeen, Ameer Ali Seyed Mohammad (Batticaloa) 
Sithadthan, Dharmalingam (Jaffna) 
Sivamohan, Sivaprakasam (Vanni) 
Sivasakthi, Annamalai Nadesu (Vanni) 
Siyambalapitiya, Basnayaka Ralalage Ranjith (Kegalle) 
Srineshan, Gnanamuthu (Batticaloa) 
Sriskandarasa, Mrs. Shanthi (National List) 
Sumanthiran, Mathiaparanan Abraham (Jaffna) 
Sumathipala,  Thilanga (National List) 
Suresh, Vadivel (Badulla) 
Swaminathan, D. M. (National List) 

T 

Tennakoon, Janaka Bandara (Matale) 
Thewarapperuma, Palitha Kumara (Kalutara) 
Thondaman, Arumugan (Nuwara Eliya) 
Thowfeek, Mohammadu Shariff  (National List) [From 22nd January, 2016] 
Thurairetnasingam, Kathiragamaththamby (National List) 
 

V 
Vidanagamage, Thenuka Amith (Badulla) 
Vijitha, Berugoda Arachchige (Monaragala) 
Viyalanderan, Sathasivam (Batticaloa) 

W 
 

Wakkumbura, Janaka (Ratnapura) 
Wanniarachchi, Mrs. Pavithra Devi (Ratnapura) 
Warnakulasooriya, Antony Nimal Lanza (Gampaha) 
Wedaarachchi, Dilip (Hambantota) 
Weerakkodi, Chandima (Galle) 
Weerawansa, Wimal (Colombo) 
Welgama, Kumara (Kalutara) 
Wickramanayaka, Vidura (Kalutara) 
Wickramaratne, Eran (Colombo) 
Wickramaratne, Jayampathi (National List) 
Wickremesinghe, Ranil (Colombo) 
Wijayawardene, Dinendra Ruwan (Gampaha) 
Wijemanna, Mrs. Thusitha (Kegalle) 
Wijemanne, Lakshman Ananda (Kalutara) 
Wijepala, Bopagoda Hettiarachchige (Galle) 
Wijerathna, Mrs. Jambugaha Pitiye Gedara Rohini Kumari (Matale) 
Wijesekera, Arachchige Ganepola Duleep Pandula Perera (Gampaha) 
Wijesekera, Kanchana Vodatha (Matara) 
Wijesiri, Lokugasthota Vitharanage Chaminda (Badulla) 
Wijethunga, A. A. (Ratnapura) 
Wijewickrama, Mrs. Radampala Gamage Sriyani (Digamadulla) 
Withanage, Ankumbura Arachchige Heshan Wijaya (Ratnapura) 
 

Y 

Yapa,Appuhamillage, Anura Priyadharshana (Kurunegala) 
Yoheswaran, Seeniththamby (Batticaloa) 
 

Z 

Zoysa, Wijith Wijayamuni (National List) 
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DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA 

PRESIDENT 
HIS EXCELLENCY MAITHRIPALA SIRISENA 

CABINET 
 

Prime Minister, Minister of National Policies and Economic Affairs – The Hon. Ranil Wickremesinghe 
Minister of Tourism Development and Christian Religious Affairs – 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. 

 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEES 

 

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.  



(lvi) 

 

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. 
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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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PARLIAMENT 
THE SPEAKER - The Hon. Karu Jayasuriya 

THE DEPUTY SPEAKER AND CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon Thilanga Sumathipala 

THE DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon. Selvam Adaikkalanathan 
  

  

PRINCIPAL OFFICIALS 
 

SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT – Mr. W.B.D. Dasanayake 

CHIEF OF STAFF AND DEPUTY SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT- Mr. W.M.N.P. Iddawala 

ASSISTANT SECRETARIES-GENERAL - Mrs. K.A. Rohanadeera,  Mr.K.A.T.K. Jayathilake 

  

OFFICE OF THE SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT 
  

CO-ORDINATING SECRETARY TO THE SGP - Mrs. Salini Nilmalgoda 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER -  

PARLIAMENTARY OFFICER - Mrs. T.M.N.P. Tennakoon 
 

INTERNAL AUDIT OFFICE 

ASSISTANT DIRECTOR (ADMINISTRATION)  – 

PRINCIPAL OFFICER - Mr. A.A.S.P. Perera             

DEPUTY PRINCIPAL OFFICER - Mr. T.K.Jayawardane  
 

   

DEPARTMENT OF THE SERJEANT-AT-ARMS 
  

SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Anil Samarasekera 

DEPUTY SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Narendra Fernando 

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

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 
(Principal Officers); Miss S.R.M.H.G. Samaradiwakara, Mrs. M.N. Withanage, Mr. A.S. de Silva, Mr. K.C. Fernando, Mrs. U.N. Panditha, 
(Deputy Principal Officers); Mrs. D.V.O. Weerakoon, Mr. H.U.P. Kumara Mrs. D.C.S. Rupasinghe, Mrs. K.A.M.R.S. Rodrigo, Mr. 
D.G.M.S.M. Dehigahalanda (Assistant Principal Officers); Mr. A.S. Dharmawansa  (Parliamentary Officer) 

MEMBERS SERVICES OFFICE - Mr. K.G. Sarath Kumara (Assistant Director - Administration); Mr. M.U.M.Vasik  (Principal Officer); Mr. K.P. 
Chandana, Mr. P.K.D.S.W. Wijegunawardena, Mr. W.P.J. Pushpakumara Pathirana,  (Deputy Principal Officers);  Mrs. R.P.Y.T. 
Warusawithane (Assistant Principal Officer);  Mrs. W.M.L.M. Weerasinghe (Parliamentary Officer); Mr. K.S. Silva (Assistant Parliamentary 
Officer) 

FOREIGN RELATIONS AND PROTOCOL OFFICE – Mr. S.A.U. Kumarasinghe (Deputy Principal Officer), Miss R.A.D.N. Geyowanee 
(Parliamentary Officer); Mrs. G.V. Ama Sudanthi, Mrs. T.W.A. Jayaratne, Mrs.B.D.Ranadheera, Mr.H.N.D.R.B.Nanayakkara (Assistant 
Parliamentary Protocol Officers); Mr. U.G. Nuwan Duminda (Parliamentary Media Officer) 

TRANSPORT OFFICE - Mr. N.S.K.Waidyaratne (Assistant Director - Administration); Mr. D.D.U.K. Munasinghe ( Principal Officer); Mr. 
J.A.D.R.Bernard (Senior Transport Officer); Mr. P.D.N. Fernando (Assistant Principal Officer); Mr. K.M.G.K. Jayawardana, Mr. W.V.R. 
Wickramarathna (Parliamentary Officers) 

SENIOR STENOGRAPHERS -Mr. H.P.C.S. Tillakaratne, Mr. R.P. Rasika Rajapaksha   

STENOGRAPHERS - Mrs. M.A. Jesmina,  Miss. S.N.Kalawana 

SENIOR TRANSLATORS- Mrs. A. Rukmanidevi, Mrs. A.G.M. Nandani, Mr. S.M. Nazir, Mr. S.M.A.K. Karunaratne  

TRANSLATORS - Mr. M.M. Halimdeen   

SENIOR BUNGALOW MANAGER -   Mr. S.L. Dassanayake 

BUNGALOW MANAGER -  

RECORD KEEPER - Mr. H.C. Galappaththi 

DOCUMENTATION SUPERVISOR –   Mr. D.P.K. Buthpitiya 
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HANSARD DEPARTMENT 

EDITOR OF HANSARD - Miss Ranjani Jayamanna 

DEPUTY EDITORS OF HANSARD -   Mr. S. Chanthirasegaran, Miss D.J.V.  Amarasinghe, Mrs. C.N. Lokukodikara de Silva 

ASSISTANT EDITORS OF HANSARD -  Mrs. R.L.M. Kumarasiri,  Mrs. S.K.M.W. Samarasekera, Mr. T.R.M. Anoratne,  Mrs. R.D.P. Sujeewani, 
Mrs. F.M. Munthasir,  Mrs. D.P.A.N.N. Weerasinghe, Mrs. K.G.N.P. Rabel, Mrs. K.H. Neelamani,  Mrs. K.P.S. Perera, Mrs. K.A.J.S. Perera, 
Mrs. K.D.S. Kularatne Aluthgamage 

SENIOR HANSARD REPORTERS - Mrs. H.D.L.S. Peiris, Mr. A. Mohamed Thamby,  Mrs. P.D. Gunawathie, Mrs. G.S. Nanayakkara, Miss R.K. 
Dharmawathie, Miss Geethani Warnasuriya, Mrs. P.V.T.V. Gamage Arumadura, Mr. S.M.R.B. Pataliya, Mrs. W.A.D.P. Wijekonda, Miss H.G. 
Poojika,  Mr. M.S.M. Linnas 

HANSARD REPORTERS – Mr. H.G. Lakshitha, Miss S.M.A. Kumuduni, Mrs. F.H.A.N. Silva, Mrs. P.M.G.P. Priyangika, Mrs. M.I.S. Nishra, Mrs. 
E.H.W. Irangika, Mrs. T.T. Kumanayake, Mrs. H.R.P. Chandani, Miss C.R. Karunaratna, Mr. M.A.T.D. Millagastenna, Mr. H.G. Manjula, 
Mrs. D.R.D. Hettige, Miss M.M.C.K. Marasinghe, Mrs. M.P. Niroshi Sajeewani, Mrs. K.P. Pathma, Mrs. T.U. Weerasekara, Miss G.A. Hiruni 
Punsara, Mr. N. Ketheeswaran, Mrs. M. Pushpakumara, Mrs.T.N.Samarasinghe, Mrs.G.N.Rathnaseeli, Mrs. H.R.U.S. Nivarchana., Mrs. 
E.V.T.R. Edirisinghe, Mrs. Indunil Dhammika 

COMMITTEE REPORTERS – Mrs. J.A.T. Samanthika, Mrs. P.G.K.N. Mihiri,  Mrs. R.M. Darshika Siriwardena, Miss S. Thushanthini, Mrs. J.K.I. 
Nilmini, Mrs.M.A.K.S.Sanjeewani, Miss. R.P.G.Kumari, Miss.T.P.R.T.Kumari 

SENIOR INDEXING OFFICERS - Mr. M.M.M. Nasaar,  Miss S.A.D. Manori, Mr. J. Naushad, Mrs. M.B.V.N.T. Fernando 

INDEXING OFFICERS - Mr. A.M.C.M. Adikari 

RECORDING SUPERVISOR –   Mr.J.S. Weerasooriya 

  

FINANCE AND SUPPLIES DEPARTMENT 

DIRECTOR (FINANCE) – Mr. K.G.M. Jayashantha 

FINANCE AND ACCOUNTS OFFICE -  Mr. E.A.D. Daya Bandula (Assistant Director - Administration); Mr. W.P.L. Jayasinghe (Principal 
Officer); Mrs. H.M.C.N.K. Herath, Mrs. H.A.T.D. Hewaarachchi, Mrs. S.W.T.R. de Silva (Deputy Principal Officers); Mrs. R.M.S. 
Samanjika,  Mrs. I.K. Samarasekera, Mrs. D.M.D. Alahakoon, Mr. M.A.K.D.C.Kumara (Assistant Principal Officers)  

 SUPPLIES AND SERVICES OFFICE - Mrs. E.D.S.M. Fernando (Assistant Director - Administration); Mr. N.N. Wewelwela(Principal Officer);  
Mr. L.B.R. Pathmasiri, Mr. P.G.P. Priyankara     (Deputy Principal Officers); Mrs. J.A.D. Jayasinghe,  Miss A.P.K.K.P. Thilakaratne 
(Assistant Principal Officers);  Mrs. T.P.de Costa (Parliamentary Officers);  Mr. M.M. Dharmasena (Assistant Parliamentary Officer) 

CATERING ACCOUNTS OFFICE—  

SENIOR STORES OFFICER - Mr. K.D. Kapila 

RECEIVING OFFICER - Mr. R.A.C. Ranabahu 

SHROFF -  

SENIOR STOREKEEPER (TECHNICAL) - Mr. K.M.A.B. Deliwala 

SENIOR PURCHASING OFFICER - Mr. U.P.R. Gunawardena 

STOREKEEPER - Mr. L.D.G. Perera 

      

  

DEPARTMENT OF THE CO-ORDINATING ENGINEER 
  

CO-ORDINATING ENGINEER - Mr. N.G.S. Perera 

DEPUTY CO-ORDINATING ENGINEER - Mr. D.L.D. Adikari 

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   
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 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 
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අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.  

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  
මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய]  

தைலைம வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 1.00 p.m.,  

MR. SPEAKER [THE  HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 
 
 

 

විගණකාධිපතිවරයාෙග් 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- 

 2002 සිට 2006 දක්වා වූ මුදල් වර්ෂ සඳහා 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් ෙදවැනි කාණ්ඩය;  

 2007 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් 
ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් XIII හා XIV ෙකොටස;්   

 2008 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් 
ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් X සහ XI  ෙකොටස;්   

 2009 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් 
වාර්තාෙව් ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් XIII හා XIV ෙකොටස;් 

 2010 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් 
වාර්තාෙව් ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් XV හා XVI ෙකොටස;්  

 2011 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් 
වාර්තාෙව් ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් XVI ෙකොටස; 

 2012 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් 
වාර්තාෙව් ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් XXIII ෙකොටස; 

 2013 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් 
වාර්තාෙව් ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් XXIII ෙකොටස; 

 2014 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් 
වාර්තාෙව් ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් XXI ෙකොටස සහ ෙතවැනි 
කාණ්ඩෙය් VII ෙකොටස; සහ 

 2015 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් 
වාර්තාෙව් ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් VI, VII, XIV, XV, XVI, 
XVII හා XVIII ෙකොටස,් තුන්වැනි කාණ්ඩෙය් III, V හා 
VI ෙකොටස ්සහ නවවැනි කාණ්ඩෙය් I, II  හා III ෙකොටස ්
මම ඉදිරිපත් කරමි. 

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

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, "එකී වාර්තා මුදණය කළ යුතුය" යි  

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. 

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 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම 2015 වර්ෂය සඳහා උද්භිද උද්යාන 

භාර අරමුදෙල් වාර්ෂික 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 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, සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන 

හා කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 
2016 වර්ෂය සඳහා සමාජ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය 
සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

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

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් නිෙයෝගය සහ පරිපූරක ෙවන්කිරීම් 
පිළිබඳ සටහන ඉදිරිපත් කරමි. 

 (i) 2006 අංක 12 දරන මුද්දර ගාසත්ු (විෙශේෂ 
විධිවිධාන) පනෙත්  5 වගන්තිය  යටෙත් මුද්දර 
ගාසත්ු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් 
සාදන ලදුව, 2017 ෙපබරවාරි 21 දිනැති 2007/24 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද 
නිෙයෝගය; සහ 

 (ii) 2016 අංක 24 දරන විසර්ජන පනෙත් 6 (1) 
වගන්තිය යටෙත් 2017.06.01 සිට 2017.06.30  
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. 

එම නිෙයෝගය සහ 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 ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් නියමයන් ඉදිරිපත් 

කරමි.  

(i) 1978 අංක 16 දරන විශව්විද්යාල පනෙත් 20(4) (ආ)  
වගන්තිය යටෙත් ගම්පහ විකමාරච්චි ආයුර්ෙව්ද 
විද්යායතනෙය් අධ්යක්ෂ ෙවනුවට නිසි බලධරෙයකු 2017 
ෙපබරවාරි 27 දින සිට බලපැවැත්ෙවන පරිදි පත් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් උසස ් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ජූනි 29 දිනැති 
අංක 2025/32 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන 
ලද නියමය; සහ   

 (ii) 1978 අංක 16 දරන විශව්විද්යාල පනෙත් 20(4) (ආ)  
වගන්තිය යටෙත් ගම්පහ විකමාරච්චි ආයුර්ෙව්ද 
විද්යායතනෙය් අධ්යක්ෂ ෙවනුවට නිසි බලධරෙයකු 2017 
මැයි 27 දින සිට බල පැවැත්ෙවන පරිදි පත් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් උසස ් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ජූනි 29 දිනැති අංක 
2025/33 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද 
නියමය. 

එම නියමයන් අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි 
මම ෙයෝජනා කරමි. 

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

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

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2011 සහ 2012 වර්ෂ සඳහා ශී ලංකා 
තිෙපෝෂ ලිමිටඩ්හි වාර්ෂික වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තා ෙ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, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ඉතිරිකිරීෙම් 
බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  
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එම වාර්තාව ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා 
සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

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

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

 

තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් 2030 න්යාය පතය පිළිබඳ 
ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් අතුරු වාර්තාව 

நீ த்  நிைலக்கக்கூ ய அபிவி த்திக்கான 
ஐக்கிய நா கள் 2030 நிகழ்ச்சி நிரல் மீதான 

ெதாிகு வின் இைடக்கால அறிக்ைக  
 INTERIM REPORT OF SELECT COMMITTEE ON 

THE UNITED NATIONS 2030 AGENDA FOR 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා (නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා) 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால - பிரதிச் சபாநாயகர்) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala -Deputy Speaker) 
ගරු කථානායකතුමනි, තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් 

ජාතීන්ෙග් 2030 න්යාය පතය සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු 
ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් අතුරු වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

ශී ලංකා තිරසාර සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත ෙහට දිනෙය් 
විවාදයට ගන්න නියමිතව තිෙබන නිසා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරක 
සභා කාර්යාලෙය් අධ්යක්ෂතුමාත්, සහකාර අධ්යක්ෂතුමියත් 
ෙබොෙහෝ මහන්සි ෙවලා ඉතා ෙකටි කාලයකින් ෙම් වාර්තාව සකස් 
කර දුන්නා. එම නිසා ඒ සම්බන්ධෙයනුත් මා විෙශේෂෙයන් සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒම 

ඉක්මන් කරන්න ඕනෑ. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, “එකී වාර්තාව මුදණය කළ යුතුය” යි 

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

 
වාර්තාව මුදණය කළ යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
அறிக்ைக அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered that the Report be printed. 

 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 

 ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள்  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ගරු කථානායකතුමනි, තරුණ, කීඩා, කලා සහ උරුමයන් 

පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන් 
මම තරුණ, කීඩා, කලා සහ උරුමයන් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද,  

 (i)  සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණය අධිකාරිය 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත; 

 (ii)  2013 වර්ෂය සඳහා සුගතදාස ජාතික කීඩා 
සංකීර්ණය අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව; සහ 

 (iii)  2016 වර්ෂය සඳහා කීඩා අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික 
කාර්ය සාධන 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. 

 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  

ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපනය සහ මානව සම්පත් 
සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා 
ෙවනුෙවන් මම අධ්යාපනය සහ මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද, 

(i) ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනය පනත් 
ෙකටුම්පත; 

(ii) 1978 අංක 16 දරන විශව්විද්යාල පනෙත් 20(4) (ආ) 
වගන්තිය යටෙත් වූ නියමය; 

(iii) 1978 අංක 16 දරන විශව්විද්යාල පනෙත් 25(අ) වගන්තිය 
යටෙත් වූ නියමය; 

(iv) 1978 අංක 16 දරන විශව්විද්යාල පනෙත් 27(1) වගන්තිය 
යටෙත් වූ නියමයන්; සහ 

(v) 1978 අංක 16 දරන විශව්විද්යාල පනෙත් 27(1) (ආ) 
වගන්තිය යටෙත් වූ නියමය 

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. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන් මම ආර්ථික 
සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු 
කරන ලද,  

(i) 2012, 2013 සහ 2015 වර්ෂ සඳහා ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් 
භාර අරමුදල් මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තා; 

(ii)  2013 වර්ෂය සඳහා  මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීෙම්           
ශී ලංකා ජාතික සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව; 

(iii)  2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂ සඳහා ශී ලංකා සුරැකුම්පත් 
සහ වි නිමය ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තා; 

(iv)  2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂ සඳහා ශී ලංකා මහජන 
උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තා; 

(v)  2016 වර්ෂය සඳහා ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව; 

(vi)  2 0 1 6  වර්ෂය සඳහා ජාතික කමසම්පාදන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව;  

(vii)  2016 වර්ෂය සඳහා විෙද්ශ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
කාර්ය සාධන වාර්තාව; සහ 

(viii) 2016 වර්ෂය සඳහා ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන 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 පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1) මහගම, නායෙදොල, අංක 151 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්. 
රණසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) කළුතර දකුණ, අංක 50 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
එම්.එම්.එම්. යූෂුප් අලි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙකොළඹ, ෙදමටෙගොඩ, සාවිය පල්ලිය 

පාර, අංක 39/11 ඒ දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එම්.එස්.එම්. රෂීඩ් 
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 
 

 නැ ෙඟනහිර පළාෙත් ෙපොලිස ්ස්ථාන පහකට 
එල්ටීටීඊ තසත්වාදීන් විසින් එල්ල කළ පහාරය: 

විසත්ර  
கிழக்கு மாகாணத்தில் ஐந்  ெபா ஸ் 

நிைலயங்களின் மீதான எல்.ாீ.ாீ.ஈ. இனாின்  
தாக்குதல்: விபரம் 

ATTACK LAUNCHED BY LTTE TARGETING FIVE POLICE 
STATIONS IN EASTERN PROVINCE: DETAILS    

 

1266/’16 

3.  ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) එල්ටීටීඊ තසත්වාදීන් විසින් නැ ෙඟනහිර පළාෙත් 
ෙපොලිස ්සථ්ාන පහක් ඉලක්ක කර පහාරයක් සිදු 
කළ දිනය කවෙර්ද;  

 (ii) එහිදී මිය ගිය ෙපොලිස ් නිලධාරින් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පහාරෙය්දී අතුරුදහන් වූ ෙපොලිස ්නිලධාරින් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉහත පහාරෙයන් සිදු වූ ෙද්පළ හානිය පිළිබඳ 
තක්ෙසේරුවක් කර තිෙබ් නම්, එය ෙකොපමණද;  

 (v) එම විනාශයට වගකිව යුතු වූ තසත්වාදින් 
අත්අඩංගුවට ෙගන තිෙබ්ද; 

 (vi) අදාළ පහාරයට වගකිවයුතු පුද්ගලයන්ට එෙරහිව 
නීතිමය පියවර ෙගන තිෙබ්ද; 

 (vii) ෙමම සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් පූර්ණ වාර්තාවක් 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளினால் கிழக்கு 
மாகாணத்தின் ஐந்  ெபா ஸ் நிைலயங்கைள 
இலக்கு ைவத்  தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அதில் மரணமைடந்த ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர் 
களின் எண்ணிக்ைக யாெதன் பைத ம்; 

 (iii) அத்தாக்குத ன்ேபா  காணாமல்ேபான 
ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  தாக்குத ன்ேபா  ஏற்பட்ட 
ெசாத் க க்கான ேசதம் பற்றி மதிப்பீ  
ெசய்யப்பட் ப்பின், அ  எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 
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 (v) அந்த அழி க்குப் ெபா ப் க்கூறேவண் ய 
பயங்கரவாதிகள் ைக  ெசய்யப்பட் ள்ளார்களா 
என்பைத ம்; 

 (vi) சம்பந்தப்பட்ட தாக்குத க்குப் ெபா ப் க் 
கூற ேவண் யவர்க க்கு எதிராகச் சட்ட 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (vii) இந்தச் சம்பவம் ெதாடர்பாக ைமயான 
அறிக்ைகெயான்ைறச் சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development:  

(a) Will he inform this House- 

 (i) the date on which the LTTE terrorists launched 
an attack targeting five police stations in the 
Eastern Province; 

 (ii) the number of police officers who died of that 
attack; 

 (iii) the number of police officers who went missing 
in that attack; 

 (iv) if an estimate has been made of the damage 
caused to property by that attack, what it is; 

 (v) whether the terrorists responsible for that attack 
have been arrested; 

 (vi) whether legal action have been taken against the 
persons responsible for that attack; and 

 (vii) whether a full report about that incident be 
presented? 

(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) එක්දහස ් නවසිය අනූව වර්ෂෙය් ජූනි මස 
එකෙළොසව්න දින. (1990.06.11)  

 (ii) ෙපොලිස ්නිලධාරින් 252කි. 

 (iii) ෙපොලිස ්නිලධාරින් අතුරුදහන් වී ෙනොමැත. 

 (iv) අම්පාර ෙකොට්ඨාසෙය් මධ්යම කඳවුර ෙපොලිස ්
සථ්ානෙය් පමණක් තක්ෙසේරු වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කර ඇති අතර, එහි වටිනාකම මුදලින් රුපියල් 
පහෙළොසල්ක්ෂ හතළිසේදදහස ් අටසිය අසූහයකි.  
(රුපියල් 1,542,886.00) 

 (v) නැත. 

 (vi) නැත. 

 (vii) නැත. 

(ආ)  ෙතොරතුරු ෙල්ඛනගත වී ෙනොමැති බැවින් පූර්ණ 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ ෙනොහැක. 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෂය භාර ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් 

නැති නිසා මට අතුරු පශ්න ඇසිය හැකිද?  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, අතුරු පශ්න අහන්න. එම පශ්න අදාළ 

ඇමතිතුමාට ෙයොමු කරන්න පුළුවන්ද, ගරු ඇමතිතුමනි? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මා එතුමාට ෙයොමු කරන්නම්. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
උත්තර ලබා දිය හැකිද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එතුමා විසින් ඔබතුමාට උත්තර ලබා ෙදනවා ඇති. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා විසින් අසන ලද ෙම් පශ්නයට 

අදාළව විතරක් ෙනොෙවයි මා ෙම්  අහන්ෙන්.  ෙම් ෙමොෙහොෙත් අද 
මාධ්යවලත් වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා, "ආවා" කල්ලි නායක ඇතුළු 
6ෙදෙනක් ෙකොළඹදී සහ යාපනෙය්දී අත් අඩංගුවට ෙගන 
තිෙබනවාය කියලා. 

එම නිසා එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් නැවත කියාත්මක වීමක් 
තිෙබනවාය කියන එකයි ආරක්ෂක අංශවලින්, ෙම් වාර්තාවලින් 
කියැවිලා ති ෙබන්ෙන්. ෙම් පිළිබඳව ෙපොලිස්පතිතුමාත් යාපනෙය්දී 
කළ පකාශයක් පසු ගිය දිනවල මාධ්යවල පළවී තිබුණා. එම නිසා 
ෙම් පිළිබඳ විධිමත් අදහසක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට දිය හැකිද? 
ෙමොකද, එල්ටීටීඊ සංවිධානය නැවත කියාත්මක වන තත්ත්වයක් 
උතුරු පළාෙත් තිෙබනවාය කියන එකයි ෙම් වාර්තාවලින් 
කියැෙවන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධව වගකීෙමන් යුතු පිළිතුරක් රජයට 
ලබාදිය හැකිද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, එම පශ්නය විෂය භාර ඇමතිතුමාට ෙයොමු 

කරන්න. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අපි ෙම් පශ්නය එතුමාට ෙයොමු කරන්නම්. එතුමා උත්තරයක් 

ලබාෙදයි. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 4 -1362/'16- (1), ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
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, එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මා සති 

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

 
 
කල්මුෙන් අධ්යාපන කලාපෙය් ජාතික පාසල්: සථ්ීර 

විදුහල්පතිවරුන් 
கல் ைன கல்வி வலயத் ேதசிய பாடசாைலகள்: 

நிரந்தர அதிபர்கள் 
NATIONAL SCHOOLS OF KALMUNAI EDUCATIONAL ZONE: 

PERMANENT PRINCIPALS 
 

1368/’16 
5.  ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 

(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) 

(අ) (i) මෑතකදී උසස ් කරන ලද තම්පිලුවිල් මධ්ය මහා 
විද්යාලය ඇතුළුව ජාතික පාසල් අටක් නැ ෙඟනහිර 
ප ළාෙත්, අම්පාර දිසත්ික්කෙය්, කල්මුෙන් 
අධ්යාපන කලාපෙය් තිෙබන බවත්; 

 (ii) ෙම් වන විටත් එම ජාතික පාසල් සඳහා සථ්ීර 
විදුහල්පතිවරුන් පත්කර ෙනොමැති බවත්; 

 (iii) ඉහත පාසල්වල සථ්ීර විදුහල්පතිවරුන් සිටින බවට 
වැරදි ෙතොරතුරු අධ්යාපන අමාත්යාංශයට ලබා දී 
ඇති බවත්; 

 (iv) අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් නිසි අධීක්ෂණයක් 
ෙනොමැතිව ඉහත පාසල් කියාත්මක වන බවට ශී 
ලංකා අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවා නිලධාරින්ෙග් 
සංගමය  ෙචෝදනා නගා ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ජාතික පාසල්වල විදුහල්පතිවරු අනිවාර්යෙයන්ම 
උපාධිධාරින් විය යුතු බවට වන රාජ්ය ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් නියමය පරිදි, ඉහත සඳහන් 
පාසල්වලට සුදුසු සථ්ීර විදුහල්පතිවරුන් 
පත්කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

  (ii) එෙසේ නම්, එය කියාත්මක වන දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) அண்ைமயில் தர யர்த்தப்பட்ட தம்பி வில் 
மத்திய மகா வித்தியாலயத் டன் எட்  ேதசிய 
பாடசாைலகள் கிழக்கு மாகாணத்தின் 
அம்பாைற மாவட்டத்தி ள்ள கல் ைன கல்வி 
வலயத்தில் உள்ளனெவன்பைத ம்; 

 (ii) இ வைர ேமற்ப  ேதசிய பாடசாைலக க்கு 
நிரந்தர அதிபர்கள் நியமிக்கப்படவில்ைல 
ெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பாடசாைலகளில் நிரந்தர அதிபர்கள் 
உள்ளனெரனத் தவறான தகவல்கள் கல்வி 
அைமச்சுக்கு வழங்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iv) கல்வி அைமச்சின் சீரான ேமற்பார்ைவயின்றி 
ேமற்ப  பாடசாைலகள் இயங்குவதாக 
இலங்ைக கல்வி நிர்வாக உத்திேயாகத்தர்களின் 
சங்கம் குற்றஞ்சாட் கின்றெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேதசிய பாடசாைலகளின் அதிபர்கள் 
கட்டாயமாக பட்டதாாிகளாக இ க்கேவண்  
ெமன்ற பகிரங்க ேசைவகள் ஆைணக்கு வின் 
கட்டைளயின் பிரகாரம், ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட 
பாடசாைலக க்கு தகுதியான நிரந்தர 
அதிபர்கைள நியமிப்பதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

  (ii) ஆெமனின், இ  நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் 
திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education: 

(a) Is he aware that - 

 (i) Kalmunai Educational Zone in the Ampara 
District in the Eastern Province has eight 
National Schools including the recently 
upgraded Thampiluvil Central College;  

 (ii) so far, permanent principals have not been 
appointed to the aforesaid National Schools; 

 (iii) false information which says that the aforesaid 
schools have permanent principals has been 
provided to the Ministry of Education; and 

 (iv) the Sri Lanka Education Administrative Service 
Officers’ Union has alleged that the aforesaid 
schools are functioning without proper 
supervision of the Ministry of Education? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether action will be taken to appoint 
permanent, qualified principals to the aforesaid 
National Schools as per the directive of the 
Public Service Commission, which stipulates 
that the principals of National Schools should 
compulsorily be graduates; and 

 (ii) if so, the date on which such action would be 
implemented? 

(c) If not, why? 
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ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා (අධ්යාපන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன் - கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of Education) 

(அ) (i) கல் ைன கல்வி வலயத்தில் தற்ேபா  03 ேதசிய 
பாடசாைலகள் மட் ேம உள்ளன.  
அைவயாவன; 

  01.  கல்/அல் - அஷ்ரஃப்  மத்திய வித்தியாலயம்  

  02.  கல்/கார்ேமல் பாத்திமா மத்திய 
வித்தியாலயம் 

  03. கல்/ஸாஹிரா வித்தியாலயம். 

  தம்பி வில் மத்திய வித்தியாலயம் தி க்ேகாவில் 
கல்வி வலயத்திற்குாிய பாடசாைலயாகும்.  

 (ii) நிரந்தர அதிபர்கள் நியமிக்கப்படவில்ைல. 
அம் ன்  பாடசாைலக க்கும் அதிபர்கைள 
நியமிப்ப  குறித் ப் பத்திாிைக விளம்பரம் 

லமாக  விண்ணப்பங்கைளக் ேகாாி, அதற்கு 
அைமவாக அரச ேசைவ ஆைணக்கு வின் 
கல்விச் ேசைவக் கமிட் யினால் அந்தப் 
பாடசாைலக க்கான நிரந்தர அதிபர்கள் 
நியமிக்கப்ப வார்கள்.  

 (iii) ேமற்கூறிய ேதசியப் பாடசாைலக க்கு நிரந்தர 
அதிபர்கள் இல்ைல என்ப ம் தற்ேபா  பதில் 
அதிபர்கள்தான் கடைமயாற் கிறார்கள் 
என்ப ம் அைமச்சுக்குத் ெதாி ம். அதற்கு 
அைமவாக அப்பாடசாைலகளின் அதிபர் 
பதவிக்கு பத்திாிைக விளம்பரம் லமாக 
விண்ணப்பங்கள் ேகா வதற்கு அரசாங்க ேசைவ  
ஆைணக்கு வின் அ மதி ெபற் க்ெகாள்ளப் 
பட் ள்ள .  

 (iv) ஏற் க்ெகாள்ளப்பட மாட்டா .  

  கிழக்கு மாகாணப் பாடசாைலகளில் தமிழ் 
மற் ம் ஸ் ம் பிள்ைளகள் கல்வி 
கற்கிறார்கள். அவ்வாறான பாடசாைலகள் 
ெதாடர்பாக விேசட நடவ க்ைககள் 
எ ப்பதற்காக கல்வி அைமச்சினால் ஸ் ம் 
பாடசாைலகள் அபிவி த்திக் கிைள மற் ம் 
தமிழ் பாடசாைல அபிவி த்திக் கிைள 
அைமக்கப்பட் ப்ப டன், ெவவ்ேவ  
இரண்  கல்விப் பணிப்பாளர்களின் கீழ் 
அப்பாடசாைலகள் ேமற்பார்ைவ ெசய்யப்பட் ம் 
வ கின்ற . அதற்கும் ேமலாக இலங்ைக 
ேதசிய பாடசாைலகளின் ேமற்பார்ைவ 
ெதாடர்பாக கல்வி அைமச்சி ள் ேதசிய 
பாடசாைலக் கிைள, ேமலாண்ைம தரக்கிைள 
என்பன ெசயற்ப கின்றன.  

(ஆ) (i) ேதசிய பாடசாைலகளின் அதிபர்கள் 
கட்டாயமாக பட்டதாாிகளாக இ க்க ேவண் ம் 
என்  அரச  ேசைவ ஆைணக்கு வினால் 
பாிந் ைரக்கப்படவில்ைல.   

  சிேரஷ்டத் வத்திற்கு அைமவாக ேநர் கப் 
பாீட்ைசயில் ஆகக்கூ ய ள்ளிகைளப் 
ெபற் க்ெகாள் ம் உத்திேயாகத்தர்கைள 
அதிபர்களாக இைணத் க்ெகாள்வதற்கான 

பாிந் ைரகள் அரச ேசைவ ஆைணக்கு வினால் 
கல்விச் ேசைவ கமிட் க்கு வழங்கப்பட் , 
அக்கமிட் யினால் அதிபர்கள் நியமிக்கப்ப வ  
வழைமயாக இ க்கின்ற .  

 (ii) ேதசிய பாடசாைலகளின் அதிபர் 
நியமனத்திற்காக அதிபர்கள் குழாம் ஒன்ைற 
அைமப்பதற்குாிய ஆவணங்கைள அரச ேசைவ 
ஆைணக்கு  கல்விச் ேசைவக் கமிட் க்கு 
அ ப்பியி ப்பேதா , அதன் அ மதி 
கிைடத்த ம் உாிய குழாைம அைமத்  ேதசிய 
பாடசாைலகளின் அதிபர் ெவற்றிடங்கைள 
நிரப் வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம்.  

(இ) உாித்தானதல்ல. 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
நன்றி, ெகௗரவ இராஜாங்க அைமச்சர் அவர்கேள, 

அப்பாடசாைலையத் தர யர்த்திய  சந்ேதாஷம்; 
வரேவற்கத்தக்க . ஆனால், அத ைடய உட்கட்டைமப்  
வசதிக க்கான பல ேதைவகள் இ க்கின்றன. அதைன ம் 
தய ெசய்  க த்தில் எ த் க்ெகாள் மா  ேகட் க் 
ெகாள் கின்ேறன்.  

 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  

(The Hon. V.S. Radhakrishnan)  
பின்னணி வினாவாகக் ேகட்கிறீர்களா? 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
நீங்கள் பதிலளித்த தம்பி வி ள்ள பாடசாைலயின் 

உட்கட்டைமப்  வசதிகள் சம்பந்தமாகக் ேகட்கிேறன். 

 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  

(The Hon. V.S. Radhakrishnan)  
இப்ெபா  அைமச்சின் லமாகச் ெசயற்பட்டா ம் அரச 

ேசைவ ஆைணக்கு வினால் பாிந் ைரக்கப்பட ேவண் ம். 
அதற்குப் பிறகுதான் அதிபர்கள் நியமிக்கப்பட ேவண் ய 
கட்டாயம் இ க்கின்ற .  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
அந்தப் பாடசாைலயின் உட்கட்டைமப்பில் பல ேதைவகள் 

இ க்கின்றன. அவற்ைற ம் தய ெசய்  க த்தில் எ த் க் 
ெகாள் மா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  

(The Hon. V.S. Radhakrishnan)  
விேசடமாக, மாகாணப் பாடசாைலகளின் உட்கட்டைமப்  

வசதிகைள மாகாண சைபதான் பார்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். 
ேதசியப் பாடசாைலகளின் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் பற்றி மத்திய 
அரசு பாிசீ க்கும். தம்பி வில் பாடசாைலக்குாிய வசதிகைள 
நாங்கள் ெசய் ெகாண்  வ கின்ேறாம். ேம ம் வசதிகைளச் 
ெசய் ெகா ப்பதற்கான நடவ க்ைககள் எ க்கப்ப ம்.  
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உரமானியம் வழங்கல்: ேதசிய அைடயாள 
அட்ைட இல்லாத விவசாயிகள் 

GRANT OF FERTILIZER SUBSIDY: FARMERS WITHOUT 
NATIONAL IDENTITY CARDS 

 
1393/’16 

 

7.  ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) කළුතර සහ වලල්ලාවිට පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
බලපෙද්ශයන්හි ෙගොවීන්, ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ලබා ගැනීමට පැමිණි අවසථ්ාෙව් සහනාධාර 
ඉල්ලුම්පත සමඟ ජාතික හැඳුනුම්පෙත් ඡායා 
පිටපතක් ඉදිරිපත් කළ යුතු බව අදාළ නිලධාරියා 
පවසා ඇති බවත්; 

 (ii) ෙගොවීන් වැඩි පිරිසකට ජාතික හැඳුනුම්පත් 
ෙනොමැති බව පැවසූ විට හැඳුනුම්පෙත් පිටපතක් 
අනිවාර්යෙයන් ඉදිරිපත් කළ යුතු බව සඳහන් 
කරමින් චකෙල්ඛයක් එවා ඇති බව දැනුම් දී ඇති 
බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) එම පෙද්ශෙය් ෙගොවීන් සතු වැඩිහිටි හැඳුනුම්පත්, ගමන් 
බලපත් හා රියදුරු බලපත්  ජාතික හැඳුනුම්පත් ෙවනුවට 
භාර ගන්නා ෙලස නිලධාරින්ට උපෙදස ්ලබාදීමට පියවර 
ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 
 கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) க த் ைற மற் ம் வளல்லாவிட்ட பிரேதச 
ெசயலாளர் ஆ ைகப் பிரேதசங்களி ள்ள 
விவசாயிகள் உரமானியத்ைத ெபற் க்ெகாள்ள 
வந்தேபா  மானியத் க்கான விண்ணப்பத் 

டன் ேதசிய அைடயாள அட்ைடயின் 
நிழற்படப் பிரதிெயான்ைற ம் சமர்ப்பிக்க 
ேவண் ெமனக் குறிப்பிட்ட உத்திேயாகத்தர் 
ெதாிவித் ள்ளார் என்பைத ம்; 

 (ii) அேநகமான விவசாயிகள் ேதசிய அைடயாள 
அட்ைட இல்ைலெயனக் கூறியேபா , 

அைடயாள அட்ைடயின் பிரதிையக் கட்டாயம் 
சமர்ப்பிக்க ேவண் ெமனச் சுற் நி பெமான்  
அ ப்பிைவக்கப்பட் ப்பதாக 
அறிவித் ள்ளார் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) அந்தப் பிரேதச விவசாயிகளிடம் உள்ள திேயார் 
அைடயாள அட்ைட, கட ச்சீட் க்கள், சாரதி 
அ மதிப்பத்திரங்கள் என்பவற்ைறத் ேதசிய 
அைடயாள அட்ைடக்குப் பதிலாக ஏற் க்ெகாள்  
மா  குறிப்பிட்ட உத்திேயாகத்தர்க க்கு 
ஆேலாசைன வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத அவர் இந்தச் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Agriculture: 

(a) Is he aware that- 

 (i) the farmers belonging to Kalutara and 
Walallawita Divisional Secretaries' Divisions 
have been asked by the relevant officer to 
produce a photocopy of the National Identity 
Card along with the application for fertilizer 
when  they came to obtain the fertilizer subsidy; 
and 

 (ii) they have been informed that a circular to this 
effect has been sent when it was explained that 
the majority of the farmers do not possess 
National Identity Cards? 

(b) Will he inform this House whether steps will be taken 
to instruct the officers to accept the Elders' Identity 
Cards, passports and driving licences owned by the 
farmers of the area in place of  National Identity Cards?  

(c) If not, why? 
 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මම ඒ පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. ජාතික හැඳුනුම්පත ෙනොමැති ෙගොවීන්ට 
විකල්ප වැඩ පිළිෙවළක් සකස ් කරන ෙතක් 
ජාතික හැඳුනුම්පත් ඇති අනුපාප්තිකයකු නම් කළ 
හැකිය. 

 (ii) කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශ ෙල්කම්ෙග් අංක NFS/
FCG/(3)2016/17/Maha හා 2016.08.12 දිනැතිව 
නිකුත් කර ඇති චකෙල්ඛෙය් අංක 2.1.3 
වගන්තිය පරිදි ෙම් බව දන්වා ඇත. ෙගොවීන් වැඩි 
පිරිසකට ජාතික හැඳුනුම්පත් ෙනොමැති බව 
පිළිගත ෙනොහැකිය. 

(ආ) ගමන් බලපත් හා රියැදුරු බලපත්වල ජාතික හැඳුනුම්පත් 
අංකය සඳහන් වන බැවින් එම ෙල්ඛන පිළිගත හැකිය. 
නමුත් වැඩිහිටි හැඳුනුම්පත් අංකය පරිගණක දත්ත 
පද්ධතිය තුළ භාවිත කිරීෙම් ගැටලු පවතී. 

(ඇ)  වැඩිහිටි හැඳුනුම්පත් අංකය පරිගණක දත්ත පද්ධතිය තුළ 
ෙගොවියාට අවශය ෙතොරතුරු ලබා ගැනීමට ලැෙබන 'සුචිය' 
ෙලස භාවිත කිරීෙම් ගැටලුව ඇති ෙව්. එබැවින් වැඩිහිටි 
හැඳුනුම්පත් ඇති ෙගොවීන්ට ජාතික හැඳුනුම්පත් ලබා 
ගන්නා ෙතක් හැඳුනුම්පතක් සහිත සුදුසු අනුපාප්තිකෙයකු 
නම් කිරීම වඩාත් පාෙයෝගික ෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, are there any Supplementary 

Questions?       
 

පශ්න අංක 8 - 1507/'17 - (1) ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 
මහතා. 
 

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

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම රීති පශ්නයක් මතු කරනවා. මෙග්  

පශ්න අහන්න ඔබතුමා මා ඇමතුවා ද?   මා අමතන්ෙන් නැතුව,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා අතුරු පශ්න අහන්ෙන් නැති නිසායි ඊළඟ පශ්නයට 

ගිෙය් ගරු මන්තීතුමා. මම මිනිත්තු ෙදකක් විතර බලාෙගන සිටියා. 
නමුත් ඔබතුමා අතුරු පශ්න ඇහුෙව් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

ඔබතුමාට අහන්න අතුරු පශ්නයක් තිෙබනවා කිව්වා නම් 
අවස්ථාව ෙදන්න තිබුණා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මට ඒ අවස්ථාෙව් ඇහුෙණ් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට ඇසුෙණ් නැති නිසා අවස්ථාවක් ෙදන්නම්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, සමාෙවන්න.   
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, රාජ්ය ඇමතිතුමා පශ්නයට පිළිතුර දුන්නා. 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
මම උත්තරය  දුන්නා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
උත්තර දුන්නා ද? මට ඇහුෙණ් නැහැ. 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු මන්තීතුමනි, තව වතාවක් පිළිතුර ෙදන්න ද? 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙවන 

සාකච්ඡාවක සිටිෙය්. දැන් අපි ඊළඟ පශ්නයට යමු. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් ලංකාෙව් ඉතා 

අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා හදිසි සාකච්ඡා මතු 
ෙවනවා. සමාෙවන්න.  

 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, උත්තරය ෙමොකක්ද?  ෙකටිෙයන් 

කියන්න. 
 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තිෙබන අතුරු පශ්න අහන්න, මම 

පිළිතුරු ෙදන්නම්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ජාතික හැඳුනුම්පත අනිවාර්යයි. 
ජාතික හැඳුනුම්පත  නැත්නම් ෙවන ෙමොනවා ෙහෝ ෙල්ඛනයක් 
අනන්යතාව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා හැඳුනුම්පතක් හැටියට  
පිළිගන්ෙන් නැහැ කියන එකද ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙරන් 
කියන්ෙන්? 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
නැහැ. මම ඔබතුමාට පැහැදිලිව ඒ උත්තරය දුන්නා. 

හැඳුනුම්පතක් නැත්නම් රියැදුරු බලපතය ඉදිරිපත් කරන්න 
පුළුවන්. එය ජාතික හැඳුනුම්පත ෙවනුවට පිළිගන්න පුළුවන්. 
හැඳුනුම්පත් අංකය තිෙබනවා නම් ඒක ෙයොදා ගන්නත් 
පුළුවන්කම  තිෙබනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙගොවි හැඳුනුම්පත? 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ඒකත් ෙයොදා ගන්නත් පුළුවන්. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එය යම් තැනකට  ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ද? 
 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ඔව්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමා  කියන ආකාරයට ඒ චකෙල්ඛෙය් ඒ විකල්ප සඳහන් 

ෙවනවාද? 
 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
සඳහන් ෙවනවා, ගරු මන්තීතුමනි. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ චකෙල්ඛය නිකුත් කෙළේ කවදාද? 
 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
මම ඒ දිනය කලින් කිව්වා. කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශ ෙල්කම්ෙග් 

අංක NFS/FCG/(3)2016/17/Maha හා 2016.08.12. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
2016.08.12? 
 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ඔව්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි,  දැන් ඔබතුමාෙග් පශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු ලැබුණා.  

       
ෙතෝප්පූර් කීඩා පිටිෙය් සංවර්ධන කටයුතු: විසත්ර 
ேதாப் ர் விைளயாட்  ைமதான அபிவி த்தி: 

விபரம் 
DEVELOPMENT ACTIVITIES IN TOPPUR STADIUM: DETAILS         

     1569/’17 
10. ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 

(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof)              
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ              

පශ්නය- (1) 
(අ) (i) තිකුණාමලය දිසත්ික්කෙය්, ෙතෝප්පූර් කීඩාපිටිය 

සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මුදල් ෙවන් කරන ලද 
මූලාශ කවෙර්ද; 

 (ii) එම එක් එක් මූලාශ ෙයන් ෙවන් කරන ලද මුදල 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (iii) ඒ සඳහා වැය වූ සමසත් වියදම ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමම කීඩාපිටිය 2017 ජනවාරි මාසෙය් විවෘත කළ 
බවත්; 

 (ii) එම සමරු ඵලකෙය් ශී ලංකා මුසල්ිම් ෙකොංගසෙය් 
පාක්ෂිකයන්ෙග් නම් පමණක් සඳහන් කර ඇති 
බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ෙමම නම් සඳහන් කර ඇති පදනම කවෙර්ද; 

 (ii) රජය නිෙයෝජනය කරන පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයන් සහ පළාත් සභා මන්තීවරයන් 
තිකුණාමලය දිසත්ික්කෙය් සිටියදී, ඔවුන්ෙග් නම්, 
ෙමම සමරු ඵලකෙය් ඇතුළත් ෙනොකිරීමට ෙහේතු 
කවෙර්ද; 

 (iii) ෙමම කීඩාපිටියට තබා ඇති නම සම්බන්ධෙයන් 
අදාළ කියාපටිපාටි අනුගමනය කර තිෙබ්ද; 

 (iv) රජෙය් මුදලින් කරනු ලබන සංවර්ධන 
කටයුතුවලදී එක් පක්ෂයකට පමණක් පමුඛතාවය 
ලබාදී පචාරය ලබාදීම යහපාලනෙය් ලක්ෂණයක් 
ෙලස පිළිගන්ෙන්ද;  

 (v) ෙමම වරද නිවැරදි කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) தி ேகாணமைல மாவட்டத்தின் ேதாப் ர் 
விைளயாட்  ைமதானத்ைத அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்கு நிதி ஒ க்கப்பட்ட லங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  லத்தி ந் ம் ஒ க்கப் 
பட்ட பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) அதற்ெகன ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்தச் ெசல  
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இவ்விைளயாட்  ைமதானம் 2017ஆம் ஆண்  
ஜனவாி மாதம் திறந் ைவக்கப்பட்ட 
ெதன்பைத ம்; 

 (ii) அதன் நிைன ப் பலைகயில் ஸ்ரீ லங்கா 
ஸ் ம் காங்கிரஸ் கட்சியினாின் ெபயர்கள் 

மாத்திரம் குறிப்பிடப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  ெபயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டதன் 
அ ப்பைட யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அரசாங்கத்ைத பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ம் மாகாண சைப 
உ ப்பினர்க ம் தி ேகாணமைல மாவட் 
டத்தில் உள்ள நிைலயில் இவர்க ைடய 
ெபயர்கள் ேமற்ப  நிைன ப் பலைகயில் 
குறிப்பிடப்படாைமக்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  விைளயாட்  ைமதானத் க்கு 
இடப்பட் ள்ள ெபயர் ெதாடர்பாக ஏற் ைடய  
ெசயல் நைட ைறகள் பின்பற்றப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iv ) அரச நிதியில் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 
அபிவி த்தி நடவ க்ைககளின்ேபா  ஒ  
கட்சிக்கு மாத்திரம் ன் ாிைம அளித்  
கட்சிெயான் க்கு பிரசாரத்ைதத் ேத த்த வ  
நல்லாட்சியின் ஒ  பண்பாகுெமன ஏற் க் 
ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்; 
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 (v) இத்தவைறச் சீர்ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Provincial Councils and Local 
Government: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the sources from which moneys were 
allocated for the development of Toppur 
Stadium in the District of Trincomalee; 

 (ii) separately, the amount of money allocated out 
of each of the aforesaid sources; and  

 (iii) the total expenditure borne for that? 

(b) Is he aware - 

 (i) that this Stadium was declared open in 
January, 2017; and 

 (ii) that it’s plaque contains only the names of the 
members of the Sri Lanka Muslim Congress? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) the basis on which these names have been 
included; 

 (ii) the reasons for not including the names of the 
Members of Parliament and Members of 
Provincial Councils who represent the 
Government, in spite of the fact that such 
Members are available in the District of 
Trincomalee; 

 (iii) whether the relevant procedures have been 
adopted with pertinence to the name given to 
this stadium; 

 (iv) whether the promotion and prioritization of a 
certain party in development activities 
conducted through public funds is accepted as 
a feature of Good Governance; 

 (v) whether steps will be taken to rectify this 
fault? 

 (d)   If not, why? 
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ)   (i) උතුරු නැ ෙඟනහිර පළාත් පාලන ෙසේවා වැඩි 
දියුණු කිරීෙම් ව්යාපෘතිය (NELSIP) හා කීඩා 
අමාත්යාංශය. 

       (ii) උතුරු නැ ෙඟනහිර පළාත් පාලන ෙසේවා වැඩි 
දියුණු කිරීෙම් ව්යාපෘතිෙය් (NELSIP) ෙවන් කළ 
පතිපාදන පමාණය  - රුපියල් 9,536,050.00 

       කීඩා අමාත්යාංශෙය් පතිපාදන පමාණය -     
රුපියල් 3,000,000.00 

      (iii)   වැය වූ සමසත් වියදම - රුපියල් 10,732,654.06 
වන අතර, එය පහත  දක්වා ඇත. 

               (NELSIP)  වියදම -  රුපියල්   7,979,163.94 

               කීඩා අමාත්යාංශෙය් වියදම - රුපියල්   
2,753,490.12 

(ආ)   (i)    ෙමම කීඩා පිටිය 2017.01.12 දින විවෘත කර ඇත. 

        (ii)    ෙනොදනී. 

(ඇ)   (i) හා  (ii)  ෙමම ව්යාපෘතිය පළාත් සභාව මඟින් 
කියාත්මක කරන ලද බැවින් අදාළ විෂය භාර ගරු 
අමාත්යතුමා විසින් ව්යාපෘති සමරු ඵලකය ඉදි 
කිරීම සඳහා ලබා දුන් උපෙදස ්අනුව සිදු කර ඇත. 

        (iii)   නැ ෙඟනහිර පළාත් මහ ඇමතිතුමා විසින් අනුමත 
කර ඇත. 

        (iv)   නැ ෙඟනහිර පළාත් සභාව යහපාලන මූලධර්ම 
කියාත්මක කිරීමට බැඳී සිටින අතර, එම පළාත් 
අමාත්යවරුන් යම් ෙද්ශපාලන පක්ෂ  නිෙයෝජනය 
කළද, සමසත් පළාත නිෙයෝජනය කිරීෙම් වගකීම 
පැවරී ඇත. 

       (v)   අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අතුරු පශ්න ෙදමළ භාෂා ෙවන් 

අහන්න කැමැතියි. 

தற்ேபாைதய அரசாங்கம் பல கட்சிகளின் கூட்டாக இ ப்பைத 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் அறி ர்கள். அரச ெபா  நிதி லம் 
ெசயற்ப த்தப்ப கின்ற அபிவி த்தி ேவைலத்திட்டங்கள் ஒ  
கட்சியின் நலன்க தி மட் ம் நைடெப கின்றன என்பைத ம் 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் அறி ர்கள் என்ப  எனக்குத் 
ெதாி ம். இ ந்தா ம், இங்கு குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற இந்தக் 
ேகள்வி - பதில்கைளப் பார்க்கின்றேபா , ஒ  தனிக்கட்சி ேதர்தல் 
காலங்களிேல பிரசாரங்கைள ேமற்ெகாள்வ  ேபான் ,  அந்தக் 
கட்சியி ைடய பிரதிநிதிகைள மட் ம் அைழத்  இவ்வாறான 
ெசயற்பா கைள அவர்கள் ெசய்தி ப்ப  ெதாியவ கின்ற . 
எனேவ, ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, இ  சம்பந்தமாக நீங்கள் 
எவ்வாறான க த்ைத இந்த இடத்திேல ெதாிவிக்க 
வி ம் கிறீர்கள்? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභාවට සහ මහ ඇමතිතුමාට 

අපි පතිපාදන ෙවන් කර දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ඔවුන්  පිළිපැදිය 
යුතු යම් මූල ධර්ම කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ නිසා එහි 
පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලන පශ්නයකට මට ඇඟිලි ගහන්න බැහැ. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයනුයි මුස්ලිම් ෙකොංගසය තරග කෙළේ. 
ෙමතුමා ෙචෝදනාවක් නඟනවා, මුස්ලිම් ෙකොංගසෙය් 
මන්තීවරුන්ෙග් නම් පමණයි සමරු ඵලකෙය් තිබුෙණ් කියලා. 
සමරු ඵලක තැබීම සම්බන්ධෙයන් එම පළාෙත් මහ ඇමතිතුමාට 
අපි වග කීම භාර දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා  ෙර්ඛීය අමාත්යාංශෙය් 
සමරු ඵලක ඉදි කිරීම සම්බන්ධෙයන් මධ්යම ආණ්ඩුව ඇඟිලි 
ගැසීමක් සිදු කරන්ෙන් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ෙමය 
පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලන මට්ටෙමන් විසඳිය යුතු පශ්නයක් හැටියට 
තමයි අපි දකින්ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. Now, the second Supplementary Question.  

  
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் கூறிய ேபான் , இ  மாகாண 

சைபக்கு உட்பட்ட விடயமாக இ ந்தா ம்  இவ்வாறான தவ கள் 
நடப்பைத நீங்கள் ெகளரவ ஆ நர் லமாக அறிந் ெகாள்ள 

ம் என்பைத ஏற் க்ெகாள் ர்களா?  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ආණ්ඩුකාරවරයාෙගන් දැන ගත යුතු කරුණක් හැටියට මම 

සඳහන් කෙළේ නැහැ. ෙමය සමරු ඵලකයක් සම්බන්ධෙයන් 
ෙමතුමා නඟලා තිෙබන පශ්නයක්, ගරු කථානායකතුමනි. 

ෙමතුමා කියන්ෙන්, මුස්ලිම් ෙකොංගසෙය් මන්තීවරුන්ෙග් නම් 
විතරයි සමරු ඵලකෙය් තිබුෙණ් කියලායි.  එම සමරු ඵලකය 
සම්බන්ධෙයන් මම වාර්තාවක් ඉල්ලා තිෙබනවා.  ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අපි ෙසොයා බලන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ඉදිරිෙය් දී ඒ සඳහා අවශ්ය උපෙදස්  ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
සාමාන්යෙයන් අපි සමරු ඵලක ගැන ෙහොයා බලන්ෙන් නැහැ, 

ගරු කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, එම සමරු ඵලකය හදන්න ෙකොපමණ 

මුදලක් වැය වුණාද? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
එම කටයුතු පළාත් සභාෙවන් කෙළේ. [බාධා කිරීම්] 
 
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) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, Hon. Rauff Hakeem.  

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Hon. Speaker, with the permission of the Hon. 

Minister I would like to explain the issue raised by the 
Hon. Imran Maharoof. In fact, he will remember, as far as 
the Water Board is concerned, whatever projects that 
have been opened recently, their names are in that 
particular plaque. We have done that.  I also looked into 
this issue.  In this instance what happened was, the funds 
have come from the NELSIP. About Rs. 3 million has 
come from the Ministry of Sports and Rs. 2 million has 
come from the Muttur Pradeshiya Sabha. So, it is totally 
out of our control. These agencies come under the 
Provincial Council.  As far as my Ministry is concerned, I 
have not done any harm to the Hon. Member. Wherever 
our projects are opened, all their names are in the plaque. 
I must tell him that.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Hon. Speaker, the Chief Minister also represents the 

Party which the Hon. Rauff Hakeem represents and the 
authority with regard to the plaque is a matter within the 
purview of the Chief Minister. Therefore, I am sure the 
Hon. Rauff Hakeem and the Hon. Imran Maharoof can 
sort it out between themselves without wasting 
Parliamentary time.    

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Let the Hon. Minister of Provincial Councils and 

Local Government inform the Chief Minister. We will 
leave it that.  

 
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) 
What is the point of Order? 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි,  සමරු ඵලකයක නමක් ඇතුළත් 

ෙනොවීමක් ගැන පශ්නයක් සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්නට 
ෙමපමණ ෙව්ලාවක් වැය කරන එක සාධාරණද? ඒවා කථා කර 
ගන්න තැන් තිෙබනවා ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ඊළඟ පශ්නයට යමු. 
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මහෙපොළ ශිෂ්යත්ව: ෙතෝරා ගැනීෙම් කමෙව්දය 
மஹாெபால லைமப் பாிசில்கள்: ெதாி  ைறைம 

MAHAPOLA SCHOLARSHIPS: SELECTION CRITERIA 

    1574/’17 
11. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
උසස්  අධ්යාපන  හා  මහාමාර්ග  අමාත්යතුමාෙගන්  ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 
(අ) (i) පසුගිය ආසන්නතම අධ්යයන වර්ෂ 5 තුළදී රාජ්ය 

විශව්විද්යාලවලට බඳවා ගනු ලැබූමුළු ශිෂ්ය 
සංඛ්යාව අතරින් මහෙපොළ උසස ් අධ්යාපන 
ශිෂ්යත්ව ලබා දුන් ශිෂ්ය සංඛ්යාව;  

 (ii) දැනට මහෙපොළ ශිෂ්යත්වයක් ෙවනුෙවන් මාසිකව 
ෙගවන මුදල ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) මහෙපොළ ශිෂ්යත්ව පිරිනැමීෙම්දී කුසලතාවය මත 
(on merit basis) ශිෂ්යත්ව පිරිනැමීම සඳහා සිසුන් 
ෙතෝරා ගැනීෙම් කමෙව්දය කවෙර්ද; 

 (ii) පසුගිය ආසන්නතම අධ්යයන වර්ෂ 5 තුළදී, ඉහත 
(i)හි දක්වා ඇති පරිදි ජීව විද්යා, ගණිත, වාණිජ සහ 
කලා විෂය ධාරාවන් ෙවනුෙවන් කුසලතාවය මත 
මහෙපොළ ශිෂ්යත්ව ලබාදුන් ශිෂ්ය සංඛ්යාව, 
අධ්යයන වර්ෂය හා විෂය ධාරාව අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත අධ්යයන වර්ෂ 5 තුළ දී ඉහත (ii)හි සඳහන් 
සිසුන් අතරින් ඒ ඒ විෂය ධාරාවන් අනුව, අවම 
සුදුසුකම් ලැබූ ශිෂ්යයන් අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) 
විභාගෙය් පතිඵල අනුව අදාළ දිසත්ික් කුසලතාව 
(District Rank) සහ දිවයිෙන් කුසලතාවය (Island 
Rank) අධ්යයන වර්ෂය සහ විෂය ධාරාව අනුව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 
(அ) (i) கடந்த அண்மித்த 5 கல்வி ஆண் களி ள் அரச 

பல்கைலக்கழகங்க க்கு அ மதிக்கப்பட்ட 
ெமாத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்ைகயில் 
மஹாெபால உயர் கல்விப் லைமப்பாிசில் 
வழங்கப்பட்ட மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  மஹாெபால லைமப்பாிசி க்காக 
மாதாந்தம் ெச த்தப்ப கின்ற பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) மஹாெபால லைமப்பாிசில்கைள வழங்கும் 
ேபா  திறைம அ ப்பைடயில் (on merit basis) 
வழங்குவதற்கு மாணவர்கைள ெதாி  ெசய் ம் 

ைறைம யா  என்பைத ம்; 
 (ii) கடந்த அண்மித்த 5 கல்வி ஆண் களி ள், 

ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா  
உயிாியல், கணிதம், வணிகம் மற் ம் கைல 
பாடப் பிாி க க்காக திறைம அ ப்பைடயில் 
மஹாெபால லைமப் பாிசில்கள் வழங்கப்பட்ட 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக, கல்வி ஆண்  
மற் ம் பாடப் பிாி க க்கு அைமயத் தனித் 
தனிேய யா  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  5 கல்வி ஆண் களி ள், ேமேல (ii) 
இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள மாணவர்களில், 
அந்தந்தப் பாடப் பிாி க க்கு அைமய, 

குைறந்தபட்சத் தைகைமயிைனப் ெபற் ள்ள 
மாணவ மாணவிகளின் க.ெபா.த. (உ.த.) 
பாீட்ைசயின் ெப ேப க க்கு அைமய குறித்த 
மாவட்ட நிைல (District Rank) மற் ம் 
நாடளாவிய நிைல  (Island Rank) கல்வி ஆண்  
மற் ம் பாடப் பிாி க க்கைமய ெவவ்ேவறாக 
யாெதன் பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Higher Education and 

Highways: 
(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of students who received the 
Mahapola Higher Educational Scholarships out 
of the total number of students enrolled to the 
state universities in the last five academic years; 

 (ii) the value of a monthly installment of Mahapola 
Scholarship? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the methodology adopted in selecting students 
for offering Mahapola Scholarships on merit 
basis;  

 (ii) separately on the academic year and the subject 
stream basis, of the number of students who 
were offered the Mahapola Scholarship on merit 
basis in bio-science, mathematics, commerce 
and arts subjects in the past five years as given in 
(i) above;  

 (iii) as per the results of the G.C.E. (A/L) 
examination, of the district rank and the island 
rank of the student (who had the minimum 
qualification) in each of the subject streams 
mentioned in (ii) above in the last five academic 
years? 

(c) If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) (i) පසුගිය ආසන්නතම අධ්යයන වර්ෂ පහ තුළදී 
මහෙපොළ උසස ්අධ්යාපන ශිෂ්යත්ව ලබාදීම.  

 
 *ෙශේෂ්ඨාධිකරණය මඟින් ලබාදුන් SC.FR.No.418/2012 දරන 

නඩුෙව් තීන්දුව මත 2011 අධ්යයන වර්ෂය සඳහා අතිෙර්ක සිසුන් 
සංඛ්යාවක් බඳවාෙගන ඇත. 

අ.ෙපො.ස. 
උසස් ෙපළ 
වර්ෂය 

සාමාන්ය පෙව්ශය 
යටෙත් 

ෙතෝරාගන්නා ලද 
මුළු ශිෂ්ය සංඛ්යාව 

මහෙපොළ උසස් 
අධ්යාපන 
ශිෂ්යත්ව 

ලබාදුන් සංඛ්යාව 

    2011     26,944*     11,300 

    2012     22,943     12,503 

    2013     24,178     11,156 

    2014     24,343     12,747 

    2015     26,541     13,247 

25 26 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) කුසලතා ශිෂ්යත්වයක් ෙවනුෙවන් මාසික 
වාරිකෙය් වටිනාකම රුපියල් 5,050ක් (පන්දහස ්
පනහක්) වන පරිදි මහෙපොළ ශිෂ්යත්ව අරමුදෙලන් 
රුපියල් 2,600ක් (ෙදදහස ් හයසියයක්) හා මහා 
භාණ්ඩාගාරෙයන් රුපියල් 2,450ක (ෙදදහස ්
හාරසිය පනහක) මුදලකුත් සහ සාමාන්ය 
ශිෂ්යත්වයක් ෙවනුෙවන් මාසික වාරිකෙය් 
වටිනාකම රුපියල් 5,000ක් (පන්දහසක්) වන පරිදි 
මහෙපොළ ශිෂ්යත්ව අරමුදෙලන් රුපියල් 2,550ක් 
(ෙදදහස ් පන්සිය පනහක්) හා මහා 
භාණ්ඩාගාරෙයන් රුපියල් 2,450ක (ෙදදහස ්
හාරසිය පනහක) මුදලකුත් ෙගවනු ලැෙබ්. 

(ආ) (i) එක් එක් විෂය ධාරාව අනුව ෙවන් කරන ලද 
ශිෂ්යත්වවලින් සියයට 10ක පමාණයක් සඳහා 
කුසලතා ශිෂ්යත්ව පිරිනමනු ලැෙබ්. ඒ අනුව 
සාමාන්ය පෙව්ශය යටෙත් විශව්විද්යාලයට ෙත්රී 
පත් වී ලියාපදිංචි වූ ශිෂ්යයන්ෙග් ඉෙසඩ් අගය 
පමණක් (දීප ව්යාප්ත කුසලතාව) පදනම් කර ගනු 
ලැෙබ්.  

  කුසලතාව මත ශිෂ්යත්ව පිරිනැමීෙම්දී 
ෙදමාපියන්ෙග් වාර්ෂික ආදායම් සීමාවන් 
සැලකිල්ලට ෙනොගනී.  

 (ii) ඇමුණුම 02 මඟින් දක්වා ඇත. එය පහත පරිදි ෙව්. 

 
 

 (iii) ඇමුණුම 03 මඟින් දක්වා ඇත. එය සභාගත* 
කරමි. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමමනි,  උසස් අධ්යාපන අමාත්යවරයාෙගන් 

මට අතුරු පශ්න තුනක් අහන්න තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අතුරු පශ්න ෙදකයි අහන්න පුළුවන්. 

විෂය ධාරාව  අ.ෙපො.ස. උසස් ෙපළ වර්ෂය 

  2011 2012 2013 2014 2015 

ජීව විද්යාව  298  357  364  359  326 

ෙභෞතික විද්යාව  232  294  304  301  280 

වාණිජ්යය  238  289  299  302  284 

කලා  362  411  435  438  416 

 තාක්ෂණෙව්දය  -  -  -  -  97 

එකතුව 1130 1351 1402 1400  1403 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
කප්පාදු කරලා.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අප එයට එකඟ ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ කප්පාදුව නිසා අතුරු පශ්න 

ෙදකකින් ඔක්ෙකොම අහන්න සිද්ධ ෙවනවා.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, කප්පාදුවක් ෙනොෙවයි, එය පක්ෂ 

නායකයන් එකඟ වුණු කාරණයක්.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, විශ්වවිද්යාලවලට බඳවා ගන්නා ශිෂ්ය 

සංඛ්යාව වැඩි කළාය කියා ඔබතුමන්ලා කිව්වාට, මහෙපොළ 
ශිෂ්යාධාර සහ අනික් ශිෂ්යාධාර කියන ෙදෙක්ම එකතුව ගත්තත්, 
කමානුකූලව එකම සංඛ්යාවක් වාෙග් තමයි තිෙබන්ෙන්. 
විෙශේෂෙයන්ම මහෙපොළ ශිෂ්යාධාර ලබාදීෙම්දී පාෙයෝගික 
ෙනොවන ආදායම් සීමාවක් තමයි ෙදමව්පියන්ට දමලා තිෙබන්ෙන්. 
එම නිසා ෙම් පාෙයෝගික ෙනොවන ආදායම් සීමාව ෙවනස් කරන්න 
ආණ්ඩුව කටයුතු කරනවාද කියා මා පළමුෙවන්ම දැන ගන්න 
කැමැතියි.  

 ෙදවැනි කාරණය ෙමයයි. මහෙපොළ ශිෂ්යාධාර සඳහා උසස් 
අධ්යාපන අමාත්යාංශයට මුදල් ලබාගන්නා එක කමයක් තමයි ෙම් 
මහෙපොළ අරමුදල, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම් අරමුදලින් තමයි 
මාලෙබ් පිහිටි SLIIT එක  1999 ෙහෝ ඊට ආසන්න වර්ෂයකදී 
පිහිටුවනු ලැබුෙව්; එයට අයත් ඉඩමක, එයින් මුදල් ලබාෙගන. 
උසස් අධ්යාපන ඇමතිවරයා ෙම් ළඟදි ගැසට් නිෙව්දනයක් නිකුත් 
කර තිබුණා. ඒ අනුව ෙම් ආයතනය උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශය 
සමඟ තිබුණු බැඳීම්, ගිවිසුම් සියල්ෙලන්ම අයින් කර ෙපෞද්ගලික 
ආයතනයක් බවට පත් කර තිෙබනවා.    

මා ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, අන්න ඒ SLIIT 
ආයතනය ආරම්භ කිරීෙම්දී උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශය සහ 
මහෙපොළ ශිෂ්යත්ව අරමුදල සමඟ ඇති කර ගන්නා ලද ගිවිසුම් 
සහ ඒවා ඉවත් කරගන්න බලපාන ලද කරුණු ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවාද කියන එක. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි,  උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමා හැමදාමත් 

පශ්නවලට පිළිතුරු ෙදනවා. අත්යාවශ්ය කාරණයකට බැහැරව 
යාමට සිදු වූ නිසා එතුමා ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ.  
මට කිව්වා, පිළිතුර ඉදිරිපත් කරන්න කියලා.  ගරු මන්තීතුමනි, 
සියලුම අතුරු පශ්න එතුමාට ෙයොමු කරන්නය කිව්වා.  එතුමා 
ඔබතුමාට පිළිතුරු ෙද්වි. 
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[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

—————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*    னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමන්ලාෙග් කමෙව්දය හරහා එතුමාට ඒ අතුරු පශ්න 

යවනවාද? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔව්. ඒවා යවලා ඔබතුමාටත් පිටපතක් එවනවා, 

සම්බන්ධීකරණය පහසු ෙවන්න. 

  
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි, මට පිළිතුර එවන්න. 
 
 

ඉලමරුදන්කුලම් සහ ෙසේමමඩු ගම්මානවල 
ජනතාව: ශුභසාධන ව්යාපෘති 

இளம தங்குளம் மற் ம் ேசமம  கிராம மக்கள்: 
நலன் ாித் திட்டங்கள் 

PEOPLE OF ILAMARUDANKUAM AND SEMAMADU 
VILLAGES: WELFARE PROJECTS  

1369/’16 
14.ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 

(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
බන්ධනාගාර  පතිසංස්කරණ,  පුනරුත්ථාපන,  නැවත  පදිංචි 

කිරීම  හා  හින්දු  ආගමික  කටයුතු  අමාත්යතුමාෙගන්  ඇසූ 
ප  ශ්නය - (1) : 

(අ) (i) වවුනියාව දිසත්ික්කෙය්, වවුනියාව දකුණ 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, ඕමන්ෙතයි 
හන්දියට නැ ෙඟනහිරින් කිෙලෝමීටර 7ක් දුරින්, 
ඉලමරුදන්කුලම ගම්මානයත්, එතැන් සිට 
කිෙලෝමීටර 3ක් දුරින් ෙසේමමඩු ගම්මානයත් පිහිටා 
ඇති බවත්; 

 (ii) යුදමය තත්ත්වයට ෙපර ෙමම ගම්මානවල පවුල් 
500ක් ජීවත් වූ අතර යුදමය තත්ත්වය 
අවසන්වීෙමන් පසු ෙම් වනවිට ඉලමරුදන්කුලම 
ගම්මානෙය් පවුල් 19ක්ද,  ෙසේමමඩු ගම්මානෙය් 
පවුල් 65ක්ද ජීවත්වන බවත්; 

 (iii) ෙමම ගම්මානවල යුදමය තත්ත්වයට ෙපර අක්කර 
1100 ක් පමණ වූ බිම් පෙද්ශයක වගා කටයුතු 
සිදුවූ අතර වර්තමානෙය් වන අලි තර්ජන 
ෙහේතුෙවන් ෙගොවිතැන් කිරීමට ෙනොහැකි 
තත්ත්වයක් උදා වී ඇති බවත්; 

 (iv) ෙමම ජනතාව ෙවනුෙවන් කිසිදු නිවාස ෙයෝජනා 
කමයක් කියාත්මක ෙනොවූ බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉලමරුදන්කුලම් සහ ෙසේමමඩු ගම්මානවල 
ජීවත්වන ජනතාවෙග් ශුභසිද්ධිය උෙදසා ෙම් 
වනවිට ව්යාපෘති කියාත්මක කර තිෙබ්ද; 

  (ii) එෙසේ නම්, එම ව්යාපෘති කවෙර්ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඉදිරිෙය්දී කියාත්මක කිරීමට 
අෙප්ක්ෂිත ව්යාපෘති කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 
மீள்கு ேயற்ற மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) வ னியா மாவட்டத்தின் வ னியா ெதற்கு 
பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில், ஓமந்ைத சந்திக்கு 
கிழக்ேக 7 கிேலா மீற்றர் ரத்தில், 
இளம தங்குளம் கிராம ம் அங்கி ந்  3 
கிேலா மீற்றர் ரத்தில் ேசமம  கிரா ம் 
அைமந் ள்ளன  என்பைத ம்; 

 (ii) த்த நிைலைமக்கு ன்னர் இக்கிராமங்களில் 
500 கு ம்பங்கள் வாழ்ந் வந்த டன், த்த 
நிைலைம வைடந்ததன் பின்னர் தற்ேபா  
இளம தங்குளம் கிராமத்தில் 19 கு ம்பங்க ம் 
ேசமம  கிராமத்தில் 65 கு ம்பங்க ம் வாழ்ந்  
வ கின்றன என்பைத ம்; 

 (iii) இக்கிராமங்களில் த்த நிைலைமக்கு ன்னர் 
சுமார் 1100 ஏக்கர் அளவான காணிக ள்ள  
பிரேதசத்தில் பயிர்ச்ெசய்ைக நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட டன், தற்ேபா  காட்  
யாைனகளின் அச்சு த்தல் காரணமாக 
விவசாயம் ெசய்வதற்கு யாத நிைலைம 
உ வாகி ள்ள  என்பைத ம்; 

  (iv) இம்மக்க க்ெகன எந்தெவா  டைமப் த் 
திட்ட ம் அ ல்ப த்தப்படவில்ைல  
என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இளம தங்குளம் மற் ம் ேசமம  கிராமங்களில் 
வா ம் மக்களின் நலன் ாிக்காக தற்ேபா  
க த்திட்டங்கள் அ ல்ப த்தப்பட் ள்ளனவா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  க த்திட்டங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், எதிர்காலத்தில் அ ல்ப த்த 
உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள க த்திட்டங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the of Prison Reforms, Rehabilitation, 

Resettlement and Hindu Religious Affairs: 

(a) Is he aware - 

 (i) that the Ilamarudankulam village is located 7 
kilometres to the east of the Omanthai junction 
which belongs to the Vavuniya-South 
Divisional Secretary's Division of the Vavuniya 
District and that the Semamadu village is 
located 3 kilometres from the aforementioned 
village; 

 (ii) that 500 families lived in these villages before 
the war situation and that after the end of the 
war, 19 families reside in the Ilamarudankulam 
village and that 65 families occupy the 
Semamadu village by now; 

 (iii) that before the war, approximately 1,100 acres 
of land was cultivated in these villages but the 
threats posed by wild elephants at present have 
made it impossible to engage in cultivation 
activities there; and 
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 (iv) that no housing scheme was implemented for the 
benefit of the aforementioned people? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether projects have been carried out for the 
wellbeing of the people of Ilamarudankulam and 
Semamadu by now; 

 (ii) if so, of the names of such projects; and 

 (iii) if not, of the names of projects which are 
expected to be implemented in future? 

(c) If not, why? 

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
නැවත පදිංචි කිරීම රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் - னர்வாழ் 
வளிப்  மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, சிைறச்சாைலகள் 

ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர் அவர்களின் சார்பில் நான் இந்த 
வினா க்கு விைடயளிக்கின்ேறன்.  

(அ) (i) ஆம்.  

 (ii) த்தத்திற்கு ன்னர் இளம தங்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாிவில் 2 4 0  கு ம்பங்க ம் 
இளம தங்குளம் கிராமத்தில் மட் ம் 8 5 
கு ம்பங்க ம் வாழ்ந் வந்த டன் ேசமம  
கிராம அ வலர் பிாிவில் 269 கு ம்பங்க ம் 
வசித்  வந் ள்ளன. த்தம் வைடந்த 
பின்னர் இளம தங்குளம் கிராம ேசைவயாளர் 
பிாிவில் தற்ெபா  5 4  கு ம்பங்க ம் 
இளம தங்குளம் கிராமத்தில் மட் ம் 1 9 
கு ம்பங்க ம் ேசமம  கிராம அ வலர் 
பிாிவில்  105 கு ம்பங்க ம்  வசித்  
வ கின்றன. 

 (iii) இக்கிராமத்தில் த்தத்திற்கு ன்னர் இளம தங் 
குளம் கிராம ேசைவயாளர் பிாிவில் 540 ஏக்கர் 
வயல் நிலம் பயிர்ச்ெசய்ைகக்கு உட்பட்ட டன் 
ேசமம  கிராம அ வலர் பிாிவில் 1,000 ஏக்கர் 
வயல் நில ம் பயிர்ச்ெசய்ைகக்கு உட்ப த்தப் 
பட்ட . எனி ம் த்த நிைலைமயின் பின்னர் 
இளம தங்குளம் கிராம ேசைவயாளர் பிாிவில் 

2016ஆம் ஆண்  302 ஏக்கர் வயல் நில ம் 
ேசமம  கிராம அ வலர் பிாிவில் 1,200 ஏக்கர் 
வயல் நில ம் பயிர்ச்ெசய்ைகக்கு உட்ப த்தப் 
பட்ட . காட்  யாைனகளின் தாக்கத்ைதத் 
த ப்பதற்கு யாைன ேவ  அைமப்பதற்கான 
ேவைலகள் ன்ென க்கப்பட்  வ கின்றன. 

 (vi) டைமப் த் திட்டங்கள் அ ல்ப த்தப் 
பட் ள்ளன. விபரங்கள் வினா ஆ(ii) இற்குாிய 
பதி ல் குறிப்பிடப்பட் ள்ளன.  

(ஆ) (i) ஆம். 

 (ii) வ னியா மாவட்டத்தின் ேசமம  கிராம 
அ வலர் பிாிவில் வசித் வ ம் 94 கு ம்பங்  
க க்கு 2014ஆம் ஆண்  SEED எ ம் அரச 
சார்பற்ற நி வனத்தினால் 1,35,000 பாய் 

நிதியிைனப் பயன்ப த்தி அைர நிரந்தர கள் 
அைமத் க் ெகா க்கப்பட் ள்ளன.  

  ேம ம் இந்த ஆண் ல் (2017) நிரந்தரக் கல் 
 அைமப்பதற்கு 63 பயனாளிக ம் பாதிப் 

பைடந்த கைளத் தி த்தி அைமப்பதற்கு 03 
பயனாளிக மாக ெமாத்தம் ேசமம  கிராம 
அ வலர் பிாிவில் 66 பயனாளிகள் ெதாி  
ெசய்யப்பட் ள்ளனர்.  

  இளம தங்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவில் 
வசித் வ ம் 47 கு ம்பங்க க்கு அனர்த்த 

காைமத் வ நிைலயத்தின் உதவியின்கீழ் 
தற்கா க கள் தி த்திக் ெகா க்கப் 
ப ள்ளன. ேம ம் இவ்வாண் ல் நிரந்தர கல் 

 அைமப்பதற்கு 41 பயனாளிக ம் பாதிப் 
பைடந்த கைளத் தி த்தி அைமப்பதற்கு 15 
பயனாளிக ம் என ெமாத்தம் இளம தங்குளம் 
கிராம அ வலர் பிாிவில் 56 பயனாளிகள் 
ெதாி  ெசய்யப்பட் ள்ளனர்.  

  2016ஆம் ஆண்  எம  அைமச்சின் நிதி 
உதவியின்கீழ் ேசமம  கிராம அ வலர் 
பிாிவில் 6 பயனாளிக க்கு  70,000 பாய் 
ெப மதியான விவசாய உபகரணங்க ம் 2 
பயனாளிக க்கு  70,000  பாய் ெப மதியான 
நல் னப் பசு மா க மாக ெமாத்தம் 8 
பயனாளிக க்கு வாழ்வாதார உதவிகள் 
வழங்கப்பட் ள்ளன. இளம தங்குளம் கிராம 
ேசைவயாளர் பிாிவி ள்ள 8 பயனாளிக க்கு  
100,000 பாய்  ெப மதியான வாழ்வாதார 
உதவித்திட்டங்கள் வழங்கப்பட் ள்ளன.  

  2016ஆம் ஆண்  எம  அைமச்சின் நிதி 
உதவியின்கீழ் ெதாி ெசய்யப்பட்ட 7 பயனாளி 
க க்கு  55,000 பா ெப மதியான மலசல 
கூடங்கள் அைமத் க் ெகா க்கப் பட் ள்ளன.  

 (iii) ெபா த்தமற்ற .  

(இ) ெபா த்தமற்ற .  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Douglas Devananda, do you have any 

Supplementary Questions? 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
No.  

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

පශ්න අංක 1-65/'15-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා 
පශ්නය අහනවාද? [බාධා කිරීමක්] 

ඊළඟට, පශ්න අංක 2-1115/'16-(1), ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි 
මන්තීතුමා පශ්නය අහනවාද? [බාධා කිරීමක්] 
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ෙද්ශීය කිරි නිෂප්ාදකයන්ට ලබා දුන් සහනාධාරය: 
විසත්ර 

உள்நாட் ப் பால் உற்பத்தியாளர்க க்கு வழங்கிய 
மானியம்: விபரம் 

SUBSIDY PROVIDED TO LOCAL MILK PRODUCERS: DETAILS   

 
1389/’16 

6.  ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා (ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මහතා ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர - மாண் மிகு பந் ல 
குணவர்தன சார்பாக) 

 (The Hon. Kanchana Wijesekera on behalf of the Bandula 
Gunawardana) 
ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ              

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2016 අය වැෙයහි අංක 141 ෙයෝජනාවට අනුව, 
ෙද්ශීය කිරි නිෂ්පාදකයන් සඳහා පැකැට්ටුවකට 
රුපියල් 30/-ක සහනාධාරයක් ලබා දීමට 
ෙයෝජනා කළ බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) ඉහත කිරි නිෂ්පාදන සහනාධාරය ෙවනුෙවන්, අය 
වැෙයන් ෙවන් කළ රුපියල් මිලියන 1,000ක 
මූල්ය පතිපාදන උපෙයෝජනය වූ අයුරු පැහැදිලි 
කරන්ෙන්ද; 

 (iii) කිරි නිෂ්පාදන සහනාධාරය කවර අමාත්යාංශයක් 
හරහා කවර පුද්ගලයන් ෙහෝ ආයතන ෙවත ලබා 
දුන්ෙන්ද; 

 (iv) වර්ෂ 2005 සිට ෙම් දක්වා ශී ලංකාෙව් කිරි 
නිෂ්පාදනය, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ලීටර් මිලියන ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
கிராமியப் ெபா ளாதார விவகாரங்கள் பற்றிய அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2 0 1 6ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் 
திட்டத்தின் 141ஆம் இலக்க ன்ெமாழி க் 
கைமவாக, உள்நாட் ப் பால் உற்பத்தியாளர் 
க க்கு ஒ  பக்ெகற் க்கு 30/- பாய் மானியம் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு ன்ெமாழியப் 
பட்டெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பால் உற்பத்திக்கான மானியத்தின் 
சார்பில், வர  ெசல த் திட்டத்தின் லம் 
ஒ க்கப்பட்ட 1000 மில் யன் பாய் நிதி 
ஏற்பா  பயன்ப த்தப்பட்ட விதத்ைதத் 
ெதளி ப த் வாரா என்பைத ம்; 

 (iii) பால் உற்பத்திக்கான மானியமான  எந்த 
அைமச்சின் ஊடாக எந்த நபர்க க்கு அல்ல  
நி வனங்க க்கு வழங்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iv) 2005ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இற்ைறவைர 
இலங்ைகயில் பால் உற்பத்தியான  ஒவ்ெவா  
ஆண் ன் பிரகாரம் தனித்தனியாக எத்தைன 
மில் யன் லீற்றர்கள் என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Rural Economic Affairs:  

(a) Will  he inform this House - 

 (i) whether he admits the fact that it was proposed 
as per the Proposal No.141 of the Budget of  
2016 to provide a subsidy to local milk 
producers,  which is 30 rupees per  packet;  

 (ii) whether he will explain  the manner in  which   
the  1000 million rupees allocated  by the budget 
for the  aforesaid  milk  production subsidy  was 
utilized; 

 (iii) the names of the persons or institutions to whom  
the aforesaid milk production subsidy was  
provided and of the Ministries through which it 
was   provided; 

 (iv) the number of litres of milk in millions  
produced in Sri Lanka  in each year during the 
period from the year 2005 up to now, 
separately? 

(b)    If not, why? 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා (ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் - கிராமியப் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பற்றிய அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic 
Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

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

(අ)  (i)   ඔව්. 

 (ii)  2016 වසෙර්දී - සීමාසහිත මිල්ෙකෝ සමාගම සඳහා                      
රුපියල්   241,363,350.00 

  සී/ස පැල්වත්ත කිරි නිෂ්පාදන සමාගම සඳහා                        
රුපියල්   241,794,345.00 

  උපෙයෝජනය වූ මුදල  රුපියල්  483,157,695.00 

 (iii)  ෙමම සහනාධාරය ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්යාංශෙය් 
නිර්ෙද්ශය මත මුදල් අමාත්යාංශය මඟින් සීමාසහිත 
මිල්ෙකෝ පුද්ගලික සමාගම හා සී/ස පැල්වත්ත කිරි 
නිෂ්පාදන සමාගම ෙවත ලබා දී ඇත.  

 (iv)   වර්ෂ 2005 සිට ෙම් දක්වා කිරි නිෂ්පාදනය (ලීටර)  
 

2005 - 192,741,600 

2006 - 196,623,360 

2007 - 202,009,200 

2008 - 208,093,090 

2009 - 233,316,240 

2010 - 247,554,000 

2011 - 258,303,600 

2012 - 299,250,000 

2013 - 329,169,600 

2014 - 333,903,600 

2015 - 374,443,200 

2016 - 384,008,400 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

"ගමට සවිය - සෙතොස බඩිය" වැඩසටහන:  
වියදම 

"கமட்ட சவிய - செதாச ப ய" நிகழ்ச்சித்திட்டம்: 
ெசல  

"GAMATA SAVIYA-SATHOSA BADIYA" PROGRAMME: 
EXPENDITURE  

1560/’17 
9.  ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
 (மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
 (The Hon. Sunil Handunnetti) 

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ            
පශ්නය - (1): 

(අ) (i) සමුපකාර ෙතොග ෙවළඳ සංසථ්ාව විසින් ආරම්භ 
කරන ලද "ගමට සවිය - සෙතොස බඩිය" ජංගම 
අෙළවි වැඩසටහන ෙම් වන විට කියාත්මක  
වන්ෙන්ද; 

 (ii) ෙමම ව්යාපෘතිය සඳහා ෙයොදවන ලද වාහන 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙමම වැඩසටහන කියාත්මක වූ කාලය 
ෙකොපමණද;  

 (iv) ෙම් සඳහා දරන ලද මුළු වියදම පිළිබඳ වාර්තාවක් 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;  

 (v) ෙමම ව්යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට ෙපර නිසි 
ශක්යතා අධ්යයනයක් සිදු කර තිෙබ්ද;  

 (vi) එෙසේ ෙනොමැති නම්, ව්යාපෘතිය ආරම්භ කිරීෙම් 
අවශ්යතාව කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) கூட் ற  ெமாத்த விற்பைனக் கூட் த் 
தாபனத்தினால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட "கமட்ட சவிய 
- செதாச ப ய" நடமா ம் சந்ைதப்ப த்தல் 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் தற்ேபா  அ ல் உள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  க த்திட்டத்திற்குப் பயன்ப த்தப்பட்ட 
வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (iii) இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டம் அ ல்ப த்தப்பட்ட 
காலப் பகுதி யா  என்பைத ம்; 

 (iv) இதற்காக ஏற்கப்பட்ட ெமாத்தச் ெசல  பற்றிய 
அறிக்ைகைய சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  க த்திட்டத்ைத ஆரம்பிக்க ன்னர் 
உாியவாறான சாத்தியக்கூ க் கற்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (vi) இன்ேறல், க த்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதன் 
ேதைவ யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Industry and Commerce: 
(a) Will he inform this House- 

 (i) whether the mobile  marketing programme 
named “Gamata Saviya-Sathosa Badiya” 

commenced by the Cooperative Wholesale 
Establishment Corporation is operative at  
present; 

 (ii) the number of vehicles deployed for  this 
programme; 

 (iii) the period of time for which this programme 
was operative; 

 (iv) whether a report of the total cost incurred for  
this programme will be submitted; 

 (v) whether a proper feasibility study has been done 
before this programme was commenced; 

 (vi) if not, the requirement of commencing this 
progarmme? 

(b)    If not, why?  
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் 
வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
ගරු කථානායකතුමනි, උත්තරය සභාගත කරන්නද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, you table it.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
කාලය තිෙබන නිසා උත්තරය දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පවතින කමය ෙවනස් කරන්න බැහැ, ගරු මන්තීතුමා. එෙහම 

ෙවනස් කෙළොත්, මට කටයුතු කරෙගන යන්න ෙබොෙහොම 
අමාරුයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා එකම පශ්නයට උත්තර 

ෙදන්න අවස්ථා ෙදකක් ලබා දුන්නා. අවස්ථාව දුන්නාට කමක් 
නැහැ. නමුත්-  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister will table it. ගරු මන්තීතුමා, දැන් ආපසු එය 

ෙවනස් කෙළොත්, පශ්නයක් ෙවනවා. පශ්නයට පිළිතුර table 
කරන්න.  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Hon. Speaker, I table* the Answer.   
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* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(a) (i) It is not operative now. 

 (ii) 100 vehicles.  

 (iii) The official launch of this programme was held on 04th 
December 2014 and it was implemented with effect 
from 08th December 2014. It was in operation until 
February 2015.  

 (iv)  Total Cost of the programme; 

  Down payment to purchase 100 vehicles                        
 -   Rs.  3,027,250.00 

  100 Nos. of electronic scales                                     

    -    Rs.  1,999,999.66 

  50 Nos of Tabs -   Rs.      825,000.00 

  Printing Machines -   Rs.      193,500.00 

  Marketing Software -   Rs.   1,000,000.00 

    - Rs.   2,018,500.00 

  Amount Paid -   Rs.  1,669,500.00 

  200 nos. T-Shirts -   Rs.     110,000.00 

    -    Rs.  6,806,749.66 

  Deduct-Income earned from resale of  Tabs    

    -    Rs.    (371500.00) 

  Total Cost -    Rs.  6,435,249.66 

 (v)  Feasibility study not done but Project proposal relating 
to programme was presented to the Board of Directors 
of CWE and it was approved. 

 (vi) Objective of this programme was to make available of 
essential commodities to rural masses at reasonable 
price and to cater low income segment through 
Sathosa. This programme was initiated by the former 
Minister of Cooperatives and Internal Trade and he 
stated about this programme in the Budget Speech on 
12th December 2013. (Hansard page 1889) 

 The concept of “Gamata Saviya” - Sathosa Badiya” 
was conceived to serve the rural areas where Lanka 
Sathosa outlets were not operating instead of granting 
Sathosa franchise to private shop owners as proposed 
in the budget.     

(b) Does not arise.  
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 12-1673/'17-(1), ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් 

මවුලානා මහතා. [බාධා කිරීමක්] 

පශ්න අංක 13-1748/'17-(1), ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් 
මහතා. [බාධා කිරීමක්] 

වී ෙගොවීන් සඳහා ෙපොෙහොර සහනාධාරය: විසත්ර 
ெநல் விவசாயிக க்கான உரமானியம்: விபரம் 
FERTILIZER SUBSIDY TO PADDY FARMERS: DETAILS  

 
1390/’16 

 
15.  ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා (ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

මහතා ෙවනුවට)  
 (மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர - மாண் மிகு பந் ல 

குணவர்தன சார்பாக) 
 (The Hon. Kanchana Wijesekera on behalf of the Hon. 

Bandula Gunawardana)  
  කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 
 

(අ) (i) 2016 අය වැය ෙයෝජනා අංක 136ට අනුව, වී 
ෙගොවීන් සඳහා වර්ෂයකට රුපියල් 25,000/-ක 
උපරිමයකට යටත්ව නිකුත් කළ ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ලබා ගත් පුද්ගලයන් සහ එම එක් 
එක් පුද්ගලයාට ලබා දුන් මූල්ය පදානය ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) වර්ෂ 2005 සිට 2016 දක්වා එක් එක් වර්ෂය සඳහා 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙවනුෙවන් රජය විසින් 
දරන ලද වියදම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 වර්ෂෙය්දී ෙපොෙහොර සහනාධාර සඳහා 
ෙවන් කළ රුපියල් මිලියන 35,000ක මුදලින් සහ 
2016 දී ෙවන් කළ රුපියල් මිලියන 37,500ක 
මුදලින් ඉතිරි කර ගත් මුදල් පමාණයක් ෙව් නම්, 
එම පමාණය ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2 0 1 6ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல  
திட்டத்தின் 136ஆம் இலக்க ன்ெமாழிவின் 
பிரகாரம் ெநல் விவசாயிக க்கு ஆண்ெடான் 

க்கு  25,000/- பாய் உச்சளவின் கீழ் 
விநிேயாகிக்கப்பட்ட உரமானியத்ைதப் ெபற் க் 
ெகாண்டவர்களின் ெபயர்ப் பட் யெலான்ைற 
அத்தைகய ஒவ்ேவார் ஆ க்கும் ெபற் க் 
ெகா க்கப்பட்ட நிதி அளிப் க டன் சமர்ப்பிப் 
பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) 2005 - 2016 வைர ஒவ்ேவார் ஆண் க்காக ம் 
உரமானியத்திற்ெகன அரசாங்கத்தினால் ஏற்கப் 
பட்ட ெசலவினம் தனித்தனிேய எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (iii) 2015ஆம் ஆண் ல் உர மானியத்திற்ெகன 
ஒ க்கப்பட்ட 35,000 மில் யன் பாயில் 
மற் ம் 2016ஆம் ஆண் ல் ஒ க்கப்பட்ட  
37,500 மில் யன் பாயில் ேசமிக்கப்பட்ட 
ெதாைக இ க்குமாயின், அத்ெதாைக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; அவர் இச்சைபயில் அறிவிப் 
பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Agriculture:  

(a) Will he inform this House- 
 (i) of the register of  persons  who obtained  the 

fertilizer subsidy which was  provided  to paddy 
farmers subjected to a maximum of Rs.25,000/- 
per year  as per budget Proposal No. 136 of 
Budget 2016  along with the financial allocations 
granted for each of the aforesaid persons;     

 (ii) separately of the expenditure borne by the 
government for the fertilizer subsidy for each 
year from 2005 to 2016; and 

 (iii) of the amount of remaining  money, if any, out 
of the grants of   Rs. 35,000 million and Rs. 
37,500 million allocated for the fertilizer subsidy 
in the years 2015 and 2016 respectively? 

(b)    If not, why? 
 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

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

 

(අ)  (i)   වී ෙගොවීන් සඳහා වර්ෂයකට රුපියල් 25,000/=ක 
උපරිමයකට යටත්ව 2016 වර්ෂෙය් ෙපොෙහොර සහනාධාර 
මුදල් ලබා දුන් ෙගොවීන් සංඛ්යාව 1,572,934 
(පහෙළොස්ලක්ෂ හැත්තෑෙදදහස් නවසිය තිස්හතර) කි. ෙම් 
සඳහා ලබා දුන් සමුපූර්ණ මූල්ය පදානය රුපියල් මිලියන 
13,078.15කි. (ඊට අදාළ නාම ෙල්ඛනය හා මූල්ය පදානය 
ඉංගීසි භාෂාෙවන් පමණක් අඩංගු කර   "ඇමුණුම - යල"* 
සහ "ඇමුණුම - මහ"* ෙලස ඉදිරිපත් කරමි.)  

 (ii)  වර්ෂ 2005 සිට 2016 දක්වා එක් එක් වර්ෂය සඳහා 
ෙපොෙහොර සහනාධාර ෙවනුෙවන් රජය විසින් දරන ලද 
වියදම පහතින් දක්වා ඇත.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (iii)   2015 වසෙර්දී ෙවන් කළ මුදල් ඉතිරි වී ෙනොමැත. 

  2016 වසෙර්දී රුපියල් මිලියන 9,475.7ක් ඉතිරි වී ඇත. 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්.   

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) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද point of Order එක?  

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 22. (4) යටෙත් අද 

ෙම් ගරු සභාවට පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. එහි පතිපාදන අංක 648 යටෙත් "කුලී හා පළාත් පාලන 
ආයතන සඳහා බදු සහ ගෘහ භාණ්ඩ හා කාර්යාලයීය උපකරණ 
සඳහා වන වියදම් ෙවනුෙවන් අතිෙර්ක පතිපාදන සැලසීම" 
මැෙයන් කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයට ලක්ෂ 30ක මුදලක් පතිපාදනය 
කර ඇති බව සඳහන් කර තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, 
ස්ථාවර නිෙයෝග 22. (4) යටෙත් ෙමවැන්නක් ඉදිරිපත් කරද්දී අඩු 
ගණෙන් ඒ පිළිබඳව යම් පැහැදිලි කිරීමක් ෙහෝ කළ යුතුයි කියා 
ස්ථාවර නිෙයෝගවල සඳහන්ව තිෙබනවා. ෙම් රෙට් රාජ්ය මුදල් 
මකර කටට දමනවා වාෙග් රුපියල් ලක්ෂ 4,000කට වැඩි මුදලක් 
ගිලිනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පධානියා වන ඔබතුමාෙගන් මම 
කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා, කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් 
කරන මහා විශාල මුදල් නාස්තිය පිළිබඳව අදාළ කැබිනට් 
ඇමතිවරයාට ෙහෝ මුදල් ඇමතිවරයාට ෙහෝ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කියා දන්වන ෙලස.  

රුපියල් ලක්ෂ 30 පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු දමනවා; මෑතකදී 
බඩු භාණ්ඩ ෙගෙනන්න රුපියල් ලක්ෂ 400 ගණනක් ෙවන් කළා; 
මාසික කුලිය රුපියල් ලක්ෂ 245යි. ෙම්ක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කෘෂිකර්ම රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පිළිතුරක් ෙදනවාද? 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
නැහැ. මම ඒ සම්බන්ධව ගරු ඇමතිතුමා දැනුවත් කරලා 

පිළිතුරක් ලබා ෙදන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of Order 

එක ෙමොකක්ද? 

39 40 

[ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා] 

වර්ෂය රජය විසින් දරා ඇති සහනාධාර 
මුදල (රුපියල් මිලියන) 

2005   6,285.52 
2006 10,699.43 
2007 10,998.27 
2008 26,449.82 
2009 26,935.10 
2010 22,277.70 
2011 42,540.62 
2012 48,233.30 
2013 22,251.68 
2014 32,910.54 
2015 49,569.89 
2016 28,024.30 

—————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*    னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
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ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරු 

30කට වැඩි සංඛ්යාවක් අත්සන් කරලා, හිටපු මුදල් අමාත්ය, 
වර්තමාන විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් කියා කලාපය 
සම්බන්ධෙයන් සභාෙව් විශ්වාසය නැති බව ඇතුළත් විශ්වාස භංග 
ෙයෝජනාවක් භාර දුන්නා. ඒ විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව විවාදයට 
ගැනීම වහාම කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා 
ෙගන තිෙබන තීරණය ෙමොකක්ද කියලා අපි ඔබතුමාෙගන් දැන 
ගන්න කැමැතියි.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා ලබන 

බහස්පතින්දාට තීරණයක් ෙදන්නම්. නීති පශ්නයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නීති පශ්නය විසඳුණාට පස්ෙසේ ඒ සාකච්ඡාව අනුව 
අපි බහස්පතින්දාට තීරණයක් ෙදන්නම්. ගරු විමල් වීරවංශ 
මන්තීතුමනි, බහස්පතින්දාට තීරණයක් ෙදන්නම්. එෙහම තමයි අද 
පක්ෂ නායකයින් එකඟ වුෙණ්.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් විවාදයට 

ගැනීමට නීතිමය බාධාවක් තිෙබන්න විධියක් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතැන නීතිමය බාධාවක්, sub judice කියන මතය ඉදිරිපත් 

කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් මමත් ෙසොයා බලලා- 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
එතැන තිෙබන්ෙන් ෙකොමිෂන් සභාවක්. ෙකොමිෂන් සභාෙවන් 

දඬුවම් ෙදන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ගැන ෙසොයා බැලුවා. ගරු මන්තීතුමනි, බහස්පතින්දාට 

තීරණයක් ෙදන්නම්. 'බැහැ.' කිව්ෙව් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙම් ආණ්ඩු පක්ෂය ෙම්ක මඟ හරින්න ෙන් හදන්ෙන්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක න්යාය පුස්තකයට ඇතුළත් කරන්න දවස් පහක් ගත 

ෙවනවා.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඇයි, ඒක විවාදයට ගන්න බැරි? 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි විවාදයට ගන්න බැහැ කියලා කිව්ෙව් නැහැ. ඒ ගැන 

තීරණයක් ගත්තා. ඒක ෙකෙරනවා.  
 
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, අපට ෙමොනවාද කරන්න කියන්ෙන්? 

එක්සත් ජාතීන්ෙග් කාර්යාලය ඉස්සරහ පැදුරක් දමලා විෙද්ශ 
කටයුතු ඇමතිතුමාට උපවාස කරන්න කියලාද කියන්ෙන්? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් බහස්පතින්දාට තීරණයක් ෙදන්නම්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙම් ෙයෝජනාව- [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, 

ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙයන් ඔබතුමාට ෙයෝජනාවක් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් තීරණය ලැබුණාට පස්ෙසේ ඒ අනුව ඒ ඒ 
පක්ෂවලට කියා කරන්න පුළුවන්. දැන් ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ඔබතුමාට ලැබුණු ඒ ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමා තීරණයක් ෙදන්න ඉස්සර ෙවලා ෙමතැන කෑ ගහනවා. 
එෙහම වුවමනා නැහැ ෙන්. අද ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තු 
පජාතන්තවාදය තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, 
ඔබතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් දුන්නා, ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙයන් විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් ගැන දැනුම් දීලා 
තිෙබනවා; ඔබතුමා ඒ ගැන තීරණයක් ෙදනවා කියලා. කවුරුවත් 
ඒකට විරුද්ධ නැහැ. 

මම දන්ෙන් නැහැ, තව ෙමොනවාද කරන්න කියන්ෙන් කියලා.   

එෙහම විනිවිදභාවෙයන් තමයි  ෙම් ආණ්ඩුව කියා කරන්ෙන්. 
හරි කථාවක් ෙන් කියන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් ගැන විවාදයක් අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. ලබන 

බහස්පතින්දාට දිනය කථා කරන ගන්න පුළුවන්.   [බාධා කිරීම්] 
අද දින පැවැති පක්ෂ නායකයන්ෙග් රැස්වීෙම්දී ෙම් පිළිබඳව 
තීරණය කළා. ඒ අනුව අපි තීරණය කළා, - [බාධා කිරීමක්] 
කරුණ කියන්න. විනාඩිෙයන් පැහැදිලි කරන්න.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, කරුණාකරලා අගමැතිතුමාට කියන්න 

ෙම්ක අංෙගොඩ ෙරෝහල ෙනොෙවයි, පාර්ලිෙම්න්තුව කියලා.   

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා බහස්පතින්දා ගන්න තීන්දුවට 

අදාළව පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් විධියට මම යම් කරුණක් 
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. අධිකරණ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කියාදාමයක් බදු ෙකොමිෂන් සභාවක් ඉදිරිෙය් විනිශ්චයට භාජන 
වන කාරණයක් ෙම් සභාෙව් විවාද කරන්න බැරි බව ඇත්තයි. 
නමුත්, ෙම් විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවට පස්තූත කාරණය, ෙම් 
ෙකොමිසම පත් කරලා තිෙබන්ෙන් බැඳුම්කර වංචාව 
සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙවයි. එයින් ස්වාධීන වූ, බැහැර වූ ෙවනත් 
වංචාවක් සම්බන්ධෙයන්. ෙම් ෙදක එකට ගැට ගැසීෙම් කිසිම 
අවශ්යතාවක් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොදයි. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා, වාදයක් කරන්න 

බැහැ. පැහැදිලි කිරීමක් නම් මම අවස්ථාව ෙදන්නම්. ඉන් පසුව 
පධාන කටයුතුවලට යන්න අවස්ථාව ෙදන්න.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළමුෙකොටම,  ඉදිරිපත් කර තිෙබන 

විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව න්යාය පතයට ආ යුතුව තිෙබනවා. න්යාය 
පතයට ඉදිරිපත් කළාට පසුව තමයි සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්ද, 
බැරිද කියලා විවාදයක් කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, ඔබතුමා තවම ෙම් 
ෙයෝජනාව න්යාය පතයට ඇතුළත් කරන්න කටයුතු කරලා නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
න්යාය පතයට ඇතුළත් කෙළේ නැත්ෙත් නීති පශ්නයක් පැන 

නැඟුණ නිසායි. ඒකට අවස්ථාව හදන්න තමයි අද උෙද් කථා 
කෙළේ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිතී පශ්නය පැන නඟින්ෙන් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාද කරන්න පුළුවන්ද, බැරිද කියන සාධකය 
මතයි. න්යාය පතයටවත් ඇතුළත් ෙවලා නැති එකක් ගැන 
ෙකොෙහොමද නීති පශ්න අහන්ෙන්?  විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කළා. ඒක න්යාය පතයට ඇතුළත් කරන්න. න්යාය 
පතයට ඇතුළත් කළාට පසුව සලකා බලන්න පුළුවන්, ඒක 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්ද, බැරිද කියන 
කාරණය. ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන පශ්නයක් තිෙබනවා. 
න්යාය පතයටවත් ඇතුළත් ෙනොකරන ලද කරුණක් ගැන ඔබතුමා 
නීතිපතිෙගන් විමසනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අවශ්ය  පියවර ගන්නවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමාට විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් භාර දුන්නාට පසුව, 

මුලින්ම ඒක න්යාය පතයට ඇතුළත් කළ යුතුයි. න්යාය පතයට 
ඇතුළත් කළාට පසුව, විවාදය තීරණය කිරීෙම්දී, විවාදයට ගත 
හැකිද, අධිකරණෙය් සාකච්ඡාවට බඳුන් ෙවන කරුණක්ද කියලා 
ෙවනම සාකච්ඡා කළ යුතුයි. හැබැයි, තවම ෙම් ෙයෝජනාව න්යාය 
පතයට ඇතුළත් කරලා නැහැ.   

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද උෙද් පැවැති පක්ෂ නායකයන්ෙග් රැස්වීමට ඔබතුමා ආෙව් 

නැහැ. ෙම් කරුණ එතැනදී සාකච්ඡා වුණා. ඒ අනුව තමයි එකඟ 
වුෙණ් ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලා බහස්පතින්දාට තීරණයක් 
ෙදන්නට. ඒක තමයි අවසාන තීරණය. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකුමනි, මම පක්ෂ නායක රැස්වීමට සහභාගි 

ෙනොවුණ එක ඇත්ත. හැබැයි, මම නිලධාරි මහත්වරුන්ෙගන් 
අහලා බැලුවා, අපට නිශ්චිත ෙලස දැනුම් දුන්නාද කියලා. මම ඒක 
විමසා බලන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැනුම් දීලා තිෙබනවා.   
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම ඒක අහලා තිෙබන්ෙන්. ඒෙකදි සාකච්ඡා වූ කරුණු 

තිෙබනවා, මට ෙවනම කථා කරන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ කරුණු ෙවනම කථා කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා ගැනත් එතැන කථා කරලා තිෙබනවා. මා ඉන්න ෙවලාවක 

ඒක කථා කළා නම්, වඩාත් ෙයෝග්යයි. මම නැති ෙවලාෙව් කථා 
කළ මහත්වරු ටිකක් ඉන්නවා, රාජිත ෙසේනාරත්න එෙහම. මම 
නැති ෙවලාෙව් කථා කළ ඒ මහත්වරුන්ට මම කියනවා, ඊළඟ 
පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී ඒක කථා කරන්න එන්න කියලා. ගරු 
කථානායකතුමනි,  කාර්ය මණ්ඩලය ගැන මම කවදාවත් ෙදොසක් 
කියන්ෙන් නැහැ; ෙම් ෙදොසක් කියනවා ෙනොෙවයි.  ඔවුන් මීට 
ෙපර අවස්ථා ගණනාවක දුරකථනෙයන් පක්ෂ නායක රැස්වීම් 
පිළිබඳව අපට දැනුම් දුන්නා. මා විසින්ම කිව්වා, දුරකථන ඇමතුම් 
ෙවනුවට මට ෙකටි පණිවුඩයක් එවන්න කියලා. නමුත් ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙකටි පණිවුඩය මට ලැබී තිබුෙණ් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙහොයා බලමු. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක ෙවන එකක්. ෙමතැන තිෙබන පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි.  

මම පක්ෂ නායක රැස්වීමට ආෙව් නැහැ, එතැන කථා කරන්න 
තිෙයද්දි ෙමතැන කථා කරනවා වාෙග් හැඟීමක් ඔබතුමා ෙදන්න 
හදපු නිසායි මම ඒක කිව්ෙව්. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ෙම්  කරුණ ඉදිරිපත් කරන්න. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පළමුෙකොටම මා ඉදිරිපත් කරන කරුණ ෙමයයි. විශ්වාස භංග 

ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළාට පසුව ඒ විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව 
න්යාය පතයට ඇතුළත් කළ යුතුද, නැද්ද කියන එක 
සම්බන්ධෙයන් විවාදයක් නැහැ. එය න්යාය පතයට ඇතුළත් කළ 
යුතුයි. න්යාය පතයට ඇතුළත් කළාට පසුව එය විවාදයට 
ගන්නවාද, නැද්ද කියලා විවාදයක් තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත්, ෙම් 
විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව තවම න්යාය පතයට ඇතුළත් ෙවලා 
නැහැ. ඒකයි තිෙබන පශ්නය. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක හරි. ඒක පිළිගන්නවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒකයි තිෙබන පශ්නය. ඒ නිසා න්යාය පතයට ෙමය ඇතුළත් 

කරන්න ඕනෑ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ලබන බහස්පතින්දා න්යාය පතයට ෙමම විශ්වාස භංග 

ෙයෝජනාව ඇතුළත් කරනවා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ තරම් කල් යන්ෙන් ඇයි? ෙහට න්යාය පතයට ඇතුළත් 

කරන්න පුළුවන් ෙන්? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මට නීති උපෙදස් ගන්න තිෙබනවා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහට න්යාය පතයට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් ෙන්? ගරු 

කථානායකතුමනි, න්යාය පතයට ඇතුළත් කරන්න නීති උපෙදස් 
ගන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද අඟහරුවාදා. බහස්පතින්දා න්යාය පතයට ඒක අපි ඇතුළත් 

කරනවා. ඒක අපි එකඟත්වෙයන් තීරණය කළා. 
 
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 අගමැතිතුමා. 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද දිනට නියමිත වැඩ කටයුතු අපට 

ටිකක් කල් දමන්න සිදු වුණා. ෙමොකද, කාන්තා හා ළමා කටයුතු 
අමාත්යතුමියට වුවමනා ෙවලා තිෙබනවා, පළාත් සභා හා පළාත් 
පාලන ආයතනවල කාන්තා නිෙයෝජනය ගැන සාකච්ඡා කරන්න. 
එම නිසා,  අද දිනට නියමිත කටයුතු ටිකක් කල් දමන්න සිදුවීම  
සම්බන්ධෙයන් මා සමාව ඉල්ලනවා.  

පක්ෂ නායකයන් හැටියට අපි ෙම් පශ්නය විසඳුවාම අපට ඒ 
සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරලා ෙම් සභාෙවන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත කර ගන්න පුළුවන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාට විරුද්ධව 
ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරලා තිබුණු විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව 
ෙමොකක්ද කියලා මම පත්තරෙයන් දැක්කා මිස ෙවන එකක් මා 
දැකලා නැහැ.  ෙමතැන ඒ සම්බන්ධෙයන් කාරණයක් සාකච්ඡා 
කළා කියලා මම දන්ෙන් නැහැ, ඔබතුමා කියන ෙතක්. මා 
හිතන්ෙන් ඕනෑම ෙවලාවක ඔබතුමාට ඒ දිහා බලා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් තීරණය කරන්න පුළුවන්. අපි ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කළාම සමහර අය එතැන තිෙබන වාක්ය කීපයකට 
විරුද්ධ වනවා. එෙහම නම්, ඒ වාක්ය ඉවත් කරන්න ඕනෑය 
කියලා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න. එෙහම තිෙබනවා නම්, 
ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරලා තීරණයක් ෙදන්න, 
බදාදාට නැත්නම් බහස්පතින්දාට. ඒක අපට පශ්නයක් නැහැ. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමනි, අපට ෙම්ක වාද විවාදයක් 

කරන්න බැහැ. ෙම් කරුණ ෙමතැනින් අවසාන කරන්න  ඕනෑ. 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ෙම්ක ෙවන කාරණයක්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සමස්ත කාර්ය 

මණ්ඩලය අපි අහලා තිෙබන විධියට 1,200ක් පමණ ඉන්නවා. ඒ 
නිලධාරි මණ්ඩලෙය් සහ මහජන නිෙයෝජිතයන්ෙග් අවශ්යතාව 
සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බිම් මහෙල් ෙසෞඛ්ය මධ්යස්ථානයක් 
පවත්වාෙගන යනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

හැබැයි අද එම ෙසෞඛ්ය මධ්යස්ථානයට ගියාම එතැන සිටින 
නිලධාරි මණ්ඩලය පකාශ කරන්ෙන්, "ෙසෞඛ්ය මධ්යස්ථානෙය් 
කිසිම ෙබෙහතක් නැහැ; ඖෂධ වර්ග නැහැ" කියලායි. ඒකට 
ෙහේතුව ෙලස දැන ගන්න ලැබී තිෙබන්ෙන්, පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 
රාජ්ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවට ෙගවිය යුතු රුපියල් ෙකෝටි 4½ක 
මුදල ෙගවා ෙනොතිබීම කියලායි. ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය 
බරපතළ පශ්නයක්. ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු කරලා, ඒ 
අවශ්යතාව සම්පූර්ණ කරන්න කියලා මම ඔබතුමාෙගන් 
කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, එය පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් කරන ෙගවීමක් 

ෙනොෙවයි. එම පහසුකම ලබා ෙදන්ෙන් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය 
විසිනුයි. අද උෙදත් මම ගරු ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාට කථා කළා. 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙයන් එම මුදල ෙගවා නැහැ. ෙනොෙගවීමට 
ෙහේතුව තමයි, audit query එකක් පැවැත්වීමට නියමිත බව.  
සාමාන්ය ෙබෙහත් වර්ග ගන්න පුළුවන්. Special ෙබෙහත් ෙදන 
ෙකොට තමයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් ගරු ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිතුමා කථා කරලා අවශ්ය පියවර ගනීවි. [බාධා කිරීම්] 
ඔබතුමා කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය බරපතළ කරුණක් ෙසේ සලකා 

මම ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කෙළේ, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෛවද්ය මධ්යස්ථානෙය් ෙබෙහත් නැත්නම් ආණ්ඩුෙව් 
ඉස්පිරිතාලවල තත්ත්වය ෙකොෙහොම ෙවයිද? ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා 
පණ්ඩිතකම් කියවන්ෙන් නැතිව ඒ ගැනත් ෙසොයා බලන්න 
කියන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙසෞඛ්ය මධ්යස්ථානෙය් ෙබෙහත් තිෙබනවා. විෙශේෂ ෙබෙහත් 

වර්ග තමයි නැත්ෙත්. ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙයන් කියනවා, "එම 
විෙශේෂ ෙබෙහත් වර්ගවලට ෙගවන්න බැහැ" කියලා. ඒ ගැන 
සාකච්ඡා කරලා ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා අපව දැනුවත් කරයි. ෙම් 
සම්බන්ධව පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් කිසිම විධියකින් වග කියන්ෙන් 
නැහැ. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 
 
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, පශ්නය කුමක්ද කියලා මමත් ගරු 

ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයාෙගන් අහලා බලන්නම්. අෙනක සාමාන්ය 
ජනතාව ගන්නා ෙබෙහත් ගැන ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා 
දන්නවා කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. අද ෙබෙහත් මිල අඩු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් 

ඇසූ පශ්නය, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා. 
 

 

ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
නන්දිකඩාල් කළපුව සංවර්ධනය කිරීම 

நந்திக்கடல் நீேராிைய அபிவி த்தி ெசய்தல்  
DEVELOPMENT OF NANDIKADAL LAGOON 

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 

வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர் மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர 
அவர்களிடம் ேகள்வி ேகட்க அ மதித்ததற்கு நன்றி.  

இலங்ைகச் சனத்ெதாைக ள்ளிவிபரவியல் திைணக்களம் 
கடந்த 2016ஆம் ஆண்  ஜனவாி மாதம் ெதாடக்கம் ெவளியிட்  
வ கின்ற வ ைமநிைலப் பட் ய ந் , எம  நாட் ல் கடந்த 
16 மாதங்களாகத் ெதாடர்ந்  வ ைமக் ேகாட் க்குள் இ ந்  
வ கின்ற 14 மாவட்டங்களில் இரண்டாம் நிைலயில் ல்ைலத்தீ  
மாவட்டம் இ ப்பதாகத் ெதாியவ கின்ற . ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத்தில் காணப்ப கின்ற வளங்கைள ஒ ங்குற அபிவி த்தி 
ெசய்தால் அம்மாவட்டத்ைத வ ைமநிைலயி ந்  மீட்க ம் 
என்பைத அவதானத்திற்ெகாண்டதில், ஓர் அபிவி த்தி நடவ க் 
ைகயாக நந்திக்கடல் நீேராி னரைமப் த்திட்டம் அடங்கி ள்ள  
என்பைத இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

சுமார் 3,120 ெஹக்டயர் பரப்பளைவக் ெகாண்ட பாாிய 
நீேராியாக விளங்கும் நந்திக்கடல், ஒ ங்கிய 2 கிேலாமீற்றர் 
நீளமான கால்வாய் வழியாக வட் வாகல் பகுதியில் கட டன் 
கலக்கின்ற . இதைன அண் ள்ள சூழலான  விசார் 
உயிாினவியல் க்கியத் வம் ெகாண்டதாக அைமயப் 
ெபற் ள்ள டன், அயல் பகுதிகளி ள்ள மக்க க்குப் விசார் 
உயிாினவியல் வளங்கைளப் ெபற் க்ெகா ப்பதாக ம் உள்ள . 
அத் டன், இக்கடலான  நண் , இறால் மற் ம் சில மீன் 
வைககைளக் ெகாண் ள்ளதாக ம் அைமந் ள்ள .  

ேமற்ப  நந்திக்கடல் நீேராியில் தற்ேபா , பாாியளவில் 
கழி ப்ெபா ட்கள் ைதந் , ப ந்  கிடப்பதா ம் மைழ 
காலத்தில் ேம ம் வண்டல் மண் ேசர்வதா ம் இதன  ஆழம் 
குைறந் ள்ள டன், கட ள் ஏாியின் நீர் கலக்குமிடத்தி ள்ள 
பாலத்த யில் ப கள் அதிகம் ப ந் , நீேராட்டத்திைனத் 
த த் ம் வ கின்றன. இதனால் ேமற்ப  ஏாியில் மீனினங்களின் 
உற்பத்திப் ெப க்கமான  ெவகுவாகக் குைறந் ள்ள . 
அத் டன், ேமற்ப  பாதிப் க்கள் காரணமான காலநிைல 
மாற்றங்களின்ேபா  மீனினங்கள் பாாிய அளவில் உயிழக்கின்ற 
நிைலைமகைள ம் அண்ைமக் காலத்தில் காணக்கூ யதாக 
இ ந்த .  

இதன் காரணமாக நந்திக்கடல் நீேராியின் லமாக ேநர ப் 
பயன்கைளப் ெப ேவார் சுமார் 10 ஆயிரம் ேப ம், மைற கமான 
பயன்கைளப் ெப ேவார் சுமார் 5 ஆயிரம் ேப ம் கிட்டத்தட்ட 
இரண்  வ ட காலமாகப்  ெபாி ம் பாதிக்கப்பட் , தங்கள  
வாழ்வாதாரங்க க்காக நிவாரணங்கைளக் ேகா கின்ற நிைல 
ஏற்பட் ள்ள . எனேவ, ேமற்ப  நந்திக்கடல் நீேராிையப் 
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னரைமப் ச் ெசய்வதன் லமாகத் தற்ேபா  தங்கள  
வாழ்வாதாரங்கைள ஈட் க்ெகாள்கின்ற மக்கள் மட் மன்றி, 
ேம ம் பல ம் தம  வாழ்வாதாரங்கைள ஈட் க்ெகாள்ள ம்.  

அந்த வைகயில், நந்திக்கடல் நீேராி ெதாடர்பில் ைறசார் 
நி ணத் வம் ெகாண்ட தரப்பினைரக் ெகாண்  அளைவ மதிப்பீ  
ெசய் , அதன  இயல்பான நீேராட்டத்திைன உ திெசய் ம் 
வைகயி ம் சூழ க்குப் பாதிப்  ஏற்படாத வைகயில் 
கடற்ெறாழில் வள்ளங்களின் பா காப்பான நகர் க க்கு 
வசதியளிக்கும் வைகயி ம் கடல்வாழ் உயிாினங்களின் 
ெப க்கத்ைத அதிகாிக்கும் வைகயி ம்  அதைனப் னரைமப் ச் 
ெசய்  உதவ மா? 

என  ேமற்ப  ேகள்விக்கு ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் பதில் 
வழங்குவார் என எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්ය සහ මහවැලි සංවර්ධන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்ச ம் மகாவ  அபிவி த்தி 
இராஜாங்க    அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development and State Minister  of  
Mahaweli Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා 

විසින් ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) ය ටෙත් අසන ලද පශ්නයට පිළිතුරු 
ඉදිරිපත් කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

නන්දිකඩාල් කළපුව ඇතුළුව කළපු 116ක් ෙම් රෙට් 
තිෙබනවා. ෙම් වනවිටත් ඒ කළපු 116 නිසි ෙලස සංවර්ධනය 
කරලා එහි නියමිත පතිඵල අරෙගන නැහැ. ඒ නිසාම පසු ගිය 
වර්ෂෙය් අවසාන භාගෙය් අෙප් අමාත්යාංශෙය් කළපු 
කළමනාකරණ ඒකකයක් ආරම්භ කළා. අපි ෙම් අවුරුද්ෙද් 
විෙශේෂෙයන්ම මීගමුව කළපුව ඇතුළු කළපු කිහිපයක් සංවර්ධනය 
කිරීමට පටන් ගත්තා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සියලුම කළපු ෙවනුෙවන් කළපු 
කළමනාකරණ කමිටු පිහිටුවා තිෙබනවා. පධාන වශෙයන් අවශ්ය 
වන්ෙන්, එක පැත්තකින්, මහ ජනතාවත් එක්ක එකතු ෙවලා ෙම් 
කළපු ආරක්ෂා කර ගැනීමයි. ෙම්වා අනවසරෙයන් ෙගොඩ කරලා 
විනාශ කරනවා. ඒ  වාෙග්ම ෙම් කළපුවලට විශාල වශෙයන් 
අපදව්ය බැහැර කරනවා. සමහර පෙද්ශවල නගරාසන්න 
වැසිකිළිවල අපදව්ය එකතු ෙවන්න තිෙබන්ෙන් කළපුවටයි. 
ගම්බද පෙද්ශවලත් ඒ තත්ත්වය ෙපෙනන්න තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
සියලුම කුණු කානුවල ජලය යන ස්ථානය බවට පත්ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කළපුයි. ඒ නිසා තමයි ෙම් සියලු කාරණා 
සැලකිල්ලට ෙගන පළමුෙවන්ම කළපු කළමනාකරණ කමිටු 
පිහිටුවා ජනතාව දැනුවත් කිරීෙමන් ඒ කටයුත්ත ආරම්භ කෙළේ. 
ෙම් වනවිට නන්දිකඩාල් කළපුව ඇතුළු සියලුම කළපු ෙවනුෙවන් 
කළපු කළමනාකරණ කමිටු පිහිටුවා තිෙබනවා. 2018 වනෙකට 
ෙම් සියල්ලටම ඇස්තෙම්න්තු සකස් කරලා මූල්ය පතිපාදන ෙවන් 
කර ෙගන, ෙම්වා සංවර්ධනය කරලා මාළු අස්වැන්නක් ලබා 
ගන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

අපි නන්දිකඩාල් කළපුව පිළිබඳවම කථා කෙළොත්, ඒ 
කළපුෙව් පධාන ගැටලුවක් තමයි එහි ෙමෝය කට වැලි පරයකින් 
වැසී තිබීම. ෙමය සෑම වර්ෂයකම සිද්ධ වනවා. අපි හිතනවා, මැයි 
මාසය වනෙකොට ෙම් වැලි පරය ඉවත් කරලා මුහුදු ජලය මිශ වීෙම් 
හැකියාව ලබා ෙදන්න ඕනෑය කියලා. එතෙකොට තමයි මසුන් ෙබෝ 
වීමක් සිද්ධ වන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් පෙද්ශෙය් වර්ෂාපතනය අඩුයි. 
ඒකත් ගැටලුවක් වනවා. කළපුෙව් ජලය පමාණෙය් අඩුවක් 
තිෙබනවා. එක කාලයකට තමයි ෙම් කළපුෙව් ජලය පිරිලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ඒ වාෙග්ම කළපුෙව් වතුර අඩුවන ෙවලාවට මාළු ඇල්ලීම 
සඳහා ධීවරයින් ෙවනත් තහනම් කම -සුදුසු නැති කම- උපෙයෝගී 
කර ගැනීම නිසා කුඩා මසුන් පවා අල්ලා ගන්න අවස්ථා අපට 
දැකගන්න තිෙබනවා. ඒකත් ගැටලුවක් බව අපි හඳුනාෙගන 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ජලෙය් ගැඹුර අඩු නිසා උෂ්ණත්වය 
වැඩිෙවනවා. අධික රස්නයත් එක්ක උෂ්ණත්වය වැඩි වුණාම 
මාළුන්ට ඒ තරම් හිතකර පරිසරයක් විධියට එම පරිසරය රඳා 
පවතින්ෙන් නැහැ. එක පැත්තකින් නන්දිකඩාල් කළපුෙව් ගැඹුර 
වැඩි කරන්නත්, මසුන් ඇල්ලීම සඳහා නිශ්චිත කමෙව්දයක් හදලා 
ෙදන්නත්, ඒ වාෙග්ම ජනතාවත් එක්ක සම්බන්ධෙවලා -
බද්ධෙවලා- එම කළපුව සංවර්ධනය කරලා ඔවුන්ට වැඩි 
ආදායමක් ලබාගන්න පුළුවන් පරිදි නිර්මාණය කරන්නත් තමයි 
අපි දැනට සැලසුම් කරන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, එම කළපු 
116 අපි නිවැරදිව කළමනාකරණය කෙළොත් අනාගතෙය්දී අපට 
විශාල මත්ස්ය අස්වැන්නක් ලබාගන්න පුළුවන් ෙවයි. එම නිසා 
ඉදිරි මාස කිහිපය ඇතුළත ෙවනම කළපු සංවර්ධන අධිකාරියක් 
සකස් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. දැනටමත් අපි ඒ 
සඳහා අවශ්ය කටයුතු කරෙගන යනවා. කළපු සංවර්ධන 
අධිකාරියක් සකස් කරලා එය ෙවනම අංශයක් බවට පත් 
කෙළොත්, අපට විශාල අස්වැන්නක් ලබාගන්න පුළුවන්. එය රෙට් 
ජාතික ආදායමට එකතු කරගන්නත් පුළුවන්කම ලැෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම උතුරු පෙද්ශෙය් නන්දිකඩාල් කළපුව ආසන්නෙය් 
පවුල් විශාල පමාණයකට -පවුල් 10,000ක් පමණ පමාණයකට- 
ෙම් ආශිතව රැකියා නිර්මාණය කරගන්න අපට හැකියාව 
තිෙබනවා. ඒ අය දැනටමත් ඒ කටයුතුවල ෙයෙදනවා. ඔවුන් 
විධිමත් පරිදි ආදායමක් ලබාගන්නා ජනතාවක් බවට 
පත්කරගන්න අවශ්ය ෙවනවා. 

යුද්ධය අවසන් වුණත් මත්ස්ය කර්මාන්තෙයන් ෙහොඳ 
ආදායමක් ලබාගන්න උතුරුකරෙය් ජනතාවට තවමත්  අවකාශ 
ලැබුෙණ් නැහැ කියලා අපි පිළිගන්නවා. ඒ නිසාම තමයි ෙමම 
කළපු ටික සංවර්ධනය කර ෙදන්නත්, ඒ වාෙග්ම අලුතින් වරායන් 
බිහි කරන්නත්, ඒ වාෙග්ම ඔවුන් නවීන තාක්ෂණය සහිත 
යාතාවලට හුරු කරවන්නත් අපි ෙයෝජනා කරලා තිෙබන්ෙන්. අපි 
ෙම් වන විට ඒ සඳහා අවශ්ය පියවර ගනිමින් යනවා. ගරු ඩග්ලස් 
ෙද්වානන්ද මැතිතුමා සඳහන් කළ කාරණය පිළිබඳවත් අෙප් 
විෙශේෂ සැලකිල්ලක් ෙයොදවලා එය සංවර්ධනය කරන්න කටයුතු 
කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, අමාත්යාංශ නිෙව්දන. පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්ය ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මන්තීතුමිය. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) 

යටෙත් මා ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා මඟින් පශ්නයක් 
ඉදිරිපත් කළා. එම පශ්නයට උත්තර බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, 
ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කාෙගන්ද පශ්නය ඇහුෙව්? 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා 

මඟින් පශ්නයක් ඉදිරිපත් කළා. අම්පාර පෙද්ශෙය් පශ්නයක් 
පිළිබඳවයි ඇහුෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමිය ෙමොන ඇමතිතුමාටද පශ්නය ඉදිරිපත් කෙළේ? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) 

යටෙත් පශ්නයක් ඉදිරිපත් කළා. අපි දවස් කිහිපයක් තිස්ෙසේ 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු පිළිතුරක් අද ෙදන්න සූදානම් කියලා ගරු 
ඇමතිතුමා කියනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙකොයි ඇමතිතුමාද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා දැන් කථා කරයි. 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙවනත් නිෙව්දන ඉදිරිපත් කරන්න ඉස්ෙසල්ලා මෙග් 

පශ්නයට පිළිතුර ලබාෙදයි කියලා මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ගරු අමාත්යතුමා. 

 
 ජීවෙනෝපාය අහිමි වූ ෙවෙළඳුන්ට අම්පාර 
බස් නැවතුම්ෙපොළ සංකීර්ණෙය් කඩ කාමර 
ලබා දීම: පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
 வாழ்வாதாரத்ைத இழந்த வியாபாாிக க்கு 

அம்பாைற பஸ் நிைலயத் ெதாகுதியில் 
கைடகைள வழங்குதல்: மாகாண சைபகள் 

மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சாின  கூற்  
PROVISION OF SHOP SPACE AT AMPARA BUS 

STAND TO VENDORS WHO LOST LIVELIHOOD: 
STATEMENT BY MINISTER OF PROVINCIAL 

COUNCILS AND LOCAL GOVERNMENT 
 
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, 2017.07.07වන දින ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා විසින් ගරු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යතුමාෙගන් පිළිතුරු අෙප්ක්ෂාෙවන් අසන ලද පශ්නය 
සඳහා පිළිතුරු ෙමෙසේයි. 

අදාළ පශ්නය සම්බන්ධෙයන් අම්පාර නගර සභාෙව් ෙල්කම් 
විමසා වාර්තාවක් ෙගන්වාගත් අතර, ඒ අනුව පිළිතුරු ලබාෙදමි. 

1. 2009-2030 අම්පාර නගර සභා බල පෙද්ශය සඳහා වූ 
නාගරික සංවර්ධන සැලැසේමහි 3.6.2 බස ් නැවතුම්පළ 
සංවර්ධනය කිරීම යටෙත් දැනට බස ්නැවතුම්පළ පවතින 
භූමියට යාබද ඉඩම් ෙකොටස ් බස ් නැවතුම සංවර්ධනය 
සඳහා ෙයොදා ගැනීමට ෙයෝජනා කර ඇත. 

 එකී අම්පාර නාගරික සංවර්ධන බල පෙද්ශය සඳහා වූ 
සංවර්ධන සැලැසම් එවකට නාගරික සංවර්ධන හා පූජා 
භූමි සංවර්ධන අමාත්ය දිෙන්ෂ් චන්ද රූපසිංහ ගුණවර්ධන 
මහතා විසින් 26/ෙනොවැ/2009 දින අනුමත කර ඇත. ඊට 
අනුකූලව අම්පාර බස ්නැවතුම්ෙපොළ ඉදිකිරීම ආරම්භ කළ 
අතර, අම්පාර නාගරික බස ්නැවතුම්ෙපොෙළහි කඩ කාමර 
ලබා දීෙම්දී පමුඛතාව පැරණි බස ් නැවතුම්ෙපොෙළේ කඩ 
කාමර පවත්වා ෙගන ගිය පුද්ගලයන්ට ලබා දීමට කටයුතු 
කර ඇත. අම්පාර පාෙද්ශීය ෙල්කම්, අධිකරණෙයන් ලබා 
ගත් නිෙයෝගයන් මත නගර සංවර්ධන සැලැසම්ට 
අනුකූලව බස ්නැවතුම්ෙපොළ පිහිටි රජයට අයත් ඉඩෙම් 
අනවසරෙයන් පදිංචිව සිටි පවුල් 07 ඉවත් කර ඇති අතර, 
ඔවුන් සඳහා පහත සඳහන් පහසුකම් ලබා දීමට කටයුතු 
කර ඇත. 
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 එම පුද්ගලයන් ෙවනුෙවන් ලබා දිය හැකි ෙවනත් සහන 

 බස ්නැවතුම්ෙපොළ ඉදිරිපස ෙවෙළඳසැල් 01 බැගින් පවුල් 
07ක් සඳහා ලබා දීම. 

 අදාළ පවුල් 7 සඳහා අම්පාර නගර සභා බල පෙද්ශෙයන් 
පර්චස ්10 පමාණෙය් ඉඩම් ෙකොටස ්7ක් ලබා දීම. 

 එක පවුලකට සිෙමන්ති මිටි 180 බැගින් පවුල් 7 සඳහා 
සිෙමන්ති මිටි 1260ක් ලබා දීම. 

 ඉදි කිරීම් කටයුතු සඳහා අවශ්ය වැලි පමාණය පවාහනයට 
අවසරය ලබා දීම. 

 නිවාස අත්තිවාරම දැමීෙමන් පසු සමෘද්ධි අධිකාරිය මඟින් 
රුපියල් 150,000.00ක් බැගින් ආධාරයක් ලබා දීම. 

 සථ්ීර නිවාස සාදා ගන්නා ෙතක් එක් පවුලකට මසකට 
රුපියල් 8,000.00 බැගින් මාස 4ක් සඳහා පවුල් 7ට ෙගවල් 
කුලී ලබා දීම. 

 නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් රුපියල් ලක්ෂ 5 බැගින් 
ණය ආධාර ලබා දීමට කටයුතු කිරීම. 

2. අදාළ ෙනොෙව්. 

 2009-2030 අම්පාර නාගරික සැලැසේම් 3.6.2 පකාරව සිදු 
කර ඇති බව අම්පාර නගර සභාව වාර්තා කර ඇත. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමියකෙග් පශ්නයක්- 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
එතුමිය ඇවිල්ලා මට ෙම් පශ්නය කිව්වා. එම පශ්නය 

විසඳන්න අපි කටයුතු කරනවා. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ෙමම පශ්නය ඉක්මනින්ම විසඳා ෙදනවා නම් ෙහොඳයි ගරු 

කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා හමුෙවලා ඉක්මනින්ම ෙමම පශ්නය විසඳන්න- 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ෙහොඳයි. සහෙයෝගය ෙදන්නම්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් විසඳනවා කියලා කිව්වා ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ගරු ශියානි 

විෙජ්විකම මන්තීතුමිය කථා කරන්න.  

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පශ්න ෙදකක් ඉදිරිපත් කළා. ගරු 

ඇමතිතුමනි, පළමුෙවනි කාරණය තමයි අනවසර පදිංචිකරුවන් 

ඉවත් කරපු නගර සැලැස්මට අනුව ෙහෝ  bus stand එක දියුණු 
කරන්න ඕනෑ. ඒ ඉවත් කරපු අය ෙම් නගරෙය් ෙවෙළඳාම් කරලා 
ජීවත් වුණු අයයි. Bus stand එෙක් කඩ විසි ගණනක් තිෙබනවා. 
මම ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් කෙළේ, ෙම් කඩ ටික ෙටන්ඩර් කරන්න 
කලිනුයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ඉවත් කළ අය ටයිල් කරන ලද 
ස්ථිර නිවාස හදා තිබුෙණ්. ෙම් අය bus stand එක ආසන්නෙය් 
ෙවෙළඳාම් කරලා ජීවත් වුණු අය නිසා, ෙම් bus stand එෙක් 
ස්ථිරව ඉදිකරන කඩ කාමරවලින් එකක් බැගින් ෙදන්න කියලායි 
අපි කියන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ගරු ඇමතිතුමා ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න.  

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ෙම් ෙදන්නම් කියන කඩ 

කාමරවලට අවසර ෙදන්නත් බැහැ කියලා PHI ෙම් වන විට 
කියලා තිෙබනවා. ෙම්ක, ෙම් මිනිසුන් රවටන්න ෙමම නාගරික 
ෙල්කම්වරිය කරන කාර්යයක්.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
මම අදාළ පවුල් 7ම සාකච්ඡාවට කැඳවන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක ෙහොඳයි. ඒක තමයි නියම කමය. ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී පනත් ෙයෝජනා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද, point of Order එක? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු සභානායක 

කාර්යාලෙය් ෙල්කම්තුමා විසින් පාර්ලිෙම්න්තු මහ ෙල්කම්තුමාට 
එවන ලද ලිපියක පිටපතක් මා ළඟ තිෙබනවා. එහි පිටපත් විපක්ෂ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නායක කාර්යාලයටත් ලබා දුන් නිසායි මා ළඟ පිටපතක් 
තිෙබන්ෙන්. එහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා. "පාර්ලිෙම්න්තු      
මන්තී ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා විසින් 2017.07.28වන දින 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් කෘෂිකර්ම අමාත්ය දුමින්ද 
දිසානායක මැතිතුමා ෙවත ෙයොමු කරනු ලබන පශ්නය සඳහා වන 
පිළිතුරු 2017.08.08වන අඟහරුවාදා දින ගරු අමාත්යතුමා විසින් 
ලබා දීමට නියමිතය" කියලා. නමුත් එම පිළිතුර අද- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කවුද, අදාළ අමාත්යතුමා? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දුමින්ද දිසානායක අමාත්යතුමා. පාර්ලිෙම්න්තු මහ 

ෙල්කම්තුමාට සභානායකතුමා විසින් ලිපියක් පවා නිකුත් කරලා 
තිබුණා. ගරු කථානායකතුමනි, මහඉලුප්පල්ලෙම් බීජ ෙගොවිපළ 
ඉඩම් බදු දීම පිළිබඳ පශ්නය මා ගියවරත් ඇසුවා ඔබතුමාට මතක 
ඇති.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මට මතකයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් සඳහා පිළිතුරු ලබා ෙදනවා කිව්වා. නමුත් පිළිතුරු ලබා 

දීලා නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා. [බාධා කිරීමක්] මම හිතන්ෙන් ඒ 

පශ්නයට පිළිතුරු දීම හදිස්සියි.  

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare) 
පිළිතුරු ලබා ෙදන්න බලාෙගන ඉන්ෙන්. පිළිතුරු ලබා 

ෙදන්නද? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පිළිතුරු ෙදන්න. අහන ෙතක් බලාෙගන හිටිෙය් ඇයි? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමා,  අමාත්යතුමා තමයි එයට පිළිතුරු 

ෙදන්න  ඕනෑ. ඔබතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න බැහැ. කවදා ද  පිළිතුරු 
ෙදන්න අමාත්යතුමාට පුළුවන්?  

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ෙහට  පුළුවන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහනම් ෙහට පිළිතුරු ෙදන්න. ඒක ෙහටට ෙයොදා ගනිමු.  

[බාධා කිරීමක්] එතුමා ලංකාෙව්ද ඉන්ෙන්? ඔබතුමා වැඩ බලන 
ඇමතිද? ඔබතුමා වැඩ බලන ඇමති ෙනොෙවයි ෙන්.  

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
මම ෙම් කරුණ  ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 

කරන්නම්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහට ෙහෝ අනිද්දා ඒ පිළිතුර ෙදන්න. ෙමොකද,  it is long 

overdue.  ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමනි, ෙහට ෙහෝ 
අනිද්දා ඒ පිළිතුර ෙදයි. 

 
 

පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 
අපරාධ වැළැක්වීෙම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
குற்றச்ெசயல்கைளத் த த்தல் (தி த்தம்) சட்ட லம் 

PREVENTION OF CRIMES (AMENDMENT) BILL  

 "(22 වන අධිකාරය වූ) අපරාධ  වැළැක්වීෙම් ආඥාපනත සංෙශෝධනය 
කිරීම සඳහා වූ පනත් කටුම්පතකි." 
 
පිළිගන්වන ලද්ෙද් අධිකරණ අමාත්යතුමා සහ බුද්ධශාසන 

අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසිනි.                                  
2017 අෙගෝසත්ු 22 වන අඟහරුවාදා ෙදවන වර කියවිය යුතුයයි 

ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද, අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට 
ෙයොමු කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
நீதி அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச மானவர் சார்பாக 

மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 
2017 ஆகஸ்ட் 22, ெ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 Buddha Sasana; to be read a Second 
time upon Tuesday, 22nd 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) 
ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු. න්යාය 

පතෙය් විෂයය අංක 1 සහ 2. 

ගරු දයාසිර ජයෙසේකර අමාත්යතුමා. 
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[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණය අධිකාරිය 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත  

சுகததாச ேதசிய விைளயாட் கள் 
கட் டத்ெதாகுதி அதிகாரசைப (தி த்தம்) 

சட்ட லம் 
SUGATHADASA NATIONAL SPORTS COMPLEX 

AUTHORITY (AMENDMENT) BILL 

 
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 
 

 
[අ.භා. 2.09] 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙදවන වර 

කියැවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, 1999 අංක 17 දරන  සුගතදාස ජාතික 
කීඩා සංකීර්ණය අධිකාරිය පනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ 
පනත්  ෙකටුම්පතක් හැටියට තමයි අද අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
ෙදවන වර කියැවීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. 
ෙමහිදී කාරණා කිහිපයක් ෙවනස් කිරීම්වලට භාජන කරන්න අපි  
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  විෙශේෂෙයන් ඒ 
පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙදවන වගන්තිය,  තුන්වන වගන්තිය, හතර 
වන වගන්තිය,  පස්වන වගන්තිය, හය වන වගන්තිය සහ හත්වන 
වගන්තිය යන වගන්ති සංෙශෝධනය කිරීමට තමයි 
බලාෙපොෙරොත්තුව තිෙබන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සංෙශෝධන පිළිබදව මා මුලින්ම 
කථා කෙළොත් ෙහොඳයි කියා මා හිතනවා.  1999  අංක  17 දරන 
සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණය අධිකාරිය පනෙත් දීර්ඝ නාමය 
සංෙශෝධනය කිරීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එහි කලින්  
සඳහන්ව තිබුෙණ් "කළමනාකරණය කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම 
සඳහා ද" යන වචන පමණයි. නමුත් අපි කල්පනා කරනවා, 
"කළමනාකරණය කිරීම,  නඩත්තු කිරීම, සුරැකීම සහ සංවර්ධනය 
කිරීම"  යනුෙවන් එය ෙවනස් කිරීමට. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම, "කීඩා ආර්ථිකෙය් සහ 
කීඩා සංචාරක ව්යාපාරෙය් අවශ්යතා සපුරාලීමට සුගතදාස ජාතික 
කීඩා සංකීර්ණෙය්  කීඩා හා  විෙනෝදාත්මක කටයුතු හා පහසුකම් 
වැඩිදියුණු කිරීම" කියන කාරණයත්  2වන වගන්තියට ඇතුළත් 
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම් ආයතනය ෙකොයි 
විධියටද ඉදිරියට ෙගන යා යුත්ෙත් කියන කාරණෙය්දී  මුදල් 
ෙවන් කර ගැනීම්වලදී  පශ්න ගණනාවක් ඇති වී තිෙබන නිසා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම, රෙට් "කීඩා අභිවෘද්ධිය 
ෙවනුෙවන්  සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණෙය්  පවතින  
පහසුකම් සැපයීම" කියන කාරණයත්, "සමාජ  ඒකාබද්ධතාවට හා  
ජාතිය ෙගොඩ නැඟීමට උපකාරී වන කමෙව්ද ෙලස  කීඩා හා 
විෙනෝදාත්මක  කටයුතු ෙයොදා ගනු  ලැබීම සහතික කිරීම" කියන 
කාරණයත්, මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරනු ලබන ෙකොන්ෙද්සි  
හා ගාස්තුවලට යටත්ව  සුගතදාස  ජාතික කීඩා සංකීර්ණෙය් 
පහසුකම්  කීඩා අධ්යාපනික සංස්කෘතික හා විෙනෝදාත්මක  
කටයුතු සඳහා ලබා දීම" කියන කාරණයත් සංෙශෝධනය කරන්න 

අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, තවත් සංෙශෝධන 
කිහිපයක්  කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
"චංචල හා නිශ්චල ෙද්පළ  මිලදී ගැනීමට හා  දැරීමට  සහ එම 
ෙද්පළ බදු දීමට ෙහෝ කුලියට දීමට" කියන කාරණයත් 
සංෙශෝධනය කරන්නට  බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ලංකාෙව් පළමුවන කීඩා 
අමාත්යවරයා වශෙයන් පත්වුණු  වී.ඒ. සුගතදාස මැතිතුමා විසින් 
තමයි  ෙමම සුගතදාස එළිමහන් කීඩා සංකීර්ණෙය් කටයුතු 
1962දී  ආරම්භ කෙළේ. ඊට පසුව ෙම් කියාදාමය ඉස්සරහට ෙගන 
ගිහින් අවුරුදු ගණනාවක් පැරණිව තිබුණු ෙම් කීඩාංගණය එදා 
දිවංගත රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා විසින්  සම්පූර්ණෙයන්ම 
නවීන තත්ත්වයට පත් කළා, 1991දී; අපටත් ෙහොඳට මතක ඇති 
කාලෙය්.  දකුණු ආසියානු කීඩා තරගාවලිය පවත්වනු ලැබුෙව් ෙම් 
කීඩාංගණය සම්පූර්ණෙයන්ම නවීකරණය කිරීෙමන් පසුවයි.  

ඒ කියාදාමය නිසා රටටත් විශාල ෙගෞරවයක් ලබා ගන්න 
පුළුවන්කමක් ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම, ඒ අවස්ථාෙව් කීඩාව හරහා 
දකුණු ආසියාෙව් ඉතා ඉහළ ස්ථානයකට එන්න අෙප් රටට 
අවස්ථාවක් ලැබුණාය කියලාත් මම හිතනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, 1995.02.01 දින සිට බලපැවැත්ෙවන 
පරිදි සුගතදාස කීඩා සංකීර්ණය ෙයෞවන කටයුතු සහ සමෘද්ධි 
අමාත්යාංශය යටෙත් පිහිට වූ බාර අරමුදලක් විධියට කීඩා 
අමාත්යාංශය යටතට පවරා ගනු ලැබූවා. ඊට පස්ෙසේ සුගතදාස 
ජාතික කීඩා සංකීර්ණය අධිකාරියක් බවට පත් කරන්න 1999 
අංක 17 දරන පනත් ෙකටුම්පත 1999 අෙපේල් 20වැනි දින 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. ඒ අනුව, 1999 සැප්තැම්බර් 
01වැනි දින සිට බලපැවැත්ෙවන පරිදි ෙමම ජාතික කීඩා 
සංකීර්ණය "සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණය අධිකාරිය" ෙලස 
ස්ථාපිත කළා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අන්තර් පළාත් මට්ටමින් 1972දී පථම 
ජාතික කීඩා උෙළල පැවැත්වූෙය් ෙම් ස්ථානෙය්යි. ඒ වාෙග්ම 
1991දී දකුණු ආසියානු සම්ෙම්ලන කීඩා උෙළල, 2006දී දකුණු 
ආසියානු කීඩා උෙළල, 1995දී දකුණු ආසියානු රන් පාපන්දු 
කුසලාන තරගාවලිය, 1998දී දකුණු ආසියානු මලල කීඩා ශූරතා 
තරගාවලිය, 2002දී ආසියානු මලල කීඩා ශූරතා තරගාවලිය, 
2012දී ආසියානු මලල කීඩා ශූරතා තරගාවලිය, 2016දී ආසියානු 
දැල් පන්දු ශූරතාවලිය හා ආසියානු කායවර්ධන තරගාවලිය සහ 
2016දී දකුණු ආසියානු කලාපීය ෙජ්යෂ්ඨ පිහිනුම් හා කිමිදුම් 
තරගාවලිය ඇතුළු අන්තර්ජාතික මට්ටෙම් කීඩා තරගාවලි 
ගණනාවකුත් ෙම් ස්ථානෙය් පැවැත්වූවා.  

ෙමම කීඩා සංකීර්ණය ජාතික මට්ටමින් වාෙග්ම ජාත්යන්තර 
මට්ටමිනුත් පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන් විධියට අද වන විට අපි 
සම්පූර්ණෙයන්ම සකස් කරලා තිෙබනවා. ෙම් නගරය තුළ 
මිනිස්සු 5,000කට එක විට ඉඳගන්න පුළුවන් පහසුකම තිෙබන 
එකම ස්ථානය හැටියට තිෙබන්ෙන් ෙම් සුගතදාස කීඩා 
සංකීර්ණයයි. ෙම් වාෙග් ඉඩක් තිෙබන තැනක් ෙම් අවට ෙවන 
ෙකොෙහේවත් නැහැ. ඒ නිසාම කීඩාවලින් ඔබ්බට ගිහිල්ලා ෙවනත් 
පරිබාහිර කටයුතු සඳහාත් ෙම් කීඩා සංකීර්ණය භාවිත කරනවා. 
විවිධ සමාජ, ෙද්ශපාලන, ආගමික, සංස්කෘතික, කලා හා වාණිජ 
යන ක්ෙෂේතවල විවිධ සමුළු, වැඩමුළු ෙමම කීඩා සංකීර්ණය තුළ 
පැවැත්ෙවන ආකාරය අපි පසුගිය කාල වකවානුෙව් දැක්කා. 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ, විවිධ සංවිධාන, විවිධ සමුළු වාෙග්ම 
ජාත්යන්තර මට්ටෙම් විවිධ පසංගත් ෙම් ස්ථානෙය් පැවැත්වූවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඉන්දියානු IIFA සිනමා උෙළල 2010 
ජුනි මස අෙප් රෙට් තිබුණු බව ඔබතුමාට මතක ඇති. එයත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පැවැත්වූෙය් ෙම් සුගතදාස කීඩා සංකීර්ණය ඇතුෙළේ. පසු ගිය 
අවුරුද්ෙද් එවකට මුදල් ඇමතිවරයා විධියට කටයුතු කළ ගරු රවි 
කරුණානායක මැතිතුමා සුගතදාස කීඩා සංකීර්ණය  
සම්පූර්ණෙයන්ම පතිෂ්ඨාපනය කිරීම සඳහා අපට රුපියල් මිලියන 
660ක මුදලක් ලබා දුන්නා. එම කීඩාංගණය නවීකරණය කරන්න 
එවැනි මුදලක් ෙවන් කෙළේ අවුරුදු 20කට විතර පස්ෙසේයි. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මම එතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. ෙමම 
කීඩාංගණෙය් විශාල වැඩ ෙකොටසක් අපි ෙම් වන විටත් අවසන් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව, ෙමම කීඩාංගණෙය් රගර් සහ foot ball 
කීඩාව සඳහා අවශ්ය කරන පහසුකම් ටික දැනටමත් අපි හදලා 
ඉවරයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි තව සතියක්-ෙදකක් ඇතුළත 
සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණෙය් කෘතිම ධාවන පථය එළීම 
සඳහා අවශ්ය කරන ෙටන්ඩර් පිරිනැමීෙම් වැඩ කටයුතු ටිකත් 
අවසන් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. වර්ෂාව සහ ෙවනත් 
කාරණා නිසා පශ්නයක් ඇති ෙනොවුෙණොත් ලබන ෙදසැම්බර් 
මාසය වන විට කෘතිම ධාවන පථය අෙප් කීඩක කීඩිකාවන්ට 
නැවත වතාවක් පෙයෝජනයට ගන්න පුළුවන් විධියට ස්ථාපිත 
කරන්න අපි බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගෘහස්ථ කීඩාංගණය ඇතුෙළේ ශබ්ද 
විකාශන යන්තවල විශාල ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒවා ස්ථාපිත 
කරන්නත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු   ෙවනවා.  

ඒ වාෙග්ම ඉතාම නවීන පද්ධතියක් සහිතව තවත් වැඩිදියුණු  
කිරීම් ගණනාවක් කරන්නත් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. මීට වඩා 
වැඩි පමාණයකට එහි වාඩි ෙවන්න පුළුවන් වන විධිෙය් 
වාතාවරණයක් සකස් කරන්නත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
[බාධා කිරීමක්]  පුටු වැඩි ෙවනවා. පුටු වැඩි කරන වැඩ පිළිෙවළක් 
තමයි  අපි  කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  ගරු 
කථානායකතුමනි, ඕනෑම පසංගයක් ෙමහි පවත්වන්න පුළුවන් 
වන විධියට ශබ්ද වාහිනී පද්ධතිය වැඩිදියුණු කරන්නත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. දැනට  සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් පිටතින් 
ෙගන්වන්නයි.  ඒ වාෙග් වාතාවරණයකුයි තිෙබන්ෙන්. නමුත් ඒ 
සියලුම ආදායම සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකිර්ණ අධිකාරියට 
ගන්න පුළුවන් වන විධිෙය් වාතාවරණයක් සකස් කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ඊට අමතරව, එළිෙය් තිෙබන ශබ්ද වාහිනී යන්තත් වැඩිදියුණු 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. විෙශේෂෙයන්ම පිහිණුම් 
තටාකයට අවශ්ය කරන නවීන පහසුකම් ලබා ෙදන්නත් 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එහි පශ්න ගණනාවක් තිෙබනවා. මම 
ෙමතැනදී කියන්න කැමැතියි, කාලගණක උපකරණවල අර්බුදයක් 
පවතින බව. ඒ වාෙග්ම කීඩාංගණය ඇතුෙළේ පවතින කාලගණක 
උපකරණවලත් විශාල අර්බුදයක් තිෙබනවා. ඒවාත් වැඩිදියුණු 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මීට අමතරව ලංකාෙව් දිස්තික්ක 25ක 
කීඩාංගණ 25 ඉදිකිරීෙම් වැඩ කටයුතු,- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මීට අවුරුදු කිහිපයකට ෙපර ඉදිකළ සුගතදාස එළිමහන් 

කීඩාංගණෙය් ධාවන පථය  පමිතිෙයන් ෙතොර බව මා දැක්කා. එහි 
ගැලවී යාම්, කඩා වැටීම් ආදී විශාල පශ්න මතු ෙවලා තිබුණා.   
ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව ෙසොයන්න පරීක්ෂණ කමිටුවක් පත් කළා මට 

මතකයි. එම ෙටන්ඩරය ලබා දුන්ෙන් ෙකොෙහොමද, මහජන ෙද්පළ 
ෙකොච්චර විනාශයට පත් වුණාද කියන කරුණු පිළිබඳව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන බව පකාශ කළා.  
දැන් මම ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, එම ධාවන පථෙය් 
පරීක්ෂණ කටයුතුවලට ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ් කියලා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමඟ 

සාකච්ඡා කරලා, නඩු පැවරීෙම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට වැඩ 
පිළිෙවළ සකස් කළා.  ගරු මන්තීතුමනි, එතැන පශ්නයක් තිබුණා. 
එහි සත්ය පාඩුව ෙකොපමණද කියා දැන ගැනීෙම් පශ්නයක් 
තිබුණා. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අපට කිව්ෙව් දැන් award 
කරන ෙටන්ඩර් එෙක් පමාණය අනුව එයට සාෙප්ක්ෂව  නඩුව 
පවරන්න ඕනෑ කියන එකයි. ඒ කියන්ෙන් අලුත් ෙටන්ඩරෙයන් 
award කරන මුදල්  පමාණය මත තමයි ඒ ෙගොල්ලන්ට විරුද්ධව 
නඩු පවරන්න  පුළුවන් වන්ෙන්.  [බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමා, 
විනාඩියක් ඉන්න. ගරු කථානායකතුමනි, ෙමහිදී පළමු වැනි  
ෙටන්ඩරය award කිරීම පිළිබඳ පශ්නයක් ඇවිල්ලා, එය 
අභියාචනා මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වුණා. ඉන් පසු  එය පතික්ෙෂේප 
ෙවලා නැවත ෙටන්ඩර් කරන්න කිව්වා. දැන් නැවත ෙටන්ඩර් 
කරලා, ඒ කටයුතු අවසන් කර තිෙබනවා. ෙම් වනෙකොට අපි 
ෙදවන ෙටන්ඩරය පදානය කිරීෙම් වැඩකටයුතු ටික කරලා 
තිෙබනවා. ඒ ටික නැවත අභියාචනා මණ්ඩලයට  ඉදිරිපත් 
කරනවා.  

ඊට කලින් එම ෙටන්ඩරය පිරිනමන ලද ගණන තමයි අපි දැන් 
ෙකළින්ම නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ගිහිල්ලා ෙදන්ෙන්. 
එතැනින් පසුව ඔවුන්ට වැඩ කටයුතු ටික පටන් ගන්න පුළුවන්. 
කිසි ගැටලුවක් නැහැ. එම සිදු වූ පාඩුව  ෙකොපමණද කියා  ගණනය 
කිරීම සම්බන්ධෙයන්  ඔවුන්ට අර්බුදයක් තිබුණා. ඒ නිසා තමයි 
අපට කිව්ෙව්, "ඊළඟ ෙටන්ඩර් එක පිරිනමන ගණන අපට 
කියන්න, ඒක අනුව එම නඩු පැවරීෙම් කටයුතු ටික කරන්න අපි 
සූදානම්" කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දිගටම කථාව කරෙගන 

යනවාද? නැත්නම් ෙමතුමාට තව පැහැදිලි කර ගන්න අවස්ථාව 
ෙදනවාද? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙමතුමා තව පශ්න අහන නිසා - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කථාවටත් බාධාවක් ෙනොවන විධියට කියා කරනවා නම් 

ෙහොඳයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා කියන එක හරි. හැබැයි, එදා 

ෙටන්ඩරය ලබා ෙදන ෙකොට තිබුණු මිල මට්ටම් සහ වර්තමාන 
ෙටන්ඩරය ලබා ගන්න ෙකොට තිෙබන මිල මට්ටම් අතර 
වැඩිවීමක් තිෙබනවා ෙන්.  ඒ නිසා කිසිෙසේත්ම ෙමම ෙටන්ඩරෙය් 
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[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා] 
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මිල ගණන් අනුව පසු ගිය ෙටන්ඩරෙය් පාඩුව සංසන්දනය කර 
ගන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එෙසේ සංසන්දනය 
කරන්න බැරි ෙහේතුව ෙමොකක්ද? එම වසෙර් දී ෙවෙළඳ ෙපොළ මිල 
මට්ටම් සහ ෙම් වසෙර් දී ෙවෙළඳ ෙපොළ මිල මට්ටම් අතර 
ෙවනස්කමක් තිෙබන නිසා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නැහැ, පුළුවන්. මම ඔබතුමාට ඒ ගැන කියන්නම්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එම වැඩිවීමත් ඔබතුමා ගණනය කරනවාද? 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔව්, ඔව්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හරි. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එදා ඉඳලා ෙම් වන තුරු එය පාවිච්චි කර ගන්න බැරිවීම නිසා 

සිදු වුණු අලාභය.  අන්න ඒකත් ඒකට එකතු කරන්න ඕනෑ. ඒකයි 
අපට තිෙබන පධාන පශ්නය. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පසුගිය අය වැෙයන් රුපියල් මිලියන 600ක 

මුදලක් දියගම කීඩාංගණයට අනුබද්ධව ජාතික කීඩා පුහුණු 
ආයතනයක් හා නුවරඑළිෙය් කීඩා පුහුණු ආයතනයක් සෑදීම සඳහා 
ෙවන් කළා. නුවරඑළිය කීඩා පුහුණු ආයතනය සඳහා රුපියල්  
මිලියන 500ක්, දියගම කීඩා පුහුණු ආයතනය සඳහා  රුපියල් 
මිලියන 100ක් වශෙයන් මුදල් ෙවන් කළා. දියගම රාජපක්ෂ 
කීඩාංගණෙය් නීතිමය ගැටලුවක් මතු ෙවලා තිබුණා. ෙමම 
කීඩාංගණය කාටද අයිති?  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙසලින්ෙකෝ අධිපති ෙකොතලාවල 
මහත්මයාෙග් පකාශයක් ෙම් දවස්වල පළෙවලා තිෙබනවා  මම 
දැක්කා. එතුමා කියා තිබුණා, එතුමාෙග් මුදලිනුත් රුපියල් මිලියන 
100ක් දියගම රාජපක්ෂ කීඩාංගණය හදන්න පරිත්යාග කළා 
කියලා. ඒ නිසා එතුමාෙග් වත්කම් ෙකොල්ලකෑවා යනාදී  ෙගොඩාක් 
කථා එතැන කියනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා මුදල් වියදම් 
කිරීමට තීරණය කර තිෙබන නිසා,   දියගම කීඩාංගණෙය් අයිතිය 
නිරාකරණය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව 
මම ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්තටම  එම ඉඩෙම් අයිතිය තිබුෙණ්, 

ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවට. එහි කිසිම අයිතියක් එය 
සංවර්ධනය කරපු පාර්ශ්වයන් කිසිෙවකුටත් තිබුෙණ් නැහැ. ඒක 
පවරා තිබුෙණ්ත් නැහැ. එය තිබුෙණ් පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයාෙග් 

භාරෙය් පමණයි. කාටවත් පවරා ෙගන, කිසිම ෙදයක් සිද්ධ කරලා 
තිබුෙණ් නැහැ. දැන් අපි එය පවරා ගැනීමට අවශ්ය කටයුතු ටික 
කරලා අවසානයි. ඒ අනුව කීඩා අමාත්යාංශයට අක්කර 125ක 
පමාණයක් පැවෙරනවා. ඒ අනුව තමයි අපි මුදල් ටික ෙවන් 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය පත් කරන්ෙන් කවුද? 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය පත් කරන්ෙන්, කීඩා අමාත්යාංශෙයන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය පත් කරන ෙකොට, ෙවන ෙවන 

පාර්ශ්වයන්ෙගන් ඔබතුමාට නම් ෙයෝජනා ෙවනවාද?  ෙම් ෙම්  
අය අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට පත් ෙවන්නට ඕනෑයි කියලා එම මුදල් 
වියදම් කරපු පාර්ශ්වයන්ෙගන් ෙයෝජනා තිෙබනවාද?  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, කැබිනට් මණ්ඩලය විධියට අපි 

තීන්දුවක් ගත්තා. 

අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය පත් කිරීෙම්දී මහින්ද රාජපක්ෂ පදනම 
විධියට ඒෙගොල්ලන්ෙග් යම් වැඩ පිළිෙවළක් තිබුණා. විශාල 
මුදලක් වියදම් කර තිබුණා. දැන් ඔබතුමා කිව්වා වාෙග්ම එක 
පැත්තකින් රුපියල් මිලියන 100ක්, අෙප් අමාත්යාංශෙයන් 
රුපියල් මිලියන 70ක්; ෙකෝටි 7කට අධික පමාණයක්; ලක්ෂ 
700ක්. ඊට අමතරව තවත් ආයතනවලින් සල්ලි එවලා තිබුණා. 
ෙකොෙහන් ෙකොෙහන් සල්ලි එවලා තිබුණාද කියලා අපි දන්ෙන් 
නැහැ. ෙකෙසේ ෙවතත් ඒ විධියට මුදල් ෙයොදලා තිබුණා. නමුත් 
ගරු අගාමාත්යතුමාත් ෙයෝජනා කෙළේ ඒ පදනෙම් ෙයෝජනාවක් 
විධියට ෙදෙදෙනක් විතර ගන්න කියලායි. ෙමොකද, 
ඒෙගොල්ලන්ෙග් මුදල් පාවිච්චි කිරීම සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් 
ඇතිෙවයි කියලා. බහුතරය රජය විධියට හතක් ෙහෝ අටක් 
ඉන්නවා. නැත්නම් ඔවුන්ෙග් මුදල් පිළිබඳව අපට පශ්නයක් ඇති 
ෙවනවා. ගත්ත මුදල්, ෙගවීම් කළ ඒවා පිළිබඳව  ෙවනම 
accounts තිෙබන්ෙන්. ඒවා නැවත පවරා ගන්නවා නම්,  ඒක 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය පිළිබඳව යම් පශ්නයක් 
තිෙබනවා. සංකාන්ති කාලයක් නිසා. ෙමොකද, වියදම් කරලා, ෙම් 
කීඩාංගණය දීලා, මුදල් එකතු කරලා තිෙබනවා.  එකතු කරලා 
වාෙග්ම හමුදාව දමලා ඒ මුදල් වියදම් කරලාත් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
අපට කිසිම ගනුෙදනුවක් ගැන ෙසොයා ගන්න බැහැ. ඒවාට 
ගිහිල්ලා ආපසු පැටෙලනවාට වඩා ෙහොඳම ෙද් තමයි, ෙම් 
ආයතනෙයන් තව ෙදෙදනකු ගන්න එක. එතෙකොට  ඉදිරි වැඩ 
කටයුතුවලට අවශ්ය කරන මුදල් ටික ෙකොෙහන්ද ෙසොයා ගත්ෙත්, 
ෙකොෙහොමද කර ගත්ෙත් කියලා කල්පනා කරන්න අපට පුළුවන්.  
ඒක අපි කැබිනට් මණ්ඩලය විධියට ගත්ත තීන්දුවක්. ඒ නිසා ගරු 
අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කලබල ෙවන්න එපා. අපි 
ඒක නිවැරදිව කරන්නම්. කලබල කරන්න එපා, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පධාන පශ්නය ෙම්කයි. දැන්- 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, එතුමාෙග් ෙවලාව අවසන් වී ෙගන එනවා. 

ඔබතුමා කථාවක් කරනවාද මම දන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙමතුමා කථා කරන්න ගියාම, මට උත්තර ෙදන්න 

ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා එකඟ නම් මම විරුද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් කථාව 

අවසාන කරන්න ෙවලාව ඇවිල්ලා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම්ක තවමත් අවසාන වශෙයන් නිරාකරණය ෙවලා නැහැයි 

කියලා මම හිතනවා. රාජපක්ෂ පදනෙමන් ෙදෙදෙනක් ෙමම  
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට ඇතුළත් කර ගත යුතුය කියලා කැබිනට් 
මණ්ඩලෙයන් තීරණයක් ගත්තාට ඒක පළමු අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය 
ෙවනුෙවන් පමණක්ද, නැත්නම් දිගටම අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට 
රාජපක්ෂ පදනෙමන් අධ්යක්ෂවරු එනවාද කියන එක මම දැන 
ගන්න ඕනෑ.  

ඊළඟ කාරණය නිවැරදි ෙලස ෙමහි අයිතිය පිළිබඳ 
අවසානයක් සිදු ෙනොවී තිබියදී  ෙම් දියගම කීඩාංගණය 
 ෙගොඩනඟන්න රුපියල් මිලියන 500ක් ෙවන් කරනවා. එතෙකොට 
අන්තිමට ෙම් රුපියල් මිලියන 500යි, ඔබතුමා කියපු ෙද්වලුයි 
රාජපක්ෂ පදනමට හිමිවීමක් සිදුවීමට ඉඩ නැද්ද?  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කවර ෙහෝ පාලනයක් යටෙත්? 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
කිසිම පශ්නයක් නැහැ. දැන් ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයා 

ෙම් ඉඩම අෙප් අමාත්යාංශයට පවරලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ ගැන 
පශ්නයක් නැහැ. අර මූලික කටයුතු ටික බැලුවාම  ඔබතුමාටත් 
ෙත්ෙරනවා ඇති ෙම්  සඳහා වියදම් කර තිෙබන මුදල් පමාණය අපි 
දන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ඒ මුදල වියදම් කරලා හදපු   track  එක 
පාවිච්චි කරන්න, ඒකට ගත්ත සල්ලි වගයක් තිෙබනවා. ඒ මුදල 
ෙකොච්චරද කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ. එකපාරටම අපි ගිහිල්ලා 
ඒකට අතගහන එකට වඩා,  එම පදනෙමන් ෙදෙදෙනකු ෙම් 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට ඇතුළත් කර ෙගන ඉදිරි කටයුතු සඳහා 
කිසියම් කාලසීමාවක් ලබා ෙගන අවශ්ය කටයුතු කරන එක 
ෙහොඳයි. කිසියම් කාලසීමාවක් ඇතුළත  අපි එම කියාදාමය 
කියාත්මක කරනවා. ගරු කථානායකතුමනි, එතැනින් පසුව තමයි 
අපට ෙම් කටයුතු ටික කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්.    

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාල ෙව්ලාව 

නම් අවසානයි. නමුත්, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසාන නැහැ ෙන්ද? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. මට තව විනාඩි කිහිපයක් 

ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ලංකාෙව් තිෙබන පළාත් කීඩාංගණ 

සහ දිස්තික් කීඩාංගණ සම්බන්ධව ඊළඟට මම කියන්නට 
කැමැතියි. අෙප් මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා ඉන්න 
කාලෙය් පටන් ගත්ත කියාදාමයක් හැටියට පළාත් 25ක 
කීඩාංගණ හැෙදනවා. ඇත්තටම අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් එතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම පළාත් කීඩාංගණ නවයක් 
ෙම්කට සම්බන්ධ ෙවනවා. ෙම් කීඩාංගණ පරිපාලනය පිළිබඳව 
විශාල අර්බුදයක් අද රට තුළ තිෙබනවා. දිස්තික් කීඩාංගණ පළාත් 
පාලන ආයතනවලට ෙදන්නත්, ඒ වාෙග්ම පළාත් කීඩාංගණ ඒ ඒ 
පළාත් සභාවලට ෙකළින්ම භාර ෙදන්නත් තමයි ෙමම ෙයෝජනාව 
ෙගනැල්ලා තිබුෙණ්. නමුත් ෙම්වා පරිපාලනය කිරීම සම්බන්ධව 
ෙමන්ම, ෙම්වාෙය් නඩත්තු කටයුතු විශාල අර්බුදයක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙමෙතක් ලබා දී ඇති කීඩාංගණවලින් සමහර 
ඒවා සම්පූර්ණෙයන් දැන් වල් බිහි ෙවන තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුව, එයට අවශ්ය කරන curatorsලා, එයට 
අවශ්ය කරන නිලධාරින්, ඒ සඳහා තාක්ෂණ දැනුම තිෙබන 
නිලධාරින් ෙනොමැති වීම නිසා සහ එයට අවශ්ය කරන භාණ්ඩ 
ෙනොමැතිකමයි. සාමාන්යෙයන් කීඩාංගණයක් නඩත්තු කිරීෙම් 
කියාදාමය කියාත්මක කරන්න නම්, විෙශේෂෙයන්ම වල් ගලවන 
යන්තවල ඉඳලා ඒකට අවශ්ය කරන සියලු පහසුකම් අපට 
තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ නිසා, ෙමය පාෙද්ශීය සභාවකට කළ හැකි 
කාර්ය භාරයක් ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග්ම, ෙම් ෙවනුෙවන් පළාත් 
සභාවකට ලැෙබන මුදල් පමාණය අනුව ෙම් කාර්යය කරන්න 
බැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත්, 
පසු ගිය අවුරුද්ෙද් වයඹ පළාත් සභාව කීඩාවලට ෙයොදවා තිබුෙණ්  
රුපියල් එක්ෙකෝටි පනස් ලක්ෂයයි. රුපියල් එක්ෙකෝටි පනස් 
ලක්ෂෙයන් කීඩාංගණ නඩත්තු කරනවා තියා, ඒ අයෙග් තිෙබන 
වියදම් ටික දරා ගන්නත් බැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පළාත් සහ දිස්තික් කීඩාංගණ 
ජාතික වශෙයන් වැදගත් වන කීඩාංගණයි. පළාත්වල තිෙබන 
කීඩා සංකීර්ණ පරිපාලනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් රජය රුපියල් 
මිලියන 300ක්, රුපියල් මිලියන 400ක් වියදම් කරනවා. එෙහම 
වියදම් කරලා ඒවා නඩත්තු කරන්න විධියකුත් නැහැ; පළාත් 
සභාවලට නඩත්තු කරන්නත් විධියකුත් නැහැ; පළාත් පාලන 
ආයතනවලට නඩත්තු කරන්න විධියකුත් නැහැ. ෙම් නිසා එය අපි 
සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණය අධිකාරිය යටතට  ලබා ෙගන, ඒ 
පළාත් සභාවල අයිතිය තහවුරු ෙවන විධියට තියලා කියාත්මක 
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කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන්, පළාත් 
සභාවලින් අපි ඒවා උදුරා ගන්න ෙනොෙවයි හදන්ෙන්. හැබැයි ෙම් 
පරිපාලනය කිරීම සඳහා ෙමහි දක්ෂතා තිෙබන පිරිසක් අපට 
අවශ්යයි. අන්න ඒ කියාදාමය සඳහා අපි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කරනවා. ඒ නිසා, ''සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණය 
අධිකාරිය'' කියන කියාදාමෙය් විෂය පථය අනාගතෙය් යම් විශාල 
පුළුල් වීමකට ලක් ෙවනවා. ඒ අනුව කියා කරන්න තමයි ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කෙළේ, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ නිසා, 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න කියන ඉල්ලීම 
කරමින්, ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා. 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මැතිතුමා. 

ඊට පථම ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇති. 

  
 අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு திலங்க 
சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA]  took the 
Chair. 

 

 
[අ.භා. 2.28] 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா  - திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் 
ெதாழிற்பயிற்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Skills 
Development and Vocational Training)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ලංකා ජර්මානු කාර්මික 

අභ්යාස ආයතනය ෙවනුෙවන් ෙවනම ආයතනයක් සංස්ථාපනය 
කිරීම සඳහා ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනය පනත් 
ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට හැකිවීම පිළිබඳව 
මම සතුටු ෙවනවා. ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනය ෙම් 
රෙට් ෙමෝටර් කාර්මික ක්ෙෂේතෙය් පුහුණු කාර්මිකයන් විශාල 
පමාණයක් බිහි කරමින් රෙට් තරුණ පරපුරට ෙම් රෙට්ත්, 
විෙද්ශවලත් රැකියා අවස්ථා ලබා ගැනීමට අතිවිශාල ෙමෙහවරක් 
ඉටු කළ ආයතනයක්. ෙම් ආයතනය 1957දී ගමනා ගමන 
අමාත්යාංශය යටෙත්  අභ්යාස ආයතනයක් විධියට සංස්ථාපනය 
කරලා, පවත්වාෙගන ගිය ආයතනයක්. ඉන් අනතුරුව 2005 
වර්ෂෙය් සංෙශෝධිත පනත යටෙත්ත් ගමනා ගමන අමාත්යාංශය 
යටෙත්ම ෙම් ආයතනය පවත්වාෙගන ගියා. ෙම් රෙට් වෘත්තීය 
පුහුණුව ලබා ෙදන, නිපුණතා සහතික ලබා ෙදන සියලු ආයතන 
එක අමාත්යාංශයක් යටතට ෙගොනුගත කිරීෙම් රාජ්ය පතිපත්තිය 
තුළ ෙමම ආයතනය නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු 
අමාත්යාංශය ෙවත පවරා ෙදනු ලැබූවා. පූර්වගාමී අමාත්ය ගරු 
මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමාෙග් සමෙය්දී වෘත්තීය සමිති සහ සියලු 
නිලධාරින් සමඟ කථා කරලා ආරම්භ කළ වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට 
ෙගනයාමක් හැටියට වර්තමාන අමාත්යවරයා ෙලස අද මම ෙම් 

පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් 
කරනවා.  

වර්තමානෙය් ෙම් ක්ෙෂේතෙය් පුහුණුව, සහතිකය ලබාගැනීම 
සඳහා විශාල ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. අවුරුදු හතෙර්, අවුරුදු තුෙන් 
ෙමෝටර් කාර්මික පාඨමාලා විශාල පමාණයක් සහ ෙකටි කාලීන 
පාඨමාලා 36ක් ෙම් ආයතනය විසින් පවත්වාෙගන යනවා. ෙමම 
ක්ෙෂේතෙය් විශාල ෙවනසක් ඇති කරමින් පසුගිය වර්ෂෙය් 
කිලිෙනොච්චිෙය් ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනයක් බිහි 
කිරීමට අපට හැකි වුණා.  

කිලිෙනොච්චිෙය් පිහිටුවන ලද ආයතනෙයන් ෙම් වන විට ඒ 
පෙද්ශෙය් තරුණ - තරුණියන්  අධ්යාපනය ලැබීම ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා. කිලිෙනොච්චිෙය් පිහිටි ඒ ආයතනයට තිෙබන 
පධානතම පශ්නයක් තමයි, අවශ්ය ෙන්වාසිකාගාර පහසුකම් 
ෙනොමැතිවීම. මම අමාත්යවරයා හැටියට වැඩ භාර ගත්තාට පස්ෙසේ 
ජාතික ආයතනයක් හැටියට කිලිෙනොච්චිෙය් පිහිටි ඒ ආයතනයට 
ෙන්වාසිකාගාර පහසුකම් ලබා දීම සඳහා ෙම් වර්ෂෙය් මුදල් ෙවන් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රත්මලාන - ෙමොරටුව ජර්මන් 
කාර්මික අභ්යාස ආයතනයට ෙන්වාසික පහසුකම් ලබා දීම සඳහා 
අපි මුදල් ෙවන් කරලා ඒ කටයුතු ආරම්භ කරන්නත් කැබිනට් 
මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාෙගන තිෙබනවා. ෙම් තුළින් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, ෙම් රෙට් දස ෙදසින් පැමිෙණන ෙම් 
සඳහා අවශ්යතාව තිෙබන දුප්පත්, අහිංසක දරුවන්ට ෙමෝටර් 
කාර්මික ක්ෙෂේතෙය් අවෙබෝධය ලබා දීමට කටයුතු කරන්නයි.  

අපි ෙම් වන විට රුපියල් මිලියන 200ක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා, දකුණු ලංකාෙව්ත් ෙම් හා සමාන ආයතනයක් බිහි 
කරන්න. අෙප් අරමුණ තමයි අනාගතෙය්දී රෙට් තවත් හය තැනක  
-රෙට් පළාත් නවයම නිෙයෝජනය වන ආකාරයට තවත් තැන් 
හයක- ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනය හා සමාන 
පිළිගත් සහතිකයක් තිෙබන ආයතන පිහිටුවන්න. දැනට අෙප් 
රෙට් තිෙබන ෙමෝටර් රථ පමාණෙය් වැඩි වීම දිහා බලන්න. 
කටුනායක තිෙබන තාක්ෂණ පුහුණු කිරීෙම් ආයතනය 1989 
ආරම්භ කරලා තිෙබන්ෙන් 120ක් පුහුණු කරන්න. අද 350ක් 
පුහුණු කරනවා. 2,000කට ආසන්න ඉල්ලුම්පත පමාණයක් 
ලැෙබනවා. ඔරුෙගොඩවත්ෙත් තිෙබන ජපන් ෙටක් ආයතනය 
සඳහාත් නවීන මධ්යස්ථානයක් අපි ෙම් වන විට ෙගොඩ නඟලා 
අවසානයි. තව මාස ෙදකක් ඇතුළත ඔරුෙගොඩවත්ත ජපන් 
තාක්ෂණ ආයතනය නවීන පහසුකම් සහිතව විවෘත කිරීමට අපට 
හැකියාව ලැෙබනවා.  

එතැනටත් 2000ක් අයදුම් කළාම 300ක් පමණයි පුහුණු 
කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් පසු ගිය දශක ෙදක, 
තුන ඇතුළත ෙම් රෙට් වාහන පමාණය වැඩි වීමත් එක්ක බැලුවාම 
අපට  ෙමෝටර් කාර්මික ක්ෙෂේතෙය් නිපුණත්වය තිෙබන, 
සුදුසුකම්ලත් කණ්ඩායමක් පුහුණු කිරීෙම් විශාල අඩුවක් 
තිෙබනවා. 

විෙද්ශ විනිමය උපයා ගන්න ෙහොඳ මාර්ගයක් ෙලසත් ෙම් 
ක්ෙෂේතය අපට ෙයොදා ගන්න පුළුවන්. අෙප් විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යතුමිය දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. තවමත් අෙප් රට 
විෙද්ශ රැකියාවලින් තමයි පධාන ආදායම උත්පාදනය කරන්ෙන්. 
නමුත්,  ෙම් ක්ෙෂේතෙය් විෙද්ශ රැකියා සඳහා අප අදත් බහුතරයක් 
යවන්ෙන් නුපුහුණු අයයි. ෙමෝටර් රථ කාර්මික ක්ෙෂේතෙය් 
සුදුසුකම තිෙබන උදවිය තවදුරටත් විධිමත්ව පුහුණු කරන්න 
අවස්ථාව ලැෙබනවා නම්,  විශාල විෙද්ශ විනිමයක් ෙම් රටට 
ෙගන්වා ගැනීමට අපට හැකියාව ලැෙබනවා. ෙම් ආයතනය 
සංස්ථාපිත කරලා, ඒ හා  සමාන තවත් ආයතන 9ක් අවම වශෙයන් 
ලංකාෙව් පළාත් නවය තුළ ස්ථාපිත කරලා,  ඒ සුදුසුකම් සහිතව 
විශාල පමාණයක් පුහුණු කිරීම ආරම්භ කරන්න අප  තීරණය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කෙළේ අන්න ඒ කාරණය මතයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් පුහුණුව සහතික 
ලබාෙදන පුහුණුවකට පමණක් සීමා කරන්ෙන් නැතිව, පන්ති 
කාමරය තුළ පාඨමාලාව පමණක් හදාරන කමෙව්දයකින් ඔබ්බට 
ගිහින්, ෙම් වන විට රෙට් තිෙබන ෙමෝටර් රථ එකලස් කිරීම සහ 
ෙමෝටර් රථ ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන සියලු සමාගම් එක්ක සම්බන්ධ 
ෙවලා ඒ ආයතනවල පුහුණුව ලබාදීම සඳහා අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළ 
අප ආරම්භ කර තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. එතුමා 
ආර්ථික මධ්යස්ථානයක් හැටියට බිහි කරලා, නමුත් කවදාවත් 
විවෘත කරන්න බැරි වුණු, බූස්ස පෙද්ශෙය් ඒ ආර්ථික 
මධ්යස්ථානය පිහිටි ෙගොඩනැඟිලි ටික අරෙගන අප රුපියල් 
මිලියන 350ක් වැය කරලා අද එහි ෙමෝටර් කාර්මික ආයතනයක් 
හදා තිෙබනවා. එම මධ්යස්ථානය අප ලබන මාසෙය් විවෘත 
කරනවා. එම ස්ථානයට ඇවිත්, එහි පුහුණු වන දරුවන්ට ආශිර්වාද 
කරන්න කියා අෙප් ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමාටත් මා 
ආරාධනා කරනවා. ෙම් ආකාරයට රෙට් තිෙබන සමාගම් සම්බන්ධ 
කරෙගන, ඒ අයට පුහුණුවක් ලබාදීමට, ඒ කටයුතු ඉදිරියට ෙගන 
යාමට අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළ අප ෙම් තුළින් කියාත්මක කරනවා.   

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

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

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස 

ආයතනෙය් සභාපතිතුමා එම ආයතනෙය් ඉෙගනුම ලබන 
ශිෂ්යයකුට අෙශෝභන විධියට සැලකුවා, අතවරයක් කළාය කියා 
පසු ගිය දිනවල සමාජ ෙවබ් ජාලවල දිගින් දිගටම පළ වුණු 
ආකාරය අප දැක්කා.  

ෙමම විභාගය සමත් කර ගන්න ඉල්ලීමක් කරපු ශිෂ්යයකුට සිදු 
වුණු අසාධාරණයක් සම්බන්ධවයි ඒ පළ වුෙණ්. ෙම්ක  ලංකා 
ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනය සම්බන්ධෙයන් තිබුණු කීර්ති 
නාමය පවා බරපතළ ෙලස විනාශ කිරීමක්. ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශය යටෙත්යි ෙම් ආයතනය තිෙබන්ෙන්. එහි 
සභාපතිවරයා සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා කියාමාර්ගයක් ගත්තාද, 
ඒක අසත්ය පවෘත්තියක්ද? එෙහම නැත්නම් එය සත්ය සිදුවීමක්ද?  
ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් කළාද?  ෙමොකක්ද සිදු 
වුෙණ් කියලා අපි දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පශ්නය ඇසීම ගැන ඔබතුමාට  

ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ ආයතනෙය් සභාපතිවරයා ෙනොෙවයි,  
විදුහල්පතිවරයා -අධ්යක්ෂ- තමයි ෙම්කට සම්බන්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. එතුමාට විරුද්ධව අපි විනය පරීක්ෂණයක් ආරම්භ 
කළා. ඒ හිටපු විදුහල්පතිවරයා තමන්ෙග් තනතුෙරන් ඉල්ලා 
අස්වීෙම් ලිපිය ලබා දුන්නා විතරක් ෙනොෙවයි, නව 

විදුහල්පතිවරෙයක්  -අධ්යක්ෂවරෙයක්-  ෙතෝරා ගැනීම සඳහා අද 
වන විට මා දන්නා පරිදි පුවත් පත් දැන්වීම් පළ ෙවලා තිෙබනවා. 
ඔබතුමන්ලා දන්නා දක්ෂ උදවිය ඉන්නවා නම් ෙම් තනතුර භාර 
ගන්න අයදුම් කරන්න පුළුවන්. අපි ෙතෝරා ගැනීමට සූදානම්. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අපි හිතුෙව් ෙම් පශ්නය තිෙබන්ෙන් 

ආණ්ඩුෙව් ඉහළ ෙලොකු ෙලොක්කන්ට විතරයි කියලයි. බලාෙගන 
ගියාම ඒක ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනය දක්වාම 
දැන් පැතිරිලායි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඒ පශ්නය ෙමොකක්ද කියලා මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා 

ඒ පශ්නය ෙහොඳට දන්නවා වාෙගයි. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා පරීක්ෂණයක් කරනවා 

කියලා. ඒ නිසා ඔබතුමා ඒක දන්නවා ඇති ෙන්. 
 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
නැහැ. ඒ ෙමොකක්ද කියලා කියන්න. එහි විදුහල්පතිතුමා 

ඉල්ලා අස් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. අපි දැන් අලුත් විදුහල්පතිවරයකු 
ඒ ආයතනයට ෙගෙනනවා. ඔබතුමන්ලාට ඒ ගැන දැන ගන්න 
ඕනෑ නම්  ළමයින් එක්ක දුරකථනෙයන් කථා කරන්න.  පශ්නය 
ෙමොකක්ද කියලා ෙහොයා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඒ ෙචෝදනාව 
එල්ල වුණු වහාම අපි අමාත්යාංශය හැටියට ගත යුතු පියවර 
කඩිනමින් ගත්තා විතරක් ෙනොෙවයි, නව සුදුසුකම් සහිත 
විදුහල්පතිවරයකු -අධ්යක්ෂවරයකු- බඳවා ගැනීම සඳහා ෙම් වන 
විට අයදුම්පත කැඳවා තිෙබනවායි කියන එකත් අපි පකාශ 
කරන්න ඕනෑ. ඒ කීර්තිමත් ආයතනෙය් කීර්තිය විනාශ ෙවන්න 
ෙහෝ ඒ ආයතනෙය් තත්ත්වය බාල කරන්න ෙහෝ අපි ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ ආයතනය විධිමත් කරලා ඒ ආයතනයට මුළු 
රෙට්ම උනන්දුව තිෙබන, දක්ෂතාව තිෙබන, හැකියාව තිෙබන 
තරුණ තරුණියන්ට එකතු වීම සඳහායි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
තුළින් අපි වරම ලබා ෙදන්ෙන්.   

මතයක් තිෙබනවා, ඒ ආයතනය තුළ පුහුණු කරන්ෙන් 
තරුණයන් පමණයි කියලා. තරුණයන් පමණක් ෙනොෙවයි, 
තරුණියන්ටත් එහි පුහුණු වීමට අවස්ථාව තිෙබනවායි කියන එක 
අපි ඔබතුමන්ලාෙග් දැන ගැනීම සඳහා කියන්න කැමැතියි. 
තරුණියන්ටත් ඒ ආයතනෙය් පුහුණුව ලබා ෙගන දක්ෂතා මත 
ඉහළට යන්නට වර්තමානෙය් අෙප් අමාත්යාංශය තුළින්  වැඩ 
පිළිෙවළ ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. එහි පුහුණු කිරීම් කටයුතු 
විධිමත් කිරීම වාෙග්ම එෙකොෙළොස් වැදෑරුම් පතිපත්තිය අපි 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ එෙකොෙළොස්වැදෑරුම් පතිපත්තියට 
අනුකූලව අෙප් අරමුණ, ෙම් රෙට් හැම තරුණයකුටම  එක 
සාක්කුවක තමන්ෙග් passport එක දාෙගන, අෙනක් සාක්කුෙව් 
තමන්ෙග් skills passport එක දාෙගන ෙලෝකෙය් ඕනෑම තැනක 
ෙසේවා දායකයකු ළඟට ගිහිල්ලා තමන්ෙග් සුදුසුකම ෙපන්වා 
රැකියාව ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්ය කරන අවස්ථාව සකස් කර 
දීමයි. ඒ ආකාරයට ෙලෝකය පිළිගත්ත වෘත්තිකයකු බිහි කිරීෙම් 
කටයුත්තයි ෙම් ආරම්භ කරන්ෙන්. ඒ සඳහා අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු රජය ලබා ෙදන සහෙයෝගය පිළිබඳවත් 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 
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ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இலங்ைக ேஜா்மன் 

ெதாழில் ட்பப் பயிற்சி நி வகம் சட்ட லம் மற் ம் சுகததாச 
ேதசிய விைளயாட் க்கள் கட் டத்ெதாகுதி அதிகாரசைப 
(தி த்தம்) சட்ட லம் ஆகியவற்றின் இரண்டாவ  வாசிப்  
ெதாடர்பான இன்ைறய விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  
விைளயாட் த் ைறயி டாக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற சில 
விடயங்கைளக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். மிக க்கியமாக, 
சுகததாச விைளயாட் க்கள் கட் டத்ெதாகுதி அதிகாரசைபயின் 
ெசயற்பாட் ன்கீழ் நாட் ன் பல்ேவ பட்ட இடங்களில் 
விைளயாட்  ைமதானங்கைளப் னர்நிர்மாணம் ெசய்வெதன் ம் 

திதாக அைமப்பெதன் ம் ெசால்லப்பட்ட நிைலயில், எம  
பகுதிகைளப் ெபா த்தவைர அைவ பற்றிய ெசயற்பா கள் 
தற்ேபா  கிடப்பிேல ேபாடப்பட் க்கின்றன.  

2009ஆம் ஆண்  த்தம் ந்த பிற்பா , கிளிெநாச்சி 
மாவட்டத்தின் ஒேரெயா  ெபா  விைளயாட்  ைமதானமாக 
இ ந்த ‘ெராட்றிக்ேகா’ ைமதானமான  இலங்ைகயிேல 
பல்ேவ பட்ட ெதாழில் ட்பங்கைளக் ெகாண்ட தரம்வாய்ந்த 
விைளயாட்  ைமதானமாக உ வாக்கப்ப ெமனக் 
குறிப்பிடப்பட்ட . ஆனால், அதற்கான திட்டம் இப்ெபா  
ெசயற்ப த்தப்படாமல் கிடப்பிேல கிடக்கின்ற . கிளிெநாச்சியிேல 
அைமக்கப்பட் க்கின்ற இலங்ைக - ேஜா்மன் ெதாழில் ட்பப் 
பயிற்சி நி வகத்தி ைடய பயிற்சி நிைலயம் மிக ம் தரமான 

ைறயிேல அதன் பணிகைள அப்பிரேதச மாணவர்க க்கு 
வழங்கிவ வதாக இங்ேக ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
குறிப்பிட் ந்தார். ஆனால், அங்ேக ப க்கின்ற மாணவர்களில் 
எத்தைன ேபா் கிளிெநாச்சி மாவட்டத்ைதச் ேசா்ந்தவர்கள்? 
எத்தைன ேபா் ஏைனய மாட்டங்கைளச் ேசா்ந்தவர்கெளன்ற 
விடயத்ைத ெகளரவ அைமச்சர் சந்திம ரக்ெகா  அவர்கள் 
கவனத்திேல எ க்க ேவண் ெமன்  நான் இந்த இடத்திேல 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

மிக க்கியமாக கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தி க்கின்ற 
இலங்ைக - ேஜாம்ன் ெதாழில் ட்பப் பயிற்சி நி வகமான  NVQ 
தரம் iv க்கு ேமேல கற்றவர்கைளத்தான் உள்வாங்குகின்ற . 
அவ்வா  உள்வாங்குகின்றெபா , த்தம் காரணமாக சாதாரண 
ெதாழில் ட்ப நி வனங்க க்குச் ெசன்  ெதாழில் ட்ப 
அறிவிைனப் ெபற் க்ெகாள்ளாத அல்ல  NVQ சான்றிதழ்கைளப் 
ெபற யாம ந்த மாணவர்கள் அந்தத் ெதாழில் ட்பக் கல்வி 
நி வகத்திற்குச் ெசன்  ப க்கக்கூ ய வாய்ப்ைப இழக்கிறார்கள். 

த்தம் நைடெபறாத இடங்களிேல இ க்கின்ற NAITA - ேதசிய 
பயி னர் ைகத்ெதாழில் பயிற்சி அதிகாரசைபயில் பயிற்சி ெபற்ற 
மாணவர்கள்தான் இப்ெபா  அந்த NVQ தரம் iv க்கான 
சான்றிதைழ ைவத்தி க்கிறார்கள். அவர்களால் மட் ந்தான்  
இலங்ைக - ேஜா்மன் ெதாழில் ட்ப பயிற்சி நி வகத்திற்குச் 
ெசன்  தங்க ைடய கல்விையத் ெதாடர கிற . ஆகேவ, 
இதற்கு ஒ  மாற்றீட்  நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம்.  

ேகா க்கணக்கான பாையச் ெசலவழித்  நீங்கள் 
ெப மனேதா  கிளிெநாச்சியிேல இவ்வா  ஒ  ேஜா்மன் 
ெதாழில் ட்பக் கல்வி நி வகத்ைத உ வாக்கியி க்கிறீர்கள். 

த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்க க்கு அல்ல  கல்விைய 
இைடயிேல விட்  விலகுகின்ற மாணவர்க க்கு அல்ல  
ெதாழில் ட்ப அறிைவ, திறன்கைள வி த்தி ெசய்ய வி ம் ம் 
ெதாழில் வாய்ப்பற்றி க்கின்ற மாணவர்க க்கு இந்த 
நி வனத்தின் லம் என்ன இலாபம் கிைடக்கின்ற ? சாதாரண 
ஒ  ேமசன் ெதாழிலாளிேயா, தச்சுத் ெதாழிலாளிேயா அல்ல  மரம் 
அ ப்பவர்கேளா ெதன்னிலங்ைகயி ந் தான் அங்ேக 
வ கிறார்கள். தி ெசப்பனி ம் ெதாழிலாளியாக இ ந்தா ம் 

ெதன்னிலங்ைகயி ந் தான் வ கிறார். அவ்வாறானால், அந்தத் 
ெதாழில் ட்பங்கள் இங்ேக ஏற்ெகனேவ அவர்க க்குப் 
பயிற்றப்பட் க்கின்றன. அ  அங்ேக உள்ளவர்க க்கு 
வழங்கப்படவில்ைல. அதன் காரணமாகத்தான் இன்  அவர்கள் 
ெதாழில் ட்பத் ைறயிேல தங்கைள ேமம்ப த்திக்ெகாள்ள 
வி ம் கிறார்கள். தி ெசப்பனி தைல அல்ல  கட் டத் 
தி த்தங்கைள ேமற்பார்ைவ ெசய் ம் TO-ெதாழில் ட்ப 
உத்திேயாகத்தர்க க்கான சான்றிதைழக்கூட அவர்களால் 
இவ்வள  கால ம் ெபற யாதி ந்த . இப்ெபா  
கிளிெநாச்சி மாவட்டத்திேல உள்ள பிரேதச ெசயலகங்கள், பிரேதச 
சைபகள், கல்வித் திைணக்களங்கள் ேபான்ற பல்ேவ  அரச 

ைறசார்ந்த திைணக்களங்களில் இந்த Technical Officers இன் 
ேதைவ அதிகமாக இ க்கிற . ஆனால், இவர்கைள வழங்குகின்ற 
ெதாழில் ட்ப நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக அங்ேக ேபாதாமல் 
இ க்கிற . இதைனக் க த்திற்ெகாண்  அங்ேக இ க்கின்ற 
ேஜா்மன் ெதாழில் ட்பக் கல்வி நி வகம் அத ைடய 
ெசயற்பாட்ைட ேமற்ெகாள்வதில் உங்க ைடய பங்ைகச் ெச த்த 
ேவண் ெமன்  இந்த இடத்திேல நான் பதி ெசய்ய 
வி ம் கின்ேறன்.  

ஏற்ெகனேவ, கிளிெநாச்சியில் ன்றாம் நிைலக் கல்வி 
அைமச்சின்கீழ் பதி  ெசய்யப்பட்ட "Kili Tech" எனப்ப ம் 
கிளிெநாச்சி ெதாழில் ட்ப நி வனமான  இப்ெபா  
உங்க ைடய திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழிற்பயிற்சி 
அைமச்சின் கீேழ இயங்கிக்ெகாண் க்கின்ற . அந்த "Kili Tech" 
நி வனமான  ஏற்ெகனேவ பல ெதாழிற் பயிற்சிகைள உள் ர் 
மட்டத்திேல வழங்கியி க்கிற . தற்ேபா  அந்த நி வனம் 
ெதாடர்ந்  இயங்க யாத ஒ  சூழ க்குத் 
தள்ளப்பட் க்கிற . அந்த நி வனத்ைத மீண் ம் இயங்க 
ைவப்பதற்கு இந்த அைமச்சி டாக ஒ  ன்மாதிாியான 
நடவ க்ைக எ க்கப்பட ேவண் ெமன்  நான் இந்த இடத்திேல 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இந்த ேநரத்திேல ெதாழில் ட்ப விடயங்கேளா  
ெதாடர் ற்றதாக நான் இன் ம் ஒ  விடயத்ைதப் பதி ெசய்ய 
வி ம் கின்ேறன். அதாவ , அண்ைமய நாட்களில் யாழ்ப்பாண 
மாவட்டத்தின் -  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු මන්තීතුමා, මා ඔබතුමාට පිළිතුරක් ෙදන්නද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පුහුණුව තිෙබන 
ෙම්සන්වරුන්, වඩු බාස්වරුන් ෙහෝ ෙවනත් ඕනෑම ක්ෙෂේතයක 
පුහුණුව තිෙබන උදවිය ෙහෝ ඉන්නවා නම් NVQ සහතිකය ලබා 
ගැනීමට ඔවුන්ට අවස්ථාව තිෙබනවා. පුහුණුව තිෙබන අයට 
සුදුසුකම් පරීක්ෂණයකින් අනතුරුව NVQ සහතිකය ලබා 
ගැනීමට අවස්ථාව තිෙබනවා. රජය හැටියට අපි තීන්දු කර 
තිෙබනවා,  NVQ සහතිකය ඒ පුහුණුව තිෙබන අයට ෙනොමිෙල් 
ලබා ෙදන්න. අපි දැන් උතුර පෙද්ශෙය් එම වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ 
කර තිෙබනවා. ෙම් රෙට් 2005 සිට එම වැඩ පිළිෙවළ පැවතුණත් 
ෙම් වන විට 42,000 ෙදෙනකු පමණයි ඒ NVQ සහතික ලබා 
ෙගන තිෙබන්ෙන්. අපි අදහස් කරනවා, අනාගතෙය්දී 
කිලිෙනොච්චියටත් ගිහින් සුදුසු අයට ඒ අවස්ථාව ෙදන්න. හැබැයි 
'Ceylon German Technical Training Institute එක සහ අප 
විසින් නිකුත් කරනු ලබන සහතික රෙට් සහ අන්තර්ජාතිකව 
පිළිගත හැකි සහතිකයි' කියන තත්ත්වය ආරක්ෂා කරන්න අපට 
සිද්ධ වනවා. අවම සුදුසුකම ෙනොමැති උදවිය එක වරම ඒ 
ආයතනවලට බඳවාගැනීම තුළින් සිදු වන්ෙන් ෙලොකු හානියක්. 
එෙහම ෙනොකර, NVQ මාර්ගය හරහා පාසල් ෙනොගිය ෙකෙනකුට 
වුවත් අදාළ NVQ සුදුසුකම ලබාෙගන Ceylon German 
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Technical Training Institute ආයතනයට ෙහෝ ෙවනත් 
ආයතනයකට ෙහෝ ඇතුළු වීෙම් පහසුකම් අද සපයා දී තිෙබනවා. 
ගරු මන්තීතුමනි, මා ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා. මම නුදුෙර්දීම කිලිෙනොච්චිෙය්ත් එම වැඩ පිළිෙවළ 
ආරම්භ කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමනි, NVQ 1, 2, 3 කියා තිෙබනවා ෙන්. ඒවා 

ගැනත් පැහැදිලි කළා නම් ෙහොඳයි. You have separate levels 
like NVQ 1, 2 et cetera. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
Yes. You can go up the ladder up to NVQ 7. We have 

universities. In fact, in Jaffna, there is a UNIVOTEC 
which is now open. So, the students of the Northern 
Province, if they are so qualified, can study up to NVQ 7, 
which is the degree level. But, I think, you are not aware 
of such institutions and programmes that are available and 
His Excellency the President, from this year, has made 
technical education absolutely free of charge. So, anyone, 
whether they are from the North or the South, has access 
to vocational training institutes free of charge. And also, I 
must say- දකුෙණන් ගිහින් උතුෙර් වැඩ කරන එක පිළිබඳවත්, 
උතුෙරන් ඇවිල්ලා දකුෙණ් වැඩ කරන එක පිළිබඳවත් අප සතුටු 
විය යුතුයි. උතුෙරන් ඇවිල්ලා අෙප් පැතිවලත් වැඩ කරනවා. අපි 
ඒ අයට කැමැතියි. දකුෙණන් ගිහින් වැඩ කරන අයටත් 
ඔබතුමන්ලා කැමැති විය යුතුයි.  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Hon. Minister, நான் ெதற்கி ந்  வ பவர்கள் பற்றிேயா 

அல்ல  வடக்கி ந்  வ பவர்கள் பற்றிேயா ெசால்லவில்ைல. 
நீங்கள் இதைன ஒ  வித்தியாசமான கண்ேணாட்டத்தில் 
பார்ப்பதாக நான் நிைனக்கின்ேறன். நீங்கள் என  க த்ைதப் 
பிைழயாகக் க கின்றீர்கள். அங்ேக உள்ளவர்க க்குத் ெதாழில் 
வாய்ப் கைள வழங்கக்கூ ய எந்தத் ெதாழிற்சாைலக ம் இல்ைல. 
வடக்கு, கிழக்கிேல அவர்கள் உைழக்கக்கூ ய வைகயில் என்ன 
ெதாழிற்சாைல இ க்கின்ற ? அங்ேக இ ப்பவர்கள் வாழக்கூ ய 
வைகயில் என்ன சூழல் இ க்கின்ற  என் தான் நான் உங்கைளக் 
ேகட்கின்ேறன். அவர்கள் ஒ  ேவைலையத் ேத க்ெகாள்வதற்கான 
வாய்ப்  அங்ேக இல்ைல. ெதாழில் வாய்ப் கைளப் ெப வதற்கு 
அ ப்பைடப் பயிற்சிகைளப் ெபற்றி க்கேவண் ய ஒ  நிைலைம 
இ க்கிற . Ceylon German Technical Training Institute க்குத் 
தரங்குைறந்த நிைலயிேல மாணவர்கைள அ ப் ங்கெளன்  
நான் ெசால்லவில்ைல; நான் விடயம் ெதாியாமல் ேபச மில்ைல. 
நான் ஒ  பாடசாைலயின் அதிபராக இ ந்தவன். நான் 
விடயங்கைளப் ாிந் ெகாண் தான் ேபசுகின்ேறன். எதிர்கால 
நம்பிக்ைகேயா  ேவைல ெசய்யக்கூ ய வைகயிேல அவர்க க்கு 
ெதாழிற்பயிற்சிகள் வழங்கப்பட ேவண் ம். ெதற்கி ந்  
வ பவர்கைள நான் குைற ெசால்லவில்ைல. ஆனால், இவ்வள  
கால ம் அங்ேக உள்ளவர்கள் ேவைல ெசய்யக்கூ ய வைகயிேல 
நிைலைமகள் உ வாக்கப்படவில்ைல.  

நீங்கள் ெசால்வ ேபால் யாழ்ப்பாணத்திேல UNIVOTEC 
இ ப்ப  உண்ைமதான். ஆனால், வ னியாவில் அல்ல  

கிளிெநாச்சியில் இ க்கின்ற ஒ  மாணவன் யாழப்பாணத்திற்குச் 
ெசன்  ப ப்பெதன்றால் அ  சிரமமான காாியம். எவ்வள  

ரம்! அதற்கான ெசல கள் அதிகம். அவர் அங்கு தங்கியி ந்  
ப க்க ேவண் ம். இவற் க்குப் பின்னால் இ க்கின்ற 
ெபா ளாதாரப் பிரச்சிைனகைள நீங்கள் கவனத்திேல எ க்க 
ேவண் ம். உங்க ைடய பக்க நியாயங்கள் உங்க க்குச் 
சாியானதாக இ க்கலாம். நீங்கள் ெசால்வ ேபால, O/L வைர 
ப த்த அல்ல  O/L வைர ப க்காத மாணவர்களால்கூட 
இத டாகப் பட்டத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்ளலாம் என்பைத நான் 
ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன். அப்ப  இந்த நாட் ேல அந்தக் 
கற்ைகத் ைற அறி கம் ெசய்யப்பட் க்கிற . ஆனால், 
அதைன ேமற்ெகாள்வதற்ேகற்ற அ ப்பைட வசதிகள் 
அவர்களிடம் இல்ைல. இதைனத்தான் நான் குறிப்பி கின்ேறன்.  

கிளிெநாச்சியில் இ க்கின்ற மாணவ க்கு நீங்கள் 
யாழ்ப்பாணத்தி க்கின்ற UNIVOTEC இைனக் காட் கிறீர்கள்! 
அைதவிட கிளிெநாச்சியி க்கின்ற "Kili Tech" இைன இயங்க 
ைவப்பதன் லம் அல்ல  NAITA ேபான்ற பயிற்சி 
நி வனங்கைள அங்கு நி வத டாக கிளிெநாச்சி 
மாவட்டத்தி க்கின்ற அந்த Ceylon German Technical Training 
Institute க்குச் ெசன்  ப க்கக்கூ ய வாய்ப்பிைன ஏற்ப த்த 
ேவண் ம். யாழ்ப்பாணத்திற்குச் ெசன்  ப த் விட் த்தான் 
Ceylon German Technical Training Institute இல் கற்க 
ேவண் ெமன்றால் அ  சாத்தியமானதாக அைமயா . ப்ப  
ஆண் களாக நைடெபற்ற த்தம் காரணமாக technical 

ைறயிேல தங்கைள வளர்த் க்ெகாள்ளக்கூ ய சூழல் 
அவர்க க்கு இ க்கவில்ைல. இப்ெபா  இ க்கின்ற சூழ ம் 
அந்தச் சந்தர்ப்பம் அவர்களிடமி ந்  பறிக்கப்ப கின்ற  என்ற 
அநியாயத்ைத நீங்கள் ஏற் க்ெகாள் ங்கள்! [இைடயீ ] 
தய ெசய்  என் ைடய ேநரத்ைத நீங்கள் கவனத்திேல எ க்க 
ேவண் ம். நீங்கள் ெசான்ன விளக்கங்கைள நான் 
ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன். உங்க க்குப் பிரதி சபாநாயக ம்கூட  
ஆதரவாக இ க்கிறார். ஆகேவ, இந்த விடயத்தில் நீங்கள் அதிக 
காிசைன ெச த் ங்கள்! இைத வடக்கு-ெதற்கு என்ற 
வித்தியாசமான ேகாணத்தில் நான் பார்க்கவில்ைல. தய ெசய்  
அப்ப  நீங்கள் சிந்திக்க ேவண்டாம். நாங்கள் அந்தச் 
சிந்தைனகேளா  இங்கு வரவில்ைல.  

இன்ெனா  விடயத்ைத ம் நான் இங்ேக பதி  ெசய்ய 
வி ம் கின்ேறன். அதாவ ,  சுமார் 12,000 ன்னாள் ேபாராளிகள் 

னர்வாழ்  அளிக்கப்பட்  வி தைல ெசய்யப்பட் க்கிறார்கள். 
எதிர்காலத்திேல அவர்க க்கு எந்தவித ன்ப ம் ஏற்படாெதன்ற 
உத்தரவாதத் டன் இரண்  வ டங்கள் னர்வாழ்வளிக்கப்பட்  

ன்ைனய அரசாங்கத்தினால் அவர்கள் வி விக்கப் 
பட் க்கிறார்கள். இவர்களில் திறன் வாய்ந்த பலர் 
இ க்கின்றார்கள். அவர்க க்குத் ெதாழில் ட்பக் கல்வி 
நி வகத்திற்குச் ெசன்  ப ப்பதற்கு அதற்கான வயெதல்ைல ஒ  
தைடயாக இ க்கிற . அப்ப ச் ெசன்  ப த்தா ம் அ த்த 

ைறக்குச் ெசல்வதற்கான காலம் அவர்க க்குப் ெபா த்தமில் 
லாமல் இ க்கிற .  

அண்ைமயிேல வ னியா ேமல் நீதிமன்றத்திேல 
கேணசசுந்தரம் கண்ணதாசன் என்கிற ன்னாள் ேபாராளி 
ஒ வ க்கு ஆ ட்காலச் சிைறத் தண்டைன விதிக்கப் 
பட் க்கின்ற . அவர் ேபாராளியாக இ ந்த காலத்தில் ெசய்த 
ஒ  ெசய க்காக, ஒ  தனிப்பட்ட ைறப்பாட் ன் 
அ ப்பைடயிேல இத்தண்டைன அவ க்கு வழங்கப் 
பட் க்கிற . ஆனால், "நாங்கள் 12,000 ன்னாள் 
ேபாராளிகைள வி தைல ெசய்தி க்கிேறாம்; அவர்கள் ஜனநாயக 

ைறப்ப  மக்கேளா  இைணக்கப்பட் க்கிறார்கள்; அவர்கள் 
இயல்  வாழ்க்ைக வாழ்ந்  ெகாண் க்கிறார்கள்" என்ற 
ெசய்திையத்தான் அரசு சர்வேதச ச கத் க்குச் ெசால்கிற . 
அதனால், இங்கு இவ்வள  ேபாராளிகள் னர்வாழ்வளிக் 
கப்பட் ச்  ச கத்ேதா  இைணக்கப்பட் க் கிறார்கள்; அவர்கள் 
இயல்  வாழ்க்ைக வா கின்றார்கள் என் தான் சர்வேதச ம் 
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பார்க்கிற ; மக்க ம் பார்க்கிறார்கள். ஆனால், இங்கு 
உண்ைமயில் என்ன நடக்கிற ? அவர்கள் விசாரைணக்கு 
உட்ப த்தப்ப கின்றார்கள். நீதிமன்ற நடவ க்ைக என்ற 
அ ப்பைடயில் ேமேல குறிப்பிட்ட கண்ணதாசன் என்ற ன்னாள் 
ேபாராளிக்கு ஆ ட்காலத் தண்டைன விதிக்கப்பட் ச் சிைறக்கு 
அ ப்பப்பட் க்கின்றார். இவர் யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக் 
கழகத்தின் ஒ  விாி ைரயாளர். இவர் யாழ்ப்பாணத்தில் 
மட் மல்ல, வடக்கு, கிழக்கிேல ஒ  சிறந்த மி தங்க 
வித் வா ம்கூட. இன்  அவர் யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக் 
கழகத்தி ந்  வி விக்கப்பட் ச் சிைறச்சாைலயிேல ஆ ள் 
ைகதியாக இ க்கிறார்.  

இவர் மட் மல்ல, அண்ைமயிேல யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின் 
ேமல் நீதிமன்ற நீதிபதி இளஞ்ெசழியன் மீதான தாக்குத ம்கூட, 
ஒ  ேபாராளிேயா தான் ச்சுப் ேபாடப்பட் க்கிற . 
அேதேபால, ஏற்ெகனேவ ஒ  பாரா மன்ற உ ப்பினர் மீ  

ன்னாள் ேபாராளிகள் 'கிேளேமார்' தாக்குதைல நடத்த 
இ ந்ததாகக் குறிப்பிட் ந்தார்கள். அத்தாக்குத க்குப் 
பயன்ப த்தவி ந்த அங்கி ம் கண்ெட க்கப்பட்டதாகச் 
ெசால்லப்பட்ட . ஏற்ெகனேவ, 2014ஆம் ஆண் ல் ெந ங்ேகணிப் 
பகுதியிேல ன்  ேபாராளிகள்  சுட் க்ெகால்லப்பட்டார்கள். 
இந்த நிைலயில் அரசாங்கம், "இந்த நாட் ேல ன்னாள் 
ேபாராளிகள் வி தைல ெசய்யப்பட் க்கிறார்கள். அவர்கள் 
ச கத்ேதா  இைணக்கப்பட்  இயல்  வாழ்க்ைக 
வாழ்ந் ெகாண் க்கிறார்கள்" என்  ெசால் கிற . 
ெவளிநா களில் இ க்கின்ற லம்ெபயர் தமிழர்க ம் 
ெவளிநாட்  இராஜதந்திாிக ம் இங்கு நல்லெதா  காாியம் 
நைடெப வதாகேவ பார்க்கிறார்கள். ஆனால், இங்ேக 
மைற கமாக என்ன நடக்கிற ? அவர்க ைடய வாழ்க்ைக 
நிம்மதியற்றி க்கிற . அவர்கள் ஓர் அச்ச ட்டப்பட்ட 
வாழ்க்ைகக்குள் தள்ளப்பட் க்கிறார்கள்.  

கடந்த வாரம் யாழ்ப்பாணத்தின் பல பகுதிகளில் அதிர ப் 
பைடயின ம் ெபா ஸா ம் கூட்டாக ேராந்  நடவ க்ைகயில் 
ஈ பட்டார்கள். காரணம், “ஆவா கு ப்” என்றார்கள்; "தீனா 
கு ப்” என்றார்கள். இன்ைறய “ஐலன்ட்” பத்திாிைகயில்கூட, 
“யாழ்ப்பாணத்தி ந்  “ஆவா கு ப்” ெகா ம் க்கு வந் ள்ள ” 
எனக் குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற . இந்த “ஆவா" கு  எப்ெபா  
உ வாகிய ? த்தம் நடக்கின்றெபா  யாழ்ப்பாணத்தி ந்த 
இரா வம் உ வாக்கிய கு தான் இந்த “ஆவா கு ப்” என்ற 
வாள்ெவட் க் கு . அவ்வா  இரா வத்தால் உ வாக்கப்பட்ட 
"ஆவா" கு ைவ இன்  அங்ேக ைக  ெசய்ய யாமல், அவர்கள் 
ெகா ம் க்கு வந் விட்டதாகக் குறிப்பி கிறார்கள். ஆகேவ, 
இங்கு என்ன மாையகள் காண்பிக்கப்ப கின்றன! 

இப்ெபா  மாற்றங்கள் ஏற்பட் ப்பதாகக் குறிப்பி கின் 
றார்கள். ஆனால், பல்லாயிரக்கணக்கான இைளஞர்கள் வடக்கு, 
கிழக்கிேல ேவைலயற் க் காணப்ப கின்றனர். க்கியமாக, 
காங்ேகசன் ைற சீெமந் த் ெதாழிற்சாைல இயங்குகிறதா? என்  
நான் ேகட்கிேறன்,   

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
Hon. Deputy Speaker, can I answer? 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
மன்னிக்க ேவண் ம். என் ைடய ேநரம் எனக்கு ேவண் ம்.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Yes, Hon. Minister. 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
As the Minister in charge, I would like to tell you that 

we have allocated a lot of money as opposed to the 
previous years for technical education and vocational 
training in the North and the East. In fact, the first branch 
of the Ceylon German Technical Training Institute 
established outside Colombo is in Kilinochchi.  

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

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
Other than that, we do not have a single branch of the 

Ceylon German Technical Training Institute outside 
Colombo. So, you must be happy about it.  

Also with regard to the UNIVOTEC, we do not have 
land to expand it to the North. I have requested the 
authorities in the North to give us a land that is big 
enough for a university with all the facilities. As Hon. 
Members of Parliament representing the North, you also 
should take it serious and facilitate us to get an 
appropriate land. If you give us a land, we are ready to 
build it and we have allocated a lot of money. So, once 
again I reiterate that you can make use of that facility. 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, அவர் என் ைடய 

ேநரத்ைத எ த் க்ெகாண்டார். ஆைகயால் -  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, you have to wind up now. 
 
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) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகாஞ்சம் ெபா ங்கள்! தய ெசய்  என் ைடய ேநரத்தில் 

என்ைனப் ேபசவி ங்கள்! ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் 
குறிப்பி வ ேபால நான் ேகாபப்படவில்ைல. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Shritharan, I think the Hon. Sujeewa Senasinghe 

also wishes to comment on it. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Can I have half a minute, please? We understand the 

problems that you are raising. The whole country has 
these problems. We are a poor country and that is why we 
are trying to develop. We understand your problems and 
we have taken the steps. Industrial zones will be coming 
up. Within about two to three years, 15,000 to 20,000 
industrial zones will be developed. So, wait for those to 
come up, help us and be a part of it.   

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ பிரதி அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் நல்ல மன டன் 

இவற்ைறச் ெசய்கிறீர்கள். அவற்ைற நாங்கள் நிராகாிக்க மில்ைல, 
அதற்காகக் ேகாபப்பட மில்ைல. நீங்கள் நிைனப்ப ேபால, 
நீங்கள் ெகாண் வ கின்ற திட்டங்க க்கு நாங்கள் 
ேகாபப்ப பவர்கள் அல்ல. மாறாக, நாங்கள் அவற்ைற 
வரேவற்கிேறாம். ஒ  ெதாழில் ட்ப நி வனம் ஆரம்பிக்கப் 
ப கின்றெபா , அ  அந்தப் பிரேதசத் க்கு நன்ைமைய 
உண்டாக்குகிறதா என்பைத நீங்கள் ஆய்  ெசய்யேவண் ம். 
நீங்கள் ெசால்வ ேபால, 2009ஆம் ஆண்  த்தம் 

வைடந்ததற்குப் பின்னர், வடக்கு, கிழக்கிேல எந்தத் 
ெதாழிற்சாைல இயங்குகின்ற ? அங்கி க்கின்ற காங்ேகசன் ைற 
சீெமந் த் ெதாழிற்சாைல இயங்குகின்றதா? அல்ல  பரந்தன் 
இரசாயனத் ெதாழிற்சாைல இயங்குகின்றதா? அல்ல  
ஒட் சுட்டான் ஓட் த் ெதாழிற்சாைல இயங்குகிறதா? அல்ல  
வட்டக்கச்சி அரசினர் விவசாயப் பண்ைண இயங்குகின்றதா? 
அவற்ைற இயங்க ைவப்ப  யா ைடய ைகயிேல இ க்கின்ற ? 
என்  நான் ேகட்கிேறன்.  

த்த காலத் க்கு ன்னர் நீர்ேவ யிேல ஒ  glass factory 
இ ந்த ; நாவற்குழியிேல “அன்ாீஸ்” கம்பனி இ ந்த ; 

த் ாிேல “சீற்” தயாாிப் க் கம்பனி இ ந்த . இன்  எந்தக் 
கம்பனி அங்கு இயங்குகின்ற ? எந்தத் ெதாழிற்சாைல 
இயங்குகின்ற ? வடக்கு, கிழக்கிேல வா கின்ற இைளஞர்கள் 
எந்தத் ெதாழிற்சாைலயில் ேவைலக்குச் ெசல்லக்கூ ய  வாய்ப்   
இ க்கிற ? இைதப்பற்றி நாங்க ம் ெதாடர்ந்  ேபசுகிேறாம், 
நீங்க ம் ெசய்வதாகச் ெசால்கிறீர்கள். ஆனால், மீண் ம் மீண் ம் 
இைதத்தான் நான் இங்கு குறிப்பிட ேவண் யி க்கின்ற .  

இன்  ஏன் ெதன்னிலங்ைகயி ந்  மற்றவர்கள் 
வரேவண் யி க்கிற ? என்ன காரணம்? எம  பிரேதசத்தில் 
ெதாழிற்சாைலகள் இல்லாததால், ெதாழில் திறன்கள் 
உ வாக்கப்படாததால், அங்கி க்கின்ற இைளஞர்கள் 
ேவைலயில்லாமல் ெத விேல இ க்கக்கூ ய சூழல் 
உ வாக்கப்பட் க்கிற . இதனால்தாேன ப த்த பட்டதாாிகள் 
ெத விேல ேபாராட்டம் நடத் கிறார்கள்! மட்டக்களப்பி ம் 
யாழ்ப்பாணத்தி ம் ஆயிரக்கணக்கான பட்டதாாிகள் அரச 
ெசயலகங்க க்கு ன்னால் ேபாராட்டம் நடத்தேவண் ய 
நிைலைம ஏன் வந்த ? தய ெசய்  அைதப் ாிந் ெகாள் ங்கள்!  

நி வனங்கைள ம் கட் டங்கைள ம் திறப்பதல்ல, 
அபிவி த்தி! திக க்குக் “கார்பட்” ேபா வதல்ல அபிவி த்தி! 
ெதாழில்திறன்கள், அத டான ெதாழிற்சாைலகள், அவற்றின் 

லமாக இைளஞர்க ைடய வர , அவர்க ைடய எதிர்கால 
வாழ்க்ைக பற்றிய சிந்தைன என்பவற் க்கான ஓர் 
அத்திவாரத்ைதச் சாியாக இ ங்கள்! அப்ெபா தான் இந்த 
நாட் ேல இைளஞர்களிைடேய மாற்றம் வ ம்;  தாங்க ம் இந்த 
நாட் ன் பிரைஜகள் என்ற உணர்  அவர்க க்கும் வ ம். 
அவர்களால் உைழத்  வாழக்கூ ய ஒ  சூழ்நிைல 
உ வாக்கப்ப ம். அதைனவி த் , "நாங்கள் இனவாத ாீதியாகச் 
சிந்திக்கின்ேறாம்; நீங்கள் த வைத எதிர்க்கின்ேறாம்; 
ெதற்கி ந்  வ பவர்கைள எதிர்க்கின்ேறாம் என்ெறல்லாம் 
உங்கள் மனதில்  ெகாண் க்கும் எண்ணத்ைத மாற் ங்கள்! 
மாற்றங்கள் ேவண் மானால், இ  நல்லாட்சியா அல்ல  
நல் ணக்க அரசியலா என்பைத த ல் ெதளி ப த்த 
ேவண் ம். இைளஞர்கள் நம்பிக்ைகேயா  அங்ேக வாழ்வதற்கும் 
குறிப்பாக, னர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட 12,000 ன்னாள் 
ேபாராளிகள் அந்த மண்ணில் நிம்மதியாக வாழ்வதற்கும் ஏற்ற 
சூழ்நிைல உ வாக்கப்பட ேவண் ம். அந்தவைகயில் அங்கு 
அச்சம் நீங்கி, அவர்கள் நிம்மதியாக வாழ்வதற்குத் தய ெசய்  
வழிவி ங்கள்! என இந்த இடத்திேல ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මැතිතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 15ක කාලයක් ෙවන් වී තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 2.59] 
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (වාරිමාර්ග රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார - நீர்ப்பாசன இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of 
Irrigation) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ශීතරන් මන්තීතුමාෙග් 

කථාෙවන් මතු වුණු කාරණා කිහිපයකට අප පිළිතුරු ලබා දිය යුතු 
ෙවනවා. හැබැයි, ඒ සඳහා මා ඉක්මන් වන්ෙන් නැහැ. මම මූලිකව 
ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනය පිළිබඳව කථා කරලා, 
ඊට පසුව ගරු ශීතරන් මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ කාරණා පිළිබඳව 
පිළිතුරු ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 1960 වසෙර්දී ලංකා 
ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනය ආරම්භ කෙළේ ෙව්රහැර, 
ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් භූමිෙය්. ජර්මනිෙයන් ෙගනා 
වාහන -බස් රථ- තමයි එදා ලංකාෙව් වැඩිපුර පාවිච්චි කෙළේ. ඒ 
යුගෙය් එවැනි වාහන අලුත්වැඩියා කරන්න, නඩත්තු කරන්න 
අවශ්ය පුහුණුව ලැබූ ශමිකයන් හිටිෙය් නැහැ. ඒ නිසා ලංකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් සහ ජර්මනිෙය් සහෙයෝගය මත 
ෙව්රහැර ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනය ආරම්භ කරන්න 
කටයුතු කළා. ඉන් අනතුරුව 1975 වසෙර්දී ෙම් ආයතනය 
කටුබැද්ෙද් අද පවතින ස්ථානය දක්වා රැෙගන ගියා. 1979 
අවුරුද්ෙද්දී ෙම් ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනය පවත්වාෙගන 
යාම සඳහා ව්යවස්ථාවක් සකස් වුණා. ඒ ව්යවස්ථාව අනුව තමයි 
ෙම් දක්වා ෙම් ආයතනය පවත්වාෙගන එන්න කටයුතු කෙළේ. 
හැබැයි ඒ අනුව කටයුතු කළාට, ෙමය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත වූ 
පනතකින් කියාත්මක වන ආයතනයක් වශෙයන් කියාත්මක 
වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා පසු කාලයකදී එවකට සිටි අමාත්ය ඩලස් 
අලහප්ෙපරුම මැතිතුමාට, කුමාර ෙවල්ගම හිටපු අමාත්යතුමාත් 
එක්ක -පවාහන අමාත්යාංශයත් එක්ක- ගිවිසුමකට යන්න සිදු 
වුණා. ඉන් අනතුරුව පියෙසේන ගමෙග් මැතිතුමා විෂය භාර 
අමාත්යවරයා වශෙයන් වැඩ කටයුතු කරද්දී කැබිනට් පතිකාවක් 
ඉදිරිපත් කළා, ෙම් ආයතනය ෙවනම ආයතනයක් විධියට 
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පවත්වාෙගන යාම සඳහා. ඒ අනුව සකස් වුණු පනත් ෙකටුම්පත 
අද දවෙසේදී පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා, ෙවනම ආයතනයක් 
විධියට, පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිගත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත වූ 
පනතකින් කියාත්මක වන ආයතනයක් බවට පරිවර්තනය 
කරන්න අවශ්ය කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ කාර්යය ෙම් දක්වා 
ෙගන ඒමට කටයුතු කළ චන්දිම වීරක්ෙකොඩි වර්තමාන 
අමාත්යතුමාටත් මා විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් 
කාර්යය ඉදිරියට ෙගනැල්ලා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා, ෙම් ආයතනය සංස්ථාගත 
කිරීමට, පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිගත් ආයතනයක් බවට පත් කිරීමට, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නීති ෙකටුම්පත් සකස් වුණු ආයතනයක් බවට 
පත් කිරීමට කටයුතු කිරීම සම්බන්ධව.  

ෙම් ආයතනය ෙමෙතක් කාලයක් පවත්වාෙගන ගිෙය්, 
විදුහල්පතිතුමා අධ්යක්ෂවරයා වූ උපෙද්ශක මණ්ඩලයක් විසින්. ඒ 
උපෙද්ශක මණ්ඩලයට ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් උදවියත් 
ඇතුළත් වුණා. අමාත්යවරයාට ෙදෙදෙනක් පත් කරන්නත් පුළුවන් 
වුණා. ෙකොෙහොම වුණත් ඒ විදුහෙල් විදුහල්පතිවරයා තමයි 
උපෙද්ශක මණ්ඩලෙය් සභාපතිවරයා විධියට, අධ්යක්ෂවරයා 
විධියට වැඩ කටයුතු කෙළේ. පසු කාලීනව 2015 වසර අවසාන වන 
විට -2016 වසර වන විට- ෙමහි සභාපති ධුරය සඳහා ෙද්ශපාලන 
පත්වීමක් ෙදන්න කටයුතු කළා. අද වන විටත් ඒ තත්ත්වය 
තිෙබනවා.  

ෙම් ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනය ෙහොඳින් 
පවත්වාෙගන යන්න පුළුවන් වුෙණ්, කීර්තිමත් ආයතනයක් විධියට 
පවත්වාෙගන යාමට හැකියාව ලැබුෙණ්, ඒ ආයතනෙය් පුහුණුව 
ලැබූ දරුවන් ඒ ආයතනෙය්ම උපෙද්ශකයින් වශෙයන් කටයුතු 
කළ නිසායි. ඒ උදවිය ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනයට 
ආදෙරයි. ඒ නිසා ඒ ආයතනෙය් ෙගෞරවය නැති කරන්න කැමැති 
නැහැ; තත්ත්වය නැති කරන්න කැමැති නැහැ; ෙලෝකෙය් තිෙබන 
පිළිගැනීම නැති කරන්න කැමැති නැහැ. ඒ සඳහා ඔවුන් දැවැන්ත 
කැප කිරීමක් කළා. අෙනක් ආයතනවල අධ්යාපනයට වඩා ෙම් 
ආයතනෙය් අධ්යාපනෙය් සුවිෙශේෂී ෙවනස්කමක් තිෙබනවා. හැම 
දරුෙවක්ම තමන් ලබන අධ්යාපනය එදිෙනදා සටහන් කළ යුතු 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම උදෑසන වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන 
අවස්ථාෙව් සිට අවසානය දක්වා ඒ ආයතනෙය්දී ඔවුන් භාවිත 
කරන උපකරණ පවා පිරිසිදු කරලා තමයි ඔවුන් අදාළ දවෙසේ 
පාඨමාලාෙව් වැඩ කටයුතු හමාර කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා විධිමත් 
කමෙව්දයක් සකස් කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා විනය ෙහොඳින් 
පවතිනවා. අධ්යාපන කටයුතු ෙහොඳින් සිදු ෙවනවා. අධ්යාපනය 
පිළිබඳව උපෙද්ශකවරුන්ෙග් දැවැන්ත උනන්දුවක්, කැපවීමක් 
තිෙබනවා. තමන්ෙග් ආයතනය, තමන් හැදුණු තැන පවත්වාෙගන 
යාමට ඔවුන් කරන කැප කිරීම අනුව ෙම් ආයතනය ඉතාමත් 
සුවිෙශේෂී ආයතනයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. නිපුණතා 
සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන අෙනක් 
ආයතන වාෙග් ෙනොෙවයි, ඒ ආයතනවලටල වඩා ඉහළ ගුණාංග 
තිෙබන ආයතනයක් විධියට ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස 
ආයතනය නම් කරන්න පුළුවන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
ඒ ආයතනෙය්ම පුහුණුව ලැබූ උදවිය එතැන කටයුතු කළ නිසා, ඒ 
උදවියෙග් ආදරය නිසා ෙම් ආයතනය රැකුණු බව මා දන්නවා.  

හැබැයි, දැන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් එන කාරණා අනුවත්, 
2016 වසෙර් කරපු කියාවලිය අනුවත්, අද දක්වා සිදුවී තිෙබන 
කාරණා අනුවත් බැලුවාම මම එකඟ නැති කාරණයක් තිෙබනවා. 
ඒ තමයි, ෙමම ආයතනෙය් සභාපතිවරයා වශෙයන් ෙද්ශපාලන 
නිෙයෝජිතෙයකු  පත් කිරීම.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අතීතෙය් ලංකාෙව් 
තානාපති ෙසේවය සඳහා උගත්, විෂය සම්බන්ධ දැනුමක් තිෙබන 

උදවිය පත් කර යැවීමක් තමයි සිද්ධ වුෙණ්. හැබැයි, පසු කාලීනව 
ෙද්ශපාලනෙයන් විශාම ගත් ෙහෝ ෙකටි කාලයකට යම් 
ෙද්ශපාලන පසුබෑමකට ලක් වුණු ෙකෙනක්  රාජ්ය තාන්තික 
කාර්යය සඳහා විෙද්ශ රටවලට යවන්න පටන් ගත්තා. එවැනි අය 
විෙද්ශ රටවලට යැව්වාම, ඔහු ඔහුෙග් කටයුතු බලා ගත්තා; 
ඔහුෙග් පවුෙල් කටයුතු  බලා ගත්තා. නමුත් රටක් වශෙයන් කළ 
යුතු කාර්යය සිද්ධ කෙළේ නැහැ. ඒ වාෙග් ෙම් ආයතනයටත් 
ෙද්ශපාලනෙයන් විශාම ගිය ෙහෝ ෙද්ශපාලනෙයන් සමුගත් ෙහෝ 
එෙහම නැත්නම් ෙද්ශපාලන පසුබෑමකට ලක් වුණු පුද්ගලයන් 
සභාපතිවරු වශෙයන් පත් කරන්න ගිෙයොත්, ෙම් ආයතනයටත් 
ලංකාෙව් තානාපති ෙසේවයට සිදු වුණු ෙද් සිද්ධ ෙනොෙවයි කියලා 
අපට හිතන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා මෙග් හෘදය සාක්ෂියට 
එකඟව මම ඒ පත් කිරීම්වලට එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ. මම විරුද්ධ 
වුණාය කියලා ඒක ෙවනස් ෙවන්ෙන්ත් නැති ෙවයි. නමුත්, මෙග් 
මතය ඒකයි කියන එක මම සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ මණ්ඩලය ස්ථාපිත කිරීම පිළිබඳවද ඔබතුමා කියන්ෙන්?  

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මණ්ඩලය සථ්ාපිත කිරීෙම් 

පිළිෙවළ හරි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා කියන්ෙන් ඒෙක් සංයුතිය ගැන ෙන්ද? 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
මම කථා කරන්ෙන් සභාපතිවරයා පත් කිරීම ගැන. 

සභාපතිවරයා වශෙයන් පත් කරන්ෙන් ෙම් ආයතනෙය් ඉෙගන 
ගත්, ආයතනයට ආදරය කරන, ෙම් ක්ෙෂේතය ගැන දැනුමක් 
තිෙබන, විනයක් තිෙබන පුද්ග ලෙයක් ෙනොෙවයි. එවැනි 
පුද්ගලයන් පත් වුණාට පසුව යම් යම් ආයතනවලට සිදු ෙවන ෙද් 
අපි ෙම් ලංකා ව ඇතුෙළේ ඕනෑ තරම් දැකලා තිෙබනවා. එෙහම 
නම් ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනයටත් ඒක ෙනොෙවයි 
කියලා සහතිකයක් ෙදන්න ඔබතුමාටවත්, මටවත් හැකියාවක්  
නැහැ කියන එක තමයි මෙග් විශ්වාසය. අද මම කියන කාරණය 
අනාගතෙය්දී -තව අවුරුදු කිහිපයක් යනෙකොට- අපට දකින්න  
පුළුවන් ෙවයි.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් ශීතරන් මන්තීතුමා 
කරුණු කාරණා කිහිපයක්  සඳහන් කළා. [බාධා කිරීමක්] අපට 
දිස්තික් පශ්න නැහැ, ගරු ඇමැතිතුමා. ෙමොකද, මට දිස්තික්කෙය් 
කවුරුවත් අභිෙයෝගයක් ෙවලා නැහැ. මම ෙද්ශපාලනයට ආපු 
දවෙසේ ඉඳලා දිස්තික්කෙය් මහජනතාව මා පළමුවැනියට 
ෙගෙනනවා. ඒ නිසා මා පහළට වැටිලා නැහැ. මම දිස්තික්කෙය් 
ජනතාවත් එක්ක ඉන්න නිසා මට කිසි පශ්නයක් නැහැ.   

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
පශ්නය කළුතර දිස්තික්කයත් එක්කද?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ශීතරන් මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් පසු ගිය වසෙර් NAITA 

ආයතනයට 278ෙදෙනක් බඳවා ගන්නෙකොට, එයින් 8ෙදෙනක් 
විතරයි ලංකාෙව් අෙනක් පෙද්ශවලින් බඳවා ගත්ෙත්. 
ෙපොෙළොන්නරුෙවන් ෙදෙදනයි,  යාපනෙයන් ෙදෙදනයි, 
පුත්තලෙමන් එක්ෙකනයි ආදී වශෙයන් තමයි බඳවාෙගන 
තිබුෙණ්. අෙනක් සියලු ෙදනා කළුතර දිස්තික්කෙයන් බඳවා 
ගත්ෙත්. විෂය භාර ඇමැතිතුමාම අහන නිසායි මම ඒ ගැන 
කියන්ෙන්.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
පුත්තලෙමන් නැද්ද? 
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
පුත්තලෙමන් එක්ෙකෙනක් බඳවාෙගන තිෙබනවා.    [බාධා 

කිරීමක්]  මම නම් දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්]  පසුගිය අය වැය 
අවස්ථාෙව් මම කියන්න ඕනෑ ටික කිව්වා. මම නැවත ඒවා 
කියන්න කාලය නාස්ති කරන්න කැමැති නැහැ.  අපි අද 
සන්ෙතෝෂෙයන් වැඩ කරනවා. අද අපට බලයක් දීලා තිෙබනවා.  
මහජනයාෙග් කැමැත්ත දන්න මිනිසුන් එක්ක වැඩ කරන්න අද 
අවකාශය හැදිලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳ කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. 
නමුත් එදා ඒ තත්ත්වය තිබුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් විෂයෙයන් පිට කරුණු 
ගැන කථා කරනවාට වඩා, විෂයයට අදාළව කථා කරන්න මම 
කැමැතියි. අෙප් ශීතරන් මන්තීතුමා කරුණු ගණනාවක් කිව්වා. 
2016 වසෙර් ජූනි මාසෙය් කිලිෙනොච්චිෙය් ජර්මානු කාර්මික 
අභ්යාස ආයතනයක් ආරම්භ කළා. අපි අවුරුදු 30ක කාලයක් 
යුද්ධයක් කරෙගන ගියා. ෙම් අවුරුදු 30ක යුද්ධය පැවැති ආණ්ඩු 
විසින් පවත්වා ෙගන ගිය එකක් ෙනොෙවයි. රෙට් විරැකියාව 
තිබුණාය කියන කාරණාව ආයුධ අතට ගන්න කාරණයක් කර 
ගන්න බැහැ. රැකියාවක් ෙනොලැබුණාය කියලා, ඒ සඳහා  
පුහුණුවක් ෙනොලැබුණාය කියලා ආයුධ අතට අරෙගන අෙනක් 
මිනිහා  ඝාතනය කරන්න, අෙනක් මිනිහාෙග් ෙද්පළ විනාශ 
කරන්න, අෙනක් මිනිහාට ශාරීරිකව පීඩා කරන්න කාටවත් 
අයිතියක් නැහැ. උතුෙර් ඕනෑ තරම් කර්මාන්ත තිබුණා. ඒ 
මන්තීතුමා කර්මාන්ත ගණනාවක් පිළිබඳව සඳහන් කළා. ඒ 
කර්මාන්ත සියල්ලම විනාශ වුෙණ් කවුරු නිසාද? දකුෙණන් ගිහින් 
ෙහෝ රෙට් ආරක්ෂක අංශ ගිහින් ෙහෝ ඒවා විනාශ කළාද? නැහැ. 
ඒවා විනාශ කෙළේ උතුෙර් හිටපු අවි ගත්ත කණ්ඩායම් විසින්ම 
තමයි. එෙසේ විනාශ කළාට පසුව අවුරුද්දක්, ෙදකක් ඇතුළත ඒ 
සියල්ල නැවත සකස් කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. නමුත්, 2016 
වසෙර් නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යාංශය 
NAITA ආයතනය යටෙත් කිලිෙනොච්චිෙය් ජර්මානු කාර්මික 
අභ්යාස ආයතනයක් ආරම්භ කළා. ඒ ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස 
ආයතනයට 2016 වර්ෂෙය් දරුවන් එකසිය අනූෙදෙදෙනක් බඳවා 
ගැනීමට කටයුතු කළා.  

ළමයින් 400කෙග් අයදුම් පත් එදා ලැබිලා තිබුණා. ෙම් 
අවුරුද්ද වනෙකොට ළමයි 400ක් බඳවා ගන්න තමයි අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. ෙම් අවුරුද්ෙද් අයදුම් පත 1,087ක් 
ලැබිලා තිෙබනවා. තිකුණාමලය, යාපනය, අම්පාර වාෙග් 
පෙද්ශවල උදවියට අධ්යාපනය ලබා ගැනීම සඳහා තවත් ආයතන 
තිෙබනවා. ඒ අයට හාඩි ආයතනය තිෙබනවා; ජාතික ආධුනිකත්ව 
මණ්ඩලෙය් ආයතන තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් පුහුණු ආයතන 
ගණනාවක් ෙම් වනෙකොටත් උතුෙර්ත් -කිලිෙනොච්චිෙය්ත්-  

නැෙඟනහිරත් කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ පෙද්ශවල 
දරුවන්ට එවැනි අවස්ථාවක් ලැබිලා නැහැ කියලා රජයට 
ෙචෝදනාවක් කරනවා නම් ඒක ඉතාම අසාධාරණ ෙචෝදනාවක් 
කියන එක ෙබොෙහොම පැහැදිලිවම මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න 
අවශ්යයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වෘත්තීය පුහුණුෙව්දී RPL 
කමය අපි භාවිත කරනවා. නිසි පුහුණුවක් ලබාෙගන නැති, නිසි 
ආයතනයක පුහුණු පාඨමාලාවක් සම්පූර්ණ ෙනොකරපු උදවිය, 
ෙවනත් ආයතනයක යම් රැකියාවක් කරලා ෙහෝ විෙද්ශ රටක 
පුහුණුවක් ලබා ෙහෝ ලංකාවට ආවාම, ඔහුට ඒ සම්බන්ධ  දැනුමක් 
තිෙබනවා නම්, තෘතීයික අධ්යාපන ආයතනය  තුළින් - TVET  -  
පුහුණු සහතිකයක් ලබා ගැනීෙම් හැකියාව තිෙබනවා. TVET 
එෙකන් පුහුණු සහතිකයක් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්ය අවකාශය 
සකස් කරලා තිෙබනවා. පසු ගිය වසෙර් ඉඳලා එය කියාත්මක 
කරන්න අපි උත්සාහ කළා. ඒ අවස්ථාෙව්දී නිලධාරින් ඒ 
කටයුත්ත කිරීමට සූදානම් වුණාට, ඒ කියාවලිය දිගටම කරෙගන 
යෑමට එම නිලධාරින්ට හැකියාව ලැබුෙණ් නැහැ. අපි දිස්තික්ක 
ගණනාවක ඒ කටයුත්ත කරන්නට සැලසුම් කළා. අපි එෙලස 
සැලසුම් කළත් එය කියාත්මක කරන්න දුන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
එම කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ඒ කටයුත්ත කරන්න වුෙණ් නැහැ. 
නමුත් ෙම් අමාත්යාංශෙය් එවැනි කමෙව්දයකුත් තිෙබනවා. ඒ 
කමෙව්දය තුළ පුහුණුවක්, දැනුමක් තිෙබන පුද්ගලෙයකු 
ඇගැයීමට ලක් කරන,  NVQ 3, 4, 5 දක්වා සහතිකයක් ලබා 
ගැනීෙම් හැකියාව තිෙබනවා. ඒ සහතිකය උතුෙර් ඉන්න 
දරුවන්ටත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ෙමය දකුෙණ් දරුවන්ට පමණක් 
විවෘත වූවක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා අපි උතුර - දකුණ කියලා ෙබ්දයක් 
ඇති කරගන්න අවශ්ය නැහැ.  

අතීතෙය් තිබුණු අශීලාචාර යුගය අවසන් කරලා ශීලාචාර 
යුගයක් අපි ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ෙම් ශීලාචාර යුගය 
පෙයෝජනයට අරෙගන සියලු පෙද්ශවල දරුවන්ට අවස්ථාව ලබා 
දීලා, ඔවුන් ෙවනුෙවන් වැඩ කටයුතු කිරීම තමයි ෙද්ශපාලන 
නායකයන් හැටියට කළයුතු වන්ෙන්. නැවතත් අතීතෙය් තිබුණු 
තැන් පිළිබඳව අවුස්සමින්, ඒ පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාෙව්දී ෙහෝ 
ෙවනත් තැනක කථා කරමින්, ෙම් කියාවලිය වැළැක්වීමට 
අනුගහය ෙදන, අනුබල ෙදන අන්දමට කටයුතු කිරීම, ඒ 
ෙවනුෙවන් කියා කිරීම ෙහෝ පකාශ කිරීම සුදුසු වන්ෙන් නැහැ 
කියන එකත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. 

විෙශේෂෙයන් ශීතරන් මන්තීතුමා කියපු ඒ කාරණය  නිසා මා 
ෙම් කාරණයත් මතක් කරනවා ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ෙම් මාසෙය් 24 වැනි දා ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් පධානත්වෙයන් අපි තන්තිරිමෙල්දී මල්වතුඔය 
දැවැන්ත ව්යාපාරය ආරම්භ කරනවා. ලංකාෙව් වාරිමාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් වන තුන්වැනි විශාලම ජලාශය තමයි, 
තන්තිරිමෙල් මල්වතුඔය ජලාශය. ඒ ජලාශය ඉදිකිරීම 
සම්බන්ධෙයන් පැවති සාකච්ඡාවට අපිත් එක්ක සහභාගි වුණු 
නිසා චාල්ස් නිර්මලනාදන් මන්තීතුමාත් ඒ පිළිබඳව දන්නවා. ෙම් 
ඉදිකරන ජලාශය බහුකාර්ය ජලාශයක්. ෙම් ව්යාපෘතිය, උමාඔය 
වාෙග් තදියමට ෙකොමිස් ගහන්නට, ෙඩොලර් මිලියන 248ක් 
ෙහොරකම් කරන්නට, වංචා කරන්නට, ෙකොල්ල කන්නට හදන 
ව්යාපෘතියක් ෙනොෙවයි. සියලු ජනතාව එක්ක ඒක රාශි ෙවලා, 
සියලු ජනතාවෙග් පශ්නවලට ඇහුම් කන් දීලා, ඉතා පරිස්සමින් 
කරන ව්යාපෘතියක් තමයි ඒ ව්යාපෘතිය. ෙමම ව්යාපෘතිය තුළින් 
විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීමට, පානීය ජලය ලබා දීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. වව්නියාව, මන්නාරම, අනුරාධපුරය 
කියන දිස්තික්ක තුනටම ඇති තරම් පානීය ජලය ලබා දීම, අක්කර 
49,000ක් ෙදකන්නය වැඩ කරන්නට, අකතිමුරුප්පු ජලාශයට,- 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩියක වාෙග් 

කාලයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ෙහොඳයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.   

අකතිමුරුප්පු ජලාශයට, ෙයෝධ වැව ජලාශයට ෙදකන්නයම 
වැඩ කරලා ඒ වැව් යටෙත් තිෙබන තවත් කුඩා වැව් 42කට අධික 
පමාණයකට ජලය ලබා දීමටත්, ඒ වාෙග්ම අනුරාධපුරය 
දිස්තික්කෙය් විලච්චිය පෙද්ශයට උස්සාන ජලය ෙගන යාමත්, 
පානීය ජලය ෙගන යාමත් ඇතුළුව මුළු අනුරාධපුරය 
දිස්තික්කයටම පානීය ජලය ලබා දීම වැනි සුවිෙශේෂී කාර්යයන් සිදු 
කිරීම සඳහා ෙම් ව්යාපෘතිය කියාත්මක වනවා. ෙම් ව්යාපෘතිය 
අනුරාධපුරය දිස්තික්කෙය් කියාත්මක වුණාට අනුරාධපුරය 
දිස්තික්කයට වාෙග්ම මන්නාරම දිස්තික්කයටත් ෙමහි වැඩිම 
පතිලාභ ලැෙබනවා. එෙහම නම්, රජය වැඩ කටයුතු කරන ෙකොට 
උතුරද, නැ ෙඟනහිරද, බස්නාහිරද, දකුණද කියලා ෙබදා වැඩ 
කටයුතු කරලා නැහැ. සමස්ත රටක් විධියට සලකා තමයි වැඩ 
කටයුතු කරන්ෙන්. එම නිසා අපි ෙම් කරුණු පිළිබඳව  අවෙබෝධ 
කර ෙගන  අදහස් පකාශ කළ යුතුය කියන කරුණ අවධාරණය 
කරනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාටත්, ඒ 
වාෙග්ම සභාවටත් ස්තුති කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  
ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු මහින්ද සමරසිංහ අමාත්යතුමා. 

 
[අ.භා. 3.14] 

 
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 නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ලංකා ජර්මානු කාර්මික 

අභ්යාස ආයතනය පිහිටුවීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීෙමන් අනතුරුව විවාදයට සම්බන්ධ 
වන්නට මට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මා හුඟක් සන්ෙතෝෂ වනවා. 
මාස ෙදකක් වැනි ෙකටි කාලයක් තුළදී ෙමම පනත් ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න පියවර ගැනීම පිළිබඳව මම 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි වර්තමාන ඇමතිතුමාට සත්ුතිය පකාශ 
කරන්න ඕනෑ.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සකස් කරන්න අපි තීරණය කළ 
අවස්ථාව මට මතකයි.  එවකට එම විෂය  භාර ඇමතිවරයා විධියට 
කටයුතු කෙළේ මමයි.  ෙමම පනත් ෙකටුම්පත වැඩි නිෙයෝජනයක් 
සහිතව ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා කටයුතු කරන්න අපි සාකච්ඡා වට 
ගණනාවක් පැවැත් වූවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි වෘත්තීය සමිති 
සමඟ සාකච්ඡා කළා; නිලධාරින් සමඟ සාකච්ඡා කළා. අපි 
German Tech ආයතනයට ෙනොෙයකුත් අවස්ථාවලදී ගිහිල්ලා 
වෘත්තීය සමිති නිෙයෝජිතෙයෝ කැඳවා, නිලධාරින් කැඳවා, ෙසේවක 
ෙසේවිකාවන් කැඳවා ෙම් ෙයෝජිත පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙකොටෙසන් 
ෙකොටස අරෙගන  සාකච්ඡා කළා.  ඒ පැමිණ සිටි අයෙග් අදහස් 
ඉදිරිපත් කරන්නත්  අවස්ථාව සලසා ෙදමින්  වඩාත් ශක්තිමත් 

පනත් ෙකටුම්පතක් පිළිෙයළ කරන්න කටයුතු කළා. එක වතාවක 
ෙනොෙවයි, මා කලින් කිව්වා වාෙග් වතාවන් කීපයක් අපි ෙම් 
පිළිබඳව සමාෙලෝචනයට ලක් කළා. ඉන් අනතුරුව තමයි මෙග් 
අත්සනින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙම් ෙයෝජිත පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් වුෙණ්. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත කැබිනට් මණ්ඩලයට 
ඉදිරිපත්  කළ අවස්ථාෙව් දී  එම කැබිනට් පතිකාෙව් මා විෙශේෂ 
ඉල්ලීමක් පිළිබඳව සඳහන් කළා.  ඒ වාෙග්ම අනුමැතිය ඉල්ලා 
සිටියා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට "Ceylon" කියන වචනය පාවිච්චි 
කරන්න කියලා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙයකුත් අදහස් ඒ 
ෙවලාෙව් මතු වුණා. හැබැයි, ඒ සාකච්ඡාෙව්දී මා ෙපන්වා දුන්ෙන් 
"Ceylon German Technical Training Institute" කියන ඒ 
සුවිෙශේෂ හැඳින්වීම අපට අවශ්ය බවයි. ෙමොකද, "Ceylon Tea" 
වාෙග් "Ceylon German Technical Training Institute" එකත් 
ෙද්ශීය වශෙයන් පමණක් ෙනොෙවයි, ජාත්යන්තර වශෙයනුත් ඒ 
නමින්ම පිළිගැනීමක් තිෙබන ආයතනයක් නිසා.  

අපි දන්නවා, Ceylon German Technical Training Institute 
එෙකන්  සුදුසුකම් -qualification - ලබා ෙගන පිට ෙවලා ගිහින් 
අද ජාත්යන්තරෙය් වැඩ කරන දහස් සංඛ්යාවක පිරිසක්  සිටිනවා.  
ඒ අය ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන් ඒ අයෙග් දියුණුව පමණක් 
ෙනොෙවයි. ෙනොෙයකුත් අවස්ථාවලදී ෙම් අභ්යාස ආයතනය 
ශක්තිමත් කරන්නත් ඒ අය සංවිධානාත්මකව කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. ඒ අය මව් බිමට ආධාර උපකාර ලබා දීලා තිෙබනවා 
කියන එකත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කෘතෙව්දීව සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම දන්නා හැටියට 
ඕස්ෙට්ලියාෙව් එක් පෙද්ශයකට Ceylon German Technical 
Training Institute කියන නම ෙයොදලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙමම 
අභ්යාස ආයතනෙයන් පිට ෙවලා ෙහොඳ රැකියා ලබාගත් ශී 
ලාංකිකයන් විශාල පිරිසක් ඕස්ෙට්ලියාෙව් එම පෙද්ශෙය් ජීවත් 
වනවා. ඔවුන් ඕස්ෙට්ලියාෙව් ආර්ථිකයට සහෙයෝගය ෙදනවා 
වාෙග්ම, ශි ලංකාෙව් හා ෙමම පධාන ෙපෙළේ අභ්යාස ආයතනෙය් 
කීර්ති නාමයත් රැක ගන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. "Ceylon" 
කියන වචනය එයට එක් කිරීම ඔබිනවා, ඒ නම තියා ගන්න ඕනෑ 
කියලා මම කැබිනට් මණ්ඩලයට පැහැදිලි කරලා දුන්නාම, 
කැබිනට් මණ්ඩලය ඒක පිළිගත්තා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්ක 
brand name එකක්. "Ceylon Tea" වාෙග් ෙම්කත්  brand name 
එකක්. "Sri Lanka German Technical Training Institute" 
කිව්වාම, "Ceylon Tea" කියන නම "Sri Lanka Tea"  බවට 
පරිවර්තනය කළා වාෙගයි. හැබැයි, "Ceylon Tea" වාෙග් ඒ නම 
ආරක්ෂා ෙවන්ෙන් නැහැ. අදටත් ෙමම අභ්යාස ආයතනෙයන් පිට 
වන ළමයින්ෙග් සහතිකයට විෙද්ශ රටවලින් විශාල පිළිගැනීමක් 
තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
"Ceylon" කියන නම නැති ෙවලා, 1972න් පසේසේ තමයි "ශී 

ලංකා" වුෙණ්. එෙහම ෙන්ද ගරු ඇමතිතුමනි? 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ඔව්. 1972 පළමුවන ජන රජ ව්යවස්ථාව අනුමත කිරීෙමන් 

පසුව තමයි "ශී ලංකා" වුෙණ්. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒක නිසා පරණ ආයතන ඔක්ෙකෝම- 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ඒක brand name එකක්. අපි රටට "Ceylon" කියලා 

කියන්ෙන් නැහැ. "ශී ලංකාව" කියලා කියන්ෙන්. හැබැයි, ෙම් 
වාෙග් ආයතනයක් ඒ දිනාෙගන තිෙබන නම - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පැරණිකම. 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ඔව්. අෙප් පැරණිකම සහ දිනාෙගන තිෙබන උසස් නම අපි 

රැක ගන්න ඕනෑ. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ අනුව තමයි පිළිගැනීමක් 
ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එම නිසා අපි "Ceylon" කියන නම ඇතුළු 
කළා. අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන්ෙනත්, 
"Ceylon German Technical Training Institute" කියලායි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත 
හදන ෙකොට අපට හිතන්න සිද්ධ වුණා රත්මලාෙන් තිෙබන 
Ceylon German Technical Training Institute එකට පමණක්ද 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අපි පිළිෙයල කරලා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්, 
නැත්නම් කිලිෙනොච්චිෙය් පිහිටුවලා තිෙබන Ceylon German 
Technical Training Institute එකටත් අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
අදාළ කර ගන්නවාද, නැත්නම් මාතර පිහිටුවන්න ෙයෝජිත Ceylon 
German Technical Training Institute එකත් ෙම්කට ඇතුළු කර 
ගන්නවාද, නැත්නම් කිලිෙනොච්චිෙය් පිහිටුවා ඇති සහ මාතර 
පිහිටුවන්න යන ඒ ආයතන ෙවනත් ආයතනවලට භාර දීලා ඒ 
අනුව කටයුතු කරනවාද කියලා. ඒ අවස්ථාෙව්දී අපට තවත් 
අභිෙයෝගයකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුණා මට මතකයි. ඒ තමයි, 
රත්මලාන අභ්යාස ආයතනෙය් ශාඛාවක් ෙබොරැල්ෙලත් පිහිටුවා 
තිබුණා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙබොරැල්ල ඔබතුමාෙග් 
ආසනය. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔව්. 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
මම ගිහිල්ලා බැලුවාම එතැන කිසිෙසේත්ම ඉඩකඩ තිබුෙණ් 

නැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙකෝච්චි පාර අයිෙන් තිබුෙණ්. 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
පහසුකම් තිබුෙණ් නැහැ. ෙබොෙහොම අමාරුෙවනුයි ඒ ළමයින් 

පුහුණුවීම් කටයුතු කෙළේ. ඇත්ත වශෙයන්ම රත්මලාෙන් 
ආයතනය දිනා ගත්ත ඒ නම අපට ඒ හා සමානව ෙබොරැල්ලට යා 
කර ගන්න බැරි වුණා. විෙශේෂෙයන්ම  රත්මලාන ආයතනෙයන් 
පිටවන ළමයින්ට හා සමාන සැලකිල්ලක් ෙබොරැල්ෙලන් පිට වන 

ළමයින්ට ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් ලැබුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, 
එතැනට ගියාම කවුරුවත් හිතන්ෙන් නැහැ රත්මලාෙන් වාෙග් 
පහසුකම් සහිතව ඒ ළමයින්ට ෙහොඳ පුහුණුවක් ලබා ගන්න 
ඉඩකඩ සහ පහසුකම් එහි තිෙබනවා කියලා. එම නිසා 
ෙබොරැල්ෙල් ශාඛාව වහලා ළමයින් ඔක්ෙකෝම රත්මලාෙනට 
ෙගෙනනවා කියලා මම පතිපත්තිමය තීරණයක් ගත්තා. ඒක අපි 
කළා; මෙග් කාලෙය් මම ඒක කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ ආපු 
ළමයින් අදත් ඒ තීරණය ගැන පශංසා කරනවා.  ෙමොකද, ඒ 
ළමයින්ට තමන්ෙග් අනාගතය හදා ගන්න එමඟින් ෙදොරටු විවෘත 
වුණා. දැන් එම ළමයිනුත් කිසිෙසේත්ම අඩු සැලකිල්ලකට ලක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. රත්මලාෙන් ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස 
ආයතනය දිනාෙගන තිෙබන කීර්ති නාමය එහි ෙකොටස්කරුවන් 
හැටියට එම ළමයින්ටත් භුක්ති විඳින්න පුළුවන්. ඒ ළමයින්ටත් 
එම වරපසාද ලබා ගන්න පුළුවන්. අෙප් කාලෙය් ඒ ටික අපි කළා. 
ඒ වාෙග්ම Kilinochchi Training Centre එක NAITA 
ආයතනයට භාර ෙදනවා කියලා මම තීරණයක් ගත්තා. 

කිලිෙනොච්චිෙය් ඇති Sri Lanka-German Training Institute 
එෙක් පරිපාලනය, කළමනාකරණය - management එක - හා පසු 
විපරම යන සියල්ලක්ම NAITA ආයතනෙයන් කරන්න කියලා 
අපි NAITA ආයතනයට පැවරුවා. ඇත්ත වශෙයන්ම NAITA 
ආයතනය ඒ කටයුත්ත ෙහොඳට කළ බව මා කියන්න ඕනෑ. හැබැයි 
අපි එතැනට පිළියම් කිහිපයක් ෙයෙදව්වා. උදාහරණයක් හැටියට 
අපට German රජෙයන්ම මුදල් ලබා දුන්නා,  අවුරුදු කිහිපයකට 
කිලිෙනොච්චිෙය් ඇති Sri Lanka-German Training Institute  
එකට German විදුහල්පතිවරයකු අනුයුක්ත කරන්න. ඒ අවුරුදු 
කිහිපය අවසන් වුණාට පස්ෙසේ අෙප් විදුහල්පතිවරයකු ඒ විදුහලට 
පත් කරන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ German 
විදුහල්පතිවරයා දැන්ම ඉඳලාම ඒ කටයුතු කරන ආකාරය 
එතුමාෙග් ෙදවනියාට කියා ෙදන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. එතුමා 
එතැනින් ඉවත් වන අවස්ථාෙව්දී නැවත වරක් ජර්මනිෙයන්ම 
විදුහල්පතිවරයකු ෙගෙනන්න ඕනෑ නැහැ. ඒ අත් දැකීම් 
සියල්ලක්ම ලබා දීලා එතුමාෙග් හිඩැස පුරවන්න ශී ලාංකික 
විදුහල්පතිවරයකුම එතැනට පත් කර ගැනීෙම් කමෙව්දයත් අපි 
එතැනට දැන් ඇතුළත් කරලායි තිෙබන්ෙන්. ෙම් ගරු සභාෙව් 
කථා කළ අෙප් දවිඩ මන්තීවරයකු කිලිෙනොච්චිය ගැන 
ෙනොෙයකුත් අදහස් ඉදිරිපත් කරපු නිසායි මා ෙම් පිළිබඳව සඳහන් 
කෙළේ. ෙමම අවස්ථාෙව්දී එතුමා ෙම් සභාෙව් සිටියා නම් ෙහොඳයි, 
ෙම් පිළිබඳව දැන ගන්න.  

කිලිෙනොච්චිෙය් ඇති Sri Lanka-German Training Institute 
එක ජර්මනිෙයන් අපට ලැබුෙණ් තෑග්ගක් හැටියටයි. ෙමය ණයක් 
ෙනොෙවයි; සහන ණයක් ෙනොෙවයි. යුද්ධය අවසන් වුණාට 
පස්ෙසේ, සංහිඳියාව වැඩිදියුණු කරන්න අවශ්ය ෙමොනවාද කියලා 
එවකට තිබුණු රජෙයන් ඇහුවාම, එවකට හිටපු ජනාධිපතිවරයා 
ඉල්ලීමක් කළා, අපට වෘත්තීය පුහුණු මධ්යස්ථානයක් ෙදන්න 
කියලා. ෙමොකද, එතුමා හිතුවා, යුද්ධය තිබුණු නිසා වෘත්තීය 
පුහුණු මධ්යස්ථානයක් උතුෙර් ස්ථාපිත කරන්න බාධක තිබුණා, 
පශ්න තිබුණා, ඒ නිසා දහස් සංඛ්යාත තරුණ තරුණියන්ට ෙහොඳ 
අනාගතයක් සඳහා රැකියාවක් ලබා ගන්න පුහුණුවක් අවශ්යයි 
කියලා. ඒ අයෙග් හැකියාවන් වර්ධනය කරන්න ඕනෑය කියා 
හිතලා වෘත්තීය පුහුණු මධ්යස්ථානයක් ෙදන්න කිව්වාම, ඒ අය 
පධාන ෙපෙළේ වෘත්තීය පුහුණු මධ්යස්ථානයක් ස්ථාපිත කරලා, 
යන්ෙතෝපකරණත් දීලා, මා කලින් කිව්වා වාෙග් 
විදුහල්පතිවරයකුත් දීලා තිෙබනවා, එය හරිහැටි හැඩ ගස්වා 
ගන්න. රත්මලාන ආයතනයට වාෙග් නමක් දිනා ගන්න ෙම් 
මධ්යස්ථානයට කාලයක් යයි. එක වරටම ඒක ඇති වන්ෙන් 
නැහැ. "Sri Lanka-German Training Institute" කියා නම 
දැම්මාට ඒ පිළිගැනීම එක වරටම ඇති වන්ෙන් නැහැ. හැබැයි 
දැන් ෙහොඳ පටන් ගැනීමක් තිෙබනවා. නිවැරැදි මාර්ගෙය් තමයි 
යන්ෙන්. ඒ මධ්යස්ථානෙයන් ලැෙබන වාර්තා ෙහොඳයි.  
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අනික් කාරණය තමයි, කිලිෙනොච්චිය මධ්යස්ථානෙය් රැකියා 
සඳහා පිට පළාත්වලින් කවුරුත් පත් කෙළේ නැහැයි කියලා මා 
කියන්න ඕනෑ. ඒ රැකියා ලබා දුන්ෙන් උතුෙර් ජනතාවටයි. ඒ 
ජනතාව තමයි අදත් ඒ මධ්යස්ථානෙය් රැකියා කරන්ෙන්. ෙම් 
සභාෙව් කථා කළ දවිඩ මන්තීතුමා ඒ ගැන කථා කළ නිසා ඒ ගැන 
ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. ෙචෝදනා එල්ල කරන්න ඉස්ෙසල්ලා ඒ 
ගැන බලන්න ඕනෑ. මා විෙශේෂෙයන්ම කිව්වා, සිංහල ජනතාවටත් 
ෙම් මධ්යස්ථානෙය් රැකියා අවස්ථා ෙදන්න ඕනෑය කියලා. 
ෙමොකද, ෙමය ජාතික මධ්යස්ථානයක්. වවුනියාව වැනි 
පෙද්ශවලිනුත් තරුණ තරුණියන් ෙම් මධ්යස්ථානයට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. උතුෙර් ස්ථාපිත කළාට ෙමය යාපනෙය් අයට ෙහෝ 
කිලිෙනොච්චිෙය් අයට පමණක් පිහිටු වූ මධ්යස්ථානයක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ජර්මනිෙයන් ආධාර එන ෙවලාෙව් hostel 

එකකුත් හැදුවා. Hostel එක හැදුෙව් පිට පෙද්ශවලින් එන අයට 
ඉන්න ෙන්. 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ඒ මධ්යස්ථානය විවෘත කරන ෙකොට එතැන hostel එකක් 

තිබුණා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ hostel එක පමාණවත් නැහැ. තවත් 
ෙන්වාසික පහසුකම් ෙදන්න ඕනෑය කියන මතෙය් ඉඳෙගනයි අපි 
හැම ෙවලාෙව්ම කටයුතු කෙළේ. ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි 
ඇමතිතුමා කිව්වා, දැන් ඒ කටයුතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවාය කියලා. අය වැෙයන් මාතර මධ්යස්ථානයට ෙවන් වුණු 
රුපියල් මිලියන 200 කිලිෙනොච්චිය මධ්යස්ථානයට ෙදනවාය 
කියලා එතුමා කිව්වා. ගරු මංගල සමරවීර ඇමතිතුමාත් එක්ක ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරලා තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම මෙග් 
කාලෙය්දීමයි එය පටන් ගත්ෙත්.  

ගරු මංගල සමරවීර අමාත්යතුමායි, මමයි ජර්මනියට ගිය 
අවස්ථාෙව් ජර්මනිෙය් ආර්ථික සංවර්ධන ඇමතිතුමා සහ විෙද්ශ 
කටයුතු ඇමතිතුමා හමුෙවලා අපි ඉල්ලීමක් කළා, උතුරට දුන්නා 
වාෙග්ම -සංහිඳියාව ෙවනුෙවන් කිලිෙනොච්චිෙය් ෙමවැනි 
ආයතනයක් ඉදිකළා වාෙග්ම- දකුණටත් ඒ වාෙග්ම ෙදයක් 
ෙදන්න, එතෙකොට තමයි අපට නියම සංහිඳියාවක් ඇති කරගන්න 
පුළුවන් ෙවන්ෙන් කියලා. ෙමොකද, අපි කි ලිෙනොච්චිෙය් කාර්මික 
අභ්යාස ආයතනයට ළමයි ඇතුළු කරන ෙකොට පත්තෙර් දැන්වීම් 
දාලා ළමයින්ෙගන් අයදුම් පත් ෙගන්වා ගත්තාම, උතුරු 
පෙද්ශෙයන් පමණක් ෙනොෙවයි එතැනට ළමයි ඇතුළු වුෙණ්. 
ලංකාෙව් සෑම දිස්තික්කයකින්ම, විෙශේෂෙයන්ම නැ ෙඟනහිර 
පළාෙතන්, උතුරු මැද පළාෙතන් හුඟ ෙදෙනකු ඇතුළු වුණා. 
දකුණු පළාෙතනුත් ළමයි ඇතුළු වුණා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් කාලය අවසන්. 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ෙහොඳයි, මම කථාව අවසන් කරන්නම්. ඒ වාෙග්ම මාතර 

Ceylon German Technical Training Institute එක ස්ථාපිත 
කරන ෙකොට ඇත්ත වශෙයන්ම උතුරු පළාෙතනුත්, නැ ෙඟනහිර 
පළාෙතනුත් ඒකට ළමයි ෙගන්වාගන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒ අනුව ආධාරයක් හැටියට අපට ෙහොඳ ව්යාපෘතියක් 

ෙදන්න කියලා අපි කිව්වා. අපි ෙදෙදනාම එම ඉල්ලීම ඉදිරිපත් 
කළාට පස්ෙසේ ජර්මන් තානාපතිතුමා ඇවිල්ලා මාව හම්බෙවලා 
කිව්වා, "ඔව්, අපි දැන් ඒ තීරණය අරන් තිෙබනවා. මූලික 
අධ්යයනයක් - feasibility study එකක් - කරන්න ජර්මනිෙයන් 
කණ්ඩායමක් ෙග්නවා. එම අධ්යයනය කළාට පස්ෙසේ ඒ සඳහා 
මුදල් ෙවන්කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා" කියලා. ගරු 
චන්දිම වීරක්ෙකොඩි ඇමතිතුමා කිව්වා, එම අධ්යයනය සඳහා 
සැප්තැම්බර් මාසෙය් ඒ අය එනවා කියලා. ෙම් මිලියන 200 ඒ 
සඳහා ලබාදුන්නාම, කිලිෙනොච්චිෙය් කළා වෙග්ම ව්යාපෘතියක් 
අපට මාතරත් ඉදි කර ගන්න පුළුවන් ෙවනවා.  

ගරු මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා අද මුදල් ඇමති නිසා ඒක 
වඩාත් පහසුෙවන් කර ගන්න අපට අවස්ථාව ලැෙබනවා. එම නිසා 
Ceylon German Technical Training Institute පනත් 
ෙකටුම්පත සාකච්ඡාවට භාජනය වන ෙම් ෙමොෙහොෙත්  මම 
ෙගොඩක් ආඩම්බර ෙවනවා, මෙග් කාලෙය් අදාළ ෙකොටස්කරුවන් 
සමඟ දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා කරලා, ෙහොඳ නිෙයෝජනයක් 
තිෙබන පනත් ෙකටුම්පතක් පිළිෙයළ කරලා, මෙග් අත්සනින් 
යුතුව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා, ඉන් අනතුරුව එම 
පනත් ෙකටුම්පත Legal Draftsmanට ඉදිරිපත් කරලා, නීතිමය 
පැත්තට පරිවර්තනය කරලා, ඒ අනුව අවශ්ය සියලුම පියවර 
අරෙගන ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සූදානම් කරන්න පුළුවන් වීම 
ගැන. ඒ වාෙග්ම ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි ඇමතිතුමා ෙම් පිළිබඳව 
අවෙබෝධයකින් යුතුව කටයුතු කරන ඇමතිවරෙයක් හැටියට 
පැමිණි විගස පමාද ෙනොකර ෙමයට පමුඛත්වය දීලා ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ෙමම පනත් ෙකටුම්පත 
අවශ්ය පනත් ෙකටුම්පතක්. Ceylon German Technical 
Training Institute එෙක් නීතිමය තත්ත්වය තහවුරු වන පනත් 
ෙකටුම්පතක්. එහි ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ට, නිලධාරින්ට 
සාධාරණත්වයක් ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් පනත් ෙකටුම්පතක්. ඒ 
මාර්ගය ෙමම පනත් ෙකටුම්පත මඟින් පෑෙදනවා. 

මම ෙම් කාරණයත් මතක් කරලා ෙදන්න ඕනෑ, අද Ceylon 
German Technical Training Institute එෙක් සභාපතිවරෙයක් 
ඉන්නවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, හැබැයි මෙග් 
කාලෙය් තමයි ඒ සභාපතිවරයාට පඩියක් ලැබුෙණ්. කලින් තිබුණු 
විධිවිධානත් එක්ක සභාපතිවරෙයකුට එතැන ඉඩ-කඩ තිබුණා; 
හැබැයි, පඩියක් ෙගව්ෙව් නැහැ. කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
පිළිගැනීමක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙපොඩි දීමනාවක් ෙගව්වා, එච්චරයි. 
සභාපතිවරයාට වාහනයක්වත් තිබුෙණ් නැහැ. ඒක මම හැදුවා. 
මම කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර, ඒක පිළිගැනීමකට ලක් 
කරලා, පඩියක් ෙවන්කරෙගන, සභාපතිවරයාට වාහන පහසුකම් 
පවා ලබාදී තිෙබනවා. ඒ පැත්ෙතන් බැලුවත් ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පත හරහා සභාපතිවරයා නීත්යනුකූල තත්ත්වයකට 
පත්කරලා තිෙබනවා. ෙම් සියල්ලත් එක්ක ඉදිරිෙය්දී මීටත් වඩා 
කීර්ති නාමයක් දිනාගන්න අවස්ථාව ලැෙබනවාය කියන එකත් 
මතක් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය  අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,- 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙමතුමා ඇමතිවරයා ෙනොෙවයි ෙන්. දැන් කාලය අවසන්.  

මීළඟට, ගරු රවුෆ් හකීම් අමාත්යතුමා. Hon. Rauff Hakeem, 
you can communicate now. - [Interruption.] ගරු චන්දසිරි 
ගජදීර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කාෙගන්ද පශ්නය අහන්ෙන්? 
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ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
හිටපු ඇමතිතුමාත් ඉන්නවා, වර්තමාන ඇමතිතුමාත් ඉන්නවා. 

[බාධා කිරීමක්] 
 
 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඊළඟ කථාෙවන් පස්ෙසේ ඔබතුමාට අවස්ථාවක් ෙදන්න ද, ගරු 

මන්තීතුමනි? [බාධා කිරීමක්] ෙහොඳයි එෙහම නම් අහන්න.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනෙය්, ඔරුෙගොඩ වත්ත 

ජර්මන් ෙටක් එෙක් පුහුණු වන අයට පුහුණු ෙවන්න කියලා 
හයිබිඩ් වාහන ඉල්ලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාට නව තාක්ෂණික 
වාහන ෙදකක් ලැබිලා තිෙබනවා ලු. ඒවා හයිබිඩ් ෙනොෙවයි. මම 
හිතන්ෙන්, එම වාහන ත්යාගයක් විධියටයි ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. 
එම වාහන ෙගන්වන්න තීරුබදු වශෙයන් විශාල මුදලක්  ෙගවලා 
තිෙබනවා. ඒ ෙගවපු මුදලින් වාහන තව ෙදක, තුනක් -හයිබිඩ්- 
ගන්න පුළුවන් කියලා මට දැන ගන්න ලැබුණා. එම කාරණය 
සත්යද කියලා මම දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එවැනි වාහන ෙදකක් සඳහා 

ඒ ආකාරයට කැබිනට් අනුමැතිය ඇතිව මුදල් අමාත්යාංශෙයන් 
ෙගවීමක් කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් පකාශය සත්යයි.  ඉල්ලීම 
තිෙබන්ෙන්, හයිබිඩ් ඇතුළු නවීන තාක්ෂණික වාහනවලටයි. ඒ 
පිළිබඳව අපට විදුහල්පතිවරුනුත් දැනුම් දීලා තිෙබනවා. ෙම් 
වාහන ෙදක ලියාපදිංචි කරලා පෙයෝජනයට ගැනීම සඳහා අපි 
මුදල් අමාත්යාංශෙයනුත් ඉල්ලීමක් කර  තිෙබනවා. 

 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. පැහැදිලියි. ගරු රවුෆ් හකීම් අමාත්යතුමා  
 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
නමුත්, එවලා තිෙබන්ෙන්- [බාධා කිරීමක්] -පෙයෝජනය සඳහා 

කියලා තමයි කියන්ෙන්. 
 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
අපට ඒ මුදල් ටික නැවත ලබා ෙදන්නට සිද්ධ ෙවලා 

තිෙබනවා- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු රවුෆ් හකීම් අමාත්යතුමා. You have ten minutes.  

[3.35 p.m.] 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் 
வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Mr. Deputy Speaker, I am thankful to my two young 
Cabinet Colleagues, the Hon. Dayasiri Jayasekara and the 
Hon. Chandima Weerakkody, for bringing these two 
pieces of legislation in order to regularize some matters 
connected with on one hand, the Sugathadasa National 
Sports Complex Authority and on the other, the famous 
Ceylon German Technical Training Institute.  

Firstly, I would like to deal with the Sugathadasa 
National Sports Complex. This is one of the important 
assets that had been established during the period of the 
late President Ranasinghe Premadasa. Over a period of 
time, this massive Sports Complex has run into virtual 
decay and it is time that we renovate this to provide 
facilities to our sportsmen.  

Mr. Deputy Speaker, I dare say, since you are the 
President of Sri Lanka Cricket, next to cricket if Sri 
Lanka has got some recognition in the international field, 
it is in track and field events at least at the regional level. 
I am glad that both Ministers have said that they must set 
up similar facilities at the provincial level. But, if we are 
to host an international track and field event or even a 
regional track and field event in the Sugathadasa National 
Sports Complex, we find that hotel facilities there are not 
enough. They have a hotel for sportsmen which can only 
house 175 sportsmen. I am told that there is an attempt to 
acquire a land belonging to the UDA, which is in the 
extent of about three quarters of an acre to build a 500-
room hotel by the side of the Sugathadasa National 
Sports Complex. I hope that the Hon. Minister would 
expedite the work relating to the new sports hotel. That 
must come up expeditiously if this Sports Complex is to 
be properly in a position to host an international event. It 
is time that we bring international sports events to this 
country and this being one of the important facilities, it is 
quite timely that we concentrate on building this sports 
hotel by the side of the Complex, which would have at 
least 500 rooms.  

Then, on the question of the tiers where the spectators 
can watch any event - I know, some of the famous school 
rugby events and other matches have been played in this 
particular Sports Complex - we notice that there is room 
only for about 12,000 spectators to sit and watch events. 
If you allow people to stand, about 20,000 people can 
watch events in this Complex.  

It is time that we renovate this. They have just put up 
tiers on top of earth mounds without any room for 
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restroom facilities and changing room facilities for 
sportsmen. It is unfortunate that such a large complex has 
been built without the necessary restrooms and other 
facilities under the tiers where the spectators watch sports 
events that are conducted.  If we are to host an 
international event, all these shortcomings, lack of 
restroom facilities and changing room facilities for 
sportsmen, will prevent the international bodies granting 
us permission to conduct an international track and field 
event or any other sports event. There is enough room. 
They have just put up tiers on top of earth mounds and 
have built this stadium. Of course, the late President 
Ranansinghe Premadasa must be congratulated for at least 
having thought about building such a massive complex 
but if we are to host - 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Hon. Minister, we have lready planned to develop it to 

facilitate to 40,000 spectators and especially, the hotel is 
going to accommodate up to 500 athletes and we will  have 
all the facilities in the hostel as well. So, we are going to 
speed it up. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Similarly, as the Hon. Minister promised, he must start 

building, even if it is not to this level, at least some 
miniature stadiums because 400-metre track events 
cannot be conducted in many school grounds in the 
provinces. So, it is time that at least each province has a 
400-metre track available in the main cities in the 

country. [Interruption.] Yes, we have, but sometimes we 
have to travel some distance to conduct these events. We 
have more than 10,000 schools. Every school has to 
conduct their sports activities but it is very difficult to 
find 400-metre tracks. In fact, I must say, from the 
Eastern Province we have produced many national 
champions. Recently from Pottuvil, a boy called 
Rajaskhan won national honours and he has now joined 
the Sri Lanka Army because he cannot get better facilities 
elsewhere. These boys are joining the Forces or the Army 
in order to get further training. If we have proper facilities 
in the outstation areas, it would help to build up our track 
and field sports. As I told you, after cricket, it is the track 
and field sports that have brought some recognition to the 
country.  

Having said that, I must also say that this Sugathadasa 
National Sports Complex Authority not only manages that 
Complex alone. It is in charge of Bogambara, Digana, 
Matara and Beliatta Stadiums. R. Premadasa International 
Cricket Stadium is also owned by the Sugathadasa 
National Sports Complex Authority. I am told that the Sri 
Lanka Cricket is paying a very small lease - Rs. 250,000. 
I think it is hardly enough because you are earning a lot of 
money. If you can pay at least Rs. 1 million, it can go 

towards maintaining the sports complexes elsewhere. 
Cricket is a very rich sport these days, Mr. Deputy 
Speaker.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
To repair that recently, Rs. 1.2 billion was spent. The 

Government never finances that.  
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Maybe. What I am saying is, Rs. 1 million is peanuts 

for Sri Lanka Cricket. When it comes to earnings, your 
television rights and various other areas, you have ways 
of earning money. But that spectatorship is not available 
for track and field events, particularly for local track and 
field events and even regional track and field events. It is 
only rarely we get an international event. I do not think in 
the recent past we have ever had one. I am sure that the 
Hon. Minister, during his tenure, will look into the 
possibility of upgrading this Complex. I am glad that he 
is now trying to build a sports hotel and to improve the 
rest of the facilities in this Complex and it will help us to 
bring in some international events to the country to be 
hosted there.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Minister, you had 10 minutes. Now you have 

taken nine-and-a-half minutes.  
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
With regard to playground facilities,  in Pottuvil we 

need a playground. We have sought to acquire land, an 
extent of about 14 acres from the Forest Department. We 
need a few more acres of land and I am sure the Hon. 
Minister will assist us to get that land allocated in order 
to build up and complete the playground for the Pottuvil 
area. As I told you, Pottuvil has produced some good 
track and field sportsmen in the recent past. Therefore,  a 
proper playground with a 400-metre track is an utmost 
necessity. There are various other facilities that are 
needed to the Sandangani Ground in Kalmunai, 
Addalaichenai Playground and many other areas.  Since 
the Deputy Minister of Sports is also from my Party I 
have urged the Minister to look into those matters. 

Regarding the Ceylon German Technical Training 
Institute, I must also say, recently we undertook a trip 
along with the Hon. Speaker. The Party Leaders went to 
Germany and we made a specific request from the 
German Government to consider giving us similar 
facilities to be established in other parts of the country, at 
least to eight other provinces. Already they have got one 
in Kilinochchi now. We requested to have Ceylon 
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German Technical Training Institutes in rest of the 
provinces including the Eastern Province and the Central 
Province.  

With those comments, Mr. Deputy Speaker, I 
conclude my remarks. Thank you.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඊළඟට, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා. ඊට කලින් 

කවුරු ෙහෝ මන්තීවරෙයක් මූලාසන ය සඳහා ගරු එඩ්වඩ් 
ගුණෙසේකර මහතාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී "ගරු 

එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනය ගත යුතුය"යි  මා ෙයෝජනා 
කරනවා.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර  මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட்  குணேசகர  
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.    

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 3.47] 

 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඉතා වැදගත් පනත් 

ෙකටුම්පත් ෙදකක්  සම්බන්ධෙයන් ෙදවන වර කියවීෙම් විවාදය 
ආරම්භ කර ඇති ෙම් අවස්ථාෙව්, මා අදහස් කරන්ෙන් ලංකා 
ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනය  පනත් ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධෙයන් ෙකටිෙයන් අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්නටයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ලංකා ජර්මානු කාර්මික 
අභ්යාස ආයතනය" පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව 
වර්තමාන ගරු අමාත්යතුමාටත්, ගරු  නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාටත් 
මෙග් ස්තුතිය හා ෙගෞරවය පකාශ කිරීම ෙමම විෂය භාරව හිටපු 
අමාත්යතුමා හැටියට මෙග් වගකීමක් ෙකොට මා සලකනවා.  
විෙශේෂෙයන් ෙමම අමාත්යාංශෙය් ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා,  
මාත් සමඟ  එකම කණ්ඩායෙම් එදා කීඩා කරපු කීඩකෙයක් වන 
නිසා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් සම්බන්ධෙයන්  කථා කිරීමට ලැබීම 
පිළිබඳව මා වඩාත් වාසනාවන්ත ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස 
ආයතනය සම්බන්ධව නව පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගන ඒෙම් 
අවශ්යතාව,  ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනය සංසථ්ාපනය කළ 

යුතු බවට ෙයෝජනාව ෙගන  එන්ෙන් COPE  සභාවයි.  ඒ,  ඩිව් 
ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග්  එනම් ෙම් ගරු සභාෙව් හිටපු ඉතාම 
කීර්තිමත් ෙද්ශපාලනඥෙයකුෙග් නායකත්වෙයනුයි.  

ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 2005 වර්ෂෙය්දියි. ගරු 
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා  විසින් එම විෂය භාර 
වගකීම මා ෙවත පැවරීෙමන් පසුව ෙමහි පළමුවන පියවර 
තබන්නට ආරම්භ කළා. 2005 වර්ෂෙය්දී කළ නිර්ෙද්ශය ඒ 
ආකාරෙයන්ම පැවතුණා. හැබැයි, 2010  වර්ෂෙය් අපි  ෙම් 
කටයුත්ත ආරම්භ කරනු ලැබුවා. 

ඇත්ත වශෙයන්ම 2015  ජනවාරි මාස ෙය් ෙමම 
අමාත්යාංශෙය්  වගකීෙමන් මා මිෙදන ෙවලාෙව්  නීතිපතිතුමාෙග් 
එකඟතාව ලබා ගැනීම පමණයි ඉතිරිව ති බුෙණ්. එම නිසා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් මහන්සි  වුණු කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. 1961 
වර්ෂෙය් පටන් ගත් ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනය එෙතක් 
තිබුෙණ් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ශී ලංගමයට අනුබද්ධ 
ආයතනයක් විධියට, ශී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩල පනත යටෙත් 
කියාත්මක වන ආයතනයක් විධියටයි. ෙවනම ආයතනයක් 
විධියට කියාත්මක වීෙම් ෛනතික ස්වාධීනත්වය ඔවුන්ට ලැබී 
තිබුෙණ් නැහැ. ඊට අවුරුදු ගණනාවකට පස්ෙසේ ෙම් අයිතිය ලබා 
ගන්නට මහන්සි වීම පිළිබඳව ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමා ඇතුළු  
COPE  එකට ෙම් අවස්ථාෙව් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා වාෙග්ම  එම 
ෙමොෙහොෙත් හිටපු අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරුන් ෙදෙද ෙනක් ගැනත් 
මම විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්නට  ඕනෑ.  ඒ සම්බන්ධෙයන් ගරු 
කරුණාරත්න පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාත් මා සමඟ 
එකඟ ෙවනවා ඇති.  ඒ තමයි, සුෙසෝ ෙහේවාපතිරණ ෙල්කම්තුමා 
සහ කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් වර්තමාන ෙල්කම්තුමා වන 
බී.විෙජ්රත්න මැතිතුමා. ඒ වාෙග්ම ටික කාලයක් එම තනතුෙර්  
වැඩකටයුතු කළ බී. තිලකරත්න  මැතිතුමා ගැනත් සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ.  ෙමම නිලධාරින් ඉතාම  ටික කාලයකදී ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත සකස් කරන්න ඉතාම වගකීෙමන්  කටයුතු කර 
ඔවුන්ෙග් උපරිම කැපවීම සිදු කළා; සංකල්ප ලබා දුන්නා. ඒ 
වාෙග්ම අමාත්යාංශෙය් ඒ අවස්ථාෙව් ආයතනගත වී සිටි සියලුම 
ආයතන පධානීන්, - එයින්  එක්  ආතන පධානිෙයක්  ෙම් 
ෙමොෙහොෙත්   ෙම් ගරු සභාෙව් මන්තීවරෙයකු විධියට ඉන්නවා. - 
ෙමයට අවශ්ය නායකත්වය හා වගකීම ලබා දුන්නා.   ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරමින් ගරු ඇමතිතුමා ෙම් පිළිබඳව සඳහන් 
කළාද  නැද්ද කියා  මම දන්ෙන් නැහැ. මා  බාහිර  තැනක සිට  
 ගරු  සභාවට ෙම්  ආවා  විතරයි.   

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔව්. 

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

ෙම් ගැන ඉතිහාසය සටහන් විය යුතු නිසායි මම ඒ ගැන 
සඳහන්  කෙළේ.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට 
අදාළව ඒ කාලෙය් ෙයෝජනා වුණු සමහර කාරණා  ගැන කියන්න 
ඕනෑ. උදාහරණයක් විධියට ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් II වන 
ෙකොටෙසේ ඇති   'මණ්ඩලය  සංස්ථාපනය කිරීම'  ගැන බලමු. 
ෙමම මණ්ඩලය සමන්විත වන්ෙන් නිල බලෙයන් පත් වූ 
සාමාජිකයන් පස් ෙදෙනකුෙගන් සහ අමාත්යවරයා විසින් පත් 
කරනු ලබන සාමාජිකයන් හතර ෙදෙනකුෙගන්.  
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නිල බලෙයන් පත් වන සාමාජිකයන් අතෙර්, සාම්පදායිකව 
භාණ්ඩාගාර නිෙයෝජිත ආදී වශෙයන් ඒ කණ්ඩායම ඉන්නවා. 
ඔවුන්ෙග් සුදුසුකම් පවා සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්, 
ඇමතිතුමා විසින් පත් කරනු ලබන පුද්ගලයන් පිළිබඳ කිසිදු 
සඳහනක් ෙමහි සඳහන් ෙවලා නැහැ. ෙම් ආයතනය වෘත්තීය 
අධ්යාපනය ලබා ෙදන ආයතනයක්. ඒ නිසා ඇමතිවරයා විසින් 
පත් කරනු ලබන තැනැත්තන් කවුරුන්ද යන්න මම ෙයෝජනා 
කරනවා, ඒ සිවුෙදනා.  ෙමොකද, ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ඒ සිවුෙදනාට 
ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරයාත් එකතු වුණාම බහුතරය 
නිර්මාණය ෙවනවා. ෙමම ආයතනයට අවශ්ය උපරිම වටිනාකම, 
ෙසේවාව ලබා ගැනීම ෙවනුෙවන් ඇමතිවරයා විසින් පත් කරනු 
ලබන තැනැත්තන්ෙග් සුදුසුකම් පිළිබඳව කිසියම් රාමුවක් 
තිබුෙණොත් ඒක වඩාත් වටිනවා කියා මම හිතනවා. මම එෙහම 
කියන්නත් එක ෙහේතුවක් තිෙබනවා.  

ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙම් උපෙද්ශක සභාෙව්,- අපි කියන්ෙන් 
උපෙද්ශක මණ්ඩලය කියලායි.-  ෙම් උපෙද්ශක සභාෙව් 
සභාපතිවරයා වශෙයන් ඉන්ෙන්, ෙම් සභාව කලක් නිෙයෝජනය 
කළ අෙප් මිත පණ්ඩු බණ්ඩාරනායක හිටපු මන්තීතුමායි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම එතුමා ගැන ෙපෞද්ගලික 
විෙව්චනයක් ෙනොෙවයි ෙම් කරන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, වෘත්තීය අධ්යාපනය බාර ආයතනය විධියට අපි කිසි 
ෙලසක කිසිදු ෙද්ශපාලනඥෙයක් ෙම් කිසිදු ආයතනයක සභාපති 
ධුරයකට ෙහෝ විධායක නිලධාරියා වශෙයන් පත් කිරීෙමන් 
වැළකුණා. පත් කෙළේ නැහැ! ඒ සම්බන්ධෙයන් කරුණාරත්න 
පරණවිතාන මැතිතුමා වාෙග්ම මලිත් ජයතිලක මැතිතුමාත් සාක්ෂි 
දරනවා. ෙම් ආයතනෙය් අරමුණුවලට යම් අසාධාරණයක් ෙවයි 
කියන විශ්වාසය මත සිටයි ඒ විධියට පත්වීම් ෙනොදුන්ෙන්. එෙහම 
සිටි අය අපි ඉවත් කළා. මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ආශීර්වාදය ඒකට ලැබුණා.  

ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනය කියලා කියන්ෙන් 
ලංකාෙව් ඉතා කීර්තිමත්ම ආයතනයක්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඕස්ෙට්ලියාෙව් ෙමල්බන් නගරෙය් විතරක් ලංකා 
ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනෙය් ආදි ශිෂ්යයන් 5,000ක් විතර 
ඉන්නවා. ෙම් ආයතනය අපට විෙද්ශ විනිමය ලබා ෙදන විශිෂ්ට වූ 
ආයතනයක්. ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනෙය් 
තාක්ෂණෙව්දීන් සම්බන්ධෙයන්, -ඒ techniciansලා ගැන- 
ෙලෝකය පුරා ඉහළ පිළිගැනීමක් තිෙබනවා. මම හිතන්ෙන් නැහැ, 
කිසිම ආණ්ඩුවක් විසින් එවැනි තැනකට ෙම් පාථමික 
ෙද්ශපාලනය මුහු කළ යුතුයි; ඒ චරිත ඇතුළත් කළ යුතුයි කියලා. 
නමුත්, ඒක ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව ගත කරපු අවුරුදු ෙදකහමාර ඇතුළත 
ෙම් විෂය සම්බන්ධෙයන් තුන් වැනි ඇමතිතුමා සහ තුන්වැනි 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා තමයි දැන් පත් ෙවලා ඉන්ෙන්. මම පාර්ථනා 
කරනවා, අඩු ගණෙන් තුන්වැනි ඇමතිතුමාටයි, තුන්වැනි 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටයි ඉදිරි අවුරුදු ෙදකහමාරක කාලය තුළවත් 
ෙම් අමාත්යාංශෙය් වගකීම අඛණ්ඩව පවත්වාෙගන යන්න ඉඩ 
දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි කියලා. එෙහම සිද්ධ ෙනොවී හතරවැනි ෙහෝ 
පස්වැනි ඇමතිවරයා ෙම් අමාත්යාංශයට පත් වුෙණොත්, ඉදිරි අවුරුදු 
ෙදකහමාර ඇතුළතදී ෙම් අමාත්යාංශෙය් අරමුණු මුළුමනින්ම 
බැහැර ෙවනවා. ඒක වළක්වන්න බැහැ. ඇමතිවරු කියන්ෙන් 
සාමාන්ය මනුෂ්යයන්. ඒ නිසා ෙම් පත්වීම සිද්ධ ෙවන්ෙන් 
ඔබතුමන්ලාෙග් අතින් ෙනොෙවයි. මම ඔබතුමන්ලාට ඇඟිල්ල දිගු 
කරනවාත් ෙනොෙවයි. මම ෙම් කථා කරන්ෙන් ෙපොදුෙව්. මට ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත හරහා නැවත ඒ භීතිය ඇති ෙවනවා, නිල 
වශෙයන්ම.  ඒ නිසායි මම ෙම් ෙයෝජනාව තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කරන්ෙන්. ඒ නිසා මම කියනවා, ෙම් මණ්ඩලෙය් පත් කිරීම් සිදු 
කිරීෙම්දී අමාත්යවරයාට තිෙබන බලතල හරහා පත් කිරීමට 
නියමිත ෙවලා තිෙබන සාමාජිකයන් සිව් ෙදනාෙග් සුදුසුකම් 
පිළිබඳව කිසියම් ආකාරයක සටහනක් තිබුෙණොත් ෙහොඳයි කියලා. 
ඊළඟ කාරණෙය්දී ඒක තවත් වැදගත් ෙවනවා.  

ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත්  17වන වගන්තිෙය් 5වන 
උපවගන්තිෙය් ෙමෙසේ සඳහන්ව තිෙබනවා: 

 "(5) අධ්යක්ෂ-විදුහල්පති ධුරෙය් යම් පුරප්පාඩුවක් ඇති වුවෙහොත්, (1) 
වන උපවගන්තිෙය් විධිවිධානවලට යටත්ව ස්ථීර පත්වීමක් සිදුකරන 
ෙතක්, අධ්යක්ෂ-විදුහල්පති ධුරෙය් කාර්යය ඉටුකිරීම සඳහා මණ්ඩලය 
විසින්, මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයකු ෙතෝරා පත්කරනු ලැබිය හැකිය." 

මණ්ඩලය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? මුලින්ම සඳහන් කරන ලද 
නිල බලෙයන් පත්වන පස්ෙදනා සහ ඇමතිතුමා විසින් පත් කරන 
හතර ෙදනාෙගන් ද සමන්විත මණ්ඩලයයි.  කරුණාරත්න 
පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෛදවෙය් ෙමොකක්ෙදෝ 
විෙශේෂිත කාරණයක් ෙවන්න පුළුවන්, ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙම් 
ආයතනෙය් විදුහල්පතිවරයා -අධ්යක්ෂවරයා- ඉල්ලා අස්ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳ තිෙබන කතන්දර ෙනොෙවයි මා ෙමතැන 
කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. අෙප් අතිෙර්ක 
ෙල්කම්තුමිය - නිලන්ති සුගතදාස මැතිනිය- දැන් තාවකාලිකව 
පත් කරලා තිෙබනවා. එතුමිය ෙම් පිළිබඳ විශාල අත් දැකීම් සහිත, 
දීර්ඝ කාලයක් ෙම් අමාත්යාංශෙය් කටයුතු කරපු දක්ෂ 
නිලධාරිනියක්.   

ඔබතුමන්ලා එතුමියව තාවකාලිකව පත් කරලා තිෙබනවා. 
ඒක ෙහොඳ තීන්දුවක්. නමුත් ෙම් වගන්තිය ඇතුෙළේ, 'පත්කළ 
සාමාජිකයන් අතරින් ෙකෙනකු මණ්ඩලෙය් සාමාජිකෙයකු 
වශෙයන් ෙතෝරාපත් කරනු ලැබිය හැකියි' කියනෙකොට ෙම් 
පත්කළ සාමාජිකයන් අතරින් ෙකෙනක් වැඩ බලන 
විදුහල්පතිවරයා -අධ්යක්ෂවරයා- වශෙයන් පත්ෙවන්න තිෙබන 
ඉඩ කඩ වැඩියි. එතෙකොට ෙම් කාරණය තවත් සංකීර්ණ ෙවන්න 
ඉඩ තිෙබනවා; තවත් ව්යාකූල ෙවන්න ඉඩ තිෙබනවා. ෙම් 
ආයතනයට ආදරය කරපු, ෙම් ෙමොෙහොෙත්ත් ආදරය කරන 
පුරවැසිෙයක් විධියටයි මා ෙම් ෙයෝජනාව කරන්ෙන්.  

 
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) 
ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාව පිළිගන්නවා; එය කරන්න අවශ්යයි 

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

ෙම් ෙමොෙහොෙත් පාෙයෝගික වශෙයන් ඔබතුමන්ලා ෙම් 
අර්බුදයට මුහුණ ෙදන නිසා මම හිතනවා, එය ඉතාම වැදගත් 
කාරණාවක් බව. ඒ වාෙග්ම මම ඔබතුමන්ලාට තවත් 
ෙයෝජනාවක් කරන්න කැමැතියි,  මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයන් 
ෙතෝරා පත් කර ගැනීෙම් දී  නුසුදුසුකම් ෙමොනවාද කියලා ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පෙත් 9වන වගන්තිෙය්  ඉතා පැහැදිලිව තිෙබනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු, සිහිවිකල තැනැත්තකු, 
බංෙකොෙළොත්භාවයට පත් වූ ෙකෙනකු, සාපරාධී වරදක් මත        
ශී ලංකාෙව් ෙහෝ ෙවනත් යම් රටක අධිකරණයක් මඟින් පනවන 
ලද බන්ධනාගාරගත කිරීෙම් දඬුවමක් විඳිමින් සිටින ෙහෝ විඳ ඇති 
තැනැත්ෙතක් ආදී වශෙයන් එහි සඳහන් වනවා.  ෙම් ආයතනය,  
ඉතාම වැදගත් විභාග පවත්වන රෙට් තිෙබන වැදගත් 
ආයතනයක්. ඒ නිසා මම තවත් ෙයෝජනාවක් කරනවා, විභාග 
වංචාවක් සම්බන්ධෙයන් වරදක් කළ අෙයක් නුසුදුස්ෙසක් විධියට 
ඇතුළත් කරන්න කියලා. ෙමොකද, අපි දන්නවා සාමාන්ය ෙපළ, 
උසස් ෙපළ වැනි විභාගයකදී වංචාවක් කළ අෙයකුට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බන්ධනාගාරගත කිරීෙම් දඬුවමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ 
නිසා ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනෙය් කීර්තිය රැක 
ගැනීම සඳහා ෙම් හිඩැස පුරවන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා මා ෙයෝජනා 
කරනවා, ඒ ආකාරෙය් අතුරු වගන්තියක් ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට 
ඇතුළත් කරන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට  ඇත්ෙත් තවත් විනාඩි ෙදකක 

කාලයක්. ඔබතුමාට තවත් කාලය අවශ්ය නම් ෙවනත් 
මන්තීවරෙයකු සමඟ සාකච්ඡා කරලා ලබා ගන්න. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ගරු එස්. ෙපේමරත්න මන්තීතුමාෙග් ෙව්ලාව තිෙබනවා.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව කාරණා ෙදකයි 

කියන්න තිෙබන්ෙන්. එකක් තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ  
ජනාධිපතිතුමා -අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය්- වෘත්තීය අධ්යාපනය 
සම්බන්ධෙයන් ඉතාම වැදගත් පියවර කිහිපයක් ෙම් රෙට් ඇති 
කළ රාජ්ය නායකෙයක්. එතුමා ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම - 
National Vocational Qualification - රාමුව සකස් කරලා, 
උපාධිධරෙයක් බවට පත්ෙවන්න පුළුවන් ආකාරෙය් රාමුව හැදුවා; 
ඒ ෙවනුෙවන් විශ්වවිද්යාලයක් නිර්මාණය කළා. ඒ අතෙර්  
කාර්මිකයන් බිහි කරන ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනයට -ඊට 
වඩා ඉහළ-  NVQ මට්ටම 5, 6 උසස ්ඩිප්ෙලෝමාව හඳුන්වා ෙදන්න 
කටයුතු කළා. මා දන්නා තරමින් ඒ ඩිප්ෙලෝමා පාඨමාලාවලින් 
හතරක් අපි ආරම්භ කළා. දැනට එයින් එක පාඨමාලාවක් 
කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ, මා දන්නා තරමට Production 
Technology පාඨමාලාව. අනික් පාඨමාලා කියාත්මක ෙවනවා. 
මම කරුණාරත්න පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට කියනවා, 
ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනෙය් කාර්මිකයන්ට තමයි 
ජාත්යන්තර වශෙයන් විශාල ඉල්ලුමක් තිෙබන්ෙන් කියන 
කාරණය. නමුත් අමතක කරන්න එපා, ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස 
ආයතනය ඊට ඉහළ තලෙය් ෙෆෝමන්වරු, ඉංජිෙන්රුවරු 
නිර්මාණය කරන්ෙන් නම් කටුබැද්ද විශ්වවිද්යාලෙයන් බිහිවන 
ඉංජිෙන්රුෙවකුට තිෙබන ඉල්ලීමම සමාජෙය්, ෙවළඳෙපොෙළේ, 
ෙද්ශීයව සහ ජාත්යන්තර වශෙයනුත් ඔවුන්ට ලැෙබන්න පුළුවන් 
බව. නමුත් ඒ වැඩ පිළිෙවළ අතරමගදී යම් පමාදයකට ලක්ෙවලා 
තිෙබනවා. කරුණාකර ඒ පමාදය මඟහරින්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තවත් වැදගත් 
කාරණාවක් තිෙබනවා. අපි ජර්මනිෙය් තානාපති කාර්යාලෙය් 
නිලධාරින් සමඟ පැවැත්වූ සාකච්ඡාවලින් පසුව, ජර්මානු කාර්මික 
අභ්යාස ආයතනෙය් අභ්යාසලාභීන්ට ජර්මන් භාෂාව ඉගැන්වීම 
සඳහා ජර්මනිෙය් කාන්තාවක් හා විවාහ වී සිටින ආචාර්ය අරුණ 
අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා අප සමඟ සාකච්ඡා කරලා තිබුණා. එතුමා 
එම උපෙද්ශක මණ්ඩලෙය් සාමාජිකෙයකු වශෙයන් මම ඒ 
කාලෙය් පත් කරලා තිබුණා. අපි එම වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කළා. 
එය වසර ෙදකක් කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, කියන්න 
කනගාටුයි. ෙමම පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙම් 
ෙමොෙහොත වනවිට ජර්මන් භාෂාව ඉගැන්වීෙම් එම කටයුත්ත ඇණ 
හිට තිෙබනවා; අත් හිටුවා තිෙබනවා. ඇයි, අපි ජර්මන් භාෂාව 
උගන්වන්න පටන් ගත්ෙත්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංගමය සඳහා බසර්ථ ලබා 
ගත් ෙව්ලාෙව්, ජර්මානු ආණ්ඩුෙවන් පරිත්යාගයක් විධියට ලබා 
දුන්ෙන් ලංගමයට අදාළ කාර්මිකයන් පුහුණු කරන්නයි. හැබැයි, ඒ 
අතර ජර්මානු රජය විසින් ශිෂ්යත්ව විශාල පමාණයක් පිරිනමා 
තිබුණා. ඒ වාෙග්ම ෙම් කාර්මික ඥානය ලබා දීම සඳහා දිගින් 
දිගට -අඛණ්ඩව- මැදිහත්වීම් කරලා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම අපට දැන 
ගන්න ලැබුණා, ජර්මනිෙය් ෙමම තාක්ෂණයට අදාළ ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ -කාර්මිකයාට අදාළ ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ- විශාල පුරප්පාඩු 
සංඛ්යාවක් නිර්මාණය ෙවලා තිබුණු බව. ජර්මානු තානාපති 
කාර්යාලෙය් නිලධාරින්ම අපට කිව්වා, ෙමම පුරප්පාඩුවලට 
unskilled labour එක නැෙගනහිර යුෙරෝපෙය් රටවලින් -ඒක 
ඔවුන්ෙග් වචනෙයන් කිව්ෙවොත් "ෙනොහික්මුණු කම්කරුෙවෝ" 
විශාල පිරිසක් - ජර්මනිෙය් ෙම් ෙවෙළඳ ෙපොළ ආකමණය 
කරමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා විශාල සමාජ පශ්න උද්ගත ෙවලා 
තිෙබනවා කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඕස්ෙට්ලියාවට යන්න 
ලැෙබන්ෙන් ඉංගීසි භාෂාව සම්බන්ධ විභාගය සමත් වුණායින් 
පස්ෙසේ. ඒ විධියට Ceylon German Technical Training 
Institute එෙක් අභ්යාසලාභීන්ට ජර්මන් භාෂාව උගන්වන්ෙන් 
නම්, ඔවුන් එයට නිපුණත්වයක් දක්වන්ෙන් නම් ජර්මනිෙය් 
ෙවෙළඳ ෙපොළ ඔවුන්ට විවෘත ෙවනවාය කියලා ජර්මානු තානාපති 
කාර්යාලෙය් නිලධාරින් අපට කිව්වා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අපි ජර්මන් භාෂාව උගන්වන්න පටන් ගත්ෙත් 
ෙමන්න ෙම් නිසායි. එම වැ ඩ පිළිෙවළ ඉතාම සාර්ථකව 
කියාත්මක වුණා. මම ගරු පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාෙගනුත් ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා, 
කරුණාකරලා ඒ ගැන ෙහොයා බලන්න කියලා. එම වැඩ පිළි ෙවළ 
ජර්මානු තානාපති කාර්යාලෙය් සංස්කෘතික අංශය කැමැත්ෙතන් 
ඉදිරිපත් ෙවලා කරපු ෙදයක්. එය නැවැත්වීමට ෙහේතු වූ නිදාන 
කථාව මම දන්ෙන් නැහැ. ෙකෙසේ ෙවතත් එය නැවත ආරම්භ 
කරන්නය කියන ඉල්ලීෙම් අපි ඉන්නවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි - 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
අෙප් ගරු එස්. ෙපේමරත්න මන්තීතුමාෙග් කාලෙයන් විනාඩි 

පහක පමණ කාලයක් මට ලැබුණා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ඔබතුමා වැඩිපුර විනාඩි ෙදකක පමණ කාලයක් 

අරෙගන තිෙබන බවයි මම කියන්න හැදුෙව්. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම 

තවත් වැදගත් කාරණාවක් තිෙබනවා. මම අමාත්යවරයා වශෙයන් 
සිටියදී ශී ලංගමෙය් ෙසේවකයන් පනස් ගණනක් ජර්මානු කාර්මික 
අභ්යාස ආයතනෙය් සිටියා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  ෙම් 
අයට පාරිෙතෝෂික දීමනාව - gratuity එක - තිෙබනවා.               
ශී ලංගමෙය් ෙසේවකයන්ට ලැෙබන පාරිෙතෝෂික දීමනාෙව් 
පමාණය රජෙය් ෙහෝ රජයට අනුබද්ධ ආයතනයක ෙසේවකෙයකුට 
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2017 අෙගෝස්තු 08 

ලැෙබන පමාණයට වඩා වැඩියි. ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස 
ආයතනය ඇතුෙළේ ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙසේවය කරන ඒ පනස් 
ගණනක් වූ ෙසේවක සෙහෝදරයන්ට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත හරහා 
යම් අගතියක්, අසාධාරණයක් ෙවයි කියලා සාධාරණ සැකයක් 
තිෙබනවා. මෙග් මතකෙය් තිෙබන විධියට ශී ලංගමෙය් ඒ සියලු 
ෙදනාම 2025 වසර ෙවන ෙකොට විශාම යනවා. ඔවුන්ට තව ෙකටි 
කාලයක් තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ඔවුන් සුළු පිරිසක් ඉන්ෙන්. ඒ 
නිසා ගරු අමාත්යතුමාෙග්ත්, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග්ත් 
වගකීම තමයි ඔවුන්ට සාධාරණයක් ඉටු කරන එක. පරණවිතාන 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සකස ්කරද්දී, ෙම් 
අර්බුදය මතු වුණාම, එය නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව අපට 
ෙපන්වූවාම, අප කෙළේ ෙමොකක්ද? එවකට පවාහන විෂය භාර 
ඇමතිතුමා වශෙයන් කටයුතු කළ ෙවල්ගම මැතිතුමාත්, නිපුණතා 
සංවර්ධන විෂය භාර ඇමතිවරයා විධියට කටයුතු කළ මමත් -
අමාත්යාංශ ෙදක විධියට- අවෙබෝධතා ගිවිසුමකට ආවා. 
අවෙබෝධතා ගිවිසුම නිසාෙවන් තමයි ෙම් ෙමොෙහො ෙත්ත් එම 
අයිතිවාසිකම් රැෙකන්ෙන්. 

හැබැයි, අපි එදා ඒ ෙසේවකයන්ට කිව්වා, "තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
අයිතිවාසිකම් පලුදු කරන්න, අහිමි කරන්න අපි කිසිෙසේත් කටයුතු 
කරන්ෙන් නැහැ"යි කියලා. ඒක අෙප් ෙච්තනාව. ඒ නිසා ඒ 
ෙච්තනාව ඔබට ආෙරෝපණය කරන එක ෙම් ෙමොෙහොෙත් අෙප් 
වගකීමක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
ඇතුෙළේත් ඒකට ඉඩක් තිෙබනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 1වන 
ෙකොටෙසේ,  3වන වගන්තිෙය්  (2)වන උප වගන්තිෙය් ෙමෙහම 
කියනවා:  

"නියමිත දිනයට ෙපරාතුව ම වූ දිනෙය් දී පැවතියා වූ ලං.ජ.කා.අ.ආ. සඳහා 
ෙහෝ ඒ ෙවනුෙවන්, ලං.ජ.කා.අ.ආ. විසින් ෙහෝ ඒ සමඟ නැතෙහොත් රජය 
විසින් ෙහෝ රජය සමඟ, එළෙඹන ලද සියලු ෙකොන්තාත් සහ ගිවිසුම් ද, 
නියමිත දිනයට ෙපරාතුව ම වූ දිනෙය් දී පැවතියා වූ ලං.ජ.කා.අ.ආ. සඳහා 
ෙහෝ ඒ ෙවනුෙවන් ලං.ජ.කා.අ.ආ විසින් ෙහෝ රජය විසින් දරන ලද සියලු 
ණය සහ වගකීම්, නියමිත දිනෙය් සිට බලපැවැත්ෙවන පරිදි, 
අවස්ථාෙවෝචිත පරිදි ආයතනය විසින් ෙහෝ ආයතනය සමඟ එළඹුණ 
ෙකොන්තාත් සහ ගිමිසුම් ෙලස ෙහෝ ආයතනෙය් ණය සහ වගකීම් ෙලස 
සලකනු ලැබිය යුතු අතර, ඒ අනුව බලාත්මක විය යුතුය." 

ෙම් හැර  අපට ෙම් පිළිබඳව ඉඟියක්වත් නැහැ. ඒ නිසා  ඒ 
පණස් ගණනක් වූ ලංගමෙය් ෙසේවකයන්ට ලංගමය තුළ ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් ලැෙබන වරපසාද ලබා දීෙම් වගකීම 
තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබනවා.  

අවසාන වශෙයන් මා කියන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. මූලාසනාරුඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ළමයකුට හදිසි කටයුත්තකදී, හදිසි අවසථ්ාවකදී 
ඔවුන් ෙවනුෙවන් රක්ෂණාවරණයක් ලබා දීම සඳහා -සිසු 
රක්ෂණයට අදාළව- ශිෂ්යාධාරෙයන් එකතු කර ගන්නා රුපියල් 
250ක පමණ මුදලක් වාර්ෂිකව අයින් කරනවා. ෙම් මුදල එකතු 
කර පවත්වා ෙගන යෑම පිළිබඳව එදා ගැටලුවක් තිබුණා. එදා 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙපන්වා දුන්නා, ෙම් පනත යටෙත් 
ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනයට එවැනි අරමුදලක් -
රක්ෂණ භාරයක්- පවත්වා ෙගන යන්න හැකියාවක්, ඉඩක් නැහැයි 
කියලා. හැබැයි, ඒ කරුණ සාකච්ඡා මට්ටෙම්යි තිබුෙණ්. එහි 
වර්තමාන තත්ත්වය මම දන්ෙන් නැහැ. ඒක ශිෂ්යයන්ට විශාල 
වශෙයන් මෙහෝපකාරී වන ෙදයක්. ඒ නිසා මම ඔබතුමන්ලාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා, කරුණාකරලා ඒකට මැදිහත් ෙවන්න 
කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලංකා ජර්මානු කාර්මික 
අභ්යාස ආයතනයට විශාල අඩුවක් ෙවලා තිබුණු ෙදයක් තමයි, 

ෙන්වාසිකාගාරය. අපි ෙන්වාසිකාගාරයකට මුල් ගල තැබුවා. ඒ 
සඳහා උදවු කරන්න ඕස්ෙට්ලියාෙව් ෙමල්බර්න්වල ඉන්න ලංකා 
ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනෙය් ආදි ශිෂ්ය සංගමය 
ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් ඉදිරිපත් වුණා. ඔවුන් විශාල මූල්ය පරිත්යාගයක් 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවලා හිටියා. දැන් ඒ කටයුත්ත 
එෙහමම නතර ෙවලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2010 වන ෙතක් ලංකා 
ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනයට බඳවා ගැනීෙම් විභාගය 
තිබුෙණ් ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් විතරයි. ෙකොළඹ එක 
මධ්යස්ථානයක විතරයි ඒ විභාගය තිබුෙණ්. 2010 සමාෙලෝචන 
රැස්වීෙම්දී අපි හඳුනා ගත්තා,  යාපනය, මුලතිව්, වවුනියා, 
මඩකළපුව ඇතුළු  දිස්තික්ක පහකින් එකම දරුෙවක්වත් ලංකා 
ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනයට ඇවිල්ලා තිබුෙණ් නැහැයි 
කියලා. සමහරවිට දමිළ භාෂාව මව් භාෂාව කර ගත් දරුෙවෝ ෙම් 
ගැන දන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි ෙයෝජනාවක් කළා, ෙම් විභාගය 
පැවැත්වීම ව්යාප්ත කරන්න. පුළුවන් නම් යාපනෙය් 
මධ්යස්ථායකත් ඒ විභාගය පවත්වන්න කිව්වා. අපි වවුනියාෙව් ඒ 
විභාගය පවත්වන්න තීන්දු කළා. නුවර තිබ්බා; ගාල්ෙල් තිබ්බා. ඒ 
අනුව සෑම මධ්යසථ්ානයකටම, එකම පශන් පතය දීලා, ගාල්ෙලන් 
80ක් නම්, ෙකොළඹින් 81ක් විධියට අභ්යාසලාභීන් ෙතෝරා ගැනීමට 
කටයුතු කළා. දැන් ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඒ සම්බන්ධව පවතින 
තත්ත්වය මම දන්ෙන් නැහැ. ෙද්ශපාලනඥයන්ට ෙමවැනි 
ආයතන භාර දුන්ෙනොත්, ඔවුන්ෙග් ෙද්ශපාලන වුවමනාව 
ෙවනුෙවන් එම ආයතනයට අදාළ යම් යම් නීති - රීති, වගන්ති 
එෙහ ෙමෙහ කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම්  ෙමොනම 
ෙහේතුවක් නිසාවත් පිටුපස ෙදොෙරන්, සුදුසුකම් රහිත කිසිම 
දරුවකුට ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනයට ඇතුළත් 
වීමට අවස්ථාව ලබා දිය යුතු නැහැ. ඒ පිළිබඳව අපි සහතික 
ෙවන්න ඕනෑ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
අවසාන කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා, පනත් ෙකටුම්පත තුළ ෙකෙසේ 
තිබුණත් ඒ පිළිබඳවත් ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු ෙවන්න 
ඕනෑය කියලා. ලංකාව පුරාම ඉන්න දරුවන්ට ෙම් අභ්යාස 
ආයතනය විවෘත ෙවන්න ඕනෑ. අපි කිලිෙනොච්චිෙය් ජර්මානු 
කාර්මික අභ්යාස ආයතනෙය් ශාඛාවක් ෙනොවන, නයිටා 
ආයතනය  පාලනය කරන ආයතනයක් ආරම්භ කළා. ජර්මන් 
රජෙය් ආධාර ඇතිව ඒක සාර්ථකව කියාත්මක ෙවනවා. දැන් 
ඔබතුමන්ලා ෙයෝජනා කර තිෙබනවා, මාතරත් එවැනි එකක් 
පිහිටුවන්න. ඒක ෙහොඳ වැඩක්. මම හිතන විධියට ඒක  කියාත්මක 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ලංකා ජර්මානු කාර්මික 
අභ්යාස ආයතනෙය් උප ආයතනයක් විධියට ෙනොෙවයි,  VTA 
එක හරහා.  ඒකට කමක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී ලංකා 
ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනෙය් ඉන්න විදුහල්පතිතුමා 
ඇතුළු සියලු  නිලධාරින්ට, හිටපු විදුහල්පතිවරුන්ට ස්තුතිවන්ත 
ෙවන්න ඕනෑ. මම අමාත්ය ධුරෙය් හිටපු කාලෙය් ලංකා ජර්මානු 
කාර්මික අභ්යාස ආයතනෙය් විදුහල්පතිතුමා වශෙයන් ගාමිණී 
මංචනායක මැතිතුමා කීර්තිමත් ෙසේවාවක් කළා. පී.ඒ.ඩී. සිල්වා 
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මහාචාර්යතුමා උපෙද්ශක මණ්ඩලෙය් සභාපතිතුමා විධියට හිටියා. 
හිටපු මන්තී පණ්ඩු බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා ඔබතුමන්ලා පත් 
කරලා තිෙබන්ෙන් පී.ඒ.ඩී. සිල්වා මහාචාර්යතුමාෙග් තනතුරට. 
පී.ඒ.ඩී. සිල්වා මහාචාර්යතුමා කටුබැද්ද විශ්වවිද්යාලෙය් කීර්තිමත් 
මහාචාර්යවරෙයක්. අපි පී.ඒ.ඩී. සිල්වා මහාචාර්යතුමා ඉන්දවපු 
පුටුෙව් තමයි දැන් පණ්ඩු බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා ඉන්ෙන්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ඒ පකාශය කරන්ෙන්  කිසිම 
අගතියක් කරන්නවත්, හිෙත් තිෙබන ෙවනත් ෙදයක් නිසාවත් 
ෙනොෙවයි, ආයතනයට තිෙබන ආදරය නිසායි. ඒ උපෙද්ශක 
මණ්ඩලය හරහා ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනෙය් 
කීර්තිය, ෙගෞරවය ජාත්යන්තරව ආරක්ෂා කර ගන්න කැපවුණු 
හැම ෙදනාටම සත්ුති කරන්නටත් හිටපු ඇමතිවරෙයකු විධියට මා 
ෙම් අවස්ථාව පාවිච්චි කරනවා. ෙම් සංෙශෝධන ෙගෙනනවා 
වාෙග්ම, දැන් තිෙබන පාඨමාලා 12 පුළුල් කරෙගන කටයුතු කළ 
යුතුයි. ඒ ආයතනෙය් ඩිප්ෙලෝමා සහ උසස ් ඩිප්ෙලෝමා  විතරක් 
ෙනොෙවයි, ඉංජිෙන්රු උපාධිය - BTech - දක්වා පාඨමාලා ඇති 
කළ යුතුයි.  එදා අෙප් ඉලක්කය තිබ්ෙබ්  BTech උපාධිධාරින් බිහි 
කරන්නයි. අන්න ඒ ඉලක්කය හඹාෙගන යන්න වර්තමාන 
ඇමතිතුමාට, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට වාෙග්ම, ෙම් ආයතනයට, 
අමාත්යාංශයට ශක්තිය ලෑෙබ්වා, ෛධර්ය ලැෙබ්වා! කියා 
පාර්ථනා කරමින් මම නිහ ඬ වනවා.  

 
[අ.භා. 4.13] 
       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාෙගන් අවසරයි.  

සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණය අධිකාරිය (සංෙශෝධන) 
පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ කථා කරන ෙවලාෙව් මටත් වචන 
ස්වල්පයක් කථා කරන්න ලැබීම ගැන සතුටු වනවා. ඒ වාෙග්ම 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
අදට අවුරුදු 4ක්.  අවුරුදු 4ක් සපිරුණු අද දිනෙය් මට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව අමතන්න ලැබීමත් සතුටක්. අෙප් ගරු 
අගමැතිතුමා අවුරුදු 40ක් වැනි දීර්ඝ ෙද්ශපාලන ගමනක් ගිය 
ෙකෙනක්. මටත් අවුරුදු 4ක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාර ෙදකක් 
නිෙයෝජනය කරන්න ලැබීම ගැන සතුටු වනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අපි ඔබතුමාට සුබ පතනවා. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  සුගතදාස කීඩාංගනය ගැන 
කථා කරද්දී අපට බරපතළ පශ්න කිහිපයක් තිෙබනවා. එයින් 
එකක් තමයි, හිටපු කීඩා අමාත්ය වී.ඒ. සුගතදාස මැතිතුමාෙග් 
කාලෙය් හදපු ෙමම කීඩා පිටිය අපි තවදුරටත් නවීකරණය කරලා, 
ඒ ෙවනුෙවන් මුදල් ෙයොදවලා ෙමොන මට්ටමටද ගන්න පුළුවන් 
වන්ෙන් කියන කාරණය. ඒ  ගැන අප සිතිය යුතුයි. අෙප් කීඩා 
ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවාද දන්ෙන් නැහැ. ඒ 
ෙකෙසේ ෙවතත්, අන්තර් ජාතික තරගාවලියක් පැවැත්වීමට සුදුසු 
තත්ත්වයක් ෙමම කීඩා පිටිෙය් දැන් නැහැ. අපි දන්නවා, පසු ගිය 

රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලෙය් ෙමහි කෘතිම ධාවන පථයක් 
හදන්න රුපියල් මිලියන 110ක් වැය කළා.  මම ෙම් කියන්ෙන් 
මට මතක විධියට. මා වැරදි නම් එය නිවැරදි විය යුතුයි.  

රුපියල් මිලියන 110ක් වැනි දැවැන්ත මුදලක් වියදම් කරලා, 
අඩුම ගණෙන් එක ධාවන තරගයක් තියන්න පුළුවන්කමක් 
ලැබුෙණ් නැහැ. ෙම් ධාවන පථය ඉතාම අසාර්ථක ධාවන පථයක් 
වුණා. කිසිදු පමිතියකින් ෙතොරව, කිසිදු පිළිගත හැකි 
කමෙව්දයකින් ෙතොරව, පිළිගත හැකි සමාගමකට ෙනොෙවයි ෙම් 
ෙකොන්තාත්තුව පැවරුෙව්. ඒ හරහා වැය කළ රුපියල් මිලියන 
110 වතුෙර් ගියා.  අෙප් රටට අන්තර්ජාතික කීඩා පිටියක 
අවශ්යතාව තිෙබනවා. හැබැයි, අන්තර්ජාතික කීඩා පිටියක් දක්වා 
ෙගන යන්න පුළුවන්  තත්ත්වයක් ෙම් කීඩා පිටියට තිෙබනවාද 
කියන කාරණය ගැන මට ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ගරු 
කීඩා ඇමතිතුමාෙගන්, අෙප් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙගන් ආදරණීය 
ඉල්ලීමක් කරනවා, නැවත ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්නය 
කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් අපි විපක්ෂෙය්දී 
නිතර කථා කරපු කාරණයක් තමයි, සුගතදාස කීඩාංගණෙය් 
කෘතිම ධාවන පථය ඇතිරීම සඳහා ලබා ගත් ෙටන්ඩර් පටිපාටිය 
සහ එම අසාර්ථක ව්යාපෘතියට ෙමොකක්ද වුෙණ් කියන කාරණය. 
අද, අර ෙකොමිසම, ෙම් ෙකොමිසම පත් කරනවා. ඒවාෙග්ම, 
සුගතදාස කීඩාංගණෙය් කෘතිම ධාවන පථ ෙටන්ඩරය 
සම්බන්ධවත් ජනාධිපති ෙකොමිසමක් පත් කරන්න ඕනෑය කියා 
මම කියනවා. ෙමොකද, ෙම්ක මහා දූෂණයක් සිදු වුණු තැනක්. 
ව්යාපෘතියක් කරලා, එකදු තරගයක් පවත්වන්න බැරිව ෙම් කෘතිම 
ධාවන පථය අසාර්ථක වුණු විධිය අපි දැක්කා. මාධ්ය තුළිනුත් ඒ 
ගැන වාර්තා කළා. එම ධාවන පථය ගැලවිලා, කැඩිලා, බිඳිලා ගිය 
ආකාරය අපි දැක්කා. ඒ ෙවනුෙවන් වැය කළ මුදල ෙපොඩි 
ගණනක් ෙනොෙවයි, රුපියල් මිලියන 110ක්. ෙම්, ජනතාවෙග් 
සල්ලි.  ජනාධිපති ෙකොමිෂන් පත් කරලා, යහ පාලන ආණ්ඩුෙව්ම 
මැති-ඇමතිවරු ෙගනැල්ලා දැන්  පශ්න කරන්ෙන්ත් යහ පාලන 
ආණ්ඩුෙවන්ම තමයි. ඒක ෙහොඳයි; ඒක යහ පාලන පතිපත්තියක්.  
අෙප් රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ෙදයක්. අෙප් රෙට් 
ජනතාව ජනවාරි 08වැනිදා ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් කරන්න 
ඡන්දය දුන්ෙන්ත් ෙම් කටයුත්ත ඉටු කර ගැනීම සඳහායි. ඒ 
වාෙග්ම, යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් ෙම් කටයුත්ත හරහා දවස ගණෙන් 
ජනාධිපති ෙකොමිසමට යන නිලධාරින්, මැති-ඇමතිවරුන්ෙගන් 
අහන පශ්න ෙමොනවාද, ඒ අය ලබා ෙදන පිළිතුරු ෙමොනවාද 
කියන එකත් මාධ්ය තුළින් විවෘතව පචාරය ෙවනවා අපි දකිනවා. 
මාධ්යෙව්දීන්ටත් ඒ සථ්ානයට යන්න පුළුවන්. ඒක ෙහොඳයි. ඒ 
වාෙග්ම, පසු ගිය කාලෙය් සුගතදාස කීඩාංගණය හදද්දී සිද්ධ වුණු 
ෙම් මහා දූෂණය, ජනතා මුදල් අපෙත් යාම ගැනත් ජනාධිපති 
ෙකොමිසමක් පත් කරන්න ඕනෑය කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව් 
මතක් කරන්න කැමැතියි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තවත් කාරණයක් 
ගැන කියන්න ඕනෑ. කීඩා අමාත්යාංශෙයන් රුපියල් මිලියන 
ගණනක් වැය කරලා "ෙවෝටර්ස් එජ්" ඉඩෙම් ෙවඩි පිටියක් 
හදන්න උත්සාහ කරනවාය කියන කාරණය අපට දැන ගන්න 
ලැබුණා. අෙප් රෙට් කීඩා ගණනාවක් තිෙබනවා. ෙවඩි තැබීෙම් 
කීඩාව කරන කීඩකෙයෝ කීෙදෙනක් ලංකාෙව්  ඉන්නවාද කියලා 
ගරු කීඩා ඇමතිතුමාෙගනුත්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙගනුත් මා 
අහන්න කැමැතියි. එම කීඩකෙයෝ ෙකොච්චර පරිසාධන මට්ටමට 
ගිය අයද? එවැනි කීඩකයන් පිරිසකට ෙමපමණ මුදලක් වියදම් 
කරලා අලුතින් ෙවඩි පිටියක් හැදීෙම් අවශ්යතාවක් තිෙබනවාද? 
ෙම් කීඩාවට අත හිත ෙදන්න ෙමතරම් විශාල මුදලක් වියදම් 
කරලා ෙවඩි පිටියක් හදන්ෙන් නැතිව, වැලිසර නාවික හමුදා 
මූලස්ථානෙය්, ඒ වාෙග්ම පනාෙගොඩ යුද හමුදා මූලස්ථානෙය් 
තිෙබන ෙවඩි පිටි එම කීඩාෙව් නියැෙළන අයට ගැළෙපන විධියට; 

99 100 

[ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා] 
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ජාත්යන්තර මට්ටමට ගැළෙපන විධියට සංවර්ධනය කරන්න 
පුළුවන්. ෙවඩි තැබීෙම් කීඩාෙව් වැඩිපුර නියැලී ඉන්ෙන් තිවිධ 
හමුදාව, ඒ වාෙග්ම ෙපොලීසිය නිෙයෝජනය කරන කීඩකයන් බව 
අපි දන්නවා. එෙහම නම්, අලුතින් හැදීමට අදහස ්කරන ෙම් ෙවඩි 
පිටියට වියදම් කරන මුදල් වැලිසරත්, පනාෙගොඩත් තිෙබන ෙවඩි 
පිටි සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ෙයොදවන්න පුළුවන්. එෙහම 
වුෙණොත්, "ෙවෝටර්ස් එජ්" ඉඩෙම් අලුතින් ෙවඩි පිටියක් හදනවාට 
වඩා ඒක පාෙයෝගික ෙවයි; ඒක වඩා පෙයෝජනවත් ෙවයි කියා මම 
හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දියගම කීඩා සංකීර්ණය ගැන 
අපි දන්නවා. සුගතදාස කීඩාංගණය සංවර්ධනය කරනවාට වඩා, 
ඒක සංවර්ධනය කළ යුතු එකක් කියා මම හිතනවා. මම කියන්ෙන් 
නැහැ සුගතදාස කීඩංගණය වසා දමන්න කියලා. එහි ගෘහස්ථ 
කීඩාංගණය සහ යම් යම් සංවර්ධනය කළ යුතු අංග තිෙබන බව 
අපි දන්නවා. හැබැයි, විශාල මුදලක් වියදම් කරලා ජාත්යන්තර 
මට්ටමට ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් එම කීඩාංගණෙය් නැහැ 
කියන එකයි මම කිව්ෙව්. නමුත්, දියගම කීඩාංගණය එෙහම 
ෙනොෙවයි.  අපට එය ජාත්යන්තර මට්ටමට ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා 
ඒකට මුදල් වියදම් කළාට කමක් නැහැ. හැබැයි, ජාත්යන්තර කීඩා 
පිටි පිළිබඳව දැනුමක් තිෙබන විද්වතුන්, තාක්ෂණෙව්දීන්, 
ඉංජිෙන්රුවරුන්, ෙම් ක්ෙෂේතෙය් පළපුරුදු පවීණයන්ෙග් 
අනුදැනුම මතයි ෙම් ෙවනුෙවන් සැලසුම් හැෙදන්න ඕනෑ. 

එෙහම නැතිව සැලසුම් සකස් ෙවන්න ඕනෑ 
ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් අවශ්යතාවට ෙනොෙවයි කියන කාරණය 
මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න අවශ්යයි. ෙමොකද, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් යම් යම් ෙතොරතුරු ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් 
ෙතොරතුරු සියයට සියයක්ම නිවැරැදියි කියලා මම කියන්ෙන් 
නැහැ. ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් වුවමනාවට තමයි ෙම්වා සැලසුම් 
කරන්ෙන් කියලා අපට ෙම් වනෙකොට ආරංචිෙවලා තිෙබනවා.  
කීඩාවට ආදරය කරන ෙකෙනකු විධියට වාෙග්ම ජාතික මට්ටමින් 
කීඩා තරගවල නියැළිලා ජයගහණය ලබපු කීඩකෙයකු විධියට  
කීඩාෙව් අභිවෘද්ධිය සඳහා සැලසුම් හදන්න ඕනෑය කියා  මා 
හිතනවා.  

අපි දන්නවා, අද කිකට් කීඩාව ගැන කථා ෙනොකරම  බැරි බව.  
අද කීඩා ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා හිටියා. ඒ වාෙග්ම 
අෙප් කිකට් සංගමෙය් සභාපතිතුමා වන අෙප් ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමාත් අද උෙද් ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා හිටියා. 
නමුත් අපට ෙම් වනෙකොට කිකට් කීඩාව සම්බන්ධෙයන් නම් 
සෑහීමකට පත් ෙවන්න බැහැ. පසු ගිය කාලෙය් කිකට් කීඩාව 
එන්න - එන්නම, එන්න - එන්නම වළ පල්ලට ගිහිල්ලා තිබුණා. 
එෙහම වුෙණ් කාෙග් වරදින්ද කියලා කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් කාෙග් ෙහෝ වරදින් කිකට් කීඩාව එන්න - එන්නම, එන්න - 
එන්නම වළ පල්ලට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් රට ෙලෝකය ඉදිරිෙය් 
ඔසවා තබන්න; බබළවන්න; ජනපිය ෙවන්න; පසිද්ධ ෙවන්න; ශී 
ලංකාව කියන රට ගැන ෙලෝකය පුරා කථා ෙවන්න ෙහේතු වුණු 
කරුණු කාරණා කීපයක් අතෙර්  කිකට් කීඩාවත් පධාන 
කාරණයක් වුණා.  

මට මතක විධියට 1982දී ගරු ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා 
ෙම් කටයුත්තට මුල්ෙවලා කටයුතු කිරීම තුළින් අපට මුලින්ම 
ෙටස්ට් වරම් ලැබුණා. 1980 දශකය අපට ඉතා අපහසු දශකයක් 
වුණා. අෙප් කීඩකයන් ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් කීඩා කෙළේ. දැන් 
වාෙග් වෘත්තීය කිකට් කීඩකයන් හිටිෙය් නැහැ; මුදල් ෙගවපු 
කීඩකයන් හිටිෙය් නැහැ. 80 දශකෙය් කීඩකයන් ෙබොෙහොම 
අමාරුෙවන් තමයි කිකට් කීඩාෙව් නියැළුෙණ්. හැබැයි, 90 
දශකයට එනෙකොට අර්ජුන රණතුංග, අරවින්ද ද සිල්වා, මහානාම, 
ගුරුසිංහ - ෙම් කණ්ඩායම - දිෙනන් දින කිකට් කීඩාව ඉස්සරහට 
අරෙගන ගියා. 1996 අවුරුද්ෙද් කිකට් ෙලෝක කුසලානය අෙප් 

රටට හිමි කරලා ෙදන්න අෙප් අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමාට - 
වර්තමාන ඇමතිතුමාට - ශී ලංකා කිකට් කණ්ඩායෙම් නායකයා 
විධියට පුළුවන් වුණා. එතැනින් පස්ෙසේ  අෙප් රෙට් කීඩකයන්ට 
ඉතාම ෙහොඳ කාලයක් උදා වුණා. අෙප් රෙට් කීඩාව ඉතාම 
ෙව්ගෙයන් පචලිත ෙවන්න පටන් ගත්තා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

එෙහම ඉදිරියට ආපු කීඩාව අද ආපස්සට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. 
ෙකොතැනද ෙම් වැරැද්දෙවලා තිෙබන්ෙන්,  කාෙගන්ද ෙම් 
වරදෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා අපි බලන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම එම 
කාරණය අපි නිවැරැදි කරන්න ඕනෑ. අපට  දක්ෂ කීඩකයන් 
නැතිව ෙනොෙවයි; අත්දැකීම් තිෙබන කීඩකයන් අෙප් රෙට් නැතිව 
ෙනොෙවයි; ෙම් ක්ෙෂේතෙය් පවීණයන් නැතිව ෙනොෙවයි. ඒ අය 
ෙයොදාෙගන අපි හරි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කෙළොත්  කිකට් 
කීඩාව නැවත 90 දශකෙය් තිබුණු ඒ ස්වර්ණමය යුගය කරා අපට 
ෙගන යන්න පුළුවන් ෙව්වි කියලා මම හිතනවා. ඒ කාරණයත් මම 
කීඩා ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා. 

අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී ෙකොමිසම් ගැන කථා වුණා.  සුගතදාස 
කීඩාංගණෙය් කෘතීම ධාවන පථය ඉදිකිරීම සම්බන්ධෙයන් 
ෙහොයන්නත් ෙකොමිසමක් පත් කරන්න  කියලා මම ඉස්ෙසල්ලා 
කිව්වා. ෙම් ෙකොමිසම් පත් කරන එක ෙහොඳයි කියලා අද 
විපක්ෂෙය් අයත් කියනවා මම අහෙගන හිටියා. හැබැයි, ෙම් 
ෙකොමිසම් තවදුරටත් ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. වර්තමාන යහ 
පාලන ආණ්ඩුෙව් කටයුතුවලට ෙකොමිසම් පත් කරනවා. නමුත් 
පසුගිය කාලෙය් ෙහළි ෙනොවුණු ෙද්වල් තිෙබනවා; තවම ඉසම්තු 
කර ගන්න බැරි වුණු ෙද්වල් තිෙබනවා.  

මල්වාෙන් ඉඩම පිළිබඳව වාෙග්ම එම ඉඩෙම් ෙග්  හැදුෙව් 
කවුද කියලා කවුරුත් පැහැදිලිවම දන්නවා. බාස් උන්නැෙහේ 
කියනවා, "මුල් ගල තියන්න ආෙව් කවුද" කියලා. කිරි ඉතිෙරව්ෙව් 
කවුද, සැලසුම හදන්න උපෙදස් දුන්ෙන් කවුද කියලා දන්නවා.  
මල්වාෙන් ඉඩම කාෙග්ද කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන් සියලුම 
ෙතොරතුරු ෙම් වනෙකොට පැහැදිලිවම ඔප්පුෙවලා තිෙබනවා. 
හැබැයි, එතැනට ගිහිල්ලා "අෙන්! ෙම් ඉඩම මෙග් ෙනොෙවයි" 
කියලා කියනවා. මල්වාෙන් ඉඩම ලබා ගැනීමට සම්බන්ධ අයට 
එෙහම ෙබ්ෙරන්න ෙදන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම තමයි  අෙනක් ඒවා 
ගැනත්.  කිෂ් ගනුෙදනුව සම්බන්ධෙයන්, ඒ වාෙග්ම මට මතක 
විධියට රුපියල් ෙකෝටි 18ක් වියදම් කරලා හම්බන්ෙතොට හදපු මවු 
- පිය ෙසොෙහොන ගැනත් ෙහොයන්න ෙකොමිසම් පත් කරන්න ඕනෑ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මට තව තත්පරයක්  ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

ඒ වාෙග්ම තමයි, මිග් යානා ගනු-ෙදනුව. ඒ වාෙග් ගනු-ෙදනු 
ගණනාවක් පසුගිය කාලෙය් සිදු වුණා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
අවුරුදු ෙදකහමාරක් ෙපොල් ගෑවාද? 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඔය කෑ ගහන්ෙන් "පුහුල් ෙහොරා කෙරන් දැෙන්" කියන 

කට්ටිය තමයි. CSN නාලිකාව සම්බන්ධව ෙහොයන්න දැන් 
ෙකොමිසම් පත් කරන්න ඕනෑ. ෙම් සෑම ෙදයක් ගැනම ෙහොයන්න 
ෙකොමිසම් පත් කරන්න ඕනෑය කියායි අපි කියන්ෙන්.  [බාධා 
කිරීමක්]   ෙබොරළු කපපුවාට, අරවාට ෙම්වාට  - ෙපොඩි ෙපොඩි ඒවාට 
- ෙකොමිසම් පත් කරන්න කියලා මම කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් 
පධාන ගනු-ෙදනු සම්බන්ධෙයන් ෙහොයන්න ෙකොමිසම් පත් 
කරන්න ඕනෑ. පසුගිය කාලෙය් ෙහොරකම් කරපු, මිනී මරපු, 
මංෙකොල්ල කාපු ෙහොඳ ෙහොරු - කම්බ ෙහොරු - ටික දැන් වීරෙයෝ 
ෙවලා ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිවම ජනාධිපතිතුමාට සහ 
අගමැතිතුමාට කියනවා, "ෙම් හැම ෙදයක් සම්බන්ධෙයන්ම 
ෙහොයන්න ෙකොමිසම් පත් කරලා, ජනතාව ඉදිරිෙය් ෙම් කට්ටියව 
නිරුවත් කරන්න වාෙග්ම සැබෑව ෙහළිදරව් කරන්න අවස්ථාව උදා 
කර ෙදන්න" කියලා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි.  
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ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 1999ஆம் 

ஆண் ன் 17ஆம் இலக்க சுகததாச ேதசிய விைளயாட் கள் 
கட் டத் ெதாகுதி அதிகாரசைப சட்டத்தின்  விாி ப் ெபயாிைனத் 
தி த் வதற்காக ம், தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தில் 2(அ) எ ம் 

திய பிாிவிைன உட் குத் வதற்காக ம், 3ஆம், 4ஆம், 5ஆம் 
பிாி கைளத் தி த் வதற்காக ம் அத் டன், தன்ைமச் 
சட்டவாக்கத்தின் அட்டவைணையத் தி த் வதற்காக ம் 
ெகாண் வரப்பட் ள்ள இச்சட்ட லமான , தன்ைமச் சட்டம் 
ஆக்கப்பட்  ஏறத்தாழ 18 வ டங்களின் பின்னர் இச்சைபயில் 
சமர்ப்பிக்கப்ப வ  பாராட்டப்பட ேவண் ய விடயமாகும். 
சுகததாச ேதசிய விைளயாட் க் கட் டத் ெதாகுதியான , மைறந்த 
ஜனாதிபதி பிேரமதாச அவர்களின் காலத்தில் மீள் 
நிர்மாணிக்கப்பட்ட பிறேக, ேதசிய ாீதியாக விைளயாட் த் 

ைறயில் ஒ  திய உத்ேவகம் ஏற்பட்ட . விைளயாட் த் 
ைறயில் சுகததாச ேதசிய விைளயாட்டரங்கின் பங்களிப்  

பாராட்டப்படக்கூ ய ஒன்றாக இ ந்த டன், விைளயாட் த் ைற 
வளர்ச்சிக்காக மைறந்த ஜனாதிபதி பிேரமதாச அவர்களின் 
வழிகாட்டைல இச்சந்தர்ப்பத்தில் இங்கு நிைன கூர்வ  
ெபா த்தமானதாகும்.  

விைளயாட் த் ைறயின் பங்களிப் ப் பல் ைற சார்ந்ததாகும். 
விைளயாட் ன் லம் இைளஞர், வதிகைள ம் ஏைனேயாைர ம் 
உடல், உள ஆேராக்கியம் மிக்கவர்களாக உ வாக்க ம். அ  
மட் மல்லாமல், ெவற்றி, ேதால்விகைள ைவராக்கிய உணர்ேவா  
அன்றி, நல்ல உளப் பண் க டன் சமமாக மதிக்கின்ற 
வி மியங்கைள இைளஞர், வதிக ைடய உள்ளத்தில் விைதக்க 
அ  வழிவகுக்கின்ற . தவிர ம் பல் னச் ச தாயம் வாழ்கின்ற 
நம  நாட் ல் விைளயாட் ன் லம் ச க இணக்கப்பாட்ைட ம் 
சமாதானத்ைத ம் கட் ெய ப்ப ம்.  

த்த காலத்தின்ேபா கூட, நாங்கள் வடக்கி ம் ெதற்கி ம் 
இன உறைவ ஏற்ப த் வதற்காக ம் ேதசிய மட்டத்திலான 
விைளயாட் ப் ேபாட் களில் பங்குபற் வதற்காக ம் 
வடக்கி ள்ள விைளயாட்  ரர்கைள ம் ராங்கைனகைள ம் 
கடல் மார்க்கமாகக் கப்ப ல் அைழத் வந்  பங்குபற்றச் 

ெசய்ேதாம். இத டாகத் ேதசிய நல் ணக்கத்திற்கான 
பாைதகைள ம் கத கைள ம் நாேம திறந் ைவத்ேதாம். த்த 
அ த்தத்தில் ழ்கிக்கிடந்த எங்கள  இைளஞர், வதிகைள அந்த 
அ த்தத்தி ந்  வி வித் த் ெதன்னிலங்ைக மக்க டன் 
சமத் வ உற கைள வ ப்ப த்தக்கூ யதாக வழிகாட் ேனாம். 
ஆனால், இன்  வட மாகாணத்தில் நடப்ப  என்ன? அங்கு 

ைறயான விைளயாட் ப் பயிற்சிகைளப் ெபற் க்ெகா ப் 
பதற்ேகா, அதற்கான லவளங்கைள ஏற்ப த்திக் 
ெகா ப்பதற்ேகா ெபா த்தமான நடவ க்ைககைள ன்ென ப் 
பதற்கு உாிய தைலைமத் வம் இல்லாத நிைலேய 
காணப்ப கின்ற . வடக்கு மாகாணத்தில் விைளயாட் த் 

ைறைய வளர்த்ெத க்கும் யற்சியான , அக்கைற ம் 
ஆற்ற ம் இல்லாதவர்களின் அசமந்தப் ேபாக்கினால் டங்கிப் 
ேபாய்க்ெகாண் க்கின்ற . ேதசிய ாீதியாக விைளயாட் த் 

ைறைய அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு ேவண் ய கட்டைமப் க்கைள 
மாவட்ட மற் ம் மாகாண ாீதியாக ம் ஊக்கப்ப த்த ேவண் ய  

க்கியமானெதான்றாகும். இலங்ைகயில், குறிப்பாக வடக்கு, 
கிழக்கில் வாழ்கின்ற அைனத்  இைளஞர், வதிகைள ம் சகல 

ைற விைளயாட்  ரர்களாகப் பயிற் விப்பதற்குத் 
ேதைவயான அைனத் க் கட்டைமப் க்கைள ம் ஏற்ப த்த 
ேவண் ம்.   

இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் யாழ்ப்பாணத்தில் அைமந் ள்ள 
ைரயப்பா விைளாயட்டரங்கிைனப் பற்றி ம் ேபச 

வி ம் கின்ேறன். 2015ஆம் ஆண்  ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால 
சிறிேசன அவர்க ம் இந்தியப் பிரதமர் ேமா  அவர்க ம் 

ைரயப்பா விைளயாட்டரங்ைகப் னரைமப்பதற்கு 145 
மில் யன் பாய் ெசலவிலான இந்திய அரசின் ேவைலத் 
திட்டத்ைத ஆரம்பித் ைவத்தார்கள்.  இதற்காக இந்தியப் பிரதமர் 
ேமா  அவர்க க்கும் ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்க க்கும் வடக்கு மக்கள் சார்பில் நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். அேதேவைள, சுகததாச விைளயாட்டரங்கிற்கு 
நிகராக யாழ். ைரயப்பா விைளயாட்டரங்குக்கு ேம ம் பல்ேவ  
விைளயாட் க்க க்கான கட்டைமப் க்க ம் வசதிக ம் 
ஏற்ப த்தப்பட்  வடக்கில் ைரயப்பா விைளயாட்டரங்கம் 
அபிவி த்தி ெசய்யப்பட ேவண் ம். இந்ேநாக்கத்ைத 
அைடவதற்காக ஓர் அதிகாரசைபைய அைமத்  யாழ்ப்பாணம் 

ைரயப்பா விைளயாட்டரங்ைக அபிவி த்தி ெசய் மா  
ெகௗரவ விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் அவர்கைள ம் பிரதி 
அைமச்சர் அவர்கைள ம் மிக ம் விநயமாகக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

கடந்த காலத்தில் சர்வேதச தரத்திலான விைளயாட்டரங் 
ெகான்ைறக் கிளிெநாச்சியில் அைமப்பதற்காக ன்ைனய 
அரசாங்கத்தினால் 325 மில் யன் பாய் நிதி ஒ க்கீ  
ெசய்யப்பட் ப் பணிக ம் ஆரம்பிக்கப்பட்டன.  இச்ெசயற் 
றிட்டம் 2015ஆம் ஆண்  நிைறவைட ெமன எதிர்பார்க்கப்பட்ட 
ேபாதி ம், ரதி ஷ்டவசமாக அப்பணிகள் இன்ன ம் 

ரணப்ப த்தப்படவில்ைல. இச்ெசயற்றிட்டம் திட்டமிட்டப  
ரணப்ப த்தப்பட் ந்தால், வடக்கின் இைளஞர்க ம் 
வதிக ம் தம  விைளயாட் த் திறைமகைள ேம ம் 

வளர்த்தி ப்பார்கள். வடக்கி ள்ள இைளஞர்க ம் வதிக ம் 
னர்வாழ்வளிக்கப்பட்டவர்க ம் ச கத்திற்குப் பயன்பா ள்ள 

ெசயற்றிட்டங்களி ம் வணிக மற் ம் ெதாழில் யற்சிகளி ம் 
விைளயாட் த் ைறயி ம் ஈ ப வதற்கு உாிய வாய்ப்  
ஏற்ப த்திக் ெகா க்கப்பட ேவண் ம். இந்த உயாிய ேநாக்கத்ைத 
அைடந்  ெகாள்வதற் காக அரசாங்க ம் விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சும் ஆதர  நல்கேவண் ம்.   

அ த்ததாக, 1957ஆம் ஆண் ன் 48ஆம் இலக்க ேமாட்டார் 
ேபாக்குவரத் ச் சட்டத்தின்கீழ் நி வப்பட்ட ேபாக்குவரத் ச் 
சைபயின் பணிப்பாளர் சைபயின் தீர்மானத்திற்கு அைமவாக 
ேஜா்மன் ெதாழில் ட்பப் பயிற்சி நி வகம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட . 
இதன் பிற்பா  ேமற்குறித்த 1957ஆம் ஆண் ன் 48ஆம் இலக்க 
ேமாட்டார் ேபாக்குவரத் ச் சட்டத்ைத நீக்கிவிட் , 1978ஆம் 
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ஆண் ன் 19ஆம் இலக்கப் ேபாக்குவரத் ச் சைபச் 
சட்டத்தின் லம் இலங்ைக மத்திய ேபாக்குவரத் ச் சைப 
தாபிக்கப்பட்ட . அதன் விைளவாக ேஜா்மன் ெதாழி ட்பப் 
பயிற்சி நி வகம் மத்திய ேபாக்குவரத் ச் சைபயின்கீழ் 
ெகாண் வரப்பட்ட . அப்ேபாைதய ேபாக்குவரத் ச் சைபயில் 
இ ந்த, இப்ேபாைதய ேபாக்குவரத் ச் சைபயில் இ க்கின்ற 
ஆளணியினைர ம் இயந்திரப் ெபாறியியல் ெதாழில் ட் 
பவியலாளர்கைள ம் பயிற் விப்பதற்காகேவ ேஜா்மன் 
ெதாழில் ட்பப் பயிற்சி நி வகம் உ வாக்கப்பட்ட  என்ப  
நாங்கள் அைனவ ம் அறிந்தேத.  இ ப்பி ம், காலப்ேபாக்கில் 
ஏறத்தாழ 60 ஆண் கால இைடெவளியில் ேபாக்குவரத் ச் 
சைபயின் ஆளணித் ேதைவயிைனப் ர்த்தி ெசய்த பின்னர் 
மிைகயாகப் பயிற் விக்கப்பட்ட ெதாழில் ட்பப் பயிற்சி 
ெபற்றவர்கள் மத்திய கிழக்கு நா க க்கும் ேமற்கு ஐேராப்பிய 
நா க க்கும் ெதாழில் வாய்ப் க்கைளப் ெபற் ச் 
ெசன் ள்ளார்கள்.   

இலங்ைக ேஜர்மன் ெதாழில் ட்ப பயிற்சி நி வகம் - Ceylon 
German Technical Training Institute என்ப  'ேஜர்மன் ெரக்' என்  
தமிழ் ேபசும் மக்களிைடேய பிரபலமாகி இ க்கின்ற . அங்கு 
பயிற்சி ெபற்ற வடக்கு, கிழக்கு  மாகாணங்கைளச் ேசர்ந்த  
இைளஞர்கள் 1930, 1940, 1950, 1960, 1970ஆம் ஆண் க் 
காலப்பகுதிகளில் உற்பத்தி ெசய்யப்பட்  இலங்ைகக்கு இறக்குமதி 
ெசய்யப்பட்ட 'ெமாாிஸ் ைமனர்', 'ஒஸ் ன்', 'ஒக்ஸ்ேபாட்', 'கில்மன்' 
ேபான்ற வாகனங்கைள இன் ம் பாவைனக்கு ஏற்றவா  தி த்தி 
வழங்குகின்றனர். அவ்வாறான  வாகனங்கள் இன் ம் யாழ். 
குடாநாட் ல் பாவைனயில் உள்ளன. த்த காலத்தில் 
ேமற்குறிப்பிட்ட வாகனங்க க்குத் ேதைவயான உதிாிப் பாகங்கள் 
கிைடக்காதேபா ம் யாழ்ப்பாணம், தி ேகாண மைல, 
மட்டக்களப் , அம்பாைற ேபான்ற இடங்களில் அைமந் ள்ள 
ேவைலப் பட்டைறகளில் அந்த வாகனங்களின் model க க்கும் 
உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட வ டங்க க்கும் ஏற்றவாறாக  
அவ் திாிப்பாகங்கைள வ வைமத் ப் ெபா த்தி, அந்த 
வாகனங்கைளப் பாவைனக்கு உகந்த வைகயில் 
சீர்ப த்தி ள்ளனர். இதற்ெகல்லாம் லகாரணமாக இ ப்ப  
அவர்கள் 'ேஜர்மன் ெரக்' இல் அவர்கள் ெபற் க்ெகாண்ட 
பயிற்சிேயயாகும். வடக்கு, கிழக்குக்கு விஜயம் ெசய்கின்ற 
ெவளிநாட் ச் சுற் லாப் பயணிகள்கூட  இவ்வாகனங்களின் 
கவர்ச்சியால் உந்தப்பட் , யாழ். குடாநாட் ள்ள  பிரசித்தி 
ெபற்ற சுற் லாத் தளங்க க்கு 'ெடாலர்'களில் வாடைக ெகா த்  
அந்த vintage வாகனங்களில் சவாாி ெசய்கின்றார்கள். இதனால் 
சுற் லாப் பயணிக க்குச் ேசைவகைள வழங்குேவா க்கும் 
இவ்வாகன உாிைமயாளர்க க்கும் வ மானம் கிைடக்கின்ற .  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ලබා දී තිබූ කාලය අවසානයි. තව විනාඩියක් 

ෙදන්නම් ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Ceylon German Technical Training Institute இன் க்கிய 

குைறபாடான  அத ைடய ெபாறியியல் ேவைலத் தளங்கள் 
மாகாண ாீதியாக அைமக்கப்பட்  ெசயற்ப த்தப்படாததாகும். 
இங்கு சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள திய சட்ட லத்தின் லம் திறன்கள் 
அபிவி த்தி மற் ம் வாழ்க்ைகத் ெதாழிற் பயிற்சி அைமச்சின் கீழ்  
நி வதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள இலங்ைக  ேஜர்மன் ெதாழில் 
பயிற்சி நி வகத்தின் லம் மாகாண ாீதியாகத் ெதாழிற்பயிற்சி 
ேவைலத்தளங்கைள ம் பட்டைறகைள ம் ஸ்தாபிக்க வழிவைக 
ெசய்யப்பட ேவண் ம்.  

இன்  வட மாகாணத்தில் இைளஞர், வதிகளிைடேய 
ேவைலயின்ைம, ெதாழிற்பயிற்சி இன்ைம ஆகிய காரணங்களி 
னாேலேய அைமதியின்ைம ம் பதற்ற ம் நில கின்ற . இந்தச் 

சூழைல மாற்றியைமப்பதற்கு இரா வத்ைதேயா 
ெபா ஸாைரேயா களத்தில் இறக்கி நிைலைமகைளக் 
கட் ப்ப த் வதற்கு யற்சி ெசய்வதான  நிைலைமகைள 
ேம ம் ேமாசமைடயச் ெசய் ேம தவிர, பிரச்சிைனக க்குத் 
தீர்ைவத் தரா . அதற்குப் பதிலாக அந்த இைளஞர், 

வதிக க்குத் ெதாழிற் பயிற்சிகைள ம் திறன்கள் 
அபிவி த்திைய ம் வழங்கி, அரச மற் ம் தனியார் ைறகளில் 
உாிய ெதாழில் வாய்ப் கைளப் ெபற் க்ெகா க்க வழிவைக 
ெசய்வேத பய ள்ளதாக அைம ம்.  

ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் இச்சட்ட லம் 
நிைறேவற்றப்ப வதற்கு ன்னர் இலங்ைக ேஜர்மன் 
ெதாழில் ட்ப பயிற்சி நி வகத்தின் கிைளகைள  மாகாண ாீதியில் 
சட்ட ாீதியாக அைமப்பதற்கு ஏற்றவா  இச்சட்ட லத்ைதத் 
தி த்தி, அதற்கான சட்ட ஏற்பா கைளச் ெசய்ய ேவண் ம். 
ஏெனனில், சட்ட ஏற்பா கள் ெசய்யப்படாவிட்டால் மாகாண 
ாீதியில் கிைளகைள நி வதில் நைட ைறச் சிக்கல்க ம் 
தடங்கல்க ம் ஏற்படக்கூ ம். அவ்வா  ெசய் ம் பட்சத்தில் வட 
மாகாணத்தில், குறிப்பாக யாழ்ப்பாணத்ைத அல்ல  
கிளிெநாச்சிையக் ேகந்திரமாகக் ெகாண்  இந்நி வகத்தின் கீழ் 
அங்கீகாிக்கப்பட்ட சகல பாடெநறிகைள ம் -  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Sir, please give me one more minute. 
-தமிழ்ெமாழி லம் பயிற் விக்கக்கூ ய வசதிகைளக் 

ெகாண்டதாக இலங்ைக ேஜர்மன் ெதாழில் ட்ப பயிற்சி 
நி வகத்தின் கிைளகைள 2018ஆம் ஆண் ந்தாவ  
ஸ்தாபித் த் த மா ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இ தவிர, வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் 30 வ டங் 
க க்கும் ேமலாக நிலவிய த்த சூழ்நிைல காரணமாகப் 
பாடசாைலக க்குச் ெசன்  ெதாடர்ச்சியாகக் கல்வி கற்க 

யாமல் ேபானவர்கள், கல்விைய இைடந வில் ைகவிட்ட 
வர்கள், ன்னாள் ேபாராளிகள் மற் ம் மாற் த்திறனாள் 
ேபான்றவர்க ம் இலங்ைக ேஜர்மன் ெதாழில் ட்ப நி வகத்தில் 
ெபா த்தமான ெதாழிற் பயிற்சிையப் ெபற் க் ெகாள்ளக்கூ ய 
வைகயில் பயிற்சிெநறிக ம் ேபாதைனக ம் வழங்கப்பட்டால், 
அவர்க ம் ெதாழில் ெபறக்கூ யதாக, சுயெதாழில் யற்சிகளில் 
ஈ படக்கூ யதாக இ ப்பேதா , அவர்கள  வாழ்க்ைகைய ம் 
ஒளிெபறச் ெசய்ய ம். நன்றி.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 8ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 4.36] 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද සුගතදාස ජාතික කීඩා 

සංකීර්ණය අධිකාරිය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත සහ ලංකා 
ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනය පනත් ෙකටුම්පත ෙදවන වර 
කියැවීම  පිළිබඳව විවාදය පවත්වනවා. විෙශේෂෙයන් අපි රටක් 
හැටියට ඉදිරියට යන විට, ජනගහනය වැඩි වන විට, කීඩා දක්ෂතා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වැඩි වන විට, විද්යාව තාක්ෂණය දියුණු වන විට ෙම් වාෙග් ඵලදායී 
කියාවල නිරත ෙවන්නට ඕනෑ. ඇත්තටම අපි ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත් ෙදක සම්බන්ධෙයන්ම එකඟ ෙවනවා. නව කීඩා 
සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කරන්නට වාෙග්ම අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වන විධියට සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරන්නට, විෙද්ශ 
සංචාරකයින් අද්දවා ගැනීමට නම් ෙමවැනි පියවර ගත යුතු 
ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි පසුගිය කාලය තුළ 
හදන්නන්වාෙල් පිට්ටනි හදනවා දැක්කා. සූරියවැව පිට්ටනියක් 
හදන්නට හිතුණාම සූරියවැව කීඩා පිටියක් හැදුවා. තිෙබන 
කීඩාංගණ ටික රැකෙගන, ඒවා කාර්යක්ෂම කරෙගන වැඩි දියුණු 
කරන සංකල්පෙයන් ඔබ්බට ගිහින් හදන්නන්වාෙල් කීඩා පිටි 
හැදුවා. අෙප් රෙට් ජාතික ධනය, ජාතික මුදල් වැය කරලා හැදුව 
කීඩාංගණ අන්තිමට හරක් ලගින තැන්, යාචකයින් ජීවත් වන 
තැන්, වවුලන් ලගින ස්ථාන, අපචාර වැඩිෙයන් සිදු වන පාලු 
ස්ථාන බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වායින් ඵලක් පෙයෝජනයක් 
ගන්ෙන් නැහැ.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළින් දිවයිෙන් තිෙබන කීඩාංගණ 
රාශියක් සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණය අධිකාරිය යටතට 
පවරාෙගන ඒකාබද්ධ වැඩසටහනක්  දියත් කිරීමක් මම දැක්කා. 
මම ඒක අනුමත කරනවා. ඒක ඉතාමත්ම ෙහොඳ කටයුත්තක්. 
ගමින් ගමට හරක් ලගින පිට්ටනි හදන්ෙන් නැතිව ඒවා යම් 
කමෙව්දයකට සකස් කිරීම ෙහොඳ කටයුත්තක් ෙලස මම දකිනවා.  

අෙප් ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා මතු කළ කරුණු 
සම්බන්ධවත් මම එකඟ ෙවනවා.  මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
පසුගිය කාලෙය්, 2012 අවුරුද්ෙද්දී, -අෙප් හිටපු කීඩා 
ඇමතිවරයාෙග් කාලෙය්- සුගතදාස කීඩාංගණෙය් මං තීරු සැකසීම 
සඳහා ෙඩොලර් මිලියන 130ක, එෙහම නැත්නම් ලක්ෂ 1,300ක 
විශාල ෙටන්ඩරයක් ලබා දීලා අලුත්වැඩියා කටයුත්තක් කළ බව 
අපට අහන්නට දකින්නට ලැබුණා. නමුත් මාස තුනක් ගත වන විට 
ඒ මං තීරුවල දුවන්නට බැරි විධියට ඒවා විනාශ ෙවලා ගියා. ෙම් 
සඳහා ලක්ෂ 1,300ක්, මිලියන 130ක් වියදම් කළා. තමන්ට භාර 
දීපු අමාත්යාංශවල ෙම් විධියට වැඩ කළ ඇමතිවරුන් සම්බන්ධවත් 
අපි වහාම කටයුතු කරන්නට ඕනෑ.  

සුගතදාස ජාතික කිඩා සංකීර්ණය අධිකාරිෙය් අධ්යක්ෂ 
එස්.එස්.ෙක්. ගුණවර්ධන මහත්මයා ෙම් වන විට නීතිපතිතුමාට 
පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා, නියමිත කාලය 
ඉකුත්වීමටත් ෙපර අබලන් තත්ත්වයට පත්වීම ෙහේතුෙවන් ගලවා 
ඉවත් කිරීමට සිදුවූ සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණය අධිකාරියට 
අයත් එළිමහන් කීඩාංගණෙය් මීටර් 400 කෘතිම ධාවන පථය 
සම්බන්ධෙයන් නඩු පැවරීම සම්බන්ධව. මට ඒ ලියවිල්ල හම්බ 
වුණා. අද සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණය අධිකාරිෙය් ඉන්න 
අධ්යක්ෂවරයා පසුගිය කාලෙය් මම ෙහළිදරවු කළ මිලියන 130ක්, 
එෙහම නැත්නම් ලක්ෂ 1,300ක් වියදම් කරලා හදලා මාස තුනක් 
යන්නට කලින් පතුරු හැලිලා, කෑලි හැලිලා ගැලවුණු ධාවන පථය 
සම්බන්ධෙයන් නඩු පවරන්නට යනවා. විෙශේෂෙයන්ම අපි ගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙගන් සහ ගරු අගමැතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා 
යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් රජය තුළ සිටින ඇමතිවරු සම්බන්ධෙයන් 
නීතිය කියාත්මක කරන්නට දක්වන කඩිනම් වැඩ පිළිෙවළම 
ෙමවැනි කටයුතු සඳහාත් කියාත්මක කරන්න, ඒ සඳහාත් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා. 

අෙප් කීඩා ඇමතිතුමාට පසුගිය දවස්වල පශ්නයක් තිබුණා. 
කීඩකයන්ෙග් බඩ වැඩිවීම පිළිබඳව කීඩා ඇමතිතුමාට පශ්නයක් 
තිබුණා. ඇත්ත, කීඩා ඇමතිතුමාත් කීඩකෙයක්. අපිත් 
පිළිගන්නවා, කීඩාවක් කරනෙකොට බඩ වැඩිෙයන් තිබීම 
ගැටලුවක් කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් මම කීඩා 
ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් කාරණය ඉල්ලනවා. කීඩකයන්ෙග් බඩ ගැන  
විතරක් ෙනොෙවයි, කීඩාව භාරව අෙප් රෙට් කටයුතු කරපු කීඩා 
පිට්ටනිවලින් ගිලපු, කීඩා පිටි පිටින් ගිලපු, සමහර කීඩකයන් 
ගිලපු, සමහර ෙවලාවට කීඩිකාවනුත් ගිලපු, කීඩා සංගම්වලින් 
ගිලපු, තඩි බඩ ෙගඩි  තිෙබන ෙද්ශපාලකයන් ෙම් රෙට් ඉන්න 
නිසා ඔවුන් ගැනත් ෙහොයන්න. කීඩකයන්ෙග් බඩ ගැන විතරක් 
ෙහොයන්ෙන් නැතුව, කීඩා  පි ට්ටනි ගිලපු, කීඩක-කීඩිකාවන් ගිලපු, 
කීඩක-කීඩිකාවන්ෙග් අනාගතය ගිලපු, කීඩා සංගම්වලින් ගිලපු 
ෙද්ශපාලකයන් ඉන්නවා නම් ඒ ෙද්ශපාලකයන්ෙග් බඩවල් ටික 
ෙලොකු වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැනත් කරුණාකර 
ෙහොයන්න කියලා මම අෙප් නව කීඩා ඇමතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලනවා. කීඩක-කීඩිකාවන්ෙග් බඩ විතරක් ෙනොෙවයි, අන්න 
ඒවාත් ෙහොයන්න කියලා මම විෙශේෂෙයන් කියනවා.  

අද උෙද් විමල් වීරවංශ මහත්තයාට ෙලොකු තදියමක් තිබුණා. 
එතුමාට ෙලොකු හදිස්සියක් තිබුණා. රවි කරුණානායක මැතිතුමාට 
එෙරහිව ඉදිරිපත් කරපු විශ්වාස භංගය ෙකෝ! කියලා ඇහුවා. 
ෙදයියන්ෙග් ආණ්ඩුවක් ෙම්ක. ෙම්කට තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, යහ පාලනය කියන්ෙන්. අපි පත් කරපු 
ජනාධිපතිවරෙයක් යටෙත්, අපි පත් කරපු අගමැතිවරෙයක් 
යටෙත්, අෙප්ම ආණ්ඩුවකින් අෙප්ම ඇමතිවරෙයක් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හමුවට ගිහිල්ලා, බැඳුම්කර ෙකොමිසම ඉස්සරහ 
සාක්ෂි දීලා අද නීතිමය පටිපාටියකට යටත් ෙවලා ඉන්නවා. 
විශ්වාස භංගය ෙනොෙවයි, ඕනෑම භංගයක් ෙව්වා 
කථානායකතුමාට භාර දුන්නා නම් එතුමා ඒ ගැන තීරණය කරයි. 
කථානායකතුමා පකාශ කළා, බහස්පතින්දාට දිනයක් තීරණය 
කරන්නම් කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මට විනාඩියක් ෙදන්න. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අද කාලය සීමිතයි. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මට විනාඩි නවයක් තිබුණා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

මට තව තත්පර 30ක් ෙදන්න. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඉක්මනින් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
විමල් වීරවංශ මහත්තයාට ෙමොකක්ද ඒ තිෙබන කුලප්පුව 

කියන එක මම විෙශේෂෙයන් අහනවා. පිටස්තර කාන්තාවක් 
කටඋත්තර දුන්නු පලියට ෙම් රජෙය් ඇමතිවරෙයකුට ඒ නීතිමය 
කියාවලිය සිදු ෙවනවා නම්, අෙප් හිටපු කීඩා ඇමති මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මැතිතුමාට විරුද්ධවත් නීතිය කියාත්මක ෙවන්න 
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ඕනෑ. එතුමාට විරුද්ධව කටඋත්තර දුන්ෙන් එතුමාෙග්ම ෙනෝනා. 
තමන්ෙග් ස්වාමි පුරුෂයාට එෙරහිව තමන්ෙග් බිරිඳ "ෙමන්න, 
මෙග් ස්වාමි පුරුෂයා ෙහොෙරක්." කියලා ෙචෝදනා කළා. ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් මහා ශුද්ධ වන්තෙයෝ හැටියට ෙචෝදනා කරන 
මුන්නැෙහේලාට ෙචෝදනා කෙළේ තමන්ෙග්ම ෙනෝනා. තමන්ෙග් 
ෙනෝනා ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කළා, එංගලන්තෙය් අර කියන ඉඩම, ඒ 
තිෙබන ෙගවල්, ෙකොළඹ නගරය පුරා තිෙබන ඉඩම්, ෙගවල් 
තමන්ෙග් ස්වාමි පුරුෂයාෙග්ය කියලා. ෙමන්න ෙම්වා ෙහළි 
ෙකරුෙව් පිටස්තර කාන්තාවක් ෙනොෙවයි, තමන්ෙග්ම ෙනෝනා. 
තමන්ෙග්ම ෙනෝනා ඉදිරිපත් කරපු ෙචෝදනා තිෙබන අය අද 
ෙමෙහම නිදැල්ෙල් ඉන්නවා නම් කරුණාකරලා ඒ අය පිළිබඳවත් 
සැලකිලිමත් ෙවලා ඒ නීතිමය කියාදාමයනුත් කඩිනම් කරන්න 
කියලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගනුත්, අතිගරු 
අගමැතිතුමාෙගනුත් ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 17ක 
කාලයක් තිෙබනවා. 

 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
23ක් තිබුණා ෙන්. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක ටිකක් කැපිලා තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
වැඩිෙයන් කපලා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මම ෙනොෙවයි කපන්ෙන්. 
 
[අ.භා. 4.44] 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට 

ෙචෝදනාවක් කළා ෙනොෙවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද පනත් ෙකටුම්පත් ෙදකක් 
විවාදයට ලක් කරනවා. එකක් ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස 
ආයතනය පනත් ෙකටුම්පත. අෙනක් එක, සුගතදාස ජාතික කීඩා 
සංකීර්ණය අධිකාරිය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත. මම මුලින්ම 
කැමැතියි, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යාංශයට 
අදාළව කරුණු ෙදකක් මතු කරන්න. එකක් තමයි, ලංකා ජර්මානු 
කාර්මික අභ්යාස ආයතනයට සම්බන්ධ කරුණ. ඔබතුමා දන්නවා, 
අෙප් රෙට් තරුණ-තරුණියන්ට සැලකිය යුතු ඉහළ මට්ටමක 
වෘත්තීය පුහුණුවක් ලැෙබන, කාලයක් තිස්ෙසේ පවත්වාෙගන යන 
ආයතනයක් තමයි ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනය 
කියලා. අපිත් ඒක පැහැදිලිව දකිනවා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
පතිපත්ති පකාශනෙය් රජෙය් ආයතන ෙගොඩක නම් දාලා නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙගොඩක් මහන්සි ෙවලා 
තමයි පතිපත්ති පකාශනයක් හදන්ෙන්. ඒක  මැතිවරණයට දාන 
ෙබොරුවක් ෙනොෙවයි. දිගු කාලීනව අපි ඒක පාවිච්චි කරනවා. අපි 
එහි සඳහන් කරපු පධාන ආයතනයක් තමයි ජර්මානු කාර්මික 
අභ්යාස ආයතනය. එය, අෙප් රටට යම් කිසි පිළිගැනීමක් ලැෙබන, 
පිළිගන්න පුළුවන් වෘත්තීය පුහුණුවක් ලැෙබන ආයතන 
අතෙළොස්ෙසන් එකක්.  

මෙග් දැනීෙම් හැටියට ආණ්ඩුව කිලිෙනොච්චිෙය් ජර්මානු 
කාර්මික අභ්යාස ආයතනෙය් ශාඛාවක් ආරම්භ කරන්න 
ෙයෝජනාවක් කරලා තිබුණා. මට අවෙබෝධයක් නැහැ, ඒෙක් 
දැනට තිෙබන මට්ටම කුමක්ද කියලා. ඒ ආයතනෙය් පරිපාලනය 
බිඳ වැටීම පිළිබඳව අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ එහි ආචාර්ය 
මණ්ඩලය විසින් හැම ෙකනාටම පැමිණිලි කරලා තිෙබනවා; 
අපටත් පැමිණිලි කරලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආයතනය ව්යාප්ත 
කරන්න කියා අප ෙයෝජනා කරනවා. කිලිෙනොච්චිෙය් පමණක් 
ෙනොෙවයි, ෙම් වාෙග් ආයතන හම්බන්ෙතොට, ෙමොණරාගල වැනි 
දිස්තික්කවලත් ඇති කරනවා නම් ෙහොඳයි. ෙමවැනි ආයතන 
රාශියක් ෙකොළඹට අවශ්ය නැහැ. ගාමීය පෙද්ශවලට ෙමම 
ආයතනය ෙගන යන්න ඕනෑ. සමහර අය තුළ මතයක් තිෙබනවා, 
සාමාන්යෙයන් Ceylon German Technical Training Institute 
එෙක් certificate එක කියා කියන්ෙන්,  Australian Visa එකට 
තිෙබන එක පධාන සුදුසුකමක් කියලා. අතීතෙය්දී ෙමම 
ආයතනෙය් එවැනි මට්ටමක් ෙගොඩනැඟිලා තිබුණා. නමුත්, පසු 
කාලයක -විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය අවුරුදු ගණනාව ඇතුළත- ෙම් 
ආයතනෙය් පරිපාලනය ඉතාම දරුණු ෙලස බිඳ වැටුණා. ඒ දූෂිත 
පරිපාලනෙය් තිෙබන පශ්නවලට මැදිහත් ෙවන්න කියමින් එහි 
ආචාර්ය මණ්ඩලය  කීප වතාවක්  අප මුණ ගැසුණා. නමුත්, 
වගකීම් භාරගත් ඇමතිවරු ඒ ගැන කිසිම ආකාරයකින් 
උනන්දුවක් දැක්වූෙය් නැහැ. කලින් සිටි ඇමතිවරයා වුණත් යම් 
යම් පියවර ෙනොගත්තා ෙනොෙවයි. නමුත්, පරිපාලනය නිවැරදි 
කරන්න උනන්දුවක් තිබුෙණ් නැහැ. කලින් සිටි ඇමතිවරයා සහ 
ඒ සමඟ සිටි රාජ්ය ඇමතිවරයා අතර ෙලොකු රණ්ඩුවකුත් තිබුණා. 
එම නිසා ෙම් වෘත්තීය පුහුණු ආයතන පද්ධතිය ටිකක් බිඳ 
වැටිලායි තිබුෙණ්.  

අප කවුරුත් දන්නවා, ෙම් වන විට ෙමම ආයතනෙය් ඉතාම 
නිර්ලජ්ජිත සිද්ධියක් ෙවලා තිෙබන බව. ලංකා - ජර්මන් කාර්මික 
අභ්යාස ආයතනෙය් විදුහල්පතිවරයා විභාග සමත් කරෙදන්න එහි 
සිටින ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් ලිංගික වශෙයන් අපෙයෝජනය කර 
තිෙබනවා. ෙමම අභිෙයෝගය ගත්ත එක් තරුණ ළමෙයක් 
ෙමොකක්ද කෙළේ? ෙම් දූෂිතයා එම ළමයාට ලිංගික බලපෑම් 
කරමින් එයා විෂයයන් ගණනාවකින් fail කරනවා. දරුවන් 
ගණනාවකටම ඔහු ෙමෙහම කර තිෙබනවා. ෙම් දරුවාටත් එෙහම 
කර තිෙබනවා. අන්තිමට ෙම් ළමයා රහස්ය වීඩිෙයෝ කැමරාවක් 
අරෙගන ගිහින් ඉතාම තිරිසන් වූ ඒ කියාවටත් ලක්ෙවන ගමන් 
එය වීඩිෙයෝ කරලා මාධ්යයට ෙහළිදරවු කරනවා. මාධ්යවලට 
ෙහළිදරවු කළාට පසුව තමයි මා දන්නා හැටියට දැන් ඒ දූෂිත, 
තිරිසන් තත්ත්වයට පත් වුණු පුද්ගලයා ඉල්ලා අස් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙමය ඉතාම පිළිකුල් සහගත තත්ත්වයක්. ඇත්තටම 
ෙම් රෙට් හිටපු ඇමතිවරු සහ දැන් සිටින ඇමතිවරු ෙම්වාට වග 
කියන්න ඕනෑ. දැන් සිටින ඇමතිවරයා නම් පත් ෙවලා දැනට 
මාසයක් ෙදකක් පමණ තමයි වන්ෙන්. එතුමා ෙකෙසේ ෙවතත් 
හිටපු ඇමතිවරු වග කියන්න ඕනෑ. එහි ආචාර්යවරු ඒ 
විදුහල්පතිවරයා පිළිබඳ පශ්න ගැන ඇතිෙවන්න කියා තිබුණා; 
සිසු දරුවන් පැමිණිලි කර තිබුණා. ෙම් ඇමතිවරු ඒ වාෙග් 
තිරිසනුන් ආරක්ෂා කළා. ඒ ගැන ෙසොයා බැලුෙව් නැහැ. ඔහු 
ඉල්ලා අස් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දැන් වුණත් අප කියන්ෙන් ඔහු 
වහාම අත් අඩංගුවට ගත යුතුයි කියන එකයි. ෙමොකද, ඒ වීඩිෙයෝ 
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එක හැම තැනම තිෙබනවා. අන්තර්ජාතික මාධ්ය පවා එය 
අරෙගන තිෙබනවා. Ceylon German Technical Training 
Institute එක කියන්ෙන් ෙකොෙහේ ෙහෝ අස්සක තිෙබන නිකම්ම 
නිකම් අටකලම්පන්න ඉස්ෙකෝලයක්  ෙනොෙවයි ෙන්. ෙම්ක 
ලංකාෙව් පසිද්ධ ආයතනයක්. ෙමම ආයතනෙයන් ඉෙගන ගත් 
ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් වෘත්තිකයන් වශෙයන් අද ෙලෝකෙය් ඉන්නවා. 
එම නිසා මම පැහැදිලිවම රජයට කියනවා, ෙම් තිරිසනා අත් 
අඩංගුවට ගන්න කියලා. ඒ  වාෙග්ම, ෙම් පශ්නයට අදාළ පැමිණිලි 
තිබියදී ඒ ගැන පරීක්ෂා ෙනොකළ ආයතනෙය් ඉන්න අයටත්, 
අමාත්යාංශෙය් ඉන්න අයටත් අදාළවත් පරීක්ෂණ පටන් ගන්න 
ඕනෑ. ඒ එක කාරණයක්. අපට කනගාටුවට කාරණය ෙම්කයි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඕනෑම තැනක ආයතන පධානීන් 
වැරැදි කරන්න පුළුවන්. නමුත්, ෙම් නිශ්චිත, දූෂිත පුද්ගලයා 
පිළිබඳව -ෙම් පශ්නය ගැන පමණක්  ෙනොෙවයි- දරුවන්ෙගන්, 
ෙදමව්පියන්ෙගන් සහ විෙශේෂෙයන්ම ආචාර්ය මණ්ඩලෙයන් ඇති 
තරම් ෙචෝදනා තිබුණා; විෙව්චන තිබුණා. මම ඒ කාරණය 
අවධාරණය කරනවා.  

ඊළඟට, මම කියන්න යන්ෙන් සාගර විශ්වවිද්යාලය පිළිබඳවයි. 
මා දන්ෙන් නැහැ ෙම්කට වග කියන ඇමතිවරෙයක් දැන් ෙම් 
කාරණය අහෙගන ඉන්නවාද කියා. මම හිතන්ෙන්  චන්දිම 
වීරක්ෙකොඩි මහතා තමයි අදාළ අලුත් ඇමතිවරයා. අප ෙම් 
ෙවලාෙව් කාටද කථා කරන්ෙන් කියාත් පශ්නයක් තිෙබනවා. ආ! 
අලුත් නි ෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් දැන් ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාගර විශ්වවිද්යාලයත් කිසිම 
අනාගත සැලැස්මක්, දැක්මක් ෙනොමැතිව එක්තරා ෙමොෙහොතක 
ෙම් රෙට් පටන් ගත් ආයතනයක්. නමුත්, පසුකාලීනව ෙමම 
විශ්වවිද්යාලයට ආපු ශිෂ්යයන් කරන ලද විවිධාකාර අරගළවල 
පතිඵලයක් වශෙයන් සාගර විශ්වවිද්යාලයත් දැන් යම් පමාණයකට 
විශ්වවිද්යාලයක මට්ටමට පත් ෙවමින් පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම, 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන, යම්කිසි පිළිගත 
හැකි අධ්යාපනයක් ලැෙබන මට්ටෙම් -අඩු ගණෙන් A/Lවලින්, Z-
score එෙකන් දරුවන් බඳවා ගන්නා- ආයතනයක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්, ෙමහි තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. ෙමම 
විශ්වවිද්යාලෙය් ඉතාම ඉහළ මට්ටෙම්, වෘත්තීමය වශෙයන් 
ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් පාඨමාලා තිෙබනවා. අෙප් රට 
සාගරෙයන් වටවූ රටක්. එය ෙබෙහවින් වැදගත්. මම හිතන 
විධියට ලංකාවට වැඩිෙයන්ම රැකියා ෙහොයන්න පුළුවන් 
ක්ෙෂේතයක් තමයි නාවුක ක්ෙෂේතය. නමුත්, ඒකට අදාළ කරන 
නිසි ආයතනයක් ලංකාෙව් නැහැ. ඒවා සියල්ල privatize කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලෙය් NDT පාඨමාලාව තිබියදී එහි 
තිබුණා, Marine Engineering කියා පාඨමාලාවක්. එය තමයි 
දැනට යම් ෙහෝ මට්ටමක තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා සාගර 
විශ්වවිද්යාලය ඉතා වැදගත්. පශ්නය වී තිෙබන්ෙන්, ඒ ආයතනයට 
අතීතෙය්දී ෙද්ශපාලන ෙහේතු සහ ෙවනත් විවිධ ෙහේතු මත 
බඳවාගත් ආචාර්ය මණ්ඩලයක් සිටීමයි. සියලු ෙදනාම එෙහම අය 
ෙනොෙවයි. සුදුසුකම් තිෙබන අයත් ඉන්නවා, අඩු සුදුසුකම් සහිත 
පිරිසකුත් ඉන්නවා. ෙමහිදී අප දකින ෙදයක් තිෙබනවා. "ශී ලංකා 
සාගර විශ්වවිද්යාලය" කියන නම පාවිච්චි කරනවා නම්, එයට Z-
score එක අනුව සිසුන් බඳවා ගන්නවා නම් විය යුතු ෙදයක් 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් සිසු දරුවන්ෙග් ඉල්ලීමකුත් 
තිෙබනවා. ඔවුන් ෙම් දවස්වල යම්කිසි ආකාරයකට පන්ති 
වර්ජනයකයි ඉන්ෙන්. ඇමතිතුමාට ෙම් කාරණය ගැන 
අවෙබෝධයක් ඇති, එතුමාත් හිටපු ශිෂ්ය නායකයකු වන නිසා. 
එතුමා දැන් ඒ ගැන එතරම් උනන්දු නැද්ද කියා මම දන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට කියන්න තිෙබන මූලික 
කාරණයක් තිෙබනවා. එහි වැඩ කරන ෙසේවක මහත්ම 
මහත්මීන්ෙග් වෘත්තීමය අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර දීම 
සම්බන්ධව අපි සියයට 1,000ක් එකඟයි. නමුත් ඕනෑම 
වෘත්තියකට සුදුසුකම් තිෙබනවා. අප වි ශ්වවිද්යාලයක 
මහාචාර්යවරුන්ෙගන් ඉෙගන ගත්ෙතොත් තමයි අපට පුළුවන්කම 
තිෙබන්ෙන්, ඒ උපාධි මට්ටම ළඟා කරගන්න. අෙප් teacher අපට 
වැදගත්. ෙමොකද, අපට උගන්වන ෙකනාෙග් මට්ටම තමයි අපට 
ලැෙබන්ෙන්. අද SAITM එක සම්බන්ධෙයන් ඇති ෙවලා තිෙබන 
පශ්නයට අදාළ කාරණයත් ඒකයි. SAITM එෙක් කිසිම quality 
එකක් ෙනොමැති ආචාර්යවරුන්ෙගන්, කිසිම quality එකක් නැති 
වටාපිටාවක් ඇතු ෙළේ ෙදොස්තරවරුන් හදන්න බැහැ කියන එක 
තමයි ලංකාෙව් ෛවද්ය සභාව, ලංකාෙව් ෛවද්ය ආචාර්ය 
මණ්ඩල, ෛවද්යවරුන් ඇතුළු සියල්ෙලෝම කියන්ෙන්. සාගර 
විශ්වවිද්යාලයටත් එය එෙලසම අදාළයි. සාගර විශ්වවිද්යාලෙය් 
ශිෂ්යයන් අද යම් පන්ති වර්ජනයකයි ඉන්ෙන්. අපි ගරු 
අමාත්යතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, වහාම මැදිහත් ෙවලා 
උපකුලපතිතුමා ඇතුළු අයෙග්ත් උදවු අරෙගන එහි ආචාර්යවරුන් 
ෙලස විශ්වවිද්යාල මට්ටෙම්, උපාධි මට්ටෙම්, ඉහළම මට්ටෙම් 
සුදුසුකම් තිෙබන අය පත් කරන්න කියා.  

ඒ තුළින් යම් කිසි පිරිසකට දැනට දරන තනතුරු අහිමි වනවා 
නම් ඔවුන්ට ඒ අධ්යාපන සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කර ගන්න යම් කිසි 
කාල සීමාවක්  දුන්නාට කමක් නැහැ. හැබැයි, ඒවා අරෙගන 
ෙවනම එන්න කියන්න. එෙහම එනෙකොට අවස්ථාවක් දුන්නාට 
කමක් නැහැ. නමුත්, දැන් ෙම්කට සුදුසුකම් තිෙබන ආචාර්යවරුන් 
පත් කරන්න කියන ඉල්ලීම අපි කරනවා, ශිෂ්යයන්ෙග් පන්ති 
වර්ජනයකුත් ෙම්ක ඇතුෙළේ තිෙබන නිසා. වෘත්තීය පුහුණුව 
සම්බන්ධව මා මීට වඩා කථා කරන්ෙන් නැහැ.  

ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි,  
විනාඩියක් අරෙගන ඔබතුමා උත්තර ෙදන්න ලැහැස්ති නම් ලංකා 
ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනෙය් විදුහල්පතිතුමාෙග් දූෂිත 
කියාව පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා අරෙගන තිෙබන කියාමාර්ගය 
ෙමොකක්ද කියන එක පිළිබඳව මා දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙමම පශ්නය මතු කිරීම 

සම්බන්ධව ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් කාරණය මතු වුණු 
දවස්වලම ෙම් සම්බන්ධෙයන් විනය පරීක්ෂණයක් කරන්න අප 
අමාත්යාංශය පියවර  ගනිමින් තිබුණා. ඒ සමඟම තමයි 
විදුහල්පතිවරයා ඉල්ලා අස් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අලුත් 
විදුහල්පතිවරයකු පත් කරන්න දැන් ගැසට් කරලා තිෙබනවා. අද 
ඒක පත්තරවල පළ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව, අපි සුදුසු 
විදුහල්පතිවරයකු පත් කර ගන්නවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිපත් කළ අෙනක් කාරණය නීතිය හා 
සාමය කියාත්මක කිරීෙම් අංශයට භාර දිය යුතු කාරණාවක්.  ඒක 
අෙප්ත් අදහස හැටියට තිෙබනවා.  

ෙම් ෙවලාෙව් මා තවත් කාරණයක් ගැන පැහැදිලි කරන්න 
කැමැතියි. සාගර විශ්වවිද්යාලය සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා කියූ 
කාරණයත් සම්පූර්ණ ඇත්තක්. දැනට වැඩ කරන ෙසේවකයන්ෙග් 
පශ්නයයි, අධ්යයන පශ්නයයි ෙදක එකට මිශ කරන්න අෙප් 
සූදානමක් නැහැ.  ඒ පශ්න ෙදක, ෙදකක් විධියට අරෙගන අපි 
දැන් ඒ අදාළ පියවර ගනිමින් සිටිනවා.  ඒ වර්ජනෙය් නියුතු 
ශිෂ්යයන් සමඟත් අපි දැන් සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. ඔවුන් දැන් 
වර්ජනය නවත්වා විභාග කටයුතුවලට සම්බන්ධ ෙවලා සිටිනවා. 
ඒ ශිෂ්යයන් ඉදිරිපත් කළ කාරණා ඉතාම සාධාරණ කාරණා 
හැටියට අපි පිළිෙගන තිෙබනවා. 
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ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, පාසලක 

අපචාර කියාවකට විදුහල්පතිවරයකු ෙහෝ ගුරුවරයකු සම්බන්ධ 
වුෙණොත් ඒකට අධ්යාපන අමාත්යාංශය මැදිහත් වන බව. ඒ නිසා 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට සියයට 1000ක වගකීමක් 
තිෙබනවා. ෙම් වෘත්තීය පුහුණුව ලබන්ෙන් අවුරුදු 30, 35 අය 
ෙනොෙවයි ෙන්. ෙම් සියලුෙදනාම අවුරුදු 18, 19, 20 වයෙසේ සිටින 
ළමයින්; එෙහම නැතිව අවුරුදු 30, 35  වයෙසේ වැඩිහිටියන් 
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් අපරාධකරුවන් අත් 
අඩංගුවට ගන්න අවශ්ය කරන මැදිහත්වීම අමාත්යාංශෙයන් 
කරන්න ඕනෑ. අනික, ළමයින්ටයි ෙම් බලපෑම් කරන්ෙන්.  
ලංකාෙව් නීතිය අනුව ඒවා ඇප දිය ෙනොහැකි වැරදි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කීඩාව සම්බන්ධෙයන් 
කියන්න ඕනෑ. සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණය අධිකාරිය 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියැවීම සඳහා අද දින 
ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඇත්තටම අපට සැකයක් 
තිෙබනවා, ෙම්  සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන අරමුණ සහ කීඩා අමාත්යාංශය තුළ දැනට සිද්ධ ෙවමින් 
තිෙබන සමහර මිලදී ගැනීම් සහ මුදල්මය කටයුතු සම්බන්ධව 
තිෙබන  කාරණා ගැන. ඇමතිවරයා කරන යම් යම් මැදිහත්වීම්වල 
සාධනීය පැති නැතිව ෙනොෙවයි. නමුත්, දැන් ෙම් සුගතදාස ජාතික 
කීඩාංගණය සම්බන්ධ ෙටන්ඩර් එක කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් 
ෙදවතාවක් විතර පතික්ෙෂේප කර තිෙබනවා. ඒ නිසා නැවත 
ෙටන්ඩර් කැඳවන්න කියා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, සුගතදාස 
ජාතික කීඩාංගණය හැම කීඩා ඇමතිවරයාෙග්ම ගසා කෑෙම් 
පධාන මධ්යස්ථානයක් බවට පත් ෙවලා තිබුණු බව.  ඔබතුමාට 
මතක ඇති, පසු ගිය රජය සමෙය්  එක්තරා කීඩා උෙළලක් 
අවස්ථාෙව්දී ෙකෝටි ගණනක් වියදම් කරලා එහි ලකුණු පුවරුවක් -
scoreboard  එකක්- සවි කළා. ඒක ඒ වැඩසටහන අවස්ථාෙව් වැඩ 
කෙළත් නැහැ. රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් ඒෙකන් නාස්ති කළා.  
ඊට පස්ෙසේ හිටපු කීඩා ඇමතිවරයා ෙවනස් ෙවලා ඒ ආණ්ඩුව 
යටෙත්ම තව කීඩා ඇමතිවරු ආවා.  ඔවුන් යටෙත් සිදු වුණු දූෂණ, 
වංචා පිළිබඳ කාරණාත් විශාල  සංඛ්යාවක් තිෙබනවා.  ඉන් එකක් 
තමයි සුගතදාස ජාතික කීඩාංගණෙය් කීඩා පිටිෙය් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන යම් යම් වංචාවන්. ඒක නිවැරදි කරන්න කියලයි දැන් ෙම් 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිවරයා  ෙටන්ඩර් පතිකා දාලා 
තිෙබන්ෙන්.  නමුත්, ජනමාධ්යවලින් වාර්තා කරන ආකාරයට  
ෙම්ෙක්ත්  යම් යම් ගැටලු, විෙශේෂෙයන් දූෂණ පිළිබඳ ගැටලු මතු 
ෙවලා තිෙබනවා.  

දැන් ෙම් බලතල වැඩි කරෙගන සුගතදාස ජාතික කීඩාංගණය 
දියුණු කරන්න කටයුතු කරෙගන යාෙම්දී, එහි ෙත්මාව දාලා 
තිෙබනවා, කිසිදු පනතක නැති විධියට. "ආරක්ෂා කිරීම"  වැනි  
ෙද්වල්  සාමාන්යෙයන් තිෙයන්ෙන්  වන සම්පත් වැනි ෙද්වලට 
විතරයි, "වන සම්පත්  ආරක්ෂා කිරීම"  ආදී වශෙයන්. දැන් ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පෙත්ත්  දීර්ඝ නාමයට දාලා තිෙබනවා,  "සුරැකීම" 
කියන වචනය. නමුත්,  "සුරැකීම" කියන වචනය ඇතුළත් කළාට, 
කරන වැඩත් එක්ක ගත්තාට පස්ෙසේ භයක් ඇති ෙවනවා,  
"සුරැකීම" කියන වචනයට මුවා ෙවලා, කීඩකයන්ෙග් සහ කීඩාෙව් 
නාමෙයන් මුදල් හම්බ කරන පරණ වැඩසටහනකටද ෙම් යන්ෙන් 
කියන එක පිළිබඳව. ෙමොකද, අෙප් රෙට් කීඩාව විශාල 
ව්යාපාරයක් වුණාට ෙම් ව්යාපාරෙය් ඉන්ෙන් ටික ෙදනායි. ඒ නිසා 
ෙම්ක ඇතුෙළේ විශාල ඒකාධිකාරයක් තිෙබනවා. මම 
උදාහරණයක් කියන්නම්.  කිකට් පාලක මණ්ඩලය ගැන නම් මා 
කථා කරන්ෙන් නැහැ, ඒක ලංකාෙව් අතිශය දූෂිත තැනක් නිසා.  

නමුත් මා ඒ ගැන එක් නිශ්චිත කාරණයක් -ජනමාධ්ය වාර්තා 
කර තිෙබන ෙදයක්- කියන්නම්. කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් විවිධ 

කාලවල ඉන්ෙන් එකම ජාතිෙය් අධ්යක්ෂවරුන්. අපි 
උදාහරණයක් ගනිමු. ශී ලංකා කිකට් කණ්ඩායම සමහර 
කාලවලදී රක්ෂණය ෙවන්ෙන් ඒ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් සිටින 
කවුරුන් ෙහෝ අධ්යක්ෂවරයකුට සම්බන්ධ රක්ෂණ සමාගමකින්. 
එෙහම නැත්නම්, health insurance එක ගන්ෙන්, කුමන ෙහෝ 
අධ්යක්ෂවරයකුට සම්බන්ධ ෙරෝහලකින්. එෙහමත් නැත්නම්, එහි 
කුමන ෙහෝ ඉදි කිරීමක් කරනවා නම්, ඒ කටයුතු කරන්ෙන් කුමන 
ෙහෝ අධ්යක්ෂවරයකුට සම්බන්ධ ඉදි කිරීම් සමාගමකින්. කිකට් 
භාණ්ඩ කිව්වාම අපි හිතනවා ෙබෝල, බැට්, විකට් විතරයි කියා. 
ඒක එෙහම ෙනොෙවයි. බිලියන ගණනින් ව්යාපාර කටයුතු 
කරගන්නා එක් මාධ්යයක් බවට එය පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
අපි විෙශේෂෙයන්ම දකිනවා, කීඩාව ආශිත ඉදි කිරීම්වල මහා 
පරිමාණ දූෂණ. ඒවා කලිනුත් සිදු වුණා. නමුත් අලුත් ඇමතිවරයා 
ඇවිල්ලා ඒ එක දූෂිතයකුට ෙහෝ එක දූෂණයකට ෙහෝ විරුද්ධව 
කතා කරලා නැහැ. දයාසිරි ජයෙසේකර අමාත්යතුමා කියා 
තිෙබනවා මම දැක්කා, රවි කරුණානායක මහතාෙග් ෙචෝදනා 
සම්බන්ධෙයන් එතුමා අත් ෙදකම ඔසවනවා කියා. අපි සතුටු 
ෙවනවා ඒ ගැන. හැබැයි අප කියන්න කැමැතියි දියගම 
කීඩාංගණය-  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩියක කාලයක් 

පමණක් ෙදන්නම්. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දියගම කීඩාංගණය ඉදි කරද්දී 

රාජපක්ෂ පවුල විසින් රුපියල් මිලියන 100කට වඩා වංචා කළා 
කියා එම කීඩාංගණය ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 100ක 
ආධාරයක් දුන් ලලිත් ෙකොතලාවල මැතිතුමා පැහැදිලිවම 
කියනවා. ලලිත් ෙකොතලාවල මහත්මයාෙග් ව්යාපාරවල තිෙබන 
ගැටලු ෙවනම තිෙබනවා. නමුත් ලලිත් ෙකොතලාවල මහතා 
කියන්ෙන්, තමන්ෙග් ව්යාපාර සඳහා රාජ්ය බලය පාවිච්චි කරපු 
පුද්ගලෙයක් ෙනොෙවයි. ඔහු රුපියල් මිලියන 100ක් දියගම 
කීඩාංගණය හදන්න දුන්නා කියා කියනවා. අපි අහනවා, "ඒවා 
ෙකෝ?" කියා. දයාසිරි ජයෙසේකර මහත්මයා රවි කරුණානායක 
මහත්මයාට එෙරහිව අත් ෙදකම ඔසවන්න කලින් අත් ෙදකයි 
කකුල් ෙදකයි කියන හතරම ඔසවාෙගන කරන්න ඕනෑ වැෙඩ් 
තමයි, ඒ මුදල් පිළිබඳව ෙසොයන එක. නමුත් ඒක කරන්ෙන් 
නැහැ. එතුමා ෙමොකක්ද කර තිෙබන්ෙන්? දියගම කී ඩාංගණෙය් 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට රාජපක්ෂවරුන් ෙයෝජනා කරන නම් 
ෙදකක් ස්ථාවරව දමා තිබීමයි කර තිෙබන්ෙන්. රාජපක්ෂලාෙග් 
පදනමකින් සල්ලි දුන්නා කියා තමයි ඒ පදනම හදාෙගන 
තිෙබන්ෙන්. හැබැයි ලලිත් ෙකොතලාවල මහත්මයා දුන් රුපියල් 
මිලියන 100වත් රාජපක්ෂවරු දියගම කීඩාංගණය හදන්න දාලා 
නැහැ. ඒකයි ඇත්ත. ඒ මනුස්සයා දුන් රුපියල් මිලියන 100 ෙහෝ 
දැම්මා නම් තවත් කමක් නැහැ.  

සූරියවැව කිකට් කීඩාංගණෙය් දූෂණ සම්බන්ධව ෙසොයා 
බලන්න නවින් දිසානායක ඇමතිතුමා කමිටුවක් පත් කළා. 
දයාසිරි ජයෙසේකර අමාත්යතුමා දැන් ගරු සභාවට එනවා. ගරු 
අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා එන එක ෙහොඳයි. නවින් දිසානායක 
අමාත්යතුමා පත් කළ එම කමිටුව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා. අපි ඒ 
කාරණය ගැන ඇති තරම් විවාද කර තිෙබනවා. ඒ වාර්තාෙවන් 
සූරියවැව කීඩාංගණෙය් යම් යම් ගැටලු පිළිබඳව සැලකිය යුතු 
පමාණයක කරුණු සඳහන්ව තිබුණා. අමාත්යතුමා කිව්වා, එය මදි 
-නීතිඥයන් දාලා කරපු එක මදි- කියා. ගරු අමාත්යතුමනි, දැන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඔබතුමා කර තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඔබතුමා එකම ෙකෙනකුට 
ෙහෝ විරුද්ධව නඩුවක් දාලා තිෙබනවාද? රාජපක්ෂ පාලනය 
ඇතුෙළේ ෙකරුණු එකදු වංචාවක් සම්බන්ධව ෙහෝ දූෂිතයන්ට 
එෙරහිව, අඩු ගණෙන් එක්ෙකෙනකුට ෙහෝ එෙරහිව 
තමුන්නාන්ෙසේ අමාත්යාංශ මට්ටමින් නඩුවක් පවරා තිෙබනවාද? 
FCID එකට භාර දුන්නා කියන කතා ෙනොෙවයි. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara ) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර අමාත්යතුමා.   
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මෙග් කතාවට නියමිත අවසාන තත්පර 30 මට ෙදන්න 

පුළුවන් -[බාධා කිරීමක්]   
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලයත් අවසානයි. කමක් 

නැහැ, ගරු අමාත්යතුමා -   
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු අමාත්යතුමනි, පසුගිය දූෂණ සම්බන්ධව ඔබතුමා 

ෙමොකක්ද කර තිෙබන්ෙන්? හරියාකාරව කළ එක ෙදයක් ගැන 
කියන්න. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා මෙග් නම සඳහන් කරපු නිසා 

කාරණා කීපයක් ගැන කියන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, එතුමා මතක් කළා, සූරියවැව කීඩාංගණය ගැන. ඒක 
පළමුවන කාරණය. ඒ සම්බන්ධෙයන් FCID එක එක් පැත්තකින් 
පරීක්ෂණ කටයුතු කරමින් තිෙබනවා. අෙනක් පැත්ෙතන්, කිකට් 
පාලක මණ්ඩලය දැන් ඔවුන්ෙග් නීතිඥයන් ලවා අවශ්ය කරන 
කටයුතු ටික ලැහැස්ති කර තිෙබනවා, ගන්නා කියා මාර්ග ටික 
ෙමොනවාද කියන එක ගැන කතා කරන්න. ෙමොකද, අපට 
පරිපාලන වශෙයන් කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් නැහැ. එහි 
තිෙබන්ෙන් මුදල් ගනුෙදනු පිළිබඳ පශ්නයක්. ඒ වාෙග්ම, කැබිනට් 
මණ්ඩලය අනුමත කරපු ඒවාත් ඒ තුළ තිෙබනවා. ඒ මුදල් වියදම් 
කිරීම සම්බන්ධව බලන විට කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරපු 
ඒවාත් තිෙබනවා. පටලැවිලි සහිත පශ්න ගණනාවකුයි 
තිෙබන්ෙන්. මට තනිවම කතා කරලා ෙදන්න පුළුවන් පාෙයෝගික 
දඬුවමක් ෙම් තුළ නැහැ. ඒ නිසා අද FCID එක ඇතුෙළේත් ඒ 
පිළිබඳව ෙවනම කටයුතු ෙකෙරනවා. ඊට අමතරව, මම කිකට් 
පාලක මණ්ඩලයට ඒ කාරණය ෙයොමු කළා, ඒ සම්බන්ධව අවශ්ය 
කරන කියා මාර්ග ටික වහාම ගන්න කියා. ඊළඟට දියගම 
කීඩාංගණය ගැන කියන්න ඕනෑ. 

 මම අද උෙද්ත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකතුමා වන ගරු 
අනුර දිසානායක මැතිතුමාටත් ෙම් පිළිබඳ විස්තරය කිව්වා, ගරු 
මන්තීතුමනි. එහි ෙවනම සඳහන්ව තිෙබනවා ලලිත් ෙකොතලාවල 
මහත්මයා දුන් රුපියල් මිලියන 100ක්. ඊට අමතරව රජය විධියට 
අප දුන් තවත් මිලියන 70ක් -රුපියල් ෙකෝටි 7කට වඩා වැඩි 
මුදලක්- තිෙබනවා. තවමත් අපි දන්ෙන් නැහැ කවුරු කවුරු දුන් 
සල්ලි ඒ තුළ තිෙබනවාද කියා. නමුත් අපි පවරා ගැනීම් සියල්ල 
අවසාන කර තිෙබනවා. අපි ෙම් අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන 500ක් 
ෙවන් කරෙගන තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය කරන 
කටයුතු ටික අපි දැන් සකස් කරෙගන යනවා. හැබැයි, එම 
කීඩාංගණය ෙවනම පාවිච්චි කරන්න දීලා මුදල් ලබා ගත් ඒවාත් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ආයතනය ෙවනුෙවන් ෙම් කියා දාමය 
යම්කිසි කාලයක් තුළ ෙගන යන්න කවුරුන් ෙහෝ එක් ෙකෙනකු, 
ෙදෙදෙනකු සිටිය යුතුයි.  නැත්නම් අපි කිසි ෙදයක් දන්ෙන් නැහැ. 
අපට කිසිම වගකීමකුත් නැහැ; කිසිම වගවීමකුත් නැහැ. ඒ මුදල් 
ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන් කියලා දන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ සඳහා තමයි ෙම් 
පදනෙමන් ෙදෙදෙනක් පත්කර ගත්ෙත්. එෙහම නැතුව ඒ 
ෙගොල්ලන් අවුරුදු ගණනක් තියා ගන්න සංෙශෝධනයක් ෙගනාවා 
ෙනොෙවයි. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා විහිළු උත්තර ෙන්. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔබතුමාට විහිළු උත්තරයක් ෙවන්න පුළුවන්.  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
විහිළු උත්තරයක් තමයි. ඕක තමයි තමුන්නාන්ෙසේ හැමදාම 

කියන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වාට තමයි "ඩීල්" 
කියන්ෙන්. මම ෙම් වගකීෙමනුයි කියන්ෙන්. ෙමොකද, ලලිත් 
ෙකොතලාවලෙගන් මුදල් ලැබුණා කියලා මම කිව්වාම, ෙමතුමා 
පිළිගත්තා. ගරු ඇමතිතුමනි, ලලිත් ෙකොතලාවල මුදල් දුන්නා 
නම් ලලිත් ෙකොතලාවලෙගන්ෙන් නම් ගන්න ඕනෑ. 
රාජපක්ෂවරුන්ෙගන් නම් ගන්ෙන් ඇයි? ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරපු 
කැබිනට් පතිකාෙව් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අවුරුදු ෙදකහමාරක් 
තිස්ෙසේ ෙපොල් ගෑවාද? දැන් අවුරුදු ෙදකහමාරක් ෙවනවා. තිලංග 
සුමතිපාල මහත්මයා ෙම් ගැන ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? [බාධා 
කිරීමක්] ඔබතුමා කටින් බතල ෙකොළ හිටවනවා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ සල්ලි ටික දීලා තිෙබන්ෙන් රාජපක්ෂ පදනමට. මට ඒක 

ඇතුළට ලලිත් ෙකොතලාවල ෙගෙනන්න විධියක් නැහැ.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake)  
ඒක තමයි තිෙබන පශ්නය. රාජපක්ෂ පදනම -[බාධා කිරීමක්] 

මම කියන්ෙන්, කටින් බතල ෙකොළ හිටවන්ෙන් නැතුව යම් 
ෙදයක් කරන්න කියලායි. කීඩාව දියුණු කරන්න බැරි නම් අඩු 
ගණෙන් එහි හිටපු ෙහොරු ටිකවත් අල්ලන්න. නීතිඥකම 
තිෙබනවා ෙන්. කීඩාව දියුණු කරන්න බැරි නම් අඩු ගණෙන් එහි 
හිටපු ෙහොරු ටිකවත් අල්ලන්න.  
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[ගරු බිමල් රත්නායක  මහතා] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි, මම කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
හතක කාලයක් ෙවන් වී තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 5.04] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

1999 අංක 17 දරන සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණය 
අධිකාරිය පනත ගැන සඳහන් කිරීෙම්දී විෙශේෂෙයන්ම එළිමහන් 
කීඩාංගණය, ගෘහස්ථ කීඩාංගණය, පිහිනුම් තටාකය, ෙබෝගම්බර 
එළිමහන් කීඩාංගණය, නුවරඑළිය තුරඟ තරග පිටිය, ඒ වාෙග්ම 
ෙබලිඅත්ත සහ වීරකැටිය පිහිනුම් තටාක ආදිය ඊට අයත් වන බව 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම් ගැන කථා කරද්දී ෙමය 
ෙකොළඹ තිෙබන සුගතදාස කීඩාංගණයට විතරක් සීමා වුණු ෙදයක් 
විධියට ෙපෙනනවා. 1962 වසෙර්දී වී.ඒ. සුගතදාස මැතිතුමා කීඩා 
අමාත්යවරයා වශෙයන් සිටියදී තමයි එය ආරම්භ කෙළේ. ෙම් මඟින් 
වර්තමානෙය්දී බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, කියාකාරී අධ්යක්ෂ ධුර 
ඇති කිරීම, කීඩාංගණ කළමනාකරණය, නඩත්තු කිරීම, සුරැකීම, 
සංවර්ධනය කිරීම හා කීඩාංගණෙය් විෙනෝදාත්මක පහසුකම් වැඩි 
දියුණු කිරීම, ඒ වාෙග්ම එම කීඩා පහසුකම් රෙට් කීඩා අභිවෘද්ධිය 
සඳහා ලබා දීම යනාදියයි. එහිදී සාමාජිකයින් එෙකොෙළොස් 
ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත සාමාජික මණ්ඩලයකින් ගන්නා තීන්දු 
තීරණ අනුව ගාස්තු සහ ෙකොන්ෙද්සි නියම කිරීම සිදු ෙවනවා. 
ඇත්තටම ෙම් මණ්ඩලවලින්  යහපාලන ආණ්ඩුව යටෙත් අද ෙම් 
කටයුතු සිද්ධ වනවා. අපට මතකයි, 2012 වසෙර්දී 15වන 
ආසියානු කනිෂ්ඨ මලල කීඩා තරගාවලිය ඉලක්ක කරෙගන 
රුපියල් මිලියන 113ක් වියදම් කරලා, සුගතදාස කීඩාංගණෙය් 
ධාවන පථය අලුත්වැඩියා කළා. හැබැයි අලුත්වැඩියා කළාට ඒක 
කැඩිලා, පලුදු ෙවලා, විනාශ වුණා. ඒ සඳහා වියදම් කළ මුදල් ගැන 
කිසිම පරීක්ෂණයක් සිදු වුෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග්ම එහිදී 
ෙකොන්තාත්කරුවන් ෙතෝරා ගත් පදනම පිළිබඳව ගැටලු මතු 
වුණා. ඒ වාෙග්ම අත යට ගනු ෙදනු ගැනත් කරුණු කාරණා 
වාර්තා වුණා. ඉදිකිරීම් කටයුතු කෙළේ ජර්මානු සමාගමක්ය කියා 
කිව්වාට, ජර්මානු සමාගමක ෙද්ශීය නිෙයෝජිතයින් තමයි ඉදිකිරීම් 
කටයුතු කරලා තිබුෙණ්. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් එදා ඇති වුණා. 
හැබැයි ඒවාට උත්තර ෙනොදී තමයි රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් 
ආණ්ඩුව කාලෙය් හිටපු කීඩා ඇමතිතුමා ෙහොරු අල්ලන්න කථා 
කරන්ෙන්. එතුමන්ලාට මතක් කරලා ෙදන්න ඕනෑ, එදා සිද්ධ වුණු 
ෙද්වල්වලට උත්තර ෙනොදී තමයි අද සිද්ධ ෙවන ෙද්වල් ගැන 
කථා කරන්ෙන් කියන එක. හැබැයි එදා පරීක්ෂණ 
ෙනොෙකරුණාට, අපි අද වර්තමාන මැති ඇමතිවරු 
සම්බන්ධෙයනුත් පරීක්ෂණ පවත්වනවා, අදාළ නීතිමය කටයුතු 
කරනවා කියන එක මම මතක් කරලා ෙදන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට, ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනය පනත් 
ෙකටුම්පත ගැන සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස 
ආයතනය පිහිටුවීම, බලතල, කාර්යයන්, කර්තව්යයන්, 
ආනුෂංගික කරුණු කාරණා සහ විධිවිධාන සැලැස්වීම 
සම්බන්ධෙයන් වන පනත් ෙකටුම්පත තමයි ෙම් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. 1974 වසෙර්දී ෙම් ආයතනය ෙමොරටුව අඟුලාන 
පෙද්ශෙය් ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් ආයතනයක් ෙලස 
පවත්වාෙගන ගියා. පසුව -2010-2015 පමණ වන විට- එය 
ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්යාංශයට 
පවරාෙගන තිෙබනවා. ෙම් ආයතනය ලංකා ජර්මානු කාර්මික 
අභ්යාස ආයතනය වශෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු පනතකින් සම්මත 
කරලා, ෛනතික පසු බිමක් ලබා දීම තමයි ෙම් මඟින් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

දැනට පවතින සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව අෙප් රෙට් ලක්ෂ තුනක 
පමණ දරුවන් පිරිසක් වසරකට පාසල් අධ්යාපනය සඳහා 
පළමුවැනි ෙශේණියට ඇතුළත් ෙවනවා. මින් අෙපොස (සාමාන්ය 
ෙපළ) විභාගය සමත් ෙවලා අෙපොස (උසස් ෙපළ)  අධ්යාපනය 
සඳහා ෙයොමු වන්ෙන් ලක්ෂ ෙදකක් ෙහෝ ඊට මදකට වැඩි පිරිසක් 
පමණයි. මින් ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත් වීම 
සඳහා 35,000ක් පමණ පමාණයකට හැකියාව ලැෙබන අතර, 
ඉතිරි පමාණය රැකියා අවස්ථා ෙසොයා ෙගන සමාජෙය් 
සැරිසරනවා. ෙම් අය සඳහා පමාණවත් රැකියා අවස්ථා තිෙබනවාද 
කියලා බැලුෙවොත්, අවශ්ය රැකියා පමාණය තිෙබන බව ෙපනී 
යනවා. අවශ්ය රැකියා පමාණය රට තුළ තිබුණත්, ඒ සඳහා ෙයොමු 
වීමට තරුණ පිරිසට  නිශ්චිත මඟ ෙපන්වීමක් සමාජෙය් තිෙබන 
බව දක්නට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අෙපොස (සාමාන්ය ෙපළ) 
විභාගෙයන් අසමත් වන සහ විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය ලැබීෙම් 
අවස්ථාව ගිලිහී යන අෙප් රෙට් තරුණ පරපුර වෘත්තීය සහ 
තාක්ෂණික අධ්යාපනයට ෙයොමු කිරීමට හැකි නම් තවත් 
ජර්මනියක්, ජපානයක් බවට අප රට පත් කළ හැකියි කියන 
විශ්වාසය අපට තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member)  
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
වසර 50ට පමණ ඉහත අතීතෙය් අෙප් රෙට් වෘත්තීය ක්ෙෂේතය 

තුළ රැකියා වර්ධනය කිරීමට විශාල ෙසේවයක් කරපු ආයතනයක් 
විධියට ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනය හඳුන්වන්න 
පුළුවන්.  

පසුගිය කාලෙය් තරුණ තරුණියන්ෙග් හැකියා  ඔප් නංවන්න 
විවිධ බළකා නිර්මාණය වුණා.  විෙශේෂෙයන් "නිල් බළකාය" 
හරහා යම් යම් සංවර්ධන කටයුතු සිද්ධ වුණා. අෙප් අනුරාධපුර 
දිස්තික්කෙය්  නිල් බළකාෙය් සභාපතිවරයා වශෙයන් තරුණ 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් කටයුතු කළා. ඒ කාලෙය් සමස්ත 
රෙට්ම නිල් බළකාෙය් සභාපතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කෙළේ 
හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් පුතෙයක්. ඒ කාලෙය් එතුමන්ලා 
අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් තරුණ තරුණියන්ට ලබා දුන් පුහුණු 
වැඩසටහන් අපි දැකලා තිෙබනවා. ඒ කාලෙය් ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගෙම් තරුණියන්ට වෘත්තීය පුහුණුව ලබා දුන්නා වාෙග්ම, 
අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය්ත් ඒ වාෙග් කටයුතු සිද්ධ වුණා. පසුගිය 
කාලෙය් ඒවාට සමගාමීව  පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරු, පාෙද්ශීය 
සභා සභාපතිවරු රුසියානු කාන්තාවන් ෙහෝටල්වලට රැෙගන 
ගිහින් කරපු යම් යම් ෙද්වල් නිසා තමයි සංචාරක ව්යාපාරය 

117 118 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

වැෙටන්න පටන් ගත්ෙත්. ඒ නිසා  ඒ තත්ත්වය යළි ඇති ෙනොවී, 
ෙම් රෙට් සංවර්ධනය එක්කම, තරුණ පරම්පරාවට ෙහොඳ 
අධ්යාපනයක් සහ වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබා දීමට ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත තුළින් හැකියාව ලැෙබයි කියලා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු කනක ෙහේරත් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 8ක 

කාලයක් තමයි තිෙබන්ෙන්.    

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපේමරත්න මන්තීතුමාෙග්  විනාඩි 7ක 

කාලයක් තිෙබනවා.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එතුමාට විනාඩි 5ක කාලයක් තිෙබනවා. කථාව කරෙගන 

යන්න. නැත්නම් ෙම් කාලයත් නැතිව යනවා.  

 
[අ.භා. 5.10] 
 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herat 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලංකා ජර්මානු කාර්මික 

අභ්යාස ආයතනය පනත් ෙකටුම්පතත්, සුගතදාස ජාතික කීඩා 
සංකීර්ණය අධිකාරිය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පතත් ෙදවැනිවර 
කියවන විවාදය සිදු කරන ෙම් අවස්ථාෙව් ඒ සම්බන්ධව වචන 
ස්වල්පයක් කථා කිරීමට මා හට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් ෙදක ඉතාම 
වැදගත් පනත් ෙකටුම්පත් ෙදකක් හැටියටයි මා දකින්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන් කීඩකයන් සහ තරුණයන් ෙවනුෙවන් තමයි අද 
දවෙසේ ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් ෙදක ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම, 
අද ඉතාම වැදගත් දවසක්. ෙම් වර්ෂෙය් අෙපොස (උසස් ෙපළ) 
විභාගය ආරම්භ වන්ෙන් අදයි. අද අෙපොස (උසස ්ෙපළ) විභාගයට 
ෙපනී සිටින දරුවන්ට ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් උණුසුම් සුබ පැතුම් 
පිරිනමන්න මම කැමැතියි.  

අපි වෘත්තීය පුහුණුව පිළිබඳව කථා කරද්දී, අෙප් අධ්යාපන 
කමෙව්දය නිසි ආකාරෙයන් හඳුනා ගත යුතුයි. මම හිතන විධියට 
ඒ දැනුමත් ඇතිව තමයි ෙම් වැඩසටහන කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. 
ෙම් අවස්ථාෙව් අමාත්යවරයා  ෙහෝ නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා ෙම් 
ගරු සභාෙව් නැහැ. ෙම් අමාත්යාංශය, නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යාංශය පමණක් ෙනොෙවයි, උසස් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශයත්, අධ්යාපන අමාත්යාංශයත් සම්බන්ධීකරණය වීම 
තුළින් තමයි නිපුණතාව සංවර්ධනය කිරීමට හැකියාව 
ලැෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාමාන්යෙයන් අෙපොස 
(සාමාන්ය ෙපළ) විභාගයට සෑම වසරකම දරුවන් 475,000ක් 
පමණ ෙපනී සිටිනවා. ඒ තුළින් අෙපොස (උසස් ෙපළ) අධ්යාපනය 
සඳහා අවම සුදුසුකම් ලබා ගන්ෙන් 192,000ක්, එෙහම නැත්නම් 
සියයට 40ක පමණ පිරිසක්.  

උසස් ෙපළ විභාගයටත් අෙප් රෙට් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් 250,000ක් 
පමණ ෙපනී ඉන්නවා. නමුත්, ඒ අතරින් විශ්වවිද්යාලයට යන්න 
අවම සුදුසුකම් ලබා ගන්ෙන් සියයට 58ක පිරිසක්. ඒ පිරිෙසනුත් 
විශ්වවිද්යාලයට යන්න අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන් සියයට 16කට 
වාෙග් පිරිසකට. සාමාන්යෙයන් 250,000ක්, 270,000ක් වාෙග් 
පිරිසක් උසස් ෙපළ විභාගයට ෙපනී සිටියත්, ඒ අතරින් 25,000ක් 
එෙහමත් නැත්නම් ඊටත් වඩා අඩු පිරිසකට තමයි  විශ්වවිද්යාලයට 
යන්න අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන්.  ෙම් අනුව බැලුවාම, 230,000 සිට 
250,000ක් දක්වා වූ දරුවන් පිරිසක් අෙප් රෙට් උසස් ෙපළ 
විභාගෙයන් පස්ෙසේ, ඔවුන් ජීවත් වන පෙද්ශෙය් තිෙබන 
රැකියාවලට ෙයොමු වනවා. ඒ අයෙගන් තවත් පිරිසක් ස්වයං 
රැකියා  සඳහා ෙහෝ  වෘත්තීය පුහුණුවලට ෙයොමු වනවා. එෙහමත් 
නැත්නම් නිකම්ම සිටින තරුණ තරුණියන් බවට පත්වනවා. එම 
නිසා ෙම් රජෙය් තිෙබන වගකීම තමයි, ෙම් තරුණ තරුණියන් 
වෘත්තීය පුහුණුවකට ෙයොමු කිරීම. ඒ වෘත්තීය පුහුණුව ලබා දීලා 
අෙප් රෙට් මානව සම්පත දියුණු කිරීම තුළින් අපට  ආර්ථික 
වශෙයන් ෙම් කලාපෙය් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කියා මා හිතනවා.  

විශ්වවිද්යාලයට ෙනොයන දරුවන් ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කියාත්මක කිරීමට පසු ගිය කාලෙය් අෙප් මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් රජය යටෙත්, අෙප් ඩලස් අලහප්ෙපරුම 
මැතිතුමා ෙම් විෂයය භාරව සිටි කාලෙය් අධ්යාපන සහ උසස් 
අධ්යාපන අමාත්යාංශය සමඟ ඒකාබද්ධව වැඩසටහනක් 
කියාත්මක කළා. කලා අංශෙයන් සහ වාණිජ අංශෙයන් පාඨමාලා 
හදාරන්න විශ්වවිද්යාලයට යන පිරිස සියයට 55ක් පමණ වනවා. 
අපි "තාක්ෂණෙව්දය" විෂයය හඳුන්වා දීම තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු 
වුෙණ් ෙම් පමාණය අඩු කරලා,  ෙම් රෙට් පමණක් ෙනොෙවයි, 
ජාත්යන්තර  රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළටත් වැඩි පිරිසකට යන්න 
පුළුවන් ආකාරෙය් ශමිකයන් පිරිසක් බිහි කිරීමයි. එම නිසා තමයි 
උසස් ෙපළ සඳහා තාක්ෂණෙව්දය විෂයය හඳුන්වා දීලා පාසල්වල 
ඒ වැඩසටහන කියාත්මක කෙළේ. ඒ තුළින් එක පැත්තකින් උසස් 
ෙපළ විභාගය ෙහොඳින් සමත් ෙවලා විශ්වවිද්යාලයට යන්නත්,  ඒ 
වාෙග්ම, "B. Tech." කියන උපාධිය පිරිනමන විශ්වවිද්යාල 
ආයතනයට - University of Vocational Technology - යන්න 
අවස්ථාව ලබා ෙදන්නත්,  තවත් පැත්තකින් උසස් ඩිප්ෙලෝමා  
සහතිකයක් ලබා ගන්නත් පුළුවන් වැඩසටහනක් තමයි එදා 
ආරම්භ කෙළේ. අපි හිතනවා, ෙම් වැඩසටහන ඉදිරියටත් 
කියාත්මක කරයි කියලා. විෙශේෂෙයන්ම මානව සම්පත් දර්ශකෙය් 
අපි දැනටමත් ඉදිරිෙයන් ඉන්නවා. ෙම් වෘත්තීය පුහුණුව ලබා දීලා 
පුහුණු ශමිකයන් වැඩි පිරිසක් අෙප් රෙට් බිහි කෙළොත්,  ඉදිරිෙය්දී 
මීටත් වඩා වැඩි විෙද්ශ විනිමයක් අෙප් රටට ෙග්න්න හැකියාවක් 
ලැෙබනවා. නමුත්  අද ෙම් වැඩසටහන් ස්වාභාවික මරණයකට 
පත් ෙවමින් තමයි තිෙබන්ෙන්.  

අෙප් රෙට් විශ්වවිද්යාල විද්යායතන - University Colleges - 
ඇති කළා. ඒ යාපනය, කුලියාපිටිය, මාතර, බටන්ගල සහ 
රත්මලාන වැනි පෙද්ශවල. නමුත්, අද ඒ ආයතන අකිය ෙවමින් 
පවතිනවා. අපි හිතනවා, ඉදිරිෙය්දී ෙම් අමාත්යාංශය මඟින් ඒ 
ආයතන තවත් සකිය කරලා ඒවාට  දරුවන් වැඩි පිරිසක් බඳවා 
ගන්න කටයුතු කෙළොත් ඉතාම  වැදගත් කියලා.  

අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළින් කථා කරන ලංකා ජර්මානු 
කාර්මික අභ්යාස ආයතනය ෙම් රෙට් තිෙබන ඉතාම වැදගත් 
සම්පතක්. විෙශේෂෙයන් අෙප් තරුණයන්ට තිෙබන සම්පතක් 
හැටියට තමයි අපි ෙමය දකින්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ෙමල්බර්න් 
නගරය ඇතුළුව ඕස්ෙට්ලියාෙව් ලක්ෂයකට ආසන්න 
ශීලාංකිකයන් පිරිසක් සිටින බව අපි දන්නවා. ඉන් සියයට 40ක් 
පමණම ෙම් ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනෙය් ඉෙගන ෙගන, 
ඉන් පසුව ඒ රටට ගිහිල්ලා රැකියා කරන අය.  ඒ අය මඟින් අෙප් 
රටට විෙද්ශ විනිමය ගලාෙගන එනවා. ෙම් ආයතනෙයන් පිට වන 
තරුණයන් ඩිප්ෙලෝමාධාරින් බවට පත් කිරීම සඳහා පසුගිය 
කාලෙය් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කියාත්මක කළා.   
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මා හිතන හැටියට දැන් වර්ෂයකට ශිෂ්යයන් 300ක් තමයි ෙම් 
ආයතනයට බඳවා ගන්ෙන්. ඒ පමාණය වැඩි කරලා තවත් 
දරුවන්ට අවස්ථාව ලබා දුන්ෙනොත්, ඒ තුළින් වැඩි පිරිසකට 
විෙද්ශගත වන්නත් අවස්ථාව ලැෙබනවා. එෙහම  නැත්නම් අෙප් 
රෙට්ත් ෙම් ක්ෙෂේතෙය් ඕනෑ තරම් රැකියා අවස්ථා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අමාත්යතුමන්ලාෙගන් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම්  
ආයතනයට වැඩි පිරිසක් බඳවා ගන්න කටයුතු කරන්න කියලා. 
2013 වසෙර්  කිලිෙනොච්චිය පෙද්ශෙය් ෙම් සම්බන්ධ  ආයතනයක් 
පිහිටුවන්න මුල් ගල තැබුවා.  අද ෙවද්දි ඒ ආයතනය විවෘත 
කරන්න හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා. විවෘත කළ, කිලිෙනොච්චිෙය් 
අභ්යාස ආයතනයට එම පෙද්ශෙය් තරුණයන් බඳවා ගන්නවා 
වාෙග්ම, ෙවනත් පෙද්ශවලත් ෙම් ආකාරෙයන් අභ්යාස ආයතන 
විවෘත කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස 
ආයතනය කියන්ෙන්, ෙහොඳ quality එකක් තිෙබන විශාල 
පසිද්ධියක් තිෙබන පුහුණු ආයතනයක්. එම නිසා ෙවනත් 
පෙද්ශවලත් ෙම් ආකාරෙයන් අභ්යාස ආයතන ආරම්භ කරන්න 
පුළුවන් නම්, වැඩි ශිෂ්යයන් පමාණයක් බඳවා ගන්න හැකි වීම 
තුළින් වෘත්තීය පුහුණුවට ෙයොමු වන අෙප් තරුණ පිරිසට ඒ සඳහා 
අවස්ථාවක් ලැෙබනවා. ඒ තුළින් ෙම් රෙට් වාෙග්ම, ෙලෝකෙය් 
අෙනකුත් රටවල රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළට පුහුණු ශමිකයන් 
හරියාකාරව ෙයොමු කරන්න අපට හැකියාව ලැෙබනවා. ෙම් වන 
ෙකොට ඩුබායි, එෙහමත් නැත්නම් සවුදි වැනි රටවලට රැකියා 
සඳහා යන අපෙග් කාන්තාවන් ෙවනුවට ෙම් පුහුණු ශමිකයන් 
යැවීම ඉතාමත් වැදගත්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් ගරු ඩලස ්
අලහප්ෙපරුම හිටපු අමාත්යතුමා ෙයෝජනා කළා, ලංකා ජර්මානු 
කාර්මික අභ්යාස ආයතනෙයන් ජර්මානු භාෂාව උගන්වන්න 
කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙම් කාරණය ගැනත් අපි 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ.  සමහර ෙවලාවට ගෙම් පාසෙලන් 
ඉෙගන ෙගන එන  දරුවන්ට ඉංගීසි දැනුම ටිකක් අඩු ෙවන්න 
පුළුවන්. එම නිසා  ඕස්ෙට්ලියාව වැනි රටවලට යන්න හැකියාවක් 
නැති වනවා. ඒ දරුවන්ෙග් ඉංගීසි දැනුම පගුණ කිරීම සඳහා ඉංගීසි 
භාෂාව උගන්වනවා නම් ඒකත් ඉතාම වැදගත් කියන එක ෙම් 
අවස්ථාෙව් පකාශ කරන්න කැමැතියි.  ලංකා ජර්මානු කාර්මික 
අභ්යාස ආයතනය මඟින් ඉදිරිෙය් දී  වැඩි දරුවන් පමාණයකට 
පුහුණු අවස්ථාව ලබා ෙදන්න ගරු අමාත්යතුමා කටයුතු කරයි 
කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණ අධිකාරිය (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත ගැනත් මා යමක් කිව යුතුයි. සුගතදාස ජාතික 
කීඩාංගණය දියුණු කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ සඳහා අවශ්ය කරන 
ෙයෝජනා ෙමම පනත් ෙකටුම්පත මඟින් හරියාකාරව 
කළමනාකරණය කරලා, කියාත්මක කෙළොත් එය අපට ජාතික 
වශෙයන්  ඉතා වැදගත් වනවා. නමුත්, ෙමම කීඩාංගණය 
සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙයකුත් ගැටලු ඇති වන අවස්ථා තිෙබනවා. 
සමහර අවස්ථාවල ෙම් කීඩාංගණෙය් ජාත්යන්තර කීඩා 
පවත්වන්න පවා අවස්ථාවක් ෙහෝ හැකියාවක් නැහැ. ෙමොකද, එම 
ගෘහස්ථ කීඩාංගණය ෙවනත් කටයුතුවලට ලබා දීපු අවස්ථා 
තිබුණා.  පසුගිය කාලෙය් ජාත්යන්තර කීඩා තරගයක් පැවැත්වීම 
සඳහා සුගතදාස කීඩාංගණය ලබා ගන්න ගියාම, එම අවස්ථාව 
ලැබුෙණ් නැහැ. විභාගයක් තිෙබනවා ෙහෝ එෙහමත් නැත්නම් 
ෙවනත් ගැටලුවක් නිසා එම අවස්ථාව ලැබුෙණ් නැහැ. එම නිසා 
එදා ඒ ජාත්යන්තර කීඩා තරගය ෙවනත් ෙපෞද්ගලික ආයතනයක 
පවත්වන්න සිදු වුණා. ඒ සඳහා රුපියල් ලක්ෂ හයක ෙහෝ අටක 
පමණ මුදලක් වැය කරන්න සිදු වුණා. එම නිසා  සුගතදාස 
කීඩාංගණය යම් කටයුත්තක් සඳහා ලබා ෙදනෙකොට  අෙප් රෙට් 
පැවැත්ෙවන කීඩා තරග ෙවනුෙවන් ලබා දීම සඳහා  පමුඛත්වය 
ෙදන්න කියලා ගරු අමාත්යතුමාෙගනුත්, ගරු නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමාෙගනුත්  ඉල්ලීමක් කරනවා.  

අපි පසුගිය කාලෙය් කෑගල්ල දිස්තික්කයට ෙයෝජනා කරපු 
කීඩා සංකීර්ණය අද ඉදි ෙවමින් පවතිනවා. ඒක ඉතාමත් වැදගත්. 
ඇත්තටම එම කීඩා සංකීර්ණෙය් පිහිණුම් තටාකයක් ඉදි කිරීම 
සඳහා සැලසුම් කර තිබුෙණ් නැහැ. අෙප් පෙද්ශෙය් දරුවන්ට 
පුහුණු වන්න පිහිණුම් තටාකයක් ෙනොමැතිකම නිසා අපි පිහිණුම් 
තටාකයක අවශ්යතාව ෙපන්වා දීලා, එම කීඩාංගණෙය් පිහිණුම් 
තටාකයක් ඉදි කරන්න ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. අපි එහි 
ඉංජිෙන්රුවන්ට කථා කරලා, ඉඩම් ටික ෙහොයලා දීලා, අවශ්ය 
කටයුතු කරපු නිසා අද එම කීඩා සංකීර්ණයට පිහිණුම් 
තටාකයකුත් ලැබිලා තිෙබනවා. එම කීඩා සංකීර්ණය ඉතාම 
කඩිනමින් ඉදි කරලා කෑගල්ල දිස්තික්කයට ලබා ෙදන්න කියන 
ඉල්ලීම කරන ගමන්, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් තරුණයන් ෙවනුෙවන් 
ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනය දියුණුෙවන් දියුණුවට 
පත් ෙව්වා කියා පාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ වනවා. 
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ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்ைறய 

இரண்  க்கியமான சட்ட லங்கள் ெதாடர்பான விவாதத்திேல 
ேபசுவதற்கு எனக்கும் வாய்ப் க் ெகா த்தைமக்காக நன்றி. 

தலாவதாக,  சுகததாச விைளயாட்டரங்கு ெதாடர்பான 
சட்ட லம் ெதாடர்பான க த் க்கள் இங்ேக ன்ைவக்கப் 
ப கின்றன. உண்ைமயிேல நாட் ன் வளர்ச்சியிேல 
விைளயாட் த் ைற என்ப  மிக க்கியமான ஒன் . அந்த 
விைளயாட் த் ைறைய கிராம மட்டத்தி ந்  ப ப்ப யாகப் 
பிரேதச மட்டம், மாவட்ட மட்டம், மாகாண மட்டம், ேதசிய மட்டம் 
என வளர்த் வந் , தற்ேபா  சர்வேதச மட்டத் க்கு  
வளர்ப்பதற்கான யற்சிகைள அரசாங்கம் எ த் க் ெகாண் க் 
கின்றேவைளயிேல இந்தச் சட்ட லம் சமர்ப்பிக்கப்ப வ  
வரேவற்கக்கூ ய . சுகததாச விைளயாட்டரங்கு மைறந்த 

ன்னாள் ஜனாதிபதி மதிப்பிற்குாிய ஆர். பிேரமதாச 
அவர்க ைடய யற்சியினால் மிக ம் க்கியத் வப் 
ப த்தப்பட்  வி த்தி ெசய்யப்பட்டதாகும். இப்ெபா  
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் அவர்கள், அ  ேம ம் 

க்கியத் வம் ெப ம்வைகயில் கிட்டத்தட்ட 500 
ெமய்வல் நர்கள் தங்கக்கூ ய இடவசதிகைள ஒ ங்குப த்தி, 
கிட்டத்தட்ட 40,000 ேபா் இ ந்  பார்க்கக்கூ ய விைளயாட்ட 
ரங்காக அைமப்பதற்கு நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதாகக் 
கூ வ  வரேவற்கத்தக்கதாகும்.  

இவ்வாறான ஓர் அபிவி த்திைய ேமற்ெகாள்கின்ற இந்தச் 
சூழ ேல, எங்கைளப் ெபா த்தவைர நாங்கள் கிராம 
மட்டத்தி ந்  விைளயாட் த் ைறைய வளர்த்ெத த்  
வரேவண் ய ஒ  நிைலைமயிேல இ க்கின்ேறாம். இன்  
கிராமங்கைளப் ெபா த்தவைரயில், அேநகமான கிராமங்களிேல 
இ க்கின்ற இைளஞர்கள், சி வர்கள் விைளயா  வதற்குச் 
சாியான வசதிேயா கூ ய விைளயாட்  ைமதானங்கள் இல்ைல. 
அதி ம் குறிப்பாக, வடக்கு, கிழக்ைக எ த் க்ெகாண்டால், 
அங்ேக 3 தசாப்தங்க க்கு ேமல் நைடெபற்ற த்தத்திேல மிகக் 
கூ தலாகப் பாதிக்கப்பட்டைவ கிராமங்கெளன உங்க க்குத் 
ெதாி ம். கிட்டத்தட்ட 90 தத்திற்கு ேமற்பட்ட பகுதிகள் 
கிராமங்கைள உள்ளடக்கியைவயாகும். அந்தப் பகுதிகளி ந்த 
ைமதானங்கள், அதாவ  பாடசாைலைய ைமயப்ப த்திய 
ைமதானங்களாக இ க்கலாம், அல்ல  பாடசாைலக்கு 
அப்பாற்பட்ட ெபா  ைமதானங்களாக இ க்கலாம், அைனத் ம் 
மிக ம் ேமாசமான ைறயிேல பாதிக்கப்பட் ப் பாவைனக்கு 
உதவாத நிைலயில் காணப்ப கின்றன. வடக்கு, கிழக்கிேல அந்த 
ைமதானங்கைளப் னரைமப்பதற்கான ேவைலத்திட்டங்கள் 
கடந்த அரசின் காலத்தி ம் சாியான ைறயிேல  ன்ென க் 
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கப்பட்டதாகக் கூற யா . 'வடக்கின் வசந்தம்', 'கிழக்கின் 
உதயம்' ேபான்ற அபிவி த்திசார் ேவைலத்திட்டங்கள் லம் 

திகைள அைமத்தல், பாலங்கைள அைமத்தல் ஆகிய 
ெசயற்பா கள் ன்ென க்கப்பட்டன. இ ந்தா ம் அவற்றின் 

லம் கிராமங்க ைடய உட்கட்டைமப்  வசதிகைள ஓரளவாவ  
ேமல்நிைலக்குக் ெகாண் வ கின்ற யற்சியிேல இறங்கியதாகச் 
ெசால்ல யா .   

2015ஆம் ஆண்  ஜனவாி மாதம் 8ஆம் திகதி இந்த நல்லாட்சி 
அரசாங்கத்ைதக் ெகாண் வ வதிேல எம  வடக்கு, கிழக்கு 
மக்கள் - தமிழ் ெமாழி ேபசுகின்ற மக்கள் மிக ம் கூ தலான 
பங்களிப்ைப வழங்கியி க்கின்றார்கள். கிராமங்களின் 
பட் ெதாட் களில் வாழ்பவர்கள் எல்ேலா ம் இந்த ஆட்சியிேல 
மிக ம் நம்பிக்ைக ைவத்தி க்கின்றார்கள். ஆனால், 2015ஆம், 
2016ஆம் வ டங்கள் கடந் ெசன்  இப்ெபா  2017இல் - 3வ  
வ டத்ைத ேநாக்கி - இந்த ஆட்சி பயணிக்கின்ற இந்தச் சூழ ேல, 
எம  பகுதிகளில் கிராம மட்டங்களில் இ க்கின்ற அேநகமான 
ைமதானங்கள் - கிட்டத்தட்ட ற் க்கு எண்ப  தமானைவ - 
எந்தவிதமான னரைமப் க ம் இல்லாமல் காணப்ப கின்றன.  
சில ைமதானங்கள் பற்ைறக்கா களாக,  தம் பாவைனக்கு 
உட்ப த்தப்படாத ைமதானங்களாக இ க்கின்றன. தற்ெபா  
இந்த உயாிய சைபயிேல விைளயாட் த் ைறப் பிரதி அைமச்சர் 
அவர்கள் இ க்கின்றார். அவர் எம  மாவட்டத் க்கு அ க்க  
விஜயம் ேமற்ெகாள்கின்ற ஓர் அைமச்சர். அவ க்கும் எம  
மாவட்டம், மாகாணத்ைதப் பற்றி நன்கு ெதாி ம்.  

குறிப்பாக, மட்டக்களப்ைப எ த் க்ெகாண்டால், அங்ேக 
ெவ கல் ெதாடக்கம் ைறநீலாவைண வைரயான கிராமங்கைள 
அண் ய பகுதிகளி ள்ள ைமதானங்க ம் ப வான்கைரப் 
பகுதியிேல குறிப்பிட் ச் ெசால்லக்கூ யதாக ஓாி  
ைமதானங்க ம் னரைமக்கப்படாமல் இ க்கின்றன. 
மட்டக்களப்பிேல ப வான்கைரப் பிரேதசமான   தம் 
கிராமங்கைளக் ெகாண்ட ஒ  பகுதியாகும். எனி ம், 
அங்கி க்கின்ற இைளஞர்கள், பாடசாைல மாணவர்கள் ைமதான 
வசதிகள் இ்ல்லாமல் ேகாட்ட மட்டம், மாவட்ட மட்டம், மாகாண 
மட்டம் என தங்க ைடய திறைமகைள ந்தள க்கு 
ெவளிப்ப த்தி, இன்  ேதசிய மட்டத்தி ம் ெவற்றி 
ெபற்றி க்கிறார்கள். இந்தக் கிராமப் றங்களிேல இ க்கின்ற 
பாடசாைல சி வர்க ம் இைளஞர்க ம் ைமதானம் இ்ல்லாமல், 
சாியான பயிற்சியாளர்கள் இல்லாமல், சாியான அ ப்பைட 
வசதிகள் இல்லாமல், ெபௗதிக வளங்கள் இல்லாமல், இ க்கின்ற 
வளத்ைத ைவத் க்ெகாண்  வயல்ெவளிகளிேல தங்க ைடய 
விைளயாட் க்கைளப் பழகி, இன்  ேதசிய மட்டத் க்கு வந்  
ெவற்றியீட் யி க்கிறார்கள். ஆகேவ, நாங்கள் கிராம 
மட்டங்களில் அவர்க க்குாிய வசதிகைளச் ெசய் ெகா க்க 
ேவண் ம். இவற்ைற த ல் கிராம மட்டத்தி ந்  ஆரம்பித் , 
பின்னர் பிரேதச, மாவட்ட, மாகாண மட்டங்கள் என்  
விாிவாக்குகின்றெபா , எங்களால் மிகச் சிறந்த விைளயாட்  

ரர்கைள அைடயாளப்ப த்த ம். 

இலங்ைக ேதசத்ைதப் ெபா த்தளவில், ஒ ம்பிக் 
ேபாட் யிேல ெவள்ளிப் பதக்கத்ைதப் ெபற் க் ெகா த்த சுசந்திகா 
ஜயசிங்க அவர்கள்கூட கிராமப் றத்தி ந்  வளர்த்ெத க்கப் 
பட்  வந்த ஒ  விைளயாட்  ராங்கைன யாவார். ஆனால், 
இன்  கிராமப் றங்களிேல அவைரப் ேபான்ற எத்தைனேயா 
விைளயாட்  ர, ராங்கைனகளின் திறைமகள் டக்கப் 
ப கின்றன. ஆகேவ, கிராம மட்டங்களில் விைளயாட் த் 

ைறைய அபிவி த்தி ெசய்வதாக இ ந்தால், தற்கட்டமாக 
அங்குள்ள ைமதானங்கைளப் னரைமக்க ேவண் ம். குறிப்பாக 
ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி ம் நகர்ப் றங்கைள எ த் க் 
ெகாண்டால், அந்தப் பகுதிகளில் இன்றி க்கின்ற இைளஞர்க ம் 

பாடசாைல மாணவர்க ம்தான் அேநகமான விைளயாட் க் 
கைளக் கற் க்ெகாள்கின்றார்கள். ஆனால், கிராமப் றங்களில் 
உள்ளவர்க க்கு அவ்வாறான எந்த வசதிக ம் ஏற்ப த்திக் 
ெகா க்கப்படவில்ைல.  

 

ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ් මහතා (කීඩා නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் - விைளயாட் த் ைற பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. H.M.M. Harees - Deputy Minister of Sports) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, நீங்கள் விேசடமாக வடக்கு, 

கிழக்கின் கிராமப் ற விைளயாட்  ைமதானங்கள் சம்பந்தமாகக் 
குறிப்பி கின்றீர்கள். அந்தப் பிராந்தியத்ைதப் பிரதிநிதித் 

வப்ப த் கின்றவன் என்ற அ ப்பைடயில் அந்தப் பிரேதச 
விைளயாட் த் ைற அபிவி த்தி சம்பந்தமாக நான் நடவ க்ைக 
எ ப்ேபன். குறிப்பாக மாவட்ட, மாகாண விைளயாட் த் 
ெதாகுதிக க்கு அப்பால், கிராம ைமதானங்கைள அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்காகப் பிரேதச ெசயலக மட்டத்தில் ைமதானங்கைளத் 
ெதாி ெசய்  அபிவி த்தி ெசய்கின்ற ஒ  ேவைலத்திட்டத்ைத 
எங்க ைடய அைமச்சர் தயாசிறி ஜயேசகர அவர்கள் இந்த வ ட 
வர  ெசல த்திட்டத்தில் உள்ளடக்கவி க்கின்றார். விேசடமாக 
வடக்கு, கிழக்கிற்கு என் , அதாவ  ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்ட 
வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களின் ைமதான அபிவி த்தி 
சம்பந்தமாக ம் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க டன் ேபசி, விேசட 
ஒ  திட்டத்ைத ஏற்பா  ெசய்வதற்கு நாம் தயாராக 
இ க்கின்ேறாம்.  
 

ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ெகௗரவ பிரதி அைமச்சர் அவர்கேள, நன்றி! உண்ைமயிேல 

அ தான் ஒ  சிறந்த ைற என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். 
பிரேதச ெசயலக ாீதியாகக் கிராம மட்டங்களில் உள்ள 
ைமதானங்கைள னரைமப் ச் ெசய்  விைளயாட் த் ைறையக் 
கிராம மட்டங்களில் ேமம்ப த் ம்ேபா  விைளயாட் த் 

ைறயிேல பாாிய வளர்ச்சிையப் ெபற் க்ெகாள்ள ம்.  

குறிப்பாக மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைத எ த் க் ெகாண்டால், 
அங்கு வாகைர, ஏறா ர்பற் , வாைழச்ேசைன, கிரான், 
பட் ப்பைள, ெவல்லாெவளி, க வாஞ்சிக்கு , ஆைரயம்பதி 
ேபான்ற பிரேதச ெசயலகப் பிாி கள் த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 
பகுதிகைளக் கூ தலாக உள்ளடக்கியி க்கின்றன. அதன் 
அ ப்பைடயில் எதிர்வ ம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் 
திட்டத்திேல, த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிழக்குப் 
பகுதிகளில் குறிப்பாக கிராமங்கள் ெதாடர்பில் கூ தலான கவனம் 
ெச த்தப்ப ம் என்  ெகௗரவ பிரதி அைமச்சர் அவர்கள் 
வாக்கு தி தந்தி க்கின்றார். அதற்காக அைமச்சர் அவர்க க்கும் 
பிரதி அைமச்சர் அவர்க க்கும் நான் நன்றி கூ கின்ேறன். 
இ்ம் ைற நாங்கள் விைளயாட் த் ைற சம்பந்தமான விடயத்தில், 
குறிப்பாக ைமதானப் னரைமப்  சார்ந்த விடயத்திேல ஒ  பாாிய 
எதிர்பார்ப்ேபா  இ க்கின்ேறாம்.  

அ த் , விவாதத் க்கு எ த் க்ெகாண்ட இரண்டாவ  
விடயமான இலங்ைக ேஜர்மன் ெதாழில் ட்பப் பயிற்சி நி வகச் 
சட்ட லம் சம்பந்தமாக ம் சில க த் க்கைளக் கூற 
வி ம் கின்ேறன். இன்  ெதாழில் ட்பத் ைற சார்ந்  
பல்ேவ பட்ட கற்ைககைளத் ெதாழில் ட்பக் கல் ாிக க் 
கூடாகச் சிறப்பாக வழங்கிவ கின்ற ஒ  நாடாக இலங்ைக 
இ க்கின்ற . National Vocational Qualification - NVQ - system 
உண்ைமயிேல பாடசாைலக் கல்வியில் க.ெபா.த. உயர்தரத்ைதத் 
தாண் , பல்கைலக்கழக அ மதிையத் தவறவி கின்ற 
மாணவர்க க்கும்  க.ெபா.த. சாதாரணம் மற் ம் உயர்தரத் டன் 
தங்க ைடய பாடசாைலக் கல்விைய இைடவி கின்ற 
மாணவர்க க்கும் பயன்தரக்கூ ய . இந்த NVQ ைறைமயில் 
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பட்டப்ப ப்  வைர கல்விையத் ெதாடர்வதற்கான யற்சி, 
ன்றாம்நிைல மற் ம் ெதாழில்சார் கல்வி ஆைணக்கு  லமாக 

இப்ேபா  ெதாழில் ட்பக் கல் ாிகளில் சிறந்த ைறயிேல 
ன்ென க்கப்ப வதைன நாங்கள் வரேவற்கின்ேறாம்.  

NVQ, Level 1இ ந்  Level 7 வைர இ க்கின்ற . NVQ Level 
1, Level 2, Level 3 என்பன  Certificate Level  ஆக ம் NVQ Level 4  -  
Advanced Certificate Level ஆக ம், NVQ Level 5 என்ப  Diploma  
Level ஆக ம் NVQ Level 6  என்ப  Higher Diploma Level ஆக ம் 
NVQ Level 7 என்ப  equals to degree, அதாவ  ஒ  
பட்டப்ப ப் க்கு இைணயாக ம் ெகாள்ளப்ப கின்ற . இந்த 
NVQ கற்ைகெநறிகைள வழங்குகின்ற ெதாழிற்பயிற்சிக் கற்ைக 
நிைலயங்கள் வடக்கு, கிழக்ைகப் ெபா த்தளவில் அேநகமாக 
நகர்ப் றங்களில்தான் இ க்கின்றன. ஏெனன்றால், கிட்டத்தட்ட 
30 வ ட காலமாக அங்கு த்தம் நைடெபற்ற காரணத்தினால் 
அந்தப் பின்தங்கிய பகுதிக க்குள் அத்தைகய கல் ாிகைள 
நி வ  என்ப  சிலேநரங்களில் சிக்கலாக இ ந்தி க்கலாம். 
ஆனால், இப்ெபா ள்ள சூழ ேல, குறிப்பாக த்தத்தினால் 
பாதிக்கப்பட்ட இந்தக் கிராமங்கைள ைமயப்ப த்தியி க்கின்ற 
பகுதிகளிேல இவ்வாறான ெதாழில் ட்பக் கல் ாிகைள, பயிற்சி 
நிைலயங்கைள ஏற்ப த் ம்ேபா  நிச்சயமாக அங்ேகயி க்கின்ற 
இைளஞர், வதிகளிைடேய  ெதாழில் ட்பத் ைற சார்ந்  ஒ  
பாாிய மாற்றத்ைதக் ெகாண் வர ம். ஆகேவ, இனிவ ம் 
காலங்களிேல இத்தைகய ெதாழில் ட்பக் கல் ாிகள், ெதாழிற் 
பயிற்சி நிைலயங்கைள இவ்வா  த்தம் நைடெபற்ற,  
பகுதிகளிேல நி வ  அந்தப் பகுதிகளிேல  இ க்கின்ற 
இைளஞர், வதிக க்கு மிகப்ெபாியெதா   வரப்பிரசாதமாக 
இ க்குெமன்  நான் நிைனக்கின்ேறன்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only one more minute.  

 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
Okay. 

அத் டன், இந்த NVQ system இன் ஊடாக ெமாழிகைள - 
குறிப்பாக, ேஜர்மன், பிெரஞ்சு, ஆங்கிலம், ெகாாியன் ேபான்ற 
ெமாழிகைள - கற்பிப்பதற்கும் ஆவன ெசய்வேதா , அவற் க்கு 
NVQ அந்தஸ்ைதக் ெகா க்கக்கூ ய நிைலைமைய ன்றாம்நிைல 
மற் ம் ெதாழில்சார் கல்வி ஆைணக்கு க்கூடாக  ஏற்ப த்த 
ேவண் ம். இன்  எம  நாட்ைடச் ேசர்ந்த அேநகமாேனார் 
ெகாாியா, மற் ம் மத்திய கிழக்கு நா க க்கு 
ேவைலவாய்ப் க்காகச் ெசல்கிறார்கள். இவ்வா  ெசல்பவர்கள் 
அந்த நா க க்குச் ெசல்வதற்கு ன்  குறிப்பிட்ட ெதாழிற் ைற 
சார்ந்  கற்ைககைள ேமற்ெகாள்வ ேபால அந்த நாட் ேல 
ேபசப்ப கின்ற ெமாழி ெதாடர்பாக ம் ன்கூட் ேய ஒ  
பயிற்சிைய ம் அ  ெதாடர்பான ஒ  சான்றிதைழ ம் 
ெபற் க்ெகாள்வார்களாக இ ந்தால், நிச்சயமாக அவர்கள்  
ெசல்கின்ற இடத்திேல இலகுவாக ஒ  ெதாழிைலப் 
ெபற் க்ெகாள்ள ம் அங்கு சிறந்த ைறயிேல வ வாைய 
ஈட் க்ெகாள்ள ம் ஏற் ைடயதாக இ க்கும். ஆகேவ, 
ெதாழில் ட்பக் கல் ாிகளிேல இவ்வா  ெமாழிக்கும் கூ தலான 

க்கியத் வத்ைத வழங்கேவண் ம். அவ்வாறான ெமாழி சார்ந்த 
கற்ைக நிைலயங்கள், அைவ ெதாடர்பான பாீட்ைசகள் குறிப்பிட்ட 
நகர்ப் றத்ைத மட் ம் ைமயப்ப த்தியி க்காமல், இலங்ைக யிேல 
அைனத்  மாவட்டங்க க்கும் அைவ சமமான ைறயிேல 
பகிர்ந்தளிக்கப்பட் , அைனத்  இடங்களி ம் பயிற்சி 
ெபறக்கூ ய வைகயில் இ க்க ேவண் ெமன்பைதத் ெதாிவித் , 
வாய்ப்பளித்தைமக்கு மீண் ம் நன்றிகூறி விைடெப கின்ேறன்.  

[අ.භා. 5.21] 

 
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සුගතදාස ජාතික කීඩා 

සංකීර්ණය අධිකාරිය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කිරීම ගැන අෙප් කීඩා ඇමතිතුමාට මම ස්තුතිවන්ත වනවා. 
සුගතදාස කීඩාංගණය කියන්ෙන්, හිටපු ජනාධිපති ආර්.ෙපේමදාස 
මැතිතුමාෙග් කාලෙය් නවීකරණය කරන ලද කීඩාංගණයක් බව 
අපි සියලු ෙදනාම දන්නවා. අෙප් ලංකාව දියුණු ෙව්ෙගන 
යනෙකොට කීඩාංගණ අත්යවශ්ය වනවා. එතුමාෙග් විශාල 
සංකල්පයක් අනුව ඒ කීඩා පිටිය නවීකරණය කිරීෙම්  තීන්දුවක් 
ගත්තා. එතැනින් පසුව අෙප් යහ පාලන රජෙය් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත්, අෙප් කීඩා ඇමති දයාසිරි 
ජයෙසේකර මැතිතුමාත්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් තීන්දුවක් ගත්තා. 
නිසියාකාරව නඩත්තු ෙවන්ෙන් නැතිවයි ඒ කීඩා පිටිය තිබුෙණ්. 
අප රට සම්බන්ධෙයන් ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල් තුළ තිෙබන 
පිළිගැනීමත් එක්ක රට ඉදිරියට ෙගන යා යුතු නිසා, එතුමන්ලා 
තීන්දුවක් ගත්තා ෙමම කීඩා පිටිය හදන්න ඕනෑය කියා. එෙහම 
තීන්දු කරලා ඒ සඳහා අවශ්ය කටයුතු කරන්නට ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පත අද දින පාර්ලිෙම්න්තුට ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මා තුළ 
විශාල සතුටක් තිෙබනවා. 

කීඩා ඇමතිතුමනි, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා 
ෙකොළඹට විතරක් කීඩා පිටි හදලා වැඩක් නැහැ. මෙග් සෙහෝදර 
මන්තීතුමා දැන් කථා කළා. එතුමාෙග් බල පෙද්ශය වාෙග්ම, 
මෙග් අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය්ත් නම කියන්න ෙහෝ කීඩා පිටියක් 
ෙනොමැතිවීම ගැන අපට හරිම කනගාටුයි. අෙප් ජනාධිපතිතුමාෙග් 
උතුරු මැද ෙපොෙළොන්නරුෙව්ත් කීඩා පිටියක් නැහැ, 
අනුරාධපුරෙය්ත් කීඩා පිටියක් නැහැ. හැබැයි, ෙසල්ලම් කරන්න 
බැරි කීඩා පිටි දකුෙණ් හදලා තිෙබනවා. ඇයි, ඔබතුමන්ලා ෙම් 
උතුරු මැදට විතරක් ෙමෙහම සලකන්ෙන්. දක්ෂ කීඩකයන්- 
කීඩාවලට දක්ෂ සියලු ෙදනාම ගම් මට්ටමින් පැමිණ ඉදිරියට 
ගිහිල්ලා තිෙබන බව තමයි අපට දැන් දකින්න පුළුවන් වන්ෙන්.  
අෙප් හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී සනත් ජයසූරිය මැතිතුමා, ලසිත් 
මාලිංග වැනි අය ඒ අතර සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම, අෙප් ගම 
නිෙයෝජනය කරමින් ලංකාව ෙවනුෙවන් සහභාගි වූ ආබාධිත 
හමුදා ෙසබෙලක් පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ෙහල්ල විසි කිරීෙම් 
තරගෙයන් පදක්කමක් දිනා ගත්තා. ගම්වල ඉන්න ෙමවැනි 
තරුණයන්ට අපි අවස්ථාව ෙදන්න ඕනෑ. නමට පමණක් කීඩා පිටි 
හදලා වැඩක් නැහැ. ඒ තරුණයන්ට කීඩා කරන්නට හැකි 
ආකාරයට කටයුතු සකස් කර ෙදන්න ඕනෑ. අෙප් ඇමතිතුමා කීඩා 
පිටි හදන්න මට රුපියල් ලක්ෂ 20 බැගින් ෙදවරක් මුදල් ලබා 
දුන්නා. මම ඒ කටයුතු කරන්න පටන් ගත්තා. නමුත්, මට ඊට වඩා 
පශ්නයක් දැන් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් තිෙබන සියලුම කීඩා පිටි කැලෑවට 
ෙගොස් තිෙබනවා. මම හැම කීඩා පිටියක්ම මෙග් මුදල්වලින් 
ෙඩෝසර් කරලා, ඒ කීඩා පිටි එළි කරලා ෙදන තත්ත්වයකට පත් 
කර තිෙබනවා. ඒ නිසා විෙශේෂ විධියට-[බාධා කිරීමක්] එතුමා 
දකුෙණ්. එම නිසා ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා ෙදපළම 
කුරුණෑගලටයි, අම්පාරටයි පමණක් කීඩා පිටි හදන්ෙන් නැතිව, 
අෙනක් දිස්තික්කවලටත් ගිහිල්ලා උදව් කරන්නය කියන එක 
තමයි ම ෙග් ඉල්ලීම. ඔබතුමා ගිය අවුරුද්ෙද් මට මුදල් දුන්නා. මම 
කීඩා පිටි හැදුවා. ඒක මදි. තවත් වැඩි මුදලක් ෙදන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම දක්ෂ තරුණෙයෝ ගම්වල බිහිෙවලා ඉන්නවා. ඒ අයෙග් 
හැකියාව එළියට දාන්න; ඒ අයෙග් දක්ෂතාව ඉදිරිපත් කරන්න 
අවස්ථාවක් ලැබිලා නැහැ. එම නිසා කීඩා පිටි හදලා විතරක් 
වැඩක් නැහැ. අෙප් තරුණයන්ට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් විධියට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවශ්ය කටයුතු කරලා ෙදන්න ඕනෑ. ඔබතුමා දක්ෂ ඇමති 
ෙකෙනක්. ඒ නිසා තමයි ඔබතුමාට ෙමම කීඩා අමාත්යාංශය දීලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමාෙග් සංකල්පය අනුව යන්න 
පුළුවන් විධියට අෙප් කීඩා නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයක් ලැබිලා 
ඉන්නවා. මම කථා කරන්ෙන්, අනුරාධපුර ගැන විතරයි. සමස්ත 
ලංකාවම දියුණුවක් කරා ෙගන යන විධිෙය් ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් 
කරන්න ඕනෑ. ඔබතුමා තරුණ ඇමතිවරෙයක්.  

එම නිසා තමයි ඔබතුමාට ෙම් අමාත්යාංශය දීලා තිෙබන්ෙන්. 
කීඩා පිටි විතරක් හදලා අපට ඉදිරි ගමනක් යන්න බැහැ. 
තරුණයන්ට අවශ්ය සියලුම කටයුතු කරලා ෙදන්න ඕනෑ. අපට 
දකින්න පුළුවන්, කීඩාවලින් තමන්ෙග් දක්ෂතා ෙපන්වා පිට රට 
සවාරි යන්න අවස්ථා තිෙබන බව. නමුත්  තමන්ට මුදල් වියදම් 
කරලා පිට රට යන්න බැරි පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අය 
විශාල පීඩනයකට පත් ෙවනවා. ගම් මට්ටමින් තමන්ෙග් ගමන 
යන්න බැරිෙවලා මහා පීඩනයකට පත්ෙවලා, ඉතා දුකින් තමයි ඒ 
වැඩ කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ නිසා ඇමතිතුමනි, ෙම් ගැන විෙශේෂ 
අවධානයක් ෙයොමු කරලා ගරු ජනාධිපතිතුමා එක්කත්, 
අගමැතිතුමා එක්කත් කථා කරලා, කැබිනට් මණ්ඩලය තුළදීත් 
කථා කරලා, රට ෙවනුෙවන් කීඩාවලට ඉදිරිපත් වුණු අයට පිට රට 
සවාරි යන්න ඔබතුමන්ලා පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් තීන්දු තීරණයක් 
අරෙගන ඒ අයට scholarship එක ෙනොමිෙල් ෙදන්න කියලා 
තමයි මා ඉල්ලන්ෙන්. එෙහම නැති වුෙණොත්, ඔවුන් තමන්ෙග් 
දක්ෂතාව ෙපන්වනවා, පිට රට යන්න බැරි විධියට මුදල් පශ්න 
ඇති වනවා, ඒ ෙවලාවට ඔවුන් විශාල පීඩනයක පත් ෙවනවා. එම 
නිසා ඔබතුමන්ලා ඒ ගැන උනන්දුවක් දක්වා ඒ සඳහා අවශ්ය 
කටයුතු කරන්නය කියන එක තමයි මෙග් ඉල්ලීම. ෙකොළඹට කිරි 
දීලා දුෂ්කර ගම්වලට කැකිරි ෙදන්න යන්න එපා. සමස්තයක් 
වශෙයන් budget එක හදලා නියම විධියට ඒ කටයුතු කරන්න.  

සුගතදාස කීඩාංගණය විතරක් හදලා වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
සමස්තයක් වශෙයන් අනික් දිස්තික්කවල තිෙබන කීඩා පිටිත් 
හදන්න ඔබතුමන්ලා උදවු උපකාර කරන්න ඕනෑ. ලබන 
අවුරුද්ෙද් ඉඳලා වැඩි මුදලක් දුන්ෙනොත් පමණයි ෙම් දිස්තික්කෙය් 
තරුණයන්ට ඉදිරිෙය්දී ගමනක් යන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත්, ඔබතුමාෙග් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් දක්ෂ 
ඇමතිවරු. ඔබතුමන්ලා ෙදෙදනාම ලබන අවුරුද්ෙද් සියලුම 
පාසල්වල තිෙබන කීඩා පිට්ටනි හදන්න උදවු කරයි කියා අපි 
බලා ෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ කටයුතු අධ්යාපන ඇමතිතුමාට 
පවරන්ෙන් නැතුව, කීඩා ඇමතිතුමා වශෙයන් ඔබතුමා ඒ වැඩ 
කටයුතු කරන්නය කියන ෙගෞරවනීය ඉල්ලීම කරමින් මා සමු 
ගන්නවා. 

 
[பி.ப. 5.42] 
 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, சுகததாச 

ேதசிய விைளயாட் கள் கட் டத்ெதாகுதி அதிகாரசைப (தி த்தம்) 
சட்ட லம்,  இலங்ைக ேஜர்மன் ெதாழில் ட்பப் பயிற்சி நி வக 
சட்ட லம் ஆகியைவ ெதாடர்பாக இன்  நைடெப கின்ற 
விவாதத்தில் ேபச எனக்கு வாய்ப்பளித்ததற்கு த ல் நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். அத் டன், திறன்கள் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழிற்பயிற்சி அைமச்சி டாக ேஜர்மன் ெதாழில் ட்பப் 
பயிற்சி நி வகத்ைத 9 மாகாணங்க க்கும் ெகாண் ெசல்வதற்கு 
எ த்த யற்சிக்காக ெகௗரவ அைமச்சர் சந்திம ரக்ெகா  
அவர்க க்கும் பிரதி அைமச்சர் அவர்க க்கும் நன்றி 
கூ கின்ேறன்.  

தலாவதாக, நான் விைளயாட் த் ைற ெதாடர்பாகச் சில 
க த் க்கைளக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். ெகௗரவ 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் அவர்கேள, இன்  சுகததாச 
விைளயாட்டரங்க அபிவி த்தி சம்பந்தமாக நீங்கள் எ த்த 

யற்சிக்கு எம  வாழ்த் க்கள்! இலங்ைகயில் ஒ  விைளயாட்  
ைமதானம் சர்வேதச தரத்தில் அைமவ  இந்த நாட்ைடப் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற அைனத்  மக்க ம் 
ெப ைமெகாள்ளக்கூ ய ஒ  விடயம். அேதேநரத்தில், மன்னார் 
மாவட்டத்தில் பல விைளயாட் க் கழகங்கள் உள்ளன. அங்குள்ள 
விைளயாட்  ரர்கள் பலர் ேதசிய மட்டத்தில் சாதைன 
பைடத்தி க்கிறார்கள். உதாரணமாக,  ேதசிய உைதபந்தாட்ட 
அணியில் மன்னார் மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த ரர்கள் 
இடம்ெபற்றி க்கிறார்கள். Roll ball இ ம் மன்னார் 
மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த 5 ேபர் இ க்கிறார்கள். அங்கு கிராம 
மட்டங்களில் உள்ள விைளயாட்  ரர்கைள ஊக்குவிக்கின்ற 
ெசயற்பா கள் உண்ைமயில் ேபா மானதாக இல்ைல. ஆனா ம், 
தங்க ைடய அைமச்சினால் மாவட்டத்திற்குாிய விைளயாட்  
ைமதானம் அைமக்கும் ேவைலகள் தற்ெபா  
ஆரம்பிக்கப்பட் க்கின்றன.  

அேதேநரத்தில், 2011ஆம் ஆண்  மன்னார் மாவட்டத்தில், 
மாவட்ட விைளயாட்  ைமதானம் அைமப்பதாகத் 
தீர்மானிக்கப்பட்ட எமில் நகர் கிராமத்தில் விைளயாட்  
ைமதானம் அைமப்பதற்கான ேவைலகள் உங்க ைடய 
அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீட் ன்கீழ் ஆரம்பிக்கப்பட் , பத்  - 
பதிைனந்  நாட்கள் ேவைல நைடெபற்ற . தற்ெபா  அந்த 
ேவைலகள் தற்கா கமாக இைடநி த்தப்பட் க்கிற . நான் 
அ  ெதாடர்பாக அைமச்ைசத் ெதாடர் ெகாண்  ேகட்டேபா , 
"மிக விைரவில் அதற்கான ேவைலகைள மீள ம் ஆரம்பிப்ேபாம்" 
என்  கூ கிறார்கள். எனேவ, எமில் நகர் விைளயாட் க் 
கழகத் க்குாிய அந்த விைளயாட்  ைமதானம் ெதாடர்பாகக் 
கூ ய கவனெம த் , அதைன மிக விைரவில் னரைமப் ச் 
ெசய்யேவண் ெமன நான் ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் 
பணிவாகக் ேகட் க்ெகாள்கிேறன். இ  ெதாடர்பில் ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் பதிலளிப்பார் என்  எதிர்பார்க்கின்ேறன். 

ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்க ைடய அைமச்சி டாக 
2015ஆம், 2016ஆம் ஆண் களில் கிராம மட்ட விைளயாட் க் 
கழகங்க க்கு ஒ க்கப்பட்ட நிதி பக்கச்சார்பாக, ஓர் அரசியல் 
கட்சிைய சார்ந்ததாகக் ெகா க்கப்பட் க்கின்ற . இ  
ெதாடர்பில் தங்க க்குத் ெதாி மா? விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர் இைத ஏற் க்ெகாள்வாரா? - [இைடயீ ] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 

 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
நீங்கள் குறிப்பிட்ட ேபான்  மன்னார் மாவட்டத்திேலா 

அல்ல  வன்னியிேலா விைளயாட் ப் ெபா ட்கள் எந்தக் 
கழகத் க்கும் -[இைடயீ ] 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
விைளயாட் ப் ெபா ட்கள் அல்ல. 
 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
நிதிக ம்தான். 
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ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
இல்ைல! நான் ெசால்கிேறன், 2015ஆம் ஆண்  
க்கு யி ப்  விைளயாட் க் கழகத் க்கு ஒ  மில் ய ம் 

உப் க்குளம் அல்-பதாஹ் விைளயாட் க் கழகத் க்கு ஒ  
மில் ய ம் காிசல் விைளயாட் க் கழகத் க்கு ஒ  மில் ய ம் 
தைலமன்னார் விைளயாட் க் கழகத் க்கு ஒ  மில் ய ம் 
காட்டாஸ்பத்திாி விைளயாட் க் கழகத் க்கு ஒ  மில் ய ம் என 
நீங்கள் நிதி ஒ க்கியி க்கிறீர்கள். அேதேபால், 2016ஆம் ஆண்  
அல்-அஸ்ஹர் மகா வித்தியாலயத்தின் விைளயாட்  
ைமதானத் க்கு 2 மில் ய ம் எ க்கலம்பிட்  மத்திய மகா 
வித்தியாலயத் க்கு 3 மில் ய ம் காட்டாஸ்பத்திாி விைளயாட்  
ைமதானத் க்கு ஒ  மில் ய ம் ஒ க்கியி க்கிறீர்கள். இந்த 
விைளயாட் க் கழகங்க க்கு நிதி ஒ க்கியைத நான் பிைழ என்  
ெசால்லவில்ைல. மன்னார் மாவட்டத்தில் சாதைன பைடக்கின்ற 

ரர்கள் அங்கம் வகிக்கின்ற விைளயாட் க் கழகங்கள் 
இ க்கும்ேபா , அவற் க்கு எவ்வித நிதி ம் ஒ க்கப்படாமல், 
குறிப்பிட்ட ஒ  சில விைளயாட் க் கழகங்க க்கு மட் ம் ஏன், 
இந்த நிதி ஒ க்கப்பட்ட ? 

 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
பள்ளி ைன விைளயாட் க் கழக ைமதானத் க்கும் நிதி 

ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட்ட .  
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
பள்ளி ைன விைளயாட் க் கழக ைமதானத் க்கு 

உங்க ைடய அைமச்சால் நிதி ஒ க்கீ  ெசய்யப்படவில்ைல. 
 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
இல்ைல, எங்க ைடய அைமச்சி டாகத்தான் நிதி 

ஒ க்கப்பட்ட .  
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
இல்ைல! உங்க ைடய அைமச்சால் நிதி ஒ க்கீ  

ெசய்யப்படவில்ைல. அ பற்றிய list ஐ நான் கச்ேசாியி ந்  
தான் ெபற்ேறன்.  

 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
அதில் சில தகவல்கள் பிைழயாக இ க்கலாம். 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
இல்ைல! இல்ைல! பள்ளி ைன விைளயாட் க் கழகத் க்கு -  
 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, நாங்கள் பள்ளி ைன 

விைளயாட் க் கழகத் க்கும் அேதேபான்  வ னியா நகர 
விைளயாட்  ைமதானத் க்கும் நிதி ஒ க்கியி க்கிேறாம். நீங்கள் 
குறிப்பிட்ட  ேபான்  எங்க ைடய அைமச்சு ஓர் அரசியல் கட்சி 
சார்ந்ேதா அல்ல  ஒ  ச கம் சார்ந்ேதா ேசைவ ெசய்வதில்ைல. 

நீங்கள் ெசான்ன ேபான்  மன்னார் மாவட்ட விைளயாட்  
ைமதானம் - எமில்நகர் விைளயாட்  ைமதானத் க்கான நிதி 
எங்க ைடய அைமச்சி டாகத்தான் வழங்கப்பட் க்கின்ற . 

 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
அ  மாவட்டத் க்குாிய நிதி! நான் குறிப்பி வ , கிராம 

மட்டங்களில் இ க்கின்ற விைளயாட் க் கழகங்க க்கு 2015ஆம் 
ஆண்  - 

 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
அதில் பள்ளி ைனக்கும் ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட்ட .  
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
பள்ளி ைன விைளயாட் க் கழகத் க்கு UDA இனால்தான் 33 

மில் யன் நிதி ஒ க்கப்பட் , தற்ெபா  ேவைல 
நடந் ெகாண் க்கிற .  

 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
இல்ைல! எங்க ைடய அைமச்சி டாக ம் 10 இலட்சம் 

பாய் ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட்ட . ஆனால், - 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சி டாக எந்தவிதமான நிதி ம் 

வழங்கப்படவில்ைல. நான் ஏன் இைத அைமச்சாின் கவனத் க்குக் 
ெகாண் வ கின்ேறன் என்றால், கடந்த காலங்களில் 
விைளயாட் க் கழகங்க க்கு நிதி ஒ க்கியதில் பக்கச்சார்  
இ ந்தைதச் சுட் க்காட் வதற்காக. 

 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
பக்கச்சார்பில்ைல! நீங்கள் சைபக்குப் பிைழயான தகவைல 

வழங்கக்கூடா .  
 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
இல்ைல! இல்ைல! நான் பிைழயாகத் தகவல் வழங்கவில்ைல.  
 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
நான் ெசால்வைதக் ெகாஞ்சம் ேக ங்கேளன்! எமில்நகர் 

விைளயாட்  ைமதானத் க்காக கிட்டத்தட்ட 50 மில் யன் 
பாய்க்குேமல் நிதி ஒ க்கப்பட் க்கிற . சாியா? 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
அ  உங்க ைடய விைளயாட் த் ைற - 
 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
இல்ைல!  
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ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
அ  உங்க ைடய விைளயாட் த் ைற அைமச்சினால் 

ஏற்ெகனேவ தீர்மானிக்கப்படவில்ைல.  

 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
தீர்மானித்தேதா, இல்ைலேயா! எங்க ைடய  -  

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
2011ஆம் ஆண்  - 

 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, நீங்கள் சைபையப் பிைழயாக 

வழிநடத்தக்கூடா . எமில்நகர் விைளயாட்  ைமதானம் 
அைமப்பதற்கு விைளயாட்  அைமச்சினால் நிதி ஒ க்கீ  
ெசய்யப்பட் க்கிற . அேதேபால, நானாட்டான் பிரேதசத்தில் 
கிட்டத்தட்ட 275 மில் யன் பாய் ெசலவில் மாவட்ட 
விைளயாட் த் ெதாகுதி கட்டப்ப கின்ற . [இைடயீ ] இல்ைல! 
நீங்கள் ெசால்ல வ கின்ற - 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
நான் இப்ெபா , மாவட்ட விைளயாட்  ைமதானங்கைளப் 

பற்றிக் கைதக்கவில்ைல. கிராம மட்டங்களிேல - 

 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
இல்ைல. நீங்கள் பிைழயாக ெசால்கிறீர்கள். ெபா ள்ேகாடல் - 

interpretation - பிைழயாகப் ேபாகின்ற .  கிராம மட்டங்களில் - 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
இல்ைல, இல்ைல. ஒ நா ம் நான் பிைழயாகச் 

ெசால்லமாட்ேடன். அைமச்சரைவ அந்தஸ் ள்ள அைமச்சர் 
அவர்கள் இைத நன்றாக விளங்கிக்ெகாண் க்கிறார். 
அதனால்தான் அவர் ஒன் ம் கூறாமல் இைதக் 
ேகட் க்ெகாண் க்கிறாெரன்  நிைனக்கின்ேறன்.  
 

ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
அ  சாி. பள்ளி ைனக்கு நிதி ஒ க்கீ  ெசய்த விடயம் பற்றி 

நீங்கள் தவறாக விளங்கி ைவத்தி க்கிறீர்கள். நான் சைபக்கு - 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන්වූ කාලෙය්දී 

ඔබතුමා පැහැදිලි කිරීම කරන්න.  

දැන් කථාව අවසන් කරන්න ගරු මන්තීතුමා. 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
මට තව විනාඩියක කාලයක් ලබාෙදන්න මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. 

ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, இனிவ ம் காலங்களில் 
இப்ப யான ஒ  ெசயற்பா  நைடெபறக்கூடா  
என்பதற்காகத்தான் நான் உங்க ைடய கவனத்திற்கு இைதக் 
ெகாண் வந்ேதன்.  

அேதேநரத்தில், மன்னார் மாவட்டத்தி க்கின்ற 
ெதாழில் ட்பக் கல் ாி ெதாடர்பாக திறன்கள் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழிற்பயிற்சி அைமச்சர் ெகௗரவ சந்திம ரக்ெகா  
அவர்களிடம் கடந்த ஜூன் மாதம் 1ஆம் திகதி நான் க தம் 
ஒன்ைறச் சமர்ப்பித்தி ந்ேதன். அந்த ெதாழில் ட்பக் கல் ாியில் 
Civil Engineering NVQ -V கற்ைகெநறி ஆரம்பிக்கப்பட் , நான்கு 
மாதங்களில் நி த்தப்பட் க்கிற . அைத மீண் ம் 
ஆரம்பிக்கும்ப  நான் ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கைள ேநாில் 
சந்தித்  க தெமான்ைறக் ெகா த்தி ந்ேதன். இன் வைர 
அதற்குாிய பதில் கிைடக்கவில்ைல. ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
மன்னார் மாவட்டத்திற்கு வ ைக தரேவண் ம். அங்கி க்கின்ற 
ெதாழில் ட்பக் கல் ாியில் பல குைறபா கள் இ க்கின்றன. 
மன்னார் மாவட்டத்திற்ெகன ஒேரெயா  ெதாழில் ட்டக் 
கல் ாிதான் இ க்கின்ற . அந்த மாவட்டத்தில் ஓாிலட்சத் க்கும் 
ேமற்பட்ட மக்கள் இ க்கின்றார்கள். ெப ம்பாலான இைளஞர்கள் 
அந்த ெதாழில் ட்பக் கல் ாியி டாகப் பயன் ெப வதற்கு 
ஆயத்தமாக இ க்கின்றார்கள். ஆனால், அந்த ெதாழில் ட்பக் 
கல் ாியில் பல குைறபா கள் காணப்ப கின்றப யால் எங்கள் 
பிரேதசத்தில் இ க்கின்ற இைளஞர், வதிகளால் சாியான 

ைறயில் அங்கு வழங்கப்ப ம் கற்ைகெநறிகைளக் கற்க 
யாமல் இ க்கிற . ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் ேநர யாக 

எங்க ைடய மாவட்டத்திற்கு விஜயஞ்ெசய்  அங்கி க்கின்ற 
குைறபா கைள நிவர்த்தி ெசய்ய ேவண் ம்.  

அேதேநரத்தில், ஏற்ெகனேவ ஆரம்பிக்கப்பட்  நான்கு 
மாதங்களில் நி த்தப்பட்ட அந்தக் கற்ைகெநறியிைன மீண் ம் 
ஆரம்பிப்பதற்கு ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம் என்  நான் மீண் ம் ேகட் க்ெகாள் கின்ேறன். அந்த 
மாணவர்கள் நான்கு மாதங்கள் வைரதான்  கல்விையப் 
ெபற்றி க்கிறார்கள். அங்கு மாணவர்க ைடய எண்ணிக்ைக 
குைறவாக இ க்கின்ற காரணத்தினால்தான் அ  
நி த்தப்பட்டதாக அைமச்சு அறிவித்தி க்கிற . "மாணவர் 
எண்ணிக்ைக குைறந்தா ம் அந்தக் கற்ைகெநறி ெதாடர்ந்  

ன்ென க்கப்ப ம்" என்  நீங்கள் எனக்கு 
உ தியளித்தி ந்தைத உங்க ைடய கவனத்திற்குக் ெகாண்  
வந் , வாய்ப் க்கு மீண் ம் நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன்.  
 

[අ.භා. 5.53] 
 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න කාලය 

ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ෙබොෙහොමත්ම සත්ුතියි. මම කථා 
කරන ෙකොට කීඩා ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් සිටීවි කියා 
ඇත්තටම මම බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. එතුමා ෙම් ගරු සභාෙවන් 
ගියත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා නම් ෙම් ගරු සභාව තුළට එයි 
කියලා මම හිතනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ඉතාමත් වැදගත් වූ පනත් ෙකටුම්පත් ෙදකක් 
වන "සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණය අධිකාරිය (සංෙශෝධන) 
පනත් ෙකටුම්පත" සහ "ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස 
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ආයතනය පනත් ෙකටුම්පත" විවාදයට ගන්නා ෙම් අවස්ථාෙව් මට 
කථා කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මම සතුටු ෙවනවා.  

මුලින්ම, සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණය ගැන කථා කරන 
ෙකොට පධාන වශෙයන්ම කථා කළ යුතු ෙදයක් තමයි එහි තිෙබන 
400m-track එක. එම track එක තමයි ෙලොකුම පශ්නයක් වුෙණ්. 
මට කථා කරන්න වැඩි ෙවලාවක් නැති නිසා මම මාතෘකාෙව් 
අදාළ ෙකොටසටම යන්නම්. 

අපට මතකයි, පසුගිය ආණ්ඩුෙව් ගරු මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් කීඩා අමාත්යවරයා ඉන්න කාලෙය් ඒ track එක 
හදන්න ගතවුණු කාලයටත් වඩා ඉක්මනට ඒ track එක ගැලවුණු 
බව. එම කීඩාංගණෙය් සම්පූර්ණ සංවර්ධන කටයුතු කරනෙකොට 
track එක යට තිබුණු වතුර ඉවත් ෙනොකිරීම තමයි ඒක 
ගැලෙවන්න ෙහේතු වුෙණ්. ඒ track එක යට වතුර තියාෙගන තමයි 
ඒක හැදුෙව්. ඊට පස්ෙසේ ඒ track එක ගැලවිලා ගියා. ඒක හදන්න 
සම්බන්ධ වුෙණ් "ගහ ෙකොළ" ද ෙමොකක්ද කියන සමාගමක්. එම 
සමාගමට අත් දැකීම් තිබුෙණ් නැහැ. අත් දැකීම් ෙනොතිබුණත් 
තාක්ෂණික කමිටු වාර්තාව අනුමත කරනෙකොට එම කමිටුව තුළ 
ලංකාෙව් සිටි දක්ෂතම මලල කීඩිකාවක් සිටියා. එතුමිය දැන් කීඩා 
උපෙද්ශිකාවක හැටියට කටයුතු කරනවා. කීඩා ඇමතිවරයා 
ෙපෞද්ගලිකව ගිහිල්ලා එතුමියට බල කරලා තමයි එම සමාගමට 
ෙටන්ඩරය ලබාගන්න එතුමියෙග් අනුමැතිය ගත්ෙත්. ඒක තමයි 
ඇත්ත කථාව.  

ඒ කාලෙය් එම track එක හදන්න රුපියල් මිලියන එකසිය 
ගණනක් වැය වුණා. ඇමතිවරයා නැතත් සුගතදාස ජාතික කීඩා 
සංකීර්ණය අධිකාරිෙය් මහත්වරු ෙම් කාරණය දන්නවා. එම නිසා 
ඒ කාලෙය්, ජාතියට ෙම් පශ්නය ෙලොකුවට බලපෑවා. අපට තිබුණු 
එකම 400m-track එක අවශ්ය කටයුතු සඳහා භාවිත කරන්න බැරි 
වුණා. වර්තමාන කීඩා ඇමතිතුමා කීඩකෙයක් හැටියට උෙද්ට 
දුවන අන්දම අපි දකිනවා. කීඩකෙයකු ෙලස එතුමා තුළ තිෙබන 
හැකියාවත් පෙයෝජනයට අරෙගන ෙම් පශ්න විසඳා ෙදයි කියන 
විශ්වාසය අපට තිෙබනවා. නමුත්, ඒ විශ්වාසය පලුදු වන විධියට 
පසුගිය කාලෙය් සිද්ධියක් සිදු වුණා. ෙදවැනි වතවාටත් එම 
කීඩාංගණෙය් 400m-track එක හදන්න tenders call කරලා, pre-
bid meetings පවත්වලා තිබුණා. නැවත වතාවක් call කරලා, 
පසුගිය රජය කාලෙය් ෙම් රෙට් ෙමවැනි කුපකට වැඩ කරපු 
සමාගමකටම ඊළඟ tender එකත් ෙදන්න යනවා කියලා අපට 
ආරංචියි. ෙම් කාරණය ගැන ඇමතිවරයා දන්නවාද කියා මා 
දන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ෙම්කට වර්තමාන ඇමතිවරයාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවන්න මම කැමැතියි. එම සමාගම 2013 දී 
ආරම්භ කළ සමාගමක්. ෙමවැනි ෙටන්ඩරයක් ෙදනෙකොට අඩුම 
තරමින් අවුරුදු 10කවත් අත් දැකීම් තිෙබන්නට ඕනෑ. නමුත්, 
ඔවුන්ට එවැනි අත් දැකීම් නැහැ. අඩුම තරමින් ඔවුන් track 5ක්වත් 
හදලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම ඒ අය ෙටන්ඩරය සඳහා මුලින්ම ලංසුව 
දාලා තිබුෙණ් රුපියල් මිලියන 365යි. නැවත ෙදවැනි වටෙය් call 
කළාම, එය රුපියල් මිලියන 265 දක්වා අඩුෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන් ෙකළින්ම රුපියල් මිලියන 100ක් අඩුෙවලා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අපට විශාල සැකයක් පවතිනවා. තාක්ෂණික 
කමිටුෙව් කියාකලාපය පිළිබඳව තව ටිකක් ෙසොයා බලන ෙලස 
මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. නැවතත් අර "ගහ 
ෙකොළ" වෙග් අත් දැකීම් නැති සමාගමකට සුගතදාස ජාතික කීඩා 
සංකීර්ණෙය් සංවර්ධන කටයුතු භාර දුන්ෙනොත්, නැවතත් 
ෙවන්ෙන් "ගහ ෙකොළ" කියන සමාගම සිදු කළ ෙදයටත් වඩා එහා 
ගිය එකක්. එම නිසා ෙම් ගැන කාරුණික අවධානය ෙයොමු 
කරන්න කියා මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනය පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කිරීමත් මම ඉතාම අගය කරනවා. එය ඉතා අවශ්ය පනත් 
ෙකටුම්පතක් විධියට තමයි අපි දකින්ෙන්. මෙග් නම් අදහස ෙම් 

වාෙග් තාක්ෂණික ආයතන අෙප් රෙට් පළාතකට එකක්වත් 
අවශ්ය ෙවනවා කියලායි. ෙමොකද, ෙම් ආයතනය විතරයි model 
එකක් හැටියට නියම තාක්ෂණ ශිල්පීන් බිහි කරන ආයතනයක් 
හැටියට ලංකාෙව් ස්ථාපිත ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

අෙනක් කාර්මික පාඨමාලාවල ඒ standards නැහැ. ඒ නිසා 
දැනට රජය විසින් පාලනය වන අෙනකුත් කාර්මික විද්යාල - 
Technical Colleges - ටික අඩුම තරෙම් ලංකා ජර්මානු කාර්මික 
අභ්යාස ආයතනෙය් level එකට upgrade කළ යුතු ෙවනවා. 
ලංකාෙව් උසස් තාක්ෂණික අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන් අපි 
2013දී JICA එෙක් වාර්තාවක් හැදුවා. මමත් ඒ වාර්තාව හදපු 
consultant team එෙක්  හිටපු නිසායි මම ඒ ගැන දන්ෙන්. 
එත ෙකොට අපි දැක්කා, ෙමවැනි ඉතාමත් දියුණු තාක්ෂණෙයන් 
යුක්ත තාක්ෂණ ශිල්පීන් බිහි කරන ආයතන ලංකාවට අවශ්ය බව. 
ඒකට ෙහොඳම උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙත් ජපානයයි. ෙමවැනි 
තාක්ෂණ ශිල්පීන් බිහි කරන Kosen කියන ආයතන ජපානෙය් 
හැම පළාතකම එක බැගින් තිෙබනවා. ෙම් තාක්ෂණෙව්දීන් හරහා 
තමයි ජපානයට අවශ්ය සියයට 20ක් විතර ඉංජිෙන්රුවන් බිහි 
කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම කලින් කථාවකදීත් ගරු මන්තීවරෙයක් 
කියනවා අපට ඇසුණා, ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස 
ආයතනෙය් පුහුණු ෙවච්ච අය බහුල වශෙයන් විෙද්ශ රටවල්වල 
සිටින බව. උදාහරණයක් වශෙයන් ඕස්ෙට්ලියාව වැනි රටවල්වල 
ෙමවැනි තාක්ෂණෙව්දීන් දහස් ගණන් ඉන්නවා.  

අෙප් ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු 
සභාෙව් ඉන්නවා. නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
අවධානය ෙයොමු කෙළොත් ෙහොඳයි. ෙමොකද, අවංකවම කථා 
කෙළොත් දැනට තිෙබන කාර්මික විද්යාල ෙම් තත්ත්වයට උසස් 
කරන්න බැහැ. ඒක තමයි අෙප් අත් දැකීෙමන් දැක්ක ෙද්. 
වාර්තාෙවත් අපි එය සඳහන් කළා. ඇත්තටම දැනට ෙලෝකෙය් 
පධාන වශෙයන් ෙමවැනි models සහිත පිළිගත් කාර්මික විද්යාල 
තිෙබන්ෙන් ජර්මනිෙය්ත්, ජපානෙය්ත් විතරයි. 13වසර දක්වා 
අධ්යාපනය හැදෑරීම රජය විසින් අනිවාර්යය කරලා තිෙබන 
ෙවලාවක ෙමවැනි කාර්මික පාඨමාලා හඳුන්වා දිය යුතුයි. පුළුවන් 
නම්, ඉදිරි අවුරුදු ෙදක-තුන ඇතුළත ඔබතුමන්ලාෙග් 
අමාත්යාංශය හරහා රෙට් පළාත් නවයටම ෙමවැනි පාඨමාලා 
කියාත්මක කළ හැකි කාර්මික විද්යාල ඇති කරන්න. ඒක කරන්න 
නම් ඒ quality එක තිෙබන, ඒ පමිතිය ඒකාකාරව කියාත්මක වන 
තැනක් ආරම්භ කළ යුතු ෙවනවා. ඒකට ෙහොඳම උදාහරණයක් 
තමයි ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනය. ඒ නිසා ෙම් 
ආයතනය ෙපර දැරි කරෙගන ලංකාෙව් තිෙබන අෙනක් කාර්මික 
විද්යාලත් ඒ තත්ත්වයට ෙගන ඒෙම් දර්ශනය ගරු ඇමතිතුමාටත්, 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටත් තිෙබනවා කියලා මම හිතනවා. 13වසර 
දක්වා අධ්යාපනය අනිවාර්යය කරන පතිපත්තිමය තීරණය 
කියාත්මක කරන්න පුළුවන් වුණා වාෙග්ම ෙමවැනි අභ්යාස 
ආයතන ලංකාව පුරාම බිහි කිරීමට හැකි ෙව්වා! කියන 
පාර්ථනයත් එකතු කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
[பி.ப. 6.00] 

 

ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ් මහතා (කීඩා නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் - விைளயாட் த் ைற பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. H.M.M. Harees - Deputy Minister of Sports) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

இன்  இச்சைபயிேல எம  விைளயாட் த் ைற அைமச்சின் 
கீழ் வ கின்ற 1999ஆம் ஆண் ன் 17ஆம் இலக்க, சுகததாச ேதசிய 
விைளயாட் கள் கட் டத்ெதாகுதி அதிகாரசைப (தி த்தம்) 
சட்ட லம் விவாதத் க்கு எ க்கப்பட் க்கிற . 
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இத்தி த்தத்தி டாக அதிகாரசைபயான  விைனத்திறன் 
மிக்கதாக ஆக்கப்பட் , அதன் கீ ள்ள பிரதான ைமதானமான 
சுகததாச விைளயாட்டரங்கு ந ன மயப்ப த்தப்படவி க்கின்ற . 
இ ெதாடர்பில் இங்கு பல உ ப்பினர்கள் குறிப்பிட் ப் 
ேபசினார்கள். அதற்குப் பதில் கூறேவண் ய கடைம 
எனக்கி க்கிற . இவ்விைளயாட்  ைமதானமான , எம  
நாட் ல் இ க்கின்ற ஒ  ேதசிய விைளயாட்  ைமதானமாகும். 
இம்ைமதானம் ன்னாள் ஜனாதிபதி பிேரமதாஸ அவர்க ைடய 

யற்சியினால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட . தற்ெபா  ெகௗரவ 
அைமச்சர் தயாசிறி ஜயேசக்கர அவர்களின் 
வழிகாட் த ன்ேபாில் அதி ள்ள மிகப் பிரதான ன்  
விடயங்களில் மாற்றம் ெசய்யப்பட்  வ கின்ற . தலாவ , 
இதன் உள்ளக ைமதானம் ைமப்ப த்தப்பட் , 
ெதற்காசியாவில் ஒ  சிறந்த ைமதானமாக 
உ வாக்கப்பட் க்கிற . இரண்டாவ , ைமதானத்தின் track 
அதாவ  ஓ பாைதையச் ெசப்பனி வதற்கான - 
ந னப்ப த் வதற்கான ேவைலகள் ன்ென க்கப்ப கின்றன. 
இந்த வ டம் சம்பர் மாதத் க்குள் அந்த ேவைலகைளப் ர்த்தி 
ெசய்வதற்கு அதிகாரசைப திட்டங்கைள வகுத் ள்ள . 

ன்றாவ , பார்ைவயாளர் அரங்கிைனத் தற்காலத் க்கு 
ஏற்றவைகயில் ந னமயப்ப த்தி, அதைன எதிர்வ கின்ற வ டம் 
ந ன பார்ைவயாளர் அரங்காக மாற் வதற்கும் எங்க ைடய 
அைமச்சு நடவ க்ைககைள எ த் ள்ள .  

இவ்வ டம் விைளயாட் த் ைற அைமச்சு அதன  50ஆவ  
வ டத்ைத -ெபான்விழா ஆண்ைட - ர்த்தி ெசய்கின்ற . இந்த 
அைமச்சு 1967ஆம் ஆண்  தலாவ  விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர் சுகததாச அவர்களினால் அலங்காிக்கப்பட் , 
தற்ெபா  அதன  50 ஆவ  நிைற  வ டத்தில் எங்க ைடய 
அைமச்சர் தயாசிறி ஜயேசகர அவர்களால் ன்ெகாண்  
ெசல்லப்ப கின்ற . எனேவ, 50ஆவ  ஆண்  நிைறைவ 

ன்னிட் , எங்க ைடய அைமச்சான  நாட் ல் விைளயாட் த் 
ைறைய ேம ம் அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக பல்ேவ  

நடவ க்ைககைள எ த்தி க்கின்ற . வ கின்ற ெசப்ெரம்பர் 
மாதம் 22ஆம் திகதியி ந்  ன்  நாட்க க்கு மாத்தைறயில் 
ேதசிய விைளயாட்  விழா நைடெபறவி க்கின்ற . அதில் 
விைளயாட் க் கண்காட்சி ம் இடம்ெபறவி க்கின்ற . 
இதன் லம் விைளயாட் ன் க்கியத் வம் ெதாடர்பில் 
ெபா மக்கைள அறி த் வதற்கான ஏற்பா கைள ம் அைமச்சு 
ெசய்தி க்கின்ற .  

ேம ம், இங்கு சில உ ப்பினர்கள் தங்க ைடய பிராந்திய 
விைளயாட் த் ைற அபிவி த்தி சம்பந்தமாக ம் 
ேபசியி ந்தார்கள். ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்கள் 
ேபசியெபா , யாழ்ப்பாணம் அல்பிரட் ைரயப்பா 
விைளயாட்டரங்கில் ேம ம் பல வசதிகள் ஏற்ப த்தப்பட 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாண்டார். அதற்கு எங்க ைடய 
அைமச்சு ஏற்ெகனேவ பல வசதிகைளச் ெசய்ததன் லம் அ  
இன்  ஒ  ந ன ேதசிய விைளயாட்டரங்காக மிளிர்கின்ற . 
அதி க்கின்ற ஒ  மிகப் ெபாிய குைறபா  உள்ளக 
விைளயாட்டரங்கு - Indoor Stadium இல்லாதி ப்பதாகும். 
அதைன ம் யாழ். மக்களின் நலன் க தி எங்க ைடய அைமச்சு 
175 மில் யன் பாய் ெசலவில் நிர்மாணித் க் ெகா ப்பதற்கான 
நடவ க்ைககைள எ த் வ கின்ற .  அேதேநரம், வட 
மாகாணத்தில் கிளிெநாச்சி, மன்னார், ல்ைலத்தீ , வ னியா 
ேபான்ற இடங்களில் மாவட்ட விைளயாட்  ைமதானங்கள் பாாிய 
நிதி ஒ க்கீ களின் லம் நிர்மாணிக்கப்பட்  வ கின்றன.   

ேம ம், எங்க ைடய கிழக்கு மாகாணத்தில் ெகௗரவ 
உ ப்பினர் வியாேழந்திரன் அவர்கள் குறிப்பிட்ட ேபான்  
ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்ட பல கிராமங்களி க்கின்றன. அந்தக் 
கிராமங்களி ள்ள ைமதானங்கள் இப்ெபா ம் 

பற்ைறக்கா களாக இ க்கின்றன. எனேவதான், எதிர்வ ம் வர  
ெசல த் திட்டத்தில் இந்த ைமதானங்கைள வி த்தி ெசய்வதற்கு  
எங்க ைடய அைமச்சர் அவர்க டாக நிதி அைமச்சர் 
அவர்களிடம் வடக்கு, கிழக்கில் த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட 
ைமதானங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கான விேசட 
திட்டெமான்ைற அ ல்ப த் வதற்கான ேயாசைனைய 

ன்ைவத்தி க்கின்ேறன்.  அவ்வா  அத்திட்டம் ெசயற்பாட் க்கு 
வ கின்றேபா  நிச்சயமாக த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட 
கிராமங்களி ள்ள ைமதானங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கான 
வழிவைககள் ஏற்ப ம்.   

ேம ம், என் ைடய மாவட்டத்தில் ெபாத் வில் பிரேதசத்தில் 
70,000க்கு ேமற்பட்ட மக்கள் வாழ்கின்றார்கள். அங்குதான் 
அ கம்ைப சுற் லா ைமயப்பகுதி காணப்ப கின்ற . 
இவ்வாறான ஒ  பிரேதசத்தில் இ வைர ஒ  ெபா  
விைளயாட்  ைமதானம் இல்லாதி க்கின்ற ஒ  குைறபா  
இ ந்த . எனேவ, அந்த ைமதானத்ைத உ வாக்குவதற்கு வன 
இலாகாத் திைணக்களத் டன் ேபசி 15 ஏக்கர் காணிைய 
அவர்களிடமி ந்  ெபற்  ஒ  ெபா  விைளயாட்  
ைமதானத்ைத உ வாக்குவதற்கான நடவ க்ைகயிைன அைமச்சு 
ேமற்ெகாண்  வ கின்ற .  

ெகௗரவ உ ப்பினர் சாள்ஸ் நிர்மலநாதன் ேபசியேபா , 
மன்னார் மாவட்டத்தில் சில இடங்க க்கு மட் ம் சில 
ேநாக்கங்க க்காக நிதிகள் ஒ க்கீ  ெசய்ததாகக் கூறியி ந்தார். 
இ  மிகத் தவறான ஒ  விடயம். ஏெனன்றால், மன்னார் 
மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தமட் ல் நானாட்டான் பிரேதசத்தில் 
நாங்கள் 290 மில் யன் பாய் ெசலவில் மாவட்ட 
விைளயாட்டரங்ைக அைமத் வ கின்ேறாம்.  அேதேநரம், 
மன்னார் எமில்நகாில் 50 மில் ய க்கு ேமல் நிதி ஒ க்கீ  
ெசய்யப்பட்  ஒ  ைமதானம் அைமக்கப்பட்  வ கின்ற . 
அேதேபான்  பள்ளி ைன, எ க்கலம்பிட்  ேபான்ற பல 
கிராமங்களில் கிராம ைமதானங்கள் அபிவி த்தி 
ெசய்யப்ப கின்றன.   

அேதேபான்  நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற அம்பாைற 
மாவட்டத்தில் எந்தவித இன, மத ேவ பா ன்றி 
அம்பாைறயி ள்ள தமிழ்ப் பிரேதசங்களான ஆைலய ேவம் , 
தி க்ேகாவில், காைரதீ , பாண் ப்   ேபான்ற இடங்களி ள்ள 
ைமதானங்க ம் கல் ைன கார்ேமல் பாத்திமா கல் ாி 
ைமதான ம் கல் ைன ெவஸ்  விைளயாட்  ைமதான ம் 
மற் ம் அம்பாைற ெதஹியத்தகண் , நாமல் ஓயா- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up your speech now. 

 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
Please give me one minute more, Sir.  

நாமல் ஓயா ேபான்ற பிரேதசங்களில் உள்ள விைளயாட்  
ைமதானங்க ம் விைளயாட் த் ைற அைமச்சி டாக நிதி 
ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ச் ெசப்பனிடப்பட் க்கின்றன.  
குறிப்பாக, எங்க ைடய இந்த அைமச்ைச ெகளரவ அைமச்சர் 
தயாசிறி ஜயேசகர அவர்கள் ெபா ப்ேபற்ற பின்  
எல்ேலா ைடய கவன ம் எம்பக்கம் தி ம்பியி க்கின்ற . 
தற்ேபா  விைளயாட் த் ைற வளர்ச்சிப் பாைதயில் 
ெசன் ெகாண் க்கின்ற . எனேவ, அ த்த வ டத் க்கான 
வர  ெசல த் திட்டத்தி டாக ேம ம் கிராமங்க க்கான 
ைமதான அபிவி த்தி என்ற இலக்ைக ேநாக்கிப் பயணிப்பதற்கு 

ெசய்தி க்கின்ேறாம் என்  கூறி, விைடெப கின்ேறன்.  
நன்றி.  
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[ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන  නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 07ක් තිෙබනවා.  
 

[අ.භා. 6.08] 
 

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, ලංකා ජර්මානු කාර්මික 

අභ්යාස ආයතනය  විෙශේෂ ආයතනයක් ෙලස නීතිගත කිරීම සඳහා 
අද  ඉදිරිපත් කර ඇති  ලංකා  ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනය  
පනත් ෙකටුම්පත ෙදවැනි වර කියැවීෙම් විවාදෙය්දී ගරු 
මන්තීතුමන්ලා ඉදිරිපත් කළ අදහස්වලට සවන් දීලා,  අමාත්යාංශ ය 
ෙවනුෙවන්  පිළිතුරු කථාව කරන්නයි මම සූදානම් වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු  මන්තීතුමන්ලා සඳහන් 
කළ පරිදි ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ෙම් ආකාරයට සකස් ෙවලා 
ඉදිරිපත් වීම ජාතික අවශ්යතාවක්. ඒ ෙවනුෙවන් අෙප් අමාත්යතුමා 
පධාන අෙප් අමාත්යාංශෙය් කාර්ය මණ්ඩලය වාෙග්ම,  මීට ෙපර 
හිටපු අමාත්යවරු කිහිපෙදෙනක්ම ඉතාම  ඕනෑකමින් වැඩ කළා. 
.ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා ෙම් අමාත්යාංශය භාරව සිටි 
කාලෙය් සිට එතුමාත්, ඒ අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරුත්, ඊට පසුව 
හිටපු අමාත්යවරුත් ෙම්   කාරණය දිගින් දිගටම ඉදිරියට කරෙගන 
ආවාට පස්ෙසේ, ගරු  චන්දිම වීරක්ෙකොඩි අමාත්යතුමා ඒ අවශ්ය  
කරන එකතු කිරීම් කරලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අද 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. ෙම් කාලය ඇතුළත ෙම් 
ෙවනුෙවන් වැඩ කළ සියලු ෙදනාටම ෙම් රෙට් වෘත්තීය 
අධ්යාපනෙය් අභිවෘද්ධිය තකන ජනතාව ෙවනුෙවන් අ පෙග් 
ෙගෞරවනීය ස්තුතිය ෙම්  අවස්ථාෙව්දී  පුද කරන්න කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ඉතාම ඵලදායි ෙයෝජනා රැසක් ඉදිරිපත් කළා. 
විෙශේෂෙයන් ෙම් පාලක මණ්ඩලය පත් කර ගැනීෙම්දී ඒ 
අධ්යක්ෂවරු නිකම්ම පත් කරන්ෙන් නැතිව, ඒ පත්වන අයෙග් 
සුදුසුකම් ගැන කිසියම් හඳුනා ගැනීමක් කරන්න කියලා ගරු ඩලස් 
අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා  ෙයෝජනා කළා. ඉතාම ෙගෞරවෙයන් අපි 
ඒ ෙයෝජනාව භාර අරෙගන ඒ සංෙශෝධන කරන්න කටයුතු කර 
තිෙබන බව මා කියන්න  කැමතියි.  

ගරු මන්තීතුමන්ලා අද හුඟක් ඵලදායි ෙයෝජනා තමයි ඉදිරිපත් 
කෙළේ. මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා සඳහන් කළ 
ආකාරයට, ෙම් රටට අද අවශ්ය ෙවන්ෙන් ඉහළ පමිතිෙයන් යුක්ත 
කාර්මික තාක්ෂණික පුහුණු ආයතනයි. අපි ෙද්ශපාලනය කරන 
අය හැ ටියට ගම්වල ඇවිදිනවා. ඒ අවස්ථාවලදී අත්හැර දමා 
තිෙබන පාසල්    ෙගොඩනැඟි  ල්ලක් දකිනවිට, "ෙමතැන වෘත්තීය 
පුහුණු මධ්යස්ථානයක් දාමු "කියලා ජනතාව ඇවිත් කියනවා. 
ෙමය ෙහොඳ අදහසකින් කියනවා ෙවන්න පුළුවන්.  නමුත් එක්තරා 
ආකාරයකට වෘත්තීය පුහුණුව සම්බන්ධෙයන් ෙම් රෙට් තවමත් 
තිෙබන්ෙන් නිෙෂේධනීය ආකල්ප. තවමත් මූලිකත්වය තිෙබන්ෙන්, 
ෙහොඳයි කියලා හිතන්ෙන්,  පමුඛත්වෙයහිලා  සලකන්ෙන් පාසල්  
අධ්යාපනය සහ විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනයයි. නමුත් ෙලෝකය 
පිළිෙගන තිෙබන හැටියට, රටවල් දියුණු කරන්න නම්, ආර්ථික 
සමෘද්ධිය අත්පත් කර ගන්න  නම්, මානව සංවර්ධනයක් අත්පත් 
කර ගන්න  නම් ශාස්ත වාෙග්ම ශිල්ප අංශෙයන්ද ෙම් දූ  දරුවන් 
සංවර්ධනය කරන්න අවශ්යයි. ඒ සඳහා මාර්ගය ෙවලා තිෙබන්ෙන්  
නිපුණතා සංවර්ධනය සහ  වෘත්තිය පුහුණුව කියන  කාරණයයි.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාරණය  මෙග් 
ෙපෞද්ගලික අදහසක්.  ගමක් ගමක් පාසා ගාම නිලධාරි කාර්යාල 
තිෙබනවා වාෙග් ෙම් වෘත්තීය පුහුණු මධ්යස්ථානත් අවශ්ය 
ෙවන්ෙන් නැහැ. අෙප් රට කුඩා  රටක්. අපට කළමනාකරණය 
කර ගන්න පුළුවන් ජනගහනයක් ඉන්නවා. අෙප් මාර්ග පද්ධතිය 
ෙහොඳයි. අෙප් සංනිෙව්දන පද්ධතිය ෙහොඳයි. ඒ නිසා අපට අද 
අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඉහළ ෙපෙළේ ආයතන කිහිපයක් 
පමණයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා මූලාසනයට පැමිෙනණවා ඇති.  
 
 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා  මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon  THE HON.  EDWARD GUNASEKARA  left the 
Chair, and  THE HON. DEPUTY SPEAKER   took the Chair. 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා සඳහන් කරමින් සිටිෙය්, 

වෘත්තීය පුහුණු ආයතන සකස් කරෙගන යද්දී විෙශේෂෙයන්ම 
විධිමත් අධ්යාපනය ලබාෙදන කාර්මික අධ්යාපන ආයතන 
සියදහස් ගණනක් ෙම් රටට අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ කියන එකයි. 
අපි හිතමු, අෙප් රෙට් ෙමවැනි ආයතන 25ක් පවත්වාෙගන 
යනවාය කියලා. අපි ඒවා ඉහළම මට්ටමින් පවත්වාෙගන යා යුතුව 
තිෙබනවා. එහිදී අපි උදාහරණයට ගන්නට ඕනෑ, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් විශිෂ්ටභාවයක් අත්පත් කරෙගන තිෙබන රටවල් 
වැඩ කර තිෙබන ආකාරය. ඒ රටවල නම් සඳහන් ලැයිස්තුෙව් 
මුලින්ම තිෙබනවා, ජර්මනිය, ෙකොරියාව, චීනය, ජපානය, එක්සත් 
ජනපදය වැනි රටවල්. ඒ රටවල භාවිත කරන කම ඒ 
ආකාරෙයන්ම යාන්තිකවම අෙප් රටට ගලපා ගන්න බැරි වුණත්, 
ඒවාෙය් මූල ධර්ම සහ ඒවාෙය් පිටුපස තිෙබන දර්ශනය 
උකහාෙගන අපට ෙම් ආයතන දියුණු කරන්න පුළුවන්.  

ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනෙය් පධාන ආයතනය 
රත්මලාෙන් පිහිටා තිෙබනවා. ෙම් පනත අදාළ වන්ෙන් ඒ 
ආයතනයටයි. ඒ වාෙග්ම සෑෙහන කාලයක් තිස්ෙසේ ඉල්ලා සිටි, 
ෙම් ගැන විවිධ විවිධ පර්ෂද අදහස් මතු කරපු ආකාරයට ෙම් 
වනවිට උතුරු පළාෙත් ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනය 
පටන්ෙගන තිෙබනවා.  

අෙප් ශීතරන් මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කළ 
අවස්ථාෙව්දී ෙම්වායින් ලැෙබන පෙයෝජනය පිළිබඳව කිසියම් 
ආකාරයකට සැක සංකා මතුවන අදහසක් මතු කළත්, අපි 
කියන්න කැමැතියි, දැනටමත් 150කට අධික ශිෂ්ය සංඛ්යාවක් එහි 
සිප් සතර හදාරන බව. ඒ ආයතනවල තත්ත්වය දියුණු කරන්න, 
ෙන්වාසිකාගා ර පහසුකම් වැඩි කරන්න රජය මුදල් ෙවන් කර ඒ 
කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඉදිරි කාලෙය්දී අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, මාතර ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස 
ආයතනය ආරම්භ කරන්නයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අමාත්යතුමා  පකාශ කළා,  අඩුම තරමින් ලංකාෙව් පළාත් 
නවය ආවරණය වන ආකාරයටවත් ෙම් වාෙග් ඉහළ ගණෙය් -
ඉහළ ෙපෙළේ- ජාත්යන්තර පමිතියක් තිෙබන, පිළිගැනීමක් තිෙබන 
ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතන නවයක්වත්  අෙප් රෙට් 
ස්ථාපනය කළ යුතු බව. ෙම්වාෙය් විභාග පැවැත්වීම වාෙග් ෙද්වල් 
විධිමත් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දිගින් දිගටම මතු කරපු 
කාරණාවක් තමයි ෙම් ආයතන ෙද්ශපාලනීකරණය කරන්න එපා 
කියන කාරණය. ඒ සම්බන්ධව අපි  දැඩි අවධානයකින්  කටයුතු 
කරනවා. පනතක් සකස් කරලා, ෙම් වාෙග් ආයතන පනතකට 
යටත් කරන්න, ෙම් ආයතන ෛනතික ව හයකට ඇතුළත් 
කරන්න කියන ඉල්ලීම ඇත්ත වශෙයන්ම ෙද්ශපාලන අංශ වලින්, 
පතිපත්ති සම්පාදක අංශවලින් වාෙග්ම ෙකෝප් කමිටුෙව්දීත් මතු 
කළා.  ෙම්  වාෙග් පනත් ෙකටුම්පතක් සකස් කරනෙකොට ඇත්ත 
වශෙයන්ම අමාත්යවරෙයක් වගකියන පාලක සභාවක් ඇති 
කරන්න ෙවනවා. නමුත් ඒ පත් කිරීම් ෙද්ශපාලනීකරණය කිරීමක් 
හැටියට හඳුනාගන්න එපා කියලා අපි කියනවා.  ඇත්ෙතන්ම ඒ 
පත් කරන අධ්යක්ෂවරුන්ට සුදුසුකම් තිෙබන්නට අවශ්යයි. ඒ 
කාරණය අපි පිළිගන්නවා. ඒ නිසා තමයි අමාත්යවරයා විසින් පත් 
කළත්, ඒ පත් කරන අධ්යක්ෂවරු විෙශේෂෙයන් ෙමෝටර් රථ 
කාර්මික ක්ෙෂේතය, විදුලි ක්ෙෂේතය, ඉෙලක්ෙටොනික් ක්ෙෂේතය, 
මූල්ය ක්ෙෂේතය, නිපුණතා සංවර්ධන ක්ෙෂේතය වාෙග් ක්ෙෂේත 
ගණනාවකින් පත් ෙවන්න  ඕනෑ කියලා අපි ෙයෝජනා කරන්ෙන් 
නිකම්ම නිකම් අධ්යක්ෂවරු ෙම්වාට පත් කිරීම වළක්වන්නටයි. 
එම නිසා ඒ අත්යවශ්ය ෙවනස්කම් ටික කරලා තමයි අපි ෙම් 
ආයතනය නිසි පරිදි ස්ථානගත කරන්ෙන් කියන කාරණාව දැනුම් 
ෙදන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යාංශය, 
නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්යාංශය ෙම් තාක්ෂණ ආයතනවලට 
පමණක් වැඩකටයුතු සීමා කරන්ෙන් නැහැ. කිසියම් අධ්යාපන 
මට්ටමක් ලබා ෙගන, NVQ  සහතිකයක් ලබා ගන්නා පිරිස 
දිරිමත් කරන අතරම, රෙට් වෘත්තීය ක්ෙෂේතයන් විශාල පමාණයක් 
ඒ තුළින් වර්ධනය ෙවනවා. සමහර රැකියා ක්ෙෂේත, සමහර ෙද්වල් 
කාලයාෙග් ඇවෑෙමන් ඉතිහාස ෙව්දිකාෙවන් බැස යනෙකොට 
අලුත් රැකියා මතු ෙවනවා; අලුත් වෘත්තීන් මතු ෙවනවා.  වෘත්තීය 
අධ්යාපන ෙකොමිෂන් සභාව ෙම්වා ගැන ෙසොයා බලමින්, ඒ 
ෛදනික අවශ්යතාවන් ෙමොනවාද කියා නියම විධියට තක්ෙසේරු 
කරලා ඒවාට අදාළ පාඨමාලා සකස් කරන්න කැප ෙවනවා.   

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ආයතනය කැප ෙවලා වැඩ කරනවා.  මුළු 
ලංකාව පුරාම ෙම් ක්ෙෂේතයට පවිෂ්ට ෙවන තරුණ තරුණියන්, 
තරුණ වෘත්තිකයන් හඳුනාෙගන ඒ අයට අදාළ   පුහුණුව ලබා 
ෙදන්න ෙම් දිනවල අෙප්  අමාත්යාංශය කටයුතු කරෙගන යනවා. 
අපි "gap filling" කියලා කියනවා. වෘත්තික ආයතනයත්,  ඒ 
සහතිකයත් අතර තව  න්යායික දැනුමක් අවශ්ය නම්, ඒ සඳහාත් 
ෙකටි කාලීන පාඨමාලාවක් ලබා දීලා ඒ කටයුත්තත් අවසන් 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ තුළින් ෙලෝකෙය්  ශම ෙවළඳ 
ෙපොළට අවශ්ය කරන්නා වූ නිපුණතා සහිත වූ වෘත්තිකෙයක් බිහි 
කිරීම අපෙග් අමාත්යාංශෙය් අරමුණයි. ඒ ෙවනුෙවන් අමාත්යාංශය 
විශාල වැඩ පිළිෙවළක් කරෙගන යනවා. ෙම් අමාත්යාංශයට 
විෙශේෂ සැලකිල්ලක් රජය දක්වා තිෙබනවා. විශාල මුදල් 
පමාණයක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. අපි ඒවා 
කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුක්තව වියදම් කරලා, ෙම් ක්ෙෂේත දියුණු 
කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඉදිරි කාලෙය්දී තවත් අලුත් 
වැඩසටහන් රාශියක්  ඉදිරිපත් කරලා, ෙම් ක්ෙෂේතය දියුණු 
කරන්න අපි වැඩ කටයුතු කරෙගන යනවා කියන කාරණයත් 
මතක් කරන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම මන්තීවරු කිහිප ෙදෙනක්ම 
කථා කළා. මමත් උත්තර දුන්නා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය අවසානයි. 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
ෙහොඳයි. මට ලැබී ඇති කාලය අවසන් වී තිෙබන නිසා,  

ෙබොෙහොමයක් ෙයෝජනා අපි සංෙශෝධන හැටියට ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන බවත් මතක් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
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 දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා] 
 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் சாட்டப் 

ப மாக"  [மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர] 
 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Dayasiri Jayasekara] 
 
 
කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[மாண் மிகு  பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம 

வகித்தார்கள்.] 
 
Considered in Committee. 
[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 
 
 
1 සිට 8 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

1 ஆம் வாசகத்தி ந்  8ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Clauses  1 to  8  ordered to stand part of the Bill. 
 
 

 
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන රහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 
சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 

ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் தி த்தமின்றி அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
 
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported without Amendment. 
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[ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන  මහතා] 
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් 

තුන්වන වර කියවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව තුන් වන වර කියවා සම්මත 

කරන ලදී.  
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் ன்றாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்  

நிைறேவற்றப்பட்ட . 
 
Question put, and agreed to. 
Bill, accordingly read the Third time, and passed. 
 
 
 

ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනය 
පනත් ෙකටුම්පත  

இலங்ைக ேஜா்மன் ெதாழில் ட்பப் பயிற்சி 
நி வகச் சட்ட லம் 

CEYLON GERMAN TECHNICAL TRAINING 
INSTITUTE BILL 

 
 
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් 

ෙදවන වර කියවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப ,  சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 
 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය    

යුතු ය.'' --[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
 

தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் சாட்டப் 

ப மாக"  [மாண் மிகு  கயந்த  க ணாதிலக்க] 
 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon.Gayantha  Karunatileka] 
 
 

කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 

கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம 

வகித்தார்கள்.] 
 

Considered in Committee. 
[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 

1 සිට 6 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 
තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 

1ஆம் வாசகத்தி ந்  6ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Clauses  1  to  6  ordered to stand part of the Bill. 

 

7 වන වගන්තිය.- (මණ්ඩලෙය් සංයුතිය.) 
வாசகம் 7. - (சைபயின் அைமப் .) 

CLAUSE 7.- (Constitution of the Board.) 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 
"7 වන පිටුෙව්, 21 වන ෙප්ළිෙය් සිට 24 වන ෙප්ළිය දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි 
ෙදක ද ඇතුළත්ව) ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
ආෙද්ශ කරන්න: 

'සඳහන් කරනු ලබන) ෙමොටර්රථ ෙහෝ කාර්මික ඉංජිෙන්රු 
ක්ෙෂේතෙය්, විදුලි ෙහෝ ඉෙලක්ෙටොනික් ක්ෙෂේතෙය්, මුල්ය 
ක්ෙෂේතෙය්, නීති ක්ෙෂේතෙය්, නිපුණතා සංවර්ධන සහ වෘත්තීය 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් සහ ව්යවසායකත්ව ක්ෙෂේතෙය් සුදුසුකම්ලත් 
තැනැත්තන් විය යුතු තැනැත්තන් අතරින්,' "; 

 
"8 වන පිටුෙව්, 22 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: 

'(7) නිල බලෙයන් පත් වූ, මණ්ඩලෙය් සෑම සාමාජිකයකු ම,' "; 
 

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 க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 7, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

8 සිට 33 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 
තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

8ஆம் வாசகத்தி ந்  33ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clauses 8 to 33 ordered to stand part of the Bill. 
 
 

පූර්විකාව 
ன் ைர 

PREAMBLE  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා. 
 
"1 වන පිටුෙව්, 10 වන ෙප්ළිෙය් සිට 20 වන  ෙප්ළිය දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි 
ෙදක ද ඇතුළත්ව) ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
ආෙද්ශ කරන්න: 

 'ගමනාගමන මණ්ඩලයට පවරනු ලැබූ ෙහයින් ද: 

141 142 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

2005 අංක 27 දරන ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩල පනත මගින් 1978 
අංක 19 දරන ශී ලංකා පවාහන මණ්ඩල පනත ඉවත් කරනු ලැබූ ෙහයින් 
ද, එහි පතිඵලයක් ෙලස, ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනෙය් 
පරිපාලනය පවාහන අමාත්යාංශයට පවරනු ලැබූ ෙහයින් ද: 

සියලු වෘත්තීය සහ තාක්ෂණික පුහුණු ආයතන එකම 
අමාත්යාංශයක විෂය පථය යටෙත් පරිපාලනය කිරීම රජෙය් 
පතිපත්තිය වන බැවින්, ඊට අනුකූලව ලංකා ජර්මානු කාර්මික 
අභ්යාස ආයතනය පවාහන අමාත්යාංශෙයන් ෙයෞවන කටයුතු සහ 
නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්යාංශයට මාරු කරනු ලැබූ ෙහයින් ද:' "; 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 

පූර්විකාව, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 
හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

ன் ைர தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Preamble, 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 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 ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, " පනත් ෙකටුම්පත දැන් 

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 ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව, ගරු බිමල් රත්නායක 

මැතිතුමා 
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම ෙයෝජනාවට පිළිතුරු 

ෙදන ඇමතිවරයා කවුද කියලා දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා (අධ්යාපන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன் - கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of 
Education) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පිළිතුරු ෙදනවා.  
 
 

රත්මලාන අඳ-ෙගොළු-බිහිරි පාසෙල් දරුවන්ට 
ෙන්වාසික පහසුකම්  

இரத்மலாைன விழிப் லன், ெசவிப் லனற்ற 
பாடசாைலப் பிள்ைளக க்குத் தங்குமிட வசதி 

 HOSTEL FACILITIES FOR STUDENTS OF RATMALANA DEAF 
AND BLIND SCHOOL 

 
 
[අ.භා. 6.26] 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව් පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා. 

"රත්මලාෙනහි පිහිටුවා ඇති ෙමම පාසැෙලහි මුළු දිවයිෙනහිම පාෙහේ 
සිටින අඳ, ෙගොළු, බිහිරි දරුවන් අධ්යාපනය ලබයි. ෙමම පාසැෙලහි 
අධ්යාපනය ලබන ඈත පළාත්වල දරුවන්ෙග් ෙදමාපියන් පාසල ආසන්න 
පෙද්ශෙයහි නවාතැන් ෙගන දරුවන් දිනපතා පාසැලට රැෙගන විත් පාසල 
නිම වීෙමන් පසුව එම තාවකාලික නවාතැන් ෙවත ආපසු රැෙගන යනු 
ලබයි. ෙමම දරුවන්ට තනිවම පාසලට යාමට ඒමට ෙහෝ තම කටයුතු 
ෙබොෙහොමයක් තනිවම සිදු කිරීමටත් ෙනොහැකි බැවින්, ෙමෙසේ 
ෙදමාපියන්ට ඔවුන්ෙග් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් නැවතී සිටීමට සිදු වී ඇත. 
ෙමෙසේ පැමිෙණන ෙදමාපියන්ට පාසල නිම වන ෙතක් සිටීමට ඇති 
ස්ථානෙය් ද කිසිදු පහසුකමක් ෙනොමැත. එබැවින් ෙමම විද්යාලෙයහි ෙමම 
දරුවන්ට ෙන්වාසික පහසුකම් විද්යාලය තුළම සපයනු ලැබුවෙහොත් ෙමම 
දරුවන්ට ආරක්ෂිතව ඉෙගනුම් කටයුතු කර ගැනීමට හැකි වන අතර 
ෙදමාපියන්ට ද ඔවුන්ෙග් පවුෙල් අෙනක් දරුවන් ෙවනුෙවන් සහ තම 
රැකියාවන්වල නියැලීමටත් හැකි වනු ඇත.  

එබැවින් ෙම් සඳහා අවශ්ය  පහසුකම් සම්පාදනයට අවශ්ය කටයුතු සිදු 
කරන ෙමන් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනා කරමි." 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  මෑතකදී පවත්වන ලද 
සම්මාන උෙළලකදී  ජාතික රූපවාහිනිෙය් ෙසේවය කරන විකුම් 
බස්නායක කියන තරුණ කලාකරුවාට, ජනමාධ්යෙව්දියාට 
ෙහොඳම වාර්තා වැඩසටහන ෙවනුෙවන් සම්මානයක් ලැබුණා. ඒ 
සම්මානය ලැබුෙණ් රත්මලාෙන් පිහිටි ෙම් පාසල ආශිතව එම 
දරුවන් සහ ෙදමාපියන් විඳින විවිධ පීඩාවන් පදනම් කර ෙගනයි.  
ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට සැබවින්ම පසු බිම වුෙණ් එයයි. 
ඇත්තටම ඒ වැඩසටහන නැරඹීමත් එක්ක තමයි මමත් ෙම් 
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ෙයෝජනාව ෙගන එන්න කල්පනා කෙළේ. ඒ අනුව ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මම ඊටත් වඩා කරුණු ෙසව්වා. ෙමවැනි 
කාරණයක් රටට අවධාරණය කිරීම පිළිබඳව සැබවින්ම ෙම් 
තරුණ කලාකරුවාට;  විකුම් බස්නායක මහතාට  ස්තුතිය පුද 
කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ජනෙල්ඛන හා 
සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සංඛ්යා ෙල්ඛනවලට  අනුව 
2012 වන විට ලංකාෙව් අන්ධභාවය, ෙගොළුභාවය සහ බිහිරිභාවය 
කියන ෙම් විවිධ ශාරීරික අපහසුතා සහිත අවුරුදු පහට වැඩි 
පුද්ගලයන් පමාණය  16,17,924ක්. ෙමයින් ෙපනීෙම් දුර්වලතා 
තිෙබන අය ආසන්න වශෙයන් දස ලක්ෂයක් ඉන්නවා. ඒ 
කියන්ෙන් 99,96,939ක් ඉන්නවා. ඇසීෙම් දුර්වලතා තිෙබන අය 
3,89,077ක් ඉන්නවා. ඇවිදීෙම් දුර්වලතා තිෙබන අය 7,34,000ක් 
ඉන්නවා. ෙම් ආකාරයට අපි ෙම් කථා කරන සංඛ්යාෙල්ඛන අදට 
අවුරුදු පහකට කලින් ඒවායි. ඒ කියන්ෙන් ඊට අවුරුදු පහකට 
පස්ෙසේයි අද අපි ඉන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි 
හිතනවා අද ෙම් පමාණය මිලියන ෙදකක්; ලක්ෂ 20ක්  ෙවලා 
ඇතියි කියලා. ෙමොකද, ෙම් සංඛ්යාෙල්ඛනෙය් තිෙබන්ෙන් 
16,17,924යි. ඒ අනුව ඉතා පැහැදිලියි, රෙට් ජනගහනය මිලියන 
20යි. එයින් මිලියන 2ක් කියන්ෙන් සියයට 10ක්. සියයට 10ක්ම 
විවිධ ශාරීරික අපහසුතා තිෙබන අය. එයින් ෙපනීෙම්, ඇසීෙම් සහ 
කථනෙය් දුර්වලතා තිෙබන පමාණය තමයි වැඩි. ඒ අයට තිෙබන 
පහසුකම් පිළිබඳ පශ්නය ඉතා පුළුල් පශ්නයක්.  

මා ඒ පුළුල් පශ්නය සාකච්ඡා කරන්න කල්පනා කරනවාටත් 
වඩා උත්සාහ කෙළේ,  ඒ සඳහා දැනට ෙගොඩනැඟිලා තිෙබන 
ආයතන අතරින් ඉතාමත්ම පැරණි ආගමික ආයතනයක් මඟින් 
මූලික වශෙයන් පාලනය වන, විෙශේෂෙයන්ම සමාජ ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් යම් යම් ආකාරයට පහසුකම් ලැෙබන, මා 
හිතන විධියට අධ්යාපන අමාත්යාංශ ෙයනුත් යම් ෙසේවාවන් සපයන, 
රත්මලාෙන් පිහිටා තිෙබන ෙම් පාසල පිළිබඳව අදහස් දක්වන්නයි. 
ඒ පෙද්ශෙය් අප පක්ෂෙය් නාගරික මන්තීවරුන් සමඟ, 
නිෙයෝජිතයන් සමඟ, ඒ වාෙග්ම විදුහල්පතිතුමා සමඟත් ෙම් ගැන 
ෙතොරතුරු සාකච්ඡා කළාම, විකුම් බස්නායක මහතා ඉදිරිපත් කළ 
කරුණුවලට අමතර කරුණු රාශියක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇමතිතුමනි, ෙම් පාසල 
රාජ්ය ෙනොවන සංවිධානයකින්, එෙහම නැත්නම් ආගමික 
මධ්යස්ථානයකින් පාලනය ෙවනවා. ෙමය අෙප් රෙට් දැනට පිහිටා 
ඇති පැරණි ඉතිහාසයක් තිෙබන, වැඩිම ඉඩ ඉඩක් සහිත, 
තවදුරටත් පුළුල් කරන්න පුළුවන් පධානම ආයතනයක්. ෙමහි 
බිහිරි පාසල ගත්ෙතොත්, එහි දරුවන් 180ක් ඉන්නවා. අන්ධ 
දරුවන් 125ක් ඉන්නවා. දැනට ෙම් පාසල මුහුණ දීලා තිෙබන එක 
ගැටලුවක් තමයි අර කලාකරුවා -විකුම් බස්නායක මහතා- 
ඉදිරිපත් කර තිබුෙණ්. ෙම් පාසෙල් ෙන්වාසිකාගාර තිෙබනවා. 
ඒක ඇත්ත. නමුත් ෙම් ෙන්වාසිකාගාර සියල්ලටම ඉන්ෙන් 
පාලිකාවන් දහෙදෙනක් පමණයි. ෙන්වාසිකාගාර පහක් 
තිෙබනවා. එක ෙන්වාසිකාගාරයකට පාලිකාවන් ෙදෙදනයි 
ඉන්ෙන්. සාමාන්ය දරුවන් ඉන්න පාසලක ෙන්වාසිකාගාරයක් 
ගත්තත්, -ඔබතුමා ඉෙගන ගත් පාසෙල් තිෙබන ෙන්වාසිකාගාර 
ගත්තත්- එවැනි අපහසුතා නැති දරුවන් ඉන්න පාසලක වුණත් 
එක ෙන්වාසිකාගාර පාලකෙයකුට hostel එකක ෙමොනවත් 
කරන්න බැහැ කියා අපි දන්නවා. එහි පාලකයාට උදවු කරන්න 
කිහිප ෙදෙනක්ම ඉන්නවා.  

ෙමහි තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය තමයි, ෙම් දරුවන්ෙග් 
අවශ්යතා සම්පූර්ණ කරන්න සිටින පාලිකාවන් සංඛ්යාව ඉතාම 
අඩුවීම. එක ෙන්වාසිකාගාරයකට පාලිකාවන් ෙදෙදනයි ඉන්ෙන්. 
ෙම් දරුවන් විවිධ අපහසුතාවන් තිෙබන අය නිසා ඔවුන්ට උදවු-
පදවු ලබා ගැනීම අත්යවශ්ය ෙවනවා. ඒ නිසා ෙදමව්පියන් පුරුදු 

ෙවලා ඉන්නවා hostel එෙක් ඉඩ තිබුණත් ඒවාෙය් දරුවන් නතර 
කරන්ෙන් නැතිව ඒ අවට ස්ථානවල ෙබෝඩිං කර ෙගන, ඒ 
ෙබෝඩිංවල ෙදමව්පියනුත් නතර ෙවලා දරුවන්ව උෙද්ට ඒ 
පාසලට එක්ක එන්නට සහ නැවත සවසට දරුවන් කැඳවා ෙගන 
යන්නට. ෙම් ආයතනය ඇතුෙළේ hostel එෙක් ඉඩ තිෙබන බව 
ඇත්ත. නමුත්, ඒ දරුවන්ෙග් තිෙබන අපහසුතාවන් නිසා ඔවුන්ෙග් 
කටයුතු ඔවුන්ට තනිවම කර ගන්න බැහැ. ෙම් ෙදමව්පියන්ට 
සුවිශාල දුෂ්කරතාවකට මුහුණ දීමට සිදුවීම තමයි ෙම් කලාකරුවා 
ෙපන්වා දුන් කාරණය ෙවන්ෙන්. උෙද් සිට සවස් ෙවන තුරු 
එතැනට ගිහිල්ලා රැඳී ඉන්න ඔවුන්ට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ඔවුන්ට ෙවන කිසිම රාජකාරියක් කරන්න බැහැ; ඔවුන්ෙග් 
අෙනක් දරුවන්ෙග් වැඩ කටයුතු ගැන බලන්නත් බැහැ. ෙම් 
අසරණ වුණු දරුවා ෙවනුෙවන් මුළු ජීවිතය කැප කරන්න සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා.  

 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
වැඩිපුර පාලිකාවන් ඉන්නවා නම් ෙහොඳයි. 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
පාලිකාවන් ඉන්නවා නම් ෙම් පශ්නය විස ෙඳනවා. ෙම් 

ශුභසාධන ආයතනයට පාලිකාවන් බඳවා ගන්න බැහැ. ඒ සඳහා 
මුදල් ෙගවන්න අවශ්ය පතිපාදන නැහැ. ඒක තමයි එහි තිෙබන 
පධාන පශ්නය. රජෙයන් ආධාර කරනවා නම් පාලිකාවන් 
සංඛ්යාව වැඩි කර ගන්න ඔවුන්ට පුළුවන්. එෙහම නැති වුෙණොත් 
ෙම් අසරණ පිරිස තවත් අසරණ වීමයි සිද්ධ වන්ෙන්. ෙමවැනි 
අවශ්යතාවන් තිෙබන දරුවන් ඉන්න පවුලක් කියන්ෙන් ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මුදල් තිබුණත් නැතත් ඒ මුළු පවුලම 
අති සුවිශාල පීඩනයක් බුක්ති විඳින බව ඔබතුමා -අපි කවුරුත්- 
දන්නවා.  

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

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔව්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. කියන්න බැරි තරම් 

විශාල පීඩනයක්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යාංශය කියන්ෙන් සුවිශාල 
සම්පත් පමාණයක් තිෙබන අමාත්යාංශයක්. ඒ නිසා පළමුවැනි 
කාරණය වශෙයන් මා ෙමෙසේ ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් 
ආයතනය රජයත් එක්ක ගනුෙදනු කරන, සමාජ ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් යම් යම් පහසුකම් ලබන ආයතනයක් නිසා, 
ෙම් ආයතනයට පාලිකාවන් වැඩි කර ගැනීම ෙවනුෙවන් 
ඔබතුමන්ලා ලබා ෙදන ආධාර මුදල් වැඩි කරන්න කියා ඉල්ලා 
සිටිනවා. එෙහම කළාම ෙම් ෙදමව්පියන් මුහුණ ෙදන පශ්නය 
විසඳා ගන්න පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊට අමතරව තවත් 
පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒක තමයි ෙමහි තිෙබන ගැඹුරු පශ්නය. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ෙලෝකෙය් 
තාක්ෂණය දියුණු වීමත් එක්ක Braille computers ඇවිල්ලා 
තිෙබන බව. අපි අහලා තිෙබන විධියට අන්ධ අය කරන්ෙන් ෙබ්ල් 
කමයට අකුරු අත ගාලා කියවන එක ෙන්. ඊට වඩා දියුණු 
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computers දැන් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒවායින් කිහිපයක් ෙම් 
පාසෙල්ත් තිෙබනවා. නමුත්, අපි සාමාන්යෙයන් පාවිච්චි කරන 
ඒවාට වඩා ඒවා ඉතා මිල අධිකයි. සම්පූර්ණෙයන් අන්ධ අයට 
ෙනොෙවයි, තරමක් අන්ධභාවය තිෙබන දරුවන්ට ෙම්වායින් විශාල 
පෙයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම් ආයතනයට මුදල් නැති 
නිසා ඒවා මිලදී ගැනීෙම් හැකියාවක් නැහැ. 

මට මතක හැටියට කැලණිය විශ්වවිද්යාලෙය්ත් අන්ධ භාවය 
තිෙබන උපාධිධාරින් තුන් ෙදෙනකුද ෙකොෙහේද ළඟදී ෙම්වායින් 
පෙයෝජන ලබා ගත්තා. ඒ වාෙග් අය තවත් ඉන්නවා. ඔබතුමා 
යටෙත්ත් ෙමවැනි ආයතන තිෙබනවා. ෙම් ආයතනය ඇතුළු 
අනිකුත් සියලුම ආයතනවල සිටින අන්ධ භාවයට පත් ෙවච්ච 
දරුවන් ෙවනුෙවන් දැනට ෙලෝකෙය් තාක්ෂණය මත දියුණුෙවලා 
තිෙබන ඒ Braille computers -ඇත්තටම ඒවාට කියන නමක් 
තිෙබනවා.- වැනි ෙද්වල් කරුණාකරලා ඊළඟ අය වැෙය්දී ෙහෝ 
ලබා දීමට වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න කියලා මා ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද,  ඇස ්  අන්ධ වුණාට ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ෙමොළෙය් ෙහෝ ෙවනත් ඉන්දියයන්වල කිසිම 
පශ්නයක් නැහැ. ඔවුන්ට සුවිශාල ෙද්වල් කරන්න පුළුවන්. 
ස්ටීවන් ෙහොව්කින්ග් කියන ෙලෝකෙය් අංක එෙක් ෙභෞතික 
විද්යාඥයා ඇත්තටම ගත්ෙතොත් සම්පූර්ණෙයන්ම ආබාධිත 
පුද්ගලෙයක් බව ඔබතුමා දන්නවා. ඔහුට කථා කරන්න බැහැ. 
නමුත් තාක්ෂණෙය් උදව්ෙවන් තමයි එතුමා ඔක්ෙකොම ෙද්වල් 
කෙළේ. ඒ නිසා ඔබතුමාෙගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා, ඔවුන්ට Braille 
computers ලබා ෙදන්න කියලා. 

ෙදවැනි කාරණය ෙමයයි. බිහිරි සහ විෙශේෂෙයන්ම කථා 
කරන්න බැරි දරුවන් ෙවනුෙවන්  මීට අවුරුදු පහකට, හයකට 
කලින් කැලණි විශ්වවිද්යාලයට අනුබද්ධව speech therapistsලා 
පුහුණු කරන පීඨයක් ආරම්භ කරලා තිෙබන බව ඔබතුමා දන්නවා. 
කථනෙය් දුර්වලතා තිෙබන දරුවන් අෙප් රෙට් ඉන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් මතකෙය් හැටියට -
විද්යාඥෙයක් කියපු ෙද් අනුව- උපතින්ම සියයට එකකට කථන 
දුර්වලතා තිෙබනවා. හැබැයි, ඒවා ෙතරපි කම මඟින් හදන්න 
පුළුවන්. බිහිරි පාසල ගත්ෙතොත් එවැනි කථන පුහුණුව ලබා ෙදන 
වෘත්තිකයන්ෙග් - speech therapistsලාෙග්-  බරපතළ හිඟතාවක් 
තිෙබනවා. කථා කරන්න බැරි ෙකෙනකුට කථා කරන්න අවස්ථාව 
ලබා ෙදනවාය කියන එක ඉස්ෙකෝලයක් හදනවාට වඩා ෙලොකු 
ෙදයක්, වටිනා ෙදයක්  කියලා මම හිතනවා. ෙමතැන තිෙබන 
ෙලොකුම පශ්නය තමයි, ඒ අවශ්ය speech therapistsලා ගන්න 
පුළුවන් වුණාට ෙම් ආයතනයට මුදල් නැතිකම. මම ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටින පධානම ෙද් තමයි, ඒ කථනාබාධ සහිත දරු දැරියන් 
ෙවනුෙවන් speech therapistsලා ලබා ෙදන්න කියන එක.  

ෙම් පාසෙල් පූර්ණ කාලීන ගුරුවර-ගුරුවරියන් හිඟයි. ඒ 
පශ්නය ෙපොදුෙව් ෙම් වාෙග් තැන්වල තිෙබන පශ්නයක්. ෙමොකද, 
ඔවුන්ට ෙගවීම් කරන්ෙන් ෙබොෙහොම අඩුෙවනුයි. ෙමවැනි 
පාසල්වලට අවශ්ය ගුරුවර-ගුරුවරියන් පමාණය ලබා ෙදන්නත්, 
ඒවාෙය් අර්ධකාලීනව කටයුතු කරන අයෙග් සුදුසුකම් බලලා, ඒ 
අය ස්ථිර කරන්නත්  කටයුතු කරන්න කියලා මා  ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලන අවසාන ඉල්ලීම ෙමයයි. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් ෙකෞතුකාගාර වාෙග්ම 
විවිධ පදර්ශනාගාර තිෙබනවා. නමුත් අන්ධ අයට ෙලෝකෙය් 
පදර්ශනාගාර හදලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් එෙහම Braille 
Exhibition House එකක්වත් නැහැ. අපි ෙම් කථා කරන්ෙන් 
ලක්ෂ දහයක් වූ මිනිසුන් ගැනයි, ගරු ඇමතිතුමනි. මම හිතන්ෙන් 

ඔබතුමා නිෙයෝජනය කරන නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් සිටින 
ජනගහනයට වඩා ඒ පමාණය වැඩියි, ගරු රාධාකිෂ්ණන් 
මැතිතුමනි. අන්ධ අය පමණක් ලක්ෂ දහයක් සිටිනවා. ඒ අය 
ෙවනුෙවන් එක Braille Exhibition House එකක්වත් හදන්න. 
ඒවා රටට ෙහොඳ ෙද්වල් වාෙග්ම ඔබතුමන්ලා ෙපෞද්ගලිකව 
වුණත් කළාට කමක් නැති වටිනා ෙද්වල්. මවිසින් අද ඉදිරිපත් 
කරන ලද සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවට ඔබතුමාෙගන් ඵලදායී 
පිළිතුරක් ලැෙබ්වි කියලා විශ්වාස කරනවා වාෙග්ම ඒ ෙවනුෙවන් 
ඔබතුමා ඵලදායී කියාමාර්ග ගනීවි කියාත් මා හිතනවා. බිහිරි 
විද්යාලෙය් ගරු විදුහල්පතිතුමා විසින් එවන ලද ලිපිය හැන්සාඩ් 
වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභාගත* 
කරනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන්, “අඳ”, “ෙගොළු”, “බිහිරි” වාෙග් වචන පාවිච්චි කරන්ෙන් 

නැහැ ෙන්ද?  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ පාසෙල් නම තිෙබන්ෙන් 

"The School for the Deaf - Ratmalana" කියායි. ෙත්රුම් 
ගැනීෙම් පහසුව සඳහා එෙහම කියන එක ෙහොඳයි කියලා මම 
හිතුවා. නමුත් ඔබතුමා කියන අදහස මම පිළිගන්නවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා, සභාව කල් තැබීෙම් 

ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම. 

 
[අ.භා. 6.39] 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "ෙලෝකෙය් ෙහොඳම ෙද් 

දරුවන්ට" කියන පදනෙම් ඉඳෙගන බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා 
ඉදිරිපත් කරපු ඉතාම පශස්ත සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව මම 
ඉතාම කැමැත්ෙතන් ස්ථිර කරනවා. උපතින්ම අබල දුබලතා 
තිෙබන දරුවනුත් අෙප් අනාගත පරපුෙර් ෙකොටසක් බව අපි 
දන්නවා. ඒ නිසා උපතින් අබල දුබලතා නැති දරුවන්ට වඩා අපි 
හැෙමෝෙග්ම අවධානය අබල දුබලතා තිෙබන දරුවන් ෙවත ෙයොමු 
විය යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒක තමයි අපි මුලින්ම 
කළ යුතු ෙද්.  

ෙමවන් තත්ත්වයකට උරුමකම් ෙනොකියන දරුවන්ට වඩා 
ආණ්ඩුෙව් ඒ වාෙග්ම රජෙය් සහ අපි සියලුෙදනාෙග්ම මැදිහත්වීම 
ඒ දරුවන් ෙකෙරහි ලබාදීලා ඒ දරුවන්ෙග් සුවිෙශේෂී දක්ෂතා මතු 
කරෙගන ඒ දරුවන් අනාගතෙය් යහපත් පුරවැසියන් බවට පත් 
කරන්නට කටයුතු කළ යුතුයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ෙමවන් 
ස්ථානවලට ගිහිල්ලා, ෙමවන් දරුවන් සමඟ කථා බහ කරලා, ඒ 
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[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 

—————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*    னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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දරුවන්ෙග් දක්ෂතා බලලා, ඒ දරුවන්ට අත හිත දීපු ෙකෙනක් 
විධියට මා දැකලා තිෙබනවා, මට ෙහොඳට අද්දැකීම් තිෙබනවා 
අබල දුබලතා නැති දරුවන්ට වඩා ෙම් දරුවන්ට පුදුමාකාර දක්ෂතා 
තිෙබන බව. සාමාන්ය දරුවන් සමඟ සසඳා බලන විට අදහන්නත් 
බැරි දක්ෂතා තිෙබන දරුවන් ෙම් අතර සිටිනවා. ඇත්තටම ඒ 
දක්ෂතා ඔපමට්ටම් කිරීමට හැකියාව තිෙබන්ෙන්ත් අපටයි. එම 
නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් සුවිෙශේෂී මැදිහත්වීමක් ලබා දී ඒ 
කටයුත්ත කරන්න කියන ඉල්ලීම අපි කරනවා.  

අෙප් රජයන්, ආණ්ඩු කිසිම වැදගත්කමක් නැති ෙද්වල්වලට 
රුපියල් ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන් මහජන මුදල් අත දිග හැරලා 
වියදම් කරන බව අපි දකිනවා. එම නිසා මම ආණ්ඩුෙවන් සහ 
අධ්යාපන රාජ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා අසරණ 
භාවයට පත් වුණු, සුවිෙශේෂී දක්ෂකම් තිෙබන ෙම් දරුවන්ට අතහිත 
දීලා, ඔවුන්ට අවශ්ය පහසුකම් ලබාදීලා ඔවුන් අපටත් වඩා, ඔබටත් 
වඩා, අපි කාටත් වඩා සුවිෙශේෂී දක්ෂතා තිෙබන පුරවැසියන් බවට 
පත් කරන්නට කටයුතු කරන්න කියලා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් 

ඉතාමත්ම වැදගත් ෙයෝජනාවක්. ෙමහි ෙබොෙහොම සානුකම්පික 
පැත්තකුත් තිෙබනවා.  

මීළඟට, අධ්යාපන රාජ්ය අමාත්ය ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් 
මහතා. 

 
[අ. භා. 6.42] 
 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා (අධ්යාපන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன் - கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of Education) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් වැදගත් ෙයෝජනාව 

සම්බන්ධෙයන් ඉස්ෙසල්ලාම ෙදමළ භාෂාෙවන් පැහැදිලි කිරීම 
කරලා ඉන් පසුව ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමාෙග් 
ෙයෝජනාවට ෙවනම උත්තර ෙදන්නම්. 

இரத்மலாைன பார்ைவயற்ற மற் ம் 
ெசவிப் லனற்றவர்க க்கான பாடசாைல இலங்ைக கிறித் வ 
இங்கிலாந்  சைபயினால் 1912ஆம் ஆண் ல் ஆரம்பிக்கப்பட் , 
1944ஆம் ஆண் ல் உதவி பாடசாைலகள் அரசியலைமப்  
சட்டத்ெதாகுப்பின் கீழ் இயங்கும் கட் ப்ப த்தப்பட்ட 

காைமத் வ பாடசாைலயாக இயங்குவதாகும். இ  ைமயாக 
அரசுக்கு உாித்தானதல்ல. உாிய நி வாக சைபயினால் 
பாடசாைலக்குத் ேதைவயான ெபௗதிக மற் ம் மனித 
வளங்கைளப் ெபற் க்ெகா த்  அபிவி த்தி ெசய் ம் திறனின் 
அ ப்பைடயில் இந்த பாடசாைல கல்வி அைமச்சில் பதி  
ெசய்யப்பட் ப்ப டன், இந்த பாடசாைல லமாக விேசட 
ேதைவ டன்கூ ய மாணவர்க க்குக் கல்வி வசதிக ம் ஒ ங்கு 
ெசய்யப்ப ம். கல்வி அைமச்சு அப்பாடசாைல மாணவர்க க்குத் 
ேதைவயான பாடசாைலப் த்தகங்கள், சீ ைடகள் மற் ம் விேசட 
அ மதியின் கீழ் கற்றல் உபகரணங்கள் என்பவற்ைற வழங்கும். 
அ மதிெபற்ற ஆசிாியர்க க்கான சம்பளம் மற் ம் ஆசிாியப் 
பயிற்சி, ஆசிாியர் ைகேய கள் பகிர்ந்தளிப்ப  என்பன 
இடம்ெப ம். 

இரத்மலாைன ெசவிப் லனற்ேறார் பாடசாைலயில் 30 
பிள்ைளகள் இ க்கக்கூ ய 5 வதிவிடங்கள் உள்ளன. அந்தப் 
பாடசாைலயில் 174 பிள்ைளகள் கல்வி பயின்றா ம் 
வதிவிடங்களில் 123 பிள்ைளகள் இ ப்பதால் ேம ம் 27 

பிள்ைளக க்கான வதிவிட வசதிகைளப் ெபற் க்ெகா க்க 
ெமனப் பாடசாைல அதிபர் எங்களிடம் ெதாிவித்தார்.  

ேம ம், இரத்மலாைன பார்ைவயற்ேறார் பாடசாைலயில் 122 
ேபா் கல்வி பயில்வ டன், அதில் 98 ேபா் வதிவிடப் பிள்ைளகளாக 
இ க்கிறார்கள். இப்பாடசாைலயி ம் 30 பிள்ைளகள் 
தங்கக்கூ ய வதிவிடங்கள் 5 உள்ளன. அதன் பிரகாரம் ேம ம் 24 
பிள்ைளக க்கு வதிவிட வசதிகைளப் ெபற் க்ெகா க்கும் 
வாய்ப் கள் உள்ளன.  

வதிவிடங்களி ள்ள மாணவர்க க்கு உண , கு நீர் மற் ம் 
தங்குமிட வசதிகைள வழங்குவதற்கு இரண்  பாடசாைலக ேம 
கட்டணங்கள் அறவி வதில்ைல. ச க ேசைவ அைமச்சு வதிவிட 
மாணவர்களின் உண த் ேதைவக க்காக அன்றாடக் 
ெகா ப்பனெவான்ைறச் ெச த் வ ண் . அதற்கைமவாக 
அப்பாடசாைலகளில் வதிவிட வசதிகைள எதிர்பார்க்கும் 
பிள்ைளகளின் ெபற்ேறார்களினால் வதிவிட வசதிக க்கான 
ேகாாிக்ைககைள அப்பாடசாைலகளின் அதிபர்க க்குச் 
சமர்ப்பிப்பதன் லம் அவ்வசதிகைளப் ெபற் க்ெகாள்ள ம் 
என்பைத தய டன் ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

අෙනක් කාරණය, ෙන්වාසිකව ඉන්න ළමයින්ෙග් hostels 
maintain කරන්නත් කට්ටිය මදිය කියලා කිව්වා. ඒකත් අෙප් 
අමාත්යාංශය ට සපයන්න අපහසුයි කියලා මම ෙම් ෙවලාෙව් 
කියන්න ඕනෑ. ෙමොකද ඒ ෙගොල්ලන් ෙවනම ආයතනයක් නිසා 
අෙප් අමාත්යාංශයට කරන්න අමාරුයි. ඒ පාසෙල් ඉන්න 
පාලකයන් අපත් එක්ක කථා කරනවා නම් ඔබතුමා කියූ පරිදි 
computers වාෙග් ෙද්වල් දීලා ඒක දියුණු කරන්න අපට කටයුතු 
කරන්න පුළුවන් බව මම හිතනවා. මෙග් ඇමතිතුමාත් එක්කත් 
කථා කරලා ෙම්ක අනිවාර්යෙයන් කරන්න ඕනෑ විෙශේෂ වැදගත් 
ෙයෝජනාවක්. ඒක නිසා මම ඊළඟ පියවර ගන්න ලැහැස්ති 
කරනවා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Speech therapistsලාත් ගුරුවරුන් වාෙග් ෙන්. Speech 

therapistsලා එක්තරා විධියකින් ඉගැන්වීමක් ෙන් කරන්ෙන්. 
ඔබතුමාට පුළුවන්ද, ඒ speech therapistsලා ලබා දීෙම් කටයුත්ත 
අධ්යාපන අමාත්යාංශය හරහා කරන්න?  

 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
ඒක පුළුවන්. Trained teachersලා ෙදන්න පුළුවන්. Speech 

therapy කරන්න trained teachersලා ලබා ෙදන්න පුළුවන්. අෙප් 
අමාත්යාංශෙයන් ඒක කරන්න පුළුවන්. අමාත්යාංශෙය් ඒ 
සම්බන්ධව ෙවනම අංශයක් තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන් සමඟ කථා 
කරලා, ඒ පහසුකම් ෙදන්න කටයුතු කරන්න මට පුළුවන්. 
ස්තුතියි. 

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

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා.  6.47ට, 2017 අෙගෝසත්ු 09 

වන  බදාදා  අ. භා.  1.00  වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 

அதன்ப  பி. ப. 6.47 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2017  ஓகஸ்ட்  09, 
தன்கிழைம . ப. 1.00  மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 

Parliament adjourned accordingly at 6.47 p.m. until 1.00 p.m. on 
Wednesday, 09th August, 2017. 
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விைத ெநல் உற்பத்தி உாிைமைய மாற் தல்: 
     கமத்ெதாழில் அைமச்சாின  கூற்  

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
 අරවින්ද් කුමාර් පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්)-[ගරු ෙව්ලු 

කුමාර් මහතා]-පළමුවන වර කියවන ලදී 
 

 ෙක්.ෙක්. පියදාස පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්)-[ගරු බන්දුල 
ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා]- පළමුවන වර කියවන ලදී 

 

සමුද දූෂණය වැළැක්වීෙම් පනත: 
 නිෙයෝග 
 
ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයාෙග් 
වැටුප් හා දීමනා පතිෙශෝධනය කිරීම 

 
කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 කින්නියා සහ මුතූර් මූලික ෙරෝහල් මධ්යම රජයට පවරා 

ගැනීම  

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
      அரவிந்த் குமார் மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) – 

[மாண் மிகு  ேவ  குமார்] - தன் ைற மதிப்பிடப் 
பட்ட  

 ேக.ேக. பியதாச மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) – 
[மாண் மிகு  பந் ல லால் பண்டாாிெகாட] - தன் 

ைற மதிப்பிடப்பட்ட  
 

கடல்சார் தீழ்ப் த் தைடச் சட்டம் : 
      ஒ ங்குவிதிகள் 
 

இலங்ைக மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு த் தைலவாின் 
சம்பளம் மற் ம் ெகா ப்பன களில் தி த்தம் 
ேமற்ெகாள்ளல் 

 

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண : 
 கிண்ணியா மற் ம் ர் தள ைவத்தியசாைலகைள 

மத்திய அரசின்கீழ் ெகாண் வ தல்  

PRIVATE MEMBERS' BILLS: 
 Aravind Kumar Foundation (Incorporation) – [Hon. Velu 

Kumar] – Read the First time 
 K.K. Piyadasa Foundation (Incorporation) – [Hon. 

BandulaLalBandarigoda] – Read the First time 
 
MARINE POLLUTION PREVENTION ACT: 
 Regulations  
 
REVISION OF SALARIES AND ALLOWANCES TO THE 

CHAIRPERSON OF THE HUMAN RIGHTS 
COMMISSION OF SRI LANKA 

 
ADJOURNMENT MOTION: 
 

 Bring Kinniya and Muttur Base Hospitals under Central 
Government Control  
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பாரா மன்றம் 
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—————–—-                                                                               
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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 
 
 

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 අෙගෝස්තු 
09 වන දින මවිසින් ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු (සංෙශෝධන) නමැති 
පනත් ෙකටුම්ප ෙතහි සහතිකය සටහන් කරන ලද බව දැනුම් දීමට 
කැමැත්ෙතමි. 
  

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සඳහා චර්යා ධර්ම 
සංගහය   

பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கான 
நடத்ைதக் ேகாைவ  

CODE OF CONDUCT FOR MEMBERS OF 
PARLIAMENT  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සඳහා වන චර්යා ධර්ම සංගහය 

අවසන් ෙකටුම්පත මම ඉදිරිපත් කරමි. 

සියලුම ගරු මන්තීවරුනි, ව්යවස්ථාදායකෙය් අභිමානය සහ 
ෙගෞරවය ආරක්ෂා වන පිණිසත්, ව්යවස්ථාදායකයන් ෙලස 
අපෙගන් අෙප්ක්ෂා කරනු ලබන විශිෂ්ටතා මට්ටම සම්බන්ධෙයන් 

මහජන විශ්වාසය ඇති කිරීම පිණිසත්, මන්තීවරු න්ෙග් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කැපවීම සහතික කරනු පිණිසත් අවශ්ය වන්නා 
වූ, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සඳහා වන චර්යා ධර්ම සංගහෙය් 
අවසාන ෙකටුම්පත ඉදිරි දිනකදී පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත 
කිරීමට හැකිවන පරිදි ෙමෙලස ඉදිරිපත් කිරීම ඓතිහාසික 
අවස්ථාවක් බව මම සඳහන් කරනු කැමැත්ෙතමි.   

විවිධාකාර ෙද්ශීය හා විෙද්ශිය විද්වතුන්, විෙශේෂඥයන් 
විමසීෙමන් ලබා ගත් අදහස් ද මැනවින් අධ්යයනය කර ලබාගත් 
ෙකටුම්පතක් වශෙයන් සකස් කර මීට මාස කිහිපයකට ෙපර සෑම 
මන්තීවරෙයකුටම ලබාදීෙමන් අනතුරුව ලැබුණු විවිධ අදහස්, 
ෙයෝජනා සියල්ලම සලකා බලා, අවසාන වශෙයන් නීති 
ෙකටුම්පත් සම්පාදකවරයාෙග් ද සහාය ඇතිව ෙමම චර්යා ධර්ම 
සංගහය යථා පරිදි සකස් කරන ලද බව ද ෙමම ගරු සභාවට 
දන්වනු කැමැත්ෙතමි. ඒ සඳහා ඔබ සියලු ෙදනාෙග්ම සහාය මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමි.  

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

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

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2017 අංක 1 දරන පරිපූරක 

ඇස්තෙම්න්තුව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුව රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට සහ පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් නියමයන් ඉදිරිපත් 

කරමි. 

(i) 1978 අංක 16 දරන විශව්විද්යාල පනෙත් 27 (1) වගන්තිය 
යටෙත් විශව්විද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
නිර්ෙද්ශය සහිතව, රජරට විශව්විද්යාලෙය් සමාජ විද්යා හා 
මානව ශාසත් පීඨෙය් ඉංගීසි භාෂාව ඉගැන්වීෙම් ඒකකය, 
ඉංගීසි භාෂාව ඉගැන්වීෙම් අධ්යයන අංශය ෙලස උසස ්
කිරීම සම්බන්ධෙයන් උසස ් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ජූනි 30 දිනැති අංක 
2025/38 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද 
නියමය; සහ   

(ii) 1978 අංක 16 දරන විශව්විද්යාල පනෙත් 27 (1) වගන්තිය 
යටෙත් විශව්විද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
නිර්ෙද්ශය සහිතව, ෙකොළඹ විශව්විද්යාලෙය් ශාසත් පීඨය 
තුළ ඉංගීසි භාෂාව ඉගැන්වීෙම් අධ්යයන අංශයක් පිහිටුවීම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සම්බන්ධෙයන් උසස ් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ජූනි  30 දිනැති අංක 
2025/39 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද 
නියමය.  

 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 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, ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් 2016 වර්ෂය සඳහා නුවරඑළිය දිස්තික් ෙල්කම් 
කාර්යාලෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව සහ ගිණුම් මම 
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,  අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන 

හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2016 වර්ෂය 
සඳහා ජාතික ෙකෞතුකාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික කාර්ය 
සාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

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

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2016 වර්ෂය සඳහා ආහාර 
ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කරමි.  

එම වාර්තාව නිෂ්පාදන සහ ෙසේවා 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, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා සුනිත්ය 
බලශක්ති අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව බලශක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2014 වර්ෂය සඳහා ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුෙව් 
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, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 

සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2016 වර්ෂය සඳහා ශී 
ලංකා ෙපොලීසිෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

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

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

 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 

 ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள்  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

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

සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
ෙවත ෙයොමු කරන ලද, 

(i)  2012 සහ 2013  වර්ෂ සඳහා ශී ලංකා රාජ්ය ඉංජිෙන්රු 
සංසථ්ාෙව් වාර්ෂික වාර්තා; 

(ii)  2013 වර්ෂය සඳහා ඉදිකිරිම් අභ්යාස සහ සංවර්ධන 
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව; 
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(iii)  2012 සහ 2013 වර්ෂ සඳහා ජාතික නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තා; 

(iv) 2012 වර්ෂය සඳහා සහාධිපත්ය කළමනාකරණ  අධිකාරිෙය් 
වාර්ෂික වාර්තාව; 

(v) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 සහ 2014 යන වර්ෂ 
සඳහා ෙගොඩනැඟිලි ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික කාර්ය 
සාධන වාර්තා; 

(vi) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 සහ 2015 
යන වර්ෂ සඳහා රජෙය් කර්මාන්තශාලා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
- ෙකොෙලොන්නාව කාර්ය සාධන වාර්තා; සහ 

(vii) 2012 වර්ෂය සඳහා රාජ්ය සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතිගත 
සංසථ්ාෙව් 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 ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
ගරු කථානායකතුමනි, ව්යාපාර හා වාණිජ කටයුතු පිළිබඳ 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන් මම 
ව්යාපාර හා වාණිජ කටයුතු පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද, “2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා හසත් 
කර්මාන්ත මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව” සහ “2014 වර්ෂය 
සඳහා පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිෙය් 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. 

 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද “2016 වර්ෂය 
සඳහා විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන 
වාර්තාව” සහ “2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 
කාර්යාංශෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම්” 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. 

 
ර ජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව 

அரசாங்க நிதி பற்றிய கு வின் அறிக்ைக  
PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Speaker, I present the Report of the Committee 

on Public Finance on “Revision of Salaries and 
Allowances to the Chairperson of the Human Rights 
Commission of Sri Lanka” and “Annual Report of Central 

Bank of Sri Lanka for the year 2016”  which were 
referred to the said Committee.    

 

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

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා - පැමිණ නැත. 
 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි.  

(1) කතරගම, ගලහිටිය, පරණ පාර, ගාල්ෙලවත්ත යන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි සී.ආර්.බී. මානවඩු මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) හම්බන්ෙතොට, මයුරපුර, ෙමත් ෙසවණ, අංක 73 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්.වී.ඒ. සුනිල් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ  

(3) ෙදවිනුවර, ගල්ගෙන් පාර, සමගි මාවත, අංක 49/9 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි පී.එම්.පී. කුමාර මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1) බද්ෙද්ගම, කුම්ෙම්, "සුහද" යන සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙජ්.ඩී. 
චන්දකුමාර ජයෙසේකර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) ගාල්ල, පහළ ඩික්සන් පාර, අඩවි වන කාර්යාලය යන 
සථ්ානෙයහි ෙසේවෙය් නියුතු ආර්.එස.් ලියනෙග් 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.  

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

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

 
අගාමාත්යතුමාට ෙයොමු කළ පශන් 

பிரதம அைமச்சாிடம் வி க்கும் வினாக்கள் 
QUESTIONS POSED TO PRIME MINISTER 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත්යතුමාෙගන් පශ්න අසන 

වටෙය්දී මා අසන පශ්නය ෙමෙසේයි:   

(අ) මීෙතොටමුල්ල කසළ කන්ද පිහිටා තිෙබන භූමිය ආර්ථික 
වශෙයන් වාණිජ වටිනාකමක් ඇති භූමියක් බව ඔබතුමා 
පිළිගන්ෙන්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ) එෙසේ නම් එම කසළ කන්ද පිහිටි භූමිය පතිචකීකරණය කර 
වාණිජ කටයුතු සඳහා භාවිත කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද? 

(ඇ) එම කසළ කන්ද යාබදව මීෙතොටමුල්ල බස ්ඩිෙපෝව පිහිටා 
ඇති බව ඔබතුමා දන්ෙන්ද? එෙසේ නම් එම භූමිය ආර්ථික 
වර්ධනය සඳහා පාවිච්චි කිරීමට වැඩපිළිෙවළක් තිෙබ් ද? 

(ඈ) මීෙතොටමුල්ල කසළ කන්දත්, බස ්ඩිෙපෝවත් එකිෙනකට 
සම්බන්ධව පිහිටා තිෙබන භූමිය අක්කර 60කට ආසන්න 
බව ඔබතුමා දන්ෙන්ද? 

(ඉ) ෙකොළඹ නගරය ආසන්නව ආර්ථික වර්ධනය සඳහා 
ෙමවැනි භූමියක්, ෙකොළඹ වරායට, කටුනායක අධිෙව්ගී 
මාර්ගයට, පධාන ෙර්ගු බහාලන මධ්යසථ්ානයට යාබදව 
පවත්නා නිසා රෙට් ආර්ථිකයට ඉහළ වාණිජ වටිනාකමක් 
සහිත ෙමම භූමිය ආර්ථික වර්ධනය සඳහා අනාගතෙය්දී 
පාවිච්චි කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන ආකාරය කවෙර් ද?  

ගරු කථානායකතුමනි, නාය යෑමට ලක් වූ මීෙතොටමුල්ල 
කසළ කන්ද ආශිතව තිෙබනවා, අක්කර 28ක භූමියක්. එය 
පතිචකීකරණය කරන්න ඕනෑ. රුපියල් බිලියන 5කට වඩා 
වටිනාකමින් යුත් එම භූමියත්, ඒ ආසන්නෙය් තිෙබන අක්කර 
32කට පමණ ආසන්න වූ මීෙතොටමුල්ල බස ් ඩිෙපෝව තිෙබන 
භූමියත් ෙකොළඹ නගරය අවට ආර්ථික වටිනාකෙමන් යුක්ත භූමි 
භාගයන්. විෙශේෂෙයන් ෙකොළඹ වරායට කිෙලෝමීටර ෙදකකට 
ෙනොඅඩු දුරකින් පිහිටා තිෙබන, කටුනායක-ෙකොළඹ අධිෙව්ගී 
මාර්ගයට කිෙලෝමීටරයක දුරකින් පමණ පිහිටා තිෙබන, ඒ 
වාෙග්ම ෙර්ගු බහාලන ෙමෙහයුම් මධ්යස්ථානයට මීටර 500ක 
පමණ දුරින් පිහිටා තිෙබන එම භූමිය කුණු කන්ද පතිචකීකරණය 
කරලා ආර්ථික, වාණිජ ෙක්න්දස්ථානයක් බවට පත් කරන්න 
අවශ්ය කටයුතු රජය කියාත්මක කරනවාද, ඒ සඳහා තිෙබන වැඩ 
පිළිෙවළ කුමක්ද කියා මම අහනවා.   

 
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)  

(අ) ඔව්.  

(ආ) දැනට පවතින තත්ත්වය අනුව සැලසුම් සහගතව කුණු 
කන්ද සහිත භූමිය සථ්ාවර කළ යුතුව ඇති බැවින්, එම 
කටයුතු නිම කළ වහාම ෙපොදු කටයුතු හා වාණිජ කටයුතු 
සඳහා ෙයොදා ගැනීමට සැලසුම් කර ඇත.  

(ඇ) ඔව්.  

(ඈ) ෙම් මුළු භූමිය එකිෙනකට සම්බන්ධ ෙනොමැත. අපට ලැබී 
තිෙබන වාර්තා අනුව මීෙතොටමුල්ල කසළ අංගණය සහිත 
ඉඩම අක්කර 21යි. බස ් ඩිෙපෝවට අයත් භූමි පෙද්ශය 
අක්කර අටහමාරයි. 

(ඉ) ෙමම පෙද්ශය අධි ඝනත්ව ෙන්වාසික පෙද්ශයක් බැවින් ඒ 
සඳහා අවශ්ය පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ෙමම භූමිය 
ෙයොදා ගැනීමට දැන් තීරණය කර ඇත. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම මාෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය 

අහන්නම්. කසළ බහාලූ භූමි පමාණය තමයි අක්කර 21ක් 
කියන්ෙන්. ඒ සඳහා පාවිච්චි කරපු පෙද්ශය අවට තිෙබන භූමි 

පෙද්ශයත් එක්ක ගත්තාම තමයි අක්කර 28ක් ෙවන්ෙන්. නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිය දැනට ඒ compact කරන වැඩ ටික කරෙගන 
යනවා. ඒක පතිචකීකරණය කළාම ඒ භූමිෙය් වටිනාකම රුපියල් 
බිලියන 5කට වඩා වැඩි ෙවනවා. එතැන මල් වත්තක් වවන එකද, 
පතිචකීකරණය කරලා ආර්ථික මධ්යස්ථානයක් ඇති කිරීමද වඩා 
වැදගත් වන්ෙන් සහ ඒ පිළිබඳව රජය පතිපත්තිමය තීරණයක් 
අරෙගන තිෙබනවාද කියන එක තමයි මාෙග් පශ්නය.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපට ලැබී තිෙබන වාර්තාව අනුව ෙමම පෙද්ශය අධි ජන 

ඝනත්වය සහිත ෙන්වාසික පෙද්ශයක් බැවින්, ඒ සඳහා අවශ්ය 
පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ෙමම භූමිය ෙයොදා ගැනීමට ෙම් 
වන විට රජය  තීරණය කර තිෙබනවා. මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනා 
තිෙබනවා නම්, ඒවා අපට ඉදිරිපත් කරන්න. අපි ඒ ෙයෝජනාත් 
අරෙගන සාකච්ඡා කරන්නම්.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ඒ පිළිබඳ ෙයෝජනා ටික අද දවස ඇතුළත ලිඛිතව 

අගාමාත්යතුමාට ලබා ෙදන්න පුළුවන්. අධි ජන ඝනත්වය කියලා 
කියන්ෙන් සාමාන්යෙයන් පර්චස් එකක, ෙදකක ෙගවල් පිහිටා 
තිබීමයි. ෙම් නිවාසවලින් බහුතරයක් අනවසර නිවාස. ඒ වාෙග්ම 
ෙම් නිවාසවල සිටින ජනතාවෙග් ජන ජීවිතය දියුණු ෙවන්ෙන්ත් 
නැහැ. ෙකොෙලොන්නාව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් කැලණි පාලම 
පෙද්ශෙය් ෙම් වාෙග් අධි ජන ඝනත්වයක් තිබුණු තැන්වලින් ඒ 
ජනතාව ඉවත් කරලා, ඒ අයට නිවාස ලබා දීලා ඒ භූමිය රජෙය් 
සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ෙයොදවා ගත්තා. ෙමහිදීත් අෙප් 
ෙයෝජනාව ෙවන්ෙන් නිවාස පහසුකම් වැඩි දියුණු කරනවා 
ෙවනුවට, ඒ අයට තට්ටු නිවාස ලබා දීලා ෙම් භූමිය මීට වඩා 
වටිනාකමක් තිෙබන ස්ථානයක් බවට පත් කෙළොත් ෙහොඳයි කියන 
එකයි. ෙමොකද, ෙම් ව්යසනෙයන් මිය ගිය 32 ෙදනාට කළ හැකි 
ෙලොකුම උපහාරය වන්ෙන් ෙම් හරහා ෙකොෙලොන්නාව පෙද්ශය 
ආර්ථික විප්ලවයක් කරන තැනක් බවට පත් කිරීම කියන එක 
තමයි අෙප් ෙයෝජනාව, ගරු අගමැතිතුමනි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒ ෙයෝජනා ටික අපට ලබා ෙදන්න. උපරිම පෙයෝජන ලබා 

ගත හැකි වැඩසටහනක් අපි කියාත්මක කරන්නම්.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගමැතිතුමා අවසර ෙදනවා නම් 

මටත් පශ්නයක් ඇසීමට තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමා, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න ඔබතුමා 

සුදානම්ද? 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙම් පශ්නයට අදාළ නම් මම පිළිතුරු ෙදන්නම්.   

157 158 

[ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා] 



2017 අෙගෝස්තු 09  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එම සිදුවීෙමන් හානියට පත් වූ ජනයාට ෙම් වන විට නිවාස 

සැපයීම හා වන්දි පූරණය කිරීම කරලා තිෙබනවාද? 

  
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
එස්.එම්. මරික්කාර් මන්තීතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි 

කරයි. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මිය ගිය තිස්ෙදෙදනා ෙවනුෙවන් ෙම් වනෙකොට රජය මඟින් 

රුපියල් ලක්ෂ 10 බැගින් වන්දි ලබා දීලා තිෙබනවා. ඊට අමතරව 
ගරු කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශයත් මැදිහත් ෙවලා ඒ 
අය ෙවනුෙවන් තවත් රුපියල් 157,000 ගණෙන් වන්දි ලබා දීම 
කරලා තිෙබනවා. ඊට අමතරව පූර්ණ හානි වූ නිවාස සඳහා සහ 
අවදානම් කලාපෙය් ඉන්න අයට නිවාස 98ක් ලබා දීලා තිෙබනවා. 
අෙනක් අයට මාස තුනක කුලිය ලබා දුන්නා. ඒ මාස තුන අවසන් 
ෙවලා තිෙබන නිසා දැන් තවත් මාසයක කුලිය ලබා ෙදන්න 
අවශ්ය කටයුතු කර ෙගන යනවා. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 
මණ්ඩවිල නිවාස ව්යාපෘතිය අෙගෝස්තු මාසෙය් අග අවසන් වනවා. 
ඒ ව්යාපෘතිය අවසන් වනවිට ඉතිරි 150ෙදනාට අවශ්ය නිවාස ලබා 
ෙදන්න අපි කටයුතු කර ෙගන යනවා. ඊට අමතරව ෙම් අයට 
නිවාස වන්දි ලබා දීම සඳහා අවශ්ය නිවාසවල තක්ෙසේරු කටයුතු 
අවසන් කරලා තිෙබනවා. ගිය සතිෙය් සිකුරාදා වජිර අෙබ්වර්ධන 
ඇමතිතුමාත්, ෙකොළඹ දිසාපතිතුමාත්, මමත් ෙම් මිය ගිය පවුල්වල 
සාමාජිකයන් සමඟ සාකච්ඡා කළා, ඒ නිවාස වන්දියත් එක්ක 
ඉඩම් වන්දියත් ලබා ෙදන ආකාරය පිළිබඳව. ෙමොකද, ඉඩම් අත් 
පත් කර ගැනීෙම් ගැසට් පතයක් නිකුත් කරලා ඒ සඳහා මාස හයක 
කාලයක් යන නිසා ඒ කටයුතු ඉක්මන් කරන්න පුළුවන් 
කමෙව්දයක් අපි දැන් හදා ෙගන යනවා.  

මම විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු 
අගමැතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත වනවා, ෙමවැනි ව්යසනයකින් මිය 
ගිය ෙකෙනකුට ලංකා ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට රුපියල් 
ලක්ෂ 10ක වන්දියක් ලබා දීම සම්බන්ධෙයන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මන්තීතුමාෙග් පශ්නයට පිළිතුරු වශෙයන් මම මරික්කාර් 
මන්තීතුමාට කරුණු පැහැදිලි කරන්න කිව්ෙව්, එතුමා ඒ පෙද්ශය 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීතුමා විධියට අදාළ අමාත්යාංශ සමඟ 
එකතු ෙවලා ෙම් ෙගවීම් කරන නිසායි.  

අපි අනාගතෙය්දී ෙම්ෙකන් ගත යුතු පෙයෝජනය 
සම්බන්ධෙයනුයි දැන් පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම 
එකක් කියන්න කැමැතියි. මීෙතොටමුල්ල කසළ කන්ද පිහිටි 
පෙද්ශයට පසුගිය ආණ්ඩු කාලෙය් ගත් තීරණයක් අනුව, - ඒ 

කියන්ෙන් රාජපක්ෂ ෙරජිමය යටෙත් ගත් තීරණයක් අනුව- කසළ 
බැහැර කිරීම ආරම්භ කළා. ජනාකීර්ණ පෙද්ශයක් වන 
මීෙතොටමුල්ලට කිසිදු පරිසර ඇගැයීමක් සිදු ෙනොෙකොට මහජන 
ෙසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳව ෙනොසලකා දිගින් දිගටම කුණු 
බැහැර කිරීම සිදු කළා; කිසිම ෙසවිල්ලක් නැතිව හිතුමෙත් 
ෙකොළඹ කුණු ෙසේරම ෙගනැත් දැම්මා. අවසානෙය් අප රජයට 
රාජපක්ෂෙග් ණය කන්දට අමතරව කුණු කන්දක් ද උරුම වුණා. 
කුණු කන්ෙද් ශාපය ෙගවන්න සිදු වුෙණ් ඒ අසරණ ජනතාවටයි.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමාෙග් 

පශ්නය. 
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ගරු අගාමාත්යතුමාෙගන් අසනු 

ලබන පශ්නය ෙමෙසේයි; 

1. හම්බන්ෙතොට වරාය ඉදිකිරීම සඳහා ලබාගත් මුළු ණය 
පමාණය, වසරින් වසර ෙගවනු ලැබූ ණය හා ෙපොලී වාරික 
පමාණය, වසරින් වසර එම වරාය විසින් ඉපයූ ආදායම 
ෙකොපමණද? 

2. හම්බන්ෙතොට වරාය චයිනා මර්චන්ට් ෙපෝර්ට් 
ෙහෝල්ඩින්ග්ස ් පුද්ගලික සමාගමට පැවරීම සම්බන්ධව 
ගිවිසුම අත්සන් කෙළේ කවදාද? 

3. එම ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට ෙපර ඊට අදාළ සංෙශෝධන 
ඉදිරිපත් කරන බවට ජනාධිපතිවරයා හා ඛනිජ ෙතල් 
වෘත්තීය සමිති අතර එකඟතාවක් ඇති වූ බව ඔබතුමා 
පිළිගන්ෙන්ද? 

4. ගිවිසුම අත්සන් කළ පසු ඉදිරිපත් කරන ලද සංෙශෝධන 
කවෙර්ද? 

5. ඒ සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී තිෙබ්ද? ඒ කවදාද? 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ෙපෙනන හැටියට කුණු 

කන්ෙදන් ණය කන්දට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. විශාල ණය කන්දක් 
තිෙබන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු මන්තීතුමාෙග් 
පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේය. 

හම්බන්ෙතොට වරාය ඉදිකිරීම සඳහා ශී ලංකා රජය විසින් 
අවස්ථා පහකදී ණය ලබාෙගන ඇති අතර, එහි එකතුව 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 1,252ක් වනවා. 

දළ වශෙයන් අපි රුපියල් බිලියන 180ක පමණ මුදලක් ණය 
වශෙයන් අරෙගන තිෙබනවා. ණය ෙගවනෙකොට ෙපොලිය 
ෙගවන්නත් තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් වසරින් වසර ෙගවූ ණය 
වාරික පමාණය සැලකුෙවොත්, 2014 වසෙර් රුපියල් මිලියන 
4,023ක්, 2015 වසෙර් රුපියල් මිලියන 4,487ක්, 2016 වසෙර් 
රුපියල් මිලියන 4,886ක්, 2017 වසෙර් ජුනි මාසය දක්වා රුපියල් 
මිලියන 2,537ක් වශෙයන් ෙගවා තිෙබනවා. එෙසේම, 2017 ජුනි 
මාසය වන ෙතක් ණය සඳහා ෙපොලිය වශෙයන් රුපියල් මිලියන 
24,880ක මුදලක් ෙගවා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් මා පැහැදිලි 
කරන්නම්. අපි සම්පූර්ණෙයන්ම  ෙඩොලර් මිලියන 1,262ක් ණය 
වශෙයන් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ ණය ගත්ෙත් අවස්ථා පහකදීයි. 
අවස්ථා තුනකදී ගත් ණය මුදල සම්පූර්ණෙයන්ම ෙගවා 
තිෙබනවා, අදාළ පාර්ශ්වවලට. තව ෙඩොලර් මිලියන 196ක ණය 
මුදල් ෙදකක් ෙගවන්න තිෙබනවා. ඒෙකන් ෙකොටසක් ෙගවන්න 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි කටයුතු කර තිෙබනවා. ඉතිරි ෙකොටසත් අපට  ෙගවන්න 
තිෙබනවා. දැනට ෙගවා තිෙබන ෙපොලිය ෙඩොලර් මිලියන 1,888යි. 
මා කිව්වා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් සංඛ්යා ෙල්ඛන තිබුෙණ් නැහැයි 
කියලා. මා හිතන හැටියට අන්තිම කාලය දක්වා ගත්ෙතොත්, 2034 
දක්වා ෙපොලියත් එක්කම ෙගවන්න තිෙබන සම්පූර්ණ මුදල 
ෙඩොලර් මිලියන 1,500ක් ෙනොෙවයි, ෙඩොලර් මිලියන 1,600ක්, 
ෙඩොලර් මිලියන 1,700ක් පමණ ෙවනවා. දැනට ෙගවූ පමාණෙය් 
විස්තර මා ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තවත් මුදල් ෙයොදවා 
ගන්න තිෙබනවා, අන්තිම වියදම්වලට ෙගවන්න.  

හම්බන්ෙතොට වරාය මඟින් ඉපැයූ ආදායම සැලකුෙවොත්, 2011 
වසෙර් රුපියල් මිලියන 13ක්, 2012 වසෙර් රුපියල් මිලියන 
135ක්, 2013 වසෙර් රුපියල් මිලියන 585ක්, 2014 වසෙර් රුපියල් 
මිලියන 1,237ක්, 2015 වසෙර් රුපියල් මිලියන 2,145ක්, 2016 
වසෙර් රුපියල් මිලියන 2,041ක් ෙවනවා. දැනට ෙගවා ඇති 
සම්පූර්ණ ණය වාරික හා ෙපොලී මුදල්වල එකතුව රුපියල් මිලියන 
40,813ක්. එෙසේම, ෙම් වන විට හම්බන්ෙතොට වරාෙය් 
ෙමෙහයුම්වලින් ලබා ඇති පාඩුව පමණක් රුපියල් මිලියන 
9,814ක් ෙවනවා. නමුත්, ෙම් දක්වා හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් 
උපයා ඇති සම්පූර්ණ ආදායම රුපියල් මිලියන 7,119ක් පමණයි.  
ගණන් බලා ඇති ආකාරයට ෙම් වන විට හම්බන්ෙතොට වරාෙය් 
සමස්ත පාඩුව රුපියල් මිලියන 51,530යි. 

රාජපක්ෂ ෙරජිමය ෙම්වා සඳහා රුපියල් බිලියන ගණනින් 
ණය අරගත්තා. නැව් නැති වරායවල් හැදුවා. අපට කිව්ෙව්, වරාය 
ආසන්නෙයන් දවසකට නැව් දහස් ගණනක් යනවා, ෙම් වරායට 
නැව් 20ක් ආෙවොත් අපට ආදායමක් ලබාගන්න පුළුවන් කියලායි. 
ෙකෙසේ ෙහෝ ඒ නැව් 20ක් හම්බන්ෙතොටට ආෙව් නැහැ. වාහන 
ෙගෙනන නැව් ෙකොළඹ වරායට එවන්ෙන් නැතුව හම්බන්ෙතොට 
වරායට එවන්න කියලා නිෙයෝගයක් දුන්නා. ඒවා තමයි 
හම්බන්ෙතොටට ආපු නැව්වලින් ෙකොටසක් වුෙණ්. දැන් ඒ පවු 
ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් අප ඇතුළු රෙට් සමස්ත ජනතාවටයි. 
ඉදිරිෙය්දී ෙම් රෙට් උපදින දරුවනුත් ණයකාරෙයෝ කරලා 
තිෙබනවා. ඒ පශ්නය තමයි අපි දැන් විසඳාෙගන යන්ෙන්. අෙප් 
කාලෙය්දී ඒ ණය ඔක්ෙකෝම ෙගවලා අවසන් කරනවා.  

ජනතාවට වග කියන රජයක් වශෙයන් ෙම් අධික ණය 
උගුෙලන් ගැලවීම සඳහාත්, අෙනක් අතට හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් 
යම් පෙයෝජනයක් අරෙගන එම කලාපය සංවර්ධනය ෙකොට, එම 
වරාය රෙට් ආර්ථික වර්ධනය සඳහා ඵලදායී ෙලස දායක කරගත 
හැකි ආකාරය පිළිබඳවත් අපි සාකච්ඡා කළා. 

ෙම් සම්බන්ධෙයන් චීන රජය සමඟත් සාකච්ඡා කළා. ඒ සිදු 
කළ සාකච්ඡාෙව් පතිඵලයක් වශෙයන් චීන සමාගමක් හා ශී ලංකා 
වරාය අධිකාරිය සමඟ එකට පිහිටුවන හවුල්කාරි සමාගමක් දීර්ඝ 
කාලීන බදු පදනම මත හම්බන්ෙතොට වරාය කියාත්මක කිරීම 
සඳහා - අපි ෙතෝරා ගත්ත China Merchants Port Holdings 
පුද්ගලික සමාගම හා - සහන ගිවිසුමක් 2017 ජූලි මස 29 ෙවනි දා 
අත්සන් කරනු ලැබුවා.  

ෙමම ගිවිසුම අත්සන් කළාට පසු ෙමෙතක් කිසිදු 
සංෙශෝධනයක් සිදු කර නැහැ. ෙමම සහන ගිවිසුම අත්සන් 
තැබීෙමන් පසුව ඕනෑම අවස්ථාවකදී එකඟ වන ෙකොන්ෙද්සි අනුව 
සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන් වන විවාදයකදී 
එළෙඹන කරුණු මත පදනම්ව ගිවිසුෙම් ඕනෑම වගන්තියක් අවශ්ය 
වුවෙහොත් සංෙශෝධනය කළ හැකි පරිදි ෙවනම වගන්තියක් 
ඇතුළත් කර තිෙබනවා. ඒ සඳහා කණ්ඩායම් ෙදකම එකඟ 
ෙවන්න ඕනෑ.  

ගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ඛනිජ ෙතල් වෘත්තීය සමිති සමඟද 
ෙම් සම්බන්ධව සාකච්ඡා පවත්වා ඇති අතර, එහිදී වැඩි දුර 
සාකච්ඡා කර තීරණයකට එළැඹීමට එතුමා එකඟ වී තිබුණා.  ඒ 
අනුව, ෙමම ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කල් තැබීෙම් 
විවාදයක් ලබා දී  ෙම් ගැන කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාවක් 
ලබා දුන්නා. විවාදය සිදු කළා නම් සිදු කර ඇති මුදල් නාස්තිය 
පිළිබඳවත්, ෙමම සහන ගිවිසුම මඟින් රටට අත්වන සහන 
පිළිබඳවත් සියලු ෙදනාටම කරුණු ෙහළිදරවු වනවා.  විපක්ෂෙය් 
සමහර කණ්ඩායම්වලට අවශ්ය වුෙණ් එම විවාදය කඩාකප්පල් 
කරන්නයි. එම නිසා ඒ වටිනා අවස්ථාව මඟ හැරුණා. රාජපක්ෂ 
පාලන යුගෙය්දී වාෙග් කිසිදු කරුණක් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 
සඟවන්න අපට අවශ්යතාවක් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ කරුණු 
ඉදිරිපත් කරනවාට විපක්ෂෙය් සමහර කණ්ඩායම් බිය ෙවලා 
ඉන්න බවක් තමයි අපට ෙපෙනන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, සුදු අලිෙයක් බවට පත්ව තිබූ 
හම්බන්ෙතොට වරාය රෙට් ආදායම් මාර්ගයක් බවට පත් කිරීමට අප 
රජය විසින් කටයුතු කිරීම ඉතිහාසගත වන බව කියන්න කැමැතියි. 
රජයක් ෙලස රාජ්ය සම්පත් උපරිම විධියට පෙයෝජනයට ගැනීම 
තමයි අෙප් අරමුණ. රජෙය් වගකීම වන්ෙන් සංවර්ධන ව්යාපෘති 
කියාත්මක කරමින් රෙට් තරුණ තරුණියන්ට රැකියා අවස්ථා ලබා 
දීමයි. රට විකුණනවා යැයි කියමින් සංවර්ධන කටයුතු 
කඩාකප්පල් කිරීමට කෑ ගසන අයට ඉදිරිෙය්දී ජනතාව විසින් නිසි 
පිළිතුරු ලබා ෙදනු ඇතැයි මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

විවාදෙය්දී යම්කිසි පශ්නයක් මතු වුණා නම් එය අපි සලකා 
බැලිය යුත්තක්. කැබිනට් මණ්ඩලය එදා තීරණය කළා, ආපසු 
කැබිනට් මණ්ඩලය රැස්ෙවන්න. එෙහම නැත්නම්  ගිවිසුම අත්සන් 
කරලා කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම් ෙදන්න. ඇත්ත වශෙයන්ම එදා 
විවාදය පැවැත්වූෙය් නැති නිසා කැබිනට් මණ්ඩලය රැස්ෙවන්න 
වුවමනා වුෙණ් නැහැ. අදාළ ඇමතිතුමාත්, අමාත්යාංශෙය් 
නිලධාරිනුත් ඒ අනුව ගිවිසුම අත්සන් කරන්නට කටයුතු කළා.   

ගරු කථානායකතුමනි, අද අෙප් මන්තීතුමා ෙම් පශ්නය 
ඉදිරිපත් කිරීම නිසා මට කරුණු පැහැදිලි කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම 
පිළිබඳව මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මා අසන පළමු වන අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ගරු අගමැතිතුමා සඳහන් කළා, පාර්ලිෙම්න්තු විවාදයකින් 
පසුව පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ  මතු වන කරුණු අනුව සංෙශෝධනය 
කිරීමට අවස්ථාවක් තිබුණාය කියලා.   

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
එදා විවාදය පැවැත්වූවා නම්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා දන්නවා, පාර්ලිෙම්න්තු විවාදය පැවැත්ෙවන දිනය 

වශෙයන් තීරණය කර තිබුෙණ් සිකුරාදා බව. එතෙකොට සිකුරාදා 
පස් වරු 7.30 වන ෙතක් ඒ විවාදය පැවැත්ෙවනවා. ඔබතුමන්ලා 
ෙසනසුරාදා 9.30 ෙවනෙකොට ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට නියමිතව 
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තිබුණා.  වරාය අධිකාරිය, ශී ලංකා රජය, චයිනා මර්චන්ට් සමාගම 
කියන පාර්ශ්ව තුන ෙමම ගිවිසුෙම් පාර්ශ්වකරුවන් බවට පත්වී 
තිබුණා.  සිකුරාදා සවස 7.30 වන ෙතක් විවාදය පවත්වා,  පසුදින  
9.30 ෙවනෙකොට කලින් දිනෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මතු වු කරුණු 
අනුව  සංෙශෝධන ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් කියලා ඔබතුමා 
විශ්වාස කරනවාද? ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පැවැත්ෙවන විවාදය 
තුළින් මතු වන කරුණු මත සංෙශෝධන කිරීමට හැකි  කාල 
පරිච්ෙඡ්දයක්  ගිවිසුම අත්සන් කරන්නට ෙපර තිබුෙණ් නැහැ 
ෙන්ද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැනදී කරුණු මතු වුණා නම්, අපි ඒවා 

පිළිගත්තා නම්,  කැබිනට් මණ්ඩලය  රැස ්ෙවලා ඒ ගැන සාකච්ඡා 
කරලා, "අපට තව පැය 48ක් ෙදන්න, අපි සංෙශෝධන පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කරලා ඔබ සමඟ ෙමම ගිවිසුම අත්සන් කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා" කියලා එම  සමාගෙම් අයට කියන්න 
අපට පුළුවන්කම තිබුණා. නමුත් එවැනි තත්ත්වයක් ඇති වුෙණ් 
නැහැ. ඒ නිසා එදාම ෙම් අය අත්සන් කළා. ෙමොකද, ෙම් අයටත් 
ෙවනත් වැඩ කටයුතු තිබුණා. වුවමනා නම් අෙනක් වැඩ කටයුතු 
කල් දමන්නයි හිටිෙය්. නමුත් ඇත්ත වශෙයන්ම එෙහම 
තත්ත්වයක් ඇති වුෙණ් නැති නිසා අත්සන් කරලා එතුමන්ලා 
ආපසු  රට ගියා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි එය කිසිෙසේත්ම විශ්වාස කරන්ෙන් 

නැහැ. ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා "යහ පාලනය" නම් 
කරන්ෙන්, - [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මට mike එක ලබා 
දීලා තිෙබනවා. ගරු අගමැතිතුමාෙග්  mike එකත් on ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒක වුෙණ් ෙකොෙහොමද දන්ෙන් නැහැ, ගරු 
කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ඔබතුමා පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඉතින්, එතුමා අතර මැද කථා කරනවා ෙන්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් හරි.  පශ්නය අහන්න.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමන්ලාම තමයි සිකුරාදා දිනය 

තීරණය කෙළේ. ඒ කියන්ෙන් හදිසි පක්ෂ නායක රැස්වීමකදී ගත් 
තීරණයක් අනුව තමයි සිකුරාදා එම විවාදය ගැනීමට තීරණය 

කරනු ලැබුෙව්. ගරු අගමැතිතුමනි,  ගිවිසුම අත්සන් කිරීෙම්  දිනය 
ෙසනසුරාදා බවට තීරණය කරලා තිබුෙණ්ත් ඔබතුමන්ලාම තමයි. 
ඔබතුමන්ලා සද්භාවෙයන් නම් එම විවාදය ෙගනාෙව්, 
ඔබතුමන්ලා පාර්ලිෙම්න්තු විවාදය සහ එම ගිවිසුම අත්සන් කරන 
කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ යම් සැලකිය යුතු කාලයක් තබා ගත යුතුව 
තිබුණා. ගිවිසුම ෙහොඳද, නරකද කියන එක ෙවනම පශ්නයක්. ඒ 
තුළ විවාද කරන්න ඕනෑ තරම් ෙද්වල් තිබුණා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කරන විවාදෙය් දී 
ඉදිරිපත් ෙවන සංෙශෝධන ඇතුළත් කිරීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුවක්  
තිබුණාය කියලා ගරු අගමැතිතුමා කියන කාරණය අප 
කිසිෙසේත්ම පිළිගන්ෙන් නැහැ. 

ෙදවැනි කාරණය ෙම්කයි. ගරු කථානායකතුමනි, ඛනිජ 
ෙතල් සංස්ථාෙව් වැඩ වර්ජනයත් එක්ක ජනාධිපතිතුමා එම 
වෘත්තීය සමිති සමඟ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුවා. ඒ අනුව එම 
වෘත්තීය සමිතිවලට දන්වනු ලැබුවා, ජනාධිපතිවරයා  එකඟ වන 
සං ෙශෝධන ෙමම ගිවිසුමට ඇතුළත් කළ හැකි බවට. ඒ කියන්ෙන් 
වෘත්තීය සමිති සහ ජනාධිපතිවරයා අතර සාකච්ඡාෙව්දී 
ජනාධිපතිවරයා එකඟ වන සංෙශෝධනයන් ෙම් ගිවිසුමට ඇතුළත් 
කළ හැකි බව. ඒ වාෙග්ම  වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්ය 
මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමා ගුවන්විදුලිය සමඟ කළ සාකච්ඡාවකදී 
පකාශ කරනවා මා දැක්කා, පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද 
ගිවිසුම සංෙශෝධනයට භාජන කළ බවත්, ඒ අනුව ගිවිසුමට අලුත් 
වගන්තියක් ඇතුළත් කරනු ලැබු බවත්, ඒ වගන්තිෙය් තිෙබන්ෙන් 
ජනාධිපතිවරයාට අවශ්ය නම් එහි සංෙශෝධන සිදු කළ හැකි බවත්. 
වරාය ඇමතිවරයා ෙම් විධියට පකාශ කර තිබුණා. ඒ වාෙග්ම 
ජනාධිපතිවරයා වෘත්තීය සමිතිවලට කියලා තිබුණා, සංෙශෝධන 
ෙගන එන බව. ඒ නිසා මා දැන ගන්න කැමැතියි, ඔබතුමන්ලා 
අත්සන් කරන ලද ගිවිසුෙම්, "ජනාධිපතිවරයාට ෙමය 
සංෙශෝධනය කළ හැකිය" කියලා වගන්තියක් තිෙබනවාද කියලා.  
ඒ වාෙග්ම ෙසනසුරාදා අත්සන් කෙළේ සිකුරාදා විවාදයට බඳුන් 
කිරීමට ඉදිරිපත් කර තිබුණු ගිවිසුමද?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ ගිවිසුම තමයි අත්සන් 

කෙළේ. සංෙශෝධන නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම අපි සාකච්ඡා කෙළේ  
වුවමනා වුෙණොත් ඒ අත්සන් කරන එක කල් දමන්නයි.  නමුත්   
පාර්ලිෙම්න්තු විවාදෙය් දී  ඉදිරිපත් වන  සංෙශෝධන ගැන සලකා 
බලනවාද, නැද්ද කියලා එදා හැන්දෑෙව්  තමයි අපට තීරණය 
කරන්න තිබුෙණ්. අපට කියන්න තිබුණා, අපි ෙම්වා සලකා 
බලන්න ලැහැසත්ියි කියලා. සමහරවිට ඒ සංෙශෝධන කුඩා ඒවා 
නම්, අදාළ සමාගෙම් අයත් සිටි නිසා සිකුරාදා ඉදිරිපත් කළ  එම 
සංෙශෝධන පිළිබඳව ඒ අයත් එක්ක කථා කරලා,  ෙසනසුරාදා 
ගිවිසුම අත්සන් කරන්ෙන් නැතිව ඉරිදා අත්සන් කරන්න තිබුණා. 
ෙකෙසේ ෙහෝ ඒක කරන්න ඉඩ තිබුණා. ඒෙකන් මම අදහස් 
කරන්ෙන්,  වුවමනා නම්  සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරලා, ඒ පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කරලා අවශ්ය  කටයුතු කරන්න තිබුණා කියන එකයි. 
එෙහත්, අපි බැලුෙව් ඒ සංෙශෝධන ගැන තීරණයක් සිකුරාදා 
ලබලා ෙදන්නයි. විෙශේෂෙයන්ම ඒකයි අෙප් ස්ථාවරය. ඒකයි 
අපට වුවමනා වුෙණ්, ෙම් ගිවිසුම අත්සන් කරන්න ෙපර 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නයි. අපට පිළිතුරු ෙදන්න 
පුළුවන් සමහර කරුණු තිෙබනවා  එෙහත්, අපි සලකා බැලිය යුතු 
කාරණා තිෙබනවා නම්, ඒවා ගැන සාකච්ඡා කරලා ඒ වැඩ 
කටයුතු කර ෙගන යන්න පුළුවන්. ඒ, මම සඳහන් කෙළේ සභාෙව්දී 
ගන්නා කියා මාර්ගයයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, වෘත්තීය සමිති එක්ක තිබුෙණ් ෙවනත් 
පශ්නයක්. ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් වෘත්තීය සමිති 
කිව්ෙව්, ''ෙම්ක අපට ෙදන්න'' කියලායි. එෙහත්, ශී ලංකා වරාය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අධිකාරිය කිව්වා, ''ෙම්ක අපට අයිතියි, අපි තමයි තීරණය 
කරන්ෙන් ෙම් වැඩ කටයුතු අනුව ෙමොකක්ද කළ යුත්ෙත්'' කියලා. 
ඒ අනුව අන්තිම අයිතිය තිබුෙණ් ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට. 
ෙමතැනදී වෘත්තීය සමිති ඉල්ලුෙව්, ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට 
අයිති එක සම්බන්ධව ෙම් විධියට වැඩ කටයුතු කරන්න කියලායි. 
ඇත්ත වශෙයන්ම ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙවන්වත් 
එෙහම ඉල්ලීමක් කරලා තිබුෙණ් නැහැ. අපි ෙමහිදී ගිවිසුම 
ඉදිරිපත් කෙළේ, අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට එය ඉදිරිපත් කරන්න 
විෙශේෂෙයන්ම ෙපොෙරොන්දු වුණු නිසායි. ෙමහි සංෙශෝධනයන් 
කරනවා නම් එතැනින් තමයි අපට සංෙශෝධන ගැන සාකච්ඡා 
කරන්න තිබුෙණ්. ඇත්ත වශෙයන් ෙම් සම්පූර්ණ එක ශී ලංකා 
වරාය අධිකාරිෙයන් ඉවත් කරලා ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාවට ෙදනවා කියන්ෙන්, ගිවිසුම සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස ්
කිරීමක්. එෙහනම් ඒ ගිවිසුම ගැන ඒ කාලෙය්දී සාකච්ඡා කරන්න 
තිබුණා. මාව හම්බ වුණාමත් මම ෙම් ගැන ඒ අයට සඳහන් කළා. 
ඒ අයෙග් ලිපිය මට ලැබුණාට පස්ෙසේ වරාය හා නාවික කටයුතු 
ඇමතිතුමාට ලබලා දුන්ෙන් මමයි. ''ෙම් වරාය සියල්ලම ශී ලංකා 
වරාය අධිකාරියට අයිතියි. අපටයි ෙම් ණය ෙගවන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි ෙම්ෙකන් වැඩිම ආදායම ලබන 
කමෙව්දය අනුව කියා කරන්න ඕනෑ'' කියන එකයි එතුමාෙග් 
ස්ථාවරය වුෙණ්. 

''ෙම් කාරණය ගැන  සලකා බලන්න අපි ලෑස්තියි; එෙහත් 
අපට ෙපොෙරොන්දුවක් ෙදන්න බැහැ. ෙම්ක නම් ෙහොඳම එක අපි 
සලකා බලන්නම්; නැත්නම් අපට  අෙප් කමෙව්දය අනුව ඉදිරියට 
යන්න සිදු වනවා'' කියලා කිව්වා. ඒ පශ්නය විතරයි එතැන 
වෘත්තීය සමිතිවලට තිබුෙණ්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාෙගන් පශ්න ෙදක නම් අසා 

අවසානයි. නමුත් පැහැදිලි කිරීමක් තිෙබනවා. ගරු අගමැතිතුමා 
කැමති නම් අපි ඒ සඳහා එතුමාට අවස්ථාවක් ලබා ෙදමු. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒකයි මම කිව්ෙව් වෘත්තීය සමිතිවල ඉල්ලීම සහ අෙප් ගිවිසුම 

අතර ෙවනසක් තිබුණාය කියලා. ෙමොකද, ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරියයි, China Merchants Port Holdings Company 
Limited  එක එක්ක, - ෙම් අය කිව්ෙව් ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට 
අයිති අයිතිවාසිකම් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට ලබා 
ෙදන්න කියායි. එෙහත්  ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙවන් 
එෙහම ඉල්ලීමක් කරලා තිබුෙණ්වත් නැහැ. කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය්දී  ඇමතිතුමාට කියන්න තිබුණා, "ෙම්ක අපට තමයි 
අයිති.  ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට ෙනොෙවයි" කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා තව පැහැදිලි කිරීමක් සඳහා 

අවස්ථාව ඉල්ලනවා. ඔබතුමා ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා ෙදන්න 
සූදානම්ද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම එතුමාට අවස්ථාව ලබා ෙදන්නම්. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකා වරාය අධිකාරියත්,  ලංකා 

ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවත් කියන ෙදකම ආණ්ඩුෙව් බව අපි 
පිළිගන්නවා. 2016 වසෙර් ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය සතු ගබඩා 
සංකීර්ණය නැව් ෙතල් සැපයීෙම් පහසුකම් සඳහා ෙටන්ඩර් 
කැඳවීමක් කළා. ඒ ෙටන්ඩර් කැඳවීමට  ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාවත් ෙටන්ඩරයක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ කියන්ෙන්, 
ගබඩා සංකීර්ණය ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය යටෙත් තබාෙගන 
ෙතල් සැපයීෙම් අංශය - ෙතල් සැපයීෙම් ෙසේවය - සඳහා ෙටන්ඩර් 
කැඳවනෙකොට  ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවත් 
ෙටන්ඩරයක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ නිසා ෙම්ක හදිසිෙය්  ලංකා ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් කියපු කරුණක් ෙනොෙවයි. ඒ 
ෙටන්ඩරෙයන් සමාගම් ෙදකක් ෙතෝරා ගනු ලැබුවා. ඒ සමාගම් 
ෙදක අතරිනුත් ඉදිරිෙයන්ම හිටිෙය්  ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාවයි. මම හිතන්ෙන් විකුණන භාර අමාත්යතුමා ඒ පිළිබඳව 
දන්නවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් තත්ත්වය හදිසි තත්ත්වයක් 
ෙනොෙවයි.  ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව විසින් දිගටම ෙම් 
නැව් ෙතල් අංශය ඔවුන් ෙවත පවරන්න කියන ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කර තිබුණා.  

ඊළඟට, මම ඔබතුමාෙගන් ෙම් කාරණයත් දැනගන්න 
කැමතියි. ජනාධිපතිවරයා එදා - අඟහරුවාදා - වෘත්තීය සමිති 
එක්ක සාකච්ඡාෙව්දී පැහැදිලි ෙලසම කිව්වා,  "විකුණන භාර" 
ඇමතිතුමාත් - සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ 
ඇමතිතුමාත්, -  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා  (සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம - அபிவி த்தி உபாய ைறகள் 
மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்) 
(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies and International Trade) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමා. 

 
ගරු මලික් සමරවික් රම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ගරු කථානායකතුමනි, "විකුණන භාර" ඇමති ෙකෙනක් 

නැහැ, කිසි ෙදයක් විකුණලාත් නැහැ. ගිය ආණ්ඩුෙවන් තමයි 
විකුණලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ෙගොල්ලන් ඒ ෙවලාෙව් ෙකොෙහේ හිටියාද 
දන්ෙනත් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ෙම්ක විවාදයක් කර ගන්ෙන් නැතිව,  point එකට යමු. 

ෙමොකද, වැඩ කටයුතු රාශියක් තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
"විකුණන භාර" ඇමති ෙකෙනක් නැති බවට එතුමා නැඟිටලා 

ෙපනී සිටියා. මම, "විකුණන භාර" ඇමතිතුමාට නැඟිටින්නට 
කිව්ෙව් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාත්, 
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වරාය භාර අමාත්යවරයාත්, ෙතල් භාර අමාත්යවරයාත් එක්ක 
සාකච්ඡාවක් අඟහරාවාදා දිනෙය් ලබා ෙදන බවට ජනාධිපතිවරයා 
ෙපොෙරොන්දු වුණා. එතෙකොට ෙතල් සංස්ථා වෘත්තීය සමිතිවලට දීපු 
එකඟතාව තමයි අඟහරුවාදා අදාළ පාර්ශ්වයන් සමඟ සාකච්ඡා 
කිරීෙමන් පසුව ගිවිසුම අත්සන් කරනවා කියන එක. 
ජනාධිපතිවරයා  එෙසේ ෙපොෙරොන්දුවක් ලබා දී තිබියදී තමයි 
ෙසනසුරාදා අත්සන් කරන්ෙන්. නැවත නැවතත් 
ජනාධිපතිවරයාෙග් පාර්ශ්වෙයන් කියනවා, එතුමාට ෙම් ගිවිසුම 
සංෙශෝධනය කළ හැකියි කියලා. ජනාධිපතිවරයා වෘත්තීය සමිති 
හමුෙව්ත්, වරාය භාර අමාත්යවරයා මාධ්ය හරහාත්, 
"ජනාධිපතිවරයාට ෙමය සංෙශෝධනය කළ හැකියි, එවැනි 
සංෙශෝධනයක් ගිවිසුමට ඇතුළත් කළා" යැයි කියන එක අසත්ය 
කරුණක්. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා වෘත්තීය සමිතිත්, ෙම් 
රෙට් ජනතාවත් ජනාධිපතිවරයා සහ වරාය භාර අමාත්යවරයා 
විසින් රැවටීමකට භාජනය කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමා ඒක 
පිළිගන්නවාද ගරු අගමැතිතුමනි?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
නැහැ. ෙමතැන කාරණා ෙදකක් තිබුණා. ෙම් සභාෙව් අපි 

සාකච්ඡා කෙළේ ෙම් ගිවිසුම ගැන. ෙම් ගිවිසුම තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා 
වරාය අධිකාරිය සහ චයිනා මර්චන්ට්ස් සමාගම අතර. වෘත්තීය 
සමිති කථා කෙළේ වරාය අධිකාරිෙයන් ෙකොටසක් තමන්ට ෙදන්න 
කියලා. ඒක ෙවන ගිවිසුමක්. ෙමොකක්ද ෙමතැන සිදු වුෙණ්? වරාය 
වෘත්තීය සමිති කියනවා ෙකොළඹ වරාෙය් ලාභය හම්බන්ෙතොට 
වරායට දාන්න එපා, ඉක්මනට ෙමතැනින් පන්නලා එන්න කියලා.  

වරාෙය් වෘත්තීය සමිති ෙම්කට ෙවන කථාවක් තමයි කිව්ෙව්. 
ෙකෙසේ ෙහෝ, 2013 ඒවා ගැන අපට අලුතින් හිතන්න වුෙණ් ෙම් 
නිසායි.  අපට ෙම් එකකටවත් ෙගවන්න මුදල් ෙකොෙහේද 
තිෙබන්ෙන්? ෙමතැන ෙකොළඹ වරාය ගැන කිව්ව කාරණය හරි. 
දැනට රුපියල් මිලියන 51,530ක් අප අලාභ ලබා තිෙබනවා. 
ෙකොළඹ වරාය දියුණු කරන්න තිෙබන මුදල් තමයි එතැනට ගිෙය්. 
ඒ අතෙර්දී අප අලුතින් ෙසොයා බැලුවා. රටට ණය ෙගවන්න 
තිෙබනවා. ඒ කමෙව්දය දිහා බලලා තමයි,  "ෙම්ෙකන් උපරිම 
ආදායමක් ලබලා ෙගවන්න පුළුවන් කමෙව්දයකටයි අප යන්ෙන්." 
කියා අන්තිමට වරාය අධිකාරිය කිව්ෙව්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන කාරණා ෙදකක් තිබුණා. ඒ 
ගැන කවුරුවත් කිව්ෙව් නැහැ. ෙමතැන සාකච්ඡා කෙළේ ශී ලංකා 
වරාය අධිකාරියයි, චයිනා මර්චන්ට් සමාගමයි සමඟ තිබුණු ඒ 
ගිවිසුම ගැන. ඒෙක් ෙකොන්ෙද්සිවලට එකඟ ෙවනවාද, නැද්ද, 
තවත් ෙකොන්ෙද්සි වුවමනාද කියා ෙයෝජනා කරන්න තිබුණා. 
ෙමතැන තිබුෙණ් ෙවන කාරණයක්. කිසි දවසක ෙතල් 
සංස්ථාෙවන් ෙම්ක ඉල්ලා තිබුෙණ් නැහැ. වෘත්තීය සමිතිය කිව්වා, 
"ෙම්ක ෙදන්න." කියා. ෙතල් සංස්ථාෙව් ඉල්ලීමක් නැහැ. එෙහම 
පශ්න තිබුණා නම් කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී විසඳා ගන්න තිබුණා. 
ෙමතැනදී ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිෙය් පශ්න ෙදකක් තිබුණා. 
සංෙශෝධනය කරන්න වගන්තියක් තිෙබනවා. ෙමොකක්ද 
සංෙශෝධනය කරන්ෙන් කියා අප දැනගන්න ඕනෑ. අප  එය 
සං ෙශෝධනය කළාම ඒ පැත්ත එක්කත් කථා කරලා, එකඟ 
කරෙගන ඒ වැඩ කටයුත්ත කරන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු අගමැතිතුමනි.  

මීළඟට, ගරු එස්. ශීතරන් මන්තීතුමාෙග් පශ්නය.  

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நான் பின்வ ம் 

வினாக்கைள ெகளரவ பிரதம அைமச்சர் அவர்களிடம் 
ேகட்கின்ேறன்: 

1.  வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் 2008 - 2009 இ தி 
த்தத்தின்ேபா  ைகத்ெதாழில்கள், கைடகள் உட்பட 

அதிகமான வர்த்தக நிைலயங்கள் ைமயாக 
அழிக்கப்பட்டைம பற்றி ெகளரவ பிரதம அைமச்சர் 
அவர்கள் அறிவாரா? 

2.  அவ்வா  அழிக்கப்பட்ட ைகத்ெதாழில்கள், கைடகள் 
உட்பட வர்த்தக நிைலயங்களின் 
உாிைமயாளர்க க்கு இ வைரயில் எ வித 
நஷ்டஈ ம் - compensation - வழங்குவதற்கு 
நடவ க்ைககள் எ க்கப்படவில்ைல என்பதைன 
அவர் அறிவாரா? 

3.  அவ்வாெறனில், அண்ைமய காலங்களில் சர்வேதச 
அபிவி த்தி அைமப்பின் - IDA - அ சரைணயில் 
வழங்கப்பட்  வந்த 9 % வட் டனான 5 மில் யன் 

பாய் உச்சத் ெதாைகயிைனக்ெகாண்ட வங்கிக் கடன் 
ைறைம ம் தற்ேபா  நி த்தப்பட் ள்ள  

என்பதைன அவர் அறிவாரா? 

4.  ேமற்ப  நஷ்ட ஈ கள் மற் ம் கடன் என்பனவற்ைற 
உாியவர்க க்கு மீள வழங்குவதற்கு இந்த அரசாங்கம் 
எ க்க ள்ள நடவ க்ைககள் என்ன என்பதைன அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

    
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
පැවති ගැටුම්කාරී තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් උතුරු හා නැ ෙඟනහිර 

පළාත්වල කර්මාන්ත, ෙවෙළඳ සැල් ඇතුළු ව්යාපාරික ස්ථාන 
සඳහා සිදුවූ හානි ෙවනුෙවන් වන්දි මුදල් ෙගවීම සිදුකරනු 
ලබනවා. එම වැඩසටහන යටෙත් උපරිම වශෙයන් රුපියල් 
ලක්ෂයක මුදලක් විපතට පත් ව්යාපාරික ස්ථාන සඳහා වන්දි 
වශෙයන් ලබාදීමට කටයුතු ෙයොදා තිෙබනවා. 

උතුරු හා නැෙඟනහිර පළාත්වල ගැටුම්කාරී තත්ත්වෙයන් 
බලපෑම් ඇති වූ පජාවෙග් ජීවෙනෝපාය නඟා සිටුවීමටත්, කෘෂි 
ආර්ථික කටයුතු වැඩිදියුණු කිරීමත්, තිරසර සමාජීය හා ආර්ථික 
සංවර්ධනයත් අරමුණු කර ගනිමින් ෙලෝක බැංකුෙව් ජාත්යන්තර 
සංවර්ධනය සංගමෙය් -International Development Association 
එෙක් - අනුගහෙයන් විෙශේෂ ණය ෙයෝජනා කමයක් කියාත්මක 
කරනු ලැබුවා. 

ෙමමඟින් ගාමීය මට්ටෙම් සංවර්ධන සමිති හරහා ණය 
පහසුකම් ලබා දීම සිදු කරනු ලබනවා. ෙම් ණය ෙයෝජනා කමය 
අත්හිටුවා ෙනොමැති අතර, අගතියට පත් ව්යාපාරිකයන් විසින් තම 
ණය අයදුම්පත් අදාළ පාෙද්ශීය ෙල්කම් හා දිස්තික් ෙල්කම් මඟින් 
ඉදිරිපත් කළ විට කර්මාන්ත ණය ෙයෝජනා කමය යටෙත් ෙමම 
ණය මුදල් ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලබන බව බන්ධනාගාර 
පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු 
ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශය විසින් මා ෙවත වාර්තා කර 
තිෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අප රජය බලයට පත් වූ දින සිටම 
උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශවල ගැටුම්කාරී තත්ත්වෙයන් හානියට 
පත් යටිතල පහසුකම් පතිසංස්කරණය කිරීමටත්, ජනතාවෙග් 

167 168 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජීවෙනෝපාය වැඩිදියුණු කිරීමටත්, සංහිඳියාව පවර්ධනය කිරීමටත් 
පමුඛත්වය ලබා දුන්නා. ඉදිරිෙය්දී ඒ ආකාරයටම කටයුතු කිරීමට 
රජයක් වශෙයන් අප බලාෙපොෙරොත්තු වන බව  පකාශ කරන්න 
කැමැතියි. 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ பிரதம அைமச்சர் அவர்கேள! கிளிெநாச்சி, 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டங்களில் 2009ஆம் ஆண் க்கு ன்னர் 
இ ந்த வர்த்தகர்கள் தங்க ைடய வர்த்தக நிைலயங்கைள 
"ஜனசக்தி இன்சூரன்ஸ்" மற் ம் இலங்ைகக் காப் திக் 
கூட் த்தாபனம் ேபான்ற காப் தி நி வனங்களிடம் ேகா க் 
கணக்கான பாய்க்குக் காப் தி ெசய்தி க்கின்றார்கள். 
ஆனால், இ வைர அந்தக் காப் தி நி வனங்கள் 
அவர்க க்கான காப் திக் ெகா ப்பன கைள வழங்காமல் 
ஏமாற்றி வ கின்றன. குறிப்பாக கிளிெநாச்சி மாவட்டத்திேல 
உள்ள ஒ  வர்த்தக நிைலயம் இரண்  ேகா  பாய்க்கும் 
ேமல் காப் தி ெசய்தி க்கின்ற . 2009 இல் அங்கி ந்  
அவர்கள் இடம்ெபயர்ந்  ெசல் ம் வைர காப் திக் 
கட்டணம் ஒ ங்காகச் ெச த்தப்பட் க்கின்ற . ஆனால், 
அந்தக் காப் தி நி வனங்கள் அதைன வழங்குவதற்கு 
நடவ க்ைக எதைன ம் ன்ென க்காமல் அவர்கைள 
ஏமாற்றி வ கின்றன. இந்த விடயம் ெதாடர்பாகத் 
தங்க ைடய க த்ைத அறிய அந்த வர்த்தகர்கள் 
வி ம் கின்றார்கள்.     

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
රක්ෂණ සමාගම්වල ෙගවීම් තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒවා 

රජෙයන්ම කරන්ෙන් නැහැ. ෙපෞද්ගලික ඒවාත් ෙම් අතර 
තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳ කරුණු මට ලබා ෙදනවා නම් මම ඒ රක්ෂණ 
සංස්ථා එක්ක සාකච්ඡා කරන්න පියවර අ රෙගන ඒ අයට ෙම් ගැන 
පැහැදිලි කරන්නම්. ගත යුතු කියා මාර්ගය කුමක්ද කියලා අපට 
ෙහොයා ගන්න පුළුවන්. මට කරුණු  ලබා දුන්ෙනොත් ඒ අය එක්ක 
සාකච්ඡා කරලා අපි නිලධාරින්ට දැනුම් ෙදන්නම්.  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, என் ைடய 

இரண்டாவ  வினாைவக் ேகட்கின்ேறன்: 

அந்த வர்த்தகர்க க்கான இழப்பீ கள் ெதாடர்பாகக் 
கிளிெநாச்சியிேல, ல்ைலத்தீவிேல பல தடைவகள் கணக் 
ெக ப் க்கள் இடம்ெபற்றி க்கின்றன. ஆனால், அவர்க க்கு 
இ வைர எந்த க ம் கிைடக்கப்ெபறவில்ைல. 
இப்ெபா  அவர்கள் உங்களிடம் ஆேலாசைனகைளப் 
ெபற் க்ெகாள்ள இ க்கிறார்கள். த்தத்தினால் ெசாத் க்கள் 
அைனத் ம் ைமயாக அழிக்கப்பட் , அைனத்ைத ம் 
இழந்த நிைலயில் கிளிெநாச்சி மற் ம் ல்ைலத்தீ ப் 
பிரேதசங்களி ந்  இடம்ெபயர்ந்தவர்கள் அவர்கள். ஆகேவ, 
நீங்கள் ஒ ைற ஒ  சந்தர்ப்பம் தந்தால், இங்ேக அவர்கைள 
அைழத்  உங்கேளா  அவர்கள் அ குறித் ப் ேபசுவதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கலாம். அவர்க க்குச் சில 
ஆேலாசைனகைள ம் உ திெமாழிகைள ம் வழங்குவதன் 

லம் அந்த நஷ்ட ஈ கைளப் ெப வ  இலகுவாக இ க்கும் 
என்  நான் க கின்ேறன். ஆகேவ, அதற்கான ஒ  
வாய்ப்ைப ம் திகதிைய ம் உங்க ைடய ெபா ளாதார 

அபிவி த்தி அைமச்சி டாகத் த வ  ெபா த்தமாக 
இ க்கும் என்  நான் க கின்ேறன்.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙබොෙහෝ දුරට ෙම් කාරණය අයත් වන්ෙන් බන්ධනාගාර 

පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු 
ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශයටයි. ඒත් මා ඒ ගරු ඇමතිතුමාට 
කියන්නම්, අෙප් ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය්ත්, මුදල් අමාත්යාංශෙය්ත් අදාළ නිලධාරින් එක්ක 
එතුමාෙග් නිලධාරින්ට මුණ ගැසී සාකච්ඡා කරන්න කටයුතු 
සලස්වන්න කියා. ඊට පස්ෙසේ වුවමනා නම් මා ගරු මන්තීතුමාත්, 
ඒ අයත් මුණ ගැෙහන්නම්. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ශී ලංකා ෙර්ගුෙව් මාසික ජල, විදුලි හා දුරකථන 

බිල්පත්: විසත්ර 
இலங்ைகச் சுங்கத்தின் மாதாந்த நீர், மின்சாரம் 
மற் ம் ெதாைலேபசிக் கட்டணங்கள்: விபரம்      

MONTHLY WATER, ELECTRICITY AND TELEPHONE BILLS OF 
SRI LANKA CUSTOMS: DETAILS  

66/’15 
1.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
   (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
      (The Hon. Buddhika Pathirana)   

මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 
(අ) (i) ශී ලංකා  ෙර්ගුව නව කාර්යාල සංකීර්ණෙය් සිට 

තම කටයුතු ආරම්භ කරන ලද දිනය කවෙර්ද; 

 (ii)  නව සථ්ානයට ඒමට ෙපර කාර්යාලෙය් අවසාන 
වර්ෂෙය් දුරකථන, විදුලි හා ජල බිල්පත්හි 
වටිනාකම එක් එක් මාසය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) එම බිල්පත්හි සාමාන්යකරණය කරන ලද 
වටිනාකම ෙකොපමණද; 

 (iv) නව කාර්යාල සංකීර්ණයට පැමිණි දින සිට ෙම් 
දක්වා දුරකථන, විදුලි හා ජල බිල්පත්හි වටිනාකම 
එක් එක් මාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (v) එම බිල්පත්හි සාමාන්යකරණය කළ වටිනාකම 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙන්ද? 
(ආ) (i)  ෙම් වනවිට ශී ලංකා ෙර්ගුෙව් දුරකථන, විදුලි හා 

ජල බිල්පත් සම්පූර්ණෙයන් ෙගවා තිෙබ්ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ නම්, හිඟ මුදලක් තිෙබ්ද;  

 (iii) එෙසේ නම්, හිඟ මුදල එක් එක් බිල්පත අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) ශී ලංකා ෙර්ගුෙව් මාසික ජල, විදුලි හා දුරකථන 

බිල්පත් පාලනය කිරීමට පියවර ෙගන තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා] 
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நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) இலங்ைக சுங்கம் திய அ வலகத் ெதாகுதியில் 
அதன் பணிகைள ஆரம்பித்த திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) திய இடத்திற்கு வ வதற்கு ன்னர் 
அ வலகத்தின் இ தி ஆண் க்கான 
ெதாைலேபசி, மின்சாரம், மற் ம் நீர்க் கட்டணப் 
பட் யல்களின் ெப மதி ஒவ்ெவா  மாதத்தின் 
பிரகாரம் தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பட் யல்களின் சாராசாிப் ெப மதி 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) திய அ வலக ெதாகுதிக்கு வந்த நாள் 
ெதாடக்கம் இ வைர ெதாைலேபசி, மின்சாரம் 
மற் ம் நீர்க் கட்டணப் பட் யல்களின் ெப மதி 
ஒவ்ெவா  மாதத்தின் பிரகாரம் தனித்தனியாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  பட் யல்களின் சாராசாிப் ெப மதி 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) தற்ேபா  இலங்ைகச் சுங்கத்தின் ெதாைலேபசி, 
மின்சாரம் மற் ம் நீர்க் கட்டணப் பட் யல்கள் 

ைமயாகச் ெச த்தப்பட் ள்ளனவா என்ப 
ைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், நி ைவத் ெதாைக உள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், நி ைவத் ெதாைக ஒவ்ெவா  
கட்டணப் பட் ய ன் பிரகாரம் தனித்தனியாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) இலங்ைகச் சுங்கத்தின் மாதாந்த நீர், மின்சாரம் 
மற் ம் ெதாைலேபசிக் கட்டணங்கைளக் கட் ப் 
ப த் வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்வைகயில் என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Finance and Mass Media: 

(a) Will he state- 

 (i) the date on which, the Sri Lanka Customs 
commenced its activities at the new office 
complex;  

 (ii) the value of telephone, electricity and water 
bills of the last year of the previous office 
separately for each month before shifting to 
the new premises;   

 (iii) the averaged value of those bills;  

 (iv) the value of telephone, electricity and water 
bills up to now after shifting to the new 
office separately for each month; and 

 (v) the averaged value of those bills?  

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether telephone, electricity and water 
bills of Sri Lanka Customs have been 
settled;  

 (ii) if not, whether there is a due amount; and 

 (iii) if so, the due amount for each bill 
separately?  

(c) Will he also inform this House- 

 (i) whether measures have been taken to 
control monthly water, electricity and 
telephone bills of Sri Lanka Customs; and  

 (ii) if so, what the measures are? 

(d) 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 ෙදනවා. 
(අ) (i) ශී ලංකා  ෙර්ගුව 2011 සැප්තැම්බර් 08 වන දින 

නව කාර්යාලෙය් රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කරන 
ලදී.   

 (ii)  නව සථ්ානයට ඒමට ෙපර  අවසාන වශෙයන් 
බිල්පත් ෙගවා ඇත්ෙත් 2011 වර්ෂෙය් වන අතර 
එම විසත්ර ඇමුණුම් අංක 1හි දක්වා ඇත.  

 (iii) 2001 වර්ෂෙය් එම බිල්පත්වල සාමාන්යකරණය 
කරන ලද වටිනාකම ඇමුණුම් අංක 1හි අවසාන 
ෙප්ළිෙය් දක්වා ඇත.  

 (iv) නව කාර්යාලීය සංකීර්ණයට පැමිණි දින සිට 
දුරකථන, විදුලි හා ජල බිල්පත්වල වටිනාකම් 
ඇමුණුම් අංක 2හි දක්වා ඇත. ඇමුණුම් සභාගත* 
කරමි.      

 (v) ඉහත අංක (iv) සඳහන් බිල්පත්වල 
සාමාන්යකරණය කළ වටිනාකම ඇමුණුම 2හි 
එක් එක් වර්ෂෙය් අවසාන ෙප්ළිෙය් දක්වා ඇත.  

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්.  

(ඇ) (i) ඔව්.  

 (ii) ජල බිල්පත් පාලනය.  

  සවි කර ඇති සියලුම කරාම සව්යංකීයව 
කියාත්මක වන බැවින් ජලය අපෙත් යාමක් සිදු 
ෙනොෙව්. එෙමන්ම වැසි ජලය එකතු කර වැසිකිළි 
පද්ධති සඳහා ෙයොදා ගනු ලබයි. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  දුරකථන බිල්පත් පාලනය.  

  දුරකථන භාවිත කිරීමට හිමිකම් ඇති නිලධාරින්ට 
පමණක් සෘජු දුරකථන සම්බන්ධතා ලබා දී ඇත. 
අෙනකුත් නිලධාරින්ට අභ්යන්තර දුරකථන 
පද්ධතියක් මඟින් අංශ අතර ඇමතුම් ලබා ගැනීමට 
පහසුකම් ලබා දීම සිදු කර ඇත.  

   විදුලි බිල්පත් පාලනය.  

  මධ්යගත වායු සමීකරණ පද්ධතිය සකස ් කර 
ඇත්ෙත් ෙසන්ටිෙගේඩ් අංශක 24ක් යටෙත් 
පවත්වාෙගන යාම සඳහාය. එෙහත් විදුලි බිල්පත් 
පාලනය කිරීම සඳහා වායු සමීකරණ පද්ධතිය 
ෙසන්ටිෙගේඩ් අංශක 25 යටෙත් භාවිත කරනු 
ලබයි. ෙමම ෙදපාර්තෙම්න්තුව පැය 24ක් පුරාම 
ෙසේවෙය් ෙයෙදන කාර්යාලයක් බැවින් එක් එක් 
අංශ ෙසේවය නිමවන කාලයට පැය භාගයකට ෙපර 
වායු සමීකරණ යන්තය සව්යංකීයව නතර වන 
ආකාරයට සකස ්කර ඇත.  

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමාට මම සත්ුතිවන්ත ෙවනවා, මට 

සවිස්තරාත්මක පිළිතුරක් ලබා දීම පිළිබඳව. මම ඔබතුමාෙගන් 
ෙම් කාරණය දැන ගන්නට කැමැතියි. නව ෙර්ගු ෙගොඩනැඟිල්ල 
දැවැන්ත පමාණෙය් ෙගොඩනැඟිල්ලක්. ෙමවැනි ෙගොඩනැඟිලි 
ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒක නිසා මම ෙම් කියන කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යාංශයට පතිපත්තිමය තීන්දුවක් ගන්න 
බැරි ද? විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෙයෝජ්ය ඇමති අජිත් 
පී. ෙපෙර්රා මැතිතුමාත් ෙමම ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමන්ලාට 
ෙලොකු වුවමනාවක් තිෙබනවා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවත් සූර්ය 
බලශක්ති වැඩ පිළිෙවළට එකතු කර ගන්න. ඒ වාෙග් 
ඔබතුමන්ලාෙග් ඒ වැඩ පිළිෙවළ තුළත් ඒ ආයතනවලට සූර්ය 
බලශක්ති පද්ධතියක් සවි කර ගත්ෙතොත් ඒ ආයතනවල විදුලි 
බිල්පත් ඉතුරු කර ගැනීෙම් විශාල කමෙව්දයකට යන්න පුළුවන්. 
ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන ෙර්ගුව වැනි 
ආයතනවලින් පටන්ෙගන අෙනක් ආයතනවලටත් ඒ සඳහා යම් 
කිසි කමෙව්දයක් හදන්න පුළුවන් නම් ඒ තුළින් යම් කිසි මට්ටමක 
සහනයක් සහ දිගු කාලීන මුදල් ඉතුරුවක් රටට කර ගන්න පුළුවන් 
ෙන්ද? 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ඔව්. එතුමා සඳහන් කළා වාෙග් ෙමම ආයතනය ෙගොඩනැඟිලි 

ගණනාවකම තිබුණා; බිස්ටල් ෙගොඩනැඟිල්ෙල තිබුණා, ටයිම්ස ්
ෙගොඩනැඟිල්ෙල තිබුණා. ෙර්ගුව ෙවන ෙවන තැන්වල තිබුණා. 
ඒවා සියල්ල එකතු කරලා තමයි ෙම් අලුත් ෙගොඩනැඟිල්ලට 
ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. පිළිගන්නවා, ෙමය පැය 24ක් කියාත්මක 
වීම නිසා, අලුත් පහසුකම් ලබා දීලා තිෙබන නිසා ෙමහි විදුලි බිල 
ඉහළට ගිහිල්ලා තිෙබනවා කියලා. අපි ඒ ෙයෝජනාව පිළිෙගන 
මුදල් අමාත්යාංශෙයන් ඒ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න වෑයම් 
කරන්නම්. 

මම හිතන විධියට රජය හරහාම කියා කිරීම කැබිනට් 
මණ්ඩලය තුළින් ගත යුතු තීරණයක්. 

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

ඔබතුමා සඳහන් කරන විධියට තැන් කිහිපයක තිබුණු 
කාර්යාල එක තැනකට එනවාත් එක්කම වියදම වැඩි වුණා; විදුලි 
බිල වැඩි වුණා. ආදායම් වැඩි කර ගැනීම තුළින් විදුලි බිල වැඩිවීම 
තරමක් දුරට ෙහෝ සමනය කරගන්න පුළුවන්. ෙර්ගුෙව් ආදායම 
වැඩි කර ගැනීම ගැන කථා කරද්දී නිතරම එන ෙචෝදනාවක් 
තිෙබනවා. ඒ තමයි වරායට, ගුවන් ෙතොටුෙපොළට අලුත් 'එක්ස්' 
කිරණ යන්ත ෙගන්වන්න පුළුවන්කම තිෙයද්දී හැමතිස්ෙසේම අපි 
ෙගන්වන්ෙන් ඊට වඩා ෙබොෙහෝම පරණ යන්ත වීම. සමහර 
ෙවලාවට කාබන් ෙකොළයක් තියලා ඒ යන්තෙය් කිරණ ගමන් 
කිරීම නවත්වනවා. එක්ෙකෝ,  ඇතුෙළේ සපත්තු තිෙබනවා 
කියනවා, නමුත්, ඇත්තටම ඇතුෙළේ තිෙබන්ෙන් ටයිල්; එෙහම 
නැත්නම්, සුෙඛෝපෙභෝගි වැසිකිළි කට්ටල. ෙමොකද, scanning 
machines වැඩ කරන්ෙන් නැති හින්දා ඒක නිවැරදිව ෙහොයන්න 
බැහැ. වඩා විධිමත් විකිරණ පද්ධතියක් සහිත scanning system 
එකක් සවි කිරීම සඳහා කමෙව්දයක් ෙයොදන්න පුළුවන් නම්, 
ඇත්තටම ඒකට කරන වියදම ෙකොපමණ වැඩි වුණත් ඒක දිගු 
කාලීනව බලන ෙකොට ආෙයෝජනයක්. එතෙකොට විදුලි බිල් 
වැඩිවීමත් යම් මට්ටමකට සමනය කරගන්න පුළුවන්. දිගින් දිගටම 
මුදල් අමාත්යාංශය එම කටයුත්ත පමාද කරන්ෙන් ඇයි?  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
පළමුෙවන්ම කියන්න කැමැතියි, ෙචෝදනා තිබුණු පළියට 

හැමතිස්ෙසේම හැම ෙචෝදනාවක්ම සත්ය ද, අසත්ය ද කියලා 
කියන්න අමාරුයි කියලා. ෙමොකද, ඒවා ගැන ෙසොයා බලන්න 
ඕනෑ. මම පිළිගන්නවා, අලුත් කම හා විධි තිෙබන්න ඕනෑ කියලා. 
ඒ වාෙග්ම ආරක්ෂාවයි, කාර්යක්ෂමතාවයි  සමතුලනය 
කරගැනීමත් අවශ්යයි. උදාහරණයක් හැටියට airport එක හරහා 
එනවා නම්, green channel එකක් හා red channel එකක් 
තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමාට ෙත්ෙරනවා ෙන්ද? ඒ වාෙග්ම 
වරාෙය්ත් දැන් green channel එකයි, red channel එකයි 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් green channel එකකුත් එන්න පුළුවන්. 
හැම තිස්ෙසේම රටින් බඩු ෙගන්වන සමාගම් හඳුනා ෙගන 
තිෙබනවා නම්, ඒක කාර්යක්ෂම කරන්න green channel එකක් 
ඇරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම red channel එකකුත් තිෙබනවා.  

මම පිළිගන්නවා, තව දියුණු කරන්න ෙද්වල් තිෙබනවා 
කියලා. නමුත්, ෙර්ගුෙව් මෑතකදී යම්කිසි දියුණු කිරීමක් සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. අපි දන්නවා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් අනුකමිටුවක් ගිය අවුරුද්ෙද්දී පත් කළ බව. ඒ 
අනුකමිටුෙව් වාර්තාවක් සභාගත කළා. ඒෙකන් බැලුෙව් 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා තිෙබන ආදායම ආරක්ෂා 
කර ගැනීමට කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි. ඒක දැන් 
කියාත්මක කරෙගන යනවා. මාසයක පමණ කාලයක සිට බැංකු 
පද්ධතිය ඍජුවම දැන් ෙර්ගුවට සම්බන්ධයි. ගරු මන්තීතුමා කියපු 
scanners ගැන ඇත්තටම මම දන්ෙන් නැහැ. අපි ඒ ගැන ෙසොයා 
බලන්නම්. තිෙබන යන්ත කාර්යක්ෂම නැත්නම්, ආෙයෝජනය 
කරලා ඒවාට අවශ්ය නවීන යන්ත ගැනීමට කටයුතු කරන්නම්. 

  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, පශ්න අංක 2- 991/'16-(3), ගරු උදය පභාත් 
ගම්මන්පිල මැතිතුමා. 

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

 

බදුල්ල දිසත්ික්කෙය් සති ෙපොළ සංවර්ධනය: විසත්ර 
ப ைள மாவட்டத்தில் வாரச் சந்ைதகளின் 

அபிவி த்தி: விபரம் 
DEVELOPMENT OF WEEKLY FAIRS IN BADULLA DISTRICT: 

DETAILS 
1118/’16 

3.  ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
     (மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
     (The Hon. Chaminda Wijesiri) 

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ      
පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන අමාත්යාංශෙය් පතිපාදන මත 
බදුල්ල දිසත්ික්කය තුළ සංවර්ධනය කරනු ලැබූ 
සති ෙපොළ සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) සංවර්ධනය කරනු ලැබූ සති ෙපොළවල නම් 
කවෙර්ද; 

 (iii) එක් එක් සති ෙපොළ සඳහා වියදම් කරනු ලැබූ මුදල් 
පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iv) අදාළ ඉදි කිරීම් සඳහා ෙකොන්තාත් ලබාගත් 
පුද්ගලයන්ෙග් නම්, ලිපිනයන්  කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர மாகாண 
சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சின் நிதி 
ஏற்பாட் ன் கீழ் ப ைள மாவட்டத்தில் 
அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்ட வாரச் சந்ைதகளின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்ட வாரச் சந்ைதகளின் 
ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ஒவ்ெவா  வாரச் சந்ைதக்கும் ெசல ெசய்யப் 
பட்ட பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக யாெதன் 
பைத ம்; 

 (iv) சம்பந்தப்பட்ட நி மாணப் பணிக க்கான 
ஒப்பந்தங்கைளப் ெபற் க்ெகாண்ட ஆட்களின் 
ெபயர்கள், கவாிகள் ஆகியவற்ைற இச் 
சைபக்கு சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government: 

(a) Will he inform this House - 
 (i) the number of weekly fairs developed in the 

Badulla District using provisions from the 

Ministry of Provincial Councils and Local 
Government from year 2010 to date; 

 (ii) the names of weekly fairs developed; 

 (iii) separately, the amount of money spent on 
each of the above weekly fairs; and 

 (iv) the names and addresses of the persons 
who were awarded the contracts for the 
above-mentioned construction work? 

(b)   If not, why? 
 

ගරු කථානායකතුමනි,  අවුරුදු  එක හමාරක් තිස්ෙසේ ඌව 
පළාත් සභාව ගැන මම  පශ්න අහනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා   
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ)  (i)   සති ෙපොළ සංඛ්යාව 11කි. ඇමුණුම 02හි සඳහන් 
වනවා.  

 (ii)  ඇමුණුම 01හි සඳහන් ෙව්.   

 (iii)   ඇමුණුම 01හි සඳහන් ෙව්. 

 (iv)   ඇමුණුම 01හි සඳහන් ෙව්. ඇමුණුම සභාගත 
කෙළොත් පැහැදිලි කරගන්න ෙල්සි ෙව්වි කියා මම 
හිතනවා. ඇමුණුම්  සභාගත* කරනවා. 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

ගරු මන්තීතුමා, අතුරු පශ්න තිෙබනවා නම් මම ඒවා ගරු 
අමාත්යතුමාට ෙයොමු කරන්නම්. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, අතුරු පශ්න අහන්න දිනයක් ගරු 

අමාත්යතුමා ෙද්විද? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට දැන් අතුරු පශ්න අහන්න පුළුවන්.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔබතුමා දැන් අතුරු පශ්න ෙයොමු කරන්න. අපි ඒවා එෙහමම 

එතුමා ෙවත යවනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පැහැදිලි කරවා ගැනීමක් අවශ්ය නම් අතුරු පශ්න අහන්න. 

ෙමොකද, ෙබෙහවින් කාලය ඉක්ම ගිහිල්ලායි තිෙබන්ෙන්. අතුරු 
පශ්නයක් තිෙබනවා නම් අහන්න, ගරු මන්තීතුමා.   
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අමාත්යතුමා නම් ඊෙය් කිව්වා, 

"එන්න ෙවන්ෙන් නැහැ" කියා. මම අතුරු පශ්න අහන්න උත්සාහ 
දරන්ෙන් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ද දන්නා පරිදි 
ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව ෙගොඩ නඟන්න කටයුතු කරපු 
මන්තීවරුන් හැටියටයි අපි ෙමවැනි පශ්න අහන්ෙන්. අවුරුදු  
එකහමාරක්  තිස්ෙසේ අහනවා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම දන්නවා. 
 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
නමුත් සමහර විට ෙවනත් ෙවනත් ෙචෝදනා තමයි අපට එල්ල 

වන්ෙන්. ඒ ෙචෝදනා කරන අයට -ඒ පුද්ගලයන්ට- අපි විවෘතව 
ආරාධනා කරනවා, පාළු ෙගවල්වල වළං බිඳින්ෙන් නැතිව  මාධ්ය 
ඉදිරිෙය් විවෘතව කතා කරන්න එන්න කියා.  

අමාත්යතුමා ගරු සභාෙව් ෙනොමැති නිසා මම අතුරු පශ්න 
අහන්ෙන් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.  

 

විදුලිය ලබා දී ඇති නිවාස: මුලතිව් දිසත්ික්කය 
மின்சாரம் வழங்கப்பட்ட கள்: ல்ைலத்தீ  

மாவட்டம்  
HOUSES PROVIDED WITH ELECTRICITY: MULLAITIVU 

DISTRICT 
1195/’16 

4.  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 වන විට මුලතිව් 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 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) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் ல்ைலத்தீ  மாவட் 
டத்தில் இலங்ைக மின்சார சைபயினால் 
மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள களின் ெமாத்த 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (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 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 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 Mullaitivu 
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 අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ)  (i)   මීට අදාළ වාර්තා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සතුව 
ෙනොමැත.  

  ඒ කියන්ෙන්, 1983   යුද්ධය පැවැති කාලයයි.  

 (ii)  2015 වර්ෂෙය් ෙනොවැම්බර් මස සිට කියාත්මක 
කරන ලද "රටම එළියයි අඳුර දුරලයි - ජාතික 
විදුලි, සත්කාරය" ණය ෙයෝජනා කමය යටෙත් 
2016 වසර තුළ විදුලි සම්බන්ධතා ලබා දුන් නිවාස 
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ඒකක 2,501 ද ඇතුළුව 2016.01.01 සිට 
2017.05.31 දක්වා නිවාස 6,637ක් සඳහා නව 
සම්බන්ධතා ලබා දී ඇත.  

  ඒ අනුව 2017 මැයි 31 දිනට විදුලි සම්බන්ධතා 
30,087ක් සපයා ඇත. 

 (iii)   මීට අදාළ වාර්තා ලංවිම සතුව ෙනොමැත.  

  මුලතිව් දිසත්ික්කය ගැනයි ෙම් පශන්ෙයන් 
අහන්ෙන්. එය යුද්ධෙයන් සම්පූර්ණෙයන් බැට කෑ 
පෙද්ශයක්.  

 (iv) 2009 වර්ෂෙය් සිට 2015 වර්ෂය දක්වා විදුලි 
සැපයුම් ලබා දුන් නිවාස සංඛ්යාව පහත පරිදි ෙව්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණාට පසුව 2015 
වර්ෂය තුළදී නව සබඳතා 10,052ක් ලබා දුන්නා.  

 (v) 2009 වර්ෂෙය් සිට 2015 වර්ෂය දක්වා විදුලි 
සැපයුම් සඳහා ෙවන් කරන ලද මුදල පහත පරිදි 
ෙව්. 

 

 

 

 

 

 
 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

ගරු කථානායකතුමනි, මට අතුරු පශ්න ෙදකක් අහන්න 
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මා ෙම් අහන අතුරු 
පශ්නයට පිළිතුරු ලබා ෙදන්න ඔබතුමාට පුළුවන් ෙවයිද දන්ෙන් 
නැහැ. මම ෙම් සම්බන්ධව මීට කලිනුත් විමසීමක් කළා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටියාද, නැද්ද කියලා මා 
දන්ෙන් නැහැ. නමුත් එම පශ්නය විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති අමාත්යාංශයට ෙයොමු කරනවා කියලා තමයි සඳහන් 
කෙළේ. 

ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට අදාළව පසුගිය දා මාධ්යවලින් 
පසිද්ධ වුණා -සති අන්ත පුවත් පතක පළ වුණා-. "ගල් අඟුරු 
බලාගාර ෙටන්ඩරය යට අන්ඩරයක්" කියලා. ෙටන්ඩර් 
පටිපාටියකින් ෙතොරව කටයුතු කළා කියලා, ෙකරවලපිටිය 
බලාගාරය සම්බන්ධෙයන් මාධ්යවලින් පළ වුණු ඒ පුවතට අදාළව 
කිසියම් පරීක්ෂණයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවාද, එෙසේ විධිමත් 
ෙටන්ඩර් පටිපාටියකින් ෙතොරව කිසියම් විධියකට අත යට මැදිහත් 
වීමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවාද කියන එක සම්බන්ධව 
තමුන්නාන්ෙසේලා පරීක්ෂණයක් කළාද කියලා ඔබතුමාට පැහැදිලි 
කරන්න පුළුවන්ද?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක ෙම් පශ්නයට අදාළ අතුරු පශ්නයක් 

ෙනොෙවයි ෙන්. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග් අවසරය 

ඇතුවයි මා ඒ අතුරු පශ්නය ඇහුෙව්.   
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ සඳහා පිළිතුරු ෙදන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, එෙහම නම් පිළිතුරු ෙදන්න.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතන විධියට ඔබතුමාට වැරදීමක් 

ෙවලා තිෙබනවා. ෙකලවරපිටිෙය් ඉදි කරන බලාගාරය, දවිකෘත 
වායු -LNG- බලාගාරයක්. ෙම් ෙමොෙහොෙත් අලුෙතන් ගල් අඟුරු 
බලාගාරයක් ඉදි ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙකලවරපිටිෙය් තිෙබන 
ෙමගාෙවොට් 300ක ධාරිතාෙවන් යුතු බලාගාරය, සම්පූර්ණෙයන්ම 
විනිවිදභාවෙයන් යුතු, ජාත්යන්තර- 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙකලවරපිටිය ෙනොෙවයි, ෙකරවලපිටිය. 
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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 
                    

8 
                 

   8 

   

2010.01.01 - 2010.12.31 
                
495 

              
  503 

    

2011.01.01 - 2011.12.31 
             
1,117 

       
 1,620 

     
2012.01.01 - 2012.12.31 

             
1,952 

         
 3,572 

     
2013.01.01 - 2013.12.31 

             
6,663 

          
 10,235 

     
2014.01.01 - 2014.12.31 

             
3,163 

          
 13,398 

     

2015.01.01 - 2015.12.31 
           
10,052 

          
 23,450 

වර්ෂය ෙවන් කරන ලද මුදල 
(රු.මිලියන) 

          2009                   නැත 

          2010                   14.7 

          2011                   නැත 

          2012                   නැත 

          2013                   නැත 

          2014                 10.48 

          2015                 11.66 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙහොඳයි. බලන්න ෙකො, ඒ වචනය ගැන වුණත්, ඒ වචනෙය් 

තිෙබන අකුරක් ගැන වුණත් ෙකොච්චර උනන්දුවක් දක්වනවාද 
කියලා.  

ඒක දවිකෘත වායු බලාගාරයක්; ධාරිතාව ෙමගාෙවොට් 300යි. 
සම්පූර්ණ විනිවිදභාවෙයන් යුතුව ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් කළා. ඒ 
ෙටන්ඩර් කැඳවීම අනුව අයදුම්කරුවන් වශෙයන් සමාගම් 8ක් 
ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඉන් පසුව එහි තාක්ෂණික 
ඇගැයීම් කමිටුව -TEC එක- විසින් ඔවුන්ෙග් වාර්තාව ෙටන්ඩර් 
කමිටුවට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ෙටන්ඩර් කමිටුව විසින් 
ඔවුන් සතු වගකීම ඉටු කරමින් සිටිනවා. පුවත් පත්වල වාර්තා පළ 
වීෙමන් පසුව අමාත්ය ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමා ෙම් 
පිළිබඳව ෙසොයා බැලුවා. පුවත් පත්වල පළ වුෙණ් ෙටන්ඩර් 
කමිටුෙව් වගකීම් නිසි ෙලස ඉටු  ෙවන්ෙන් නැහැ කියන 
ෙචෝදනාවයි. තවමත් ෙටන්ඩර් කමිටුෙව් තීරණය දැනුම් දීලා 
නැහැ. අමාත්යතුමාටවත්, ෙවන කිසිෙවකුටවත් ෙම් ෙටන්ඩර් 
කියාවලියට -ෙම්ක විශාල ෙටන්ඩරයක්-   අතරමැද මැදිහත් වීෙම් 
හැකියාවක් නැහැ. විදුලිබල මණ්ඩලෙය් නිලධාරින්, එෙහම 
නැත්නම් අමාත්යාංශ ෙල්කම් මට්ටෙම් ඉහළ රාජ්ය නිලධාරින් 
තමයි එම කමිටුෙව් සාමාජිකත්වය දරන්ෙන්. කිසිම 
ෙද්ශපාලනඥෙයක් ෙම් කමිටුවට ඇතුළත් ෙවලා නැහැ. දැනට 
තිෙබන තත්ත්වය අනුව ෙම් කියාවලිය නීත්යනුකූලව සිද්ධ 
ෙවනවා. ඒ ඇගැයීම් කටයුතුවල වරදක් සිදු වී තිෙබනවා නම්, 
ෙටන්ඩර් කමිටුෙව් තීරණෙයන් පසුව ෙටන්ඩර් අභියාචනා 
කමිටුවට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඉන් පසුව 
කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
අධිකරණෙය් සහන පතන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. හැම 
ෙටන්ඩර්කරුෙවකුටම ඒ අයිතිවාසිකම් තිෙබනවා. අපි තවම 
තීරණය දන්ෙන් නැති නිසා ඊට වඩා යමක් කීමට පුළුවන්කමක් 
නැහැ.  

 
 
 
 

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. ඔබතුමා සඳහන් කළ 

කාරණාව අනුව ඒ පුවත් පෙත් පළ වුණු පුවත නිවැරැදි කිරීමට 
රජය පැත්ෙතන් ෙම් වන විට පියවර අරෙගන තිෙබනවාද?  

 
 
 
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මාධ්ය මඟින් යම් කරුණක් වාර්තා වුණාට පසුව, වග කිව යුතු 

අමාත්යාංශයක් හැටියට විෂය භාර ඇමැතිවරයා ඒ කටයුතු සිදු වන 
ආකාරය පිළිබඳව -අභ්යන්තර කරුණු කියන්න අපට අයිතියක් 
නැහැ; කියන්ෙන්ත් නැහැ; කියන්න ෙහොඳත් නැහැ- වාර්තාවක් 
කැඳවලා බැලුවා ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒ අනුව අපි 
ෙත්රුම් ගත්තා තවමත් ඒ ෙටන්ඩර් කමිටුෙව් අවසාන තීරණය 
පකාශයට පත් ෙවලා නැහැ කියලා. ඒකයි දැනට තිෙබන 
තත්ත්වය.  

 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

රජය මිලදී ගත් වී පමාණය : වැය කළ මුදල 
அரசாங்கம் ெகாள்வன  ெசய்த ெநல் : ெசலவிட்ட 

பணம் 
 PADDY PURCHASED BY GOVERNMENT: MONEY SPENT 
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 5. ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
 (மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
 (The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගාමීය  ආර්ථික  කටයුතු  පිළිබඳ  අමාත්යතුමාෙගන් ඇසු 
පශ්නය - (1): 

(අ) වර්ෂ 2013 සිට 2016 දක්වා, 

 (i) රජය විසින් මිලදී ගත් වී පමාණය;  

 (ii) රජය විසින් වී මිලදී ගැනීමට වැය කරන ලද මුදල;  

 (iii) රජය විසින් මිලදී ගත් වී කිෙලෝවක් සඳහා 
ෙගොවීන් ෙවත ෙගවනු ලැබූ මිල; 

  එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) වර්ෂ 2013 සිට 2016 දක්වා මාතර දිසත්ික්කෙය්, 

 (i)  සමසත් වී අසව්ැන්න; 

 (ii) රජය විසින් ෙගොවීන්ෙගන් මිලදී ගත් වී පමාණය; 

   එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 
 

கிராமிய ெபா ளாதார விவகாரங்கள் பற்றிய 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) 2013ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2016ஆம் ஆண்  வைர, 

 (i) அரசாங்கத்தினால் ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட 
ெநல் ன் அள  யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ெநல் ெகாள்வன க்காக அரசாங்கத்தினால் 
ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (iii) அரசாங்கத்தினால் ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட  
ஒ  கிேலா ெநல் க்காக விவசாயிக க்கு 
ெச த் தப்பட்ட  விைல யாெதன்பைத ம்; 

  ஒவ்ெவா  வ டத்தின் பிரகாரம் தனித்தனியாக 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2016ஆம் ஆண்  வைர, 

 (i) மாத்தைற மாவட்டத்தின் ஒட்  ெமாத்த ெநல் 
அ வைட யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அரசாங்கத்தினால் மாத்தைற மாவட்ட விவசாயி 
களிடமி ந்  ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட 
ெநல் ன் அள  யாெதன்பைத ம்; 
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  ஒவ்ெவா  வ டத்தின் பிரகாரம் தனித்தனியாக 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 
asked the Minister of Rural Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House - 
 (i) the quantity of paddy purchased by the 

Government; 
 (ii) the amount of money spent by the 

Government to purchase paddy; 
 (iii) the amount of money paid to farmers for a 

kilo of paddy purchased by the 
Government,   

  separately in each year during the period  
from the year 2013 up to 2016? 

(b) Will he also inform this House - 
 (i) the total paddy yield in Matara District ; 
 (ii) the quantity of paddy purchased by the 

Government from the farmers in Matara 
District, 

  separately in each year during the period 
from the year 2013 up to 2016? 

(c) If not, why? 
 
 
 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා (ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் - கிராமியப் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பற்றிய அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic 
Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා ලබා ෙදනවා. 

එම පශ්නෙය් (අ) ෙකොටස සඳහා දීර්ඝ පිළිතුරක් තිෙබන්ෙන්. 
එම නිසා මා එම ෙකොටස සභාගත කරන්නද, කියවන්නද? 

 
 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙවලාව දැනටම ඉක්ම ගිහිල්ලා තිෙබන නිසා සහෙයෝගය 

තිෙබනවා නම්, table කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ අනුව එම පශ්නෙය් (අ) (i) සහ (ii)ට 

අදාළ පිළිතුර මා සභාගත* කරනවා. 

 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
2014 සහ 2016 වර්ෂෙය් විස්තර ටික මට කියන්න. 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
2014 වර්ෂෙය් මහ කන්නෙය් නාඩු වී ෙමටික් ෙටොන් 3,971ක් 

මිල දී ෙගන තිෙබනවා. 

ඒ වාෙග්ම සම්බා වී ෙමටික් ෙටොන් 592ක් මිල දී ෙගන 
තිෙබනවා. 

2014 වර්ෂෙය් මහ කන්නෙය් මිල දී ගන්නා ලද වී 
පමාණයන්හි එකතුව ෙමටික් ෙටොන් 4,563යි. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
2016 වර්ෂෙය්? 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
2016 වර්ෂෙය් යල කන්නෙය් මිල දී ගන්නා ලද වී 

පමාණයන්හි එකතුව ෙමටික් ෙටොන් 25,447යි. 
 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඒ කියන්ෙන් වර්ධනයක් ෙවලා තිෙබනවාද? 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
වර්ධනය ෙවලා නැහැ. පසුගිය අවුරුදුවල වී මිලදී ගැනීම 

ඉතාමත්ම අඩුයි. ෙමය පැහැදිලි කරන්න මම ඔබතුමාට ෙම් විස්තර 
කියන්නම්.  

2013 වර්ෂෙය් නාඩු වී මිල දී ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙමටික් ෙටොන් 
107,445යි. සම්බා වී මිල දී ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙමටික් ෙටොන් 
31,205යි . 

ඒ වාෙග්ම සමහර යල කන්නවලදී කමෙයන් අඩු වූ අවස්ථාත් 
තිෙබනවා. එම විස්තර කියන්නද? සභාගත කරන්නද? 

 
 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
එම ෙකොටස කියන්න අවශ්ය නැහැ. (අ) (iii) ෙකොටස 

කියන්න. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුමනි, (අ) (iii) පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේය. 
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(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද  (අ) (i) සහ (ii)ට පිළිතුරු : 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைடயின் (அ) (i) (ii) பகுதிகள்: 
* (a) (i) and (ii) of the Answer tabled: 
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ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, පිළිතුර ලබා දීම පිළිබඳව ගරු 

ඇමතිතුමාට මා ස්තුතිවන්ත වනවා.   

ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 2016 
වර්ෂෙය් සමස්ත වී අස්වැන්න කුමන පතිශතයකින් පහළ බැස 
තිෙබනවාද? 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය වර්ෂෙය්දී සහ ඊට ෙපර 

වර්ෂෙය්දී ඇති වුණු නියඟයත් එක්ක සමස්තයක් හැටියට ගත්තාම 
සියයට 50කට ආසන්න පමාණයකින් වී අස්වැන්ෙන් පහළ 
බැසීමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, පිට පිට කන්න තුනක් 
වගාව හානියට පත්  ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, අස්වැන්න අඩු වීමට නියඟය එක 

ෙහේතුවක්. ඒෙක් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා පිළිගන්ෙන් නැද්ද ෙපොෙහොර සහනාධාරෙය් කප්පාදුව 
ෙගොවියා අෛධර්යට පත් වන්න තව ෙහේතුවක් කියලා?  

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොෙහොර සහනාධාරෙය් කප්පාදුවක් 

සිදු වුෙණ් නැහැ. ඒ අවශ්ය පමාණය නිසි අයුරින් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ෙවනදා ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීෙම්දි 
ෙගොවියාෙගන් යම්කිසි මුදලක් අය කිරීමක් සිදු වුණා. ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය මුදල් වශෙයන් ෙදන ෙකොට ශත පහකවත් අඩු 
කිරීමක් කෙළේ නැහැ. ඒ අයට ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙවනුෙවන් 
කිසිම ෙගවීමක් කරන්න සිදු වුෙණ්ත් නැහැ. සම්පූර්ණ මුදලම අපි 
ලබා දීලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, වී අස්වැන්න සියයට 50කින් පමණ 

අඩු ෙවලා තිෙබන බව ගරු ඇමතිතුමා පිළිගන්නවා. ඒකට 
පතිකර්මයක් විධියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙයෝජනා කරලා 
තිබුණා, විෙදස් රටවලින් සහල් ආනයනය කරන්න කටයුතු 
කරනවා කියලා.  

ෙදවන අතුරු පශ්නය විධියට මා ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න 
කැමැතියි, සහල් ෙමටික්ෙටොන් ෙකොපමණ සංඛ්යාවක් ආනයනය 
කරන්න තීරණය කර තිෙබනවාද, ඒ කුමන රටවලින්ද කියලා. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා ෙම් පශ්නය කලින් ෙයොමු කර 

තිබුණා නම් විස්තරාත්මක පිළිතුරක් ෙගෙනන්න තිබුණා. හැබැයි, 
මා එකක් කියන්න ඕනෑ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා රෙට් සහල් 
හිඟයකින් ෙතොරව පවත්වාෙගන යන්න අවශ්ය කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. දැනටමත් සෙතොස සහ ෙපෞද්ගලික ආයතන මඟින් 
සහල් ආනයනය කිරීමට අවශ්ය කටයුතු කර තිෙබනවා. සහල් 

ආනයනය කරන රටවල් ෙමොනවාද, ඒ පමාණය ෙකොපමණද කියා 
ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් තවත් පශ්නයක් ඇහුෙවොත්, 
සංඛ්යාෙල්ඛන ඇතිව හරි පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න පුළුවන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.   
 

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

තිෙබනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අතුරු පශ්න ෙදකක් පමණයි අහන්න 

ෙදන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] එෙහම නම් පැහැදිලි කිරීමක් වශෙයන් 
පශ්නය අහන්න ඉඩ ෙදන්නම්. 

 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
රජයක් විධියට ඔබතුමන්ලා වස විෙසන් ෙතොර ආහාර පිළිබඳව 

විශාල උනන්දුවක් පදර්ශනය කරනවා. මානව ශරීරයට අහිතකර 
වස විෙසන් ෙතොර ආහාර පිළිබඳ සංකල්පය වැදගත්. හැබැයි, ෙම් 
ආනයනය කරන සහල්වල තිෙබන ග්ලයිෙෆොෙසේට් පිළිබඳව විශාල 
සංවාදයක් තිබුණා. ඔබතුමන්ලා ආනයනය කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන සහල්වල මනුෂ්ය ශරීරයට අහිතකර 
රසායනික දව්ය ගැබ්ෙවලා තිෙබනවාද, නැද්ද කියන පරීක්ෂාව 
කරනවාද, එය කරන්න තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? 

 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඕනෑම භාණ්ඩයක් රටට ඇතුළු 

වනෙකොටම ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් ෛවද්යවරයකුෙග් සහ ආහාර 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පරීක්ෂණවලට ලක් කරනවා. එම නිසා 
ෙබො ෙහොම වග කීෙමන් කියනවා, පිට රටින් ආනයනය කරන 
සියලු  සහල් වස විෙසන් ෙතොර සහල් බවට  සහතික කරන බව.  
රජය ෙවනුෙවන් ඔබතුමාට ඒ සහතිකය ලබා ෙදන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, අතුරු පශ්න ෙදකක් පමණක් අහන්න 

අවස්ථාව ලබා දීම- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. ඒක අත් හදා බැලීමක් වශෙයන් කෙළේ. එයට පධාන 

ෙහේතුව තමයි, - [බාධා කිරීමක්] 

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න විමල් වීරවංශ මන්තීතුමනි, පහදා ෙදන කල්. 
[බාධා කිරීමක්] එෙහම නම් ඔබතුමාෙග් පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහ ජනයා ෙවනුෙවන් ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්න අහන්න තිෙබන වාරෙය්දී අපට අතුරු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පශ්න තුනක් අහන්න පුළුවන්. පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ 
කාරක සභා රැසව්ීෙම්දී ෙමෙහම හැම ෙදයක්ම කප්පාදු වනවා නම් 
ඒක ඉතාම නරක තත්ත්වයක්. ෙම් ගරු සභාෙව් මන්තීවරුන්ට 
තිෙබන අයිතිවාසිකම් කප්පාදු කරන්න ඔබතුමා ඉඩ ෙදන්න එපා. 
කාලය පිළිබඳ පශ්නයට ෙවන උත්තර ෙසොයන්න ඕනෑ ෙන්. 
එෙහම නැතුව අපට තිෙබන සීමිත වරපසාද පවා කප්පාදු වනවා 
නම් - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 ෙහොඳයි, එයට මා පිළිතුරු ෙදන්නම්. ඔබතුමාට මා පිළිතුරු 

ෙදන්නම්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය ඔබතුමා ගත් තීරණයක් 

ෙනොෙවයි, පක්ෂ නායකයන් සියලුෙදනා ගත් තීරණයක්. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී  දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත් සිටියා. The Party 
Leaders took the decision, not you. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා පශ්නය ඇහුවා. 

ඔබතුමාෙග් පශ්නය මා ෙත්රුම් ගත්තා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, කාලය කළමනාකරණය කර ගැනීම 

අත්යවශ්ය කාරණාවක් බව පිළිගන්නවා. ෙමයට විසඳුමක් විධියට, 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරයකු ඇමතිවරයකුෙගන් පශ්නයක් 
අහනවා නම් එතුමාට අතුරු පශ්න ෙදකක් ඇසීමටත්, විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ට අතුරු පශ්න තුනක් ඇසීෙම් අවස්ථාව එෙසේම 
තිෙබන්නටත් කටයුතු කරන්න කියලා  මා ඉතාම ෙගෞරවෙයන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ෙමොකද, ආණ්ඩු පක්ෂ මන්තීවරුන්ට, ආණ්ඩු පක්ෂ මන්තී 
කණ්ඩායම් රැසව්ීම්වලදී ඇමතිවරුන්ෙගන් එතුමන්ලාෙග් පශ්න 
අහන්න අවස්ථාව තිෙබනවා. අවස්ථාව හිමි එතුමන්ලාට, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අතුරු පශ්න ෙදකක් ඇසීමට දීම සාධාරණයි. 
හැබැයි, විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට තිෙබන එකම අවස්ථාව ෙමය 
පමණයි. ෙම්ක හරි අසාධාරණයි ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, දැන් මට පැහැදිලි කරන්න අවස්ථාව 

ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්]  

ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් පශ්නය මම 
ෙත්රුම් ගත්තා. දැන් මට පැහැදිලි කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාටත් අදහස් පකාශ කරන්න අවස්ථාව ඕනෑද? 
    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 

සභාෙව් නැති නිසා,- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අනුර දිසානායක මන්තීතුමා සභාෙව් ඉන්නවා. අපි එතුමා 

එක්කත් ෙම් ගැන කථා කළා. ෙම්ක සියලු ෙදනාෙග්ම 
එකඟත්වයකින් යුතුව ගත් තීරණයක්. මම  ඒ ගැන පැහැදිලි 
කරන්නම්. ඔබතුමාටත් ඒ ගැන අදහසක් පකාශ කරන්න 
තිෙබනවාද? 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔව්, ගරු කථානායකතුමනි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි,  ඔබතුමාෙග් අදහස කියන්න. ෙමතැන කියන්ෙන් 

නැතිව කියන්න ෙවන තැනක් නැහැ ෙන්. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් මාත් ෙම් පශ්නය මතු කළා. 

අතුරු පශ්න තුනක් ඇසීෙම් අවස්ථාව මන්තීවරුන්ට තිෙබන ෙපොදු 
අයිතියක්. ඒක පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී ගත් තීන්දුවක් කියලා 
ඔබතුමා ඊෙය්ත් කිව්වා. ගරු කථානායකතුමනි, මම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණි මුල් අවුරුදුවල ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
මන්තීවරු පශ්න ඇහුෙව් නැහැ. මීට අවුරුදු කිහිපයකට කලින් 
තමයි ඒ සම්පදාය පටන් ගත්ෙත්. ඒ නිසා විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ට තිෙබන අයිතියක් නැතිෙවලා තිෙබනවා. 
අවසානෙය්, අපට පශ්නයක් අහන්න තිෙබන අවස්ථාව නැතිවීම 
තමයි  සිද්ධෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කරුණාකර පැහැදිලි කිරීම සඳහා මට අවස්ථාව ෙදන්න. සියලු 

පක්ෂ නායකයන් සහභාගි වූ අවස්ථාෙව් අපි ෙමම තීරණය ගත්ෙත් 
අත්හදා බැලීමක් වශෙයන්. උදාහරණයක් වශෙයන් කිව්ෙවොත්, අද 
අපි පස් වරු 2.00 ෙවනෙකොට පධාන කටයුතුවලට පටන් ගන්න 
ඕනෑ. නමුත්, දැනටමත් ෙව්ලාව පස් වරු 2.10යි. තව වාචික පශ්න 
ඉතුරුෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග 
23(2) යටෙත් අහන පශ්න තිෙබනවා. කාලය මදි නිසා පක්ෂ 
නායකයන් එදා ෙම් තීරණය ගත්තා. ෙම් ෙයෝජනාව මෙග් 
තීරණයක් ෙනොෙවයි. මම ෙයෝජනා කෙළේ පශ්න පමාණය අඩු 
කරන්නයි.   

193 194 

[ගරු විමල් වීරවංශ මහතා] 



2017 අෙගෝස්තු 09  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා ෙම්ක සියලු පක්ෂ 

නායකයන් හිටපු රැස්වීමකදී ගත්ත තීරණයක් කියලා. ඇත්තටම 
මම එදා ඒ රැස්වීමට සහභාගි වුෙණ් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක ෙවන්න පුළුවන්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්කයි තිෙබන පශ්නය. පක්ෂ නායක 

රැස්වීම විධිමත්ව කැඳවන අවස්ථා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විෙශේෂ 
අවස්ථා සඳහා විටින් විටත් කැඳවනවා. මම ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලන්න කැමැතියි, විෙශේෂ අවස්ථා සඳහා විටින් විට පක්ෂ 
නායක රැස්වීම් කැඳවන විට අදාළ පශ්නය විතරක් එදාට කථා 
කරන්න කියලා. එදාට ෙම් වාෙග් ෙපොදු තීරණ ගන්න එපා. 
සාමාන්යෙයන් සතිපතා පවත්වන පක්ෂ නායක රැස්වීමකදී 
ෙනොෙවයි, අතිෙර්කව පවත්වපු පක්ෂ නායක රැස්වීමකදී තමයි ෙම් 
තීරණය අරෙගන තිබුෙණ්. සතිපතා පවත්වන රැස්වීම්වලදී ෙපොදු 
තීරණ ගන්න පුළුවන්. ගරු කථානායකතුමනි, හැබැයි විෙශේෂ 
අවස්ථා සඳහා පක්ෂ නායක රැස්වීමක් කැඳවන්ෙන් ෙම් වාෙග් 
තීරණ ගන්න ෙනොෙවයි. අපි ෙවනත් වැඩවල ඉන්න ෙවලාවක 
පක්ෂ නායක රැස්වීමක් කැඳවලා ෙපොදු තීරණ ගන්න 
ෙපළෙඹනවා. ඒ නිසා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලන්ෙන්, පක්ෂ 
නායකයන්ට විෙශේෂ කැඳවුමක් කරන අවස්ථාවක, එම විෙශේෂ 
පශ්න පමණක් සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්න. ගරු 
කථානායකතුමනි, අතුරු පශ්න සංඛ්යාව 2ක් දක්වා අඩු කිරීෙම් 
ෙයෝජනාවත් මා සහභාගි ෙනොවූ එවැනි විෙශේෂ රැස්වීමකදී තමයි 
සාකච්ඡා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, අවස්ථා ෙදකකදීම ෙම් ගැන සාකච්ඡා කළා. 

අත්හදා බැලීමක් වශෙයන් පමණයි ෙමය කෙළේ. [බාධා කිරීමක්] 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පැහැදිලි කිරීමක් කළා 
ෙන්ද? 

විමල් වීරවංශ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියපු පශ්නය මට 
ෙත්රුණා.  ෙහොඳයි, ඔබතුමා කියන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම ශබ්ද විකාශන යන්ත කියා 

කරවන අය ඔබතුමාටත් අවනත නැහැ ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් ඉතා කාරුණික 
ඉල්ලීමක් කරනවා පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී අෙප් මන්තී ධුර 
එෙහම නැති කරන්න තීරණ ගන්න එපා කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම කරන්න බැහැ ෙන්. එවැනි ෙදයක් බලාෙපොෙරොත්තු 

ෙවන්න එපා. ෙම් කරුණ මම නැවත සාකච්ඡාවට භාජන  
කරන්නම්. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් ඒ සාකච්ඡාෙව් හිටියා. 
එතුමාෙග්ත් අවසරය ඇතිව-  

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මෙග් නම කියපු නිසා 

කරුණක් කියන්න කැමැතියි. ඒ අවස්ථාෙව්දී විකල්ප ෙයෝජනා 
ෙදකකුත් ඉදිරිපත් වුණා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න ගණන අඩු කරන්න. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම්  පශ්න  සඳහා තිෙබන කාලය පමාණවත් මදියි 

කියනෙකොට,  හැම දාම උෙද්ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්ෙවන්න ඕනෑය 
කියන ෙයෝජනාව මම ඉදිරිපත් කළා. එතෙකොට මන්තීවරුන්ට 
පශ්න අහන්න තවත් පැය ෙදකක කාලයක් ලැෙබනවා. ඔබතුමා 
එය සැලකිල්ලට ගන්නවා නම් ෙහොඳයි. අත්හදා බැලීමක් වශෙයන් 
ෙම්- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ආපහු ෙම්  කාරණය  සාකච්ඡාවට භාජන කරමු, ගරු 

මන්තීතුමා. දැන් ෙමයට අවස්ථාව ෙදන්න. ෙම් මාසෙයන් පසුව 
අපි සාකච්ඡා කරමු.  

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට මතු කරන්න  point of Order 

එකක් තිෙබනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කියන්න, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද කැබිනට් මණ්ඩලයටත් අෙප් 

විෙද්ශ ඇමතිතුමා ආෙව් නැති නිසා එතුමා ඉල්ලා අස් ෙවලා 
කියලා සමාජ ෙවබ් අඩවි හරහා අපට දැන ගන්න ලැබුණා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒක මට අයිති පශ්නයක් ෙනොෙවයි ෙන්.  ඒක 

අදාළ නැහැ. 

 
විශාම වැටුප් පතිකාව: යළි නිකුත් කිරීම  
ஓய் தியச் சீட்ைட : மீண் ம் வழங்குதல் 

PENSION SLIP: REISSUANCE 

1324/’16 
6. ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 

(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1): 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(අ) (i) ෙම් වනවිට ශී ලංකාව තුළ සිටින මුළු විශාමිකයන් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඔවුන් සඳහා විශාම මුදල් ෙගවීමට වාර්ෂිකව වැය 
කරන මුදල ෙකොපමණද; 

 (iii) එය ජාතික ආදායෙමන් කවර පතිශතයක්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 
(ආ) (i) විශාමලාභීන් ෙවත මාසිකව විශාම වැටුප් පතක් 

ලබා දුන් බව දන්ෙන්ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, එම විශාම වැටුප් පත ඔවුන්ට ෙම් 
වනවිට ලබා ෙනොෙදන්ෙන් මන්ද; 

 (iii) එය නැවත ලබාදීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ெபா  நி வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சைரக்  
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) தற்ேபா  இலங்ைகயி ள்ள ஓய் ெபற்றவர் 
களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்க க்கு ஓய் தியம் ெச த் வதற்கு 
வ டாந்தம் ெசலவிடப்ப ம் பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) இ  ேதசிய வ மானத்தின் எத்தைன சத தம் 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ஓய் ெபற்றவர்க க்கு மாதாந்தம் ஓய் தியச் 
சீட்  வழங்கப்பட்டைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ஓய் தியச் சீட்  தற்ேபா  
ஏன் வழங்கப்ப வதில்ைல என்பைத ம்; 

 (iii) அதைன மீண் ம் வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
  

asked the Minister of Public Administration and 
Management: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the total number of pensioners in Sri Lanka 
by now;  

 (ii) the total amount of money spent for paying 
their pensions annually;  

 (iii) the aforesaid amount as a percentage of the 
national income? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether he is aware that the pensioners 
were issued a monthly pension slip; 

 (ii) if so, the reasons for not issuing this 
monthly pension slip at present; 

 (iii) whether action will be taken to issue the 
aforesaid slip to them again? 

(c) If not, why? 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතර ෙදනවා.  
 

(අ)  (i) 2017 ජූලි මස අග වන විට විශාමිකයන් පන්ලක්ෂ 
අසූඅට දහස,් අටසිය පනසහ්ත් ෙදෙනකුට 
(588,857 ෙදෙනකුට) විශාම වැටුප් ෙගවා ඇත. 

 (ii) 2017 අය වැය මඟින් රුපියල් මිලියන එක්ලක්ෂ 
අසූදහස ් අටසිය තිහක (රුපියල් මිලියන 
180,830.00) මුදලක් ෙවන් කර ඇත. 

 (iii) ජාතික ආදායමින් සියයට 1.8 ක් ෙව්. 

(ආ) (i) ඔව්.   

 (ii) නවීන තාක්ෂණයත් සමඟ විශාම වැටුප් ෙගවීම් 
කමය සරල කිරීමට කටයුතු කර ඇති බැවින්, එම 
පහසුකම් භාවිත කරමින්, විශාමිකයන්ට තම 
විශාම වැටුප පිළිබඳ ෙතොරතුරු ලබා ගැනීමට 
අවවසථ්ාව සලසා දී ඇත. 

  එමඟින් ජංගම දුරකථනයක් හරහා, සිය ජාතික 
හැඳුනුම්පත් අංකය හා විශාම වැටුප් අංකය 
ඇතුළත් කර, විශාම වැටුප පිළිබඳ  ෙතොරතුරු ලබා 
ගැනීෙම් හැකියාව විශාමිකයන්ට ලබා දී ඇත. 

  එෙසේම දිවයිෙන් ඕනෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලයකින් විශාම වැටුප පිළිබඳව ෙතොරතුරු, 
මාසිකව, අර්ධ වාර්ෂිකව ෙහෝ  වාර්ෂිකව ලබා 
ගැනීෙම් පහසුකම්ද සලසා ඇත. 

  එෙසේම සෑම විශාමිකයකු ෙවතම, සෑම මසකම 
විශාම වැටුප් පතක් නිකුත් කිරීම සඳහා විශාල 
ෙසේවක කණ්ඩායමක් හා තැපැල් ගාසත්ුවක් වැය 
කිරීමට සිදුවන බැවින්, එය අවම කිරීෙම් 
 පරමාර්ථෙයන් හා කඩදාසි භාවිතය අවම 
කිරීෙමන් හරිත ඵලදායිතා සංකල්පය දියුණු 
කිරීෙම් අභිලාෂය ෙපරදැරි කර ෙගන මාසික 
විශාම වැටුප් පත් නිකුත් කරනු ෙනො ලැෙබ්. 

 (iii)  පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමා විසින් පකාශ කරන්නට ෙයදුණා, විශාම වැටුප් 
පත් නිකුත් කරනු ෙනොලබන බව. නවීන තාක්ෂණය ඔස්ෙසේ 
විශාම වැටුප පිළිබඳ ෙතොරතුරු ලබා ගැනීමට කටයුතු සලසා 
තිෙබන බව එතුමා පකාශ කළා. නමුත් ඇත්තටම වයස අවුරුදු 
80ක්, 85ක්, 90ක් වන විශාමිකයන්ට ෙම් නවීන තාක්ෂණික 
ෙමවලම් භාවිත කිරීෙම් පළපුරුද්ද ෙහෝ හැකියාව නැහැ. ගරු 
ඇමතිතුමනි,  ඒ අය පුරුදුෙවලා තිෙබන්ෙන් තමන්ෙග් අතට 
මාසිකව ලැෙබන විස්තරාත්මක විශාම වැටුප් පත කියවා 
බැලීමටයි. ඒ නිසා  ෙම් විශාම වැටුප් පත ෙනොලැබීම දැන් ඒ අයට 
විශාල ගැටලුවක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා විශාල මුදලක් වැය 
ෙවනවා නම්, රජය ඒ තරම්ම මුදල් අපහසුතාවකට ලක්ෙවලා 
තිෙබනවා නම්, ඒ සඳහා යන වියදම විශාමිකයන්ෙග් විශාම 
වැටුෙපන් අඩු කරෙගන ෙහෝ   විශාම වැටුප් පතක් ලබාදීමට 
හැකියාව නැද්ද කියලා මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් දැනගන්න 
කැමැතියි. 
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[ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා] 
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් අදහස අපි අමාත්යාංශයට ෙයොමු කරනවා. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ගරු කථානායකතුමනි,  මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.   
පසුගිය අය වැෙය්දී පකාශ කරන්නට ෙයදුණා, 2017 ජනවාරි මස 
රාජ්ය ෙසේවයට ඇතුළත් ෙවන රජෙය් ෙසේවකයන් විශාම වැටුප් 
කමයට ඇතුළත් වන්ෙන් නැහැ කියලා. එය එෙසේම කියාත්මක 
වනවාද නැත්නම් විශාම වැටුප් දායකත්වය ඒ අයට ලැෙබනවාද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අෙප්  මුදල් රාජ්ය අමාත්යතුමාට පුළුවන් ඒ පශ්නයට පිළිතුරක් 

ලබා ෙදන්න. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මුදල් රාජ්ය අමාත්යතුමා. 

ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමනි, ෙමොකක්ද ඒ ගැන 
කරන්ෙන්? ඔබතුමා පිළිතුරක් ෙදනවාද?  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා නැවත එම පශ්නය ෙයොමු කරන්න. 

එතෙකොට අපි අදාළ අමාත්යාංශෙයන් නිසි පිළිතුරක් ලබා 
ෙදන්නම්.  

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු කථානායකතුමනි, කාලීන වශෙයන් වැදගත් වන 

පශ්නයකටයි අවධානය ෙයොමු කෙළේ.  ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමාට ඒ පශ්නයට පිළිතුරු දිය ෙනොහැකි නම් ඒ සඳහා 
පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන් අමාත්යවරෙයක් පිළිතුරක් ෙදනවා නම් 
ෙහොඳයි. ෙමොකද, තව මාස ගණනාවකින් තමයි මට නැවත ෙම් 
අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අදාළ අමාත්යාංශයට ෙයොමු කරලා ෙමයට  පිළිතුරු 

ලබාෙදන්න ඔබතුමාට පුළුවන් ෙන්ද, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමනි? 

 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙම් පිළිබඳව ෙවනම පශ්නයක් 

අහන්න. එතෙකොට අපි මුදල් අමාත්යාංශෙයන් එයට පිළිතුරක් 
ලබා ෙදන්නම්. 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මුදල් රාජ්ය ඇමතිතුමා දන්ෙන්ත් නැහැ. හිටපු මුදල් 

ඇමතිතුමාත් නැහැ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එයට වර්තමාන ඇමතිතුමා  ෙන් පිළිතුරු දිය යුත්ෙත්, ගරු 

මන්තීතුමා. 
 
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) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද? 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නයක් අහපු මන්තීවරයා එම 

පශ්නයට නැවත කල් අරෙගන එය ඉදිරිපත් කරනවා ෙවනුවට, 
දින කිහිපයකින් පසුව ඊළඟ අවස්ථාෙව්දී ඒකට උත්තරයක් ෙදන 
සාමාන්ය සම්පදායයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙමය අදාළ 

අමාත්යාංශයට  refer කරන්න පුළුවන් ෙන්ද? 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
පශ්නය ඇසූ ගරු මන්තීතුමා කල් අරෙගන ආපසු පශ්නයක් 

හැටියට ඉදිරිපත් කරන ෙකොට සෑෙහන කාලයක් ගත ෙවයි.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය ෙයොමු කරන්නම්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙමම පශ්නය ෙයොමු කරන්න. එෙසේ 

ෙයොමු කරලා ඉක්මනින් පිළිතුරක් ලබා දීමට කටයුතු සලසන්න.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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7. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 
(අ) (i) 2016 අය වැෙයහි අංක 180 ෙයෝජනාවට 

අනුව,වර්ෂ 2018 දී මැණික් හා සව්ර්ණාභරණ 
අපනයනය ඇ. එ. ජ. ෙඩොලර් බිලියන 2 දක්වා 
ඉහළ නැංවීම සඳහා යම් නිශච්ිත අපනයන 
පවර්ධන වැඩසටහනක් සකසනු ලැබුෙව්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ කවුරුන් විසින්ද; 

 (iii) ශී ලංකාෙව් මැණික් හා සව්ර්ණාභරණ අපනයනය 
බිලියන 2 දක්වා ඉහළ නැංවීම ෙවනුෙවන් ශී 
ලංකා රජය මඟින් ලබා ෙදන දායකත්වයන් හා 
අනුගහයන් පැහැදිලි කරන්ෙන්ද; 

 (iv) වර්ෂ 2000 සිට ෙම් දක්වා ශී ලංකාව හා 
මැඩගසක්රය අතර මැණික් ආනයනය සහ 
අපනයනය පිළිබඳව ඇතිවී තිෙබන පවණතා 
දැක්ෙවන සංඛ්යා සටහනක් හා විසත්රයක් 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;  

 (v) 2016 වර්ෂෙය්දී ශී ලංකාව මැණික් හා 
සව්ර්ණාභරණ අපනයනය මඟින් ඉපයූ මුළු විෙද්ශ 
විනිමය පමාණය සහ ඒ සඳහා දායකත්වය සැපයූ 
පධාන අපනයනකරුවන් 20 ෙදනා කවුරුන්ද; 

 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) 2016ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல திட்டத்தின் 
180ஆம் இலக்க பிேரரைணக்ேகற்ப, 2018ஆம் 
ஆண் ல் இரத்தினக்கற்கள் மற் ம் 
ஆபரணங்கள் ஏற் மதியிைன அெமாிக்க 
ெடாலர் 2 பில் யன் வைர உயர்வைடயச் 
ெசய்வதற்காக ஏேத ம் திட்டவட்டமான 
ஏற் மதி ேமம்பாட்  நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்  
தயாாிக்கப்பட்டதா என்பைத ம், 

 (ii) ஆெமனில், அ  யாரால் என்பைத ம், 

 (iii) இலங்ைகயில் இரத்தினக்கற்கள் மற் ம் 
ஆபரணங்கள் ஏற் மதிைய பா 2 பில் யன் 
வைர உயர்த் வதற்கு இலங்ைக அரசாங்கத் 
தினால் வழங்கப்ப ம் பங்களிப்  மற் ம் 
அ சரைணகள் பற்றித் ெதளி ப த் வாரா 
என்பைத ம், 

 (iv) 2000ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர 
இலங்ைகக்கும் மடகஸ்கா க்குமிைடயில் 
இரத்தினக் கற்கள் ஏற் மதி மற் ம் இறக்குமதி 
ெதாடர்பாக உ வாகி ள்ள ேபாக்குகைளக் 
காட் ம் ள்ளிவிபரக் குறிப் கைள ம் மற் ம் 
விபரங்கைள ம் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம், 

 (v) 2016ஆம் ஆண் ல் இலங்ைக இரத்தினக்கற்கள் 
மற் ம் ஆபரணங்கள் ஏற் மதியின் ஊடாக 
ஈட் க்ெகாண்ட ெமாத்த ெவளிநாட் ச் 
ெசலாவணியின் அள  யாெதன்பைத ம் 
மற் ம் அதற்கு பங்களிப்  வழங்கிய பிரதான 
ஏற் மதியாளர்கள் 20 ேபர் யாெரன்பைத ம். 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) whether a specific export promotion 
programme was devised to increase the 
export earnings from gem and jewellery up 
to US Dollars 2 billion in the year 2018 as 
per Proposal No.180 of the 2016 Budget;  

 (ii) if so, by whom; 

 (iii) whether he will explain the contributions 
and patronage extended by the Government 
of Sri Lanka to increase the export of gem 
and jewellery of Sri Lanka up to US 
Dollars 2 billion;  

 (iv) whether he will submit a statistical 
summary and a description indicating 
trends in export and import of gems 
between Sri Lanka and Madagascar from 
the year 2000 up to now;   

 (v) the total foreign exchange earnings of Sri 
Lanka from the export of gem and  
jewellery in the year 2016 and the 20 major 
suppliers who contributed for same;  

(b) If not, why?  
 

ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා (මහවැලි සංවර්ධන හා 
පරිසර නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன - மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் 
சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ජාතික මැණික් හා සව්ර්ණාභරණ අධිකාරිය 
විසින්. 

 (iii) ශී ලංකාෙව් මැණික් හා සව්ර්ණාභරණ අපනයනය 
ඉහළ නැංවීම ෙවනුෙවන් ජාතික මැණික් හා 
සව්ර්ණාභරණ අධිකාරිය විසින් 2017 වර්ෂය තුළ 
ලබා ෙදන ලද සහ ලබා දීමට නියමිත 
දායකත්වයන් පහත පරිදි ෙව්. 

   ශී ලංකාව කුරුවින්ද මැණික් සඳහා ෙලෝකෙය් 
අග නගරය යන ෙත්මාව තවදුරටත් පචලිත 
කිරීම සඳහා උපාය මාර්ගික සහ ආකර්ෂණීය 
ෙලස ෙවෙළඳ කුටි සහිතව ජාත්යන්තර 
පදර්ශන සංවිධානය කිරීම. 
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     ෙහොංෙකොං 

  ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය 

  තායිලන්තය 

  ජපානය 

  ජර්මනිය 

  චීනය 

  එක්සත් රාජධානිය 

  ඉන්දුනීසියාව 

   මැණික් ඉල්ලම් ලබා ගැනීෙම් නව තාක්ෂණික 
කෙමෝපායන් හඳුන්වා දීම. 

   මැණික් කැපීෙම් තාක්ෂණික කම හඳුන්වා දීම. 

   නව මැණික් සහ සව්ර්ණාභරණ පරීක්ෂා 
කිරීෙම් රසායනාගාරය ගාල්ෙල් පිහිටුවීම. 

   විෙද්ශ සඟරාවන්හි දැන්වීම් පළ කිරීම 
(ෙසරන්ඩිබ් සඟරාෙව් මාසිකව ශී ලංකාෙව් 
මැණික් හා සව්ර්ණාභරණ දැන්වීම් සහ ලිපි පළ 
කිරීමට කටයුතු කිරීම.) 

   මැණික් පරීක්ෂා කිරීෙම් ජංගම ෙසේවයක් 
සැපයීම. 

   ජාත්යන්තරව පිළිගත් මැණික් පරීක්ෂා කිරීෙම් 
රසායනාගාරයක් පිහිටුවීමට අවශ්ය කටයුතු සිදු 
කරෙගන යාම. 

   යාපනය, මහනුවර දිසත්ික්කවල එවැනි 
රසායනාගාරයන් පිහිටුවීමට අවශ්ය කටයුතු 
සිදුකර ෙගන යනු ලබයි. 

   රත්නපුරය පධාන මැණික් නගරය ෙලස 
ව්යාප්ත කිරීම සඳහා රත්නපුර ෙදමුවාවත 
මැණික් වීදිය සංවර්ධනය කිරීමට අවශ්ය 
කටයුතු සිදු කරෙගන යාම. 

   ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය සව්ර්ණාභරණ මිලදී 
ගන්නා පාරිෙභෝගිකයන්ෙග් විශව්ාසය දිනා 
ගනු වස ් අධිකාරිෙය් පමිති මුදාව සහිත 
සව්ර්ණාභරණ විකිණීම අනිවාර්ය කිරීම සඳහා 
අවශ්ය වැඩ පිළි ෙවළ සකස ්කිරීම සහ නීතිගත 
කිරීමට කටයුතු කිරීම. 

   මැණික් ආනයනය හා පතල් කැණීම් සඳහා 
මැඩගසක්රය, ටැන්සානියාව හා ඉතිෙයෝපියාව 
යන රටවල් සමඟ සාකච්ඡා පැවැත්වීම මඟින් 
අවෙබෝධතා ගිවිසුම් ඇති කර ගැනීම සඳහා 
ඉදිරි කටයුතු සංවිධානය කිරීම. 

   Facets Sri Lanka සහ Jewels පදර්ශනයන්හි 
පධාන අනුගාහකත්වය සහ සංවිධායකයන් 
වශෙයන් අදාළ පදර්ශන සංවිධානය කිරීමට 
අවශ්ය කටයුතු සම්පාදනය කිරීම.  

 (iv) ශී ලංකාව හා මැඩගසක්රය අතර මැණික් ආනයන 
හා අපනයන සම්බන්ධ සාකච්ඡා පවත්වන ලදී. ඒ 
අනුව ශී ලංකාව සහ මැඩගසක්රය අතර 
අවෙබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමට අවශ්ය 
කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 

   ෙම් දක්වා ජාතික මැණික් හා සව්ර්ණාභරණ 
අධිකාරිය යටෙත් මැණික් ආනයන ෙහෝ අපනයන 
සිදු වී ෙනොමැති ෙහයින් සංඛ්යා සටහනක් ඉදිරිපත් 
කිරීමට ෙනොහැකි වී ඇත. 

 (v) ශී ලංකාව මැණික් හා සව්ර්ණාභරණ අපනයනය 
මගින් ඉපයූ මුළු විෙද්ශ විනිමය පමාණය රුපියල් 
මිලියන 37,039කි. 

   ඒ සඳහා දායකත්වය සැපයූ පධාන 
අපනයනකරුවන් විසිෙදනා පිළිබඳ ෙතොරතුරු 
ඇමුණුම (01) ෙලස අමුණා ඇත. 

  ඇමුණුම සභාගත* කරමි.  

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

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

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙම් රෙට් මැණික් හා 
ස්වර්ණාභරණ අපනයන කර්මාන්තය තුළින් වර්ෂයකට ඇ.එ.ජ. 
 ෙඩොලර් බිලියන ෙදකක් දක්වා අපනයන ඉපයුම් වැඩි කිරීමට 
වැඩසටහනක් හදනවා කියලා තමයි අය වැය ෙයෝජනාවල සඳහන් 
කර තිෙබන්ෙන්. ෙම් වනවිට රුපියල් මිලියන 37,000ක් වාෙග් 
සුළු පමාණයක් තමයි අපනයන ඉපයුම තිෙබන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙම් ගරු සභාවට අලුතින් ඉදිරිපත් 
කළ ෙද්ශීය ආදයම් පනත තුළින් ෙමෙතක් කල් මැණික් 
කර්මාන්තයට දීලා තිබුණු සියලුම බදු සානුබල සහ සහන ඉවත් 
කරලා තිෙබන බව ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? 2006 අංක 10 දරන 
ෙද්ශීය ආදායම් පනෙතන් සහ එයට ඉදිරිපත් කළ සංෙශෝධන 
මඟින් ෙද්ශීය මැණික් කර්මාන්තකරුවන්ට, ව්යාපාරිකයන්ට, 
පතල්කරුවන්ට, අපනයනකරුවන්ට සහ අපනයන ඉපැයුම් 
ෙගෙනන අයට සුවිශාල බදු සහන පමාණයක් පසු ගිය රජය 
යටෙත් ලැබී තිබුණා. 

ඒ ලැබී තිබුණු සහන සියල්ල ඉවත් කරන  ෙකොට, ඒවා නැවත 
ලබා දීම සඳහා මුදල් අමාත්යවරයා සමඟ සාකච්ඡා කරන්නට 
ඔබතුමන්ලා මැදිහත් ෙවනවාද? 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණාවට අදාළව  අපි 

අපනයනය හරහා වාර්ෂිකව  ලබා ගත් මුදල් පමාණයන් පිළිබඳව 
වූ ෙල්ඛනයක් මා සතුව තිෙබනවා. මැණික් හා සව්ර්ණාභරණත්, 
මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය මූලික ෙවලා කරන අෙනකුත් 
කටයුතුවලිනුත් අපි ලැබූ ලාභ පිළිබඳව සංඛ්යා ෙල්ඛනත්  අවශ්ය 
නම් ගරු මන්තීතුමාට ෙවන ෙවනම ඉදිරිපත් කරන්න මට පුළුවන්. 
ඒවාෙය් පතිඵලයක් හැටියට තමයි වාර්ෂිකව ෙම්  පමාණයන් 
ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, ගරු මන්තීතුමා අහපු එක 
කාරණාවකට මා එකඟ ෙවනවා. ඒක තමයි  ෙම් පනවපු නීති - 
රීති, ෙරගුලාසි, බදු ලිහිල් කිරීම් යටෙත් එම කර්මාන්ත ෙය් ෙයදී 
සිටින කණ්ඩායම් පැහැදිලිවම පෙයෝජන ලබා තිෙබන බව.  
හැබැයි,  පාරිසරික වශෙයන් පනවපු නීති නිසා  ෙම් කණ්ඩායම් 
යම් ගැටලුවලට මුහුණ දී තිෙබනවා. ඒ හැර ෙම් පනවපු බදු අනුව 
කියන කාරණාෙව් දී එයින් ෙම් කණ්ඩායම් වාසි අත්විඳිනවා කියන 
එක මම ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් කියනවා.  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ඇහුවා. ඕනෑ නම් පැහැදිලි කර 

ගැනීමක් කරන්න ඉඩ ෙදන්නම්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙදවැනි අතුරු පශ්නයක් ඇහුෙව් 

නැහැ. එක පශ්නයයි ඇහුෙව්.  

මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි, ගරු කථානායකතුමනි.  
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා  කියන කාරණයට මම එකඟ ෙවනවා. 
අලුතින් ෙද්ශීය ආදායම් පනත් ෙකටුම්පතක් ෙම් ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා.  2006 අංක 10 දරන ෙද්ශීය ආදායම් 
පනතින් සහ එයට ඇති වූ සංෙශෝධනවලින් මැණික් කර්මාන්තයට, 
මැණික් කර්මාන්තකරුවන්ට ලබා දී තිබුණු බදු සහන සියල්ල එම 
පනත් ෙකටුම්පතින් ඉවත් කර තිෙබනවා.  මම ඉල්ලීමක් කරනවා,  
අෙප් ෙසොයිසා මන්තීතුමාත් එක්ක ෙගන ගිහිල්ලා,  මුදල් 
ඇමතිතුමාත් සමඟ එකතු ෙවලා ෙම් දීලා තිබුණු සහන සියල්ල  
නැවත ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලා.  ෙම් රෙට් මැණික් 
කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් මැදිහත් ෙවන්න කියලායි මම කියන්ෙන්.  

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා කියන්ෙන් රුපියල් බිලියන 

2ක් වුණු ආදායම් ඉපයීෙම් ඉලක්කය - 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමා. 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ගරු කථානායකතුමනි, Committee Stage එෙක්දී ඒ 

amendments  ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.  ඒ ෙවලාවට ඒවා සලකා 
බලන්න පුළුවන්.  

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔබතුමන්ලා ෙද්ශීය ආදායම් පනතට ඉදිරිපත් කරන 

සංෙශෝධන ෙමොනවාද, ඒවායින් එම කර්මාන්ත ආරක්ෂා 
ෙවනවාද, කෘෂිකර්මාන්තය ආරක්ෂා ෙවනවාද කියන එක 
කරුණාකරලා අපට කියන්න. එතෙකොට පශ්නයක් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ගරු මුදල් හා ජනමාධ්ය ඇමතිතුමාත් එක්ක ෙම් ගැන 

සාකච්ඡා කර ෙගන යනවා. Committee Stage එක එන ෙකොට 
ඒවා ඉදිරිපත් කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, තිෙබන සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න. 

එතෙකොට ෙලෙහසියි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

පශ්න අංක 8 - 1494/'16-(1), ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මැතිතුමා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

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

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය, ගරු ඩල්ගස ්

ෙද්වානන්දා මැතිතුමා. 

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
ෙඩල්ෆ් දූපෙත් අශව්යන් ආරක්ෂා කිරීම 

ெந ந்தீவி ள்ள குதிைரகைளப் பா காத்தல் 
PROTECTION OF HORSES IN DELFT ISLAND 

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, வ வாதார அபிவி த்தி 

மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர் மாண் மிகு காமினி 
ஜயவிக்கிரம ெபேரரா அவர்களிடம் ேகள்வி ேகட்க 
அ மதித்த தற்கு நன்றி. 
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யாழ். குடாநாட் ல் உல்லாசப் பிரயாணத் ைற சார்ந்த மிக 
க்கிய இடங்களில் ஒன்றாகத் திக ம் ெந ந்தீவில் உல்லாசப் 

பிரயாணிகளின் ஈர்ப் க்குப் பிரதான காரணியாக 
விளங்கிவ கின்ற குதிைரகள், 1660 - 1675 ஆண்  வைரயான 
ஒல்லாந்தர் ஆட்சியில் ஆ நராகச் ெசயற்பட்ட ாிஜிர் 
ெலாஸ்ேவன் காலத்தில் அங்கு ெகாண் வரப்பட்டதாகக் 
கூறப்ப கின்ற .  ெந ந்தீவின் கடந்தகால வரலாற்ைறப் 
பைறசாற் கின்ற ஓர் அைடயாளமாகத் திகழ்கின்ற 
இக்குதிைரகள் பா காக்கப்பட்ட மர ாிைமச் ெசாத்தாகத் 
ேதசிய மர ாிைமத் திைணக்களத்தினால் பிரகடனப்ப த்தப் 
பட் ள்ள நிைலயில், இைவ ேமற்ப  தீவிற்ேக உாிய 
தனித் வமாக விளங்குகின்றன.  

இந்த நிைலயில், ேமற்ப  குதிைரகைளப் பராமாித் ப் 
பா காப்ேபாம் என அரச தரப்பி ந்  குரல்கள் ெவளியிடப் 
ப கின்றேபா ம், அக்குதிைரகள் உாிய பராமாிப் களின்றித் 
தற்ேபாைதய வரட்சி நிைலயில் நா க்குநாள் இறக்கின்ற 
அபாய நிைலக்குத் தள்ளப்பட் ள்ளன. அந்தவைகயில், 
ெந ந்தீவில் 7000க்கும் அதிகமான எண்ணிக்ைகயில் காணப் 
பட்ட இக்குதிைரகளின் தற்ேபாைதய எண்ணிக்ைக 500ஐ 
விடக் குைறந்ேத காணப்ப கின்ற . இைவ இப்ப ேய 
ேகட்பாரற்ற நிைலயில் ைகவிடப்ப மானால், ெவகுவிைரவில் 
இக்குதிைர இனம் அழிந் , பா காக்கப்பட்ட மர ாிைமச் 
ெசாத்ெதான்ைறேய அழித் விட்ட நிைலக்கு நாங்கள் 
ஆளாகிவி ேவாம் என்ப  உ தியாகத் ெதாிகின்ற .  

ஒல்லாந்தர் காலத்தி ம் அதற்குப் பிந்திய கால 
கட்டங்களி ம் ேமற்ப  குதிைரகைளப் பராமாிப்பதற்கு நீர்த் 
ெதாட் கள் மற் ம் லயன்கள் என்பன அைமக்கப்பட் ந்தன. 
இன் ம்கூட பராமாிப் கள் அற்ற நிைலயில் அவற்ைறக் 
காணக்கூ யதாக இ க்கின்றன. எனேவ, வரட்சி 
காரணமாகேவ இைவ இறக்கின்றன எனக்கூறி, ஒ  வரலாற்  
அைடயாளத்ைத அழித் வி வ  என்ப  ஏற் க்ெகாள்ள 

யாத காரணியாகும் என்பைத இங்கு அவதானத்திற்குக் 
ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன்.  இந்நிைலயில், 

01. ெந ந்தீவில் காணப்ப ம் பா காக்கப்பட்ட 
மர ாிைமச் ெசாத்தான குதிைரகைளப் பராமாித் ப் 
பா காப்பதற்கு எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவ? 

02. குதிைரகைளப் பராமாித் ப் பா காப்பதற்கும் 
அவற் க்கான உண , கு நீர் வசதிகைள 
வழங்குவதற்கும் பிரத்திேயகமாக வனஜீவராசிகள் 
திைணக்கள உத்திேயாகத்தர்கைள நியமிக்க மா? 

03. ேமற்ப  குதிைரகைளப் ேபணி வளர்ப்பதற்கும் 
அவற்றின் தரத்திைன உயர்த் வதற்கும் ெந ந்தீவில் 
ெபா த்தமான இடங்கைளத் ெதாி ெசய் , 
அதற்குாிய ஏற்பா கைள ேமற்ெகாள்ள மா? 

04. ெந ந்தீவி ந்  ேமற்ப  குதிைரகைளக் கடத் ம் 
ெசயற் பா கைள நி த் வதற்கு வ ள்ள 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள மா? 

ேமற்ப  என  ேகள்விக க்கான பதில்கைள ம் 
எ க்கப்படக்கூ ய நடவ க்ைகள் ெதாடர்பான விளக்கங் 
கைள ம் ெகௗரவ அைமச்சர் வழங்குவார் என 
எதிர்பார்க்கின்ேறன்.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මැතිතුමා. 

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, ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මැතිතුමා ඉදිරිපත් 

කරලා තිෙබන්ෙන් ඉතා වැදගත් පශ්නයක්. නමුත්, කාලය සීමිත 
නිසා මම දීර්ඝව කථා කරන්ෙන් නැහැ. 

ෙමය ඉතාමත් ඓතිහාසික ස්ථානයක්. ලන්ෙද්සි යුගෙය්දී 
රිජිර් ෙලොස්ෙව්න් කියන ආණ්ඩුකාරවරයා කටයුතු කළ සමෙය්යි 
ෙඩල්ෆ් දූපතට ෙමෙසේ අශ්වයින් ෙගන ආෙව්. 7,000ක් පමණ 
අශ්වයින් ඒ කාලෙය් ඒ කුඩා දූපෙත් ෙකෙසේ සිටියාද කියා මා 
දන්ෙන් නැහැ. ඒ කුඩා දූපෙත් 7,000ක් ඉන්නවාය කියන්න 
අමාරුයි. ෙකෙසේ නමුත්, මමත් ෙඩල්ෆ් දූපතට ෙදවතාවක් ගියා. 
එෙසේ ගිෙය් යාපනය විශ්වවිද්යාලෙය් අයත් එක්කයි. We are 
working with the University. එහි සිටින පශු ෛවද්ය lecturer 
සමඟයි ෙම් සංවර්ධන කටයුතු කරන්ෙන්.  

ගරු මන්තීතුමා අසා ඇති පළමුවැනි පශ්නයට පිළිතුර 
ෙමෙසේයි. 

01.  ෙඩල්ෆ ්දූපෙත් අශව්යින් රැඳී සිටින ෙහක්ටයාර 1,846.28ක 
භූමි පෙද්ශය 2015.06.22 දින අංක 1920/3 දරන ගැසට් 
පතෙයන් වනසත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥාපනත 
යටෙත්  ජාතික උද්යානයක් ෙලස පකාශයට පත් කර 
ඇත.  

 අපි ෙම් සථ්ානය wildlife sanctuary එකක් විධියට ගැසට් 
කරලා තිෙබනවා. එහි භූමි පමාණය ෙහක්ටයාර 
1,846.28යි. ඒ තුළ අශව්යන් 7,000ක් අඩිෙයන් අඩිය තමයි 
ඉන්න ඕනෑ. 

 2013 වර්ෂෙය් වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් 
අශව්යන් සම්බන්ධ සංගණනයක් පවත්වා ඒ අනුව ඉදිරි 
කළමනාකරණ කටයුතු සකස ්කර ඇත. 

02. දැනටමත් කියාත්මක  ෙවනවා.  
 එම ජාතික උද්යානෙය් ආරක්ෂක කටයුතු සඳහා ෙම් වන 

විට වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් බීට්ටු 
කාර්යාලයක් ආරම්භ කර නිලධාරින් ෙයොදවා ඇත. 
වාර්ෂිකව ෙමම සතුන්ට ජලය හා ආහාර සැපයීම සඳහා ඒ 
පෙද්ශෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙවත වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් මුදල් ලබා ෙද්. තවද, ජලය 
සැපයීම සඳහා වනජීවී සංරක්ෂණ  ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙමන්ම අෙනකුත් ආයතන විසින් ද ටැංකි ඉදි කර ඇත. 

 ''අෙනකුත් ආයතන'' කියන්ෙන්, the Navy and the others 
are assisting us.  

03.   ඔව්. සුදුසු සථ්ාන හඳුනාෙගන තිෙබනවා. 
 University එෙක් කට්ටියත් එක්ක මම ඒ පෙද්ශයට 

ගිහිල්ලා බැලුවා. Near the Karainagar Navy Camp, 
there is a vast area. That place is ideal. But, we need 
permission from the Provincial Council and the Hon. 
Members have to support me. If you agree and 
support me - 

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
No support. 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Sir, the Hon. Member says that the Provincial Council 

is not giving support. So, how can I implement it? The 
Hon. Members of the TNA are here, you have to support 
me then.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Hon. Minister, you have to personally go there and do 

the work. You cannot expect the Provincial Council to 
support you.  

 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Then the Hon. Chief Minister will complain against 

me to the international bodies also. Anyway, I will have a 
rapport with him.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
You can try, Hon. Minister. 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
 ෙඩල්ෆ් ජාතික උද්යානෙය් ඉදිරි කළමනාකරණ කටයුතු 

සඳහා සැලසුම් සකස් කර ඇති අතර ඒ යටෙත් එහි 
ආරක්ෂාව තවදුරටත් තහවුරු කිරීමටත්, අශ්වයන් සඳහා 
වඩාත් සුදුසු පාරිසරික තත්ත්වයන් වැඩිදියුණු කර 
පවත්වාෙගන යාමටත් අෙප්ක්ෂිතය.  
I took them to the botanical gardens also. We are 
trying to grow grass suitable for that area. I asked 
them to carry out trials in a small plot of land.   
 

 උද්භිද උද්යාන ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමඟ සම්බන්ධ වී 
අශ්වයන්ට ආහාර හා ෙසවණ සඳහා පැළ ෙරෝපණය 
කිරීෙම් වැඩසටහනක් ආරම්භ කර ඇත. ඒ පෙද්ශය 
ෙහෝදාෙගන ගිහිල්ලා තිෙබන බව ඔබතුමා දන්නවා. ගස් 
වර්ග හැෙදන්ෙන් නැහැ. විශාල ෙහෝදාපාළුවක් සිදුෙවලා 
තිෙබනවා. එතැන සුදු ගල්පර තිෙබන්ෙන්. 

 

 වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් ජල සම්පත් 
මණ්ඩලය ලවා අශ්වයන් ජීවත් වන පෙද්ශයන්හි භූගත 
ජලය සම්බන්ධ සමීක්ෂණයක් සිදු කර ඒ අනුව ළිං ඉදි 
කිරීමට කටයුතු කර ඇත. 

4.   ෙඩල්ෆ ් දූපෙත් අශව්යන් පැහැර ෙගන යාෙම් එකම 
මාර්ගය මුහුදු යාතා මඟින් බැවින් නාවික හමුදාව හා 
ෙපොලීසිය සමඟ එක්ව ශක්තිමත් කියා මාර්ග ගත 
හැකිය. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙබොන්න වතුරත් නැහැ. 

 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙබොන්න වතුර අපි ෙබෝට්ටුවලින් ෙගනිහිල්ලා ෙදනවා.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ලුණු වතුර ෙබොන්ෙන්. 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
දැන් නම් ෙබොන්ෙන්  ලුණු වතුර තමයි. දැන් ෙබොන්ෙන් ලුණු 

වතුර. ඒක තමයි මම කිව්ෙව් පුළුවන් තරම් ෙබොන්න වතුර අපි 

ෙබෝට්ටුවලින් ෙගනි යනවාය කියලා. දැන් පෑවිල්ලකුත් ඇවිල්ලා 
තිෙබන බව ඇත්ත. කකුල් ෙදෙක් සත්තුත් බලා ගන්න ඕනෑ. 
කකුල් හතෙර් සත්තු ගැනත් බලන්න ඕනෑ. ෙම් කාරණා ෙදක 
ගැනම ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. මට පුළුවන් විධියට මම ඒ ටික 
කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා දැන් පිළිතුර ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමාට කකුල් ෙදෙක් සත්තු අයිති නැහැ ෙන්.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙමොකද නැත්ෙත්? කකුල් ෙදෙක් සතා තමයි පරම ෙදෝහියා. 

ෙම් ඔක්ෙකොම විනාශ කරනවා. ෙම් ඔක්ෙකොම පශ්න ඇතිෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ඒකයි. [බාධා කිරීමක්] ෙමොකද නැත්ෙත්? ෙම්වා 
පිළිබඳව බලන්න මට අයිතියක් තිෙබනවා.  

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Hon. Minister, you can personally go and see. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
That is the best thing. 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Yes.  I will do that.  - [Interruption.]  He went with 

me in 1988 also when I was the Chief Minister during the 
time of late President Premadasa. He wanted me to take 
him and do the development in the Northern area. I did 
that with him.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
So, why do you not call the Hon. Chief Minister also 

and have a meeting? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
In 1977 he was staying in my Summit flat, Sir. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. Good luck! 
 
Thank you. 
 
අමාත්යාංශ නිෙව්දන. ගරු දුමින්ද දිසානායක අමාත්යතුමා. 
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බීජ නිෂප්ාදන අයිතිය පවරා දීම: කෘෂිකර්ම 
අමාත්යතුමාෙග් පකාශය  

விைதெநல் உற்பத்தி உாிைமைய மாற் தல்: 
கமத்ெதாழில் அைமச்சாின  கூற்   

TRANSFER OF SEED PRODUCTION RIGHTS: 
STATEMENT BY MINISTER OF AGRICULTURE 

 
 

ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා (කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க - கமத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Duminda Dissanayake - Minister of Agriculture) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 

විසින් 2017 ජූලි 28 වැනි දින ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් 
අසන ලද පශ්නයට පිළිතුර මීට කලින් ලබා දීමට ෙනොහැකි වීම 
සම්බන්ධෙයන් මා පථමෙයන්ම කනගාටුව පකාශ කරනවා. එතුමා 
විසින් අසන ලද පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
 

 01. බිත්තර වී නිෂ්පාදනය සඳහා අනුමැතියක් ලබා දී ෙනොමැති 
අතර ෙමය  එළවලු බීජ නිෂ්පාදනයට අදාළ ෙව්. ගිවිසුෙමහි 
පිටපතක් ෙම් සමඟ අමුණා ඇත. එය ඇමුණුම  01 
වශෙයන්  සභාගත* කරමි. 

02. ඔව්.      

03.   බීජ අතිරික්තයක් ෙනොමැති අතර,  සියලුම ෙදමුහුන් එළවලු  
බීජ වර්ග (Hybrid) ආනයනය ෙකෙර්. 

 ආනයනය කරනු ලබන බීජ පමාණයන්ෙග්  ෙතොරතුරු ෙම්  
සමඟ ඉදිරිපත් ෙකෙර්. එය ඇමුණුම 02 වශෙයන් 
සභාගත* කරමි.    

04.  නැත.  

05.  එවැනි පවරා දීමක් සිදු ෙනොෙව්.  

 ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙමතැනදී ෙම් කාරණය 
විෙශේෂෙයන් සිහිපත් කරන්නට  ඕනෑ. අෙප් හිටපු 
කෘෂිකර්ම අමාත්යවරුන් වන  ගරු අනුර කුමාර දිසානයක 
මන්තීතුමාත්, ගරු චමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමාත් ෙමහි 
සිටිනවා. හි ටපු  සියලුම කෘෂිකර්ම ඇමතිවරු දන්නවා, අපි 
ෙම් ෙවනෙකොට ෙදමුහුන් බීජ  ලබා ගැනීම සඳහා - එළවලු 
බීජ විතරක්- ලංකාවට ෙගන්වන්න අපි  මිලියන 1,400ක්, ඒ 
කියන්ෙන් Rs. 1.4 billion  වියදම් කරන බව.  ෙම් රෙට් 
ආණ්ඩු කිහිපයක් තිබුණා. කීර්තිමත් හිටපු  කෘෂිකර්ම  
ඇමතිවරු ෙදෙදෙනක් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. මම ෙම් 
රෙට් විසිතුන්වන ළාබාලම කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා. 
එතුමන්ලා උත්සාහයක් ගත්තා වාෙග් අපිත් උත්සාහයක් 
ගන්නට හදනවා,   එළවලු බීජ ආනයනය සඳහා වියදම් 
කරන  බිලියන 1.4ක මුදල කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ඉතිරි කර ගන්න. ෙම් කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව අවුරුදු 
සියයකටත් වඩා පැරණි ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්.  ඒ අවුරුදු 
සියයටත් කරන්නට බැරි වුණු කටයුත්ත ඉටු කිරීම සඳහායි 
අපි දැන් සූදානම් වන්ෙන්.  ඒ මුදල් පමාණය රට තුළ රඳවා 
ෙගන ෙගොවි මහතුනුත්, විෙද්ශීය තාක්ෂණයත්  එක්ක 
hybrid  බීජ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහායි ෙම් ගිවිසුම සහ ෙම් 
වැඩසටහන ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.    

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ සමඟම මා විෙශේෂෙයන්  ඉල්ලීමක් 
කරනවා, ෙම් රෙට් ඇති වන සියලුම පශ්නවලට ෙද්ශපාලන 
මුහුණුවරක්  ලබා ෙදන්නට  එපාය කියා. ෙමොකද ෙම් ගිවිසුම අපි 

අත්සන් කළ දවෙසේම ගරු කථානායකතුමනි, එක්තරා පධාන 
පුවත්පතක මහඉලුප්පල්ලම ෙගොවිෙපොෙළේ  අක්කර තුන්සියක් 
වසර පණහකට  වික්කාය  කියන පවෘත්තිය තමයි ගිෙය්. ෙම් 
වාෙග් ෙහොඳ වැඩකට; මිලියන 1,400ක් රට තුළ  ඉතිරි 
කරන්නටත් ෙම් ෙගොවි මහත්වරුන් ට  තාක්ෂණය ලබා දීමටත් ෙම් 
වැඩසටහන  ෙම් රටට ඉතාම අත්යවශ්ය වැඩසටහනක්. එෙසේ 
නැත්නම් ෙමහි සිටින හිටපු කෘෂිකර්ම  ඇමතිතුමන්ලා ෙදන්නාම 
දන්නවා, එතුමන්ලාෙග් කාලෙය්ත් එළවලු බීජ පිට රටින්  ෙගන්න 
ෙම් වාෙග්ම මුදලක්   වියදම් කළ  බව.  එම නිසා ෙම් වාෙග් ෙහොඳ 
වැඩක් කරනෙකොට  ෙද්ශපාලන ෙභ්දයකින් ෙතොරව ෙම් රෙට් 
ෙකෙරන යහපත් ෙදයට උදවු කරන්නට  ශක්තිය ලබා ෙදන්න.   
අපි අතර ෙවන ෙමොකක් ෙහෝ අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා නම්, 
වැරැද්දක් තිෙබනවා නම් ඒ වැරැද්ද ෙබොෙහොම සද්භාවෙයන්  භාර 
ෙගන ෙම් රෙට් කෘෂිකර්මාන්තය   නගා සිටුවන්නට 23වන 
ළාබාලම කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා විධියට මා ෙබොෙහොම 
කැමැත්ෙතන්  සූදානමින් ඉන්නවාය කියන කාරණය ෙම් සභාවට 
ඉදිරිපත් කරනවා.     

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

ඊළඟට,  පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා. [බාධා 
කිරීමක්] 

ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු  කථානායකතුමනි,  මමත්,   එක්සත් ජනතා නිදහස් 

සන්ධානය හරහා තරග වැදී  ෙම් සභාව නිෙයෝජනය කරන  ජාතික 
නිදහස් ෙපරමුෙණ් අෙනකුත් මන්තීවරුන් හතර ෙදනාත් අපි පස් 
ෙදනා අත්සන් කර ලිඛිතව ඔබතුමාට  භාර දුන්නා, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ව්යවස්ථා සම්පාදන මණ්ඩලයක් ෙලස හඳුන්වමින්  
සිදු ෙකරී ෙගන යන ව්යවස්ථා  සම්පාදක කියාවලිෙයන් අපි ඉවත් 
ෙවනවාය කියා. ඒ වාෙග්ම  එම ලිපිෙයන් ඔබතුමාෙගන්  ඉල්ලා 
සිටියා, අපි පස් ෙදනා  ව්යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලෙයන් ඉවත් 
වුණාම  මුළු  පාර්ලිෙම්න්තුවම ව්යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයක් 
ෙලස තවදුරටත් හඳුන්වන්න බැහැ කියන එක පිළිබඳව 
ඔබතුමාෙග් මතය ඉදිරිපත් කරන්නය කියා. එම නිසා ගරු 
කථානායකතුමනි, මම ඉතා කාරුණිකව  ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා,  ඒ සම්බන්ධෙයන් අද බැරි නම් ඉදිරි  දවසක ෙහෝ 
ඔබතුමාෙග් නිගමනය  ෙම්  සභාව හමුෙව් පැහැදිලි කරන්නය 
කියා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒ සම්බන්ධව මම ෙසොයා බැලුවා. ඔබතුමා 

ව්යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලෙයන් ඉවත්වීම සම්බන්ධව  දැනුවත් 
කළා. නමුත් නීත්යනුකූලව ඔබතුමන් ඉවත් වීම තුළින් එම සභාවට 
කිසිම හානියක් ෙවන්ෙන් නැහැ කියන  එක තමයි  අෙප් තීරණය. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ව්යවස්ථා සම්පාදන කියාවලියට 

අදාළව  ඉදිරිපත් කරන ලද ෙල්ඛනයක්  තිෙබනවා.එය සභාගත 
කළා. ඒ අනුමත ෙවච්ච   ෙල්ඛනෙය් තිෙබන්ෙන්, "මුළු මහත්, 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පාර්ලිෙම්න්තුව " යනුෙවන් හඳුන්වලා. ඒ , ෙම් ෙම්ස පුටු ෙනොෙවයි 
ෙන්.  මන්තීවරු 225 ෙමයට අයිතියි ෙන්.  ඒ හැඳින්වීමට  වලංගු 
භාවයක් නැහැ ෙන්ද? අපි හිතමු, පස්  ෙදෙනක් ෙනොෙවයි, පණහක් 
අයින් වුණත් ෙම් කියාදාමය  වලංගුද? එතෙකොට ව්යවස්ථා 
සම්පාදක මණ්ඩලයක් හැටියට හඳුන්වන්නට පුළුවන්ද?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, එයින් අදහස් කරන්ෙන් රැස්ෙවන 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්. ඒක තමයි ෛනතික අදහස වන්ෙන්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක තමයි නීත්යනුකූල තත්ත්වය, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා කියන විධියට තුන් හතර 

ෙදෙනකු රැස් වුණත් ව්යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයක්. එෙහම 
ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්. ෙමහි ෙමොකක් ෙහෝ පැහැදිලි භාවයක් 
තිෙබන්නට ඕනෑ ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
තුන් හතර ෙදෙනකු රැස් වුණාට ඒක වලංගු ෙවන්ෙන් නැහැ 

ෙන්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාෙග් අයින්වීම තුළින් ඒ වැඩ කටයුතුවලට කිසිම 

බාධාවක් ෙනොවන බව තමයි මට ලැබුණු ලිඛිත නීති උපෙද්ශය 
වන්ෙන්. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
වැඩ කටයුත්තට බාධාවක් ෙවනවාද නැද්ද කියන එක ගැන 

ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුව ව්යවස්ථා සම්පාදක 
මණ්ඩලයක් ෙලස තවදුරටත් හැඳින්වීම නිවැරදිද?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පුළුවන්. ඒක තමයි මට ලැබුණු නීති උපෙද්ශය.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබතුමාට නීති උපෙදස් ෙදන අය ගැන ෙපොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් 

වන්න, ගරු කථානායකතුමනි.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම බුද්ධිමත් අයෙගන් තමයි උපෙදස් ගන්ෙන්. 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒක තමයි, ඔබතුමා පරිස්සම් ෙවන්න ඕනෑ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
බුද්ධිමත්, පිළිගත් අයෙගන් තමයි මම උපෙදස් ගත්ෙත්.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි වාෙග් පිළිගත් අයෙගන් තමයි උපෙදස් ගන්ෙන්. 

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
අරවින්ද් කුමාර් පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් 

ෙකටුම්පත 
அரவிந்த் குமார் மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் 
ARAVIND KUMAR FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
I move,  

“That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the 
Aravind Kumar Foundation.”  
 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
 
 

 
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, සුභසාධන  හා කන්ද උඩරට 
උරුමය පිළිබඳ අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  ச க 
வ ட்டல், நலன் ாி மற் ம் கண்  மர ாிைமகள் அைமச்ச க்கு 
அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Social Empowerment and Welfare and Kandyan Heritage 
for report. 
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[ගරු විමල් වීරවංශ මහතා] 
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ෙක්.ෙක්. පියදාස පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් 
ෙකටුම්පත 

ேக.ேக. பியதாஸ மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
K.K. PIYADASA FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
ගරු කථානායකතුමනි. මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

“ෙක්. ෙක්. පියදාස පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය.” 
 

ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 

පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම්, සුභසාධන හා කන්ද උඩරට 
උරුමය පිළිබඳ අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 

 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   ச க 
வ ட்டல், நலன் ாி மற் ம் கண்  மர ாிைமகள் அைமச்ச க்கு 
அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

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

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Social Empowerment and Welfare and Kandyan Heritage 
for report. 

 

සමුද දූෂණය වැළැක්වීෙම් පනත : නිෙයෝග 
கடல்சார் தீழ்ப் த் தைடச் சட்டம் : 

ஒ ங்குவிதிகள்  
MARINE POLLUTION PREVENTION ACT: 

REGULATIONS  
 

[2.38 p.m.] 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Speaker on behalf of the Prime Minister, 

Minister of National Policies and Economic Affairs, I 
move,  

"That the  Regulations made by the Minister of Mahaweli 
Development and Environment under Section 51 of the Marine 
Pollution Prevention Act, No. 35 of 2008 read with paragraph (e) of 
Section 6 and Section 21 of the said Act and Published in the 
Gazette Extraordinary No. 1996/27 of 06th December 2016, which 
were presented on 07.06.2017, be approved." 
 

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

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, සමුද දූෂණය වැළැක්වීෙම් පනත 

යටෙත් ගැසට් කළ නිෙයෝගය අනුමත කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව් දී, ඒ සම්බන්ධව කථා කරන්නට මා හට 
අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් පථමෙයන්ම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා 

 

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. 
 

[අ.භා. 2.39] 
 

ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද අපි ෙබොෙහෝ 

ෙදෙනකු අවධානෙයන් යුතුව කථා කරන මාතෘකාවක් බවට 
පරිසරය පත් ෙවලා තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පරිසර 
විෂයට අදාළ අමාත්යවරයා හැටියට කටයුතු කරන වකවානුවක 
අපි විශ්වාස කරනවා ෙවනදාට වඩා පරිසරය ආරක්ෂා කර 
ගැනීමට, පරිසරය රැක ගැනීමට අවශ්ය නීති - රීති, ෙරගුලාසි 
පනවලා කටයුතු කරයි කියලා. ෙම් කාරණා සමඟ සම්බන්ධ  ෙවලා 
ඉන්ෙන් ෙබොෙහෝම පබල ව්යාපාරික කණ්ඩායම්. 

ඒ සියලු ෙද්වල් අභිභවා ගිහින් ෙම් රටට අවශ්ය කරන 
ෙවනස්කම්, හඳුන්වා දිය යුතු ඒ අලුත් නීති හඳුන්වා ෙදන්න පසුගිය 
කාලය පුරාවට අපට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. ෙමහිදී 
විෙශේෂෙයන්ම සිහිපත් කළ යුතු කාරණාවක් තමයි, අප අද 
ෙබොෙහෝ විට කථා කරන ෙම් ෙගොඩබිම ආරක්ෂා කර ගැනීම. 
ෙගොඩබිමත් එක්ක තිෙබන පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනීම පිළිබඳව 
කථා කරනෙකොට මම ෙමන්න ෙම් කාරණය සඳහන් කළ යුතුමයි. 
අද ගහක් කපනෙකොට, වැලි ෙතොටුපළක් පිළිබඳ යම් පශ්නයක් 
ඇති වනෙකොට, ෙවනත් ඕනෑම පරිසර හානියක් සිදු වන 
අවස්ථාවක, රෙට් සිටින රාජ්ය නායකයාෙග් සිට පාසල් දරුවා 
දක්වා සියලු ෙදනා ඒ පිළිබඳව කථා කරන්න ෙපළ ගැසිලා 
ඉන්නවා. ෙම් ෙපළ ගැස්මත් එක්ක පරිසරය ආරක්ෂා කරෙගන 
නිවැරදිව අපට ඉදිරියට ගමන් කරන්න පුළුවන් විධිෙය් වැඩ 
පිළිෙවළක් පසුගිය කාලෙය් හැදුණු ආකාරය අප දැක්කා. 
ජනාධිපතිවරයා පරිසර අමාත්යවරයා හැටියට ෙම් කළ වැඩ 
ෙකොටස ෙබොෙහොම ශක්තිමත්ව අප විසින් තවත් ඉදිරියට ෙගන යා 
යුතුව තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2006, 2009 අවුරුදුවල 
ෙපොලිතීන් තහනම් කරන්න විෙශේෂ වූ, සුවිෙශේෂ වූ චකෙල්ඛ 
කීපයක් නිකුත් වුණා. නමුත්, විවිධ වූ කාර්යයන් නිසා, විවිධ වූ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කණ්ඩායම් ඒවාට මැදිහත් වීම නිසා, ෙම් චකෙල්ඛ නිකුත් වුණා 
පමණයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ඒවා හරියාකාරව 
කියාත්මක වුණාද කියන එක පිළිබඳව බරපතළ ගැටලුවක් 
තිබුණා. හැබැයි, ෙම් ෙවනුෙවන් අප ගත්ත තීන්දු තීරණ ආපස්සට 
ගන්ෙන් නැතිව, ෙබොෙහොම ශක්තිමත්ව ඒවා කියාත්මක කරන්න 
පුළුවන් වාතාවරණයක් අද වන විට අප ෙගොඩනඟා තිෙබනවා. 
සැප්තැම්බර් 1වැනි දා සිට ෙපොලිතීන් තහනම් කිරීෙම් වැඩ 
කටයුතුත් ඒ ආකාරයටම අප කියාත්මක කරනවා. ෙම් 
කටයුතුවලදී ෙබොෙහෝ කාරණා මතු ෙවයි. ඒ කියන්ෙන්, හායනයට 
ලක්වන ෙපොලිතීන් පාවිච්චි කරන්න ෙදනවාද, ඊට ඉඩ  ෙදනවා නම් 
ඒ සහනාධාර, යම් යම් කමෙව්ද ඒ අයට හඳුන්වා ෙදනවා නම් ඒ 
ෙමොනවාද කියා තර්ක තිෙයන්න පුළුවන්. හැබැයි,  ෙපොලීතින් 
තහනම් කිරීම සඳහා වූ නීති කියාත්මක ෙවනවා.  

ෙද්ශගුණික විපර්යාස පිළිබඳව අප එකඟතාව පළ කළ 
සම්මුතිය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සියලු ෙදනාෙග්ම එකඟතාව අරෙගන, ඒ සම්මුතීන්ට බැඳිලා 
කටයුතු කරන්නත් පසුගිය කාලෙය් අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. 
ගරු නි ෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද එක්තරා විධියක සුවිෙශේෂී 
දවසක්. ඒ ෙවන ෙමොකක්වත් නිසා ෙනොෙවයි. පරිසරය ආරක්ෂා 
කිරීම කියන මාතෘකාව ගැන කථා කරන විට ෙගොඩබිම අප දකින, 
අප ගැෙටන ෙම් තිෙබන පරිසරයට සිදු වන හානි පිළිබඳව තමයි 
අප ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කථා කරන්ෙන්. සමුදීය පැත්තට යනෙකොට 
සමුදය ආරක්ෂා කිරීම, එයට විනාශයන් ෙවනවා නම් ඒවාට 
කුමක්ද කරන්ෙන් කියන කාරණා පිළිබඳව කථා කරන්න විවිධ වූ 
සංවිධාන තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් සියලු ෙදනා කථා කරන 
පමාණය ෙබොෙහොම අවමයි කියන එකයි මෙග් නම් අදහස 
වන්ෙන්.  

  ලංකාෙව් භූමි පමාණයත් එක්ක බැලුවාම, අෙප් සමුද 
කලාපය ඒ වාෙග් අට ගුණයක විශාලත්වයකින් යුක්තයි. එවන් 
සමුද කලාපයක් තමයි අපට තිෙබන්ෙන්. ෙම් කලාපය ආරක්ෂා 
කර ගැනීම සඳහා අප කළ යුතු වැඩ කටයුතු රාශියක් තිෙබනවා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමහි ඉතිහාසයත් එක්කම 
මම ෙම් ගැන කථා කරන්නම්. සමුද දූෂණය වැළැක්වීෙම් පනත 
යටෙත් මුලින්ම සමුද දූෂණය වැළැක්වීෙම් අධිකාරිය කියාත්මක 
වුණා. ඉන් අනතුරුව 2008 අංක 35 දරන සමුද දූෂණය 
වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් සමුදීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය 
පිහිටුවනු ලැබුවා. අෙප් ෙම් සමුදෙය් -ඒ කලාපය ඇතුළත- යම් 
හානියක්, යම් දූෂණයක් ෙවනවා නම් ඒ සියලු ෙද්වල් අවම 
කරලා, සමුදය ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් වගකීම පැවෙරන්ෙන් සමුදීය 
පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියටයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ෙම් සමුද ෙය් 
පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනීෙම්දී වැදගත් වන කරුණු කාරණා 
රාශියක් තිෙබනවා. අපට අවශ්ය කරන ඔක්සිජන් වැඩිම 
පමාණයක් නිෂ්පාදනය ෙකෙරන්ෙනත් සමුද කලාප තුළයි. අද 
ඛනිජ ෙතල් භාවිතයත් එක්ක පරිසරයට එකතු වන 
කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණ ෙබොෙහොම ඉහළ මට්ටමක පවතිනවා. 
කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණය අවෙශෝෂණය කරෙගන, ඒවා 
පාලනය කිරීම සිදු කරන්ෙනත්  අෙප් ෙම් සමුද කලාපය තුළයි. එම 
නිසා ෙම් සමුදය ආරක්ෂා කර ගැනීම,  ෙවන යම් දූෂණ තිෙබනවා 
නම් ඒ දූෂණ අවම කරෙගන පාලනය කර ගැනීමත් අත්යවශ්ය 
කාරණයක් ෙවලා තිෙබනවා.   

 ෙම් කාරණය මම කලිනුත් මතක් කළා. එදා පැරිස් ගිවිසුම 
පිළිබඳව වූ විවාදෙය්දී, ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය ෙසල්සියස් අංශක 
ෙදක ෙනොඉක්මවා පවත්වා ගන්නත්, 1.5ට අවමෙයන් පවත්වා 
ගන්නත් අප සියලු ෙදනා එකඟතාව පළ කරලා, ඒ ගැන කථා 
කළා.   

ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමට ෙනොදී පවත්වා ගැනීම 
සඳහාත් සමුද කලාපය තුළ අපි ෙම් කරන පාලනය, 
කළමනාකරණය ඉමහත් ෙලස වටිනවායි කියා මා හිතනවා.   

විෙශේෂෙයන් සමුදීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය පිහිටු වීෙමන් 
අනතුරුව, ඒ ආයතනයට වැඩි වගකීමක් පැවෙරනවා ෙම් කාරණා 
හරියාකාරව කළමනාකරණය කරෙගන පවත්වාෙගන යන්න. 
ෙමොකද,  අෙප් කලාපය ඇතුළත නැව් ෙතොටුෙපොළවලට එන නැව් 
සංඛ්යාව විතරක් ගත්ෙතොත්, නැව් හාරදහසකට එහා ගිය 
සංඛ්යාවක් අෙප් ෙම් නැව් ෙතොටුෙපොළවලට එනවා.  අද ආර්ථික 
වශෙයන් අපි ගන්නා වූ යම් යම් තීන්දු, තීරණත් එක්ක ඉදිරි 
කාලෙය්දී අෙප් නැව් ෙතොටුෙපොළවල් මීට වඩා පෙයෝජනයට 
ගනිමින් නැව් මීට වඩා විශාල සංඛ්යාවක්  අෙප් වරායන් එක්ක 
ගනු-ෙදනු කරන තත්ත්වයක් ඇති වන ෙකොට ෙම්වාට අවශ්ය 
කරන නීති - රීති, ෙරගුලාසි හරියාකාරව අපි පැනවිය යුතුව 
තිෙබනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි දන්නවා, එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට අනුබද්ධිත සංවිධානයක් වන 
අන්තර්ජාතික සමුද සංවිධානය  හරහා තමයි  සමුදය ආරක්ෂා 
කිරීම සඳහා  විවිධ වූ සම්මුතීන් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් කියලා. අපි 
ෙම් ජාත්යන්තර සම්මුතීන්වලට එකඟතාව පළ කර තිෙබනවා. ඒ 
තුළින් නාවික ක්ෙෂේතය වාෙග්ම අෙනකුත් විවිධ වූ සමුදය 
සම්බන්ධ වන ක්ෙෂේතයන් ආරක්ෂා කරෙගන, දූෂණයන් අවම 
කරෙගන ඉදිරියට ගමන් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණා 
පිළිබඳ අපි අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා.   

එහිදී,  MARPOL ගිවිසුම මඟින්,   එනම්  International 
Convention for the Prevention of Pollution from Ships   
73/78 සම්මුතිය මඟින් ශී ලංකාව පාර්ශ්වකාරයකු හැටියට 
සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අපි ෙමහි පාර්ශ්වකරුවකු හැටියට 
සම්බන්ධ ෙවලා ඉන්න ෙකොට අප සම්පූර්ණ කළ යුතු කරුණු 
කාරණා ගණනාවක් තිෙබනවා.  ෙනෞකා තුළ ජනනය වන 
අපදව්ය සාගරයට දැමීම වළක්වාලීම ෙම් ගිවිසුෙම් එක් සුවිෙශේෂී 
කාරණාවක්.  අෙප් සමුද කලාපය  ගත්තාම, ෙබොෙහෝ විට අපි 
හිතන්න පුළුවන්, අෙප් තිෙබන ෙතොටුෙපොළවල් දක්වා එන නැව් 
සංඛ්යාව ගැන පමණක්.   නමුත්, අද ලංකාෙව් පිහිටීමත් එක්ක 
අෙප් සමුද කලාපය ඇතුළත නැව් විශාල සංඛ්යාවක් ගමන් 
කරනවා. එතෙකොට ෙම් නැව්වලින්  අපදව්ය බැහැර කිරීමත් එක්ක 
අෙප් සමුදයට වන හානිය පිළිබඳව ෙබොෙහෝ ෙකෙනකු  දකින්ෙන් 
නැහැ; කථා කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ඒවාට ෙකොෙහොමද අපි 
පිළියම් ෙයොදන්ෙන් ඒවා අවම කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
කාරණා පිළිබඳව ෙමහි අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙනෞකා තුළ තිෙබන අපදව්ය 
පතිගහණය කිරීම සඳහාත් අපි අෙප් වරායන් තුළ අවශ්ය කරන 
පහසුකම් සැපයිය යුතුයි. ඒ කියන්ෙන්, ඒ නැව් අෙප් 
ෙතොටුෙපොළවලට පැමිණියාට පස්ෙසේ ඒ නැව් තුළ ජනනය කරපු 
යම් අපදව්ය පමාණයක් තිෙබනවා නම් ඒ සියලු අපදව්ය ලබා 
ගැනීම සඳහා, ඒවා නැවත වාරයක් පතිගහණය කිරීම සඳහා  
පහසුකම් අෙප් වරායන් තුළ සැපයීම අෙප් පැත්ෙතන් එක්තරා 
විධියක වගකීමක් බවට පත් ෙවනවා.   

සමුද දූෂණය වැළැක්වීෙම්  පනෙත් 21 වැනි වගන්තිය යටෙත් 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් ෙවනවා,  ඒ වගකීම පැවෙරන්ෙන් 
සමුදීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියට බව.  සමුදීය පරිසර 
ආරක්ෂණ අධිකාරිය ෙම් පහසුකම් සැපයීම සඳහා ෙසේවා 
සැපයුම්කරුවන් ලියා පදිංචි කරෙගන ඒ ෙසේවා සැපයුම්කරුවන් 
හරහා ඒ නැව්වල තිෙබන අපදව්ය සියල්ලක්ම පතිගහණය කිරීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරෙගන යනවා. අද වන ෙකොට  23කට 
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ආසන්න පමාණයක්  සමුදීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය හරහා 
ලියා පදිංචි ෙවලා ඊට අවශ්ය කරන පහසුකම් සපයමින් ඉන්නවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් කාරණා හරියාකාරව 
පවත්වාෙගන යන්න නම්, ෙම් කාරණා හරියාකාරව 
කළමනාකරණය කරන්න නම් මීට අවශ්ය කරන නීති - රීති, 
ෙරගුලාසි අපි හරියාකාරව සකස් කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙම් 
කාරණාව වඩාත් වැදගත් වන්ෙන් ඇයි?   අන්තර් ජාතික සමුදීය 
සංවිධානය මඟින් අෙප් ශී ලංකාව තුළ පවත්වපු විගණනෙය්දී 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් කරපු කාරණාවක් තමයි ඊට අවශ්ය 
කරන නීති  - රීති, ෙරගුලාසි අප රට තුළ කියාත්මක ෙනොවීම. 
රටක් හැටියට අප විවිධ සම්මුතීන්වලට එකඟතාව පළ කළාම, ඒ 
සම්මුතීන් එක්ක ජාත්යන්තරව ගනු-ෙදනු කරන ෙකොට 
හරියාකාරව ඊට අවශ්ය කරන නීති රීති, ෙරගුලාසි රට තුළ 
කියාත්මක වන්ෙන් නැත්නම් රටක් හැටියට බරපතළ පශ්නයකට, 
අර්බුදයකට අපටත් මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒක නිසා ඒ නීති
-රීති, ෙරගුලාසි ඉදිරිපත් කිරීම අද ෙම් ගැසට් පතය හරහා සිදු 
ෙවනවා කියන එකත් විෙශේෂෙයන් සිහිපත් කරනවා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ෙම් ගැසට් පතය හරහා නිකුත් 
ෙවන නිෙයෝග බලපාන පධාන වූ කණ්ඩායම් ඉන්නවා.  

විෙශේෂෙයන්ම “වරායන්” හැටියට හඳුන්වනෙකොට නැව් 

ෙතොටක්, පර්යන්තයක්, නැව් අලුත්වැඩියා ෙතොටුෙපොළක් ඒ ආදී 
සමුදය ආශිතව යම් ව්යාපාර ෙහෝ අෙනකුත් ෙද්වල් කරන සියලු 
පාර්ශ්වකාරයන්ට ෙම් නිෙයෝග වලංගු ෙවනවා කියන එක මා 
සිහිපත් කරනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි ඒ වරායන් සඳහා පැමිෙණන, ඒ 
වරායන් සමඟ සම්බන්ධ ෙවන ෙනෞකා සියල්ලටත් ෙමහි පනවනු 
ලබන නිෙයෝගවලට අනුව කියාත්මක වීමට සිදු ෙවනවා.  

මම කලින් සඳහන් කළ ආකාරයට අපි ෙම් අපදව්ය පතිගහණ 
කරන ෙම් පහසුකම් සපයන්න 23ෙදෙනකුෙගන් විතර සමන්විත 
කණ්ඩායමක් ලියා පදිංචි කරෙගන ඒ කණ්ඩායම හරහා තමයි ඊට 
අවශ්ය පහසුකම් සපයන්ෙන්. එතෙකොට ෙම් ලියා පදිංචි ෙවලා 
ෙසේවා සපයන කණ්ඩායම්වලටත් ෙම් වගකීම් ඒ වාෙග්ම ෙම් 
පනවන නිෙයෝග, ෙකොන්ෙද්සිවලට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට සිදු 
ෙවනවා.  

එහිදී පධාන වශෙයන්ම අෙප් නැව් ෙතොටුෙපොළකට පැමිෙණන 
සියලුම ෙනෞකාවන් අපදව්ය පතිගහණ පහසුකම් ලබා ගත යුතු 
ෙවනවා. අද ෙබොෙහෝ විට අපි කථා ෙනොකළාට  පවතින 
දුර්වලතාවක්  තමයි, නැවක් අෙප් සමුද කලාපයට ඇතුළු ෙවන 
ෙකොට ඒවායින් ජනනය වන අපදව්ය තිෙබනවා නම්, ඒවා අෙප් 
සමුද කලාපය තුළ බැහැර කෙළොත් ඒ පිළිබඳව ෙසොයන්න, ඒ 
පිළිබඳව නීති කියාත්මක කරන්න කම ෙව්දයක් අප තුළ ෙනොතිබීම. 
හැබැයි, අද අෙප් සමුද කලාපයට යම් ෙනෞකාවක් ඇතුළු ෙවනවා 
නම්, අපදව්ය ෙකොච්චර පමාණයක් තිෙබනවාද, ඒවා අෙප් වරායන් 
තුළ ඉවත් කරනවාද කියන කාරණා පිළිබඳව අවශ්ය දත්ත ඔවුන් 
විසින් අපට ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා. ඒ දත්ත ලබා ෙදන ෙකොට 
සමුදීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියටයි ඒ සියලු කාරණා ලබා දිය 
යුතුව තිෙබන්ෙන්. ඒවා අන්තර් ජාලය හරහා ලබා ෙදන්න පුළුවන් 
කමෙව්දත් අද අ පි ෙම් ෙවන ෙකොට හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා. ෙම් 
තාක්ෂණික කමෙව්දත් එක්ක අපට ඒ ෙද් කරන්න හැකියාව 
ලැෙබනවා.  

සමුද පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම කියන කාරණාෙව්දී පුද්ගලයන්ට 
ගිහිල්ලා ඒවා බලලා, සමුදීය පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වැඩ 
පිළිෙවළ ෙකොෙහොමද කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ කියන කාරණා 
පිළිබඳව කටයුතු සකස් කිරීම අපහසුයි. ඒක නිසා ඊට අවශ්ය දත්ත 
අපට ලබා දීම සඳහා අපි නව තාක්ෂණය හඳුන්වලා දීලා 
තිෙබනවා.  ඒ ජනනය වුණු අපදව්ය අෙප් වරාය තුළ ඉවත් 
කරන්න පුළුවන්. එෙහම ඉවත් කරන්ෙන් නැත්නම් ඊළඟ 

ස්ථානයට යන ෙකොට ඒ රැෙගන ගිය අපදව්ය ඒ ආකාරයටම 
තිෙබනවාද කියන කාරණය ගැන ෙසොයා බලන්නත් අපට 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒක නිසා සමුදය ආරක්ෂා කිරීෙම්දී ෙමය 
ෙබොෙහොම වැදගත් කාරණාවක් බවට පත් ෙවනවා,  ඒ වාෙග්ම 
තමයි ෙම් නැව්වලින් ඉවත් කරන අපදව්ය සම්බන්ධ කාරණාව. ඒ 
අපදව්ය ඉවත් කිරීම සඳහා කටයුතු කරන ආයතන තිෙබනවා. ඒ 
ආයතන හරියාකාරව ෙම් අපදව්ය ඉවත් කරනවාද කියන 
කාරණාව පිළිබඳවත් සමුදීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය 
පසුවිපරම් කරනවා. ෙමොකද, ඒ තුළ ෙගොඩබිම ආරක්ෂා කර 
ගැනීමටත් අපට පුළුවන්කම ලැෙබන නිසා. විශාල ෙටොන් 
පමාණයක් -38,000කට එහා ලීටර් පමාණයක්- අපි ෙගොඩ බිම 
තුළට අරෙගන එන ෙකොට ඒක කළමනාකරණය කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව පසුවිපරමකින් යුතුව කටයුතු 
කිරීම වඩාත් වැදගත් ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, සියලුෙදනා ෙම් කාරණාවට සහෙයෝගය, ශක්තිය 
ලබා ෙදයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය 

අවසන්. 
 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
මෙග් කථාව ඉක්මනින් අවසන් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කාරක සභාපතිතුමනි.  

ෙම් කාරණාෙව්දී අෙප් සමුද කලාපය ආරක්ෂා කර ගැනීමට 
අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් විනිමය 
ආදායමක් අපට උපයා ගැනීෙම් කමෙව්දයක් නිර්මාණය ෙවනවා. 
ෙමොකද රට තුළට ෙම් අපදව්ය ලබා දීෙම්දී ඒ නැව් සමාගම් විසින් 
ෙගවීමක් කරන නිසා. එතෙකොට විනිමය උපයා ගැනීෙම් 
කමෙව්දයකුත් ෙම් තුළ ෙගොඩ නැ ෙඟනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි 
සමුදීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියට ආදායම් උපයා ගැනීෙම් 
කමෙව්දයකුත් ෙම් තුළ නිර්මාණය ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් අද 
ඉදිරිපත් කරන ෙරගුලාසි කියාත්මක කිරීම සිදු කළ යුතුයි කියන 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 

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

මීළඟට, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 2.55] 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම මෙග් ස්තුතිය පුද 

කරනවා, මට කථා කරන්නට ෙමම අවස්ථාව ලබා දීම ගැන. ගරු 
ජනාධිපතිතුමා යටෙත් තිෙබන ෙමම අමාත්යාංශෙය් කටයුතු කරන 
අ ෙප් සෙහෝදර නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා සමුද දූෂණය වැළැක්වීෙම් 
පනත යටෙත් අද දින නිෙයෝග ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මා සතුටු 
ෙවනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපොෙළොවත්, -භූමියත්, ජලයත්-  වායුෙගෝලයත් භයංකාර 
තත්ත්වයකට පත්ව විනාශ මුඛයට පැමිණ තිෙබන ෙවලාවක්, ෙම්.  
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මට තිෙබන කාලය අනුව මම ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
පැහැදිලි කරන්නම්. 2017 අෙපේල් මස "National Geographic" 
magazine එෙක් පළවූ චන්දිකා ඡායා රූපයක් අනුව ශී ලංකාෙව් 
සමුද තීරය බරපතළ ෙලස දූෂණය වී ඇති බැව් ඉතා මැනවින් 
පැහැදිලි ෙවනවා. ෙම් සඳහා කඩිනමින් පිළියම් ෙසවිය යුතුව 
තිෙබනවා. නැතෙහොත්, බරපතළ පාරිසරික හා මූල්යමය අලාභ 
විඳීමට අප රටට සිදු වනවා. ලංකාව කියන්ෙන් දූපතක්. ෙම් දූපත 
තුළින් සාගරයට බැහැර කරන විෂ රසායනික දව්ය, ෙතල්, අපවිත 
ජලය, වැසිකිළිවලින් බැහැර කරන දූෂිත දව්ය, ප්ලාස්ටික් යනාදිය 
නිසා සාගර ජලය දූෂණය ෙවනවා. සමුද දූෂණය වැඩි වශෙයන්ම 
සිද්ධ වන්ෙන් ෙගොඩබිම සිට සයුරට ඇදී යන අපදව්යයන් නිසායි. 
එක පැත්තකින් නැව් ගමනාගමනය නිසා සාගරය දූෂණය 
ෙවනවා. ෙලෝකෙය් සිටින ඉතාමත් දුර්ලභ සත්ත්වෙයක් වන නිල් 
තල්මසා බහුල වශෙයන් සිටින්ෙන් මිරිස්ස සහ හම්බන්ෙතොට 
ආශිත ඉන්දියන් සාගරෙය්යි. අනාගතෙය්දී ෙම් කලාපය හරහා 
නැව් 4,000ක් පමණ ගමන් කරනවා. ෙම් ෙහේතුෙවන් සමහර 
තල්මසුන් නැව්වල හැප්පිලා මැෙරන්න පුළුවන්. සමහර තල්මසුන් 
අපදව්ය කෑම නිසා මැෙරනවා. ෙමවැනි ෙද්වල් සිදු වන බව 
පරීක්ෂණ හරහා ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා. එම නිසා අද දවෙසේ ෙම් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන සමුද දූෂණය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් 
නිෙයෝග ඉතා වැදගත් ෙහොඳ ෙදයක් විධියට මම සලකනවා. ෙම් 
රට විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු ෙලෝකයම සමුද දූෂණයට සම්බන්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වන විට වර්ෂයකට ප්ලාස්ටික් ෙටොන් 
මිලියන 12ක් පමණ සාගරයට එකතු වන බව එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
ගීන්පීස් සංවිධානය සඳහන් කර තිෙබනවා. ෙම් ගැන අපි කල්පනා 
කරන්න ඕනෑ. ෙපොලිතීන් වැනි ෙද්වල් කෑම නිසා අෙප් රෙට් අලි  
ඇතුළු සතුන් මැෙරනවා. ඒ වාෙග්ම මුහුදු මත්ස්යයන්, කැස්බෑවන් 
ෙමවැනි අපදව්ය කෑම නිසා මැෙරනවා. එම නිසා අද දවෙසේ සමුද 
දූෂණය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කිරීම ගැන 
මම විෙශේෂෙයන්ම සතුටු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමවර කතරගම 
මංගල්යය කාලෙය් දවසක මම කතරගම ගියා. තමන්ෙග් තිෙබන 
භක්තිය නිසාම යාපනෙය් ඉඳලා කතරගමට පයින්ම එන අෙප් 
ෙදමළ ජනතාව 25000කට වැඩි පිරිසක් එහි ඇවිත් සිටියා. ෙවන දා 
මංගල්යය කාලෙය් මම දකින්ෙන් කතරගම නගරය ෙපොලිතීන්, 
ප්ලාසට්ික්වලින් පිරිලා තිෙබන ආකාරයයි. නමුත් ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, හරි සතුටුයි, ෙමවර සියයට 85ක් ෙපොලිතීන් 
ප්ලාස්ටික් වැනි ෙද්වලින් වැළකුණු ආකාරයක් කතරගම භූමි 
පෙද්ශෙය් මම දැක්කා. ෙමන්න ෙම් විධියටයි අපි කියා කරන්න 
ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිෙයෝග ඉතා වැදගත් 
ෙවනවා. ෙම් විධියට බලද්දී මනුෂ්ය කියාකාරකම් නිසා සාගරයට 
වන හානිය අතිමහත්. සාගර ජලයට කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් ෙටොන් 
මිලියන 30ක් පමණ වර්ෂයකට උරා ගැනීම සිදු වන නිසා එම 
ජලෙය් ආම්ලිකතාව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ජලෙය් ආම්ලිකතාව 
වැඩිවීම නිසා කැල්සියම් කාබෙන්ට් පමාණය අඩු ෙවනවා. එම 
නිසා ෙකොරල්පර අලුතින් වර්ධනය වීමටත්, තිෙබන 
ෙකොරල්පරවල පැවැත්මටත් විශාල තර්ජනයක් එල්ල ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඉස්සන්, ෙපොකිරිස්සන් වැනි සතුන් නැති 
ෙවනවා. සාගරෙය් සුනාමි වැනි තත්ත්වයන් ඇතිවීෙම්දී 
ෙකොරල්පර නැතිවීම නිසා මුහුදු ජලය ෙකළින්ම ෙගොඩබිමට ගලා 
ඇවිත් ස්වභාව ධර්මය අපට දඬුවම් ෙදන්න පටන් ගන්නවා. 
සාගරය දූෂණය කිරීම නිසා ෙමන්න ෙමවැනි ෙද්වල් ඇති ෙවනවා.  

මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, මත්ස්ය විෙශේෂ 4,000ක් 
විතර ලංකාවට අයත් මුහුදු සීමාෙව් සිටින බව. ෙම් මත්ස්ය විෙශේෂ 
4,000ටම සාගරය දූෂණය වීම බලපානවා. සමහර මත්ස්ය විෙශේෂ 

දැන් වඳෙවමින් යනවා. ඒ මත්ස්ය වර්ග නැති ෙවනවා කියන්ෙන් 
ස්වභාව ධර්මයට අපි විරුද්ධව යනවා කියන එකයි. එම නිසා අපි 
රජයක් විධියට දැඩි නීති පැනවීමට පමණක් සීමා ෙනොවී, සෑම 
ෙදයක් සම්බන්ධෙයන්ම පාෙයෝගිකව කියාත්මක ෙවලා ෙම් 
ඔක්ෙකෝම ආරක්ෂා කරන්න පියවර ගත යුතු ෙවනවා. ෙම් 
අවස්ථාෙව් වැදගත් සඟරාවක් මා ළඟ තිෙබනවා. ඒ තමයි, “New 
York” සඟරාව. මම එක්සත් ජාතීන්ෙග් Sustainable 
Development Goals Conference එකට ගිය ෙවලාෙව් ෙම් 
සඟරාව ගත්ෙත්. ෙම් “New York” සඟරාෙව් cover එෙක් සඳහන් 
ෙවනවා, “The Doomed Earth Catalogue” කියලා. ෙම් මුළු 
සඟරාෙව්ම අදහස් දක්වලා තිෙබන්ෙන් විෙශේෂඥයන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් සඟරාව හරහා 
ඔවුන් පකාශ කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අහස, ෙපොෙළොව, 
ජලය, වායුෙගෝලය, මුහුද, ආදී ෙම් සෑම ෙදයක්ම විනාශ කිරීම 
නිසා අප සියලු ෙදනාටම ඉදිරිෙය්දී විශාල භයංකාරත්වයකට 
මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවයි කියලා තමයි ඔවුන් සඳහන් ෙකොට 
තිෙබන්ෙන්. ඒ  සඟරාෙව් කියනවා, අෙප් තරුණ පරපුර ජීවත් වන 
කාලය තුළ ලංකාව වැනි දූපත්වල අඩි 14 සිට අඩි 15ක් දක්වා 
ජලය සම්පූර්ණෙයන් වැඩිවීම නිසා ෙගොඩබිම යට ෙවනවා කියලා. 
මුහුදුකරෙය් විතරක් ෙනොෙවයි ෙම් සිදුවීම සිද්ධ ෙවන්ෙන්. 
මුහුදුකරෙයන් ඇතුළටත් යනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් United 
Nationsවල survey කරපු research scientistsලා පකාශයට පත් 
කරලා තිෙබනවා, ෙම් වර්ෂ අවසාන වන විට මිනිස්සු මිලියන 
600කට පමණ තමන් ඉන්න ගම්වලිනුත් තව ඈතට යන්න 
ෙවනවා; සමහර මිනිසුන්ෙග් ජීවිත අහිමි වන, භූමියත් අහිමි වන 
තත්ත්වයට පත් ෙවනවා කියලා. ෙමවැනි තත්ත්වයක් තුළ අෙප් 
වගකීමකුත් තිෙබනවා. ෙම් කුඩා දූපෙත් ඉන්න අපට තව අවුරුදු 
20ක් යද්දී අඩි 5කින් වතුර වැඩි වුෙණොත් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? 
අපි වායුෙගෝලය විනාශ කරලා, ෙකොරල් වැනි ෙද්වල් විනාශ 
කිරීම නිසා ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් නිසා සිද්ධ ෙවන්ෙන් අපිම 
නැති ෙවන එකයි. එම නිසා ෙම් විෙශේෂඥ කණ්ඩායම දක්වා 
තිෙබන අදහස් සැලකිල්ලට ෙගන අපි සෑම ෙකෙනක්ම 
පුරවැසියන් විධියට කටයුතු කළ යුතුව තිෙබනවා. අද 
ෙනෝර්ෙව්වල තමයි දුර්ලභ සෑම වර්ගයකම seeds අඩංගු seed 
bank එක තිෙබන්ෙන්. දැන් North Pole එෙක්-  Arctic Region 
එෙක් - තිෙබන icebergs  දියෙවලා යනවා.  

Sir, the article titled "Doomsday, Peering Beyond 
Scientific Reticence" in the "New York" magazine for 
10th to 23rd July, 2017 states, I quote:  

"This past winter, a string of days 60 and 70 degrees warmer than 
normal baked the North Pole, melting the permafrost that encased 
the Norway’s Svalbard seed vault - a global food bank nicknamed 
'Doomsday',...." 

  

Just imagine, “Doomsday”!  

"….designed to ensure that our agriculture survives any 
catastrophe, and which appeared to have been flooded by climate 
change less than ten years after being built." 

ෙමවැනි තත්ත්වයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. Carbon වාෂ්පවී ඇති 
වන තත්ත්වය ගැනත් එහි ෙපන්වා ෙදනවා. The article further 
states, I quote: 

"….satellite data showing the globe warming, since 1998, more 
than twice as fast as scientists had thought. Or the news from 
Antarctica this past May, when a crack in an ice shelf grew 11 miles 
in six days,......" 

මහා අයිස ් කන්දක පිපිරීම කිෙලෝමීටර 11ක් දක්වා විහිදී 
ගිහින් තිෙබනවා.  
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"….then kept going; the break now has just three miles to go -  by 
the time you read this, it may already have met the open water, 
where it will drop into the sea one of the biggest  icebergs ever, a 
process known poetically as 'calving'. " 

සමුද දූෂණෙයහි වගකීම අපි කවුරුත් බාර ගන්න ඕනෑ. දූපතක 
සිටින අපට තනිවම ඉන්න බැහැ. අප හැම ෙකෙනකුටම වගකීමක් 
තිෙබනවා. ඒ වගකීම අප ඉටු ෙනොකෙළොත් අනාගතෙය්දී ෙමොකද 
ෙවන්ෙන් කියන එක ගැන ඒ විද්යාඥයන් කණ්ඩායම භයංකාර 
විධියට ෙමහි ෙපන්වා ෙදනවා. මා ෙම් ෙවලාෙව් එහි සඳහන් තව 
ෙකොටසක් quote කරනවා. 

"In fact, all but the one that killed the dinosaurs were caused by 
climate change produced by greenhouse gas. The most notorious 
was 252 million years ago; it began when carbon warmed the planet 
by five degrees, accelerated when that warming triggered the release 
of methane in the Arctic, and ended with 97 percent of all life on 
Earth dead. We are currently adding carbon to the atmosphere at a 
considerably faster rate; by most estimates, at least ten times faster." 

එදාට වඩා දහගුණයක ෙව්ගෙයන් අප එවැනි ෙද් සිදු කරනවා. 
Sir, it goes on to state, I quote: 

"The rate is accelerating. This is what Stephen Hawking had in 
mind when he said, this spring, that the species needs to colonize 
other planets in the next century to survive, and what drove Elon 
Musk, last month, to unveil his plans to build a Mars habitat in 40 to 
100 years." 

ඒ කියන්ෙන් ෙවන ගහෙලෝකවල ජනාවාස ඇති කිරීම 
පිළිබඳවයි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එම නිසා ෙමය ඉතාම 
වැදගත් යැයි මම හිතනවා. තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී ඇමති 
ෙලස මම කියනවා, ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට ෙනොව පුරවැසියන් 
විධියට අපි ඔක්ෙකෝම එක්කාසු ෙවලා ෙම් භයංකාර තත්ත්වයට 
මුහුණ ෙදමු කියා. මම දැන් මෙග් අමාත්යාංශය තුළ ප්ලාස්ටික් 
ෙබෝතල් ෙගන ඒම තහනම් කළා. අප ෙලොකු වතුර ෙබෝතල් 
ෙගනැල්ලා වතුර ෙබොන්න වීදුරු තබා තිෙබනවා. අෙප් කාර්ය 
මණ්ඩලවලට මම කිව්වා, කෙඩන් ගත් ෙපොලිතීන් ඇසුරුම්වල 
කෑම ෙගන එන්න එපා; මල්ලක් ෙගන එන්න කියා. එෙසේ මලුවල 
කෑම ෙගන එන කටයුත්ත අපි දැන් ආරම්භ කර තිෙබනවා. 
පුරවැසියන් හැටියට අප කවුරුත් ඒ විධියට අෙප් වගකීම් ඉටු 
කරනවා නම්, එය අෙප් අනාගත පරපුර ෙවනුෙවන් අෙප් යුතුකම් 
ඉටු කිරීමක් වනවා. මට නියමිතව තිෙබන්ෙන් ෙබොෙහොම ෙකටි 
කාලයක් බව මම දන්නවා. මට අවස්ථාව ලබා දුන්නාට ඔබතුමාට 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  
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ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

கடல்சார் தீழ்ப் த் தைடச் சட்டத்தின் கீழான ஒ ங்குவிதிகள் 
சம்பந்தமான இன்ைறய விவாதத்தில் கலந் ெகாள்வதில் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். நாங்கள் வாழ்ந் ெகாண் க்கின்ற 
உலகின் சூழைலப் பா காக்க ேவண் யதன் அவசியத்ைத 
உணர்ந்  ெசயற்பட ேவண் ய காலம் இ ! உலகில் நில 

வளத்ைதவிட மிஞ்சியதாக நீர் வளம் - ச த்திர வளம் 
காணப்ப கின்ற . இந்தச் ச த்திர வளம் பா காக்கப்பட 
வில்ைலெயன்றால், அ  நஞ்சாக மா கின்ற நிைலேயற்ப ம். 
இதனால் அந்த ச த்திரத்தில் வா கின்ற பல்லாயிரக் 
கணக்கான உயிாினங்கள் அழியக்கூ ம். அ மட் மல்லாமல், 
அந்த உயிாினங்களில் நஞ்சுகள் கலக்கின்றேபா  அவற்ைற 
உண ச் சங்கி யி டாக நாங்கள் உட்ெகாள்வதால் அ  
எம  உட க்கு நஞ்சாகி, நாங்க ம்கூட மரணத்ைதத் 
த வேவண் ய ஒ  நிைலைம ஏற்படலாம். எனேவ, கடல் 
வளத்திைன மாசைடயாமல் பா காக்கேவண் ய தார்மீகப் 
ெபா ப்  மனித ச தாயத்திற்கு இ க்கின்ற . எனேவ, கடல் 
வளம் மாசைடயக்கூடா , நஞ்சுப த்தப்படக்கூடா , அைதப் 
பா காக்க ேவண் ம் என்ற அ ப்பைடயில் இன்ைறய இந்தச் 
சட்ட லம் அைமந்தி க்கின்ற .  

நிலம் மாசைடகின்றேபா  அேநகமாக அதைன நாங்கள் 
ெவளிப்பைடயாகக் கண் ெகாள்கின்ேறாம். ஏெனன்றால், 
நிலத்தின்மீ  குப்ைபகூளங்கள் ெகாட்டப்ப கின்றேபா  
அைவ ெவளிப்பைடயாகத்  ெதாிகின்றன. ஆனால்,  கட ல் 
ேச கின்ற கழி கைளப் பற்றிேயா, குப்ைபகூளங்கைளப் 
பற்றிேயா நாங்கள் அறிந்தி ப்பதில்ைல. உதாரணமாக, 
கட ல் கப்பல்கள், வள்ளங்கள், ஓடங்கள் என்  
பலவைகயான சாதனங்கள் ேபாக்குவரத்தில் ஈ ப கின்றன.  
இவற்றில் குறிப்பாக கப்பல்களி ந்  ெவளிேய ம் 
அபாரமான கழி கள் - எண்ெணய், ைக, 
காபேனாெராட்ைசட்,  கந்தக ெராட்ைசட் ேபான்றைவ - 
கட ல் கலக்கின்றன. இவற்றில் இந்த நச்சு  வா க்கள், 
திரவங்கள், திண்மங்கள் என்பன கலக்கின்றேபா  கடல் நீர் 
எந்தள க்கு மாசைடகின்ற  என்ப  எங்க க்கு 
ெவளிப்பைடயாகத் ெதாியாமல் இ க்கின்ற .  

வல்லரசு நா கள் அேநகமாக இந்தக் கதிாியக்கப் 
ெபா ட்கைள உ க்குப் பீப்பாக்களில் அைடத்  அவற்ைறக் 
கட ல் ேபா வதாகச் ெசால்கின்றார்கள்.  இந்த உ க்குப் 
பீப்பாக்கள் அழிந்  அந்தக் கதிர் ச்சுப் ெபா ட்கள் கடேலா  
சங்கமிக்கின்றேபா  - கலக்கின்றேபா  கடல் வாழ்கின்ற 
உயிாினங்கள் ஆபத்ைதச் சந்திக்கின்றன. அந்தக் கதிாியக்கப் 
ெபா ட்கேளா கூ ய கட ண  வைககைள 
உட்ெகாள்கின்ற நாங்க ம் பாதிக்கப்ப கின்ேறாம். 
குறிப்பாக, Cadmium, Chromium ேபான்ற உேலாகங்கள் 
அவற்றில் காணப்ப கின்றன. இந்த உேலாகங்கள் 
அழிவதில்ைல. அேநகமாக இந்த உேலாகங்கைள 
உட்ெகாண்ட ஒ  கடல்வாழ் உயிாினத்ைத நாங்கள் 
உட்ெகாள்கின்றேபா  அேதயள , அதாவ , 100 த 
கழி ப்ெபா ள், எம  உடைல வந்  ேசரக்கூ ய 
வாய்ப்பி க்கின்ற . எனேவ,  கடல் நீைரப்  பற்றிச் சிந்தித் , 
அதைன அசுத்தமைடயா  - மாசைடயா  பா காக்க 
ேவண் ம் என்ற அ ப்பைடயில் சட்ட லங்கைளக் 
ெகாண் வ வதான , வரேவற்கத்தக்க ஒ  விடயமாகும். 
ஆனால், சட்டங்கைள எ த் வில் மட் ம் ைவத்தி க்காமல் 
அவற்ைற அ ல்ப த் கின்றேபா தான் அந்தச் சட்டங்கைள 
இயற்றியதன் பலாபலன்கைள நாங்கள் அைடயக்கூ யதாக 
இ க்கும்.   

இன்ைறய நிைலயில் நா கள் ாீதியாகப் பயணம் 
ெசய்கின்ற பாாிய கடற்கலங்கள் - கப்பல்கள் பல  
இ க்கின்றன. அேதேபான்  உள்நாட்  ாீதியாக மீன் 
பி க்காகப் பயன்ப த் கின்ற படகுகளில் எாிெபா ட்கைளப் 
பயன்ப த் கின்ற சாதனங்கள் காணப்ப கின்றன. 
இப்ப ப்பட்ட சாதனங்கைளப் பயன்ப த் கின்றேபா  
அவற்றி ந்  ெவளிேய ம் கழி கள் சிறியளவாக 
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இ ந்தா ம் அைவ கடைலப் பாதிக்கக்கூ ய ஒ  நிைலைம 
காணப்ப கின்ற .  இன்  மனிதன் பல்ேவ பட்ட 
ேநாய்க க்குட்பட்டவனாக இ க்கின்றான்.  இவ்வா  
ேநாய்க க்குட்ப வதற்குக் காரணம் ெப ம்பா ம் சூழ ல் 
காணப்ப கின்ற நச்சுத்தன்ைம அல்ல  நஞ்சு கலக்கப்பட்ட 
உண கைள உட்ெகாள் தல் என்  ம த் வ அறிக்ைககள் 
கூ கின்றன. அந்த வைகயில் பார்த்தால், கட ல் கழி கைளக் 
ெகாட் வதன் லம் எமக்கு நாேம நஞ்சூட் க் ெகாள்வதாகத் 
ெதாிகிற . அதாவ , கட ல் கழி கைள சுவதன் லம் 
தற்ெகாைலக்குச் சமமான ெசயைல நாங்கள் 
ெசய் ெகாண் க்கின்ேறாம். இந்த நிைலயில், இந்த உயர் 
சைபயான  இப்ப ப்பட்ட ஒ ங்குவிதிகைளக் 
ெகாண் வ வதான  ற்ேபாக்கான, வரேவற்கத்தக்க ஒ  
விடயமாக அைமந்தி க்கின்ற .  

கடல் மாசைடவைதத் த ப்பதற்கான இத்தைகய 
ஒ ங்குவிதிகைள அ ல்ப த் கின்ற விடயம் மிக 

க்கியமான . இலங்ைகையப் ெபா த்தமட் ல், அேநகமாக 
அ ைமயான சட்டங்கள் இயற்றப்ப கின்ற வழக்கம் 
இ ந் வ கின்ற . இத்தைகய அ ைமயான சட்டங்கள் 
எந்தள க்கு நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்றன, எந்தள க்கு 
அ லாக்கப்ப கின்றன? என்ப  மிக க்கியமான 
ேகள்விக்குாிய விடயமாக அைமந்தி க்கிற . அந்த வைகயில், 
கடல் வளத்ைத பா காக்க ேவண் ெமன்ற அ ப்பைடயில் 
ெகாண் வ கின்ற சட்டங்கள் நைட ைற ாீதியாகச் 
ெசயற்பாட்  வ வத்ைதப் ெப கின்றேபா தான் நாங்கள் 
நன்ைமயைடயக் கூ யதாக இ க்கும். இப்ப யாக நாங்கள் 

ற்ேபாக்கான சட்டங்கைள ஆக்குகின்ற அேதேவைளயில், 
அவற்றிைன நைட ைறப்ப த்தக்கூ ய சாியான 
ெபாறி ைறகள் எங்களிடம் இ க்க ேவண் ம்; அந்தப் 
ெபாறி ைறகைளச் சாியாக வகுத் க்ெகாண்டால்தான் 
இத்தைகய சட்டங்களால் அ கூலங்கைளப் ெபற ெமன 
நான் மீண் ம் ெசால்கின்ேறன்.   

அேதேவைள, கடல்  பயணத்திற்குாிய கலங்கள், கப்பல்கள் 
என்பன ைறயான விதத்தில் இ க்கின்றனவா என்பைதப் 
பாிசீ க்கேவண் ய ேதைவ இ க்கின்ற . ெத வில் 

ைகையக் கக்கிக்ெகாண்  ெசல்கின்ற வாகனங்கைளப் 
பார்த் , சூழல் மாசுப கின்றெதன்  - வளி 
மாசுப கின்றெதன்  நாங்கள் ெசால்கின்ேறாம். ஆனால், 
கட ல் பயணிக்கின்ற கப்பல்களாக இ க்கட் ம், அதில் 
பயன்ப த்தப்ப கின்ற எந்த சாதனமாக இ க்கட் ம், 
அவற்ைறப் பற்றி நாங்கள் கவனம் ெச த் கின்ற அள  மிகக் 
குைறவாக இ க்கின்ற . ஏெனன்றால், அவற்றினால் கட ல் 
சிந்தப்ப கின்ற கழி கள் எங்க க்குப் ெபாிதாக 
ெதாிவதில்ைல. இப்ப யாக அதன் ெவளிப்பைடத்தன்ைம 
குைறவாக இ க்கின்றப யால் அதைனப்பற்றி நாங்கள் 
அலட் க்ெகாள்வதில்ைல. இந்த கடல் வளத்ைதப் 
பா காக்காமல் அதற்கு நஞ்சூட் வதால் அல்ல  அதைன 
மாசுப த் வதால் நிச்சயமாக அதனால் வரப்ேபாகின்ற 
விபாீதமான விைள கைள எம  எதிர்காலச் சந்ததியினர் 
அ பவிக்க ேநாி ம்.   

இன்  நாங்கள் உட்ெகாள்கின்ற உண களில் அேநகமாக 
இரசாயனக் கலைவகள் கலந்தி க்கின்றன என்  
கூ கின்றார்கள். இதற்கு கட ல் காணப்ப கின்ற 
நஞ்சுகள்கூட காரணமாக இ க்கலாம்.  இன்  அேநகமான 
கடற்கைரகளில் கண்ட கண்ட கழி கைளெயல்லாம் 
ெகாட் கின்ற ஒ  நிைலைமைய நாங்கள்  பார்க்கின்ேறாம். 

அைலகள் அந்த கழி க டன் ேமா கின்றேபா  அைவ 
கடேலா  கலக்கின்றன. இவ்வா  கலக்கப்ப கின்ற 
கழி கள் லமாக கடல் மாசைடகின்ற . ஒட் ெமாத்தமாகப் 
பார்த்தால், கட ல் பயணிக்கின்ற கப்பல்கள் ேபான்றவற்றால் 
மட் மல்லாமல் மனிதனின் ெபா ப்பற்ற ெசயற் 
பா களினா ம் கடல் மாசைடவைதக் காணலாம். 
ெகாட்டப்ப கின்ற கழி கள் அல்ல  பிரேயாகிக்கப்ப கின்ற 
நஞ்சுகள் ேபான்றன கடைல வளம் இழக்கச் ெசய்  
நச்சுமயமான  ஒ  ச த்திரமாக ஆக்கிவி கின்றன. 

நான் ன்னர் குறிப்பிட்டவா , இன்  விஞ்ஞானத்தில் 
அதீதமாக வளர்ச்சியைடந்த அெமாிக்கா ேபான்ற நா களாக 
இ க்கலாம் மற் ம் ேமற்குலக நா களாக இ க்கலாம், 
அவற்றின் அ க்கழி கைளக்கூட பீப்பாக்களில் அைடத்  
கட ல் ெகாட் கின்ற நிைலைம காணப்ப கின்ற . 
இப்ப யான சூழ ல் வாழ்கின்றேபா  "உன்ைனத் தி த் , 
உலகம் தானாகேவ தி ந்திவி ம்!” என்ற 

ெமாழிக்கிணங்க, நாங்கள்  சிந்தித்  கடல் வளங்கைளப் 
பா காக்கக்கூ ய ைகங்காியங்கைள நைட ைறப்ப த்த 
ேவண் ம். எம்மால் இயன்ற அள க்கு கடல் வளத்ைதப் 
பா காக்க ேவண் ம். ெவ மேன சட்டங்களால் மாத்திரம் 
கடல் வளம் மாசுபைடவைதத் த த் விட யா . கடல் 
வளத்ைதப் பா காக்கக்கூ ய வைகயில் ஒவ்ெவா  மனித ம் 
ச க விழிப் ணர்ேவா  சிந்தித் ச் ெசயற்ப கின்றேபா  
கண்ணியமான கடைமயிைனச் ெசய்பவனாக மா கிறான். 
அந்த வைகயில், கடல் பயணத்தில் ஈ ப கின்றவர்கைள 
மட் மல்லாமல் கடற்கைரேயாரங்களில் சாதாரணமாக  
வசிப்பவர்கைள ம்  விழிப் ட்ட ேவண் ம். இவ்வா  
ெசய்கின்றேபா  எங்க க்கு ஏற்படக்கூ ய பல்ேவ பட்ட 
இழப் க்கைள அல்ல  அபாயங்கைள த த்  நி த்தக்கூ ய 
வாய்ப்  இ க்கின்ற .  

ெகௗரவ அைமச்சர் காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா 
அவர்கள் க்கியமான சில விடயங்கைளக் குறிப்பிட் ந்தார். 
இன்  அாிய பல உயிாினங்கள் அழிந் ெகாண் க்கின்றன. 
கட ல் மிக ஆழத்தில் வா கின்ற மீனினங்கள்கூட இறந்  
கைரெயா ங்குவைத நாங்கள் காண்கின்ேறாம். 
இைவெயல்லாம்  மனிதனின் தகாத ெசயற்பா கள் அல்ல  
ெபா ப்பற்ற ெசயற்பா கள் லமாக நைடெப கின்றன 
என் தான் நாங்கள் க த ேவண் யி க்கின்ற .  

இன்ைறய ந ன விஞ்ஞான ெதாழில் ட்ப அறிவியல் 
கத்தில் வா கின்ற நாங்கள் இந்த அறிவியல் ெதாழில் ட்ப 

சாதனங்கைள மிைகயாகப் பயன்ப த் கின்ேறாம். 
அவற்றினால் ஏற்ப கின்ற பாதிப் கைளப் பற்றிச் 
சிந்திக்கின்ற அள  அாிதாகிக்ெகாண்  ேபாகின்ற . எனேவ, 
பாடசாைல மட்டத்தி ந்  - பிள்ைளப் ப வத்தி ந்  
இந்தச் சூழலான  - நிலமாக இ க்கலாம், நீராக இ க்கலாம், 
வளியாக இ க்கலாம் - பா காக்கப்ப வதற்கு நாம் 
வழிகாட்ட ேவண் ம். குறிப்பாக இந்தக் கடல் வளங்கைளப் 
பா காக்க ேவண் ம் என்ற எண்ணக்க விைன 
மாணவர்களின் மனங்களில் பதிக்க ேவண் ம். 
அப்ப வத்தி ந்ேத விழிப் ணர்விைன ஏற்ப த்த 
ேவண் ம். அவ்வா  ெசய்தால்தான் அவர்கள் 
ெபாியவர்களாக வளர்ந் வ கின்றேபா ம் இந்தச் சூழைலப் 
பா காக்கின்ற சக்தி ள்ளவர்களாக, சூழல் பற்றிய 
சிந்தைன ள்ளவர்களாக வாழ்வதற்கு வாய்ப்பி க்கின்ற . 
எனேவ, "கடல்வளத்ைதப் பா காத்  எம  எதிர்கால 
சந்ததிையப் பா காப்ேபாம்!" என்ற எண்ணத்ேதா  நாங்கள் 
அைனவ ம் ெசயற்பட ேவண் ெமன்  கூறி, என  
உைரயிைன நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Dilip Wedaarachchi please. ඔබතුමාට විනාඩි 8ක 

කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 3.16] 

 
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 කාරක සභාපතිතුමනි,  මහවැලි සංවර්ධන හා 

පරිසර අමාත්යවරයා හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් සාදන 
ලදුව,  2016 ෙදසැම්බර් 06 දිනැති අංක 1996/27 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, ඉදිරිපත් කරන ලද  සමුද දූෂණය 
වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන්  මමත් යම්  
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, සමුද දූෂණය වැළැක්වීෙම් පනතට අදාළව අෙප් 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශෙයන් කළ යුතු 
ෙසේවයක් ඉෂ්ට ෙනොවීම නිසායි  ෙම් ගරු සභාවට අද දින ෙමම 
අදහස මා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් බහු දින ධීවර යාතා 5,000ක් විතර 
ජාත්යන්තර මුහුෙද් ධීවර කර්මාන්තය කරනවා. මම මීට අවුරුදු 1 
1/2කට පමණ ෙපර තිකුණාමලෙය් විසිතුරු මත්ස්ය 
අපනයනකරුවන් සමඟ ෙවරළ තීරෙය් විසිතුරු මසුන් රැක 
ගැනීෙම් ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කළා. එම  ව්යාපෘතිය යටෙත් උෙද් 
වරුවක ෙබෝට්ටු 50ක් විතර දමලා  තිකුණාමල  ෙවරළ තීරෙය් 
ගල්පර තීරය සුද්ධ පවිත කිරීෙම් වැඩසටහනක්  කළා. අපි එදා  
එම පැය කිහිපෙය්දී ෙපොලිතීන් බෑග් ඇතුළු අපදව්ය ටැක්ටර් විසි 
ගණනක් ඒක රාශි කර ගත්තා. එෙසේ ෙවරළට ගසාෙගන එන්ෙන් 
ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන යාතාවලින් ඉවත දමන අපදව්යයි.  

අෙප් රෙට් 5,000ක් විතර තිෙබන බහුදින ධීවර                
යාතා ජාත්යන්තර මුහුදට යනෙකොට මාසයකට, මාස එකහමාරකට 
පමණ අවශ්ය කෑම, ජල ෙබෝතල් ආදී  ෙද්වල් අරෙගනයි යන්ෙන්. 
එෙසේ රැෙගන යන ෙද්වල්වලින් ඉවත දමන සියලු අපදව්ය 
දමන්ෙන් මුහුදට. ෙකළවල්ලා කර්මාන්තය සඳහා යන ෙබෝට්ටු 
එක්දහස් ගණනක් තිෙබනවා. ෙකළවල්ලා කර්මාන්තය සඳහා යන 
ෙබෝට්ටුවල ඇමට දැමීමට දැල්ෙලෝ කිෙලෝගැම් 2,000ක් විතර 
ෙගන යනවා. එක දැල්ෙලෝ පාර්සලයක් කිෙලෝගෑම් 15ක් විතර 
ෙවනවා. එම පාර්සල් පිට රටින් ෙගෙනන්ෙන්. ඒවා ෙපොෙහොර 
බෑග්වල අසුරලායි තිෙබන්ෙන්. ෙබෝට්ටුවක එවැනි ෙපොෙහොර බෑග් 
30ක්, 40ක් තිෙබනවා. ඒ සියල්ල දමන්ෙන් මුහුදට; වතුර ෙබෝතල් 
දමන්ෙන්ත් මුහුදට; ෙගන යන මලු ඔක්ෙකොම දමන්ෙන්ත් 
මුහුදටයි. මුහුෙද් ෙකොයි පෙද්ශෙය් අපදව්ය දැම්මත්, ඒවා ගසා 
ෙගන එන්ෙන් ෙවරළටයි. ෙම් අපදව්ය මුහුෙද් නතර ෙවන්ෙන් 
නැහැ.  

මම ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙයෝජනාවක් පසුගිය වසෙර් අෙප් 
ඇමැතිතුමාට ඉදිරිපත් කළා. කහඳෙමෝදර අභිජනන මධ්යස්ථානය 
විවෘත කරන අවස්ථාෙව්ත් ඉදිරිපත් කළා.  මීට ෙපර 
පාර්ලිෙම්න්තුවටත්  ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළා. එෙහත් තවම 
කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. ෙම් අපදව්ය ගසාෙගන ඇවිත් ෙවරළ 
තීරෙය් ගල්පරවල රැ ෙඳනවා. ඉන් පසුව එම පෙද්ශයම විනාශයට 
පත් ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම විසිතුරු මසුන් ෙබෝවීම අඩු ෙවනවා. 
විසිතුරු මසුන් නැති ෙවනවා. ෙම් නිසා බහුදින ධීවර යාතාවක් 

රැකියාවට යනවා නම්, එම යාතාව පිටත් වන ෙතොටුපෙළන් ෙහෝ 
වරාෙයන් එම යාතාව ෙගන යන සෑම ෙදයක් පිළිබඳවම 
වාර්තාවක් ගන්න කියලා මම ෙයෝජනා කළා. ෙබෝට්ටුෙව් 
ෙගනියන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා වාර්තාව ගන්නෙකොට, ෙගන යන 
මලු පිළිබඳවත් වාර්තාවක් ගන්න කිව්වා. එම යාතාව මුහුදු ගිහින් 
එනෙකොට අර වාර්තාව අනුව ෙගන ගිය භාණ්ඩවල අපදව්ය 
සියල්ලම වරායට භාර දිය යුතුයි. හැම වරායකම එම අපදව්ය 
තැන්පත් කරලා, ෙබෝතල් ෙවනම, බෑග් ෙවනම ආදී වශෙයන් ඒවා 
ෙකොටස් කරලා නගර සභාවට භාර ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරන්න කියලා මම  ෙයෝජනා කළා. ඒ ෙයෝජනාව 
තවම කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. එම ෙයෝජනාව කියාත්මක ෙවනවා 
නම්, ෙවරළ තීරෙය් ෙමෙලස අපදව්ය එකතු වීමක් සිදු ෙවන්ෙන් 
නැහැ. එම නිසා ෙම්  ෙයෝජනාවත් ෙමයට ඇතුළත් කරන්න කියලා 
මම ජනාධිපතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා.  ධීවර කර්මාන්තය 
කරන මිනිසුන්ව අපි දැනුවත් කරන්න ඕනෑ. අපි ඒ අයව දැනුවත් 
කරනවා. නමුත්, එෙහම දැනුවත් කළාට මදි. ඒ අයට අපි නීති-රීති 
පනවන්න ඕනෑ. ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය 
හරහා නීති ඇති කරලා,  ධීවර කර්මාන්තය සඳහා යන සෑම 
ෙබෝට්ටුවක්ම ආපසු එන විට රැෙගන එන අපදව්ය  දැමීමට  මලු 
ලබා දීෙම් කමයක් ඇති කරන්නට ඕනෑ.  ෙබෝට්ටුවලට ලබා ෙදන 
එම මලු  තුළ ෙගෙනන අපදව්ය ධීවර වරාය මඟින් ලබා ෙගන 
නගර සභාවට ෙහෝ පාෙද්ශීය සභාවට ලබා ෙදන කමයක් සකස් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා නීති-රීති ඇති කරලා, දඩ පනවන කමයක් 
ඇති  කෙළොත් තමයි ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් ලැෙබන්ෙන්. එෙහම 
නැත්නම් කවදාවත් ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
ධීවර කර්මාන්තය කරන ධීවරයන් මහ මුහුදට අපදව්ය දැම්ෙමොත් 
ඒවා ඔක්ෙකොම ෙවරළට තමයි ගසාෙගන එන්ෙන්.  

අන්න ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා කරන ෙමම ෙයෝජනාවත් 
ෙමම නිෙයෝගවලට ඇතුළත් කර  කියාත්මක කරන්න කටයුතු 
කරන්නය කියලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් මා ඉල්ලීමක් 
කරනවා. පරිසරය සුරකින්න නම් පධාන වශෙයන්ම ෙවරළ තීරය 
සුරකින්න ඕනෑ; ගල්පර රැක ගන්න ඕනෑ. අෙප් ලංකාව වෙට්ටම 
තිෙබන්ෙන් මහ මුහුද, සප්ත මහා සාගරය. එහි ෙකොරල් පර 
තිෙබනවා. අෙප් රට විසිතුරු මසුන් විශාල පමාණයක් අපනයනය 
කරන රටක්. අද එම විසිතුරු මත්ස්ය සම්පත  විනාශයට 
පත්ෙවමින් තිෙබනවා. අන්න ඒ නිසා ෙම් ෙවරළ තීරය රැක 
ගන්න, ඒ ගල් මල්, ෙකොරල් පර රැක ගන්න ෙම්  නීති - රීති හදලා 
කියාත්මක කරන්නය කියන ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා. 
ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන විෙද්ශීය නැව්, බහු දින යාතා, කුඩා 
ෙබෝට්ටු ආදී සෑම එකකම ධීවරයන්  මහ මුහුෙද් දී පරිහරණය කර 
ඉවත දමන අපදව්ය  නැවත ෙගොඩ බිමට ෙගන එන වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ඒවාට දඩ ගහන්න පුළුවන් 
වන විධිෙය් නීති - රීති ඇතුළත් කරලා, ඒවා කියාත්මක කරන්න 
කටයුතු කරන්නය කියලා මා ඉල්ලනවා.  

මට ෙවන් වූ කාල ෙව්ලාව අවසන් බව මට දැෙනනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මට ලබා 
දුන් විනාඩි කිහිපය අගයෙකොට සලකමින්, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  

 
[අ.භා. 3.23] 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සාමාන්යෙයන් ජීවිත 

කාලය පුරා බැලුවත් මිනිසුන්ට එපා ෙනොවන ෙද්වල් කිහිපයක් 
තිෙබනවා. මම අහලා තිෙබනවා, අලි බැලිල්ල එෙහම එපා 
ෙනොවන වැඩක්ය කියලා. ඒ වාෙග්ම දුවන ෙකෝච්චියක් ෙදසත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකොච්චර බැලුවත් මිනිසුන්ට එපා ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
තමයි මහ මුහුද. ෙපොඩි අය වුණත්, ෙලොකු අය වුණත් -කුමන 
වයසක සිටින ෙකෙනක් වුණත්- ෙකොතරම් කාලයක් තිස්ෙසේ 
බලලා තිෙබන ෙදයක් වුණත්, එවැනි ෙද්වල් ෙදස නැවත නැවතත් 
බලන්න මිනිසුන්ෙග් කැමැත්තක් තිෙබනවා. අප ජීවත් ෙවන්ෙන් 
මහ මුහුදත් එක්ක ඉතාම සමීප සම්බන්ධයක් තිෙබන, ඒ බැඳීම 
කිසිදා කැඩිය ෙනොහැකි රාජ්යයක. පෘථිවි ෙගෝලෙයන් සියයට 
20ක් වසාෙගන තිෙබන ඉන්දියන් සාගරෙය් තමයි අෙප් රට පිහිටා 
තිෙබන්ෙන්. ඉතිහාසය පුරා අෙප් රට "ඉන්දියන් සාගරෙය් මුතු 
ඇටය" නමින් හැඳින්වූවා. සාමාන්යෙයන් සාගරෙය් -මුහුෙද්- 
තිෙබන දූපතකට "මුතු ඇටය" කියන විරුදාවලිය ලැෙබන්න 
තිෙබන්ෙන් දුර්ලභ අවස්ථාවක්. අෙප් මහ මුහුෙද් විචිතත්වය 
පිළිබඳව අතීත කාලය පුරා ෙම් ෙලෝකෙය් ජනතාව දැනෙගන සිටි 
බවට එය සාක්ෂියක් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් මුහුදු ෙසේද මාර්ගය 
ඉතා වැදගත් තැනක තිබුණා. ඒ නිසා අපට මහ මුහුෙදන් ඈත් 
ෙවලා ජීවත් ෙවන්න බැහැ. කිෙලෝමීටර 1,340ක ෙවරළ තීරය, 
නාවික සැතපුම් 200ක් වන අෙප් මුහුදු සීමාව යන සියල්ලම අප 
සමඟ ඓන්දීයව බැඳී තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් ආර්ථිකයත් 
ෙම් සාගරයත් එක්ක -මුහුදත් එක්ක- බැඳී තිෙබනවා. ධීවර 
කර්මාන්තය අෙප් රෙට් දළ ජාතික නිෂ්පාදනයට සියයට 1.3ක් 
ඍජුවම එකතු කරනවා. දළ වශෙයන් ධීවර කර්මාන්තෙය් ඍජුවම 
නියැෙලන ලක්ෂ හතරහමාරක-පහක පමණ ජනතාව මහ මුහුදත් 
එක්ක සම්බන්ධයි. ඒ වාෙග්ම ලක්ෂ එකහමාරක-ෙදකක 
ජනතාවක් ඍජු රැකියාවල නිරත වන, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට 
සියයට 4.5ක් පමණ එකතු කරන සංචාරක ව්යාපාරයත් ෙම් මහ 
මුහුදත් එක්ක සම්බන්ධයි. ඒ නිසා මහ මුහුද කියන්ෙන් අපට 
පාරිසරික වශෙයන්, ෛජව විද්යාත්මක වශෙයන් වාෙග්ම ආර්ථික 
වශෙයනුත් ඉතාම වැදගත් සම්පතක්. නමුත් ෙම් වන විට අපි 
ෙලෝකයක් හැටියට සාගර දූෂණයට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවාට වඩා වැඩි 
පමාණයකින්  සාගරය මහා පරිමාණ වශෙයන් දූෂණය ෙවලා 
තිෙබනවා. සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව ගත්ෙතොත්,  ෙම් වනවිට ෙමටික් 
ෙටොන් 250ක පමණ අපදව්ය පමාණයක් සාගරවල තිෙබනවා 
කියලා කියනවා.  වාර්ෂිකව අපදව්ය ෙමටික් ෙටොන් 4ක්-12ක් අතර 
පමාණයක් සාගරයට එකතු වන බව කියනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම සාගරයට අපදව්ය එකතු වීමට පධාන වශෙයන් 
බලපානවා, ෙලෝකය පුරා භාවිතයට ෙගන ඉවතලන ප්ලාස්ටික් 
කැබලි. ෙම් වන විට -2017 වසර වන විට- සාගරවල පවතින 
ප්ලාස්ටික් කැබලි පමාණය බිලියන 5,000කට වැඩියි කියලා තමයි 
සංඛ්යා ෙල්ඛනවල තිෙබන්ෙන්.  හැම වසරකම ෙමටික් ෙටොන් 
8කට වඩා වැඩි ප්ලාස්ටික් පමාණයක් මුහුදට එකතු වනවා. මම 
කලින් කිව්වා වාෙග් ෙලෝකෙය්ම ඇගැයීමකට ලක් වුණු මහ 
මුහුදක් අෙප් රෙට් තිබුණාට අද අපි ඉන්ෙන් ඉතාම අන්තරායකාරී 
තත්ත්වයක. අෙප් මහ මුහුදට වසරකට ෙමටික් ෙටොන් 850,000ක, 
900,000ක පමණ අපදව්ය පමාණයක් අපි එකතු කරනවා. 

 ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙලෝකෙය් සාගර දූෂණය පිළිබඳ වාර්තා, 
දත්ත ඇතුළත් Global Coastal Pollution Index එෙක් ෙලෝකෙය් 
දූෂිතම සාගර තිෙබන රටවල් අතරින් පස්වන ස්ථානෙය් අෙප් රට 
ඉන්නවා.  පස්වන ස්ථානය කියලා කිව්වාට මම හිතන්ෙන් ෙම් 
ස්ථානයට වඩා අපි ඉන්න තැන අනතුරුදායකයි කියලායි. අපට 
ඉහළින් චීනය, තායිලන්තය, වියට්නාමය සහ පිලිපීනය ඉන්නවා. 
නමුත් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් මුහුදු තීරයත් 
එක්ක සන්සන්දනය කළාට පස්ෙසේ, අෙප් ජනගහනයත් එක්ක 

සන්සන්දනය කළාට පස්ෙසේ, අෙප් මුහුෙද් සැරි සරන නැව් 
පමාණයත් එක්ක සන්සන්දනය කළාට පස්ෙසේ අපි ඉන්න පස්වන 
ස්ථානය පිළිබඳව වඩාත්ම සැලකිලිමත් විය යුතුයි. චීනය 
පළමුෙවනි ස්ථානෙය් ඉන්ෙන් කිෙලෝමීටර් 14,500ක් දිග මුහුදු 
තීරයක් සහ මිලියන 1,300ක ජනගහනයක් ඇතිවයි. ෙලෝකෙය් 
මහා ආර්ථිකයක් සහ ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙව්ගෙයන්ම කියාකාරී 
වන වරායන් 25න්, 8ක් ඔවුන් සතුව තබා ෙගන තමයි චීනය ෙම් 
මුහුදු දූෂණයට ලක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. පිලිපීනය අපට වඩා ඉහළ 
ස්ථානයක ඉන්ෙන් කිෙලෝමීටර් 36,289ක මුහුදු තීරයක් තබා 
ෙගනයි; අපට වඩා වැඩි ජනගහනයක් තබා ෙගනයි. අපට වඩා 
වැඩි ජනගහනයක් සහ මුහුදු තීරයක් තිෙබන ඉන්දුනීසියාව අපට 
වඩා පිටුපසිනුයි ඉන්ෙන්. ඉන්දුනීසියාෙව් මුහුදු තීරය කිෙලෝමීටර් 
54,000ක්. ඉන්දියාෙව් මුහුදු තීරය කිෙලෝමීටර් 7,000ක්. ජපානෙය් 
මුහුදු තීරය කිෙලෝමීටර් 29,000ක්. නමුත්, ෙලෝකෙය් දූෂිතම සාගර 
තිෙබන රටවල් අතරින් අපි පස්ෙවනි තැන ඉන්නවා. ෙම් පස්ෙවනි 
තැන කියලා කිව්වාට මා නැවතත් අවධාරණය කරන්ෙන්, අෙප් 
ආර්ථිකෙය් කුඩා බව; අෙප් ජනගහනය අඩු වීම සහ අෙප් මුහුදු 
තීරෙය් කුඩා වීම යන සාධක එක්ක බැලුවාට පස්ෙසේ අපි ඉන්ෙන් 
ඉතාම අන්තරාදායක තැනක බවයි.  
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කලාපය මා ළඟ තිෙබනවා. ඔවුන් වාර්තා කරලා තිෙබනවා, මුහුදු 
කලාපවල X-ray එකක්. ඒ අනුව එහි කළු පාටින් දක්වා 
තිෙබන්ෙන් ලංකාව ආශිතව තිෙබන මුහුදයි. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් සියලු ෙද්වල් බැලුවාට පස්ෙසේ අපි මීට 
වඩා සමුද දූෂණය පිළිබඳව අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතුයි. සමුද 
දූෂණය පැත්ෙතන් ගත්තාම වැඩිපුරම මුහුද දූෂණය වන්ෙන් 
මුහුෙද් කියාකාරකම් නිසා ෙනොෙවයි. අපි අද සාකච්ඡා කරන්ෙන් 
සමුද දූෂණය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් වූ නිෙයෝග පිළිබඳවයි. ඒ 
නිෙයෝග යටෙත් අපි සාකච්ඡා කරන්ෙන් මුහුද ආශිතව සිදුවන 
දූෂණ වැළැක්වීම පිළිබඳවයි. ෙම් සාගර දූෂණෙයන් සියයට 90කට 
වග කියන්න ඕනෑ, ෙගොඩබිම ආශිතව සිදුවන මනුෂ්ය 
කියාකාරකම්. මුහුද ආශිතව සිදුවන කියාකාරකම් බලපාන්ෙන් 
සියයට 10ක පමණ පමාණයක්. නැව්වලින් පිටවන අපදව්ය, දැවි 
ෙතල් වාෙග් ෙද්වල්, මල අපදව්ය, ඝන අපදව්ය වාෙග් ෙද්වල් 
ෙම්වාට බලපානවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් සමුදීය පරිසර ආරක්ෂණ 
අධිකාරිය වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරයි කියලා මා හිතනවා.  

දැන් ෙලෝකෙය් පවණතාවක් තිෙබනවා, නැව්වලින් බැහැර 
කරනු ලබන ballast ජලය පිළිබඳව. නැව්වල බඩු බාලා තවත් 
වරායකට ගමන් කිරීෙම්දී නැෙව් සමබරතාව තබා ගැනීම සඳහා 
එක් තැනකින් ෙපොම්ප කර ගන්නා ජලය තවත් තැනකට ඔවුන් 
මුදා හරිනවා. එෙහම ජලය මුදා හරින ෙකොට අෙප් සාගර 
කලාපයට අහිතකර ජීවීන් විශාල පමාණයක් සංසරණය වනවා. ඒ 
ජීවීන් විසින් අෙප් මුහුදු කලාපෙය් තිෙබන ෛජව විවිධත්වය 
විනාශ කරනවා; ඒ ජීවීන් විසින් අපට වැදගත් ෛජව ෙකොටස් 
විනාශ කරනවා. එම ජීවීන්ෙගන් සමහර ජීවීන් පරෙපෝෂිතයන්. 
තවත් සමහර ජීවීන් අෙප් ධීවර ආම්පන්නවලට හානි කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙලඩ ෙරෝග, වසංගත පතුරුවනවා. එම නිසාම  ballast 
ජලය බැහැර කිරීම පිළිබඳ ෙලෝකය දැන් සම්මුතියක් ඇති කර 
ගැනීම පිළිබඳව කටයුතු කරමින්  සිටිනවා. අෙප් මුහුදු කලාපය 
තුළ නැව් වැඩි පමාණයක් සංසරණය ෙවයි කියලා අපි අෙප්ක්ෂා 
කරනවා නම්, එවැනි ආකාරෙය් සම්මුතීන් පිළිබඳව අපි ඉතාම 
කඩිනමින් සිතා බැලිය යුතුයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම කියමින් සිටිෙය් 
සමුද දූෂණය වැඩිෙයන්ම ෙවන්ෙන් ෙගොඩබිෙමන් කියලායි. 
ෙගොඩබිෙම් තිෙබන කර්මාන්තශාලාවලින්, විෙශේෂෙයන්ම 

229 230 

[ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා] 



2017 අෙගෝස්තු 09  

සංචාරක ව්යාපාරයට සම්බන්ධ ෙහෝටල් පද්ධතිෙයන් කැළි කසළ 
ඉතා විශාල  පමාණයක් මුහුදට එකතු කරනවා. ෙකොළඹ නගරෙය් 
තිෙබන අපදව්ය අෙප් ගල්කිස්ස මුහුදු ෙවරෙළන් කිෙලෝ මීටර් 
ෙදකක් එහායින් බැහැර කරනවා.  පරණ මුත්වාල් ඇෙළන්,  
වැල්ලවත්ත ඇෙළන්, ෙදහිවල ඇෙළන් සහ අෙනක් පැත්ෙතන් 
කැලණි ගඟ දිෙග් අපදව්ය බැහැර කරනවා.  ඒ අපදව්ය, මල දව්ය 
බැහැර ෙකෙරන්ෙන් අත්යවශ්ය කරන පිරිපහදුවකින් ෙතොරවයි. 
ඒවා කිෙලෝ මීටර් ෙදකක් එහාට දැම්මාට නිරිතදිග ෙමෝසම් 
සුළඟත් එක්ක නැවතත් ගල්කිස්ෙසේ ඉඳන් කළුතර දක්වා මුළු 
ෙවරළ තීරයට ෙගොඩ ගහනවා. අපි ඇෙපන් ගැලෙවන්න ඒවා මුහුද 
මැද්දට ගිහිල්ලා හැලුවාට නැවත පතිකියා කරන්ෙන් අප ෙවතටම 
තමයි. එම නිසා ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපදව්ය 
බැහැර කිරීම සම්බන්ධෙයන් මීට වඩා අෙප් අවධානය ෙයොමු විය 
යුතුයි.  

ෙමවැනි ආකාරෙයන් කිසිදු සැලැස්මකින් ෙතොරව, පිරිසිදු 
කිරීමකින් ෙතොරව, පිරිපහදුවකින් ෙතොරව අපදව්ය බැහැර කිරීම 
නිසා දැන් ෙලෝකෙය් සාගරවල ජීවින්ෙගන් ෙතොර ෙසොෙහොන් 
කලාප 400ක් පමණ ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙමෙලස අපදව්ය 
බැහැර කිරීම නිසා සමහර තැන්වල වර්ග සැතපුම් 7,000 - 8,000 
පමාණෙය් ජීවින්ෙගන් ෙතොර කලාප බිහි ෙවමින් යනවා. එම නිසා 
අපට තිෙබන ෙම් ඉතාම මනරම් මුහුදු සම්පත ආරක්ෂා කර 
ගැනීමට මීට වඩා සැලකිලිමත් විය යුතුයි කියලායි අපි හිතන්ෙන්. 
අපට නිල්වන් මුහුදු තීරයක් තිබුෙණොත් තමයි, ලස්සන ෙවරළක් 
තිබුෙණොත් තමයි සංචාරක ව්යාපාරය දියුණු කරන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබන්ෙන්. හැබැයි, සංචාරක ව්යාපාරයට සම්බන්ධ ෙබොෙහෝ 
ෙහෝටල් තමන්ෙග් අපදව්ය සියල්ල තමන් හම්බ කරෙගන කන 
මුහුද ෙවතට ෙයොමු කරන්න තමයි දැන් කටයුතු කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඔවුන් පළාත් පාලන ආයතනවලින් බලපත ගන්න 
ෙකොට අදාළ කරන ෙකොන්ෙද්සි සියල්ලටම එකඟ ෙවලා තමයි 
අනුමැතිය ලබා ෙගන යන්ෙන්. හැබැයි, රාතී කාලෙය්දී ෙබොෙහෝ 
ෙහෝටල්වලින්, කර්මාන්තශාලාවලින් අපදව්ය මහ මුහුදට බැහැර 
කරනවා. එම නිසා දැන් අපට ෙම් පිළිබඳව සංයුක්ත සැලැස්මක් 
වුවමනා කර තිෙබනවා. පළාත් පාලන ආයතනවලට ඊට අදාළ 
 නීති තිෙබනවා. මධ්යම පරිසර අධිකාරියට, සමුදීය පරිසර 
ආරක්ෂණ අධිකාරියට ඊට අදාළ නීති තිෙබනවා. සංචාරක 
මණ්ඩලෙය් ෙවනම නීති තිෙබනවා. නමුත්, අපි රටක් හැටියට 
කල්පනා කරන්න ඕනෑ අෙප් මුහුදු සම්පතත් ආරක්ෂා කරෙගන, 
ධීවර කර්මාන්තයට ඉඩකඩ සලසමින්, සංචාරකයනුත් 
ආකර්ෂණය කර ගන්නා සැලැසම්ක් හා පතිපත්තියක් ඇතිව ඒ 
සඳහා වූ වැඩ පිළිෙවළකට  යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා.  

ෙම් අනතුර බරපතළයි. දැන් අපි මුහුෙද් සිදු වන දූෂණය 
වැළැක්වීමට අවධානය ෙයොමු කරනවා. නමුත්, අපට තවමත් බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා අපට ෙපෙනන, අෙප් ඇඟට වදින, අපට දැෙනන 
ෙගොඩබිම දූෂණය වළක්වා ගන්න. එෙහම තිෙබද්දී ටිකක් අමාරු 
ක්ෙෂේතයක් තමයි සමුද දූෂණය වළක්වා ගන්නවා කියන්ෙන්. 
හැබැයි, අපි හිතනවා ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කිරීමම 
පථමෙයන් අතිශයින් වැදගත් කියලා. ෙම් පිළිබඳව දීර්ඝ කාලීන 
සිතීමකට ෙයොමු වීම අතිශයින් වැදගත්. එෙහම නැතුව ෙගොඩබිම 
වාෙග් පහසුෙවන් සමුද දූෂණය පිළිසකර කර ගන්න බැරි ෙව්වි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සමුද දූෂණය වැළැක්වීම 
සම්බන්ධෙයන් නීති සම්පාදනය කිරීම ෙහොඳයි. ෙම් නීති 
සම්පාදනය හරහා නැව්වලින් බැහැර කරන අපදව්ය 
සම්බන්ධෙයන් නීති ශක්තිමත් කිරීම ෙහොඳයි. නමුත්, අපි හිතනවා 
ෙම් සියල්ල පිළිබඳව යම්කිසි ආකාරයක සංයුක්ත, සංවිධිත වැඩ 
පිළිෙවළක් වුවමනා කර තිෙබනවා කියලා. එෙහම වුෙණොත් තමයි 

අපට ෙම් එන අභිෙයෝගයට මුහුණ ෙදන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබන්ෙන්. ෙලෝකෙය් ෙම් පිළිබඳව පවතින පවණතා පිළිබඳව 
අපි වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා. එම නිසා අද දින 
ෙගනැවිත් තිෙබන ෙම් නිෙයෝග ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අපි සහාය 
පළ කරන අතෙර්, සමුද දූෂණෙය් ආදීනව පිළිබඳව සහ අපි රටක් 
හැටියට මුහුණ ෙදන අභිෙයෝගය පිළිබඳව මීට වඩා කල්පනා 
කරන්න කියලා කියමින් මම නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

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

මීළඟට, ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 3.36] 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සමුද දූෂණය වැළැක්වීම 

සම්බන්ධෙයන් නව නිෙයෝග මාලාවක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. ඇත්ෙතන්ම නැව්වලින් අපදව්ය බැහැර කිරීම 
විධිමත් කිරීෙම් අරමුණින් පරිසර අමාත්යවරයා විධියට අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙමම නිෙයෝග මාලාවට 
අෙප් සම්පූර්ණ එකඟතාව පළ කරනවා. එය ඉතා ෙහොඳ 
කටයුත්තක්. නමුත් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
ෙමතැනදී උත්සාහ කරන්ෙන්, විධිමත්ව කසළ බැහැර කිරීමට එන 
අය අතර යම් නියාමනයක් ඇති කරන්න. නැව්වලින් වරායට ෙහෝ 
අපදව්ය එක්රැස් කර ගන්නා ෙවනත් ස්ථානවලදී අපදව්ය බැහැර 
කිරීෙම් නියාමනය තමයි සිද්ධ වන්ෙන්.  

අපි දන්නවා, අපදව්ය -අපිරිසිදු ජලය, ෙතල්, පාවිච්චි කරන ලද 
දැවි ෙතල්- විශාල වශෙයන් නැව්වලින් මහ මුහුදට බැහැර 
ෙකෙරනවාය කියලා. නීති විෙරෝධි බැහැර කිරීම් අධීක්ෂණය 
කිරීමට පමාණවත් පහසුකම් සමුදීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියට 
තිෙබනවාද? එයට පිළිතුරු "නැත."යන්නයි. සමුදීය පරිසර 
ආරක්ෂණ අධිකාරිය අධීක්ෂණය කරන පරිසර අමාත්යවරයාෙග් 
ෙජ්යෂ්ඨ උපෙද්ශක ෙලස මට කටයුතු කරන්න ලැබුණු සමෙය් 
ෙම් ආයතනෙය් පහසුකම් පිළිබඳව මට තිෙබන අවෙබෝධය නිසාම 
මා ඉතා පැහැදිලිව පිළිතුරු ෙදනවා, එවැනි පහසුකමක් නැහැයි 
කියලා.  

අපට හිමි ෙම් මහා දැවැන්ත සාගරෙය් නීති විෙරෝධිව අපදව්ය 
බැහැර කරනවාද කියා ෙසොයන්න නම් අනිවාර්යෙයන්ම සාගර 
අධීක්ෂක ගුවන් යානා තිබිය යුතුයි. මහ මුහුද අධීක්ෂණය කිරීම 
සඳහාම තාක්ෂණෙයන් යුත් ගුවන් යානා නිපදවා තිෙබනවා. 
ෙමවැනි ගුවන් යානා එකක්වත් අෙප් සමුදීය පරිසර ආරක්ෂණ 
අධිකාරියට නැහැ. නීත්යනුකූලව අපදව්ය බැහැර කරන්න එන 
ෙකනාට නීති පැනවීම මිස නීති විෙරෝධිව අපදව්ය බැහැර කරන 
ෙකනා හඹා ෙගොස් ඔහුට දඬුවම් කිරීෙම් හැකියාවක් සමුදීය පරිසර 
ආරක්ෂණ අධිකාරියට නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  

සිතාමතා ෙනොෙවයි, මහ මුහුෙද් හදිසි අනතුරු සිදු වනවා. 
ෙතල් නැවක් ගිනි ගන්න පුළුවන්. දැවැන්ත ෙතල් කාන්දු වීමක් 
ෙවන්න පුළුවන්. හදිසි අනතුරක් ෙවලා නැවක්  ෙපරෙළන්න 
පුළුවන්. ෙමවැනි හදිසි අනතුරු අවස්ථාවලදී එයින් මහ මුහුදට 
ඇති කරන බලපෑම වැළැක්වීම සඳහා ක්ෂණික පියවර ගැනීෙම් 
පහසුකම් අෙප් සමුදීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියට නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිෙයෝග තුළින් කථා කරන්ෙන් මහ 
මුහුෙද්දී බැහැර ෙකෙරන අපදව්ය ගැනයි; නැව්වලින් බැහැර 
කරන අපදව්ය ගැනයි. ඇත්ෙතන්ම මහා සාගරය වඩාත්ම දූෂණයට 
ලක් වන්ෙන් ගංගාවන් මඟින් ෙගන එන අපදව්යයන් නිසායි. 
විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකාව වැනි රටක ගංගාවන් 105කින් ජලය 
පමණක් ෙනොෙවයි, අපදව්ය ෙතොගයක් මහ මුහුදට රැෙගන යනවා. 
විධිමත් කසළ කළමනාකරණ වැඩ පිළිෙවළක් තවමත් හදාගන්න 
බැරි වුණු අප වැනි රටවලින් මහ මුහුදට ෙකෙරන බලපෑම 
අතිවිශාලයි. ෙගොඩ බිෙම් සිදුවන පරිසර දූෂණෙයන් ෙබො ෙහෝ විට 
බැට කන්ෙන් අපයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මහ 
මුහුද දූෂණය කළාම දූෂණයට සීමා මායිම් නැහැ. ෙම් ශී ලංකාවය, 
ෙම් ඉන්දියාවය, ෙමතැනින් එහාට ගියාම බංග්ලාෙද්ශය යන 
සියල්ලම මිනිසා විසින් ඇති කර ගත් මායිම් මිස ස්වාභාවික මායිම් 
ෙනොෙවයි. These are manmade boundaries. Nature does not 
recognize such boundaries. එම නිසා ෙම් දූෂණෙය් බලපෑම 
සමස්ත ෙලෝක වාසින්ටම බලපානවා.  

අෙප් ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා මතක් කළා, 
ප්ලාස්ටික්වලින් සිදුවන දූෂණය ගැන. ශී ලංකාව පස්වන 
ස්ථානයට පත්ව තිෙබන්ෙන්, මහ මුහුදට බැහැර කරන ප්ලාස්ටික් 
පමාණය අනුවයි. ජනගහනය මිලියන 22ක් වන පුංචි රටක් ෙම් 
තත්ත්වයට පත්වුෙණ් ෙකොෙහොමද? ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ෙලෝකෙය් ප්ලාස්ටික් පරිෙභෝජනය පැත්ෙතන් 
ගත්ෙතොත්, ශී ලංකාව ප්ලාස්ටික් පරිෙභෝජනෙය් ඉහළ මට්ටමින් 
ඉන්නා රටක් ෙනොෙවයි. යුෙරෝපෙය් රටවල් සමඟ සසඳනෙකොට, 
ආර්ථික මට්ටමින් දියුණු ආසියාෙව් රටවල් සමඟ සසඳනෙකොට ශී 
ලංකාෙව් ඒක පුද්ගල ප්ලාස්ටික් පරිෙභෝජනය ඉතාම පහළ 
මට්ටමකයි තිෙබන්ෙන්. නමුත් අපි පාවිච්චි කරන ප්ලාස්ටික් ටික 
නිසි ෙලස බැහැර ෙනොකරන නිසා අද අපි මහ මුහුදට ප්ලාස්ටික් 
බැහැර කරන රටවල් අතරින් පස්වන ස්ථානයට පත්ව තිෙබනවා. 
පරිසර හිතකාමිත්වය ෙලොවට ඉගැන්වූ, බුදු දහම දිගු කලක් රැක 
ගත් ජාතිය යයි ආඩම්බරෙයන් පාරම් බාන අපි ෙම් කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් අප ගැනම ලජ්ජාවට පත් විය යුතුයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ෙම් මහා සයුර රැක 
ගැනීම සහ සමුද දූෂණය වැළැක්වීම ෙවනුෙවන් දැඩි අවධානයක් 
ෙයොමු කළ යුත්ෙත් ඇයි? ෙම් මහා සාගරය අපට වැදගත් ෙවන්ෙන් 
ඇයි? 

මහ මුහුෙද් අපට ඇති අයිතිය ගැන කථා කෙළොත්, මහ මුහුද 
ෙකොටස් තුනකට ෙබදාගන්නවා. මුලින්ම කියනවා, අෙප් රටට 
අයිති මහ මුහුද -territorial sea- කියලා. සාමාන්යෙයන් නාවික 
සැතපුම්  12ක් දක්වා මුහුද අපට අයිතියි. ඒ මුහුෙද් ගමන් කරන 
නැව් වාෙග්ම ඒ මුහුදට උඩින් යන ගුවන් යානාත් අෙප් රෙට් 
අවසරය මත ගමන් කළ යුතුයි; අෙප් කැමැත්ත මත ගමන් කළ 
යුතුයි.  

ඊළඟට, නාවික සැතපුම් 200ක් දක්වා වූ සුවිෙශේෂී ආර්ථික 
කලාපයක් -exclusive economic zone එකක්- අපට අයිතියි. එම 
මුහුදු කලාපය තුළ අෙනක් රටවල නැව් යන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ 
මුහුෙද් මත්ස්ය සම්පත අයිති අපට පමණයි. ඒ මුහුෙද් සුළං 
බලෙයන් විදුලිය හදන්න, මුහුදු රැල්ෙලන් විදුලිය හදන්න පරම 
අයිතිය තිෙබන්ෙන් අපට පමණයි. ශී ලංකාෙව් භූමිය වෙග් 
හත්ගුණයක් අෙප් සුවිෙශේෂී ආර්ථික කලාපය විශාලයි. 

මහ මුහුෙද්, මහාද්වීපික තටාකය -continental shelf- 
තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් එය නාවික සැතපුම් 200 සිට 350 දක්වා 
විහිෙදන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් මුහුද කිෙලෝමීටර 
ෙදකහමාරක් දක්වා ගැඹුරු වන තැන සිට නාවික සැතපුම් 100ක් 
දක්වා ෙවන්න පුළුවන්. ශී ලංකාව සම්බන්ධෙයන් මහාද්වීපික 

තටාකය සුවිෙශේෂයි. ශී ලංකාෙව් සිටි සුවිෙශේෂී රාජ්ය තාන්තිකයින් 
වන ෂර්ලි අමරසිංහ, කිස් පින්ෙටෝ වැනි මහත්වරුන්ට පින් සිද්ධ 
ෙවන්න ශී ලංකාව ෙවනුෙවන් ෙවනම සූතයක් හැදුවා. ෙමොකද , 
ලංකාව අවට මුහුද ගැඹුරුයි; ඊට පස්ෙසේ නැවත මුහුෙද් ගැඹුර 
අඩුෙවනවා. ෙම් නිසා ලංකාවට ශී ලංකාෙව් භූමිය ෙමන් 23 
ගුණයක් විශාල මහද්වීපික තටාකයක් හිමි වුණා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, අපට මත්ස්ය සම්පත ෙනළන්න, 
බලශක්තිය ජනනය කරන්න ලංකාව වාෙග් හත්ගුණයක් විශාල 
මුහුදක් තිෙබනවා. මහ ෙපොෙළොෙව් තිෙබන ඛනිජ සම්පත, ගෑස්, 
ෙතෝරියම් වෙග් න්යෂ්ටික බලශක්තිය නිෂ්පාදනය කළ හැකි 
සම්පත්, ඛනිජ ෙතල්, ඒ සියල්ල තිෙබන ලංකාව වාෙග් 23 
ගුණයක් විශාල මහද්වීපික තටාකයක් අපට හිමිෙවලා තිෙබනවා. 
ලංකාවට පමණක් ෙමවැනි සුවිෙශේෂී ෙදයක් ලැබුෙණ් ඇයි?         
ශී ලංකාව ෙම් මහා සාගරෙය් තනි වුණු රටක්. ෙමොෙහොතකට 
ෙලෝක සිතියම ගැන සිතන්න. ශී ලංකාවට නැ ෙඟනහිරින් තිෙබන 
රට කුමක්ද? මැෙල්සියාව දක්වාම කිසිම රටක් නැහැ. ලංකාවට 
බටහිරින් තිෙබන රට කුමක්ද? අපිකාව දක්වාම කිසිම රටක් 
නැහැ. ශී ලංකාවට දකුණින් තිෙබන රට කුමක්ද? ඇන්ටාක්ටිකාව 
දක්වාම කිසිම රටක් නැහැ. ශී ලංකාව මහ මුහුෙද් තනිවුණු රටක්. 
එම නිසා ෙලෝකෙය් ෙවනත් කිසිම රටකට හිමි ෙනොවූ දැවැන්ත 
සාගරයකට හිමිකම් කියාපාන්න ශී ලංකාවට අවස්ථාව ලැබී 
තිෙබනවා. ෙම් වන  විට බංග්ලාෙද්ශය සහ ඉන්දියාව එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය තුළ අපි ඉල්ලන මහාද්වීපික තටාකයට 
අභිෙයෝග කරනවා. 2009 දීයි අපි අෙප් ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කෙළේ. 
ෙම් අභිෙයෝගය නිසා අපට මුහුෙද් අයිතිය ලැබීමට තවම වරම් 
ලැබී නැහැ. නමුත්, අඩු වැඩි වශෙයන් ශී ලංකාෙව් භූමිය වාෙග් 23 
ගුණයක් විශාල මුහුදක් ලැබීමට නියමිතයි. හැබැයි, ෙම් දැවැන්ත 
වූ සාග රෙයන් නිසි ඵල රටට ෙනළාගන්න නම්, මත්ස්ය සම්පත 
විතරක් ෙනොෙවයි, එහි ජීවත් වන සියලුම ජීවීන්ට,- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලැබුණු කාලය දැන් අවසන්. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මම කථාව අවසන් කරන්නම්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමනි. ෙම් කාරණෙය් අවසන් වාක්ය තමයි මට 
කියාගන්න ඕනෑ වුෙණ්. ශී ලංකාව ෙලෝකෙය් කාර්ය බහුලම මුහුදු 
මාර්ගයකයි තිෙබන්ෙන්. ශී ලංකාව ආසියාෙව් හරි මැද පිහිටීෙමන් 
ආසියාෙව් වැදගත්ම වරාය බිහිෙවන්න තිබුෙණ් ලංකාෙවන්. 
නමුත්, ලංකාව එහි නිසි පෙයෝජන ෙනොගත් නිසා, ලංකාවට 
ෙදපැත්ෙතන් ඩුබායි සහ සිංගප්පූරු නමින් වරායවල් ෙදකක් 
බිහිවුණා. අවසානෙය් ශී ලංකා භූමිෙය් පිහිටීෙම් වාසිය දිනාගැනීම 
සඳහා හම්බන්ෙතොට වරාය ඉදිකළා. අවාසනාවකට දැන් එහි 
ගමන් කරන නැව්වල ලාභ පෙයෝජන චීනයට ලැෙබන බව, සමුද 
දූෂණය ගැන කථා කරද්දී සිහිපත් කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
[பி.ப. 3.46] 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  

நைடெப கின்ற கடல்சார் தீழ்ப் த் தைடச் சட்டத்தின் கீழான 
ஒ ங்குவிதிகள் சம்பந்தமான விவாதத்தில் என்ைனப் ேபச 
அ மதித்ததற்கு த ல் நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கிேறன். இந்த நாட் ன் கடல் மாசைடந்தால்  நா ம் 
மாசுப ம். ஏெனன்றால், எம  இலங்ைகத் தீவான  நான்கு 

233 234 

[ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා] 



2017 අෙගෝස්තු 09  

ற ம் கடலால் சூழ்ந்த ஒ  நிலப்பரப்பாகத்தான் 
இ க்கின்ற . எனேவ, கடைல மாசுபடாமல் பா காப்ப ம் 
கடல் வளங்கைளப் ெப க்குவ ம் எம  ெபா ப்பாகும். அந்த 
வைகயில், கடல் அசுத்தமாவைதத் த ப்பதற்கு உாிய 
நடவ க்ைக எ ப்பதற்காக இந்த ஒ ங்குவிதிகைளக் 
ெகாண் வந்த ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க க்கு என  
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேவைள, ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் கீழ் 
வ கின்ற மகாவ  அபிவி த்தி அைமச்சு ெதாடர்பாக ம் சில 
க த் க்கைளத் ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன். இன்  

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் மகாவ  அபிவி த்தி 
அைமச்சுடன் ெதாடர் ைடய நடவ க்ைககளின் லம் பல 

ைறேக கள் இடம்ெபற் க்ெகாண் க்கின்றன. அைவ 
பற்றி ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களிட ம் அவ ைடய பிரதி 
அைமச்சர் ெகௗரவ அ ராத ஜயரத்ன அவர்களிட ம் 
ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன். இத டன் ெதாடர் ைடயதாக 
நான் கூ கின்ற க த் க்கைள உள்வாங்கி, அதற்குத் தக்க 
பதிைல வழங்கேவண் ெமன் ம் ெகௗரவ பிரதி அைமச்சர் 
அவர்களிடம்  ேகட் க்ெகாள்கிேறன். 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் மகாவ  "எல்" வலயத் க்குக் 
கீழ், 614 ஏக்கர் விவசாய நிலங்களில் தற்ெபா  146 ேபா் 
விவசாயம் ெசய் ெகாண் க்கிறார்கள். ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத்தில் த்தத் க்கு ன்பி ந்ேத வாழ்ந்த தமிழ் ேபசும் 
மக்கள்தான் இதைனச் ெசய் ெகாண் க்கின்றார்கள். 
இவர்கைளவிட, ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்ைதப் ர் கக் 
கு களாகக் ெகாண்ட 225 ேப க்கு த்தத் க்கு ன்  833 
ஏக்கர் விவசாயக் காணிக்குாிய permitகள் வழங்கப்பட்டன. 
எனி ம், தற்ேபா  - த்தத்தின் பின்  - 225 ேப க்குச் 
ெசாந்தமான இந்த 833 ஏக்கர் விவசாய நிலங்களில் 
ெதன்பகுதிையச் ேசாந்்த விவசாயிகள் விவசாய நடவ க் 
ைககளில் ஈ பட் க்ெகாண் க்கிறார்கள். தற்ெபா கூட, 
அங்கு 614 ஏக்கர் விவசாய நிலங்களில் விவசாயம் 
ெசய் ெகாண் க்கின்ற 146 ேப க்கும் அவர்கள் விவசாயம் 
ெசய்கின்ற அந்த நிலங்க க்குாிய permitகைளப் திப்பித் க் 
ெகா ப்பதற்குாிய நடவ க்ைககைள எ ப்பதாகக் கடந்த 
காலங்களில் உாிய தரப்பினர் ெதாிவித்  வந்தேபா ம், 
தற்ெபா  அந்த மக்க ைடய நிலங்கைள ஆக்கிரமிக்கின்ற 
ஒ  ெசயற்பாேட அங்கு நைடெபற் க்ெகாண் க்கிற . 
ஏெனன்றால் தற்ெபா  நில அளைவயாளர் திைணக்களம் 
குறிப்பாக சுகந்தெவளி, ெவல்லக்கட்  என்ற பிரேதசத்தில் 
இ க்கின்ற அந்த 614 ஏக்கர் விவசாய நிலங்களில் நில 
அளைவக் கடைமயில் ஈ பட் க்கின்ற . அவர்கள் எதற்காக 
அந்த நிலங்கைள மீண் ம் அளக்கின்றார்கள்?  614 ஏக்கர் 
நிலங்கைள ம் அந்த 146 ேபாிடமி ந் ம் பறித் த் ெதன்பகுதி 
மக்க க்குக் ெகா ப்பதற்காக இந்த நடவ க்ைகயா? என்ற 
சந்ேதகம் அங்குள்ள விவசாயிகள் மத்தியில்  
ஏற்பட் க்கின்ற .   

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் மாவட்ட அபிவி த்திக் கு க் 
கூட்டம் நைடெப கின்ற நாட்களில் மகாவ  'எல்' வலயம் 
ெதாடர்பாக அந்தப் பிரேதசத்ைதப் பிரதிநிதித் வப் 
ப த் கின்ற மக்கள் பிரதிநிதிகள், குறிப்பாக மாகாண சைப 
உ ப்பினர்கள் மற் ம் அந்தப் பிரேதசத்  மக்கள் தங்க க்கு 
நீதி கிைடக்க ேவண் ம் என்  பல ேகாாிக்ைககைள 

ன்ைவக்கின்றார்கள். ஆனால், அந்தக் கு க் கூட்டங்களில் 
எ க்கின்ற தீர்மானங்கைள நைட ைறப்ப த் வதற்கு 
ஜனாதிபதியின் கீ ள்ள மகாவ  அைமச்சு ஏன், நடவ க்ைக 
எ ப்பதில்ைல? என்ப தான் என் ைடய பிரதானமான 

ேகள்வியாக இ க்கின்ற . ஒவ்ெவா  மாவட்ட 
அபிவி த்திக்கு க் கூட்டத்தி ம் ஜனாதிபதியால் 
நியமிக்கப்பட்ட இைணத் தைலவர்கள் கூட்டாக இைணந்  
தீர்மானங்கைள எ க்கின்றேபா ம் அந்தத் தீர்மானங்கைள 
நைட ைறப்ப த் வைத அவாின் கீ ள்ள இந்த அைமச்ேச 
தாமதப்ப த் கிற  அல்ல  அைத நைட ைறப்ப த்தாமல் 
வி கிற  என்ப  மக்க க்கு மிகப்ெப ம் சந்ேதகத்ைத 
ஏற்ப த் கின்ற . ஆகேவ, தற்ேபா  'எல்' வலயத்தில் 
இ க்கின்ற 614 ஏக்கர் விவசாய நிலங்க க்குச் ெசாந்தமான 
146 விவசாயிக க்குாிய உாிமப்பத்திரங்கைள அவர்க க்கு 
வழங்க நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். அேதேபால 225 
விவசாயிக க்குாிய 833 ஏக்கர் நிலங்கைளப்  ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கும் நடவ க்ைக எ க்கப்பட ேவண் ம். 
ஏெனன்றால், அந்த 833 ஏக்கர் விவசாய நிலங்க க்குாிய 225 
விவசாயிக ம் தாங்கள் த்தத்திற்கு ன்  விவசாயம் ெசய்த 
தங்க ைடய ெசாந்த நிலங்களில், தற்ெபா  
வாழ்வாதாரத்ைத ேநாக்கமாகக்ெகாண்  கூ த் 
ெதாழிலாளர்களாக ேவைல ெசய் ெகாண் க்கின்றார்கள். 
அதாவ  தங்க ைடய ெசாந்த நிலங்களில் கூ யாட்களாக 
ேவைல ெசய்கின்ற ஒ  பாிதாப நிைல அந்தக் ெகாக்கிளாய் 
பிரேதச விவசாயிக க்கு ஏற்பட் க்கின்ற . ஆகேவ, ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்கள் அவ க்குக் கீழ் வ கின்ற மகாவ  
அைமச்சின் ஊடாக இந்த விவசாயிக க்குாிய நிலங்கைள 
வழங்க ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேநரத்தில் மகாவ  'எல்' வலயத்தில் விவசாய 
நிலங்க க்கு அப்பாற்பட்ட ேமட்  நிலத்தில், 30 வ டக் 
குத்தைகக்கு, 25 ஏக்கர் தம் வழங்குவதற்குத் தற்ெபா  
அள கள் ெசய்யப்ப கின்றன. அந்த நிலங்கைளப் 
ெப பவர்களாக அைமச்சரைவ அந்தஸ் ள்ள ஓர் 
அைமச்ச ைடய ெபய ம் அவ ைடய ெபண் சேகாதாியின் 
ெபய ம் உள்ளடக்கப்பட் க்கின்ற . அரசாங்கம் அல்ல  
அரசாங்கத்தில் அங்கம் வகிக்கின்ற அைமச்சர்கள் அங்குள்ள 
விவசாயிக ைடய அல்ல  அந்தப் பிரேதசத்  மக்க ைடய 
வாழ்வாதாரங்கைள நசுக்கி, அவர்கைளப் பசியால் வாட 
ைவத் , அவர்க ைடய பசியில் குளிர்காய்கின்ற ஒ  

ர்ப்பாக்கிய நிைல இ க்கின்ற . தற்ெபா  நில 
அளைவயாளர் திைணக்களத்தினால் அந்த நிலம் 25 ஏக்கர் 

தம் பிாிக்கப்ப கின்ற நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப் 
ப கின்ற . அங்கு கு யி க்கின்ற விவசாயிக க்கு அந்த 
நிலங்கைள வழங்குவ  என்றால் பரவாயில்ைல; ஆனால், 
அைமச்சரைவ அைமச்சராக இ க்கின்ற ஒ வர் அங்குள்ள 
மகாவ  'எல்' வலயத்தி ள்ள  ேமட்  நிலத்தில் 30 வ டக் 
குத்தைகக்கு 25 ஏக்கர் நிலம் எ ப்பைத எங்க ைடய 
மக்க க்குச் ெசய்கின்ற ஓர் அநியாயமாகேவ நான் 
பார்க்கின்ேறன். இந்த அரசாங்கம், அந்த அைமச்சர் அல்ல  
அதி ள்ள பங்காளிகள் இப்ப யான ஒ  ெசய க்காக 
உண்ைமயில் ெவட்கப்பட ேவண் ம். [இைடயீ ]  මම දැන් 
කියන්ෙන් නැහැ. පසුව කියන්නම්. [බාධා කිරීමක්] එළියට 
ඇවිල්ලා කියන්නම්. 
 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්ය සහ මහවැලි සංවර්ධන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்ச ம் மகாவ  அபிவி த்தி 
இராஜாங்க    அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development and State Minister  of 
Mahaweli Development) 
ෙහොඳයි. දැන් කියන්න එපා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ஆகேவ, ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்த 

நடவ க்ைககைள உடன யாக நி த்தேவண் ம்.  அந்தப் 
பிரேதசத்  விவசாயிக க்கு அந்த விவசாய நிலங்கைளப் 
ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ம்.  அவ்வா  ெசய்தால், அந்த 
விவசாயிகள் தங்கள  நிலங்களில் விவசாயத்ைதச் ெசய்  
அவர்களின் வாழ்வாதாரத்ைதக் கட் ெய ப் வதற்கும் தம  
வாழ்க்ைகைய, பிள்ைளக ைடய கல்விைய ன்ேனற் 

வதற்கும் ஓர் ஆ தலாக இ க்கும். அவர்கள் தற்ேபா  
திதாக அந்த நிலங்கைளக் ேகட்கவில்ைல. த்தத்திற்கு ன்  

இந்த மகாவ  ‘எல்’ வலயத்திற்குக் கீழ் அவர்க க்கு 
வழங்கப்பட் , அவர்கள் விவசாயம் ெசய்த நிலங்கைளத்தான் 
ேகட்கின்றார்கள்.  அப்ேபா  அவர்க க்கு வழங்கப்பட்ட 
அதற்குாிய அ மதிப் பத்திர ம் தற்ேபா  அவர்கள  ைகயில் 
இ க்கின்ற . ஆகேவ, அதற்குாிய நடவ க்ைகைய ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்கள் எ க்கேவண் ம். ஆனால், தற்ேபா  
சைபயில் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் இல்ைல. 
சம்பந்தப்பட்ட பிரதி அைமச்சர் அவர்க ம் இல்ைல. ஆனால், 
ெகௗரவ அைமச்சர் மஹிந்த அமர ர அவர்கள் இ க்கின்றார். 
அவர் ஜனாதிபதி அவர்க டன் ெந ங்கிய உறைவப் 
ேப பவர். எனேவ, இந்த விடயம் ெதாடர்பாகக் கவனம் 
ெச த் மா  ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க க்கு ஆேலாசைன 
வழங்கும்ப  ெகௗரவ அைமச்சர் மஹிந்த அமர ர 
அவர்களிடம் நான் பணிவாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அேதேநரத்தில் இன்ெனா  விடயத்ைத ம் நான் இங்கு 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க க்குாிய அைமச்சின் கீழ் வன பாிபாலனத் 
திைணக்களம் வ கின்ற . அந்த வன பாிபாலனத் 
திைணக்களத்திற்குத் தற்ேபா  பல பிரச்சிைனகள் 
இ க்கின்றன. நான் ஏற்ெகனேவ கடந்த வர  ெசல த்திட்ட 
விவாதத்தின்ேபா  ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களிடம் ஒ  
ேகள்விையக் ேகட் ந்ேதன். அதாவ , ஓமந்ைதப் 
பிரேதசத்தில் மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசைபயின் அ மதியில் 
லாமல் ஈயம் உ க்குவ டன் சம்பந்தப்பட்ட ஒ  
ெதாழிற்சாைல இயங்குகின்ற . அந்தத் ெதாழிற்சாைலக்குள் 
ெவளியி ந்  யா ம் உள்ேள ெசல்ல யா . அப்ப யான 
ஒ  ெதாழிற்சாைல அங்ேக இயங்குகின்ற .  அதற்கு அ மதி 
ெபறப்பட்டதா?  இல்ைலெயனில், அதற்குாிய நடவ க் 
ைககைள எ ப்பீர்களா? என்  ேகட் ந்ேதன். அந்தத் 
ெதாழிற்சாைலக்குப் பின் லத்தி ம் ஓர் அரசியல்வாதி 
இ க்கின்றார் என்பைத ம் நான் ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்களிடம் கூறியி ந்ேதன். அதற்குாிய பதிைல 14 
நாட்களில் த வதாக ஜனாதிபதி அவர்கள் கூறியி ந்தார். 
ஆனால், எனக்கு இ வைர அதற்குாிய பதில் 
வழங்கப்படவில்ைல. அவ க்கு ேவைலப்ப  அதிகமாக 
இ க்குெமன்  நிைனக்கின்ேறன்.   

ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் 2015ஆம் ஆண்  ஜனவாி 
மாதம் 8ஆம் திகதி பதவிேயற்ற பின்  ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத்தில் வன பாிபாலனத் திைணக்களத்திற்குச் 
ெசாந்தமான 365 ஏக்கர் கா கள் அழிக்கப்பட்டன. அந்தக் 
கா கள் அழிக்கப்ப வ  பற்றி நான் ஒ  நாள் இந்தச் 
சைபயில் உைரயாற் ம்ேபா  ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் 
சைபயில் இ ந்தார். அப்ேபா  அவர் அதைன உடன யாக 
நி த் வதாக எனக்குப் பதில் வழங்கியி ந்தார்.  ஆனால், 365 
ஏக்கர் கா கள் அழிக்கப்பட்ட பின்னர்தான் ஜனாதிபதி 
அவர்கள் அந்தச் ெசயற்பாட்ைட நி த்தியி க்கின்றார். 
அதற்குேமல் கா கைள அழிக்க விடவில்ைல. கா கள் 

அழிக்கப்பட்ட 365 ஏக்கர் நிலத்ைத ம் தற்ேபா  ஓர் 
அரசியல்வாதியி ைடய உறவினர்கள், நண்பர்கள் 
தங்க க்குத் ேதைவயானவா  30 ஏக்கர், 20 ஏக்கர் எனப் 
பிாித்ெத த்  அந்த இடத்தில் அபிவி த்தி ேவைலகைளச் 
ெசய்  வ கின்றார்கள்.  அதற்கு ன்னர், ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்களின் ன்னாள் ெசயலாளர் அபயக்ேகான் அவர்கள், 
"குமார ரத்தி ள்ள 365 ஏக்கர் நிலத்தில் எந்தவிதமான 
அபிவி த்திப் பணிகைள ம் ெசய்யேவண்டாம்" என்  அரச 
அதிப க்குக் க தம் எ தியி ந்தார்.  ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க ைடய ெசயலாளர் எ திய க தம் அரசாங்க 
அதிப க்குக் கிைடத்த . அரசாங்க அதிபர் அந்தப் 
பிரேதசத்தின் District Forest Officer இடம் "அ  உங்க ைடய 
நிலம் என்பைத அைடயாளப்ப த்திக் கற்கள் இ ங்கள்!" 
என்  கூறியி ந்தார். ஆனால், அ  ெதாடர்பில் எந்தவிதமான 
ெசயற்பா க ம் அங்கு நடக்கவில்ைல. குமார ரம் 
பிரேதசத்தில் கா கைள அழித்  ஆக்கிரமித்த அேத நபர்கள் 
தற்ெபா  அதைன அபிவி த்தி ெசய் ெகாண் க் 
கின்றார்கள்.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்கள  உைரைய 
த் க்ெகாள் ங்கள். 
 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක 

කාලයක් ලබා ෙදන්න. 

ஆகேவ, ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, இந்த விடயம் 
ெதாடர்பாக நீங்கள் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களிடம் 
ெதாியப்ப த்த ேவண் ம்.  

ேநரம் ேபாதாமல் இ ந்தா ம் இன் ெமா  
விடயத்ைத ம் குறிப்பிட ேவண் ம். ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத்தில் மீள்கு ேயற்றம் ெசய்வதற்காக 544 ஏக்கர் 
கா கைள அ மதி டன் அழிப்பதற்கு தற்ெபா  
திட்டமிட் க்கிறார்கள். கா கைள அழிக்காமல் மக்கைளக் 
கு யமர்த்த ெமன்  பிரேதச ெசயலாளர்கள் 
கூ கிறார்கள். அைடயாளம் காணப்பட்ட இடங்கள் 
இ க்கின்றன; கா கைள அழிக்காமல் அந்த இடங்களில் 
மக்கைளக் கு ேயற்ற ெமன்  அவர்கள் ெசால்கிறார்கள். 
ஆனால், 544 ஏக்கர் கா கைள அழித் , அந்த இடத்தில் 
கு ேயற்றம் ெசய்வதற்கு அரசியல் ாீதியாக யற்சிகள் 
நைடெபற்   வ கின்றன. இந்த விடயத்தில் ஜனாதிபதி 
அவர்கள் கவனமாகச் ெசயற்பட ேவண் ம். ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்கேள, ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க டன் 
மகாவ  'எல்' வலயம் ெதாடர்பாக ம் ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத்தின் குமார ரம் மற் ம் கு ழ ைன காடழிப்  
ெதாடர்பாக ம் கைதப்பதற்கு ேநரத்ைத ெபற் த் த மா  
தங்களிடம் விநயமாகக் ேகட் க்ெகாண்  வாய்ப் க்கு நன்றி 
கூறி, அமர்கின்ேறன்.  

 
[பி.ப. 4.03] 
 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

கடல்சார் தீழ்ப் த் தைடச் சட்டத்தின் கீழ்வ ம் ஒ ங்குவிதிகள் 
ெதாடர்பான இன்ைறய விவாதத்திேல என  
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க த் க்கைள ம் ன்ைவப்பதற்கு சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்காக 
த ேல உங்க க்கு நன்றி ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 

குறிப்பாக, இன்  உலகளாவிய ாீதியிேல தன்ைமப்ப த்திப் 
ேபசப்ப கின்ற ஒ  பிரச்சிைனயாக  இ  காணப்ப கின்ற . 
பல்ேவ  மட்டங்களிேல இ  ெதாடர்பாக விழிப்பிைன 
ஏற்ப த்தி வ வ  மட் மல்லாமல், இந்தச் சவா ைனச் 
சமாளிப்ப  ெதாடர்பாக ம் சர்வேதச மட்டத்திேல ேபசப்பட்  
வ கின்ற .  

எம  இலங்ைகத் ேதசத்ைதப் ெபா த்தவைர 
நிலப்பிரேதசத்ைதப் ேபாலேவ மிக அகன்ற கடல் பிரேதசம் 
எமக்கு இ க்கின்ற . இன்  நிலப்பிரேதசத்தில் சூழல் 
மாசைடதல் ெதாடர்பான பிரச்சிைனகைள நாங்கள் 
எதிர்ேநாக்குகின்ற அேதேவைள, அதேனா  ெதாடர் ைடய 
கழிவகற்றல் காைமத் வம் ெதாடர்பாகப் பல்ேவ  
இடர்பாட்  நிைலைமக க்குள் ம் நாங்கள் தள்ளப்பட் க் 
கின்ேறாம். கடந்த காலங்களிேல இைழக்கப்பட்ட தவ களின் 
அல்ல  திட்டமிடப்படாத ெசயற்பா களின் விைளவாக அந்த 
நிைலைம ஏற்பட் க்கலாம். இன்  உலகிேல மிக 
உன்னிப்பாகப் ேபசப்ப கின்ற ஒ  விடயமாகக் 'கடல் வளம் 
மாசைடதல்' என்ற விடயம் காணப்ப கின்ற . அந்த 
வைகயில், அதிேல கூ ய அக்கைற ெச த்தேவண் ய ேதைவ 
ஏற்பட் க்கிற . அதைனக் க த்திற்ெகாண்  காலத்தின் 
ேதைவயாக இங்கு சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற ஒ ங்குவிதிகள் 
மிக ம் க்கியமானைவயாகும்.  

குறிப்பாக, எங்க ைடய நாட் ன் ெபா ளாதாரத் க்கு 
கடல் சார்ந்த ெசயற்பா களினால் மிகுந்த பங்களிப் க் 
கிைடக்கின்ற . உல்லாசப் பிரயாண நடவ க்ைககள், 
மீன்பி த் ெதாழில் ெதாடர்பான ெசயற்பா கள் என 
ெபா ளாதாரத்திேல மிக க்கியமான பங்கிைனக் கடல்சார் 
வளமான  வழங்கிக்ெகாண் க்கின்ற . ப்ப  
வ டங்க க்கும் ேமலாக இலங்ைக உள்நாட்  த்தத்ைத 
எதிர்ேநாக்கியி ந்த . த்த சூழேலா  எங்க ைடய கடல் 
வளம் பாாிய ேகள்விக்குறியாக்கப்பட்ட . இவ்வாறான ஒ  
சூழ்நிைலயிேல, இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கமான  சூழல் 
பா காப்  ெதாடர்பான விடயத்ைத ன்ென த்  
வ கின்ற . ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் இதிேல கூ ய 
அக்கைறையச் ெச த்தி,  அத ைடய க்கியத் வத்ைத  
உணர்ந்  ெசயற்ப வ  இந்த நல்லாட்சிக்கு ேம ம் வ ச் 
ேசாப்்பதாக அைமகின்ற .   

இந்தக் கடல்சார் வளம் பற்றிப் ேபசுகின்றேபா  
அண்ைமக் காலங்களிேல நாங்கள் எதிர்ேநாக்கியி க்கின்ற மிக 

க்கியமான ஒ  பிரச்சிைனையக் குறிப்பிடலாம் என 
நிைனக்கிேறன். அதாவ , வடக்ைகச் சார்ந்ததாக இ க்கின்ற 
கடல் பிரேதசங்களிேல இந்திய மீனவர்கள் அத் மீறி 

ைழவ ம் அேதேபால கடல்சார் வளங்க க்குப் பாதிப்ைப 
ஏற்ப த்தக்கூ ய பல்ேவ விதமான உபகரணங்கைள ம் 
பல்ேவ விதமான ெதாழில் ட்ப ைறகைள ம் ைகயாண்  
மீன்பி த் ெதாழி ேல ஈ ப வ ம் எங்க க்குப் பாாிய 
சவாலாக இ க்கின்ற . இ  ெதாடர்பாக அரசுக க்கிைடேய 
பல்ேவ  மட்டங்களில் ேபச்சுவார்த்ைதகள் நடத்தப்பட்டா ம் 
தீர்க்கமான ஒ  தீர்மானம் எட்டப்பட்டதாக இல்ைல. இ  
எங்க ைடய இலங்ைகத்  ேதசத்ைதப் ெபா த்தவைரயிேல, 
மிக ெந க்கமான உறைவப் ேப கின்ற, மிக ெந ங்கிய நட்  
நாடாக இ க்கின்ற இந்திய நாட்ேடா  இ க்கின்ற 
இராஜதந்திர உற  ெதாடர்பான ஒ  பிரச்சிைன!  ஆகேவ, 
இந்தப் பிரச்சிைன ெதாடர்பாக ேம ம் காலம் கடத்தா , 
கண் ம் காணாத  ேபான்  இ க்கா  உ தியான தீர்மானம் 

எ க்கப்படேவண் ம். இந்திய மீனவர்களின் இந்த 
அத் மீறலான  ெமன்ேம ம் அதிகாித் , இ  
நா களிைடேய ம் ரண்பாட்ைட ஏற்ப த்தி, 
ச கங்களிைடேய ரண்பாட்ைடக் ெகாண் வரக்கூ ய 
நிைலைமைய ஏற்ப த்தா , அதில் கூ ய கவனம் ெச த்தி 
ஓர் இராஜதந்திர ாீதியான தீர்ைவப் ெப வதற்கு அரசு 

யற்சிக்க ேவண் ெமன  நான் கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன். 

அ மட் மன்றி, த்தத்தின் பின்னரான காலப்பகுதியிேல 
வடக்கு, கிழக்கி ள்ள கடல்சார் பிரேதசங்களில் நாட் ன் 
ேவ  பிரேதசங்களில் உள்ளவர்கள் அத் மீறி ைழந்  

ைறயற்ற வைகயிேல கடற்ெறாழி ல் ஈ ப வைத ம் 
அ சார்ந்ததாக ஏற்படக்கூ ய பல்ேவ விதமான கடல்சார் 
பாதிப் கைள ம் நாங்கள் அறியக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
ஆகேவ, இந்தச் ெசயற்பா கள் ெதாடர்பாக ம் சாியான 
வழி ைறெயான்ைற ஏற்ப த்த ேவண் ம்.  

இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் அைனத்  மக்களிைடேய ம் 
ஓர் இன ஐக்கியத்ைத ஏற்ப த்தி, எம  அபிவி த்திப் 
பயணத்ைத உ தி ெசய்கின்ற நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்கின்றேபா , கடல் சார்ந்த வளங்கைள ைவத் த் 
தங்க ைடய வாழ்வாதாரங்கைள நிைலப்ப த்திக் 
ெகாண் க்கின்ற மக்கள் எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனகள் 
ெதாடர்பாக ம் சாியான ைறயில் திட்டமிட்ட 
அ ப்பைடயிேல நடவ க்ைககைள ன்ென க்க ேவண் ய 
ேதைவயி க்கின்ற . ஒவ்ெவா  நா ம் பத்திாிைககளில், 
இந்திய மீனவர்களின் அத் மீறல் பற்றி ம் நம  
நாட் ேலேய ஒ  பிரேதசத்தில் இ ப்பவர்கள் இன்ெனா  
பிரேதசத்திற்குச் ெசன்  அங்ேக பாரம்பாியமாகத் ெதாழில் 
ெசய்கின்றவர்க க்கு இ க்கின்ற உாிைமகைளப் பறிக்கின்ற 
ெசயற்பா கள் பற்றி ம் ெவளிவ கின்ற ெசய்திகைளப் 
பார்க்கின்ேறாம். அ மட் மன்றி, பல்ேவ  அரசியல் 
சக்திகளின் ெசல்வாக்கிைனப் பயன்ப த்தி இந்தக் கடேலாரப் 
பகுதிகளிேல பல ெதாழிற்சாைலகள் மற் ம் உல்லாசப் 
பயணக் ேஹாட்டல்கைள அைமக்கின்ற ெசயற்பா க ம் 
விாிவாக்கம் ெபற்றி க்கின்றன. இைவ ெதாடர்பாக ம் 
நாங்கள் சட்டதிட்டங்க க்கு அைமவாக சாியாகச் 
ெசயற்பட்டால், எம  கடல்வளத்ைதப் பா காத்  நம் 
ேதசத்திற்கு அதன  ப் பயைன ம் ெபற் க்ெகாள்ள 

ம். இதன் லமாக எங்கள  ெபா ளாதார, ச க, 
கலாசார ெசயற்பா க க்கு க்கிய பங்களிப்ைப நல்க ம் 
என நான் நம் கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Mahinda Amaraweera. 

Before that, will an Hon. Member propose the Hon. 
Edward Gunasekara to the Chair? 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
I propose that the Hon. Edward Gunasekara do now 

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

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 
ඉවත් වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර  මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் 
குணேசகர அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. DEPUTY  CHAIRMAN OF 
COMMITTEES  left the Chair, and  THE HON. EDWARD 
GUNASEKARA   took the Chair. 

 
[අ.භා. 4.10] 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනෙය් සමුද දූෂණය 

වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් නිෙයෝග ගැන තමයි අප විවාද 
කරන්ෙන්. 2008 අංක 35 දරන සමුද දූෂණය වැළැක්වීෙම් පනෙත් 
6 වගන්තිෙය් (ඉ) ෙඡ්දය සහ 21 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එකී 
පනෙත් 51 වගන්තිය යටෙත් වූ නිෙයෝග සංෙශෝධනය පිළිබඳව 
තමයි ෙම් විවාදය පැවැත්ෙවන්ෙන්. එනමුත්, ඊට පරිබාහිරවත් 
ෙබොෙහෝ කරුණු රාශියක් ෙම් විවාදෙය්දී ඉදිරිපත් වුණා.  

අද දිනෙය් අහෙගන හිටපු කථා කීපය තුළ මා දැකපු ෙද් තමයි, 
සියලු මහජන නිෙයෝජිතයන් ඉතාම වටිනා කරුණු ඉදිරිපත් කළ 
බව. ගරු උදය ගම්මන්පිල මැතිතුමාෙග් කථාෙව්දීත් ෙබොෙහෝ 
අදහස් ඉදිරිපත් වුණා. ඒ වාෙග්ම, ගරු චාල්ස් නිර්මලනාදන් 
මන්තීතුමාත්, ඊට පසුව කථා කළ ගරු මන්තීතුමාත් ෙමම 
කාරණයට අදාළව වාෙග්ම, ඉන් පරිබාහිරව වුණත් ඉතාම වැදගත් 
කරුණු රාශියක් ඉදිරිපත් කළා. එෙසේ ඉදිරිපත් කළ කාරණා 
පිළිබඳව ෙමම විෂය භාර අමාත්යවරයා වන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
දැනුවත් කරන්න අපි  බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, අදාළ 
අංශ දැනුවත් කරලා ඒ කරුණුවලට මැදිහත් ෙවන්නත් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන බවත් මම මුලින්ම සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි. 

ෙමම නිෙයෝග පිළිබඳව පැහැදිලි කරනවාට වඩා, ගරු 
මන්තීතුමන්ලා ඉදිරිපත් කරපු කාරණා සම්බන්ධව මෙග් කථාෙව් 
ආරම්භෙය්දී  යම් පැහැදිලි කිරීමක් කළ යුතු ෙවනවා.  

ගරු චාල්ස් නිර්මලනාදන් මන්තීතුමා පැහැදිලි කරලා කිව්ෙව්, 
එතුමන්ලාෙග් පෙද්ශවලට ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් පවුල්වල අය 
ගිහිල්ලා මහවැලි ඉඩම් අල්ලා ගැනීම් සිදු ෙවන බවයි. ඒ වාෙග්ම, 
එතුමා දිගටම කිව්ෙව් ෙද්ශපාලන කාරණා සහ ඇමතිවරුන්ෙග් 
පශ්න සම්බන්ධවයි.  

ඊළඟට, බැටරි කර්මාන්තශාලාවක් ගැනත් කිව්වා. ඒකත් 
ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීමක් මත -ෙද්ශපාලනඥෙයක් මැදිහත් ෙවලා
- ආරම්භ කරනවා කියලා තමයි කිව්ෙව්. ෙද්ශපාලනඥයන් 
මැදිහත් ෙවලා කර්මාන්තශාලා ආරම්භ කිරීෙම් ගැටලුවක් නැහැ. 
ඒවා කරන්න ඕනෑ, රැකියා උත්පාදනය සඳහා. නමුත් ඒවා 
පරිසරයට අහිතකර නම් ඒ පිළිබඳව අපි සැලකිලිමත් ෙවන්න 
ඕනෑ. 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ factory එක එතැන ඉදි කරන්න බැහැ. 

ඒකට Central Environmental Authority එක අවසර ෙදන්ෙන් 
නැහැ. බෙලන් තමයි  ඒ කටයුතු  කරන්ෙන්. ඒක තමයි පශ්නය. 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
එෙහම නම් අපි අනිවාර්යෙයන්ම ඔබතුමා කියපු කාරණය 

ගැන සැලකිලිමත් ෙවලා ඒකට මැදිහත් ෙවනවා. 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අපට ඒ ගැන  කථා කරන්න ෙව්ලාවක් 

අරෙගන දුන්ෙනොත්, මම ඒ ඔක්ෙකෝම පැහැදිලි කරන්නම්. 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ඔබතුමාට  අපි ඒ අවස්ථාව ෙදන්නම්. 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
Thank you.  

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු මන්තීතුමනි, එක වතාවක අක්කර 365ක් විනාශ කරන්න 

හදපු ෙව්ලාෙව්, ඒ සම්බන්ධව ඔබතුමා කථා කරන ෙකොටම, 
ජනාධිපතිතුමා මැදිහත් ෙවලා එය නතර කළ හැටි මටත් මතකයි. 
නමුත් ෙවනත් ආකාරයකින්, ෙවන කියා මාර්ගයකින් ඒ 
කටයුත්තට ෙද්ශපාලන අධිකාරිෙයන් මැදිහත්වීමක් සිද්ධ ෙවන 
බව තමයි ඔබතුමා සඳහන් කෙළේ. ෙම් මන්තීවරුන් දිගටම කියන 
කථාවක් තමයි ෙද්ශපාලනඥයන් තමන්ෙග් පවුල්වල උදවිය 
ෙයොදා ෙගන, ඒ වාෙග්ම ෙද්ශපාලනඥයන් මැදිහත් ෙවලා 
ජනතාවට දිය යුතු ෙද්වල් ලබා ගන්නා බව. ඒක තමයි එතුමන්ලා 
පැහැදිලි කරලා කිව්ෙව්. ෙම් පිළිබඳව අපි රජයක් විධියට දැඩි 
ෙලසම අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
ෙම් වාෙග් ෙද්වල් නතර කිරීම සඳහා පැහැදිලි ස්ථාවරයක 
ඉන්නවා. ෙද්ශපාලනඥයාෙග් කාර්ය භාරය ජනතාවෙග් සම්පත් 
ලබා ගැනීම ෙනොෙවයි, ජනතාවට ෙසේවය කිරීමයි. ඒ අය මහජන 
නිෙයෝජිතෙයෝ. ජනතා ඡන්දෙයන් බලයට පත් වුණාට පසෙසේ ඒ 
අය ෙම් විධියට ඉඩම් අල්ලා ගන්න ෙකොට, ඒ වාෙග්ම පරිසරය 
විනාශ කරන කටයුතු සිදු කරන ෙකොට ෙම්  රෙට් ජනතාව ඒවා 
අනුමත කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් කරුණු නිසාම තමයි රෙට් ජනතාව 
ෙද්ශපාලනඥයන් දිහා වැරදි විධියට බලන්ෙන්. අද පත්තරවල 
පළ  ෙවන කාටුන් දිහා බැලුෙවොත්, තමන්ට තිෙබන තත්ත්වය 
පිළිබඳව ෙද්ශපාලනඥයාට හිතා ගන්න පුළුවන්. ෙම් ෙගොඩට 
අපිත් හසු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, සමාජ ජාලා ෙවබ් අඩවිවල, පුවත් 
පත්වල, මාධ්යවල විශාල වශෙයන් ෙද්ශපාලනඥයන්ට විරුද්ධව 
ෙබොෙහෝ කථා ඉදිරිපත් ෙවනවා. ෙම් පිළිබඳව අපි අවධානය 
ෙයොමු කළ යුතු ෙවනවා. 

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද? 
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ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ පෙද්ශෙය් අර කියපු ඉඩම් අල්ලා ගන්නා 

පශ්න සම්බන්ධවයි මම කියන්ෙන්. යුද්ධයට ෙපර ලක්ෂ ගණනක් 
මිනිසුන් ඒ ඉඩම් ඔක්ෙකෝම අතහැර දාලා එෙහේ ඉඳලා පුත්තලමට 
ආවා.  ගරු ඇමතිතුමනි, අවුරුදු තිහකට පස්ෙසේ, යුද්ධය ඉවර 
වුණාට පස්ෙසේ තමයි ඒ අය ඒ තැන්වලට  ආපසු ගිෙය්. 

ඒ අයෙග් ඉඩමට ගියාට පසුව තමයි ෙමය සිදු වුෙණ්. එය 
රජෙය් ඉඩමක් ෙනොෙවයි. අවුරුදු ගණනක් ඒ අය ජීවත් වූ 
පෙද්ශෙය් ඒ අයෙග් ඉඩමක්. ඒ ගැනයි මා කිව්ෙව්. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ඒ ඉඩම ගැන ෙනොෙවයි මා කිව්ෙව්, ගරු මන්තීතුමා. චාල්ස් 

නිර්මලනාදන් මන්තීතුමා කියන ඉඩම ගැන - [බාධා කිරීමක්] ඒ 
කවුද කියන එක ගැන ෙනොෙවයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. උතුෙර්ත්, 
දකුෙණ්ත් හැම තැනකම වාෙග් එවැනි සිදුවීම් වනවා. එය අපට 
එච්චර ෙහොඳ තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි. ෙද්ශපාලනඥයන් විධියට  
ජනතාවෙග් ෙද්වල් තම තමන් ෙවනුෙවන් ලබා ගන්න කටයුතු 
ෙනොකිරීෙම් වගකීම අපට තිෙබනවා. ඒ ෙද්වල් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ලබා දීම පිළිබඳව විරුද්ධ වන්න බැහැ. මුස්ලිම් අයට 
ඉඩම් අහිමි වීමක් තිෙබනවා නම් ඒ අයට ඉඩම් ලබා දීම පශ්නයක් 
වන්ෙන් නැහැ. ෙදමළ අයෙග් ඉඩම් අහිමි වීමක් තිෙබනවා නම්, ඒ 
අයට ඉඩම් ලබා දීමත් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග්ම, රජෙය් 
ඉඩම් අරෙගන සිංහල අයට ෙහෝ  මුස්ලිම්, දමිළ අයට ෙබදා දීම 
පිළිබඳව ගැටලුවක් නැහැ. ෙම් ගරු මන්තීවරු ෙදෙදනාම දිගින් 
දිගටම, වැඩි වශෙයන් සඳහන් කළා ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් 
පවුල්වල අය ෙවනුෙවන් ෙම් ඉඩම් ගන්නවා, කර්මාන්ත ඇති 
කරනවා කියා. ඒ වාෙග් ෙචෝදනා ගණනාවක් එල්ල වූ නිසා තමයි 
මා එම කාරණය ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් කෙළේ. එය ඔබතුමා 
කියන කාරණයට අදාළ ෙදයක් ෙනොෙවයි, ගරු මන්තීතුමා. ෙම් 
රෙට්ම සමස්තයක් විධියට තිෙබන ගැටලුවක් පිළිබඳව එතුමන්ලා 
කියපු නිසායි ෙපොදුෙව් තිෙබන ඒ තත්ත්වය පිළිබඳව මා කිව්ෙව්.  

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
ඔබතුමා කියපු කාරණය ගැන ෙනොෙවයි මා කිව්ෙව්. ෙම් 

මන්තීතුමා කියපු එකටයි මා උත්තරය දුන්ෙන්. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මම එය දන්ෙන් නැහැ. එතුමා කියපු ෙද් සහ ඔබතුමා කියන 

කාරණය පිළිබඳව මට වැටහීමක් නැහැ. මා කිව්ෙව් ෙද්ශපාලනෙය් 
සමස්ත වශෙයන් තිෙබන පිරිහීමක් ගැනයි. ඒ පිළිබඳව තමයි ෙම් 
කතා වන්ෙන්. ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් කාර්ය භාරය ෙමය 
ෙනොෙවයි.  මහ ජන නිෙයෝජිතයන් පත් කර ගන්න; මන්තීවරුන්, 
ඇමතිවරුන් පත් කරගන්න මිනිසුන් ඡන්දය ෙදන්ෙන් ඔවුන්  
මහජනයා  ෙවනුෙවන් ෙසේවය කරාවි කියන විශ්වාසෙයන් මිස 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට තමන් ෙවනුෙවන් ෙසේවය කර ගන්න 
ෙනොෙවයි. මහජන ඡන්දය තමන්ට ෙකොන්තාත් කරන්න දීපු 
බලපතයක්, ජාවාරම් කරන්න දීපු බලපතයක්, පරිසරය විනාශ 
කරන්න දීපු බලපතයක් කියා සිතාෙගන ෙද්ශපාලනඥයන් වැඩ 
කෙළොත් එය වැරැදියි. එය චණ්ඩිකම් කරන්න දීපු බලපතයක්, 
වංචා, දූෂණවලට පෙව්ශ වන්න, අෙනක් අයට වඩා උඩින් ගිහින් 
වැඩ කරන්න දීපු බලපතයක් කියා හිතුෙවොත් ඒක වැරැදියි. ඒ නිසා 

තමයි ෙද්ශපාලනඥයන්ට අද සමාජෙය් දැඩි විෙරෝධතාවක් එල්ල 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අප සියලුෙදනා ෙම් පිළිබඳව 
වගකීෙමන් කටයුතු කරන්න අවශ්ය ෙවනවා. ඒ මන්තීතුමන්ලා 
ෙදෙදනා කියපු කාරණා පිළිබඳව, මහවැලි අමාත්යාංශෙය් පශ්නය 
පිළිබඳව මම සාකච්ඡා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ ගරු 
මන්තීතුමා කිව්වා, විෙශේෂෙයන්ම ජනාධිපතිතුමා දැනටමත් ඒ 
කාරණයට මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවා කියා. ඉදිරිෙය්දීත් ඒ වාෙග් 
අවශ්යතාවක් තිබුෙණොත් ජනාධිපතිතුමා ඒ කාරණා සම්බන්ධව 
ඉතාම පැහැදිලිව දැඩිව මැදිහත් වන බව මට විශ්වාසයි.   

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු අමාත්යතුමා, සාගර දූෂණයට කලින් ෙද්ශපාලන දූෂණය 

වළක්වාගන්න ඕනෑ කියලා ෙන්ද ඔබතුමා කියන්ෙන්?  
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ඒක ඇත්ත. සාගර දූෂණයට කලින් අෙප් සිත්වල තිෙබන 

දූෂණ ස්වභාවය, වැරැදි කිරීමට තිෙබන සිත නතර කරගත්ෙතොත් 
තමයි ෙහොඳ.  

ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් හිත් දූෂිත වුෙණෝතින්, ඒ අය කරන 
කාර්යයන් පිළිබඳ ජනතාවෙග් විශ්වාසයක් නැතිව යනවා. අද 
බලන්න ෙම්- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අපි කාෙග්ත් බලාෙපොෙරොත්තුව, වුවමනාව ෙවන්න ඕනෑ ඒක. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ඒක තමයි විය යුත්ෙත්.  මම ෙම් කිසිම ෙකෙනකුට එෙරහිව 

කථා කරනවා ෙනොෙවයි.  එතුමන්ලා ෙදෙදනාෙග්ම කථාව මම 
ඉතාමත් ෙහොඳින් අහ ෙගන හිටියා. එතුමන්ලාට ඇති ෙවලා 
තිෙබන තත්ත්වයන් පිළිබඳව සමස්තයක් විධියට කියන 
කතන්දෙර් ෙකොටසක් තමයි එතුමන්ලා කිව්ෙව්. අපි ෙමම 
කාරණාවන් පිළිබඳ දැඩි ෙලස ෙම් අවධිෙය් සාකච්ඡා කරන්න 
ඕනෑ.  ෙම් සම්බන්ධව වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා දැඩි ස්ථාවරයක 
ඉන්නවා කියලා මම හිතනවා. ෙම් රට යහපත් මාර්ගයකට ෙගන 
යන්න, ෙම් රට පිරිසිදු මාවතකට ෙගන යන්න, පිරිසිදු රජයක් බිහි 
කරන්න, පිරිසිදු පක්ෂයක් බිහි කරන්න එතුමා දැඩි අධිෂ්ඨානශීලීව 
ඉන්න ෙවලාෙව් අපට ඒ කටයුතු කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා 
මම හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඉන්දීය ධීවර පශ්නය 
පිළිබඳව ගරු මන්තීතුමා කිව්වා. ෙම් ධීවර පශ්නයට අපි සෘජුව 
මැදිහත් ෙවනවා. ෙම් පිළිබඳ විවිධ අදහස් එන්න පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. නමුත්, මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියා තිෙබන 
ආකාරයටම අපි කිසිදු බුරුලක් ඒ අයට ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. අපි  
ඒක ඉතාමත් වගකීෙමන් කියනවා. මම ආවාට පසුව ඒ අය අත් 
අඩංගුවට ගැනීම් වැඩි කළා, ෙබෝට්ටු අත් අඩංගුවට ගැනීම් වැඩි 
කළා. ඒ අය තවම අෙප් භාරෙය් රඳවා ෙගන ඉන්නවා. ඊෙය් දවස 
ෙවනෙකොටත් විශාල පමාණයක් ෙබෝට්ටුත් එක්ක අත් අඩංගුවට 
ගත්තා. එක තැනකින් විතරක් ෙබෝට්ටු 10ක් අත් අඩංගුවට ගත්තා. 
තව තැනකින් ෙබෝට්ටු ෙදකක් ගත්තා. ඒ විධියට  60 ගණනක් අත් 
අඩංගුවට අරෙගන තිෙබනවා. අපි ෙම් අයෙග් ෙබෝට්ටු රඳවා 
ගැනීම සිදු කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මා දන්නවා,  තමිල්නාඩුෙව්  අද අපට විරුද්ධව විෙරෝධතාවක් 
පවත්වන බව. අද එෙහේ වැඩ වර්ජනයක් තිෙබනවා. නමුත්,  අපට 
ඒක පශ්නයක් ෙනොෙවයි. අපි ඉන්දියාෙව් මධ්යම රජයත් එක්ක 
ඉතාමත් ෙහොඳින් කටයුතු කරනවා. ඒ අයත් එක්ක සහෙයෝගෙයන් 
කටයුතු කරනවා. නමුත්, අපට අදාළයි අෙප් ධීවර ජනතාව;  
උතුෙර් ඉන්ෙන් අෙප් ධීවර ජනතාව. උතුෙර් ඉන්ෙන් යුද්ධෙයන් 
බැට කාපු ධීවර ජනතාවක්. ඒ මිනිසුන් ඇති තරම් පීඩනයට ලක් 
වුණා. දැන් නැවතත්  ඉන්දියාෙව් ෙබෝට්ටුවලින් ධීවරයන් ඇවිල්ලා  
තහනම් පන්න කම ෙයොදා ගනිමින්, පරිසරය විනාශ කරමින් 
උතුෙර් මාළු ටික අරෙගන යන එකට ඉඩ ෙදන්න අපට 
පුළුවන්කමක් නැහැ. අපි ධීවර ජනතාව නඟා සිටුවන්න ඕනෑ. 
ඉන්දියාෙව් ධීවරයන් ෙනොෙවයි, අෙප් ධීවරයන් නඟා සිටුවන්න 
අපි කටයුතු කරනවා වාෙග්ම, ඒ අය ෙවනුෙවන් ගන්න තිෙබන 
සියලු කියා මාර්ග අපි ගන්නවා.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, point of Order එකක් තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙමොකක්ද, ඔබතුමාෙග් point of Order එක? 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියපු  කාරණය මමත් පුවත් පතක 

දැක්කා. එතැනදී දඩ මුදලක් නියම වුණු කථාවක් තිබුෙණ් නැහැ. 
ඔබතුමන්ලා  ඉන්දියාවත් සමඟ තිෙබන සම්බන්ධතා අනුව නිදහස් 
කළා කියන කථාවක් තමයි සඳහන්ව තිබුෙණ්.  ලංකා රජයට 
ෙකොපමණ දඩ මුදලක් අය වුණාද කියන එක පිළිබඳව ඔබතුමා 
පැහැදිලි කෙළොත් වටිනවා කියලා මම හිතනවා. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු මන්තීතුමා, අපි ෙම් ධීවරයන්ෙග් ෙබෝට්ටු අෙප් භාරයට 

ගන්නවා. ඒවා මිලියන ගණනක් වටිනා ෙබෝට්ටු. ඒ හැෙරන්න 
අෙප් නීත්යානුකූල කමවලට යන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
ළඟදීම විෙද්ශ ධීවර යාතා පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පතක්  
ෙගෙනනවා. විෙද්ශ ධීවර යාතා පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වුණාට 
පසුව අපි  මීට අතිෙර්කව විශාල දඩ මුදලකුත්  විෙද්ශ ධීවරයන්ට 
පනවන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. සාමාන්යෙයන් ෙද්පළක් 
රාජසන්තක කළාම දඩ අය කරන තත්ත්වය ෙබොෙහොම විරළයි. ඒ 
වාෙග් අවස්ථා නැතිවම ෙනොෙවයි. සාමාන්යෙයන් කරන්ෙන් 
ෙද්ෙපොළ රාජසන්තක කිරීමයි.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ෙද්පළ රාජසන්තක කළාට දඩයකට යටත් ෙවනවා.   

රාජසන්තක කරලා  යම් කිසි දඩයකට යටත් ෙවනවා කියලා 
ඔබතුමන්ලාෙග් ධීවර  පනෙතත් සඳහන්ව තිෙබනවා කියලා මම 
හිතනවා.  ඒක වැරැදි පකාශයක් ෙවන්න ඇති ඇමතිතුමා. මම 
හිතන විධියට රාජසන්තක කෙළොත් දඩයකට යටත් ෙවනවා.  

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
නැහැ, නැහැ. ෙම් අයව අපි අත් අඩංගුවට ගන්ෙන් ආගමන 

විගමන පනත යටෙත්යි. අෙප් අදාළ පනෙත් තවම ඒකට 
පතිපාදන සකස් ෙවලා නැහැ. සමහර ෙවලාවට අෙප් පන ත 
යටෙත් නීතිය කියාත්මක කරන්න ගියාම, ෙම් අයට මීට වැඩිය 
නිදහසක් ලැෙබන්න ඉඩ තිෙබනවා. ඒ නිසා ආගමන විගමන 
පනත යටෙත් අත් අඩංගුවට ගත්තාම ඒක බලවත් වනවා. හැබැයි, 
ඊටත් වඩා බලවත් පනත් ෙකටුම්පතක්  දැන් සකස් ෙවලා 
තිෙබනවා. අපි එම පනත් ෙකටුම්පත නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
යවලා තිෙබන්ෙන්. එම පනත ආවාම අපි ෙම් කටයුත්ත කරනවා.  
ගරු මන්තීතුමා, ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් ෙවන්න ඉස්ෙසල්ලා 
තිබුණු කමෙව්දය තමයි ෙමවැනි ආකාරයට අත් අඩංගුවට 
ගත්තාම ෙබෝට්ටුවයි, මිනිස්සුන්වයි ඔක්ෙකෝම නිදහස් කිරීම. ඒක 
අමතක කරන්න එපා.  ෙබෝට්ටුවත්, දැල් ආම්පන්නත් එක්කම 
මිනිස්සු ඔක්ෙකෝම නිදහස් කරපු කාලයක් තමයි අතීතෙය් දිගටම 
පැවතිෙය්. හැබැයි, ෙම් රජය බලයට පත් වුණාට පසුව තමයි 
ෙබෝට්ටු රඳවා ෙගන තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  මා ඔබතුමාට බාධා කරනවා ෙනොෙවයි. 

ඔබතුමා කැබිනට් අමාත්ය ධුරය දරපු ආණ්ඩුව ගැන ෙනොෙවයිද,  
ඊටත් කලින් පැවැති ආණ්ඩුවක් ගැනද කියන්ෙන් කියලා දැන 
ගන්න කැමැතියි 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
පැවැති යුද්ධය අවසාන වුෙණ් අපි හිටපු ආණ්ඩුෙවන් ෙන්. 

ඒක නිසා අපි ඒක භාර ගන්නවා. මම කැබිනඩ් මණ්ඩලෙය් 
සාමාජිකෙයක් විධියට හිටියාට මුළු ආණ්ඩුවම ඒක භාර ගන්න 
ඕනෑ. මම කියන්ෙන්, අෙප් පසුගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් යුද්ධෙයන් 
පසුව තමයි ෙම් ෙබෝට්ටු අත් අඩංගුවට ගැනීම වැඩි වුෙණ්. යුද්ධය 
කාලෙය් ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් වැඩිය පැවතුෙණ් නැහැ  ෙන්. 
ධීවරෙයෝ ආෙව් නැහැ ෙන්.  

එෙහේ  ධීවරෙයෝ ෙනොෙවයි,  අෙප් ධීවරෙයෝත් මුහුදු ගිෙය්  
නැහැ ෙන්. හැබැයි අපි  ඒ ගත් ඔක්ෙකොම ෙබෝට්ටු ටික  නිදහස් 
කර දුන්නා. එෙහම ඉන්දියාෙව් ෙබෝට්ටු අත් අඩංගුවට 
ගන්නෙකොට ඉන්දියාෙවන් අපට දැනුම් දීමක් කරනවා. එෙසේ 
නැත්නම් ඉන්දියාෙවන් නිෙයෝජිතෙයක්  එනවා. ආවාම අපි  
ෙබෝට්ටු ටිකයි මිනිස්සු ටිකයි  ඔක්ෙකොම ෙගනගිහින් මුහුෙද් දි භාර 
ෙදනවා. ෙම්ක තමයි තිබුණු  සම්පදායය. හැබැයි මම අමාත්යාංශය 
භාර ගත්තාම මම දැඩි තීන්දුවක්  ගත්තා. ඒක ටිකක් 
අභිෙයෝගාත්මක තීන්දුවක් බවට පත් වුණා.  මම දන්නවා. මෙග් 
හැඩරුවින්  පඹෙයෝ ගණනාවක් හදලා ඉන්දියාෙව් පිච්චුව බව.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව ෙකොච්චර ෙව්ලාව  ඕනෑද? 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මම   විනාඩි පහකින් කථාව ඉවර කරන්නම්.  

ඒ වාෙග් අවස්ථා ගණනාවක් තිබුණා. අදත් එෙහ මට 
විරුද්ධව, ෙම් රජයට විරුද්ධව  යම් යම් විෙරෝධතා තිෙබනවා. 
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හැබැයි අපි ඒවායින්  සැලුෙණ් නැහැ.  ෙම් නිවැරදි තීන්දුව ගත්තා.  
එම නිසාම දැන් නීති විෙරෝධී ධීවර ෙබෝට්ටු එන එක සියය ට 
පණහක් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. දැන්  එන පමාණය සියයට 
පණහකින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම  එන ඕනෑම එකක්  
අත් අඩංගුවට ගන්න අපි සම්පූර්ණ බලය දී තිෙබනවා.  ඒ සඳහා 
උපෙදස් ලබා දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම උතුරට යන අෙනකුත් 
ධීවරයන්ෙග් පශ්නයටත් අපි  මැදිහත් ෙවන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සඳහන් කරන්න  කැමැතියි.  

මුලාසනාරූඪ  ගරු  මන්තීතුමනි, ෙමම  සමුද  දූෂණය  
වැළැක්වීෙම  පනත යටෙත් නිෙයෝග  සම්බන්ධෙයනුත් යමක් 
කියන්නට කැමැතියි. සමුද  දූෂණය  පිළිබඳ අපි දැඩි ෙලස  කථා 
කරන්නට  ඕනෑ කරන කාලයක් ඇවිත් තිෙබනවා. එක පැත්තකින් 
බැලුෙවොත් ෙම්ක ධීවර කර්මාන්තයටත්  ඉතාමත් අදාළ ෙවනවා. 
මුහුෙද් ඇතිෙවන පරිසර දූෂණය නිසා  ධීවර කර්මාන්තයට විශාල  
වශෙයන් ඍජු ෙලසම බලපෑ මක් ඇති ෙවනවා. එක පැත්තකින් 
අෙප් මිනිසුන් කරන කාර්යභාරයන් තිෙබනවා.  ඒ වා ෙග්ම 
යාතාවලින් සිදු වන විනාශයන් තිෙබනවා.  විෙද්ශ යාතාවලින් පවා  
ඉන්ධන කාන්දු වීම්, ඒවා පවාහනය කරනෙකොට යම් යම් දව්ය 
මුහුදට මුසුවීම් විශාල වශෙයන් සිද්ධ ෙවනවා. ඒ ගැන පරිසර 
අධිකාරිය විධියට මැදිහත් ෙවලා ඒ දඩ මුදල් නියම කරමින් ඒ 
කටයුතු  කර ෙගන යනවා.        

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඊට අතිෙර්කව අපිම මුහුදට 
කරන පරිසර හානි විශාල පමාණයක්  තිෙබනවා. අෙප් ධීවරෙයෝ 
පාවිච්චි කරන ප්ලාස්ටික් ෙබෝතල් පමාණය දවසකට දහ දාහකට 
වැඩියි. දළ වශෙයන් ගත්ෙතොත් දහදාහත්  පණස්දාහත් අතර  
ප්ලාස්ටික් ෙබෝතල් පමාණයක්  මුහුදට දානවා. ඒවා වතුර ෙබෝතල් 
ෙවන්න පුළුවන්. බීම  ෙබෝතල් ෙවන්න පුළුවන්.  ෙමය වැළැක්වීම 
පිළිබඳව අපි දැන් ධීවර ජනතාව  එක්ක ඉතාමත්  සුහදව කටයුතු 
කරනවා.  ඒ අය දැනුවත් කරමින් යනවා. නීති-රීති මඟින්ම 
ෙනොෙවයි.  කුඩා ෙබෝතල්  ෙගන යෑම නවත්වා,  ෙලොකු 
භාජනවලට වතුර ෙගන ගිහින්   ඒ ෙගනියන  ඒවා ආපසු අරෙගන 
එන්න  කියා අපි ඒ අය දැනුවත් කරනවා.  දැනුවත් කිරීමකින් 
අනතුරුව ඊළඟට   නීතියක් විධියට පනවන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා,  මුහුදට ෙගනියන ප්ලාස්ටික් ෙබෝතල් පමාණයම  නැවත 
ෙගන එන්න කියා. ෙම් කටයුත්ත අපි කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම විශාල ෙපොලිතීන් පමාණයක් මුහුදට මුසු 
ෙවනවා.  ෙම් සියල්ල අෙප් කට්ටිය  මුහුෙද් දාලා ආවාට ඒවා 
ඔක්ෙකොම ආෙයත්  එන්ෙන් ෙගොඩබිමට. අෙප් වරායකට ගියාම 
අප ට ඒ බව ෙප්නවා. ඒ වාෙග් අෙප් මුහුද අයිනට ගියාම අපට 
ෙප්නවා,  ෙපොලිතීන්, ප්ලාස්ටික්, ෆයිබර්  විශාල පමාණයක්  මුහුද 
අයිෙන් තිෙබන බව.   ෆයිබර්වලිනුත් විශාල හානියක් සිද්ධ ෙවන 
බව අපට ඉතාමත් පැහැදිලිව ෙප්න්න තිෙබනවා. ෙම් ෆයිබර්වලින් 
ෙවන හානිය  අති දැවැන්තයි.  ෙම්වා පතිචකීයකරණය කිරීෙම්ත් 
ගැටලුවක් තිෙබනවා.  ෙම්වා විනාශ කිරීෙම්ත් ගැටලුවක් 
තිෙබනවා. ෙකොෙහොම වුණත් අපි   දැන් සාකච්ඡා කර ෙගන 
යනවා, ෙම් කා ර්යයට අපි  මුහුණ ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන  
එක පිළිබඳව. 

 අද ෙම් සමුද දූෂණය, ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම,  ෙම් 
සියලු කාරණා  නිසා  මුහුදු ජලෙය්   උෂ්ණත්වෙය් ඇති ෙවච්ච 
ෙවනස්කම්  එක්ක  ෙලෝක ෙය්ම මත්ස්ය සම්පෙත් අඩුවීමකුත්   
ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රට  වා ෙග්ම ෙලෝකෙය්ම රටවල් අද ෙම්  
මත්ස්ය සම්පත අඩු වීෙම් අභිෙයෝගයකට  මුහුණ ෙදනවා.  එම 
නිසා දැනටමත්   මත්ස්ය  වර්ග සංඛ්යාවක්  ඇල්ලීම තහනම් කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සමහර පන්න කම ෙලෝකයටම දැන් 
කමානුකූලව තහනම් කරමින් යනවා.  අද දවෙසේත් මත්ස්ය වර්ග 
කිහිපයක් පිළිබඳව අපට දන්වා එවා තිෙබනවා,   "දැඩි අවධානයක් 
ෙයොමු කර,   ඒ මත්ස්ය වර්ග  අල්ලන්න  එපා "කියා. ඒ වා ෙග්ම 

ෙම්  ෙවනෙකොට වඳවී ෙගන යන මත්ස්යයන් විශාල පමාණයක් 
සිටිනවා. ඒ මත්ස්යයන් ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළකටත් 
අපි යන්න  ඕනෑ. අපට  ඕනෑ නම්  අපට අයිති මුහුදු  පෙද්ශවල 
තිෙබන මාළු  ඉතාමත් කඩිනමින් අර ෙගන   විශාල අස්වැන්නක්     
ගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා කමෙව්දයන් තිෙබනවා. නමුත්   
අනාගතයටත් ෙම් සම්පත  ඉතිරි කර ෙදන්න ඕනෑය කියන 
හැඟීෙමන් තමයි  අපි හැම ෙවලාෙව්ම කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ අනුව 
අද ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිෙයෝගවලින් ෙගෙනන 
කාරණාවලිනුත් අනාගතයටත් ෙම් මත්ස්ය සම්පත ආරක්ෂා කර 
ගන්න, අෙප් මුහුද ආරක්ෂා කර ගන්න, සමුද දූෂණය වළක්වන්න  
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ සදහා සියලුම ෙදනා කැප ෙවන්න.  
ඒ සඳහා නවීන තාක්ෂණය සහිත යම් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ 
යුතු ෙවනවා.  

අමාත්යාංශය  විධියට ජනාධිපතිතුමා ෙම් කාර්යයට  
නිරන්තරෙයන්ම මැදිහත්  ෙවන නිසා  අෙප් පැත්ෙතනුත්  ලබා 
දියයුතු සහෙයෝගය දීලාත්,  ඔබ සියලුම ෙදනාෙග්  වටිනා අදහස ්
ලබා ෙගන  ෙම් කටයුතු කරන්නයි අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව. 

අද විවාදෙය්දී ඉතා වැදගත්, හරවත් සංවාදයක් පැවැත්වුණා. 
මන්තීවරු කිහිප ෙදෙනකුෙග් කථා මම අසාෙගන සිටියා. උදය 
පභාත් ගම්මන්පිල මැතිතුමාත් ඉතාමත් ෙහොඳ අදහස් ගණනාවක් 
අද ඉදිරිපත් කළා. එතුමා ෙවනදාට වඩා ඉතාම හරවත් කථාවක්  
කළා. ඒ පිළිබඳව අපි ඉතාම සතුටු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම කථා කළ 
මන්තීවරු කිහිපෙදනාම ඉතාමත් ෙහොඳින් ෙම් කාරණය 
අධ්යයනය කරමින් කථා කළා. ඒ සියලු කාරණා පිළිබඳව විෂය 
භාර අමාත්යවරයා විධියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාව දැනුවත් 
කරමින්,  අමාත්යාංශයත් ෙම් කාරණා ගැන පුළුල්ව සාකච්ඡා 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. අෙප් නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා 
වන්ෙන්  ගරු අනුරාධ ජයරත්න මැතිතුමායි.  එතුමාත් ෙම් 
පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරලා කටයුතු කරන්න සුදානම් බව 
සිහිපත් කරමින් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා.   
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ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ  தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்  இரண்  பிேரரைணகள் நாடா மன்றில் 
விவாதத்திற்கு எ க்கப்பட் ள்ளன. தலாவ , கடல்சார் 
தீழ்ப் த் தைடச் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்; 
இரண்டாவ , இலங்ைக மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு த் 
தைலவாின் சம்பளம் மற் ம் ெகா ப்பன களில் தி த்தம் 
ேமற்ெகாள்ளல் ெதாடர்பான பிேரரைண. நான் த ல் 
இரண்டாவ  விடயத்ைதப் பற்றிக் கூற வி ம் கிேறன்.  

மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு  ேபான்ற க்கியமான 
நி வனங்களில் பணிக்கு அமர்த்தப்பட் ள்ளவர்க க்கு 
அவர்களின் கடைமகைளச் ெசவ்வேன ெசய்வதற்கு 
ஊக்கமளிப்பதற்குத் ேதைவயான ெகா ப்பன க ம் ஏைனய 
வசதிக ம் வழங்கப்பட ேவண் ம் என்பேத எம  
நிைலப்பாடாகும். எனேவ, இப்பிேரரைணக்கு ஆதர  
வழங்குவதில் நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்தில் இலங்ைக மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வின் 
ெசயற்பா களின் விைனத்திறைன ம் அதன் லம் மக்கள் 
ேபாதிய பலனைடந் ள்ளார்களா? என் ம் மதிப்பீ  ெசய்வ  
ெபா த்தமானெதன்  எண் கின்ேறன்.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ஆைணக்கு  தன  ெதாைலேநாக்காக, "பன் கத் 
தன்ைமைய அங்கீகாிப்பதற்கும் மற் ம் அைனவர ம் மனித 
உாிைமகைள மதிக்கின்ற ச கத்ைத உ வாக்குவதற்கும் 
பங்களிப் ச் ெசய்வ " என்பதற்குப் ெபா ந்தி ள்ள . 
அேதேபான்  ஆைணக்கு வின் பணிக்கூற்றில், "மனித 
ெகௗரவத்ைத மதித்தல்; பன் கத்தன்ைமைய மதித்தல்; 
சமத் வ ம் பாரபட்சமின்ைமைய ம் உ திப்ப த்தல்; 
சமாதானம், உண்ைம மற் ம் நீதிைய நிைலநி த் தல்; 
சுதந்திரத்ைதப் ேபணல்; ெபா ப் க்கூறல்; ேசைவயாற் தல்; 
பணி டன் ெசயற்படல்; ேநாை்ம ேபணல்; ெவளிப்பைடத் 
தன்ைமையப் ேபணல் மற் ம் சட்டத்தின் ஆட்சிைய 
ேமம்ப த்த ம் பா காக்க ம் தைலைமத் வத்ைத வழங்க 
உ தி ண் த்தல்" என்ப  ெவளிப்ப த்தப் பட் ள்ள . 

ேமற்கூறிய வி மியங்கைளப் ேபணி ஆைணக்கு  
ெதாழிற்ப ம்ெபா , மக்கள் சகல ம், விேசடமாக வறிய 
மற் ம் ஓரங்கட்டப்பட்டவர்கள், இலங்ைக மனித உாிைமகள் 
ஆைணக்கு ைவ ம் அதன் ேசைவகைள ம் இலகுவாக 
அ குவதற்கு வசதிகைள ம் வாய்ப் க்கைள ம் ஏற்ப த்திக் 
ெகா த்தல்; இலங்ைக மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வின் 
உள்ேள ம் மற் ம் அதன் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் மற் ம் 
ேசைவகளின் ஊடாக ம் பால் நிைலையப் பிரதானமான 
ெசயற்பா க க்குள் ெகாண் வ தல்; இலங்ைக மனித 
உாிைமகள் ஆைணக்கு வின் உள்ேள ம் அதன் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் மற் ம் ேசைவகளின் ஊடாக ம் 
பன் கத்தன்ைமைய அங்கீகாித்த ம் மதிப்பளித்த ம் ஆகிய 
ஏற்பா க க்கு இைணவாகச் ெசயற்ப வெதன் ம் 
உ தி ண் ள்ள . 

நான் ேமேல விபாித்த உயர்தரமான வி மியங்க ம் 
வழிகாட் ைகக ம் ேபணப்ப ம் வைகயில், இலங்ைக மனித 
உாிைமகள் ஆைணக்கு வினால் நா  வ ம் மனித 
உாிைமகள் மீறல்கள் ெதாடர்பான ைறப்பா கள் லனாய்  
ெசய்யப்பட் , விசாரைணக க்குட்ப த்தப்பட் , பாதிக்கப் 
பட்டவர்க க்குத் தாமதமின்றி நீதி கிைடக்கச் 
ெசய்யப்பட் ள்ளதா? பாிகாரங்கள் காணப்பட் ள்ளனவா? 
நஷ்டஈ கள் வழங்கும் நடவ க்ைககள் எவ்வள ரம் 
நிைறேவற்றப்பட் ள்ளன? இந்தக் கடைமகைள நா  

வ ம் சமத் வமாக அ  நிைறேவற்றி ள்ளதா? 
என்பவற்ைற ஆராய்ந்  அறிந் ெகாள்ள ேவண் ய ெபா ப்  
ஒவ்ெவா வ க்கும் இ க்கின்ற . 

வட மாகாணத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், இலங்ைக மனித 
உாிைமகள் ஆைணக்கு வின் ெசயற்பா கள் யாழ்ப்பாணம், 
மன்னார், கிளிெநாச்சி, வ னியா, ல்ைலத்தீ  ஆகிய 
மாவட்டங்களில் கண் ணரக்கூ யதாகத் ெதாியவில்ைல 
என்பைதக் கவைலேயா  ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
அம்மாவட்டங்களில் வா கின்ற வறிய மற் ம் 
ஓரங்கட்டப்பட் ள்ள மக்கள் மனித உாிைம மீறல்க க்கு 
உட்ப ம்ேபா , மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு விைன 
இலகுவாக அ கக்கூ ய தன்ைம ம் நீதிையப் ெபற் க் 
ெகாள் ம் வாய்ப் ம் மிக ம் மட் ப்ப த்தப்பட் ள்ளதாகேவ 
ெதாிகின்ற . எனேவ, அம்மாவட்ட மக்கள் இலகுவாக மனித 
உாிைமகள் ஆைணக்கு வின் ேசைவகைளப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்கு வழிவைக ெசய்யப்படேவண் ம். ஆைணக்கு  
உ ப்பினர்களின் அ கு ைறகள், வறிய மற் ம் 
ஓரங்கட்டப்பட்ட மக்களின் பிரச்சிைனக க்குக் குைறந்த 
பணச்ெசலவி ம் இலகுவான ைறயி ம் தீர்ைவப் ெபற் த் 
தரேவண் ம்.  

வட மாகாணத்தில் பல ைறப்பா கள் ேபாதியள  
விசாரைணக்கு உட்ப த்தப்படாமல் ேதங்கிக் கிடப்பதாக 
அறியக் கிைடக்கின்ற . இவ்விசாரைணகைளத் ாிதப்ப த்த 
ேவண் ம். விசாரைணகள் ந்த டன் இலங்ைக மனித 
உாிைமகள் ஆைணக்கு வின் பாிந் ைரகள் ைறயான 
வைகயில் அ ல்ப த்தப்படல் ேவண் ம். வட மாகாணத் 
தி ம் கிழக்கு மாகாணத்தி ம் த்த காலத்தின்ேபா  
காணாமற்ேபானவர்கள் ெதாடர்பாக ம் பலர் மனித உாிைம 
ஆைணக்கு விட ம் ைறயிட் ள்ளனர். இம் ைறப் 
பா கள் ெதாடர்பாக மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு  ஏதாவ  
நடவ க்ைககைளேயா, விசாரைணகைளேயா ேமற் 
ெகாண் ப்பின் அவ்விசாரைணகளின் பின்னரான 
சிபாாிசுகள் எைவ? என்பைத நாங்கள் அறிய வி ம் கின் 
ேறாம். இதற்கு ஆவன ெசய் மா  நான் சம்பந்தப் 
பட்டவர்கைளக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ஏெனன்றால், ேபார் 
நைடெபற்ற காலப்பகுதியில் குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்களில், பாாிய அளவில் மனித உாிைம மீறல்கள் 
இடம்ெபற் ள்ளதாக ஐக்கிய நா கள் மனித உாிைமகள் 
ஆைணக்கு  தன  அறிக்ைகயில் சுட் க்காட் ள்ள . 
அவ்விடயங்கள் ெதாடர்பாக நீதியான விசாரைணகள் 

ன்ென க்கப்பட் , பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு நீதி ம் 
நியாய ம் கிைடக்கேவண் ெமன் ம் அவர்க க்கு உாிய 
பாிகாரங்கள் ெபற் க்ெகா க்கப்பட ேவண் ம் என் ம் 
நாங்கள் ெதாடர்ச்சியாகக் குரல் ெகா த்  வ கின்ேறாம்.  

அேதேபால், வன் ைறகைளத் ண் விட் , அைத 
ஆதாித்தவர்க ம் மனித உாிைம மீறல்கள் அதிகளவில் 
நடந்ேத வதற்குக் காரணமான பாதிப் க க்குள்ளாகும் 
வைகயில் மக்கைள வழிநடத்தியவர்க ம் மனித உாிைமகைள 
மீறிய குற்றவாளிகளாகக் காணப்பட் , அவர்கள்மீ  
பாரபட்சமற்ற விசாரைணகள் ன்ென க்கப்பட ேவண் ம். 
இத்தைகயவர்களின் தவறான வழிகாட்டைல ம் ெபாய்யான 
வாக்கு திகைள ம் நம்பிப் ப குழியில் ழ்ந் , 
பாதிக்கப்பட்  இன்  ச கத்தில் பாிதாபகரமான நிைலயில் 
வாழ்ந் ெகாண் க்கும் மக்க க்கு உாிய நியாயம் கிைடக்க 
வழிவைக ெசய்யப்பட ேவண் ம். தவறான தைலைமத் 

வங்கைள நம்பி ஏமாந்தவர்கள் மற் ம் மனித உாிைம 
மீறல்க க்கும் பாாிய இழப் க க்கும் கம்ெகா த்  
நிற்பவர்க க்கு நீதி ம் பாிகார ம் கிைடக்கும் அேதேவைள, 
அவர்களின் வாக்குகைளப் ெபற் க்ெகாண்  ஆட்சியைமத்த 
அரசாங்கம் என்ற வைகயில், அந்த மக்களின் அரசியல் 
அபிலாைஷகைள நிைறேவற் ம் வைகயிலான தீர்ெவான்ைற 
வழங்குவேத ஈடற்ற இழப் க்கைளச் சந்தித் , நம்பிக் 
ைகயீனத் டன் வாழ்ந் ெகாண் க்கும் மக்க க்கு நிரந்தரப் 
பாிகாரமாக அைம ம்.  

ேம ம், ஆைணக்கு வின் நடவ க்ைககள் ெதாடர்பான 
ைகந் ல்க ம் வழிகாட் ைகக ம் ெபா மக்க க்கு 
இலகுவாக விளங்கிக்ெகாள்ளக்கூ ய ைறயில் எ தப்பட்  
தமிழ், சிங்களம், ஆங்கிலம் ஆகிய ன்  ெமாழிகளி ம் 
அச்சிட்  விநிேயாகிக்கப்படல் ேவண் ம். இ  தவிர ம், சகல 
பாடசாைலகளி ம் மனித உாிைமகள் பற்றி ம் அைவ 
மீறப்ப ம்ெபா  பாிகாரம் ேத ம் நைட ைறகள் பற்றி ம் 
ேபாதிப்பதற்கு வழிெசய்யப்பட்டால் நம  எதிர்காலச் 
சந்ததியினர் தம  உாிைமகள் மற் ம் பா காப் த் 
ெதாடர்பாகப் ேபாதிய அறிைவப் ெப வார்கள். பாடசாைல 
ஆசிாியர்க ம் மனித உாிைமகைளப் பா காப்பதற்காகத் 
தம  பங்களிப்ைபச் ெசய்வார்கள். இவ்வாறான நடவ க் 
ைககைள ன்ென த்தால், மக்களிைடேய மனித உாிைமகள் 
ெதாடர்பான ேபாதிய அறிைவ வளர்க்க ம் என்  
இச்சந்தர்ப்பத்தில் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
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அ த்ததாக, 2008ஆம் ஆண் ன் 35ஆம் இலக்க, ச த்திரம் 
மாசைடதல் த ப் ச் சட்டத்தின் கீழ் மகாவ  அபிவி த்தி 
மற் ம் சுற்றாடல் அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட் , 2016 சம்பர் 
மாதம் 6ஆம் திகதிய 1996/27 இலக்க ைடய அதிவிேசட 
வர்த்தமானியில் பிரசுாிக்கப்பட்ட ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர் 
பாக ம் என  க த் க்கைள இங்கு ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். மகாவ  அபிவி த்தி மற் ம் சுற்றாடல் 
அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட்  இச்சைபயில் சமர்ப்பிக்கப் 
பட் ள்ள ஒ ங்குவிதிகைள நைட ைறப்ப த் ம் 
வழி ைறகள் பற்றி ம் அதன் லம் நா ம் மக்க ம் எவ்வா  
இயற்ைக லவளங்கைள ம் உயிாினங்கைள ம் ஏைனய 

ண்ணியிாிகைள ம் மனித ச தாயத்தின் ேமம்பாட் ற்காகப் 
பயன்ப த் வ  என்ப  ெதாடர்பாக ம் இச்சைபயில் 
ேபசுவ  க்கியம் என்  நான் க கின்ேறன்.  

இலங்ைகையச் சூழ ள்ள ச த்திரம் மாசைடதைலத் 
த க்க ம் கட் ப்ப த்த ம் ெகளரவ மகாவ  அபிவி த்தி 
மற் ம் சுற்றாடல் அைமச்சாினால் தயாாிக்கப்பட்  
இச்சைபக்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள ஒ ங்குவிதிகள் மிக ம் 
பய திவாய்ந்தைவயாகத் ெதன்ப கின்றன. இ ப்பி ம் 
இந்த ஒ ங்குவிதிகைள நைட ைறப்ப த் ம் நி வனங் 
களின ம் அந்நி வனங்களின் ஊழியர்களின ம் சம்பந்தப் 
பட்ட ஏைனய நி வனங்களின ம் கவர் நி வனங் 
களின ம் ஒத் ைழப்பிேலேய அதன் ெவற்றி தங்கி ள்ள . 
எத்தைகய நல்ல சட்டத்ைத இயற்றினா ம் ஒ ங்குவிதிகைள 
இயற்றினா ம் அைவ உாிய ேநரத்தில் சாியான ைறயில் 
பிரேயாகிக்கப்ப வதனால் மட் ேம அச்சட்டத்தின் 
ேநாக்கங்க ம் ஒ ங்குவிதிகளின் ெசயற்பா க ம் எம  
நாட் க்குப் பய திமிக்கதாக அைம ம்.  

நம  நாட் ல் பல ைற கங்கள், கப்பல் ைறகள், 
இறங்கு ைறகள், மீன்பி த் ைற கங்கள் அைமந் ள்ளன. 
இவற்ைறப் பயன்ப த் ம் கப்பல்க ம் பாாிய வள்ளங்க ம் 
தம  கழி ப் ெபா ட்கைள நம  நாட்ைடச் சூழ ள்ள 
ச த்திரத்தில் ெகாட் வதனால் ச த்திரத்தில் வா ம் 
உயிாினங்கள் அழிந் ம் இறந் ம் மைறந் வி கின்ற 
நிைலைமகள் உ வாகி ள்ளன. யாழ்ப்பாணக் குடாநாட் ற்கு 
அண்மித்த ச த்திரப் பிரேதசங்களில் இந்திய மீன்பி  
வள்ளங்க ம் நாட் ன் ஏைனய பிரேதசங்களி ந்  
வ கின்ற மீன்பி  வள்ளங்க ம் பாவைனக்குத் 
தைடெசய்யப்பட்ட மீன்பி  வைலகைள ம் மற் ம் 
உபகரணங்கைள ம் பயன்ப த்தி மீன் பி ப்பதனால் மீன் 
இனங்கள் மட் மல்லா , கட ன் அ யி ள்ள 
பவளப்பாைறகள், பாசி இனங்கள், கடல் தாவரங்கள், 

ைகக்கற் பாைறகள் மற் ம் கடல்வாழ் உயிாினங்கள் 
அைனத் ேம அ ேயா  அழிக்கப்பட்  வி வதனால் 
ச த்திரப் பிரேதச ம் ச த்திரக் கைரேயார ம் 
பாதிக்கப்ப வ  மட் மன்றி, அைத அண் வா ம் மக்க ம் 
பாாிய ஆபத்ைத எதிர்ெகாள்கின்றார்கள். கடல் உண ப் 
ெபா ட்கள் கிைடக்காமற்ேபாவேதா , மீன்பி யில் ஈ ப ம் 
கடற்ெறாழிலாளர்களின் வாழ்வாதார ம் பாாியளவில் 
பாதிக்கப்ப கின்ற . இ  தவிர ம் நம  நாட்  
மீனவர்கள்கூட ெவ ம ந் கைள ம் தைடெசய்யப்பட்ட 
கடற்ெறாழில் உபகரணங்கைள ம் பயன்ப த் வதன் லம் 
கடல்வாழ் உயிாினங்கைள அழிப்ப  மட் மல்லா , நீண்ட 
காலத் க்குாிய தங்கள  வாழ்வாதாரத்ைதேய 
அழித் வி கின்றார்கள். நம  நா  எதிர்ெகாண் க்கும் 
இந்த ஆபத்தான நிைலைம ெதாடர்பாக நான் இச்சைபயில் பல 
தடைவகள் எ த் க் கூறியி க்கின்ேறன்.  

ெவளிநாட் ந்  வணிக ேநாக்கங்க க்காக நம  
நாட் ன் ைற கங்க க்கு வ கின்ற பாாிய கப்பல்கள் 
கழி ப் பிளாஸ் க் பண்டங்கைள ம் நச்சுத் திரவங்கைள ம் 
கதிர் ச்சுத் தன்ைம ைடய உேலாகக் கழி கைள ம் 
எண்ெணய்க் கழி கைள ம் நம  நாட் ன் ச த்திரக் 
கைரயில் தி ட் த் தனமான ைறயில் ெகாட் வதனால் 
நம  சூழல் நச்சுத்தன்ைம அைடகின்ற . எனேவ, 
கைரேயாரப் பா காப் ப் பைடயின ம் ஏைனய 
நி வனங்க ம் கண்காணிப் ச் ெசய்  அவ்வாறான 
நடவ க்ைககைளத் த த்  நி த் வதற்குத் ேதைவயான 
நடவ க்ைககைள எ க்க ேவண் ம் என் ம் நான் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

மகாவ  அபிவி த்தி மற் ம் சுற்றாடல் பா காப்  
அைமச்சர் என்ற வைகயில் இந்த ஒ ங்குவிதிகைள உ வாக்கி 
இச்சைபக்குச் சமர்ப்பித் ள்ள ேமதகு ஜனாதிபதி 
ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க க்கு என  பாராட் க்கைளத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள், 
சுற்றாட ம் ச த்திர ம் மாசைடயக்கூடா  என் ம் 
பா காக்கப்பட ேவண் ம் என் ம் மிக ம் காிசைன டன் 
அவ ைடய அைமச்சின் அதிகாாிக க்குக் க ைமயான 
உத்தர கைளப் பிறப்பித்தி ந்தைமைய நாம் அறிேவாம். 
குறிப்பாக, வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கைளப் 
ெபா த்தவைரயில், அங்கு 30 ஆண் கள் வைரயில் 
இடம்ெபற்ற த்தத்தினால் சூழ ம் ச த்திர ம் மாசைடந்தன; 
மக்களின் வாழ்வாதாரம் இல்லா  ஒழிக்கப்பட்ட ; பயிாி ம் 
நிலங்க ம் உள் ர் நீர்நிைலக ம்கூட நச்சு ம ந் களினால் 
பாதிக்கப்பட்டன என்பைத நாம் அைனவ ம் ஏற் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம். எனேவ, அங்கு பாதிக்கப்பட் க்கும் 
சுற் ச்சூழைல ம் நீர்நிைலகைள ம் பா காப்பதற்குத் 
ேதைவயான நடவ க்ைககைள அரசாங்கம் ன்ென க்க 
ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாண் , எனக்குச் சந்தர்ப்பம் 
ெகா த்ததற்கு நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙකොපමණ ෙවලාවක් 

තිෙබනවාද? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට විනාඩි 11ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 4.42] 
 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමුද දූෂණය වැළැක්වීෙම් 

පනත යටෙත් අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන වැදගත් නිෙයෝග 
සම්බන්ධෙයන් වචන කිහිපයක් කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම 
ගැන මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අද ෙම් පරිසර පශ්නය ජගත් පශ්නයක්; ෙලෝකෙය් කාෙග්ත් 
අවධානයට ෙයොමු වුණු පශ්නයක්. "ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය"  කියන 
එක පසු ගිය ජූලි මාසෙය් 7 සහ 8 දිනවල රැස්වුණු ජී20 සමුළුෙව් - 
කණ්ඩායෙම් රැසව්ීෙම්-  න්යාය පතෙය්  පමුඛ කාරණයක් වුණා. 
ෙගෝලීය උෂ්ණත්වයත් එක්ක පරිසර සාධක ෙවනස් වන බව අපි 
දන්නවා. සාගර ජලෙය් උෂ්ණත්වය වැඩි වීම එක පැත්තකින් 
මත්ස්ය සම්පතට බලපානවා  විතරක් ෙනොෙවයි, අනාගතෙය් පුංචි 
දූපත් රාජ්යයන් පවා යට වන තත්ත්වයක් තිෙබනවාය කියන 
අදහස උඩ ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය වළක්වා ගැනීම සඳහා 
කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් වායුව මුදා හැරීම පාලනය කිරීම, 
කළමනාකරණය කිරීම සම්බන්ධෙයන් ෙලෝක අවධානය ෙයොමු වී 
තිෙබනවා.  අවාසනාවකට ෙම් සමුළුෙවන් ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදය ඉවත් ෙවලා ගියා. ෙකෙසේ ෙවතත් ෙම් පිළිබඳව  ෙලෝක 
නායකයන්ෙග් අවධානය ෙයොමු වුණා. ඒ වාෙග්ම   අපි දන්නවා, 
පරිසර පශ්නයක් ෙනොවන හැම පශ්නයකටම අපට උත්තර 
ෙසොයන්න පුළුවන් බව. ආර්ථික ගැටලුවක් ඇති වුෙණොත්, ආර්ථික 
පරිහානියක් ඇති වුෙණොත් ඒ සඳහා ෙනොෙයක් විධි කම, විවිධ 
භාවිතයන් ෙයොදා ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. නමුත් ෙම් පරිසර 
සාධක නිසා ඇති වන විනාශයන්, හදිසි ආපදාවන් පාලනය කරන 
එක ෙලෙහසි නැහැ. ඒ නිසා ෙසොබා දහමට හානි ෙනොවන විධියට 
පරිසරය සුරක්ෂිත කිරීම මානව සංහතිෙය් පධාන වගකීමක් 
ෙවනවා. ඒ අර්ථෙයන් අරෙගන බැලුවත්, ෙගෝලීය වශෙයන් අද 
ඇති වී තිෙබන කාරණා දිහා බැලුවත්, අෙප් රටට විතරක් 
ෙනොෙවයි, සාගර සම්පතින් පෙයෝජන ගැනීම සඳහා, මානව 
වර්ගයාෙග් අභිවෘද්ධිය ෙවනුෙවන් පැරිස් සම්මුතියත් සමඟ බැඳුණු  
කියාවලිය ශක්තිමත් කරන්න, අෙප් රෙට්  ඉදිරිපත් කළ  නිෙයෝග 
සලකා බලන විට අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිෙයෝගවල විශාල 
වැදගත්කමක් තිෙබනවා.  මීට කලින් අදහස් දැක්වූ ධීවර 
අමාත්යතුමා කිව්වා, "ෙම්ක ධීවර කර්මාන්තයටත් බලපානවා." 
කියා. ඇත්ත තමයි. අෙප් රට ඉන්දියන් සාගරෙය් පුංචි දූපතක්.  
ඉන්දියන් සාගරය ෙගෝලීය මත්ස්ය අස්වැන්ෙනන් සියයට 14.6ක් 
එකතු කරන බව අපි දන්නවා. ඒ වාෙග්ම විවිධ මාළු වර්ග 140ක් 
පමණ ඉන්නවා. නමුත් 2010 වන විට ෙමයින් සියයට 65ක් අපට 
අහිමි වුණා.  ඒ කාලය ඇතුළත, 2013 වසර අවසාන වන විට 
ෙලොව මත්ස්ය ගහණෙයන් සියයට 22ක් සූරාකෑමට ලක් වී 
තිෙබනවා; අහිමි වී තිෙබනවා.  

ෙම් පශ්නය එක පැත්තකින් ධීවර පජාවට බලපානවා. ඒ 
වාෙග්ම පරිසරෙය් ඇති වන ෙවනස්කම් අපි පාලනය 
ෙනොකෙළොත්, ෙම් අහිතකර තත්ත්වයන් පාලනය ෙනොකෙළොත්, 
ඊට වඩා පබල බලපෑම් ඇති වනවා. අපි දන්නවා,  සාගර 
උෂ්ණත්වයත් එක්ක ෙකොරල් පර විනාශ වන බව. ෙකොරල් පර 
මත්ස්ය ජනනයට අවශ්යයි. ඇත්ත වශෙයන්ම මත්ස්යයන් ෙසවණ 
ලබන, මත්ස්යයන්ට ආහාර දාමය සපයන ඒ වාෙග්ම මත්ස්යයන් 
බිජු දමන පරිසරයන් විනාශ කිරීම තුළින් මත්ස්ය සම්පත විනාශ 
වනවා විතරක් ෙනොෙවයි,  ඒත් සමඟ ඇති වන ෙවනත් සාගරික 
බලපෑම් ගැන අපි දන්නවා. අද විද්යාඥයන් පිළිෙගන තිෙබනවා, 
ෙලොකු මත්ස්යයන්ට අවශ්ය කුඩා මත්ස්ය ආහාර අහිමි වීම ඒ 
මසුන්ෙග් ආහාර දාමයට බලපාන බව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්තරා පුවත් පතක ෙම් 
සම්බන්ධෙයන්  ඉතාමත් පැහැදිලිව එය සඳහන් වනවා. එහි 
කියනවා, ෙකොරල් පර හැඩය ඇති කීල් නමැති මත්ස්ය වර්ගය 
වඳවීම ෙහේතුෙවන් ෙපන්ගුවින්, තල්මසුන් සහ සීල් මත්ස්යයන් 
වැනි දුර්ලභ මසුන්ෙග් ආහාර දාමය අහිමි වන බවත්, ඒ ෙහේතුෙවන් 
ඒ මත්ස්ය සම්පත නැති ෙවනවා කියලා.  

සාගරය ආරක්ෂා කර ගැනීම ගැන අපි කාටත් ජාතික වගකිමක් 
තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම මුහුදු සාගර කලාපය කිව්වාම, එය 

එක රටකට සීමාවන එකක් ෙනොෙවයි. මීට කලිනුත් සභාෙව් ෙම් 
මාතෘකාව යටෙත් කථා කරනෙකොට මතු වුණු කාරණාවක් තමයි  
අපදව්ය පිළිබඳ කාරණය. උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්, 
නැව්වලින් ෙගෙනන අපදව්ය පමණක් ෙනොෙවයි, සාගර දූෂණයට 
බලපාන්ෙන්. සාගරයට ෙවනත් ආකාරයට එකතු වන අපදව්යත් 
මීට ෙහේතු වනවා.  එනම් කෘෂි බිම්වලින් එකතු වන නයිෙට්ට් වැනි 
විෂ මුහුදු ජලයට එකතුවීම නිසා  ඔක්සිජන් නිපදවන පැළෑටි 
වර්ගවල සංහාරයක් ඇති ෙවලා ඔක්සිජන් සංහාරක වල්පැළෑටි 
වර්ග ඇති වනවා. ෙම්ක සාගරයට ෙලොකු බලපෑමක්. ඒ නිසා  
කෘෂි කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය්දීත් අපි සැලකිලිමත් ෙවන්න ඕනෑ. 
ෙමය අදාළ වන්ෙන් සාගරය කියන නිශ්චිත කරුණට විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙම් හා බැඳුණු මහෙපොෙළොවත් එක්ක බද්ධ වුණු 
සාගරය ආරක්ෂා කරන්න අවශ්ය වන විධිෙය් අෙනකුත් පරිසර 
සාධක සුරක්ෂිත ෙනොකෙළොත්, අපට සාගර දූෂණය වළක්වන්න 
පුළුවන් වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ෙම් සියල්ල එකට එකක් බැඳී 
තිෙබන සාධක. පස, ජලය, කෘෂි කර්මාන්තය, තාක්ෂණය යන 
ෙම් සියල්ල එකට බැඳි තිෙබනවා. ඒ නිසා ජාතික වශෙයන් අපට 
වගකීමක් තිෙබනවා, ෙම් සියලු කාරණා සමස්තයක් හැටියට 
ෙගන - සාගරය පිළිබඳ පරිසර සංරක්ෂණය විතරක් ෙනොෙවයි, -  
සියලුම පරිසර සාධක ආරක්ෂා කරන්න; ඒවා සංරක්ෂණය 
කරන්න.  

ඇත්ත වශෙයන්ම, පරිසර හානියට බලපාන අෙනකුත් කරුණු 
පාලනය කිරීම සඳහා වූ ෛනතික තත්ත්වයන් නිර්මාණය කිරීම 
සහ ඒ පිළිබඳ ආකල්ප හැඩ ගැස්වීම අපි කාටත් පැවරුණු වග 
කීමක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
නිෙයෝජනය කරන ගරු මන්තීතුමාත් මීට කලින් ෙම් කාරණය 
මතු කළා. සාගර පත්ෙල් ඇති වන වල් ශාක නිසා, සමහර තැන් 
ජීවීන්ෙගන් ෙතොර ෙසොෙහොන් කලාප විධියට පවතිනවා. එවැනි 
ෙසොෙහොන් කලාප 400ක් පමණ ෙම් සාගරෙය් තිෙබනවා. 
ෙමක්සිෙකෝව ආසන්නෙය් වර්ග සැතපුම් 7,000ක් විතර විශාල 
ෙසොෙහොන් කලාපයක් තිෙබනවා. එම ස්ථානවල එකම 
ජීවිෙයක්වත් නැහැ. ඒකට ෙහේතුව තමයි, සාගර පතුෙල් ඇති වන 
වල් පැළෑටි වර්ග. සතුන් විනාශ කරන ෙවනත් ඇල්ගී, ඒ 
කියන්ෙන් රසායනික සංෙයෝග නිසා ඇති වන ෙවනත් පැළෑටි 
වර්ග විසින් ජීවීන් සම්පූර්ණෙයන් විනාශ කරන තත්ත්වයකට 
සාගර පත්ල පත් කරලා තිෙබනවා. එක පැත්තකින් ෙම්වා සිදු 
වන්ෙන් මිනිස් කියාකාරකම්වල පතිඵලයක් නිසායි. ඒ වාෙග්ම, 
ඒවා අපට පාලනය කළ හැකියි. දැන් ෙමවැනි නිෙයෝගවලින් 
පාලනය කළ හැකි වැදගත් කරුණු රාශියක් තිෙබනවා.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2017 ෙසොයා ගැනීම්වලට 
අනුව, ෙගෝලීය සාගර ජලෙය් අඩංගු  ප්ලාස්ටික් කැබලි සංඛ්යාව 
ටිලියන 5යි. ටිලියන 5යි!  ඒ වාෙග්ම, සෑම වසරකම මිනිසුන් 
මුහුදට මුදා හරින ප්ලාස්ටික්  ෙතොගෙය් බර පමාණය ෙටොන් 8යි. 
ෙටොන් 8ක්! ෙම්වා මිනිස ් කියාකාරකම්වලින් ඇති වන ඒවා. 
ඇත්තවශෙයන්ම ෙම්වා පාලනය කරන්න ෙමවැනි නිෙයෝගවලින් 
පමණක් පුළුවන්කමක් ලැෙබයිද? අපි සම්පදායානුකූලව සාගර 
පරිසරය සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා ජගත් වැඩ පිළිෙවළත් එක්ක 
එකට බද්ධ වන නිෙයෝග, ෙරගුලාසි පැනවීම එක පැත්තකින් 
ශීලාචාරකමක්. නමුත්, ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කරන්නට අවශ්ය වූ, 
ජාතික වශෙයන් අපි දරන ආකල්පමය ෙවනස්කමක් අෙප් රට 
ඇතුෙළේ අපි ඇති කිරීම වැදගත් වනවා. පරිසර සංරක්ෂණය කිරීම, 
සාගර පත්ල ආරක්ෂා කිරීම, ඒ වාෙග්ම අෙප් භූමිෙය් පස, ජලය 
සුරක්ෂිත කිරීම, ඒවා නිසි ෙලස මානව සම්පෙත් අවශ්යතාවන් 
ෙවනුෙවන් පවත්වා ගැනීම සහ ඒ ෙවනුෙවන් ෙගෝලීය වශෙයන් 
ඒකාබද්ධ වුණු ජගත් පරිමාණ ව්යාපාර එක්ක එකට බැඳිලා 
දැනුවත් කිරීම වාෙග්ම කටයුතු කිරීම, ඒ ෙවනුෙවන් බලපෑම් 
කිරීම අපට පැවරුණු වගකීමක්.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් නිෙයෝග පනවන අතෙර්, 
ඒ නිෙයෝග පිළිබඳව සද්භාවෙයන් යුතුව කියා කිරීමට අවශ්ය වූ 
යන්තණයක් හැදීෙම් විශාල වගකීමක් අපට තිෙබන බව මම 
කියන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම් වාෙග් දූෂිත සමාජයක් ඇතුෙළේ 
ෙම්වා පාලනය කරන්න පුළුවන්, පාලනයට කැප ෙවන, ඒ 
ෙවනුෙවන් පරිත්යාගයක් කළ හැකි, බලපෑම්වලට යට ෙනොවන 
යන්තණ අපි බිහි කෙළේ නැත්නම්, ෙම්වා හුදු නිෙයෝගවලට 
පමණක් සීමා ෙවනවා. ඒ නිසා  'පරිසරය' කියන කාරණාෙව්දී ෙම් 
ෙද් කියන්න ඕනෑ.  පරිසරයට අප ආදරය කරන පමාණයට 
පරිසරය අපට ආදරය කරනවා; අප පරිසරයට බලපෑම් කරන 
පමාණයට පරිසරය මානව වර්ගයාට බලපෑම් කරනවා. පරිසරයත් 
එක්ක ෙසල්ලම් කෙළොත් එයින් අහිතකර පතිඵල තමයි 
ලැෙබන්ෙන්. ඒ  නිසා  රටක  සංවර්ධනෙය්දී  ඊළඟ  පරම්පරාවට 
අපි,- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කථාව ෙකටි කර අවසන් කරන්න. 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඊළඟ පරම්පරාව ෙවනුෙවන් අෙප් ජාතික වග කීමක් 

තිෙබනවා. ඒ අවශ්ය තත්ත්වයන් නිර්මාණය කරලා, පරිසරය 
පිළිබඳව දැනුමක් -ෙම් කියන සාගර සම්පත ගැන විතරක් 
ෙනොෙවයි- ඇති කළ යුතුයි. ෙම් පරිසර විනාශයට පධාන ෙහේතුව 
වන්ෙන්, අප ජීවත් වන ෙම් පුංචි රෙට් සියලු ක්ෙෂේත තුළ 
තරගකාරී, ධනපති ආර්ථික සංවර්ධනයයි. තරගකාරි 
මානසිකත්වය, එකිෙනකා පරයා ධනය උපයන්න තිෙබන 
වුවමනාව, එක රටක් විසින් අනික් රට යටත් කර ගැනීමට ආර්ථික 
වශෙයන් කරන ෙපළඹවීම කියන ෙම් කාරණා සියල්ල එක්ක රට 
ඇතුෙළේ තමන්ෙග් ආර්ථික ශක්තිය දියුණු කර ගන්න, "පරිසරයට 
ෙහණ ගැහුවත් කමක් නැහැ, රටට ෙමොනවා වුණත් කමක් නැහැ, 
මම තමයි වැෙඩන්න ඕනෑ" කියන සංකල්පය ෙම් සමාජෙයන් 
තුරන් කිරීමට අපි නිසි පියවර ගත යුතුයි. යහපත් ආකල්පවලින් 
ෙහබි සමාජ කමයක් රට ඇතුෙළේ අපි නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ. 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මන්තීතුමා. 

 
[4.56p.m.] 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Thank you, Mr. Presiding Member, for giving me this 

opportunity.  

Sir, I think these Regulations under the Marine 
Pollution Prevention Act are very important. Our country 
is a very small country surrounded by sea. There are also 
many major rivers in our country, which, as we all know, 
flow into the ocean. So, when those flow into the ocean, 
all the muck, dirt and everything that gets collected too go 
into the sea and pollution starts there.  

As I have been mentioning earlier, river pollution is 
one of the biggest problems we have in the country today 
because all the rivers, which start from the upcountry, 
flowing down through the lagoons into the sea not only 
bring in the dirt, but even sand, which gets collected at 
the river mouth where it flows into the sea. For example, 
there is Kala Oya, which runs through Kandy and my 
area. Today, the mouth of Kala Oya and the lagoon are 
filled up with sand. So, what happens is, during the rainy 
season, since the river is completely filled up with sand, 
the whole area of about 10 to 12 villages goes under 
water. When the flood water recedes, it takes all the muck 
into the lagoon and the sea. This happens right around the 
Island. So, I have personally requested the Hon. Minister 
- he is not here - that first and foremost, the rivers must 
be cleared properly. If there is excess sand, mud, clay or 
whatever deposit, that must be removed, allowing free 
flow of water into the sea so that river water does not 
flood the villages or cities like it happens today. So, first 
and foremost, we have to correct that situation. If it is 
corrected, not only pollution, but even the floods - like 
what happened a few months back in the Kalutara area - 
could be prevented. River pollution must be stopped. If 
we could stop river pollution right around the country, 50 
per cent of our problems would be solved.  

In addition, if we take the sea, I would also like to 
remind that fishing using bottom trawling has become the 
biggest problem today because iron rods are used right 
down to the bottom of the sea and along with fish, all the 
sea plants get uprooted. Not only do the sea plants die, 
but fish also lose food.   

Then, I would also like to remind you of Kadolana, 
which is very important for the fishing industry because 
as we know, fish and prawns swim to the areas where 
Kadolana is available to lay eggs and continuous 
generation occurs there. But, unfortunately, due to the 
negligence of the fisherfolk we are losing this day by day. 
They have been cutting down and removing the 
Kadolana trees in those areas. So, we must take all these 
things into consideration.  

Another big problem that we face today, especially in 
the North-Western Province, is sea erosion. Sea erosion 
from Puttalam to Wennappuwa has become a big 
problem. I can remember, about 20 years back in my 
area, in Kalpitiya, Puttalam, we were walking almost two 
to three kilometres on the beach. But, today, that two to 
three-kilometre beach has completely gone under water 
and is no more, the sea has come into the cities - 
Kalpitiya, Chilaw and Wennappuwa - and people are 
losing their houses. So, the Ministry will have to take a 
decision and put a stop to this. They lay rocks along the 
eroding beaches. They have been doing that and it must 
be continued. So, this sea erosion must be stopped.  

I also would like to remind you that there are 2,500 
acres of prawn farms in my area, where they are farming 
and exporting prawns. Then, 60 per cent of the salt 
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requirement of the country is supplied from Puttalam, for 
which we need pure lagoon water. But today, we are 
facing a problem - pollution of the water. Pure lagoon 
water is a must for salt production. So, we will have to 
take these things into consideration.  

In addition to that, Indian fishermen are coming into 
Sri Lankan waters. Those fishermen come up to Jaffna, 
Mannar, Puttalam and Chilaw, not only depriving the 
local fishermen of their livelihood, but also bringing in a 
lot of muck. They use bottom trawling for fishing. In 
addition to that, I am very sorry to say that a big amount 
of ganja is also brought into the country through those 
areas. Our police and navy officers are doing their best in 
capturing the culprits, but sometimes, when those officers 
approach their boats, they dump those illegal goods into 
the sea. Where do they dump? They dump that into the 
Sri Lankan waters. This is one of the biggest problems we 
are facing today. I think only one-fifth or one-tenth of 
what is being smuggled in to our country is caught by the 
police and the navy. Once they know that they are in 
trouble, they dump that into the sea, by which the sea is 
getting polluted day by day. Every catch made by the 
police or the navy has not been in kilos, but in 
hundredweights or tonnes. So, these are the things which 
we will have to consider.  Not only the support of the 
Ministry of Fisheries and Aquatic Resources 
Development  but I think we will also have to get the 
support of the navy and the police for this  because it is 
very important that we stop it.  

As I mentioned earlier, we have to stop pollution of 
the rivers and save the sea plants also. The Hon. Minister 
of Fisheries and Aquatic Resources Development and the 
Ministry are doing a very good job. Even last week, they 
caught some Indian fishing boats. It is only 20 to 30 
kilometres from Madras to Sri Lanka. It is in the stretch 
from Jaffna to Chilaw that all these things are happening. 
Sir, there are over 50,000 people in the Puttalam 
Electorate alone, whose livelihood is fishing. But, what is 
happening today is, all the big fish Mudalalis go out to 
the deep sea to fish, but due to pollution, the small 
fishermen are suffering.  

Therefore, I am indeed very happy that this Motion 
has been brought in and I hope, in the future, such actions 
causing pollution will be stopped and all the muck would 
be prevented from going into the sea so that we will have 
a clean sea.   

Thank you very much.  
 
[பி.ப. 5.05] 
 

ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
ெகௗரவ  தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

கடல்சார் தீழ்ப் த் தைடச் சட்டத்தின் கீழ்வ ம் ஒ ங்குவிதிகள் 

ெதாடர்பான இன்ைறய விவாதத்திேல ேபசுவதற்கு 
வாய்ப்பளித்தைமக்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாண் , கடல் 
வளம் மாசைடதல் சம்பந்தமாகச் சில க த் க்கைள 

ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

எம  நா  கடலால் சூழப்பட்டதாகும். இதனால் கடல் 
வளம் மிக அதிகமாகக் காணப்ப கின்ற . இலங்ைக 
நிலப்பரப்பின் 23 மடங்கானதாக எம  ச த்திரப் பிரேதசம் 
காணப்ப கின்ற . இன்  ச த்திரம் மாசைடவதான  
உலகளாவிய ாீதியில் பாாிய ஒ  பிரச்சிைனயாக 
இ க்கின்ற . இந்தப் பிரச்சிைன தீர்க்கப்பட ேவண் ம். 
அதைன நாங்கள் சாியான ஒ  ெபாறி ைறயி டாகத்தான் 
தீர்க்க ம். அதற்கான சிறந்த ஒ  ெபாறி ைறைய ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்களின் அ சரைணயின்கீ ம் அவாின் 
ெசயற்பாட் ன்கீ ம் இ க்கின்ற சுற்றாடல் அைமச்சு 
உ வாக்க ேவண் ம்.  

இலங்ைகயிேல ல்ேமாட்ைட, தி க்ேகாவில் ஆகிய 
இரண்  இடங்களிேல 'இல்மைனற்' என்ற கனிய வளம் 
அகழ்ந்ெத க்கப்ப வைத விேசடமாக இந்த இடத்திேல நான் 
குறிப்பிட வி ம் கிேறன். நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற 
அம்பாைற மாவட்டத்தி ள்ள ெபாத் வில் ெதாகுதியிேல 
அைமந்த தி க்ேகாவில் பிரேதசத்திேல 'இல்மைனற்', 
'ேசர்க்கன்' ேபான்ற தா ப் ெபா ட்கள் மிக ம் அதிகமாகக் 
காணப்ப கின்றன. இவற்ைற எ ப்பதற்காக ெவளிநாட்  
நி வனங்கள் ேபாட் ேபாட் க்ெகாண்  இந்த அகழ்ைவ 
ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைகயில் ஈ ப கின்றன. அதற்கான 
அ மதிைய வழங்குவதற்கு இந்த அரசும் தயாராக 
இ க்கின்ற . இந்தத் தா ப்ெபா ட்கைள - minerals ஐ 
ெவளிநாட்  நி வனங்க க்கு விற்பதனால் இந்த நாட் க்கு 
ஏற்படவி க்கின்ற பார ரமான விைளவான  எங்களால் 
எதிர்பார்க்க யாத ஒன்றாக இ க்கும்!குறிப்பாக, 
தி க்ேகாவில் பிரேதசத்தில் ஒ வி ந்  ெபாத் வில் 
வைரயான பகுதிகளில் 'இல்மைனற்' அகழ்  ேவைலகள் 
இடம்ெப ம்ேபா  அங்குள்ள மக்கள் பாாியளவிலான 
பிரச்சிைனைய எதிர்ேநாக்க ேநாி ம் என்பதைன இந்த 
இடத்திேல கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

தற்ேபா  அந்தப் பிரேதசத்திேல கடலாிப்  மிக ம் 
ேமாசமான தாக்கத்ைத ஏற்ப த்தியி க்கின்ற . அதாவ  
திட்டமிடப்படாத ஒ  ைற க அபிவி த்தி ெதாடர்பான 
ெசயற்பாட் னாேல ஒ வி ந்  ெபாத் வில் 
வைரயிலான பிரேதசங்கள் கடலாிப்பினால் பாதிக்கப் 
பட் ள்ளன. பல ெப மதிமிக்க காணிகள், வளங்கள் 
சூைறயாடப்பட் க்கின்றன. அந்தப் பிரேதசத்திேல ள்ள 
மக்கள் மிக ம் பாதிப் க்குள்ளான நிைலயி க்கின்றார்கள். 
கடந்த 5 வ டத்தில் கிட்டத்தட்ட 200-300 மீற்றர் 
வைரயிலான இடங்கள் கடலாிப்பினாேல கா ெகாள்ளப் 
பட் க்கின்றன. இந்த நிைலயிேல 'இல்மைனற்' ேபான்ற 
தா ப் ெபா ட்கைள அகழ்ந்ெத த்  ெவளிநாட்  
நி வனங்க க்கு அரசாங்கம் விற்பதனால் ஏற்படப்ேபாகின்ற 
விைள  மிகப் பார ரமானதாக இ க்கும்.  க்கியமாக 
'இல்மைனற்' ெப வதற்கு நிலம் அகழப்ப ம்ேபா , அந்தப் 
பிரேதசத் தி க்கின்ற அாிய வைகயான தாவரங்கள், 
அழிவைடயக் கூ ய நிைலயி க்கின்ற தாவரங்கள், கண்டல் 
தாவரங்கள், ஆ ள்ேவத ம ந் க க்குப் 
பயன்ப த்தப்ப கின்ற ைக வைககள் ேபான்றன 
அழிவைடயக்கூ ய சூழ்நிைல காணப்ப கின்ற .   

அந்தப் பிரேதசத்திேல கட க்குப் பக்கத்தில் களப்  
காணப்ப கின்ற . அந்த களப் க்கும் கட க்கும் இைடயிேல 
ஒ  சிறிய நிலப்பரப் தான் இ க்கிற . அங்ேக  கண்டல் 
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தாவரங்கள், அாியவைக ைகச் ெச கள் மட் மல்ல, 
ெதன்ைன மரத் ேதாப் க்கள் மற் ம் மக்களின் ெப மதிமிக்க 
காணிக ம் காணப்ப கின்றன. அந்த மண்ைண அகழ்ந்  
'இல்மைனற்' அல்ல  தா ப்ெபா ட்கைள எ ப்பதனால், பல 
பாதிப் க்கள் ஏற்ப கின்றன. ெவட் ெய க்கப்ப கின்ற 
மண்ணில் இல்மைனற் 40 சத தம்தான் இ க்கும். மிகுதி 60 
சத தம் ெவ ம் மண்ணாக மீண் ம் அந்த இடத்திேல 
ெகாட்டப்ப கின்ற . அதாவ , compact volume உள்ள மண், 
compact volume அற்ற மிதமான மண்ணாகத் தி ம்ப ம் 
ெகாட்டப்ப ம். இதனால் அந்த இடத்திேல மீண் ம் மீண் ம் 
மண் அாிப்  ஏற்ப வதற்கான வாய்ப் க்கள் மிக அதிகமாகக்  
காணப்ப கின்றன. இந்தத் தாக்கம் மிக ம் பார ரமான .  

ேம ம், அந்தப் பிரேதசத்திேல கூ தலாக மீன்பி த் 
ெதாழிேல  ேமற்ெகாள்ளப்ப கிற . இதனால், கைரேயாரப் 
பிரேதசங்களில் மீன்பி த் ெதாழிைலச் சாியான ைறயிேல 
ேமற்ெகாள்ள யாமற்ேபாகும். அத் டன், அந்தப் பிரேதசம் 
உல்லாசப் பயணத் ைறக்குாிய இடமாக ம் 
காணப்ப கின்ற . உல்லாசப் பிரயாணிகள் அந்த 
இடங்க க்கு வந்  தங்கி, அவற்ைறப் பார்ைவயிட் ச் 
ெசல்கின்றார்கள். இவ்வா  இ க்கும்ேபா  அந்தப் 
பிரேதசத்திேல இப்ப ப்பட்ட ஈனச் ெசயல்கைளச் 
ெசய்வதனால் அங்குள்ள மக்கள் பாாிய பாதிப் க்கைள 
எதிர்ேநாக்க ேவண் யி க்கிற .  

ேம ம், அந்த இடத்திேல பல இயற்ைகயான மண் 
ேம க ம் த ப்  அரண்க ம் காணப்ப கின்றன. அந்த மண் 
மைலகைள - sand dunes - அகற் கின்ற நடவ க்ைக 
பார ரமான விைள கைள ஏற்ப த் ம். ஏெனன்றால், கடந்த 
காலத்திேல ஏற்பட்ட சுனாமியின்ெபா  அந்தப் 
பிரேதசத்ைதப் பா காத்த  இந்த மண் மைலக ம் ேமட்  
அைணக ம்தான். இந்த ேமட்  அைணகைள ம், மண் 
ேம கைள ம் கைலப்பதனால் அல்ல  அவற்ைற 
அகற் வதனால் பாாிய பாதிப்பிைன எம  மக்கள் எதிேநாக்க 
ேவண் ேயற்ப ம். இப்ப ப்பட்ட சூழ்நிைலயிேல 
'இல்மைனற்' அகழ்வதற்கு இந்த அரசு அ மதி 
அளித்தி க்கின்ற . இ  மிக ம் கவைலக்குாிய, பார ரமான 
விடயமாகக் காணப்ப கிற . கடந்தகால அரசு இவ்வா  
'இல்மைனற்' அகழ்ைவ ேமற்ெகாண்டெபா , மக்கள் 
அதற்ெகதிராகப் ேபாரா த் த த்  நி த்தினார்கள். ஆயி ம், 
இந்த நல்லாட்சி அரசு மீண் ம் அதைன ேமற்ெகாள்ளத் 

ணிவைத மிக ம் பார ரமான ெசயலாக நான் 
க கின்ேறன். அப்ப  இந்த அரசு 'இல்மைனற்' 
ெப வதற்காக அந்த இடத்திேல மண் அகழ்  நடவ க்ைகைய 
ேமற்ெகாள்ள அ மதிக்குெமன்றால் மக்கள் அதற்கு 
எதிராக ம் இந்த அரசுக்ெகதிராக ம் தங்க ைடய 
ேபாராட்டத்ைத நடத்தக்கூ ய ஒ  சூழ்நிைல 
உ வாகுெமன்பதைன நான் ெதாிவித் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். எனேவ,  இந்த நல்லாட்சி அரசு 
இவ்வாறான மக்கள் விேராதச் ெசயற்பாட் ைனத் த த்  
நி த்தேவண் ெமன்  இந்த உயாிய சைபயின் லமாக நான் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

நான் இங்ேக கூ பவற்ைறச் ெசவிம ப்பதற்கு இந்தச் 
சைபயிேல சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சர் அவர்கள் இல்ைல. 
அவாிடம் விளக்கங்கைளச் ெசால்கின்றேபா தான் அதற்குாிய 
விைடைய எங்களால் ெபற் க்ெகாள்ள ம். இந்த உயாிய 
சைப ெவ ம் கதிைரக டன் ெவறிச்ேசா க் கிடப்ப  மிக ம் 
கவைலக்குாிய விடயமாக இ க்கிற . அேதேவைள, 
ஆ ங்கட்சியின் சில உ ப்பினர்கள் பின்வாிைசயிேல 
இ ந் ெகாண் , இதைன வியாக்கியானம் ெசய்வ  
ேவதைனக்குாிய விடயெமன் ம் கூறிக்ெகாண் , என  
உைரயிைன த் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.  

[අ.භා. 5.17] 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද දින විවාදයට ගැෙනන 

සමුද දූෂණය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් 
අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා.  ෙම් 
අණපනත් ෙගනැල්ලා, නීති - රීති ෙගනැල්ලා ඒ හරහා අපට අයිති 
වන සමුදීය කලාපය තුළ යම්කිසි සංරක්ෂණ වැඩ පිළිෙවළක්, 
නීතිමය ආවරණයක් ඇති කර ගැනීම රටක් වශෙයන්, දූපත් 
රාජ්යයක් වශෙයන් අපට වැදගත් ෙවනවා. නමුත් අපි ෙමොනයම් 
නීති - රීති ෙගනාවත්, ෙමොන නීති -  රීති පැෙනව්වත්, ෙමොන 
දණ්ඩනයක් ඇතුළත්  කළත් සියලු පශ්නවලට විසඳුම් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. කලින් මම ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 
ඇමතිතුමාෙගන් සහ මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාෙගන් පශ්න කළා,  ඉන්දීය ධීවරයන්ෙග් ආකමණයට 
ලංකාෙව් පිළිතුර ෙමොකක්ද කියලා.  

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන ඇමතිතුමා කිව්වා, ඒ යාතා 
ටික අත් අඩංගුවට ෙගන රාජ සන්තක කළා කියලා. රාජ සන්තක 
කළ පමණින්ම ෙම් ගැටලුව විස ෙඳන්ෙන් නැහැ. රාජ සන්තක 
කිරීම තුළ සිදු වන්ෙන් මුහුදට ගිහින් දමන්න ප්ලාස්ටික් කෑලි 
ෙගොඩක්, අපදව්ය ෙගොඩක් එකතුවීම පමණයි.  නීති රීති 
නියමාකාරෙයන් කියාත්මක කර ගන්න අපි උත්සාහ කරන්නට 
ඕනෑ.  

තරුණ නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයකු හැටියට මහවැලි සංවර්ධන 
හා පරිසර නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. එතුමාට 
ෙපොඩි ෙචෝදනාවක් කළ නිසාද දන්ෙන් නැහැ, එතුමා ෙදොර 
ඇරෙගන ඉක්මනට සභාවට ආවා. එතුමා උෙද් ඉඳන් සභාෙව් සිටි 
බව අපි දැක්කා. එතුමා වාෙග් තරුණ පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ට, මැති ඇමතිවරුන්ට ෙම් රට ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් 
වගකීමක් තිෙබනවා. හණමිටි අදහස්, එදා ඉඳලාම  පුස්ෙකොළ 
ෙපොත්වල තිෙබන නීති - රීති ඉදිරියට ෙගන යනවා නම් ෙම් 
නිෙයෝග පැෙනව්වාට එයින් බලාෙපොෙරොත්තු වන අෙප්ක්ෂා ඉටු 
ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙහම ෙවන්ෙන් නැති නිසා තමයි අද සමුද 
දූෂණය විතරක් ෙනොෙවයි,  රට තුළත් දූෂණ සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. අද රට තුළ සිදු වන දැවැන්ත දූෂණ සම්බන්ධෙයන් 
පරණ නීති රීති සමඟ කටයුතු කරන්නට බැරි බව දැන් ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් ඉන්න සමහර උදවියත් කියනවා.  

ඊෙය් කිව්වා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න්යාය පුස්තකයට ඇතුළත් 
කරන්ෙන් නැතිව විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව ෙගෙනන්න බැහැ 
කියලා. න්යාය පුස්තකයට ඇතුළත් ෙනොකිරීම නිසා නීතිමය 
පශ්නයක් ඇති ෙවනවා කියලා කිව්වා. වර්තමාන ආණ්ඩුව  
ෙමවැනි සුළු සුළු කාරණා මත හැම පශ්නයක්ම, හැම ෙදයක්ම යට 
ගහනවා.  හැබැයි ෙකොයි ෙවලාවක හරි ඒවා ඉදිරියට එනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඊෙය් පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී ගත් තීරණය ගරු 

කථානායකතුමා ඔබතුමන්ලාට පැහැදිලි කළා.  
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඔව්. මූලාසනාරූඪ ගරුමන්තීතුමනි, ගරු කථානායකතුමා 

පකාශ කළ ආකාරයට පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී එවැනි තීන්දුවක් 
ගත් එක ගැනත් අපි පුදුම ෙවනවා. ෙමොකද, ගරු අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීතුමා පක්ෂ නායකවරෙයක්. එතුමා ෙම් සභාවට 
ඇවිල්ලා නැවත පශ්න කරනවා. අපි දිගින් දිගටම ඒ ගැන කථා 
කරන්නට අවශ්ය නැහැ කියලා මම හිතනවා.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක නිවැරදි කරන්නට, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීමා එම 

සාකච්ඡාෙව් ඉඳලා තිෙබනවා. මම ෙම් සඳහන් කරන්ෙන් ඔය 
කාරණය මූලාසනයට ඉලක්ක ෙවන නිසායි.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
පැහැදිලියි. නමුත්  පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් ෙවන්නට පැය 

භාගයකට, පැයකට පමණ ෙපර පක්ෂ නායක රැස්වීම පවත්වනවා. 
අපිත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. නමුත් ඒ තීරණ පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන් අතරට යන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මම හිතන්ෙන්- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
නැහැ, වැරැදියි. මම හිතන්ෙන් ඔබතුමා දන්ෙන් නැතිව ඇති. 

පක්ෂ නායක රැස්වීම පවත්වන කාල සටහනක් තිෙබනවා. ඒ 
හැෙරන්නට විෙශේෂ පක්ෂ නායක රැස්වීම් පවත්වන අවස්ථාත් 
තිෙබනවා.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. නමුත් මම කියන්ෙන් - 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එතුමාෙග් නායකයාත් ඒ පක්ෂ නායක රැස්වීම නිෙයෝජනය 

කළා. කථානායකතුමා තනියම තීරණයක් ගන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඊෙය් ගැටලුව පැන නැඟුණු අවස්ථාෙව් සියලු ෙදනාම ඒක 

දැක්කා. 

න්යාය පුස්තකයට ඇතුළත් කරන්ෙන් නැතිව, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් තීන්දුවක් ගැනීම වැරැදියි කියන එකයි අපි කිව්ෙව්. 
ඒ තීන්දුව පක්ෂ නායකයන්ට හරි වුණත්, පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ට වැරැදියි නම් මම හිතන්ෙන් ඒක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අභාග්යයක් කියායි. ඒ පූර්වාදර්ශය ෙහොඳ නැහැ කියන එකයි 
ආධුනික මන්තීවරෙයකු විධියට මම කිව්ෙව්. පක්ෂ නායකයන් 
එකඟ වනවා; මන්තීවරු ඒ තීන්දු ගැන දන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
එෙහම කමයක් අනුගමනය කරන්න බැහැ. න්යාය පුස්තකයට 
එන්ෙන් නැති ෙදයක් පිළිබඳව පක්ෂ නායකයන්ට කථා කරන්න 
බැහැ.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහත්මයා එක්ක ඔබතුමාෙග් 

කණ්ඩායෙම්දී ඒ කාරණය ගැන කථා කර ගන්න.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඒක තමයි. ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.  ඔය ෙකෝට් ඇඳ ගත් මහත්වරු 

කලබල ෙවන්ෙන් බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුව ගැන ෙතොරතුරු චුට්ටක් 

එළියට එනෙකොටයි. ෙම් බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුව සම්බන්ධෙයන් 
footnote දාපු කට්ටිය හරි අමාරුෙවන් දැන් කෑ ගහනවා. මුදල් 
අමාත්යාංශෙයන් රුපියල් ලක්ෂ පහ ගණෙන් මුදල් ෙවන් 
කරෙගන කටයුතු කරපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු ගැන ඉදිරිෙය්දී 
රටට එළි ෙවයි. ඒ පිළිබඳව අපි  කථා කරන්න අවශ්ය නැහැ. තව 
තර්ක කරනවා නම් රුපියල් ලක්ෂ පහ ගණෙන් මුදල් ෙබදී ගිය 
හැටි ගැනත් ෙතොරතුරු ඉදිරිෙය්දී ෙහළිදරවු ෙව්වි.  

අද කථා කරන්ෙන් මහ මුහුද ගැනයි. තවම බැඳුම්කර ගනු-
ෙදනුව ගැන කථා කරන්න අපි පටන් ගත්ෙත් නැහැ. ඒ පිළිබඳව 
කථා කරන්න ෙහට-අනිද්දා දවසක පුළුවන් ෙව්වි. ඒ ෙයෝජනාව 
පිළිබඳව කථා කරන එක නවත්වන්න එපා කියන ඉල්ලීමත් අපි 
ඔබතුමන්ලාට ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා ඒ  
පිළිබඳව කථා කරන්න විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුවට   
ඉදිරිපත් කරන්න. ඔබතුමන්ලා ඒ විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න ඉඩ සලස්වන්න. ඒෙකන් 
ඔබතුමන්ලාට පුළුවන්, ඔබතුමන්ලාෙග් නිර්ෙදෝෂී භාවය පිළිබඳව 
රටට කියන්න. අපි ඒ වන තුරු කියනවා, ඔබතුමන්ලාට රුපියල් 
ලක්ෂ පහ ගණෙන් දුන්නු ඒවා පිළිබඳව ෙතොරතුරු අපි ළඟ 
තිෙබනවාය කියලා. ඒ නිසා  ඔබතුමන්ලා අපි ඉදිරිපත් කරපු 
විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවට ෙනොබියව මුහුණ ෙදන්න. එෙහම 
නැතිව ඒ අමාත්යවරයාට ඇමතිකෙමන් අස් ෙවන්න කියලා 
බලපෑම් කරන්න යන්න එපා. ඒ අමාත්යවරයාට තව කිව යුතු 
ෙගොඩාක් ෙද්වල් ඇති. අද කැබිනට් මණ්ඩලෙය් රැසව්ීමටත් ඒ 
අමාත්යවරයා ආෙව් නැති නිසා ඒ විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනනවාද නැද්ද කියන ෙදගිඩියාවත් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ තිෙබනවා. මම ඊට වඩා ඒ ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැහැ.  

අද අපි මහ මුහුද ගැන කථා කරන ෙකොට,   හම්බන්ෙතොට 
වරාය ගිවිසුම ගැනත් කියන්න ඕනෑ.  හම්බන්ෙතොට වරාය ගිවිසුම 
නිසා හම්බන්ෙතොට වරාය ආශිත පෙද්ශය විතරක් ෙනොෙවයි, Port 
City ව්යාපෘතිය නිසා ෙකොළඹ ආශිත පෙද්ශය විතරක් ෙනොෙවයි, 
සියලු පෙද්ශවල මහ මුහුද දූෂණය වනවා. පරිසරෙය් තිෙබන 
සියලුම සම්පත් ටික විනාශ වනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් නීති 
ෙගනාපු පමණින්ම ෙම් කටයුතු නතර ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ඔබතුමන්ලා ෙම් නීතිවලට ශක්තිය ලබා ෙදන්න. ඒ කියන්ෙන්, 
ෙම් නීති කියාත්මක කරන්න අදාළ බලකායන්වලට අවශ්ය 
පහසුකම් ලබා ෙදන්න. මුහුද නිරීක්ෂණය කරන්න ඉන්න ෙවරළ 
ආරක්ෂක බලකායට අවශ්ය ෙබෝට්ටු නැහැ.  මම හිතන විධියට ඒ 
ෙවනුෙවන් ෙබෝට්ටු ෙදක, තුනයි රට පුරාවටම තිෙබන්ෙන්. ඒ 
සඳහා අවශ්ය කරන පහසුකම් නැහැ. GPS තාක්ෂණය ෙම් සඳහා 
ෙයොදා ගන්න උත්සාහ කරනවාය කියා ඔබතුමන්ලා පකාශ කරලා 
තිබුණා. මම හිතන්ෙන් ඒක වඩාත් ෙහොඳයි. නමුත් ඒවාවත් අෙප් 
රටට ෙගනැල්ලා, තවම ස්ථාපිත කරලා නැහැ. ෙම්වා නීතියක් 
විධියට පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන ඒම පමණක්ම ෙනොෙවයි, ඒවා 
කියාත්මක කරන්න අවශ්ය පහසුකම් ටික ලබා ෙදන්න. ෙමොකද, 
2009න් පස්ෙසේ ඉඳලා 2014 වන තුරු නාවික හමුදාවට යම්කිසි 
කමෙව්දයක් බාර දීලා තිබුණා. ඒ කමෙව්දය රට පුරා කියාත්මක 
වුණු ආකාරය අපි  පසුගිය කාලෙය් දැක්කා. තිකුණාමලය, 
මඩකලපුව, මන්නාරම වාෙග් පෙද්ශවල ඉදි කරලා තිෙබන 
කඳවුරුවලට නාවුක හමුදාෙව් කණ්ඩායම් ෙයොදවලා තිබුණා. අද 
වනෙකොට ඒ කඳවුරුවලට ෙලොකු තර්ජනයක් එල්ලෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ පෙද්ශයන්වල සිටින සංවිධාන සහ වැසියන් ඒ 
කඳවුරු භූමි  ඉල්ලනවා. සමහර ෙවලාවට එම රජෙය් භූමි 
ෙපෞද්ගලික අංශයට ඉල්ලනවා.  

ඒෙගොල්ෙලෝ ඒවා අරෙගන, ඒ භූමි තුළ තමන්ෙග් ඉඩකඩම්, 
මායිම් ෙවන් කර ගන්නවා. ෙම්කට රජයට මුහුණ ෙදන්න 
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හැකියාවක් නැහැ. ෙම් රජය ඒවාට නිසි පිළිතුරු ෙදන්ෙන් නැහැ. 
යම්කිසි ෙකෙනක් කෑ ගහලා ඉඩම ඉල්ලුවා නම්, ඉඩෙමන් අයින් 
 ෙවන්න කියලා නාවික හමුදාවට කියනවා. එම නිසා ෙම් හැම 
එකක්ම බද්ධ විය යුතුයි, ආරක්ෂක අමාත්යාංශයට. ෙමොකද ෙම් 
රජය විෂයය අනුව, විද්යානුකූලව අමාත්ය ධුර ලබා දුන් රජයක් 
කියලාෙන් ඔබතුමන්ලා පකාශ කර තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට, 
මහාමාර්ග අමාත්යාංශය, උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශයට 
විද්යානුකූලව ගැළෙපනවා කියා අපට හිතන්න වනවා. ෙමොකද, 
මහාචාර්යවරු, ආචාර්යවරු ඉන්න ආණ්ඩුවක් ෙන්, ෙම්ක. [බාධා 
කිරීමක්] ඔව්, හරි. ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා හරියටම හරි. ගම්පහ 
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරමින් ජාතික ලැයිස්තුෙවන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවත්, එතුමා කියනවා  

 
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 කියලා. ඔය ෙදන පූර්වාදර්ශය. හරිම සතුටුයි. එතුමා  කියන 
විධියට නම් විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යෙයෝ මහ පාෙර් ඉන්ෙන් ඒ ඇමතිකම 
දුන්න නිසා.   

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය 

ෙමොකක්ද?  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා මෙග් නම සඳහන් කළ 

නිසා මම ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. මම කිසිම ආකාරයකින් 
කියපු නැති ෙදයක්, කිව්වාය කියා එතුමා පකාශ කරනවා. එතුමා 
කියපු ඒ අසත්ය පකාශ වහාම ඉල්ලා අස්කර ගන්න ඕනෑ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා සම්බන්ධෙයන් කර ඇති එවැනි 

පකාශ ෙමම කථාෙවන් ඉවත් කරන ෙලස මම නිෙයෝග කරනවා. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ ෙනොකිව්වාට, එතුමා දැන් ෙමතැනත් 

කථා කරලා කිව්වා. එළිෙයදීත් කිව්වා. ඉතින් අප ඕක ගැන තර්ක 
කරන්න අවශ්ය නැහැ. කලබල ෙවන්න එපා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව ටික ෙවලාවයි තිෙබන්ෙන්, ගරු මන්තීතුමනි. 

විෂයට අදාළව කථා කරන්න.  

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඒ කටයුත්ත ඒ ආකාරෙයන් සිද්ධ ෙවයි.  

ඊළඟට, මහ මුහුෙද් තිෙබන ෙකොරල් පර ගැන කථා කරමු. 
ෙම් දූෂණය නිසා අද හික්කඩුව, කල්පිටිය වැනි පෙද්ශවල  
ෙකොරල් පර දැකගන්න අපහසුයි. ෙමොකද, ඒවා විනාශ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

අපි හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන කථා කරනවා. ඒ වරාය මිලදී 
ගන්න -බදු ගන්න- එෙහම නැත්නම්, ඒ අවශ්ය කටයුතු කරන්න 
එන ආයතනය ගිවිසුම්ගත වුණාට පසුව වරාය දැවැන්ත විධියට 
පුළුල් ෙවනවා. එය චීන රෙට් ආයතනයක්. එම ආයතනය ෙම් 
වරාය ලබාගත්තාට පසුව ෙම් ෙද්වල් කළමනාකරණය කරගන්න 
අපට පුළුවන් ෙවයිද? රට ඇතුෙළේ තිෙබන කුණු පශ්නය 
කළමනාකරණය කරගන්න බැරි ආණ්ඩුව වරාය බදු දුන්නාට 
පසුව ෙකොෙහොම කළමනාකරණය කරගනීද කියන පශ්නය අපට 
තිෙබනවා. ෙමොකද, අද ෙලෝකෙය් මහ මුහුදට වැඩිෙයන්ම කැළි 
කසළ එකතු කරන රට බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් චීනයයි.   

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමාෙගන් මම අහන්න 

කැමැතියි, දිවුලපිටිෙය් තිෙබන වළවල්වලට කුණු දමලා පුරවන්න 
බැරිද කියලා.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමනි, කථා කරන්න. 

ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
දිවුලපිටිෙය් වළවල්වලට විතරක් ෙනොෙවයි, ඔබතුමාෙග් ඕනෑ 

වළකට දමන්න තිෙබන කුණු ටිකක් දමාගත්තාට අපට කමක් 
නැහැ. ඔය වළවල්වලත් ඕනෑ තරම් බස්සන්න පුළුවන් ඒවා ඇති. 
ඒකට අපට කරන්න ෙදයක් නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමා වළ පරිස්සම් 
කර ගන්න. ඒක ඔබතුමාෙග් වැඩක්. අෙප් වළවල් ගැන අප 
බලාගන්නම්. මහාචාර්යවරු ඔය විධියට ආවාට, ඔය වාෙග් 
වැඩකට නැති ෙද්වල් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න එපා. 
ෙම්ක වැදගත් විවාදයක් යන ෙවලාවක්.  

අපදව්ය මහ මුහුදට දැමීම අතින් අෙප් රට අද ෙලෝකෙය් 
පස්වැනි තැනට ඇවිත් තිෙබන්ෙන්. මිලියන 20ක් වාෙග් ෙපොඩි 
ජනගහනයක් ඉන්න රටක් ෙම් වාෙග් ෙදයකින් පස් වැනි තැනට 
ආවා කියන්ෙන්, අප ෙබොෙහොම භයානක තැනක ඉන්නවාය 
කියන එකයි. අපට වරාය තිබුණා නම්, ඒ වරාෙයන් මුදල් හම්බ 
කරලා අෙප් පරිසරය හදා ගන්න අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා. බදු 
ගන්න මිනිහා වත්ත ෙමොන විධියට විනාශ කරයිද, ෙගය ෙමොන 
විධියට විනාශ කරයිද, රට ෙමොන විධියට විනාශ කරයිද කියා අප 
දන්ෙන් නැහැ; ඒවා තුළින් රටට ෙමොන තරම් නීතී විෙරෝධී ෙද්වල් 
ඇතුළු ෙවයිද කියා අප දන්ෙන් නැහැ. අපට ඒවා පරීක්ෂා කරන්න 
පුළුවන් කමෙව්දයක් නැහැ. වර්ග කිෙලෝමීටර සියයක පමණ 
පමාණයක් ෙම් භූමි පෙද්ශයට ඇතුළත් ෙවනවාය කියා ඒ 
ගිවිසුෙම් පවා තිෙබනවා. එම නිසා ෙම්ක ෙහොඳ තත්ත්වයක් 
ෙනොෙවයි.  

අද මත්දව්ය ගැන කථා කරලා බලන්න. අෙප්  ආණ්ඩුෙව් 
ඉන්න මුදල් ඇමතිවරුන්ට පුදුම ෙලඩ ෙන්, හැෙදන්ෙන්.  

263 264 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member)   
දැන් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා 

මන්තීතුමාෙග් ෙවලාව ඉතිරිව තිෙබනවා. එතුමා එන්ෙන් නැහැ 
කියා තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒ ෙවලාව ෙවනුවට තමයි ඔබතුමාට අවස්ථාව දුන්ෙන්.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
දැන් ඒ ෙවලාවත් අවසානයිද?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔව්. ඒ ෙවලාව තමයි ඔබතුමාට දුන්ෙන්. අද කථික 

ලැයිස්තුෙව් ඔබතුමාෙග් නම තිබුෙණ් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
නැහැ, නැහැ. මට දුන්ෙන් ඩී.වී. චානක මන්තීතුමාෙග් ෙවලාව 

ෙන්. චානක මන්තීතුමාෙග් ෙවලාවට කංචන විෙජ්ෙසේකර 
මන්තීතුමාෙග් විනාඩි තුනකුත් එකතු ෙවලා විනාඩි 10ක් වුණා.  
සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මන්තීතුමාට තිෙබන විනාඩි දහයක් 
එෙහම පිටින්ම මට නැවත තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒ නියමිත ෙව්ලාව දැන් අවසන්.  ඕනෑ නම් තව විනාඩි ෙදකක් 

ෙදන්නම්. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඉතිරි ටිකත් කියලාම නතර කරන්න මට තව විනාඩි ෙදක 

තුනක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   

මා කියා ෙගන ආෙව් දැන් ෙම් මුදල් ඇමතිවරුන්ට ෙවලා 
තිෙබන ෙද් ගැනයි. සමුද දූෂණය වැළැක්වීෙම් පනත වාෙග්ම  
ෙම්වාත් රටට වැදගත්.  එක් මුදල් අමාත්යවරයකු ඇවිල්ලා  මහ 
බැංකුවට අදාළව දූෂණයක් කරලා, මහ බැංකුෙව් නිලධාරින් 
අමාරුෙව් දාලා තිබියදී, දැන් ඊළඟ මුදල් ඇමතිවරයාෙග් 
ෙල්කම්වරයාත්  වැඩ පටන් අරෙගන තිෙබනවා. දැන් ඒ මුදල් 
ඇමතිවරයාෙග් ෙල්කම්වරයා ෙහෙරොයින්, ෙකොෙක්න්, අසීස් වැනි 
රෙට් නැති මත්දව්ය ෙගනැල්ලා එළිපිට පත්තු ෙවලා. බලාෙගන 
ගියාම හිටපු මුදල් ඇමති, වර්තමාන විෙද්ශ ඇමතිවරයාට 
ෙනොෙවයි, මුළු ආණ්ඩුවටම එෙරහිව විශ්වාස භංගයක් ෙගෙනන්න 

ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, පත් කරන පත් කරන මුදල් ඇමතිවරු 
ඒ තරමටම දූෂණ කටයුතු කරන තැනට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම්කට මුලින්ම වග කිව යුත්තා අගමැතිවරයායි. ෙමොකද, 
අගමැතිවරයා යටෙත් තමයි  මුදල් අමාත්යාංශය, මහ බැංකුව 
තිෙබන්ෙන්. ඉතින් එතුමා යටෙත් තිෙබන මහ බැංකුෙව් ෙසේප්පුව 
කඩලා මුදල් ගන්න පුළුවන් තත්ත්වෙය් අය ඉන්නවා නම් ඒකට 
වගකිව යුත්තා අගමැතිවරයායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද වන විට තරුණ ජීවිත 
ගණනාවක් ෙහෙරොයින්වලට ඇබ්බැහි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම්වා රට පුරා ව්යාප්ත ෙවලා තිෙබනවා.   
පසුගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙමොනවාද කිව්ෙව්?  "එතෙනෝල් 
ආණ්ඩුව" කිව්වා.  "කුඩු ආණ්ඩුව" කියමින් විශාල ෙලස ෙචෝදනා 
කළා.  ගරු අනුරාධ ජයරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමා 
තරුණ මහජන නිෙයෝජිතයකු විධියට ෙම් සමුදය දූෂණය වන එක 
විතරක් ෙනොෙවයි, සමුදය හරහා රට දූෂණය වන එකත් වළක්වා 
ගන්න ෙම් ආරක්ෂක වැඩ පිළිෙවළවල් උපෙයෝගී කර ගන්නය 
කියන  ඉල්ලීම අපි කරනවා;  ඒවාට අවශ්ය කරන පහසුකම් ලබා 
ගන්නය කියන ඉල්ලීම කරනවා.  ඇත්තටම ෙම්ක ෙබොෙහොම 
භයානක ෙදයක්. ෙම් ෙහොෙරොයින්, ෙකොෙක්න් වැනි මත්දව්ය අද 
රාජ්ය අනුගහෙයන් රට තුළ ෙබදන තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. අද සෙතොසට අයත් වාහනවලයි ෙකොෙක්න් ෙගන 
එන්ෙන්. අද රාජ්ය වාහනවලයි ෙකොෙක්න් එෙහට ෙමෙහට ෙගන 
යන්ෙන්. දැන් ඔය උජාරුවට කෑ ගහන අය කියන්න, ඔය අල්ලපු 
ෙකොෙක්න් කිෙලෝ ගණන්වලට, ෙටොන් ගණනට ෙමොකද වුෙණ් 
කියලා. ඒවා මහ මුහුදට  දමනවා අපි දැක්ෙක් නැහැ. ඒවාට ගිනි 
තියනවා දැක්ෙකත් නැහැ. ඒවාට කරන කිසි ෙදයක් අපි දැක්ෙක් 
නැහැ. ඒවා ෙපොඩි ෙපොඩි ෙකොටස්වලට ෙබදලා, ඔබතුමන්ලාෙග් 
ෙල්කම්වරු හරහා රට පුරා ෙබදනවා. ෙම් ඇමතිවරුන්ෙග් ෙගෝල 
බාලයින් ටික තමයි ඒවා ෙගන යන්ෙන්. ෙම්ක සහ ගහන, ෙහණ 
ගහන අපරාධයක්. අර ගරු රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමා කියනවා 
වාෙග් ෙහණම ගහන්න ඕනෑ  ෙම්වා ෙගන්වන මිනිස්සුන්ට. ඒ 
හැර ෙවන ෙදයක් ෙනොෙවයි, කියන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ ඇයි? ෙම් 
මන්තීවරුන්ෙග්, ඇමතිවරුන්ෙග් ෙගෝල බාලයින් ටික  
ෙහෙරොයින්  අරෙගන යනවා, ෙකොෙක්න් අරෙගන යනවා හසු 
ෙවනවා. ෙම්ක හරි භයානක ෙදයක්. ඉස්සර රුපියල් 1,000ක්, 
රුපියල් 1,500ක් වැනි ෙපොඩි ගණන්වලට විකුණපු ෙහෙරොයින් - 
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රීති පශ්නයක් අහන්න 

තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් 

රීති පශ්නය? 

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා කියනවා ෙම් ජාවාරම් 

කරන්ෙන් අෙප් ආණ්ඩුෙව් අයයි කියලා. ෙමතුමා නිෙයෝජනය 
කරන ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ඉන්න මන්තීවරයකුෙග් තාත්තා 
සබරගමුෙව් මහ ඇමතිවරයා.  එතුමාෙග් ආරක්ෂක වාහනෙය් 
තිබිලා මත්දව්ය කිෙලෝ 05ක් හසු වුණා. ඒවාට ෙමොනවාද වුෙණ් 
කියලාත් අහන්න කැමැතියි. 
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ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඒවාට නීතිය කියාත්මක කරන්න. ඔබතුමන්ලා ෙකෝට් 

ඇඳෙගන ඒවා ඇතුෙළේත් ෙකොෙක්න්  දමාෙගන පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එනවාද කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීම්] අපි ෙචෝදනා 
කරන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත්  මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී 

තිෙබන කාලය අවසානයි. 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තත්පර කිහිපයක් ෙදන්න. මම 

අවසන් කරන්නම්.  

ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඔය කියන 
පවුල්වල පශ්න, ගම්වල පශ්න, ආසනවල පශ්න  ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට අදාළ නැහැ. සාක්ෂි තිෙබනවා නම් ඔබතුමන්ලා 
ඉදිරිපත් කරන්න. ගරු අනුරාධ ජයරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි,  
මා ඉල්ලා සිටිනවා, විෙශේෂෙයන්ම රට දූෂණය කරන ෙහෙරොයින් 
ඇතුළු මත්දව්ය පාලනය කිරීම සඳහාත් කමෙව්දයක් තරුණ 
මන්තීවරයකු විධියට ඔබතුමා ෙගනැල්ලා ඒ අවශ්යතාව රටට ඉෂ්ට 
කර ෙදන්නය කියා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 

පිළිතුරු කථාවක් කරනවාද? 

 
[අ.භා. 5.34] 
 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා (මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன - மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் 
சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද සමුද දූෂණය වැළැක්වීෙම් 

පනත යටෙත් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කර තිෙබන අවස්ථාෙව්දී ගරු 
මන්තීවරුන් ෙබොෙහොමයක් ඉතා හරවත් අදහස් ෙබොෙහොමයක් ෙම් 
ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළා. ෙම් කරුණු කාරණා සැලකිල්ලට 
අරෙගන  අපි ෙබොෙහෝ විට කථා කරන පරිසරයට අමතරව, 
එතැනින් එහාට ගිහිල්ලා අෙප් සමුද පරිසර කලාපය ආරක්ෂා කර 
ගන්න, අෙප් භූමිය වාෙග් අට ගුණයකින් යුත් සමුදීය පරිසරය 
ආරක්ෂා කර ගන්න ඒ ගරු මන්තීවරුන් ලබා දුන් අදහස් අප අගය 
ෙකොට සලකනවා. ඇතැම් ගරු මන්තීවරුන් අපි හිතපු නැති,  අපි 
කථා ෙනොකරන කාරණා සම්බන්ධෙයනුත්  ෙබොෙහොමයක්  අදහස් 
ලබා දුන්නා. 

සියලු ෙදනාෙග් අදහස් අරෙගන අපි තවත් ෙහොඳ විධියට ෙම් 
ෙද්වල් ඉදිරියට කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා 
කියන එක විෙශේෂෙයන් සිහිපත් කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ අදහස් 
ලබා දීපු මන්තීවරුන්ට, අමාත්යවරුන්ට විෙශේෂෙයන්ම අපි 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. පාර්ලිෙම්න්තුව හැටියට අපි ෙම්වාට අවශ්ය 
නිෙයෝග පනවලා, ඒවා නීතින් බවට පත් කරලා රෙට් කියාත්මක 

කරනෙකොට ඒවා කියාත්මක කිරීමට පත්වන නිලධාරින් ඉන්නවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අද ෙවනෙකොට ෙම් නිෙයෝග ෙම් විධියට හදලා 
ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා විශාල දායකත්වයක් දක්වපු කණ්ඩායමක් 
ඉන්නවා.  

විෙශේෂෙයන් පරිසර අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා, අතිෙර්ක 
ෙල්කම්තුමන්ලා ඒ වාෙග්ම සමුදීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිෙය් 
සභාපතිතුමා, සාමාන්යාධිකාරිතුමා ඇතුළු ඒ සියලුම නිලධාරින් 
ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ. ඔවුන් විවිධ ආයතනත් එක්ක 
විවිධ පශ්න, අභිෙයෝග රාශියක් මැද ෙම් කාරණා ෙකොෙහොම හරි 
කියාත්මක කිරීම ෙවනුෙවන් අවශ්ය සහෙයෝගය ලබා දීලා ඒ 
ආයතන ඉදිරියට අරෙගන යන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. 2009 
ජනවාරි 1වැනි දා ඉඳලා ෙම් ආයතනය කියාත්මක වීමත් එක්ක අද 
ෙවනෙකොට වඩා ෙහොඳ තත්ත්වයකට ආයතනය අරෙගන එන්න 
අපට ඒ තුළ පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ සියලුෙදනාටත් ෙම් 
ලබා දුන් සහෙයෝගය සම්බන්ධෙයන් ස්තුතිවන්ත  ෙවනවා. අද ෙම් 
විධියට නිෙයෝග ඉදිරිපත් කරලා, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙහොඳ 
විවාදයක් ඇති කරලා, එය රෙට් නීතියක් බවට පත් කරලා 
කියාත්මක කරන්න ඒ සහෙයෝගය, ශක්තිය ලබා දීපු සියලු 
ෙදනාටත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙවනුෙවන් ස්තුතිය පුද කරමින් 
මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

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

 
ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් 

සභාපතිවරයාෙග් වැටුප් හා දීමනා 
පතිෙශෝධනය කිරීම  

இலங்ைக மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு த் 
தைலவாின் சம்பளம் மற் ம் 

ெகா ப்பன களில் தி த்தம் ேமற்ெகாள்ளல்  
REVISION OF SALARIES AND ALLOWANCES TO 

THE CHAIRPERSON OF THE HUMAN RIGHTS 
COMMISSION OF SRI LANKA 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා පහත 
සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 41 
(ආ) ව්යවස්ථාවට හා 1996 අංක 21 දරන ශී ලංකා මානව හිමිකම් 
ෙකොමිෂන් සභා පනෙත් 3 හා 3 (4) වගන්ති පකාරව, මානව හිමිකම් 
ක්ෙෂේතය පිළිබඳ පෘථුල දැනුමක් හා පාෙයෝගික අත්දැකීම් සහිත 
ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලෙය් නීති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අංශාධිපතිනිය 
ෙලස ෙසේවය කරන ආචාර්ය ෙනළුම් දීපිකා උඩගම මහත්මිය, ශී ලංකා 
මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපති ෙලස වසර තුනක (03) 
කාලයක් සඳහා 2015.10.30 දින සිට කියාත්මක වන පරිදි  
ජනාධිපතිවරයා විසින් පත්කර ඇති ෙහයින්ද; 

2015.10.30 දින සිට ශීලංකා මානව හිමිකම්  ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපති 
ෙලස කටයුතු කරන ආචාර්ය ෙනළුම් දීපිකා උඩගම මහත්මිය වසර 
තුනක (03) ෙසේවා කාලෙයන් පසු නැවත සිය නිත්ය තනතුරට යාමට 
අදහස් කරන අතර, ෙමම වසර තුනක (03) ෙසේවා කාලය තුළ සියලු 
දීමනා ඇතුළත් විශ්වවිද්යාල වැටුප ඇයට අහිමි වුවෙහොත් ඇයෙග් ෙසේවක 
පතිලාභ ෙකෙරහි අහිතකර බලපෑමක් සිදුවන බව ඇය විසින් දන්වා ඇති 
ෙහයින්ද; 

267 268 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඊට අනුකූලව, ශී ලංකා මානව හිමිකම්  ෙකොමිෂන් සභාෙව් වත්මන් 
සභාපතිනිය වන ආචාර්ය  ෙනළුම් දීපිකා උඩගම මහත්මිය ෙවත ඇයට 
ෙපෞද්ගලික වන ෙසේ ඇය ෙසේවය කරන ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලෙය් නීති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අංශාධිපතිනිය ෙලස සියලු දීමනා ඇතුළත් 
පූර්ණකාලීන කථිකාචාර්ය මාසික වැටුප 2015.10.30 දින සිට ෙගවීමටත්, 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපති තනතුරට හිමි රු.10,000/-ක මාසික දුරකථන 
දීමනාව, ෙපෞද්ගලික භාවිතයට ද හිමිකම් සහිත නිල වාහනයක් සහ එකී 
වාහනය සඳහා ඉන්ධන ලීටර් 225ක් ෙහෝ ෙවළඳෙපොෙල් පවත්නා ඉන්ධන 
මිල ගණන්වලට අනුරූපව දීමනාවක් ෙගවීමටත් 2017.06.13 දින අමාත්ය 
මණ්ඩලය අනුමතිය ලබා දී ඇති ෙහයින්ද; 

ඊට අනුකූලව, 1996 අංක 21 දරන ශී ලංකා මානව හිමිකම්  ෙකොමිෂන් 
සභා පනෙත් 8 වන වගන්තිය පකාරව ශී ලංකා මානව හිමිකම්  ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් සභාපතිනිය වන ආචාර්ය   ෙනළුම් දීපිකා උඩගම මහත්මිය ෙවත 
රජෙය් ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැය බරක් වන පරිදි ඉහත සඳහන් මාසික 
වැටුප හා දීමනා ෙගවීමට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 

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

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු 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) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු ඉම්රාන් 

මහරූෆ් මන්තීතුමා.  

ඊට පථම, කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු ගරු ලකී 
ජයවර්ධන මහතාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී "ගරු ලකී 

ජයවර්ධන මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 

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

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு  எட்ேவட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON.  EDWARD GUNASEKARA  left the Chair, 
and  THE HON.  LUCKY  JAYAWARDANA took the Chair. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න.  
 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
පිළිතුරු ෙදන්ෙන් කවුද? අදාළ ඇමතිතුමා ඉන්නවාද? 

 
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
උත්තර ෙදන්න ඇමතිතුමා නැද්ද?  [බාධා කිරීමක්] පළාත් 

සභා හා පළාත් පාලන ඇමතිතුමා ෙහෝ ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා උත්තර ෙදයි.  

 
කින්නියා සහ මුතූර් මූලික ෙරෝහල් මධ්යම රජයට 

පවරා ගැනීම  
கிண்ணியா மற் ம் ர் தள ைவத்தியசாைலகைள 

மத்திய அரசின்கீழ் ெகாண் வ தல்  
BRING KINNIYA AND MUTTUR BASE HOSPITALS UNDER 

CENTRAL GOVERNMENT CONTROL 

[பி.ப. 5.37] 
 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம் சைப ஒத்திைவப்  ேவைளயில் பின்வ ம் 
பிேரரைணைய நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்:  

"கிண்ணியா மற் ம் ர் பிரேதசங்கள் சுனாமியால் 
சுமார் 90% பாதிப்ைப எதிர்ெகாண்ட பிரேதசங்களாகும். 
அத்ேதா , இன்றளவில் ஏற்பட் ள்ள ெடங்கு ேநாயினால் 
க ைமயாகப் பாதிக்கப்பட்ட பிரேதசங்களாக ம் அைவ 
காணப்ப கின்றன. இப்பிரேதசங்களில் ெடங்கு ேநாய் 
காரணமாக 5,000க்கு ேமற்பட்ேடார் பாதிக்கப்பட் ள்ளேதா , 
16 ேபா் உயிாிழந் ம்  உள்ளனர். ேம ம், இப்பிரேதசங்கள் 
சார்ந்ததான திக் கட்டைமப் ம் ேமம்பட்ட நிைலயில் 
காணப்ப வதால் திடீர் விபத் க்களின் எண்ணிக்ைக ம் 
அதிகாித் ள்ள . அன்றாடம் ெவளிேநாயாளர் பிாி க்குச் 
சிகிச்ைச ெபற வ கின்ற ேநாயாளர்களின் 
எண்ணிக்ைகையப் பார்க்கும்ேபா , கிழக்கு 
மாகாணத்தி ள்ள அதிக ேநாயாளர்கள் இப்பிரேதச 
ம த் வமைனக க்ேக வ கின்றார்கள் என்பைத 
அறிய கிற .  

கிழக்கு மாகாணத்தில் சனத்ெதாைக அ ப்பைடயி ம் 
கிண்ணியா மற் ம் ர் பிரேதசங்கள்தான் அதிக 
சனத்ெதாைகையக் ெகாண்ட பிரேதசங்களாக 
விளங்குகின்றன. அதற்கு ேமலதிகமாக, தற்ேபாைதய 
நல்லாட்சி அரசாங்கத்ைத ஆட்சியில் அமர்த் வதற்கு மிக 
அதிகமான சத தத்தில் வாக்குகைள அளித் , ேமலான 
பங்களிப்பிைன நல்கிய ெதாகுதியாக ர் ெதாகுதிைய 
நாங்கள் குறிப்பிட ம்.  

269 270 

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
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ேமற்ப , பிரேதச மக்க க்குத் ேதைவயான சிகிச்ைச, 
ேசைவகைளத் ெதாடர்ச்சியாக வழங்குவதற்கு இப்பிரேதச 
ம த் வமைனகளின் வசதிகைள ேமம்ப த்த 
ேவண் ள்ள . எனேவ, எதிர்வ ம் காலங்களில் 
ஏற்படக்கூ ய இயற்ைக அனர்த்தங்கள் மற் ம் ேநாய்த் 
ெதால்ைலகைளக் குைறப்பதற்கும் மற் ம் த ப்பதற்கும் 
மாகாண சைபயின்கீழ் இன்றளவில் நி வகிக்கப்ப கின்ற 
ேமற்ப  இரண்  ம த் வமைனகைள ம் மத்திய 
அரசின்கீழ் ெகாண் வ வதற்குத் ாிதமாக நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள் மா  இச்சைபயில் பிேராிக்கிேறன்."   

இன்  கிண்ணியா பிரேதசத்தி ள்ள ைவத்தியசாைல 
தர யர்த்தப்பட ேவண் ம் என்ப , க்கிய விடயமாக 
மாறியி க்கின்ற . இந்த ைவத்தியசாைலையச் சுமார் 85,000 - 
100,000 ேபர் பயன்ப த் கின்ற நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . கிண்ணியா பிரேதசத்தில் வாழ்கின்ற 
மக்கள் மட் மல்லா , அதைன அண் யி க்கின்ற பல 
பிரேதசங்கைளச் ேசாந்்த மக்க ம் இவ்ைவத்தியசாைலையப்  
பயன்ப த் கின்றனர். 

ேம ம், சுற் லாத் ைறயில் ாிதமாக வளர்ந் வ கின்ற 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள Marble Beach 
என்ற இட ம் கிண்ணியா ைவத்தியசாைலக்கு 
அ காைமயில்தான் இ க்கின்ற . இதன் காரணமாக 
ெவளிமாவட்டங்களி ந்  வ கின்ற சுற் லாப் பயணிகள் 
ேநாய்வாய்ப்ப கின்ற சந்தர்ப்பத்தில், அவர்க ம் இந்த 
ைவத்தியசாைலையப் பயன்ப த் கின்றனர். அ  
மட் மல்லாமல், கிண்ணியா க்கு அண்ைமயில் இ க்கின்ற 
சின்னம்பிள்ைளச்ேசைன, ெவள்ைளமணல், நாச்சிக்குடா 
ேபான்ற பகுதிகளிேல அைமந்தி க்கின்ற இரா வ 

காம்கள், கடற்பைட காம்கள் மற் ம் ெபா ஸ் 
நிைலயங்கள் ஆகியவற்றில் பயிற்சி ெப கின்ற இரா வ 

ரர்கள், இைளஞர்கள் ேநாய்வாய்ப்ப கின்ற சந்தர்ப்பத்தி ம் 
அேநகமானவர்கள் அண்ைமயில் இ க்கின்ற கிண்ணியா 
ைவத்தியசாைலக்ேக சிகிச்ைச ெபற வ கின்றனர்.  

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  
கிழக்கு மாகாணத்தி ள்ள சில ைவத்தியசாைலகள், மத்திய 
அரசின்கீழ் ெகாண் வரப்பட்டைவயாக ம் “ஏ” தரத்தி ள்ள  
மாகாண ைவத்தியசாைலகளாகத் தர யர்த்தப்பட்டைவ 
யாக ம் காணப்ப கின்றன. ஆனால், தர யர்த்தப்ப வதற்கு 
எந்தேவார் அ ப்பைடயி ம் எந்தெவா  வைகயி ம் ஒ  

தம்கூட குைறயாத அள க்கு எல்லாத் தகுதிகைள ம் 
ெகாண்ட எங்க ைடய கிண்ணியா ைவத்தியசாைல இன் ம் 
'B'-தரத்திேல இ ந் ெகாண் க்கின்ற . சுனாமியினால் 

ற் தாக அழிந்த  இந்த ைவத்தியசாைலக்கு ஒ  
தற்கா க இடம் வழங்கப்பட்ட . அதனால் அங்கு 

ைமயான ேசைவகைளப் ெபற யாத ஒ  நிைலைம 
இ க்கின்ற . அங்கு சிகிச்ைச ெபற வ கின்ற அதிகமான 
ேநாயாளர்கள் குணமைடகின்றார்களா? அல்ல  ேவ  
ேநாய்க க்கு ஆளாகின்றார்களா? என்பைத அறிய 

யாதி க்கின்ற . ேபாதிய ெபளதிக வளங்களின்றிய 
நிைலயில் அந்த ைவத்தியசாைலயின் ெசயற்பா கள் 
குன் கின்ற, டக்கப்ப கின்ற நிைலயில் இ க்கின்றன. 
எங்க ைடய மாவட்டம் சில மாதங்க க்கு ன்னர் ெடங்கு 
ேநாயினால் அவதிப்பட்ட சந்தர்ப்பத்திேல, கிண்ணியாப் 
பிரேதசம் ற் தாகப் பாதிக்கப்பட்ட . சுமார் 16 
உயிர்கள் கா ெகாள்ளப்பட்டேபாதி ம் அந்த 
ைவத்தியசாைலயி ைடய ெபளதிக வளங்கைள 
அதிகாிக்கின்ற, அல்ல  அத ைடய தரத்ைத உயர்த் கின்ற 
ெசயற்பா கள் குைறவாகேவ இ க்கின்ற .  

நான் உங்க க்குச் சில விடயங்கைள ஞாபக ட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.  தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் 
இ க்கின்ற ைவத்தியசாைலகளில் OPD க்கு வ கின்ற 
ேநாயாளிக ைடய எண்ணிக்ைகைய ஒ  தரவின்ப  
குறிப்பிடலாெமன எண் கின்ேறன். 2015ஆம் ஆண் ல் 
தி ேகாணமைல ைவத்தியசாைலக்கு 1,34,391 
ேநாயாளிக ம், A- தரத்திேல இ க்கின்ற கந்தளாய் 
ைவத்தியசாைலக்கு 1,29,627 ேநாயாளிக ம் வந் ள்ளார்கள். 
ஆனால், B-தரத்திேல இ க்கின்ற கிண்ணியா 
ைவத்தியசாைலக்கு 1,59,043 ேநாயாளிகள் வந் ள்ளார்கள். 
அ மட் மல்லாமல், பிரசவத்ைதப் ெபா த்தவைரயிேல, மற்ற 
ைவத்தியசாைலகைளவிட அங்கு கூ தலான பிரசவங்கள் 
இடம்ெப கின்றன. ெதாடர்ச்சியாக நைடெப கின்ற surgery 
கைளப் ெபா த்தவைரயி ம் மற்ற ைவத்தியசாைலகைளவிட 
அங்கு கூ தலாக இடம்ெப கின்ற . கிழக்கு மாகாணத்ைதப் 
ெபா த்தவைரயிேல, கிண்ணியா ைவத்தியசாைலயான  
கட்டாயம் தர யர்த்தப்பட ேவண் ம் அல்ல  அங்கு சகல 
வசதிக ம் ஏற்ப த்தப்படேவண் ம் என்ற நியதி இந்தத் 
தர களின் லம் மிகத் ெதளிவாக விளங்குகின்ற . ெகளரவ 
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இங்கு நான் 
சபாபீடத்தில் *சமர்ப்பிக்கின்ற தர கைள 'ஹன்சாட்'இல் 
பதி ெசய் மா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

இந்த ைவத்தியசாைலையத் தர யர்த்த ேவண் ம் என்  
பல ஆண் களாகத் ெதாடர்ச்சியாகக் ேகாாிக்ைக 
வி க்கப்பட்  வந்தேபாதி ம் அ  எங்க க்கு 
எட்டாக்கனியாகேவ இ ந் வ கின்ற . இந்த விடயத்ைதத் 
ெதாடர்ச்சியாக ன்ென த்த எங்க ைடய பிரேதச மக்கள், 

திகளிேல இறங்கி ஆர்ப்பாட்டம் ெசய்கின்ற ஒ  
நிைலைம ம் ஏற்பட்ட . இந்த ஆர்ப்பாட்டம் எங்க ைடய 
அந்த ைவத்தியசாைலக்கு அ காைமயிேல ெதாடர்ச்சியாக 

ன்  நாட்கள் நடந்த சந்தர்ப்பத்திேல, ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்கள் அந்த இடத்திற்கு விஜயம் ெசய்தி ந்தார். அந்த 
ேநரத்திேல அவர் அந்த ைவத்தியசாைலையப் 
பார்ைவயிட்ட டன், அங்கி ந்த மாணவர்கள் மற் ம் பிரேதச 
மக்கைளச் சந்தித் , அவர்க க்கு ஆ தல் கூறி, "இந்த 
ைவத்தியசாைலைய மத்திய அரசாங்கத்தின்கீழ் 
எ த் க்ெகாள்ளாவிட்டா ம், மாகாண சைப மட்டத்திேல 
இதற்குத் தகுதியான ஓர் இடத்ைத வழங்கி, இங்குள்ள 
குைறபா கைள எப்ப யாவ  நிவர்த்தி ெசய்ேவன்" என ம் 
கூறியி ந்தார். அைதத் ெதாடர்ந் , அன்ைறய கிழக்கு 
மாகாண ஆ நர் ெகளரவ ஒஸ் ன் ெபர்ணாண்ேடா 
அவர்க ைடய தைலைமயிேல எங்க ைடய 
மாவட்டத்தி ள்ள சகல அரசியல் பிரதிநிதிக ம் 
கலந் ெகாண்ட ஒ  கூட்டம் நைடெபற்ற . என் ைடய 
ேவண் ேகா க்கிணங்க, எங்க ைடய 'சூறா' 
சைபயி ைடய ஏற்பாட் ேல அந்தக் கலந் ைரயாடல் 
நடத்தப்பட்ட . அங்கு ேபசப்பட்ட பல விடயங்களில், கிழக்கு 
மாகாணத்திேல உள்ள ஐந்  ைவத்தியசாைலகைளத் 
தர யர்த் வதாக எ க்கப்பட்ட  மிக ம் க்கியமான . 
அைவயாவன, அம்பாைற மாவட்டத்தி ள்ள 
ெதஹியத்தகண் ய ைவத்தியசாைல, சம்மாந் ைற 
ைவத்தியசாைல, வாைழச்ேசைன ைவத்தியசாைல, ர் 
ைவத்தியசாைல, கிண்ணியா ைவத்தியசாைல என்பனவாகும். 
இரண்  வாரங்க க்கு ன் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் யா ைடய 
ஏற்பாட் ல் என்  ெதாியாத அள க்கு மிக இரகசியமான 
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*  Placed in the Library. 
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ைறயிேல ஒன் கூ  சுகாதார அைமச்சின்கீழ் இவற்ைறத் 
தர யர்த் வதற்கான தீர்மானங்கைள ேமற்ெகாண்ட 
ேபாதி ம், இ தியில் அவற்றில் நான்கு ைவத்தியசாைலகைள 
மட் ம்தான் தர யர்த் வ  என்  ெசய்யப்பட் 

ப்பதாகத் ெதாிகிற . இதில் எங்க ைடய கிண்ணியா 
ைவத்தியசாைல றக்கணிக்கப்பட் ப்ப  உண்ைமயிேலேய 
மிக ேவதைனக்குாிய ஒ  விடயமாகும்.   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
இவ்வா  எல்லா விடயங்களி ம் எங்க ைடய மாவட்டம் 

றக்கணிக்கப்பட்  வ கின்ற . அந்த  மாவட்டம் 
த்தத்தினால் பலவற்ைற இழந்தி க்கின்ற . குறித்த ஒ  

ேநாயின் தாக்கம் தைல க்கி, பல உயிர்கள  இழப் க்குப் 
பின்னர் அதற்கான தீர்ைவ நாங்கள் எட் வதற்கு 

யற்சித்தா ம்கூட, அ  இன்ன ம் எட்டாக்கனியாகேவ 
இ க்கின்ற . நான் ஆரம்பத்திேல கூறிய ேபான்  இந்த 
நல்லாட்சிைய உ வாக்குவதிேல எங்க ைடய ர் ெதாகுதி 
மக்களின் பங்களிப்  எப்ப யான  என்பைத நான் ெசால்  
நீங்கள் அறியேவண் ய அவசியம் கிைடயா . மக்கள் 
இவ்வாறான ேசைவகள் தங்க க்குத் ேதைவ என்ற 
அ ப்பைடயில்தான் இப்ப ப்பட்ட ெசயற்றிட்டங்கைள 

ன்ென ப்பதற்காக எங்கைள இந்த இடத்திற்கு 
அ ப்பியி க்கின்றார்கள். இன்  எங்க ைடய 
பிரேதசத்திேல அல்ல  மாவட்டத்திேல அல்ல  
மாகாணத்திேல இவ்வாறான விடயங்கள்கூட கட்சி ாீதியாக 
அல்ல  இன ாீதியாகச் ெசய்யப்ப கின்ற விடயங்களாக 
மாறியி க்கின்றன. ேதா்தல் ேமைடகளிேல ேபசுகின்ற 
ேபச்சுக்கைளப் ேபான்  இன்  அவர்க ைடய 
ெசயற்பா க ம் அைமகின்றன.  இவ்வாறான 
விடயங்கைள ம்கூட அவர்கள் குறித்த சில கட்சிகளின் 
நல க்குச் சாதகமாகேவ பயன்ப த் கின்றார்கள்.   

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, எம  
மாவட்டத்தில் இன்  நாங்கள் சுகாதாரத்தில் மட் மல்ல, 
கல்வியில்கூட இ தி நிைலயில்தான் இ க்கின்ேறாம். இன்  
கல்வியிேல கிண்ணியா, ர் கல்வி வலயங்கள் 97-98ஆவ  
வலயங்களாகத்தான் காணப்ப கின்றன. அந்த வைகயில், 
இவ்வாறான அபிவி த்தி ெதாடர்பான விடயங்களிேல 
நாங்கள் ெதாடர்ச்சியாகப் றக்கணிக்கப்பட்  வ கின்ேறாம். 
எனேவ, மக்கள் இன்  எதிர்பார்க்கின்ற அந்த விடயங்கைளச் 
ெசய்  தரேவண் ம் என்  நான் இந்த இடத்திேல 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். இன்  "மாகாண சைபயிடம் 
இ க்கின்ற இவ்வாறான அதிகாரங்கைள மத்திய அரசு 
பறிக்கிற " என்  கூ கிறார்கள். நாங்கள் ஏன் இந்த 
ைவத்தியசாைலைய மத்திய அரசாங்கத் டன் இைணக்க 
ேவண் ம்? எனக் கூ கின்ேறாம் என்பைதச் சற்  
விளங்கிக்ெகாள்ள ேவண் ம். அதிக மக்கள் ெதாைகையக் 
ெகாண்ட, எந்தெவா  அ ப்பைட வசதிகைள ம் 
ெபற யாத ஒ  ைவத்தியசாைலயாக இயங்குகின்ற இந்த 
ைவத்தியசாைலயின் பராமாிப் ச் ெசலைவக்கூட மாகாண 
சைபயினால் வழங்க யாத ஒ  நிைலைம இ க்கின்ற .  
குறிப்பாக, இந்தக் கிண்ணியா ைவத்தியசாைலக்குக் 
கிைடக்கின்ற எத்தைனேயா வசதிகளில் இன்  நாங்கள் 
பலவற்ைற இழக்கின்ற நிைலைம காணப்ப கின்ற . 
எத்தைனேயா வ டங்க க்கு ன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட, தாதிகள் 
தங்குகின்ற  quarters ஐக்கூட இன்ன ம் கட் க்காத ஒ  
நிைலயிேல இன்  அந்த ைவத்தியசாைல 
இயங்கிக்ெகாண் க்கிற . 

மீண் ம் இவ்வாறான ேநாய்கள் தாக்குகின்ற இக்கட்டான 
சூழ்நிைலகைள எதிர்ேநாக்குகின்ற சந்தர்ப்பத்திேல 
எங்க ைடய ைவத்தியசாைலயி ம் பிரேதசத்தி ம் இன் ம் 
பல உயிர்கைளக் கா ெகா க்கின்ற  நிைலைமதான் ஏற்ப ம். 
ஒ ேவைள இந்த ைவத்தியசாைலைய மத்திய 
அரசாங்கத் டன் இைணத் க்ெகாள்வதிேல ஏதாவ  சட்டச் 
சிக்கல்கள் இ ந்தால், அல்ல  சில தாமதங்கள் ஏற்பட்டால், 
மாகாண சைபயின்கீழ் இப்ேபா  B-grade இல் இ க்கின்ற 
எங்கள  ைவத்தியசாைலைய A-grade ஆகத் தர யர்த்தி, 
அதற்கான அ ப்பைடத் ேதைவகைள த ேல நிவர்த்தி 
ெசய்வதற்கான நடவ க்ைககைள நீங்கள் ேமற்ெகாள்ளலாம் 
எனக் கூறிக்ெகாள்வேதா , குறிப்பிட்ட 5 
ைவத்தியசாைலகளின் upgrading சம்பந்தமாகச் ெசயற்பட்ட 
கு  எந்த அ ப்பைடயில், யா ைடய யற்சியிேல, எந்தச் 
ெசயற்றிட்டத்திற்கைமவாக அைதச் ெசய்த ? என்ற 
விடயத்ைத நீங்கள் இந்தச் சைபக்குத் ெதாியப்ப த்த 
ேவண் ம் என ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அத் டன், எம  
பிரேதசத்தின் க்கிய விடயெமான்றாகக் க தி, எங்க ைடய 
கிண்ணியா ைவத்தியசாைலைய ம் அந்த upgrading 
விடயத்திேல நீங்கள் உள்ளடக்கேவண் ம் என ம் இந்த 
இடத்திேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

இன்  இந்த ைவத்தியசாைலயின் தர யர்த்தல் 
விடயமான  அங்குள்ள ஒவ்ெவா  மனிதனின் 
ேதைவயாக ம் மாறியி க்கின்ற . அங்கி க்கின்ற 
குழந்ைதகள் ெதாடக்கம் தியவர்கள் வைர 
ஒவ்ெவா வ க்கும் ேதைவப்ப கின்ற விடயமாக இந்த 
ைவத்தியசாைலயின் அபிவி த்திதான் காணப்ப கின்ற .  
ஆைகயால், இந்த விடயத்ைதக் கவனத்திேல ெகாண்  
இதற்கான தீர் கைளப் ெபற் த் தரேவண் ம்.  

இன்  எங்கள் பிரேதசத்தில் இ க்கின்ற 
பிரச்சிைனகைளப் பற்றிப் ேபசுகின்ற இச்சந்தர்ப்பத்திேல 
அவற் க்கான பதில்கைளக்கூட ெபற யாத ஒ  

ரதி ஷ்ட ள்ள ஓர் உ ப்பினராக இந்தப் 
பாரா மன்றத்திேல நான் ேபசிக்ெகாண் க்கின்ேறன். இந்த 
விடயம், சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சர்கள் இல்லாத இந்தச் 
சைபயிேல, எங்க ைடய பிரேதசத்தில் இ க்கின்ற 
குைறகைள ஹன்சாட் பதி க்காக மட் ம் ேபசுகின்ற 
வைகயில் நாங்கள் கூறிக்ெகாண் க்கின்ேறாம்.  ஆைகயால், 
ெவ ம் ஹன்சாட் பதி டன் மட் ம் இந்த விடயங்கைள 

த் க்ெகாள்ளாமல், உாிய அதிகாாிக க்கு எ த் க்கூறி, 
அவற் க்கான தீர் கைள வழங்குவதற்கான நடவ க்ைகைய 
எ க்கேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

இந்த விடயம் சம்பந்தமாக ஒ  மாதத்திற்கு ன்னேர 
நாங்கள் மாண் மிகு பிரதமர் அவர்க ைடய கவனத் க்கு 
ெகாண் வந்ேதாம். அவர  சார்பில் இ  சம்பந்தமாக 
விளக்கங்கள் ேகாரப்பட் ச் சுகாதார அைமச்சுக்கு ஒ  க தம் 
அ ப்பப்பட்டதன் பயனாக அவ்வைமச்சு ஓர் அறிக்ைகைய 
அ ப்பியி க்கிற . அந்த வைகயில், த் தர க ம் 
பிரதமர் அவர்க ைடய ேமைசயில் இ க்குெமன 
நிைனக்கின்ேறன். அந்தத் தர களின் அ ப்பைடயில்  மிக 
விைரவில் ேதைவயான நடவ க்ைககைள ன்ென த்  
அதற்கான தீர்ைவப் ெபற் த்தர ேவண் ெமன்  ஜனாதிபதி 
அவர்கைள ம் பிரதம அைமச்சர் அவர்கைள ம் மற் ம் 
சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சர் அவர்கைள ம் ேவண் க்ெகாண்  
இந்த வாய்ப் க்கு நன்றி கூறி, என  ேபச்ைச 

த் க்ெகாள்கின்ேறன். வஸ்ஸலாம்.  
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ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

மக்களின் மிக க்கியமான அ ப்பைடத் ேதைவகைள 
நிவர்த்தி ெசய்யக்கூ ய சுகாதாரத் ைற ெதாடர்பான விடயம் 
பற்றி தி ேகாணமைல மாவட்டப் பாரா மன்ற உ ப்பினர் 
இம்ரான் மஹ் ப் அவர்கள் இந்தச் சைபயிேல 

ன்ைவத்தி க்கும் இந்த ஒத்திைவப் ேவைளப் 
பிேரரைணைய இரண்  காரணங்க க்காக நான் 
ஆேமாதித் ப் ேபச வி ம் கின்ேறன். மாகாண அரசின் கீழ் 
இயங்குகின்ற ைவத்தியசாைலகள் பாரபட்சமான ைறயில் 
இயங்குகின்றைம, மற் ம் அபிவி த்தி நடவ க்ைககளில் 
ஒ சில பிரேதசங்கள் மாத்திரம் கண் ெகாள்ளப்படாமல் 
வி ப தல் என்பனேவ அந்த இரண் மாகும்.  

ெகளரவ உ ப்பினர் இம்ரான் மஹ் ப் அவர்கள் 
ன்ைவத்தி க்கின்ற இ ேபான்ற ஒ  பிேரரைணைய 
வெர யா மாவட்டத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் 

பாரா மன்ற உ ப்பினர் என்ற வைகயில் இதற்கு ன்னர் 
இந்த சைபயிேல நான் ன்ைவத்தி ந்ேதன். எம  
மாவட்டத்தில் ஒேரெயா  ைவத்தியசாைல மாத்திரம் மத்திய 
அரசாங்கத்தினால் நி வகிக்கப்ப ம் ைவத்தியசாைலயாக 
இ க்க, ஏைனய ைவத்தியசாைலகள் பிராந்திய 
ைவத்தியசாைலகளாகேவ அைமந்தி க்கின்றன. இந்தச் 
சூழ்நிைலயில், ஹற்றன்- க்ேகாயாவில் அைமந்தி க்கின்ற 
கிளங்கன் மாவட்ட ைவத்தியசாைல இந்திய அரசாங்கத்தின் 
உதவிேயா  தர யர்த்தப்பட் ம் இரண்  ஆண் க க்கும் 
ேமலாக அ  திறக்கப்படாமேல இ ந்த . அதற்குச் 
ெசால்லப்பட்ட காரணம், மத்திய மாகாண அைமச்சுக்கு அப்ப  
தர யர்த்தப்பட்ட ைவத்தியசாைலைய நி வகிப்பதற்குப் 
ேபாதிய பணம் இல்ைல என்பதாகும். அைதவிட ேமலதிகமாக 
மாகாண தலைமச்சாிடம் நான் அ பற்றி வினவிேனன். 
அதாவ , "இந்திய அரசாங்கத்தின் உதவிேயா  இந்த 
ைவத்தியசாைல தர யர்த்தப்பட்  இரண்  வ ட 
காலமாகி ம்கூட இன்ன ம் ஏன் திறக்கப்படாமல் 
இ க்கின்ற ?" என்ற என  ேகள்விக்கு அவர் அளித்த பதில் 
என்னெவன்றால், "வ கின்ற மின்சாரப் பட் யைலச் 
ெச த் வதற்ேக அந்த மாகாண சைபயிேல ேபா மான பணம் 
இல்ைல" என்பதாகும்.  

அந்தக் கட்டத்தில் இப்பிரச்சிைனைய இந்த உயாிய 
சைபயிேல சுகாதார அைமச்சாிடம் ன்ைவத்தேபா , அவர் 
அந்த ைவத்தியசாைலையத் திறப்பதற்கும் அதற்கு விேசடமாக 
நிதி வழங்குவதற்கும் ஒப் க்ெகாண் , அதற்கான 
ஏற்பா கைள ம் ெசய்தார். அதற்காக அவ க்கு நன்றி 
ெதாிவிக்க ேவண் ம். அவர் ெசான்ன  ேபாலேவ, அதற்கான 
ஏற்பா கைளச் ெசய்  சாதாரண ஒ  திறப்  விழாவாக 
அல்லா , ேமதகு  ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன, பிரதமர் 
மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க ஆகிேயா டன் இந்திய 
நாட் ன் பிரதம மந்திாி நேரந்திர ேமா  அவர்கைள ம் 
வரவைழத்  ெவகுவிமர்ைசயான ைறயில் அந்த 
ைவத்தியசாைலையத் திறப்பதற்கு வழிெசய்தார். நாங்கள் 
ஊடகங்களில் இடம்ெப ம் அரசியல் நிகழ்ச்சிகளில் 
கலந் ெகாள்வ ண் . அவ்ைவத்தியசாைலத் திறப் விழா 
நைடெபற்  ஒ  வாரத்திற்குப் பின்  நான் அப்ப யான 
அரசியல் நிகழ்ச்சிெயான்றில் கலந் ெகாண்டெபா , “கடந்த 
வாரம் உங்கள  மாவட்டத்தில் திறந் ைவக்கப்பட்ட அந்த 
ைவத்தியசாைலயில் ேபாதிய உபகரணங்கள் இல்ைலேய!" 
என்ற ஒ  ேகள்விைய ஊடகவியலாளர் ஒ வர் ேகட்டார். 

என்ன நடந்தி க்கிற ? கண் ப் பிரேதசத்தி ள்ள 
ெதல்ெதனிய ைவத்தியசாைலயி ந்  ஒ சில 
உபகரணங்கைளக் ெகாண் வந்  ைவத்  அந்தத் திறப்  
விழாைவ நடத்திவிட் , திறப் விழா ந்ததன் பின்னர் 
அங்கி ந்  அந்த உபகரணங்கைள மீள ம் எ த் ச் 
ெசன்றி க்கிறார்கள் என்ற தகவல் கிைடத்தி க்கின்ற . 
இதனால் எங்க க்கு ஊடகங்கள் ன்பாகச் ெசால்வதற்குப் 
பதில் இல்ைல. எங்கள  ேவண் ேகாள் 
நிைறேவற்றப்பட் க்கிறதா, இல்ைலயா என்ப  பற்றிய 
ெதளிவில்ைல. இப்ெபா  அந்த ைவத்தியசாைல 
இயங்கிக்ெகாண் க்கின்ற . இ  ெதாடர்பாக இந்திய 

தரகத் டன் கைதத்ேதாம். அவர்கள் உாிய 
உபகரணங்கைளப் ெபற் க்ெகா த்தாகச் ெசான்னார்கள். 
ஆனால், மாகாண சைபயினால் இைத உாிய ைறயில் 
நி வகிக்காைம ஒ  பிரச்சிைனயாக இ க்கின்ற . இந்தக் 
கட்டத்தில்தான் மாகாண அதிகாரங்க க்குக் கீழி க்கின்ற  
ைவத்தியசாைலகைள மத்திய அரசாங்கம் ெபா ப்ேபற்  
நடத்த ேவண் ம் என்ற ேயாசைனைய நாங்கள் ன்ைவக்க 
ேவண் யி க்கின்ற .  

சுகாதாரப் பிரதி அைமச்சர் அவர்கள் இப்ேபா  இங்ேக 
வ ைகத கிறார். அவர் எங்க க்கு விளக்கமளிப்பாெரன 
நிைனக்கிேறன். சுகாதார விடயங்களாக இ க்கட் ம் அல்ல  
கல்வி சார்ந்த விடயங்களாக இ க்கட் ம், இைவ மாகாண 
அதிகாரங்க க்குக் கீழ் இ ப்ப  எங்க க்குப் 
பிரச்சிைனயில்ைல. நான் அதிகாரப் பகிர்விேல 
ஆர்வ ள்ளவன்; அதிகாரங்கள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட ேவண் ம் 
என்பதில் எங்களிடம் எந்தவித மாற் க் க த் ம் இல்ைல. 
ஆனால், கிண்ணியா, ஹற்றன் ேபான்  ெதாி ெசய்யப்பட்ட 
பிரேதசங்களில் இத்தைகய பின்னைட கள் 
இ க்கின்றேபா , மாகாண அரசாங்கத்தின்கீழ் குறிப்பிட்ட 
ைவத்தியசாைலகேளா அல்ல  பாடசாைல நி வாகேமா 
உாிய ைறயில் இயங்காதேபா , பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்களாக - மக்கள் பிரதிநிதிகளாக இ க்கின்ற 
நாங்கள்  ைறயிடக்கூ ய ஒேரயிடம் இந்தப் பாரா மன்றம் 
என்ற வைகயிேல இதைன மத்திய அரசாங்கம் 
ெபா ப்ேபற்றால் என்ன? என்ற ேகள்விைய நாம் ன்ைவக்க 
ேவண் ய நிர்ப்பந்தம் ஏற்ப கின்ற .  

குறிப்பாக, ெப ந்ேதாட்டப் பகுதிகளிேல இ க்கின்ற 
சுகாதார ைறைம ெதாடர்பாகப் பல்ேவ  சிக்கல்கள் 
இ க்கின்றன. நான் ஏற்ெகனேவ வி த்த ேவண் ேகாளின் 
அ ப்பைடயில் பிரதி சுகாதார அைமச்சர் அவர்கள் இ  
ெதாடர்பாகத் தனியான கூட்டங்கைள நடத்தித் தீர்  
காண்பதற்கான யற்சியில் ஈ பட் க்கின்றார். அேதேபால 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நீங்கள் 
தைலவராக இ க்கின்ற  ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வின் 
ஓர் உ ப்பினராக ம்  ஓர் உபகு வின் தைலவராக ம் 
இ ந்  அ  ெதாடர்பான ேவைலத்திட்டங்கைள ன்ைவத்  
வ கின்ேறன். இ ந்தேபா ம், இங்கு ேபசப்ப கின்ற 
விடயங்கள் தீர்வாக நைட ைறக்கு - அ லாக்க க்கு 
வ கின்ற ேநரத்தில் பல பிரச்சிைனகள் எ கின்றன. 
எவ்வாறாயி ம், சுகாதார அைமச்சான , மத்திய அரசின் 
கீழான ெபா ப் ள்ள ஓர் அைமச்சு என்ற வைகயிேல மாகாண 
சைபகளின் அதிகாரங்க க்குக் கீழ் வ கின்ற 
ைவத்தியசாைலகளில் நில கின்ற இவ்வாறான பல்ேவ  
சிக்கல்கைள அைடயாளம் கண் , பிரேதசத்திற்குப் பிரேதசம் 
பாரபட்சமில்லாமல் சமத் வமான அ ப்பைடயில் இந்தச் 
ேசைவகைளப் ெபற் க் ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைகெய க்க 
ேவண் ெமனக் ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 
வணக்கம்! 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 6.00] 
 

ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපෙග් සෙහෝදර මන්තී 

ඉම්රාන් මහරූෆ් මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ කින්නියා සහ මුතූර් 
ෙරෝහල්වල තිෙබන අඩු පහසුකම් ආදිය පිළිබඳව මම කිසිම 
පශ්නයක් මතු කරන්ෙන් නැහැ. එතුමා ඒ පළාත නිෙයෝජනය 
කරන මන්තීතුමා හැටියට අපට වඩා ෙහොඳින් ඒ ගැන දන්නවා. 
නමුත්, මට තිෙබන පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි. යම් පළාත් සභාවක් 
විසින් පාලනය වන ෙරෝහල්වල කටයුතු හරියට සිදු ෙවන්ෙන් 
නැත්නම්, අඩු පාඩු තිෙබනවා නම්, තිෙබන එකම පිළියම එම 
ෙරෝහල් මධ්යම රජයට පවරා ගන්න එක ද කියන පශ්නයයි මම 
මතු කරන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම බලය ෙබදා හැරීම පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරන 
කාලයක, බලය ෙබදා හැරීම වඩාත් ශක්තිමත් කරන්නට 
ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබන කාලයක ඒකීය රාජ්යයක් තුළ උපරිම 
බලය ෙබදා හැරීමට කැප ෙවලා තිෙබන ආණ්ඩුවක් යටෙත් ෙම් 
සඳහා ගත හැකි එකම විසඳුම වන්ෙන් පළාත් සභා ෙරෝහල් මධ්යම 
රජයට පවරා ගැනීම ද කියන එක පිළිබඳව මට පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ෙම් ෙරෝහල් මධ්යම රජයට පවරා ගැනීම අද-ඊෙය් සිදු 
වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙද්ශපාලන ෙහේතූන් මත සෑම ආණ්ඩුවක් 
යටෙත්ම පළාත් සභා ෙරෝහල් මධ්යම රජයට පවරා ගනු ලැබූවා. 
මම දන්නා විධියට පළාත් සභාෙවන් පාලනය වුණු නුවරඑළිය 
ෙරෝහල තමයි පළමුෙවන්ම මධ්යම රජයට පවරා ගත්ෙත්. මා 
හිතන හැටියට එවකට ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමිය වශෙයන් හිටිෙය් 
නුවරඑළිය දිස්තික්කෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත්වුණු 
ඇමතිවරියක්. එතුමිය ඒ ෙරෝහල මධ්යම රජයට පවරා ගත්තා.  

ඊට පස්ෙසේ, 1994 අග භාගෙය් සිදු වුණු ඉතාම නරක 
උදාහරණයක් තිෙබනවා. ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණ බලයට 
ඇවිල්ලා මාස කීපයකින් සබරගමුව පළාෙත් කෑගල්ල සහ 
සබරගමුව කියන ෙරෝහල් ෙදක මධ්යම රජයට පවරා ගත්තා. ඊට 
එකම ෙහේතුව වූෙය් එම කාලෙය්දී සබරගමුව පළාත් සභාෙව් බලය 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට තිබීමයි. ඒ වන විට කෑගල්ල සහ 
සබරගමුව ෙරෝහල් පාලනය ෙකරුෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
පාලනයක් තිබුණු පළාත් සභා යටෙත්යි. ඒ පළාෙත් හිටපු 
ආණ්ඩුෙව් මන්තීවරුන්ට ඕනෑකම තිබුණා ඒක නවත්වන්න. ඒක 
නවත්වන්නට කරපු වැෙඩ් ෙමොකක්ද? එක දවසක් උෙද් පාන්දර 
හදිසිෙය්ම කෑගල්ල සහ සබරගමුව ෙරෝහල් ෙදක මධ්යම රජයට 
පවරා ගත්තා. මට මතක විධියට එවකට මහ ඇමතිවරයා වශෙයන් 
සිටි ෙපොඩි නිලෙම් මහත්මයා එයට විරුද්ධව කටයුතු කරලා, ඒ 
පළාත් සභාෙව් නිලධාරින් සමඟ ගිහින් නීතිපතිතුමා හමු වුණා. 
නීතිපතිතුමා ඇහුෙව් එක පශ්නයයි. එතුමා ඇහුෙව්, "ඔබතුමන්ලාට 
ෙසෞඛ්ය පඥප්තියක් තිෙබනවාද?" කියලායි. එතෙකොට ෙසෞඛ්ය 
පිළිබඳව පඥප්තියක් හදලා තිබුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, පළාත් සභා 
(ආනුෂංගික විධිවිධාන) පනත යටෙත් - Provincial Councils 
(Consequential Provisions) Act එක යටෙත්- අලුතින් පඥප්ති 
හදන්ෙන් නැතිව පැරැණි ෙසෞඛ්ය ආඥාපනත අනුව කටයුතු 
කරමින් සිටියා. පඥප්තියක් හැදුවාම විතරයි ෙසෞඛ්ය ආඥාපනත 
විස්ථාපනය වන්ෙන්. ඒ කාලෙය් එක පළාත් සභාවකවත් ෙසෞඛ්ය 
පඥප්ති හදලා තිබුෙණ් නැහැ. මම දන්ෙන් නැහැ, දැන් පළාත් සභා 
කීයක හදලා තිෙබනවා ද කියලා. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
දැන් හදලා තිෙබනවා. බස්නාහිර පළාෙත් තිෙබනවා. 

ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
බස්නාහිර පළාෙත් තිෙබනවා නම්, ඒක ඉතාම ෙහොඳයි. එම 

නිසා බස්නාහිර පළාත් සභාව යටෙත් පාලනය වන ෙරෝහල් 
මධ්යම රජයට පවරා ගන්න බැහැ. නැ ෙඟනහිර පළාෙත් ෙසෞඛ්ය 
පඥප්තියක් තිෙබනවා ද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. මම කථා 
කරන්ෙන් පතිපත්තිය පිළිබඳවයි. පළාත් සභාවලට තමන්ෙග්ම 
පඥප්ති හදා ගැනීමට අපහසු ෙහේතු තිෙබනවා. නීති 
ෙකටුම්පත්කරුවන් නැහැ. නීති උපෙද්ශකවරුන් නැහැ. සමහර 
පළාත්වල දැන් තමයි නීති නිලධාරින් ඉන්ෙන්. උතුරු පළාෙත් 
තවමත් නීති නිලධාරිෙයක් නැහැ. ෙම් අවාසනාවන්ත තත්ත්වය, 
ෙම් දුර්වලකම පාවිච්චි කරලා සෑම ආණ්ඩුවක්ම විරුද්ධ පක්ෂෙය් 
පළාත් සභාවක් තිෙබන විට පමණක් ෙනොෙවයි, තමන්ෙග් 
පක්ෂෙය්ම පළාත් සභාවක් තිෙබන විටත් ෙරෝහල් මධ්යම රජයට 
පවරා ගත්තා. 

ඒ පතිපත්තිය වැරැදියි. ෙසෞඛ්ය ඇමැති ෙලස 
ෙපොෙළොන්නරුෙව් මන්තීවරයක් පත් වුණාම, ෙපොෙළොන්නරුෙව් 
ෙරෝහල් මධ්යම රජයට පවරා ගත්තා. ඌව පළාෙත් 
මන්තීවරෙයක් ෙසෞඛ්ය ඇමැති ෙලස පත් වුණාම, ඌව පළාෙත් 
ෙරෝහල් පවරා ගත්තා. ෙම්ක හැම දාම සිදු වුණා. එම නිසා 
පතිපත්තියක් හැටියට අපි ෙමයට විරුද්ධ විය යුතුයි.  

මම නැවතත් කියනවා, ඉම්රාන් මහරූෆ ් මැතිතුමා ඉදිරිපත් 
කරපු කාරණා පිළිබඳව මෙග් කිසිම විවාදයක් නැති බව. නමුත්, 
එතුමාෙග් ෙයෝජනාව අවසානෙය් තිෙබන, "ඉදිරිෙය්දී සිදු වන 
ස්වාභාවික ව්යසන  හා ෙරෝගාබාධ උවදුරු අවම කිරීම හා 
වළක්වාලීම පිණිස කඩිනමින් පළාත් සභාව යටෙත් දැනට 
පාලනය වන ෙමම ෙරෝහල් ෙදක මධ්යම රජයට පවරා ගන්නා 
ෙමන් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනා කරමි" කියන  
වගන්තියටයි මෙග් විරුද්ධත්වය තිෙබන්ෙන්. ෙම් විධියට ගිෙයොත් 
පළාත් සභාවකට එක ෙරෝහලක්වත් ඉතිරි ෙවන්ෙන් නැහැ; ෙම් 
විධියට ගිෙයොත් පළාත් සභාවට එක පාසලක්වත් ඉතිරි ෙවන්ෙන් 
නැහැ.  ඇමැතිවරු ෙමොකද කරන්ෙන්?  ෙහොඳ පාසලක් දැක්කාම, 
දියුණු වුණු පළාත් සභා පාසලක් දැක්කාම ඒ අය වහාම ඒවා 
මධ්යම රජයට පවරා ගන්නවා; පාරවල් පවරා ගන්නවා; ෙරෝහල් 
පවරා ගන්නවා. එෙහම නම් අපි ෙමොකටද බලය ෙබදා හරින්ෙන්? 
අපි ඒක නවත්වලා නිකම් ඉමු. එෙහම නම් අපි පළාත් සභා කමය 
නැති කරමු. ෙම් සඳහා තිෙබන විසඳුම ඒක ෙනොෙවයි. ෙම් සඳහා  
විසඳුම වන්ෙන්, මධ්යම රජය මැදිහත් වී පළාත් සභා සමඟ 
සාකච්ඡා කර අවශ්ය පතිපාදන දීලා, අවශ්ය පිරිස් බලය  දීලා, 
අවශ්ය ෙවනත් පහසුකම් දීලා ඒ පළාත් සභාවලට උදව් කිරීමයි. 
ෙම් පශ්නයට තිෙබන විසඳුම ඒකයි. එෙහම නැතිව නැවත ඒ 
සියල්ල ෙක්න්දගත කරන එක ෙනොෙවයි. ඇයි ෙමෙහම 
කරන්ෙන්?  සමහර අවස්ථාවල මධ්යම රජය පළාත් සභාෙව් 
ෙරෝහල් පවරා ගන්ෙන් ඇයි? හුඟක් තැන්වලදී ෙමෙහම ෙවන්ෙන් 
රස්සා ෙදන්න පුළුවන් නිසායි.  මම කියන්ෙන් නැහැ ෙම් කියන 
අවස්ථාවත් එෙහමයි කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
එතෙකොට, පළාත් සභා ෙරෝහල්වල තිෙබන casual 

appointments ඔක්ෙකොම මධ්යම රජයට ෙදන්න පුළුවන්. ඒ 
වාෙග් පටු ෙහේතු නිසා තමයි මීට කලින් ඒ පවරා ගැනීම් සිදු කෙළේ. 
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මම ඒ ගරු මන්තීතුමාට ෙගෞරවයක් ඇතිවයි ෙමෙහම කියන්ෙන්. 
ෙමවැනි ෙයෝජනාවකින් නරක පණිවිඩයක් -නරක message 
එකක්- යනවා. විෙශේෂෙයන් බලය ෙබදා හැරීම ශක්තිමත් කරන්න 
කැප වුණු ආණ්ඩුවකට ෙමෙසේ ෙරෝහල් පවරා ගන්නට බැහැ. ඒ 
ෙවනුවට, පළාත් සභා සමඟ එකතු ෙවලා, සාකච්ඡා කරලා පළාත් 
සභා කමය තුළම ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් ලබා ගන්ෙන් ෙකෙසේද 
කියලා ෙසවීම තමයි අප ඉදිරිෙය් තිෙබන අභිෙයෝගය කියලා මා 
නැවතත් කියනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is Hon. Sandith Samarasinghe. You 

have five minutes.  

 
[අ.භා. 6.07] 

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
මට කාලය ලබා දීම ගැන මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාට 

ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ්  මන්තීතුමා ෙගනාපු ෙම් ෙයෝජනාව ඉතා 
වැදගත් සහ කාලීන ෙයෝජනාවක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ 
මන්ද,  විෙශේෂෙයන් කින්නියා පෙද්ශෙය් ජනතාව යුද්ධ කාලෙය්ත් 
දුක් වින්ද බව අපි දන්නා නිසා. ඒ වාෙග්ම සුනාමි ආපු 
අවස්ථාෙව්ත් ඒ ජනතාව දුක් වින්දා. අද වන විට ෙම් පෙද්ශෙය් 
ෙරෝහල් ෙදකක් තිෙබනවා. ෙම් ෙරෝහල්වලින් ෙරෝගීන්ට අවශ්ය 
ෙසේවය සිදු වන්ෙන් නැහැ. අපි දන්නවා ෙම් ෙරෝහල් තිෙබන්ෙන් 
පළාත් සභාව යටෙත් බව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහා 
ආණ්ඩුෙව් ෙසෞඛ්ය  ඇමැතිතුමා අමාත්යාංශය හරහා විශාල මුදලක් 
ෙම් පළාත් සභාවලට ෙවන් කරනවා. ඒ වාෙග්ම, පළාත් සභාවලින් 
පළාත් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශවලටත් මුදල් ෙවන් කරනවා. ඒ 
ෙරෝහල් දියුණු කරන්න, ෙගොඩනැඟිලි හදන්න,  ඖෂධ ගන්න යන 
ෙම් සෑම ෙදයකටම මුදල් ෙවන් කළත්, පළාත් සභාව හරහා ඒ 
ජනතාවට එහි පතිලාභ ලැෙබනවාද කියන පශ්නය අපට 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උදාහරණයක් වශෙයන් 
කිව්ෙවොත් සබරගමුව පළාත් සභාෙව්ත් ෙම් ෙද්ම සිදුවනවා.  
වරකාෙපොල  පෙද්ශෙය් විශාල ෙරෝහලක් හැදුවා. ෙම් ෙරෝහල 
හදන්න මහා ආණ්ඩුව විශාල මුදලක් ලබා දුන්නා. ඒ ෙගොඩනැඟිලි 
ටික හදලා තිෙබනවා. නමුත් ෙරෝහලට පැමිෙණන ෙරෝගීන්ට 
පතිකාර කරන්න අවශ්ය ෙහදියන් නැහැ; ෛවද්යවරුන් නැහැ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම, සබරගමුව පළාත් 
සභාවට අයිති ෙරෝහල්වල පශ්න රාශියක් තිෙබනවා.  
ෙහම්මාතගම ෙරෝහෙල්  ambulance එකක් තිෙබනවා. පපුෙව් 
අමාරුවක්  හැදුණු ෙරෝගිෙයක් ඒ   ෙරෝහලට ආවා. ඔහු කෑගල්ල 
මහ ෙරෝහලට ෙගන යන්න සුදානම් ෙවනෙකොට  ambulance 
එෙක් driver නැහැ. Driver එයාෙග් three-wheeler එෙක් hire 
එකක් ගිහින්!  

ෙම් වාෙග් ෙද්වල් සිදු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම මහ ඇමතිවරයා 
මාවනැල්ල ෙරෝහෙල් ෙගොඩනැඟිලිවලට නිකරුෙණ් මුදල් ෙවන් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ ෙගොඩනැඟිලි විතරයි තිෙබන්ෙන්. ෙබෙහත් 
නැහැ; ෙලඩ්ඩු මැෙරනවා. ෙම් ෙකොළඹ පෙද්ශෙය් ෙඩංගු උවදුර 
තිෙබ නවා වාෙග්ම, කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් රඹුක්කන, කෑගල්ල 

කියන පෙද්ශවලත් ෙඩංගු ෙරෝගීන් විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. 
රඹුක්කන ඉස්පිරිතාෙලට ගියාම ඉන්න ඇඳක් නැහැ, ෙරෝගීන් 
එච්චර ෙගොඩක් ඉන්න නිසා. පළාත් සභාව හරහා ඒවාට නිසි කියා 
මාර්ග අර ෙගන නැහැ. අපි කියන්ෙන් පළාත් සභාවට තිෙබන ඒ 
ආයතන පවරා ගන්න කියන එක ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. හැබැයි, මීට වඩා ෙහොඳ කමෙව්දයක් හදලා පළාත් 
සභාව හරියටම මහජනතාවට වැඩ කරනවාද කියලා ෙසොයා 
බලන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑය කියලා ෙම් ෙවලාෙව් අපි 
ඔබතුමාෙගන් සහ අෙප් ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙමොන ෙද් කළත් පළාත් 
සභාෙව් ඉන්න පධාන ඇමතිවරු බලන්ෙන් මහ ආණ්ඩුෙව් -
වර්තමාන ආණ්ඩුෙව්- අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, අෙප් ගරු 
අගාමාත්යතුමා, අමාත්ය මණ්ඩලය අපහසුතාවට පත් කරන්නයි. 
මහ ඇමතිවරු ෙගන යන්ෙන් ෙවනත් න්යාය පතයක්. හැබැයි, 
කියන්ෙන් ෙවන ෙදයක්. ඒ අය රජෙයන් මුදල් ටික ගන්නවා. 
අරෙගන මහින්ද රාජපක්ෂෙග් න්යාය පතයට අනුව තමයි වැඩ 
කරන්ෙන් කියන එක අප ට කනගාටුෙවන් වුණත් කියන්න සිදු 
ෙවනවා. ෙමම ෙහේතු හන්දා තමයි අද මහජනතාවට අවශ්ය ෙද් සිදු 
ෙවන්ෙන් නැත්ෙත්. පළාත් සභාෙව් කටයුතු නිසා තමයි අද   ෙඩංගු 
උවදුර වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම සබරගමුව පළාෙත්. 
ඒක අපට ෙහොඳටම කියන්න පුළුවන්. ෙමොකද, මහ ඇමතිවරු 
හරියට කුණු ටික අයින් කරන්න  පළාත් පාලන ආයතනවලට -
පාෙද්ශීය සභාවලට-ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒකත් ෙම් ෙවලාෙව්දී 
අපි වග කීමකින් පකාශ කරනවා.  

එෙහම කරන්ෙන් මහ ආණ්ඩුව අමාරුෙව් දමන්න සහ 
ඇමතිවරයා අමාරුෙව් දමන්නයි කියන එක මා ෙම් ෙවලාෙව් 
පකාශ කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අෙප්  ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් 
සිටිනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාටත් අප කියා සිටින්ෙන්,  
පළාත් සභා  ෙරෝහල්  හරියාකාරව කියාත්මක කරෙගන යනවාද, 
ඒ වාෙග්ම අෙප් මහා ආණ්ඩුෙවන් ඒ ෙරෝහල්වලට ලබා ෙදන 
සම්පත්, ඖෂධ හරියාකාරව භාවිත ෙවනවාද කියා බලන්න වැඩ 
පිළිෙවළක් හදන්න කියන එකයි. එෙසේ ඉල්ලමින්, අද මට ෙම් 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

5ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.12] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අද දින ඉම්රාන් මහරූෆ් මන්තීතුමා, සභාව කල් තබන 
අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ෙලස ෙගන ආ කින්නියා සහ මුතූර් 
පෙද්ශවල ෙරෝහල් ෙදක සම්බන්ධ ගැටලු ගැන කතා කිරීෙම්දී, 
ඊට පතිවිරුද්ධ මතයක් සමහර මන්තීවරුන්ෙගන් ඉදිරිපත් වුණා. 
ෙමහිදී විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ කරුණක් තිෙබනවා. ෙම් 
ෙරෝහල් මධ්යම රජයට පවරා ගැනීම ෙහොඳ ෙදයක් ෙනොවන්න 
පුළුවන්. ෙරෝහල් පවරා ගැනීම වර්තමාන රජෙය් අරමුණ සහ 
පතිපත්තිය ෙනොවන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඒක වර්තමාන රජය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විතරක් ෙත්රුම් අරෙගන හරි යන්ෙන් නැහැ; ඒක යහ පාලන 
ආණ්ඩුව විතරක් ෙත්රුම් අරෙගන හරි යන්ෙන් නැහැ. ඒක අදාළ 
මහ ඇමතිවරුත් ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ.  

ෙමහිදී මා විෙශේෂෙයන්ම උදාහරණයකට ගන්න කැමැතියි, 
අනුරාධපුර ෙරෝහල. අනුරාධපුර ෙරෝහෙල් අවුරුදු ගණනාවකට -
1987 සිට 1996 දක්වා- හැදුෙන් එකම එක ෙගොඩනැඟිල්ලක් 
විතරයි. ඒකට නම තැබුෙව් "සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක වාට්ටු 
සංකීර්ණය" කියලායි. ඒක මධ්යම ආණ්ඩුවට පවරා ගත්තා. පවරා 
ගත්තාට පස්ෙසේ, ෙම් වන විට ෙගොඩනැඟිලි 10ක් විතර හැදිලා 
තිෙබනවා; වාට්ටු 20ක් විතර අලුතින් එකතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම, එහි වකුගඩු ඒකකයක් ෙවනමම නිර්මාණය ෙකරුණා. ඒ 
කටයුතු පළාත් සභාව මඟින් කරන්න ගියාම මතු වන පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ඒවා පළාත් සභාෙව් පතිපාදන හරහා තමයි කියාත්මක 
වන්ෙන්. එෙහම කරනෙකොට අදාළ අරමුණට ෙනොෙවයි ඒ මුදල් 
වැය වන්ෙන්. ඒකට ෙහොඳම උදාහරණය තමයි "ළඟම පාසල 
ෙහොඳම පාසල" ව්යාපෘතිය. ෙමතැනදී අධ්යාපන ක්ෙෂේතය ගැනත් 
කරුණු ඉස්මතු වූ හින්දා මා ඒ උදාහරණය ගන්නවා. මා 
නිෙයෝජනය කරන අනුරාධපුරය දිස්තික්කෙය් කැකිරාව ආසනයට 
පාසල් හයකට තමයි ඒ සල්ලි ෙවන් කර තිබුෙණ්. පාසල් 6කට 
පමණක් ෙවන් කළ එම මුදල මහ ඇමතිවරයා පාසල් 33කට 
ෙබදුවා. පාසල් 6කට පමණක් මුදල් ෙවන් කිරීෙම් අරමුණ ෙවලා 
තිබුෙණ් අද දරුවන් ජනපිය පාසල්වලට ඇතුළත් කිරී මට තිෙබන 
ඉල්ලුම නිසා පවතින පීඩනය එක්තරා මට්ටමකට ෙහෝ සමනය 
කරන්න පාසල් 6ක් විතරක් ෙතෝරා ෙගන ඒවා සම්පූර්ණෙයන් 
වැඩි දියුණු කරන්නයි. හැබැයි, ඒක සිද්ධ වුෙණ් නැහැ, මහ 
ඇමතිවරයා පාසල් 33කට ඒ මුදල් ෙබදුව නිසා. ඒ නිසා 
ෙදමව්පියන්ට, දරුවන්ට තිබුණු ඒ පීඩනය අදටත් ඒ විධියටම 
තිෙබනවා.  ලබන අවුරුද්ෙද්ත් ඒ විධියටම තිෙයයි. පතිපාදන 
දුන්නාට ඒ පතිපාදන සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක වූෙය් ඒ විධියටයි.  
මහ ඇමතිවරුන්ට, පළාත් සභාවලට මුදල් හිඟකමක් තිෙබන්න 
පුළුවන්. ඒ ගැටලු විසඳා ගන්න නම්, මධ්යම ආණ්ඩුවත් එක්ක 
සහෙයෝගෙයන් යුතුව කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟ උදාහරණය තමයි 
කැකිරාව ෙරෝහල. අනුරාධපුරය දිස්තික්කෙය් ෙදවන නගරය 
වශෙයන් සැලෙකන්ෙන් කැකිරාව නගරය. හැබැයි, අනුරාධපුරය 
ෙරෝහෙලන් පසුව මූලික ෙරෝහලක් බවට පත් වුෙණ් තඹුත්ෙත්ගම 
ෙරෝහල. තඹුත්ෙත්ගම ෙරෝහල මූලික ෙරෝහලක් බවට පත් වන 
ෙකොට කැකිරාව පෙද්ශෙය් ෙරෝගින් විශාල අපහසුතාවකට පත් 
වුණා.  කැකිරාව ෙරෝහල මූලික ෙරෝහලක් බවට පත් කරන්න 
ලක්ෂ 7,000ක මුදලක් අද ෙවන් කර ගන්න ෙකොට, ඒ අවශ්ය 
කරන සැලැස්මවත් පළාත් සභාෙවන් ඇදලා ෙදන්ෙන් නැහැ; 
ඒකට අනුමැතිය ෙදන්ෙන් නැහැ; ඒකට අවශ්ය කරන සම්පත් සහ 
අවශ්ය කරන කාර්ය මණ්ඩලය ෙකොච්චරද කියලා කියන්ෙන් 
නැහැ. ඒ කටයුතු පමාද කරනවා. ඒ නිසා ඒ කටයුතු කරගන්න 
වරින් වර පාෙද්ශීය ෙසෞඛ්ය ෙසේවා අධ්යක්ෂෙග් කාර්යාලයට 
ගිහින් නැවතී ඉන්න අපට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි 
පළාත් සභාෙවන් කියාත්මක වන කමෙව්දය. රෙට් විවිධ 
පෙද්ශවල ජනතාවට යම්කිසි පහසුකමක් සලසද්දී ඒ පහසුකම 
සැලසිය යුතු ආයතන ෙදක තමයි, මධ්යම ආණ්ඩුව සහ පළාත් 
සභාව. මධ්යම ආණ්ඩුව පතිපාදන ෙවන් කර දුන්නත් මධ්යම 
ආණ්ඩුෙව් නිර්ණායකවලට අනුකූලව පළාත් සභාව කියාත්මක 
වන්ෙන් නැත්නම් එතැනදී ගැටලුවක් ඇති ෙවනවා. එතෙකොට 
තිෙබන එකම විසඳුම තමයි ඒ ආයතන මධ්යම ආණ්ඩුව සතු කර 
ගැනීම.      

ඒක ෙම් රජෙයන් අනුමත කරන්ෙන් නැති බව අපි දන්නවා. 
ඒක අපි අනුමත කරන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ වුණාට පළාත් සභාව 

මධ්යම ආණ්ඩුවත් එක්ක සහෙයෝගෙයන් කටයුතු කරන්ෙන් 
නැත්නම් එතැනදී අපහසුතාවට පත් වන්ෙන් මධ්යම ආණ්ඩුෙව් 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයාවත්, පළාත් සභාෙව් ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයාවත් 
ෙනොෙවයි. එතැනදී අපහසුතාවට පත් වන්ෙන් මහ ජනතාව. ඒ 
නිසා යහපාලන ආණ්ඩුව විධියට, වග කිව යුතු ආණ්ඩුවක් විධියට 
මහ ජනතාව අපහසුතාවට පත් වීම සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි 
ෙදයක් කළ යුතුව තිෙබනවා. එතැනදී යම් කිසි අවෙබෝධතා 
ගිවිසුමකට ෙහෝ ෙවනත් කමෙව්දයකට ෙයොමු ෙවලා කියා කළ 
යුතු ෙවනවා. හැබැයි එෙසේ කියා කළත්, පළාත් සභාවට මුදල් ලබා 
දුන්නාට පසුව ඒ මුදල් පරිහරණය කිරීෙම් සම්පූර්ණ අයිතිය 
තිෙබන්ෙන් පධාන ඇමතිවරයාට සහ ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයාට.  

අපි දන්නවා, ෙම්වාෙය්දී ෙබොෙහෝ දුරට ෙකොන්තාත් දීම තමයි 
සිදු වන්ෙන්. අෙප් ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මන්තීතුමා කිව්වා, 
"ෙගොඩනැඟිලි තිෙබනවා, ෙබෙහත් නැහැ" කියලා. ඇයි, 
ෙගොඩනැගිලි තිෙබන්ෙන්? සල්ලි තිෙබනවා; ෙකොන්තාත් එක 
ෙදනවා; ෙගොඩනැඟිලි හදනවා. එතැනින් එහාට ෛවද්යවරු 
ෙකොච්චර ඉන්නවාද, ෙහදියන් ෙකොච්චර බඳවා ගන්න ඕනෑද, 
අවශ්ය පහසුකම් තිෙබනවාද, ෙබෙහත් තිෙබනවාද, උපකරණ 
තිෙබනවාද කියලා ෙසොයා බලන්ෙන් නැහැ. ඒ තත්ත්වය සමනය 
කර ගත යුතු ෙවනවා. එහිදී පළාත් සභාව සහ මධ්යම ආණ්ඩුව 
එක ආයතනයක් විධියට ෙම් කරුණ ගැන ෙහොඳ අවෙබෝධයකින් 
යුතුව කටයුතු කෙළේ නැත්නම්, යහපාලන ආණ්ඩුව මඟින් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙසේවය, ජනතාවට ලබා ෙදන්න උත්සාහ 
කරන ෙසේවය ජනතාවට ලැෙබන්ෙන් නැති බව විෙශේෂෙයන්ම 
කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඇමතිවරයාෙග්ත්, 
පළාත් සභාෙව් මහ ඇමතිවරයාෙග්ත්, ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයාෙග්ත් 
අවධානය ෙයොමු විය යුතු බව අවසාන වශෙයන් පකාශ කරමින් 
මාෙග් කථාව අවසන් කරනවා, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.  

මීළඟට, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි පහක කාලයක් ෙවන් වී තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.18] 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් 

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව ගැන කථා කරන්න ලැබීම 
ගැන මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. එතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාවට 
පතිපත්තිමය වශෙයන් එකඟ ෙනොවුණත්, ඒ කියන්ෙන් "පළාත් 
සභාෙව් ආයතන මධ්යම රජයට පවරා ගන්න" කියන ඉල්ලීමට 
එකඟ ෙනොවුණත්, එම පශ්නෙය් තිෙබන බැරෑරුම්කම ගැන මා 
කථා කරන්න කැමැතියි.  

ඊට කලින් ගරු ෆයිසාල් කාසිම් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙගන් 
මහත් ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා,  මන්තීවරුන් ෙම් වාෙග් 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන ෙකොට සභාෙව් රැඳී සිටින්න කියලා. 
ෙමොකද, ඒ අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමා සභාෙව් රැඳී සිටිෙය් නැහැ. 
කරුණාකරලා ඒ වාෙග් ෙවලාවට සභාෙව් ඉන්න. ෙමොකද, ඒ 
මන්තීවරුන්ෙග් පශ්න හඳුනා ගත්ෙත් නැත්නම් ඔබතුමාට උත්තර 
ෙදන්න බැරි ෙවනවා කියන එක ගැනත් ෙපොඩ්ඩක් මතක් කරන්න 
කැමැතියි.  

281 282 

[ගරු චන්දිම ගමෙග්  මහතා] 
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ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා (ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 
ෛවද්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம் - சுகாதாரம், ேபாசைண 
மற் ம் சுேதச ம த் வ பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Faizal Cassim - Deputy Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine) 
Traffic jam එක නිසා තමයි මම එන්න පමාද වුෙණ්. නමුත් 

මම එන ගමන් radio එෙකන් අෙප් ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් 
මන්තීතුමාෙග් කථාව අහෙගනයි ආෙව්. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
එෙහම නම් ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ඒ ගැන මා සන්ෙතෝෂ වනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා සභාෙව් සිටිෙය් නැති නිසා 
ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කළ කාරණා කිහිපයක් ගැන සඳහන් 
කරන්න මා කැමැතියි. පධාන කාරණාව තමයි- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා කථාව අහෙගන සිටි නිසා කාරණාව 

ෙත්රුම් ගන්න ඇති.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ෙහොඳයි. එෙහම නම් මම ෙකටිෙයන් ඒ කාරණාව කියන්නම්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළාත් සභා ෙරෝහලක් වන 
ෙම් ෙරෝහල වැඩිම surgeries සංඛ්යාවක් ෙකෙරන ෙරෝහලක්. 
Major surgeries 926ක් එහි ෙකෙරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙරෝහෙල් 
bed occupancy rate එක සියයට 66යි.  ෙඩංගු ෙරෝගය පැවැති 
කාලෙය් ඒ  සම්බන්ධෙයන් යම් වැඩ කටයුතු කිරීමට ෙමතුමාෙග් 
ඉල්ලීම පරිදි අපිත් කින්නියා ෙරෝහලට ගියා මට මතකයි.   
එතෙකොට අපි දැක්කා, ෙම් ෙරෝහෙල් තිෙබන අවශ්යතාව ෙමොන 
වාෙග්ද කියලා.  ඒක upgrade කළ යුතු ෙරෝහලක්. එය ෙරෝගීන්ට 
ඉතාම පහසුෙවන් තමන්ෙග් අවශ්යතා සපුරා ගත හැකි ෙරෝහලක්. 
ඒ නිසා ෙමතුමා නඟන ෙම් කාරණය ඉතාම වැදගත් කාරණයක්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තිකුණාමල දිස්තික්කය 
හැටියට ගත්තත් ෙම් ෙරෝහල දැනට bed occupancy rate එක 
වැඩිම ෙරෝහලක්. ඒ වාෙග්ම වැඩිම surgeries සංඛ්යාවක් සිදු 
කරන, වැඩිම ෙරෝගීන් ගණනක් පතිකාර ලබන බව වාර්තා වන 
ෙරෝහලක්. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා  කරුණාකරලා 
ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා අපි ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  ෙමතුමා පළාත් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙයන් මධ්යම 
ආණ්ඩුෙව් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට ෙයොමු කරලා තිෙබනවා, "B" 
මට්ටෙම් ෙරෝහල් පහක් "A" මට්ටමට upgrade කරන්න කියලා. 
නමුත් ආරංචි විධියට ෙම් කින්නියා ෙරෝහල එතැනිනුත් හැලිලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවන්න කැමැතියි. සමහර ෙවලාවට ඒකට ෙහේතුව පක්ෂ, පාට 
ෙභ්දය ෙවන්නත් පුළුවන්  කියලාත් සැකයක් ඇති ෙවනවා.  

එම නිසා එවැනි ෙදයක් ඇති ෙනොෙවන්න ෙම් ෙරෝහල් පහටම 
එක හා සමානව සලකන්න. එෙහම වුෙණ් නැත්නම්, කින්නියා 
පෙද්ශෙය් ෙම් පශ්නය උග වනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පෙද්ශය 
ෙඩංගු ෙරෝගයට සම්බන්ධ පශ්න රාශියකට මුහුණ දුන් පෙද්ශයක්. 
එම නිසා  ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාෙග්ත්, ඔබතුමාෙග්ත් අවධානය 
නිසියාකාරව ෙයොමු කළ යුතු,  අනිවාර්යෙයන් විසඳිය යුතු 
පශ්නයක් හැටියට ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් වශෙයන්  අපි ෙම් 

පශ්නය ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. ෙමොකද, 
කින්නියා පෙද්ශයට පබල ෙලස ෙම් පශ්නය බලපානවා. එෙහම 
වුෙණ් නැත්නම් කින්නියා පෙද්ශය කුඩම්මාෙග් සැලකිලි දක්වන 
පෙද්ශයක් බවට පත් ෙවලා,  ඔබතුමන්ලා එම පෙද්ශෙය් තිෙබන 
අෙනකුත් ෙරෝහල් හතර "A" grade එකට upgrade කරලා 
ඔබතුමන්ලාට ෙම් ෙරෝහල අමතක ෙවලා යයිද කියන සැකය 
අපටත් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ඔබතුමාට ඒ හැකියාව තිෙබනවා. 
ෙම් පළාතට ඔබතුමාටත් සම්බන්ධතාවක් තිෙබන නිසා 
විෙශේෂෙයන් ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිවරයා හැටියට කින්නියා ෙරෝහල ඒ අවශ්යතාව සපුරාලන 
තැනට පත් ෙවයි කියන දැක්ම අපට තිෙබනවා.  

තිකුණාමලය දිස්තික්කය ගැන කථා කෙළොත්,  තිකුණාමලය 
දිස්තික්කය තමයි නැ ෙඟනහිර පළාත් සභාව තුළත්, ෙම් පෙද්ශය 
තුළත් වඩාත්ම පහසුකම් පිළිබඳව පශ්න තිෙබන පෙද්ශය. ෙම් 
වාෙග් ෙරෝහල් සම්බන්ධෙයන් ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 
ෛවද්ය ඇමතිතුමාට ඉතාමත් ෙහොඳ දර්ශනයක් තිෙබනවා. අපි 
දැක්කා, එතුමා පසු ගිය දවස් කීපෙය් පුත්තලම පෙද්ශයට ගියා; 
තිකුණාමලය පෙද්ශයට ගියා.  ඔබතුමාත්, ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා 
ෙද්ශීය ෛවද්ය ඇමතිතුමාත් මැදිහත් ෙවලා ෙම් කින්නියා ෙරෝහල 
අනිවාර්යෙයන්ම "A" grade එෙක් ෙරෝහලක් බවට පත් කළ 
යුතුයි කියලා ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරන 
ෙයෝජනාව නැවත මමත් ස්ථිර කරනවා.  

පළාත් සභා ගැන කථා කරන ෙකොට පළාත් සභා බලතල ගැන 
කථා කළ යුතුම වනවා. ෙමොකද, අෙප් ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තියක් 
තමයි, පළාත් සභාවට පුළුවන් තරම් බලතල ලබා දීලා මධ්යම 
රජයත් එක්ක සහෙයෝගෙයන් වැඩ කරන පළාත් සභා ඇති කර 
ෙගන, පළාත් සභාවල බලය ෙබදීම තුළ පළාත් සභාව හරහා ඒ 
අවශ්ය පහසුකම් ලබා දීම. ෙම් පශ්නවලදී තවත් අපට දකින්න 
ලැෙබන ෙදයක් තමයි, පළාත් සභාවල පාලනය තුළ සිදු වන අඩු 
පාඩු නිසා ඒ ඒ පෙද්ශවල තිෙබන පශ්නත් එක්ක ෙමවැනි පශ්න 
තවත් උග වීම. බුද්ධිමත් විධියට මධ්යම ආණ්ඩුව ෙම් සඳහා 
මැදිහත් ෙවලා පළාත් සභාෙව් අවශ්යතාත් සපුරා ගැනීම තමයි ෙම් 
සඳහා තිෙබන ෙහොඳම විසඳුම. Statistics ගත්තාමත්,  පළාත් 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙයන් ෙයෝජනා කරලා තිෙබන ෙරෝහල්  
පෙහන්  ෙමම ෙරෝහල තිෙබන්ෙන් අන්තිමට කියලා මම දැක්කා. 
එම නිසා ෙම් පිළිබඳව දැඩි අවධානය ෙයොමු කරලා ෙම් ෙරෝහල 
අනිවාර්යෙයන්ම "A" grade ෙරෝහලක් බවට පත් කරන්න කියලා 
ඔබතුමාෙගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
[பி.ப. 6.24] 
 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා (ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 
ෛවද්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம் - சுகாதாரம், ேபாசைண 
மற் ம் சுேதச ம த் வ பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Faizal Cassim - Deputy Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
தி ேகாணமைல மாவட்டப் பாரா மன்ற உ ப்பினர் 
சேகாதரர் இம்ரான் மஹ் ப் அவர்கள் ன்ைவத்த, 
"கிண்ணியா ைவத்தியசாைலைய மத்திய அரசின் 
நிர்வாகத்தின்கீழ் ெகாண் வர ேவண் ம்" என்ற ேகாாிக்ைக 
ெதாடர்பான இந்த ஒத்திைவப் ேவைள விவாதத்திேல 
கலந் ெகாள்வதில் நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். 
தி ேகாணமைல மாவட்டம் என்  கூ ம்ேபா  என்ைனப் 
ெபா த்தமட் ேல அ  எனக்கு ஒ  திய இடமல்ல. அரசியல் 

283 284 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ேவைலக க்காக அந்தப் பிரேதசங்க க்கு நான் ெசன்  
வந்தி க்கின்ேறன். அண்ைமக் காலத்தில் கிண்ணியா, 
தி ேகாணமைல, ர் ேபான்ற பிரேதசங்கள் ெடங்கு ேநாய் 
காரணமாக மிக ம் பாதிக்கப்பட்டேபா , நான் ன்  
தடைவகள் கிண்ணியா ைவத்தியசாைலக்கு விஜயம் 
ெசய்தி க்கின்ேறன்.  

உண்ைமயிேல ெகளரவ உ ப்பினர் இ்ம்ரான் மஹ் ப் 
அவர்களின் ேகாாிக்ைகைய நான் ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன். 
இன்  கிழக்கு மாகாணத்திேல கிட்டத்தட்ட 13 தள 
ைவத்தியசாைலகள் இ க்கின்றன. அந்த வைகயில் அங்கு 
ெசல்கின்ற அதிகாாிகள் அேநகமாக ஒ  விடயத்ைதக் 
கூ வார்கள். அதாவ , கிழக்கு மாகாணத்ைதப் 
ெபா த்தமட் ல், அதி ம் அம்பாைற மாவட்டத்திேல கிட் ய 

ரத் க்கு ஒன்றாக அதாவ  ஒவ்ெவா  ஐந்  கிேலா மீற்றர் 
ரத்திற்கு இைடயில் ஒ   ைவத்தியசாைல இ க்கின்ற  

என்  கூ வார்கள். இ ந்தா ம் அந்த ைவத்தியசாைலகைள 
மக்கள் எந்நா ம் பாவிப்ப  இல்ைல. ஆனால், 
'சிக்கிண்குன்யா' காய்ச்சல் வந்த காலத்தில் அந்த 
ைவத்தியசாைலகள் ேநாயாளர்களால் நிரம்பி வழிந்தைதக் 
கண்ேடாம். ெடங்கு ேநாய் பர கின்றேபா ம் 
ைவத்தியசாைலகள் நிரம்பி வழிகின்றன. இன்  ெகா ம்  
மாவட்டத்திேல சுமார் 1,30,000 ேபர் ெடங்கு ேநாயினால் 
பாதிக்கப்பட் ள்ளார்கள். இன்  இதனால் இங்குள்ள 
ைவத்தியசாைலகள் நிரம்பி வழிகின்றன. 330 ேபர் 
மரணத்ைதத் த வியி க்கின்றார்கள்.   

சுகாதார ேசைவ என்ப  நா  த வியதாக இ க்க 
ேவண் ம். இன்  சுகாதார ேசைவைய ேமம்ப த்த ேவண் ய 
ஒ  காலத்தில் நாங்கள் இ ந் ெகாண் க்கின்ேறாம். 
ஏெனன்றால், சனத்ெதாைக அதிகாித் க்ெகாண்  ேபாவைத 
இன்  நாங்கள் காண்கின்ேறாம். ஆகேவ, அதற்ேகற்ப இன்  
நாங்கள் சுகாதார ேசைவைய விாி ப த்த ேவண் ம்.   

இங்கு ெகௗரவ உ ப்பினர் இம்ரான் மஹ் ப் அவர்கள் 
க்கியமாக இந்த  கிண்ணியா ைவத்தியசாைலையப் பற்றி 

மாத்திரமல்ல, அங்கு அரசியல் தைலயீ கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப வ  பற்றி ம் ேபசினார். அவ்வா  
ெசான்னதற்காக நான் கவைலப்ப கின்ேறன். அப்ப யான 
அரசியல் தைலயீ கள் அந்த ைவத்தியசாைலயில் 
இல்ைலெயன்பைத நான் கூறவி ம் கின்ேறன். இைவ 
அதிகாாிகள் மட்டத்தில் ேபசப்பட் , தீர்மானிக்கப்பட்ட 
விடயங்கள். இந்தத் தர கைளக்ெகாண்  சில விடயங்கள் 
தீர்மானிக்கப்பட் ள்ளன. இ ந்தா ம் இந்த 13 தள 
ைவத்தியசாைலக ம் இன்  ைமயைடயாத நிைலயில் 
காணப்ப கின்றன. 

இன்  கிண்ணியா ைவத்தியசாைலயிேல 7 consultants 
இ க்கிறார்கள். அவர்கள் நிரந்தரமானவர்கள் அல்லர். 
காரணம், அவர்கள் 2 மாதங்களிேலா, 3 மாதங்களிேலா, 4 
மாதங்களிேலா ேமற்ப ப் க க்காக ெவளிநா க க்குச் 
ெசன் வி வார்கள்.  ஒ  தள ைவத்தியசாைலயில் - "B" 
தரத்தி ள்ள தள ைவத்தியசாைலயிேல ஆகக்குைறந்த  4 
consultants ஆவ  இ க்க ேவண் ம்; 4 நிரந்தரமான 
ைவத்தியர்கள் இ க்கேவண் ம். ஆனால், அைத ஈ ெசய்ய 

யாத நிைலயில் எம  அைமச்சுத் 
திணறிக்ெகாண் க்கின்ற .  

இன்  சுகாதாரத் ைறையப் ெபா த்தமட் ேல 
குைறந்த  15,000 nurses ேதைவயாக ள்ளனர்; 10,000 
doctors ேதைவயாக ள்ளனர்; கிட்டத்தட்ட 10,000   
paramedics ேதைவயாக ள்ளனர். இன்  நாங்கள் hospital 
க்குப் ேபானால் dispensary இல் pharmacist இல்ைல, MLT 
இல்ைல, radiologist  இல்ைலெயன்ற கைதகைளத்தான் 
ேகட்கேவண் யி க்கின்ற . எனேவ, இந்த கிண்ணியா 
ைவத்தியசாைலையத் தர யர்த் வ  மாத்திரமல்ல, கிழக்கு 
மாகாணத்தி ள்ள எல்லாத் தள ைவத்தியசாைலகைள ம் ஒேர 
மட்டத்திற்குக் ெகாண் வரேவண் ம் என்ப  ெதாடர்பி ம் 
எம  அதிகாாிகள் இப்ேபா  திட்டங்கைள  
வகுத் வ கிறார்கள்.  ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்கள் கூறிய  
ேபான்  எந்தக் கட்சி ேபத ம் என்னிடம் இல்ைல.  

 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof)  
ெகௗரவ பிரதி அைமச்சர் அவர்கேள, நான் கட்சி 

சார்பான  என்  குறிப்பிட்டதற்கான காரணத்ைதக் 
கூ கிேறன். அண்ைமயில் ர் ைவத்தியசாைலயில் ஒ  
கட் டத் திறப்  விழா நைடெபற்ற . அத்திறப்  விழாவின் 
அைழப்பிதேழ இ  கட்சி ாீதியானதா, அல்ல  அரசாங்க 
ாீதியானதா, அல்ல  தனிநபர் ாீதியானதா என்பைத 
எ த் க்காட் ம். அந்த அைழப்பிதழில், " ஸ் ம் காங்கிரஸ் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள், அைமச்சர்கள், மாகாண சைப 
உ ப்பினர்கள், UC and PC Members" என்  மட் ேம 
உள்ளடக்கப்பட் க்கிற . இந்த நல்லாட்சியில் நாங்கள் 
எல்ேலா ம் இ க்கிேறாம். இன்ைறக்கு தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்தில் எத்தைனேயா கட்சிையச் ேசாந்்தவர்கள் 
இ க்கிறார்கள். அவ்வாேற கிழக்கு மாகாணத்தி ம் 
இ க்கிறார்கள்.  ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, இந்த ஒ  
விடயத்ைதப் பார்த்தாேல நான் ெசால்வ  சாிெயன்  
உங்க க்கு விளங்கும்.  

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த விடயத்ைதப் பற்றி  

நீங்கள் இனிேமல் கவைலப்பட ேவண் யதில்ைல. 
Proportional Representation System ைறயினால்தான் 
இந்தப் பிரச்சிைன ஏற்ப கின்ற . எதிர்காலத்திேல 
ெதாகுதிவாாி ைறயில் ேதா்தல்கள் இடம்ெப ம்ேபா , 
இவ்வாறான பிரச்சிைனகள் ஏற்படா  என்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன். இவ்வா  நைடெப வ  அரசிய ல் ஒ  

விடயம் அல்ல. ஒ  ேவைலத்திட்டத்ைத 
ன்ென க்கும்ேபா , எந்தேவார் அரசியல்வாதி ம் தாேன 

அைதச் ெசய்ததாக மக்க க்குக் காட் , வாக்குகைளப் 
ெப வதற்கும் அவர்களின் ெசல்வாக்ைகப் ெப வதற்கும் 
நிைனக்கிறார். ஆகேவ -  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම තවම කථා කරලා අවසන් 

නැහැ. ෙකොපමණ කාලයක් තව තිෙබනවාද? 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
இன்  அைமச்சிேல ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் 

எங்கைள அைழத்  இவ்விடயம் சம்பந்தமாகப் ேபசினார். 
இந்த நாட் ள்ள எல்லா ைவத்தியசாைலகைள ம் ஒேர 
நிைலைமக்குக் ெகாண் வந் , அதன் லம் மக்க க்குச் 
சிறந்த ேசைவகைள வழங்குவதற்கு நாங்கள் இன் ம் 
எவ்வளேவா ேவைலத்திட்டங்கைள ன்ென க்க ேவண் ம். 
அைவ பற்றிக் குறிப்பிட ேநரம் ேபாதா . எவ்வளேவா 
குைறபா க டன் பல ைவத்தியசாைலகள் 
இ ந் ெகாண் க்கின்றன. இ ந்தா ம், இந்த வ டம் 
கிழக்கு மாகாணத்தி ள்ள ைவத்தியசாைலக க்காக மட் ம் 
600 மில் யன் பாய் ெசலவழிக்கப்பட் க்கிற . 
அ மட் மல்ல, த்தளம், கண் , கு நாகல் ேபான்ற 
பிரேதசங்களி ள்ள ைவத்தியசாைலக க்கும் 
ேகா க்கணக்கான பணத்ைதச் ெசல  ெசய்தி க்கிேறாம் 
என்பைத ெகௗரவ உ ப்பினர் இம்ரான் மஹ் ப் 
அவர்க க்குக் கூற வி ம் கின்ேறன்.  

எங்க ைடய அைமச்சர் அவர்கள் என  கடைமக க்கு 
எந்தவிதத்தி ம் இைடஞ்சலாக இல்ைல. இந்த இரண்  
ைவத்தியசாைலகைள ம் மத்திய அரசாங்கத் க்குக் கீழ் 
ெகாண் வந்  அபிவி த்தி ெசய்ய யா  என்பதனால் 
இவற்ைற மாகாண மட்டத்திேல ைவத்  அவற் க்குத் 

ேதைவயான எல்லா வளங்கைள ம் உதவிகைள ம் 
வழங்குமா  அவர் என்னிடம் கூறியி க்கிறார். 
அரசியலைமப்பின் 13ஆவ  தி த்தத்தின்ப , ன்  
மாதங்க க்கு ஒ ைற மாகாண சுகாதார அைமச்சர்கைள 
அைழத்  அவர்கள் எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனகள் 
ெதாடர்பில் ேகட்டறிகின்ற ெசயற்பாட்ைட எங்க ைடய 
ெகௗரவ சுகாதார அைமச்சர் ைவத்திய கலாநிதி ராஜித 
ேசனாரத்ன அவர்கைளத் தவிர, ேவ  எந்த அைமச்ச ம் 
இ வைரக்கும் ெசய்யவில்ைல என்ேற நான் 
நிைனக்கின்ேறன். இவ்வா  ன்  மாதங்க க்கு ஒ ைற 
நடக்கும் கூட்டங்களில் அவர்கள் எதிர்ேநாக்குகின்ற 
பிரச்சிைனக க்கு உாிய தீர்விைனப் ெபற் க்ெகா த் , 
இயன்றள க்கு எம  அைமச்சி டாக மக்க க்குச் சுகாதார 
ேசைவைய சிறந்த ைறயில் வழங்குவதற்கு நாங்கள் ஏற்பா  
ெசய்தி க்கிேறாம். நன்றி. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.34ට, 2016 මාර්තු 08වන 

දින සභා සම්මතිය අනුව,  2017 අෙගෝසත්ු 10 වන බහසප්තින්දා 
පූ.භා. 10.30  වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 
அதன்ப  பி.ப. 6.34 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2016 மார்ச் 

08ஆந் ேததிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2017 ஆகஸ்ட் 10, 
வியாழக்கிழைம .ப. 10.30  மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
Parliament adjourned accordingly at 6.34 p.m. until 10.30 a.m. on 

Thursday, 10th August, 2017, pursuant to the Resolution of Parliament 
of 08th March, 2016. 
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පූ. භා. 10.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப. 10.30 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 

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

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA]                           
in the Chair. 

 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසව්ීම 
பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESSS  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2017 අෙගෝස්තු මස 10වන බහස්පතින්දා එනම්, අද දින අපර 

භාග 4.00ට පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
රැස්වීමක් මාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් ඊට 
පැමිණ සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාට 
ම ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

 
 

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 2014 මුදල් වර්ෂය සඳහා 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් හයවැනි කාණ්ඩෙය් XI, XII, 
XIII, XX හා XXI ෙකොටස්; සහ  

2015 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් 
පළමුවැනි කාණ්ඩෙය් VII, VIII හා IX ෙකොටස්, පස්වැනි 
කාණ්ඩෙය් III හා IV ෙකොටස් සහ අටවැනි කාණ්ඩෙය් II ෙකොටස 
මම ඉදිරිපත් කරමි. 

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 සභානායකතුමා ෙවනුෙවන් මම 

"එකී වාර්තා මුදණය කළ යුතුය" යි ෙයෝජනා කරමි. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
වාර්තාව මුදණය කළ යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
அறிக்ைக அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered that the Report be printed. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2016 වර්ෂය සඳහා රාජ්ය මූල්ය පතිපත්ති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන 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. 

  

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි. 

(i) 2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා නැ ෙඟනහිර විශව්විද්යාලෙය් 
වාර්ෂික වාර්තාව;  

(ii) 2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා විවෘත විශව්විද්යාලෙය් 
වාර්ෂික වාර්තාව; 

(iii) 2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා අග්නිදිග විශව්විද්යාලෙය් 
වාර්ෂික වාර්තාව; 

(iv) 2014 වර්ෂය සඳහා යාපනය විශව්විද්යාලෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව; සහ 

(v) 2014 වර්ෂය සඳහා ඌව ෙවල්ලසස් විශව්විද්යාලෙය් 
වාර්ෂික වාර්තාව. 

 
එම වාර්තා අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි.    

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

289 290 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 
හම්බන්ෙතොට වරාය සම්බන්ධෙයන් අනුගාහක ගිවිසුම.- [ වරාය හා 
නාවික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 

 ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள்  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
ගරු කථානායකතුමනි, පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද, 

(i) 2015 සහ 2016 වර්ෂ සඳහා වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන වාර්තා; 

(ii)  2012/2013 සහ 2013/2014 වර්ෂ සඳහා සීමාසහිත ලංකා 
නැව් සංසථ්ාෙව් වාර්ෂික වාර්තා; 

(iii) 2011, 2012 සහ 2013 වර්ෂ සඳහා ජාතික පවාහන ෛවද්ය 
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තා; සහ 

(iv) 2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අධිකාරිෙය් 
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 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, 

(i) 2012 වර්ෂය සඳහා ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 
වාර්ෂික වාර්තාව; 

(ii) 2012 සහ 2013 වර්ෂ සඳහා ජාතික ෙමෝසත්ර 
මධ්යසථ්ානෙය් වාර්ෂික වාර්තා හා ගිණුම් පකාශන; 

(iii) 2013 සහ 2014 වර්ෂ සඳහා ශී ලංකා ෙප්ෂකර්ම සහ 
ඇඟලුම් ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තා; 

(iv) 2013 වර්ෂය සඳහා ජාතික ශිල්ප සභාෙව් වාර්ෂික  වාර්තාව; 

(v) 2013/2014 වර්ෂය සඳහා කහටගහ ගැෆයිට් ලංකා ලිමිටඩ් 
හි වාර්ෂික වාර්තාව; 

(vi) 2015 වර්ෂය සඳහා කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව; සහ 

(vii) 2014 වර්ෂය සඳහා පරන්තන් ෙකමිකල්ස ් කම්පැනි 
ලිමිටඩ්හි 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. 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture)  
ගරු කථානායකතුමනි, මාතෙල්, පුල්ලයාර් ෙකෝවිල් පාර, 

අංක 46/2 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි පී.ෙනවිල් පනාන්දු මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 
 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි.  
(1)   කළුපහන, ගම්වසම්ගම, සිරිනිවස යන සථ්ානෙයහි පදිංචි 

එච්.එම්.ඒ.එන්. රත්නායක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
සහ 

(2) හන්ෙදසස්, යාෙල්ෙගොඩ යන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.ෙක්.බී. ෙදහිගම මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

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

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

Petitions. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ඌව පළාත් මහජන ෙපත්සම් කාරක සභාව: 

නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීම 
ஊவா மாகாண ெபா ம க்கள் கு : 
விதப் ைரகைள நைட ைறப்ப த்தல் 

PROVINCIAL PUBLIC PETITIONS COMMITTEE OF UVA: 
IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS 

 

1120/’16 

3. ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
   (மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
     (The Hon. Chaminda Wijesiri) 

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 
(1) : 

(අ) (i) ඌව පළාත් සභාව යටෙත්, පළාත් මහජන 
ෙපත්සම් කාරක සභාවක් කියාත්මක වන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පළාත් මහජන ෙපත්සම් කාරක 
සභාෙව් සාමාජිකයන්ෙග් නම් කවෙර්ද; 

 (iii) වත්මන් ඌව පළාත් පධාන අමාත්යවරයා බලයට 
පත්වීෙමන් අනතුරුව ෙම් දක්වා එම කාරක 
සභාවට ලැබී ඇති පැමිණිලි සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙම් දක්වා අදාළ ගැටලු විභාග කර සහන ලබා දී 
ඇති පැමිණිලි සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 
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 (v) ෙමම කාරක සභාව මඟින් ලබා දී ඇති නිර්ෙද්ශ 
කියාත්මක කර ඇති හා කියාත්මක ෙනොකර ඇති 
පළාත් රාජ්ය ආයතන ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 (vi) එම කාරක සභාෙව් නිර්ෙද්ශ කියාත්මක 
ෙනොකරන පළාත් රාජ්ය ආයතන සම්බන්ධෙයන් 
ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන පියවර කවෙර්ද;   

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ஊவா மாகாண சைபயின் கீ்ழ் மாகாண 
ெபா ம க்கள் கு ெவான்  ெசயற்ப  
கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அம்மாகாண ெபா  ம க்கள் கு  
உ ப்பினர்களின் ெபயர்கள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபாைதய ஊவா மாகாண தலைமச்சர் 
அப்பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டைத அ த்  
இற்ைறவைர இக்கு விற்கு கிைடத் ள்ள 

ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக யாெதன் 
பைத ம்; 

 (iv) இற்ைறவைர சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சிைனகைள 
விசாரைண ெசய்  நிவாரணம் வழங்கப் 
பட் ள்ள ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (v) இக்கு வினால் வழங்கப்பட் ள்ள விதப் 
ைரகைள நைட ைறப்ப த்தி ள்ள மற் ம் 

நைட ைறப்ப த்தாத மாகாண அரச 
நி வனங்கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  கு வின் விதப் ைரகைள நைட ைறப் 
ப த்தாத மாகாண அரச நி வனங்கள் 
சம்பந்தமாக ேமற்ெகாள்வதற்கு எதிர்பார்க்கும் 
நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Provincial Councils and Local 
Government: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether there is a Provincial Public 
Petitions Committee under the Uva 
Provincial Council; 

 (ii) if so, the names of the members of that 
Provincial Public Petitions Committee; 

 (iii) the number of complaints that the said 
Committee have received so far after the 
present Chief Minister of the Uva Province 
ascended to that post; 

 (iv) the number of petitions which have been 
inquired into and reliefs granted; 

 (v) the Provincial public institutions which 
have and have not implemented the 
recommendations made by this Committee; 
and 

 (vi) the steps that are intended to be taken 
against the Provincial public institutions 
which do not implement the 
recommendations of this Committee? 

(b) If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ලබා ෙදනවා. 
 

(අ)  (i) ඌව පළාත් පධාන ෙල්කම් විසින් 2017.07.18 
දිනැතිව ෙයොමු කර ඇති ලිපිය මඟින් දන්වා ඇති 
පරිදි ඌව පළාත් සභාව යටෙත් පළාත් මහජන 
ෙපත්සම් කාරක සභාවක් කියාත්මක  ෙව්. 

 (ii) 1. ඌව පළාත් සභාෙව් ගරු සභාපති ඒ.එම්. 
බුද්ධදාස මැතිතුමා -   ගරු සභාපති 

  2. ඌව පළාත් සභාෙව් ගරු විපක්ෂ නායක ර.මු. 
රත්නායක මැතිතුමා   -  ගරු සාමාජික 

  3. ඌව පළාත් සභාෙව් ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපති 
ජී.ආර්. විමලදාස මැතිතුමා    -  ගරු සාමාජික 

  4. ඌව පළාත් සභාෙව් ගරු මන්තීනි ෙහේමා 
රත්නායක මැතිනිය -  ගරු සාමාජික 

  5. ඌව පළාත් සභාෙව් ගරු මන්තී ආර්.එම්. 
ධර්මදාස බණ්ඩාර මැතිතුමා    -  ගරු සාමාජික 

  6. ඌව පළාත් සභාෙව් ගරු මන්තී විජයමුණි 
උදාර ෙසොයිසා මැතිතුමා    -  ගරු සාමාජික 

  7. ඌව පළාත් සභාෙව් ගරු මන්තී සමන්ත 
විද්යාරත්න මැතිතුමා   -  ගරු සාමාජික 

 (iii) පැමිණිලි සංඛ්යාව 24 කි. 

 (iv) සහන ලබා දී ඇති පැමිණිලි 05 කි. අෙනකුත් 
ෙපත්සම් ෙම් වනවිටත් විභාග ෙවමින් පවතී. 

 (v) කාරක සභාව මඟින් ලබාදී ඇති නිර්ෙද්ශ 
කියාත්මක ෙනොකරන පළාත් රාජ්ය ආයතන 
කිසිවක් ෙනොමැත. 

 (vi) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෂය භාර ගරු ඇමතිතුමා පශ්නවලට 

පිළිතුරු දීම සඳහා ෙම් සභාවට දිගින් දිගටම සහභාගි ෙවන්ෙන් 
නැහැ. අපි අද අතුරු පශ්න ඇහුවත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා විසින් ඒවා විෂය භාර ඇමතිතුමාට ෙයොමු කිරීමක් 
තමයි කරන්ෙන් ගරු කථානායකතුමනි. ඔබතුමා දිගින් දිගටම 
ඇමතිවරයාට දැනුම් දීම් කළත් එතුමා එන්ෙන් නැහැ. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම ෙයොමු කළ පශ්න සියල්ල ෙම් 
වන විට විගණන විමසුම්වලින් සනාථෙවලා හමාරයි. ඒ නිසා 
තමයි අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට 
මම ෙම්ක ෙයොමු කෙළේ. යහ පාලන ආණ්ඩුව තුළ දැන් සෑම මැති 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇමතිවරෙයකුටම යහ පාලන කියාදාමය කරන්න පුළුවන් නිසාත්, 
විෙශේෂෙයන්ම විෂය භාර ඇමතිවරයා ෙම් පශ්නවලට පිළිතුරු 
ෙනොෙදන නිසාත්, විගණන විමසුමට අනුව කටයුතු ෙනොකරන 
නිසාත්, ඒ වාෙග්ම ඒ සඳහා මට පූර්වාදර්ශයක් තිෙබන නිසාත් යහ 
පාලන ආණ්ඩුෙව්ම මන්තීවරෙයක් හැටියට ඒ ඇමතිවරයාට 
විරුද්ධව විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් ෙග්න්න මම සූදානම්ව 
ඉන්නවා, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ නිසා මම අතුරු පශ්න 
අහන්ෙන් නැහැ. පසු ෙපෙළේ ගරු මන්තීවරු ෙම් සඳහා මට උදවු 
කරයි කියා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ ඇෙරන්න මට ඉදිරියට 
කරන්න ෙදයක් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමනි, ෙමහි ඇති 

බැරෑරුම් තත්ත්වය ගැන අවධානය ෙයොමු කරවන්න. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කර වන්නම්, ගරු 

කථානායකතුමනි. 

 
විදුලිය ලබාදී ඇති නිවාස: යාපනය දිසත්ික්කය  

மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள கள்: யாழ்ப்பாண 
மாவட்டம் 

HOUSES PROVIDED WITH ELECTRICITY: JAFFNA DISTRICT  
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4.  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 යාපනය දිසත්ික්කය තුළ 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් විදුලිය ලබාදී ඇති 
මුළු නිවාස සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙම් වනවිට විදුලිය ලබා දී ඇති මුළු නිවාස 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) වර්ෂ 1984 සිට 2009 දක්වා විදුලිය ලබාදීම 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන ලද මුදල එක් එක් වර්ෂය 
අනුව ෙකොපමණද; 

 (iv) 2009 වර්ෂෙය් යුදමය තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු 
2015 වර්ෂය දක්වා විදුලිය ලබාදී 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 දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 1983 ஆம் ஆண்டளவில் யாழ்ப்பாணம் மாவட் 
டத்தில் இலங்ைக மின்சார சைபயினால் 

மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள களின் ெமாத்த 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபாைதக்கு மின்சாரம் வழங்கப்பட் ள்ள 
களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக யாெதன்ப 

ைத ம்; 
 (iii) 1984 தல் 2009 ஆம் ஆண்  வைர மின்சாரம் 

வழங்குவதற்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத் 
ெதாைக ஆண்  வாாியாக எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (iv) 2009 ஆம் ஆண் ல் த்த நிலவரம் வைடந்த 
பின்னர் 2015 ஆம் 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 Jaffna District 
that had been provided with electricity 
supply by the Ceylon Electricity Board by 
the year 1983; 

 (ii)  the total number of houses which have 
been provided with electricity supply by 
now; 

 (iii)  the amounts allocated annually from the 
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 the 
year 2015 after the end of  war situation in 
the 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 කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) 1983 දක්වා ෙතොරතුරුවලට අදාළ වාර්තා ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය සතුව නැහැ. ෙමොකද, යාපනය 
දිසත්ික්කෙය් තිබුණු යුදමය තත්ත්වය නිසා ඒවා 
විනාශ වී තිෙබනවා. 

 (ii) 2015 වර්ෂෙය් ෙනොවැම්බර් මස සිට කියාත්මක 
කරන ලද "රටම එළියයි අඳුර දුරලයි - ජාතික විදුලි 
සත්කාරය" ණය ෙයෝජනා කමය යටෙත් 2016 
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[ගරු  චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා] 
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වසර තුළ විදුලි සම්බන්ධතා ලබා දුන් නිවාස 
ඒකක 8,121 ද ඇතුළුව 2016.01.01 සිට 
2017.05.31 දක්වා නිවාස 15,926ක් සඳහා නව 
සම්බන්ධතා ලබා දී තිෙබනවා ගරු මන්තීතුමනි. 

   ඒ අනුව 2017 මැයි 31 දිනට ලබා දී ඇති විදුලි 
සම්බන්ධතා පමාණය 155,884ක් ෙවනවා. 

 

 (iii) 1984 වර්ෂෙය් සිට 2009 දක්වා යාපනය 
දිසත්ික්කෙය් විදුලි සැපයුම් සඳහා ෙවන් කරන ලද 
මුදල් පහත සඳහන් ෙව්. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 එම පමාණය සමසත්ය වශෙයන් කියනවා නම් 
රුපියල් මිලියන 680.44ක් ෙවනවා. 

 

 (iv) 2009 වර්ෂෙය් සිට 2015 වර්ෂය දක්වා විදුලි 
සැපයුම් ලබා දුන් නිවාස සංඛ්යාව පහත පරිදි ෙව්. 

 (v) 2009 වර්ෂෙය් සිට 2015 වර්ෂය දක්වා විදුලි 
සැපයුම් සඳහා ෙවන් කරන ලද මුදල පහත පරිදි 
ෙව්. 

 
  

 

 

 

 

 

  

  සම්පූර්ණ එකතුව රුපියල් මිලියන 1,641.98යි. 

 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට අතුරු පශ්න තුනක් අහන්නට 

තිෙබනවා. ඒ සඳහා ඔබතුමාෙගන් අවසරයක් තිෙබනවාද දන්ෙන් 
නැහැ. ඔබතුමා ඊෙය් පැහැදිලි කළ ආකාරයට අතුරු පශ්න ෙදකයි 
අහන්න පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් රජය කාලෙය් "සියයට 60" කියලා විදුලි 
ෙයෝජනා කමයක් තිබුණු බව. ඈත පිටිසර ගාමීය පෙද්ශවල 
විදුලිය ෙනොමැති පවුල්වලට විදුලිය ලබා දීෙම්දී ඇස්තෙම්න්තු 
කරන මුදලින් සියයට 60ක් රජය ෙවන් කරන අතර, සියයට 40ක් 
ඒ පාරිෙභෝගිකයාෙගන් අය කර ගන්නා ආකාරයට ඒ කමය 
කියාත්මක වුණා. ඒ  "සියයට 60" කියන විදුලි ෙයෝජනා කමය 
දැනටත් කියාත්මකද? එෙසේ නම් පසු ගිය වසර කිහිපය තුළ ඒ 
ෙයෝජනා කමය කියාත්මක වූ ආකාරය සම්බන්ධෙයන් වාර්තාවක් 
ඉදිරිෙය්දී ෙහෝ ඔබතුමාට ලබා දිය හැකිද? 
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වර්ෂය ෙවන් කරන ලද මුදල  
(රු.මිලියන) 

1984 නැත 

1985 නැත 

1986 නැත 

1987 නැත 

1988 නැත 

1989 13.80 

1990 15.02 

1991 4.68 

1992 0.04 

1993 නැත 

1994 නැත 

1995 නැත 

1996 0.48 

1997 නැත 

1998 නැත 

1999 නැත 

2000 නැත 

2001 නැත 

2002 117.22 

2003 59.11 

2004 43.62 

2005 73.55 

2006 61.19 

2007 11.33 

2008 189.73 

2009 90.67 

වර්ෂය අදාළ වර්ෂය 
තුළ දී ලබා දුන් 
නව සබඳතා 
සංඛ්යාව 

වර්ෂය අවසාන 
වනවිට විදුලිය 
පරිෙභෝජනය කරනු 
ලබන සම්පූර්ණ 
නිවාස සංඛ්යාව 

2009.01.01 - 2009.12.31 6,721 79,718 

2010.01.01 - 2010.12.31 9,423 89,141 

2011.01.01 - 2011.12.31 9,423 98,564 

2012.01.01 - 2012.12.31 11,478 110,042 

2013.01.01 - 2013.12.31 11,038 121,080 

2014.01.01 - 2014.12.31 10,409 131,489 

2015.01.01 - 2015.12.31 8,469 139,958 

වර්ෂය ෙවන් කරන ලද 
මුදල  
(රු.මිලියන) 

2009 90.67 

2010 120.00 

2011 352.43 

2012 427.52 

2013 166.77 

2014 72.62 

2015 411.97 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, "සියයට 60" ෙවනුවට "සියයට 100" 

ව්යාපෘතියක් අපි කියාත්මක කර තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙගන් සියයට 99.7කට -පාෙයෝගිකව සියයට 100කටම- 
අපි විදුලිය ලබා දී තිෙබනවා. ෙම් වන විට විදුලිය ෙනොමැති ගමක්, 
පෙද්ශයක් -[බාධා කිරීමක්] මට පිළිතුර ෙදන්න ඉඩ ෙදන්නෙකෝ. 
"සියයට 60" ෙයෝජනා කමය නැත. "සියයට 100" තිබුණි. "සියයට 
100" අවසන්ය. මුළු රෙට්ම සියයට 99.7කට විදුලිය ලබා දී ඇත. 
ඔබතුමා කියනවා නම් යම් පෙද්ශයකට තවමත් විදුලිය නැහැයි 
කියලා ඔබතුමා කාරුණික ෙවලා මට ඒ ලැයිස්තුව ෙදන්න.  

ෙම් රෙට් විදුලිය නැහැ කියන ඕනෑම ස්ථානයකට අපි මාස 
තුනක් ඇතුළත විදුලිය ලබා ෙදනවා. 
 

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

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙම් පශ්නය ඇසීමට අවස්ථාවක් 

ෙදන්න. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙගන් මම ඇහුෙව් ඒ කාරණාව 

ෙනොෙවයි. ඔබතුමා කියන්ෙන් සියයට සියයක් ෙදනවාය කියලායි. 
ෙකෙසේ ෙවතත්, අෙප් ඌව පළාත ගත්ෙතොත්, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් රජය කාලෙය් සියයට අනූ ගණනකට විදුලිය ලබා 
දීලා තිබුණා. එතුමා රජය භාර ගන්න ෙකොට ඒ පළාතට විදුලිය 
ලබා දී තිබුෙණ් සියයට 40ක්, 50ක් පමණයි. නමුත්, ඔබතුමා 
කියන්ෙන් ඔබතුමාෙග් රජය බලයට ආවාට පසුව ලබා දුන් විදුලිය 
පමාණය ගැනයි. මම කියන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. ගාමීය වශෙයන් 
දුප්පත්, දිලිඳු ජනතාව ෙවනුෙවන් ''සියයට 60'' යනුෙවන් ෙවනම 
සහන විදුලි ෙයෝජනා කමයක් තිබුණා. ඒක කියාත්මක නැද්ද? 
කියාත්මක නම්, ඒ යටෙත් විදුලිය ලබා දුන් පවුල් සංඛ්යාව වාර්තා 
සහිතව ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කළ හැකිද? 
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, ''සියයට 60'' කියන කමය 2015, 2016 

වසරවල අපි කියාත්මක කෙළේ නැහැ. අපි ඒ ෙවනුවට ''සියයට 
100'' කියන කමය කියාත්මක කළා. ඉන් පසුව ඒ ව්යාපෘතිය 2016 
ෙදසැම්බර් 31වැනි දින අවසන් කළා. වර්තමානෙය් ''සියයට 75'' 
කියා අලුත් කමයක් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, කාර්මික, ව්යාපාරික 
ෙහෝ ෙන්වාසික යම් පාරිෙභෝගිකෙයක් සියයට 25ක් පළමුව 
ෙගවා, ඉතිරි සියයට 75 වාරික වශෙයන් අවුරුදු පහකින් ෙගවීෙම් 
කමෙව්දයක් හඳුන්වා දී තිෙබනවා. යම් තැනක විදුලිය නැති 
ගම්මාන තිෙබනවා නම්, ඒ සම්පූර්ණ ගමටම අපි ෙනොමිෙල් විදුලිය 
ලබා ෙදනවා. ඒ ආකාරයට විදුලිය නැති ස්ථාන නැහැ. එෙහම 
තිෙබනවා නම්, ඔබතුමා කියන්න. දැන් අපි අලුත් කමයක් 
කියාත්මක කරන්ෙන්. පැරණි ෙද්වල්ම කියාත්මක කරන්න ඕනෑ 
නැහැ. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

පශ්න අංක 5 - 1305/'16 - (1), ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම 
මැතිතුමා. 

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

ඊට ෙපර ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කළ යුතු ඉතා වැදගත් 
කාරණාවක් තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් අනුගහෙයන්, පක්ෂ 
නායකයින්ෙග් එකඟත්වෙයන් ෙම් ගරු සභාෙව් සජීවී විකාශයක් 
කියාත්මක වන බව ඔබතුමා දන්නවා. නමුත්, අද දවෙසේ ඒ සජීවී 
විකාශය නතර ෙවලා තිෙබනවා. ෙහේතුව පැහැදිලි නැහැ, 
''තාක්ෂණික ෙදෝෂයක්'' කියලායි වාර්තා කරන්ෙන්. 

ඒ සජීවී විකාශය ශී ලංකා රූපවාහිනි සංස්ථාෙව් සහ PEO TV  
විකාශය තුළ නතරෙවලා තිෙබනවා. එෙසේ විකාශය නතර වීමට 
ෙහේතුව පිළිබඳව විවිධ මත ෙම් ෙමොෙහොෙත් සමාජගත වනවා, 
"විෙශේෂ පකාශයක් සභාෙව් කරනවා. ඒක වළක්වා ගැනීෙම් 
වුවමනාවක් තිෙබනවා" ආදී වශෙයන්. ඒ පිළිබඳව මම දන්ෙන් 
නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ඒ ගැන ෙහොයා බලන්නම්. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙමය ඉතා බරපතළ කාරණයක්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. මම ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නම්.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
හිටි ගමන් අද දවෙසේ සජීවි විකාශය නතර වීම බරපතළ 

කාරණයක්. ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරමින් ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් මම පශ්නය අහනවා. ගරු ඇමතිතුමා, අතුරු 
පශ්න ඇසීම සීමා කරලා තිෙබන නිසා ඔබතුමා පිළිතුර සභාගත 
කරන්න. මම අතුරු  පශ්න තුන විතරක් අහන්නම්. 

 
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) 
මම ඉතාම ෙකටිෙයන් මූලිකම කරුණු ටික කියන්නම්.  

ගරු මන්තීතුමා (අ) (i) යටෙත් අහනවා, "වර්ෂ 2013 සිට 2016 
දක්වා මාතර දිස්තික්කෙය් වාර්තා වී ඇති බල අපරාධ සංඛ්යාව, 
එක් එක් ෙපොලිස් ස්ථානය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද" 
කියලා. ගරු මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් වගුවක් තිෙබන්ෙන්.  
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker 
 සභාගත කරන්න. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මම සභාගත කරන්නම්.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මට අතුරු පශ්න තුන පමණක් අහන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න, 

ගරු කථානායකතුමනි. 
 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නමුත් ෙම් ෙතොරතුරු වැදගත් වනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අතුරු පශ්න ෙදකයි අහන්න පුළුවන්, ගරු මන්තීතුමා.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
පිළිතුර සභාගත කරලා අතුරු පශ්න තුන අහන්න ඉඩ ලබා 

ෙදන්න. කාලයෙන් කළමනාකරණය කරන්න අවශ්ය වන්ෙන්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ගත් තීරණයක් දැනට අත් හදා බැලීම් තත්ත්වෙය් තිෙබන 

නිසා මට සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න. අතුරු පශ්න ෙදෙකන්  නතර 
කරන්න. 
 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මටත් පශ්නයට උත්තර දීමට අවසර ලබා ෙදන්න. 

 
 
 

2013 - 2016 මාතර දිසත්ික්කෙය් වාර්තා වී ඇති බල 
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குற்றச் ெசயல்கள்: விபரம் 
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5.  ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
      (மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
      (The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

 නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් 
ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) වර්ෂ 2013 සිට 2016 දක්වා මාතර දිසත්ික්කෙය් 
වාර්තා වී ඇති බල අපරාධ සංඛ්යාව, එක් එක් 
ෙපොලිස ් සථ්ානය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 (ii) ඉහත (i) හි සඳහන් බල අපරාධ සංඛ්යාව, 
අපරාධෙයහි සව්භාවය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (iii) ඉහත (i) හි සඳහන් බල අපරාධවල චූදිතයන්ට 
එෙරහිව ෙගන ඇති නීතිමය පියවර ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 
(ආ) (i) අපරාධ වාර්තාකර ණෙය්දී අනුගමනය කළ යුතු 

මාධ්ය ඇවතුම් පැවතුම් පිළිබඳ යම් ආචාර ධර්ම 
පද්ධතියක අවශ්යතාවය පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) සෑම පාර්ශව්යකටම එකඟ විය හැකි ආචාර ධර්ම 
පද්ධතියක් සැකසීම සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද;  

 (iii) ඉකුත් පාලන සමය හා වත්මන් පාලන සමය තුළ 
සිදු වී ඇති අපරාධවල පමාණය හා සව්භාවය 
සලකා බැලීෙම්දී පැවති ෙහෝ  පවතින පාලනය 
සමඟ සබඳතාවක්  තිෙබ් යැයි විශව්ාස 
කරන්ෙන්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி அைமச் 
சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2013 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2016ஆம் 
ஆண் வைர மாத்தைற மாவட்டத்தில் பதிவாகி 

ள்ள ெப ம் குற்றச் ெசயல்களின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  ெபா ஸ் நிைலயத் க்கைமய 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ெப ம் 
குற்றச் ெசயல்களின் எண்ணிக்ைக குற்றச் 
ெசயல்களின் தன்ைமக்கு அைய ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ெப ம் 
குற்றச்ெசயல்கள் ெதாடர்பாக குற்றஞ் சாட்டப் 
பட்டவர்க க்கு எதிராக எ க்கப்பட் ள்ள சட்ட 
நடவ க்ைககள் ெவவ்ேவறாக யாைவ 
என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) குற்றச் ெசயல்கள் பற்றி அறிக்ைகயி கின்ற 
ேபா  பின்பற்ற ேவண் ய ஊடக ஒ க்க 
வி மியங்கள் ெதாடர்பான  ஒ க்கெநறிக் 
ேகாைவெயான்ைறத் தயாாிப்பதன் ேதைவைய 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) அைனத் த் தரப்பினரா ம் ஏற் க்ெகாள்ளக் 
கூ ய ஒ க்கெநறிக் ேகாைவெயான்ைறத் 
தயாாிக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) கடந்த ஆட்சிக்காலம் மற் ம் தற்ேபாைதய 
ஆட்சிக்காலத்தில் இடம்ெபற் ள்ள குற்றச் 
ெசயல்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் இயல்ைப 
பார்க்கும்ேபா  நிலவிய அல்ல  நில கின்ற 
ஆட்சி டன் ஏேத ம் ெதாடர் கள் இ ப்பதாக 
நம் கின்றாரா என்பைத ம் 

 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development: 

(a) Will  he inform this House - 

 (i) the number of  serious crimes reported in 
Matara  District during the period from the  
year  2013 up to 2016 as per each police 
station separately;  

 (ii) the number of serious crimes mentioned in 
(i) above as per the nature of the crime 
committed, separately; and 

 (iii) the legal action taken against the accused of 
the serious crimes mentioned in (i) above, 
separately? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether he accepts the requirement of a  
Code of Ethics in regard to the media 
practices to be followed in reporting crimes; 

 (ii) whether steps will be taken to formulate a 
Code of Ethics which is acceptable to every 
party; and 

 (iii)  when the number of crimes and the nature 
of  the crimes committed during the times 
of the present and previous regimes are 
considered, whether it is believed that it has 
any relationship with the present or 
previous regime? 

(c) If not, why? 
 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
(අ) (i) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(ii)  
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අනු 
අංකය 

ෙපොලිස් 
ස්ථානය 

    2013 2014 2015 2016 

01 මාතර 317 351 274 184 

02 ගන්දර 62 60 50 38 

03 දික්වැල්ල 112 88 73 81 

04 තිහෙගොඩ 64 40 32 57 

05 හක්මණ 89 67 54 48 

06 කඹුරුපිටිය 92 56 69 60 

07 මාවරල 23 28 28 30 

08 ඌරුෙබොක්ක 46 47 50 48 

09 වැලිගම 285 254 192 204 

10 අකුරැස්ස 96 104 110 101 

11 ෙමොරවක 56 53 47 27 

12 ෙදනියාය 40 36 41 34 

බල අපරාධ සංඛ්යාව       

අනු  
අංකය 

අපරාධෙයහි 
ස්වභාවය 

    2013 2014 2015 2016 

01 අපහරණය 23 37 32 25 

02 පැහැරෙගන යාම 05 09 12 15 

03 ගිනිතැබීම/
පුපුරණ 
දව්යවලින් 
අනර්ථය 

10 12 11 08 

04 රු. 25,000/ට 
වැඩි අනර්ථය 

16 22 10 10 

05 ෙගවල් බිඳීම 487 438 378 286 

06 බරපතළ තුවාල 
සිදුකිරීම 

22 21 21 27 

07 අන්තරාදායක 
ආයුධවලින් 
තුවාල සිදු කිරීම 

105 89 83 87 

08 මනුෂ්ය ඝාතනය 25 27 18 21 

09 මිනී මැරීමට 
තැත්කිරීම 

06 06 05 09 

10 ස්තී දූෂණය - 
අවු. 16ට වැඩි 

09 11 17 16 

11 ස්තී දූෂණය - 
අවු. 16ට අඩු 
කැමැත්ත ඇතිව 

72 65 60 75 

12 ස්තී දූෂණය - 
අවු. 16ට අඩු 
කැමැත්ත 
ෙනොමැතිව 

02 01 08 05 

13 නීති විෙරෝධී 
රැස්වීම් කැරලි 
ෙකෝලාහල 

- - - - 

14 ෙකොල්ලකෑම 130 106 109 101 

15 අස්වාභාවික 
වැරදි බරපතළ 
ලිංගික 
අපෙයෝජන 

16 15 28 19 

16 බෙලන් 
ලබාගැනීම 

- 01 04 02 

 බල අපරාධ සංඛ්යාව   

13 කනංෙක් 13 18 14 11 

14 පිටබැද්දර 20 30 38 39 

15 ෙකොටවිල - - - 16 

16 ෙකොස්ෙමෝදර - - - 04 

17 මාලිම්බඩ - - - 07 

18 ෙදයියන්දර - - - 02 

19 ෙරොටුඹ - - - - 

  එකතුව 1315 1232 1072 991 

[ගරු  ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා] 
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 (iii) ඉහත (i) හි සඳහන් වර්ෂවලදී වාර්තා වී ඇති 
4,610ක් වූ සමසථ් බල අපරාධවල චූදිතයන්ට 
එෙරහිව ෙගන ඇති නීතිමය පියවර ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් දැක්වීමට පමාණවත් කාලයක් අවශ්ය 
ෙව්. 

  ගරු කථානායකතුමනි, එම නිසා අද එතුමාට ඒ 
සියල්ල ලබාදීමට මට ෙනොහැකි ෙවනවා. 

 

(ආ) (i) ඔව්. 

  මම පිළිගන්නවා. මම මීට ෙපර ඒ පිළිබඳව සඳහන් 
කරලාත් තිෙබනවා. ෙම්වා වාර්තා කරන 
වාර්තාකරුවන්ට පුහුණුවක් ලබා ෙදන්නට ඕනෑ 
වාෙග්ම, ඉදිරි කාලෙය්දී  ඒ අය ලියා පදිංචි කරන 
තත්ත්වයකට අපි දියුණු ෙවන්නත් ඕනෑ.  

== 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) නැත. පැවති ෙහෝ වත්මන් පාලන කාල තුළ 
අපරාධ සහ පාලනය  අතර සබඳතාවක් ඇති බවට 
කරුණු අනාවරණ වී ෙනොමැත. 

  ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක වටිනා පශන්යක්. 
ඇත්තටම 2013 සහ 2014, -ඒ කියන්ෙන් පැරණි 
පාලන සමෙය්- අපරාධවල එකතුව පිළිෙවළින් 
1,315ක් සහ 1,232ක් ෙවනවා. ඒ එකතුව 
2,547ක්. 2015  සහ 2016 වර්ෂවල වාර්තාෙවලා 
තිෙබන අපරාධ සංඛ්යාව පිළිෙවළින් 1,072ක් සහ 
991ක්. ඒ එකතුව 2,063ක්. ෙම් පාලන සමෙය්දී  
484ක අඩු වීමක් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, සියයට 
19ක විතර අඩු වීමක්.  

  ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන ෙද්ශපාලන 
පශන්යක් තිෙබනවාද කියලා ගරු මන්තීතුමා 
අහනවා. මා නම් දැක්ෙක් එතුමා වාෙග් මහජන 
නිෙයෝජිතයන්ෙග් මැදිහත්වීමක් ඒ කාලෙය් සිදු 
වුෙණ් නැති බවයි. එතුමන්ලාට ඒ තරම් බලයකුත් 
තිබුෙණ් නැහැ. නමුත්, මැදිහත් වූ අය නැතුවාත් 
ෙනොෙවයි. එවැනි  ඥාතීන් සිටියා; ෙල්කම්වරු 
සිටියා. ඒ ආකාරෙයන් විවිධ අය මැදිහත් වුණා, 
ගරු කථානායකතුමනි. ඒ අයට පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිල්ලා පිළිතුරු ෙදන්න බැරි හින්දා ඒ අයෙග් 
නම් මා ෙමතැන කියන්න යන්ෙන් නැහැ. ඒක 
සදාචාරාත්මක නැහැ. නමුත්, ෙමතුමන්ලා වාෙග් 
අය එෙහම මැදිහත් වුෙණ් නැහැ; ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් එවැනි ඇඟිලි ගැසීම් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ 
නිසා මම එවැනි සම්බන්ධතාවක් දකින්ෙන් නැහැ.  

  සමසත්යක් වශෙයන් නීතිය හා සාමය පිළිබඳ 
අමාත්යාංශය තුළින් අද ෙපොලිස ් නිලධාරින්ට 
ඔවුන්ෙග් රාජකාරිය ඉටු කරන්න අවශ්ය 
අවකාශය ලබා දී තිෙබනවා. ඒ සඳහා අපිත් ඔවුන් 
උනන්දු කරවනවා. රජයක් වශෙයන් ඔවුන්ට 
අවශ්ය සහෙයෝගය අපි ලබා ෙදනවා; අවශ්ය 
තාක්ෂණය ෙගනැල්ලා ෙදනවා. ෙපොලිස ්
ෙකොමිෂන් සභාව මඟින් අද  සාධාරණය ඉටු 
කරලා තිෙබනවා. උසසව්ීම් පතිපත්තිවල අඩු පාඩු 
තිෙබනවා. දැන් ඒවා සකස ්කරමින් පවතිනවා. අද 
මාරු වීම් පතිපත්ති  පිළිෙවළක් කරලා තිෙබනවා. 
ඒ කටයුතු ෙකෙරන නිසා ෙපොලිස ්නිලධාරින්ෙග් 
රාජකාරිය නිදහෙසේ කරන්න අවශ්ය වාතාවරණය 
අද තිෙබනවා. නීතිය හා සාමය පිළිබඳව රජෙය් 
අවධානය දැඩි ෙලස ෙයොමු ෙවලා තිෙබන නිසා 
ෙම් අඩු වීම සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 

(ඇ)   පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් ආචාරශීලීභාවයට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මා 

මෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය අහනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත්, මාත් නිෙයෝජනය කරන්ෙන් 
මාතර දිස්තික්කය. ෙම් ෙමොෙහොෙත් නම් සඳහන් වන ෙම්  රෙට් 
පධානම පාතාල නායකයාෙග් උපන් දිස්තික්කය බවට පත් 
වන්ෙන්ත් මාතර දිස්තික්කයයි. ඒ බව ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති. ඒ 
සඳහා ඔබතුමාෙග් අනුගහයක් තිෙබනවා කියලා කියන්න 
ෙනොෙවයි මා උත්සාහ ගන්ෙන්. එෙහම ෙදයක් නැහැ. 

නමුත්, පාතාලෙය් ෙම් නැඟිටීම ගැන මුළු රටම කම්පනයට 
පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

305 306 

17 රු. 300,000/=ට 
වැඩි සාවද්ය 
පරිහරණය 

155 129 111 90 

18 රු. 25,000/=ට 
වැඩි වැවිලි දව්ය 
ෙසොරකම 

07 07 01 04 

19 රු. 25,000/=ට 
වැඩි ගව 
ෙසොරකම 

03 09 24 20 

20 රු. 25,000/=ට 
වැඩි ෙද්ෙපොළ 
ෙසොරකම 

181 181 112 129 

21 ව්යාජ මුදල් 
ෙනෝට්ටු 
සන්තකය හා 
මුදණය 

01 01 - 02 

22 රාජ්ය විෙරෝධී 
අන්දමින් කරන 
වැරදි 

- - - - 

23 ළමයිනට කෲර 
ෙලස සැලකීම 

07 12 - 03 

24 ළමයින්ෙගන් 
අයුතු ලිංගික 
පෙයෝජන ගැනීම 

11 13 02 11 

25 කුට්ටනය කිරීම 
ෙහෝ තැනැත්තන් 
ෙවළඳාම 

03 - - 01 

26 පීඩාකාරී ආයුධ 
පනත යටෙත් 
ගැෙනන වැරදි 

07 04 07 05 

27 ස්වයංකීය ෙහෝ 
රිපීටර් තුවක්කු 
ළඟ තබා ගැනීම 

01 01 01 01 

28 විස මත්දව්ය 
පනත යටෙත් 
වැරදි 

11 15 14 17 

29 ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ෙග් 
රාජකාරියට 
බාධා කිරීම 

 - - 04 02 

  එකතුව 1,315 1,232 1,072 991 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මහජන ගැලරිෙය් පාසල් දරුෙවෝ ඉන්නවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඔබතුමාද ඇතුළුව සියලු ෙදනාම -සමාජයම- 
පාතාලෙය් ෙම් නැඟිටීම පිළිබඳව ඉතාම බරපතළ කම්පනයකට 
ලක් ෙවලා සිටිනවා. නාඳුනන තුවක්කුකරුවන්ෙග් ඝාතනවලට 
ලක් වන සංඛ්යාව වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා.  පාතාලය 
අතුරුදහන් ෙවලා සිටි බව ඔබතුමා දන්නවා.  ෙම් රෙට් පාතාලය 
මුළුමනින්ම නිදන්ගත ෙවලායි තිබුෙණ්. නමුත් අද ආනයනය 
කරනු ලැබූ පාතාලයක් ගැන  සාකච්ඡා ෙවනවා. ඒ පිළිබඳව 
තිෙබන මහජන භීතිය නැති කිරීමට, මහ ජනතාවෙග් ආරක්ෂාව 
ෙවනුෙවන් ඔබතුමා ෙදන සහතිකය කුමක්ද ගරු ඇමතිතුමනි?  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා අහපු පශ්නයට ෙම් කාරණය 

අදාළ නැහැ. මාතර දිස්තික්කෙය් බල අපරාධ පිළිබඳව තමයි 
එතුමාෙග් පශ්නෙයන් අසා තිබුෙණ්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා කැමැතියි ෙන් පිළිතුරු ෙදන්න, ගරු ඇමතිතුමනි.  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඔව්, මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 

එතුමා ඇහුෙව් වැදගත් පශ්නයක්.  

මාතර දිස්තික්කය ගත්ෙතොත්, ඔය කියන පාතාලෙය් 
කියාත්මක වීම ඇත්ෙත් නැහැ. ඝාතන වීම් [බාධා කිරීමක්] සංඛ්යා 
ෙල්ඛනවලින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙම් කියන්ෙන් ෙකොයි පාතාල නායකයා 
ගැනද? ඒක මට කියන්න. එත ෙකොට මට පිළිතුරක් ෙදන්න 
පුළුවන්. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
පාතාල නායකයා කඹුරුපිටිය, හක්මණ පදනම් කර ගත් ෙම් 

හැම පෙද්ශයකම-, මම ඔබතුමාට තව උදව්වක් කරන්නම්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒ පාතාල නායකයා ෙමරට පධානම 
ෙද්ශපාලනඥයකුෙග් -ඔබතුමාෙග් පාර්ශ්වෙය්- උපන් දිනෙය්දී සුබ 
පැතූ බව කියනවා. ෙම් රෙට් සති අන්ත ජාතික පුවත් පතක් ඔහු 
සමඟ පවත්වන ලද දුරකථන සාකච්ඡාවකදී ඔහු කියනවා, "මම 
අහවලාට සුබ පැතුවා" කියලා. ඒ ෙතොරතුර සත්ය බව මම දන්ෙන් 
නැති නිසා ඒ නම කියන්ෙන් නැහැ. ඒ තැනට ෙම් තත්ත්වය 
වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
එවැනි ෙතොරතුරක් තිෙබනවා නම් ඒ වාර්තාකරණය 

පිළිබඳවත් පශ්නයක් තිෙබනවා. එෙහම නම්  ඒ වාර්තාකරුවාත් 
වැරැද්දක් කර තිෙබනවා, පාතාලෙය් අයකු සමඟ සම්බන්ධතාවක් 
පවත්වාෙගන යාම තුළ. නමුත්, ඒ ගැන ෙනොෙවයි, ෙම්වා 
සම්බන්ධෙයන් ෙගන තිෙබන කියාමාර්ග ගැන මා දැන් කියන්නම්.  

පාතාලෙය් හිස එසවීම කියන කාරණය මා ඒ විධියටම 
පිළිගන්ෙන් නැහැ. නමුත්, පශ්නයක් තිෙබන බව මා දන්නවා.  ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි.  මත්දව්ය භාවිතය ගැනත් පශ්නයක් තිෙබනවා 
කියා මා දන්නවා.  ෙම්වාෙය් එකක් වැඩි වුණත්, ෙදකක් වැඩි 
වුණත්, තව ටිකක් අඩු වුණත් ෙම්වා  රට තුළ නැති කිරීෙම් වගකීම 
රජයක් වශෙයන් අපට තිෙබනවා.  ඒ වගකීම ඉටු කිරීම සඳහා 
මත්දව්ය සහ සංවිධානාත්මක අපරාධ නැති කිරීම පිණිස අලුතින් 
Police range එකක් ඇති කරන්නය කියා මීට සති ෙදකකට  
පමණ ෙපර මා ෙපොලිස්පතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කළා.   Police 
range එකක් කියන්ෙන්,  ඒක තමයි ෙපොලීසිෙය් තිෙබන ඉහළම 
ඒකකය.  එතුමා ඒ සඳහා නිලධාරින් ෙතෝරා නම් කර තිෙබනවා. 
ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව් අනුමැතිය ඉල්ලා තිෙබනවා. මා ඒ 
Police range එක නම් කරලා, ඒ අදාළ පතිකාව අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් අනුමැතියට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  එම 
පතිසංවිධානය ඇති කිරීම තුළින් අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, 
සංවිධානාත්මක අපරාධ සහ මත්දව්ය උවදුර මර්දනය කිරීම සඳහා 
ඉහළ මට්ටෙම්  සිට  පහළම මට්ටම දක්වා ඉලක්ක කර ගත් වැඩ 
සටහනක් කියාත්මක කිරීමයි.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 ගරු මන්තීතුමනි, දැන් පැහැදිලි කිරීමක් ෙකරුණා ෙන්? 

තවත් පැහැදිලි කර ගැනීමක් තිෙබනවාද?  
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණය ෙම් පශන්යට අදාළ 

නැහැ. නමුත්- 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නයට අදාළ නැත්නම් පිළිතුරු ෙදන්නය කියලා බල 

කරන්න මට බැහැ. අද අපට කාලය පිළිබඳව පශ්නයකුත් 
තිෙබනවා. 
 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ගරු මන්තීතුමාෙග් 

පකාශයකට පිළිතුරු වශෙයන් ඔබතුමා ෙම් සභාවට සහතික වුණා, 
ෙකොෙළොන්නාෙව් පැවති ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් 
ෙසේවක වර්ජනෙය්දී ඒ වර්ජකයන්ට පහර දුන් මැරයන් පිළිබඳව 
ෙම් සභාව හමුෙව් ඒ ෙතොරතුරු අනාවරණය කරන බවට. ඔබතුමා 
ෙම් සභාවට ඒ පිළිබඳව සහතික වුණා. හැබැයි, අද දක්වා ඒක සිදු 
ෙවලා නැහැ. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කැමැති නම් පිළිතුරු ෙදන්න. ෙම්ක 

අහපු පශ්නෙයන් පිට ෙදයක්.  
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[ගරු  ඩලස් අලහප්ෙපරුම  මහතා] 
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ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
විමර්ශන අවසන් නම් මම පිළිතුරු ෙදන්නම්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා අතුරු පශ්න තුනක් ඇහුවා ෙන් දැන්. පශ්නෙයන් පැන 

නඟින කාරණයට පිටස්තර පශ්නයක් අහන්නත් ඔබතුමාට 
අවස්ථාව දුන්නා ෙන්.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, වැදගත් පශ්නයකුයි මම අහන්ෙන්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද? 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාටත්, ගරු ඇමතිතුමාටත් 

වැදගත් වන කාරණයක් අහන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඉන්න ෙපොලිස් නිලධාරින්ට- 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඒ කාරණය ෙවනම ගනිමු. අද කාලය ඉක්මවා ගිහිල්ලා 

තිෙබනවා. ඒ කාරණය ෙමතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවන්නම්.  

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පශ්නයක් ඇහුවා, live programme 
එක සම්බන්ධෙයන්. මට ඒ ගැන පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙපර වරු 10.30ට රැස්වීම් පවත්වන දවස්වල ඒ 
විකාශය පටන් ගන්ෙන් පස් වරු1.00න් පස්ෙසේ. අද ෙපර වරු 
10.30 ඉඳන් වන සිදුවීම් පස ්වරු 1.00 සිට පස ්වරු 3.00 දක්වා 
ෙපන්වනවා. ඒක මාස ගණනක් සිදු ෙවච්ච ෙදයක්. නමුත්, PEO 
TV  technical fault එකක් තිෙබනවා. ඒක දැන් හදාෙගන යනවා. 
උෙද් තිෙබන සියලුම දර්ශන පස් වරු 1.00 සිට පස් වරු 3.00 
ෙවන කල් විකාශය කරනවා.  රූපවාහිනියට උෙද් වරුෙව් slot 
එකක් ෙදන්න බැහැ.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
Record කරලා ඒ විධියටම විකාශය කරනවාද? 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
උෙද් සිදු වුණු ෙද්වල් හවස විකාශය කරනවා. ෙබොෙහොම 

ස්තුතියි.  

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද point of Order එක, ගරු මන්තීතුමනි? 

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, නීතිය හා සාමය සම්බන්ධව කටයුතු 

කරන  අෙප් ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් කාරණය පිළිබඳව දැන ගැනීමට 
මට අවශ්යයි.  

 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි ෙන්, ගරු මන්තීතුමනි. 

අද වැඩ කටයුතු කරෙගන යන්න මට අවස්ථාව ෙදන්න. 

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
මට  ෙවච්ච සිද්ධියක් සම්බන්ධව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා 

කරන්ෙන් නැතුව ෙකොෙහේ ගිහිල්ලා කථා කරන්නද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද පශ්නය? That is not a point of Order. ඒකට 

අවසරය අරෙගන ෙවනම කථා කරන්න. අපට අද වැඩ කටයුතු 
කරන්න තිෙබනවා.  

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට සහ මෙග් දරුවන්ට ඇති ෙවච්ච 

සිද්ධියක් සම්බන්ධව තවම පරීක්ෂණ කරලා නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න මම ෙවනමම අවස්ථාවක් 

ෙදන්නම්. ඒක ෙම් පශ්නයට අදාළ නැහැ ෙන්.  

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
අදාළ නැති ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක ෙවනම පශ්නයක්. මම ඒකට අවස්ථාවක් ෙදන්නම්.  

මීළඟට, පශ්න අංක 6- 1411/'16-(1), ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සතියක කාලයක් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
 

උතුරු, නැ ෙඟනහිර, ඌව හා උතුරුමැද පළාත් සභා : 
ෙවන් කළ මුදල 

வடக்கு, கிழக்கு, ஊவா மற் ம் வட மத்திய மாகாண 
சைபகள்: ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக 
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7.  ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) වර්ෂ 2013 සිට 2016 දක්වා එක් එක් වර්ෂෙය්දී 
උතුරු, නැ ෙඟනහිර, ඌව හා උතුරුමැද පළාත් 
සභා සඳහා ෙවන් කළ මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පළාත් සභා විසින් එක් එක් වර්ෂෙය්දී වියදම් 
කළ මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පළාත් සභා විසින් වියදම් කළ මුදල 
ෙවන්කරන ලද මුදෙල් පතිශතයක් ෙලස ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2013 ஆம் ஆண்  தல் 2016 ஆம் ஆண்  வைர 
ஒவ்ெவா  ஆண் ம் வடக்கு, கிழக்கு, ஊவா 
மற் ம் வட மத்திய மாகாண சைபக க்கு 
ஒ க்கப்பட்ட பணத் ெதாைககள் தனித்தனிேய 
யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  மாகாண சைபகளினால் ஒவ்ெவா  
ஆண் ம் ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைககள் 
தனித்தனிேய யா  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  மாகாண சைபகளினால் ெசலவிடப் 
பட்ட பணத் ெதாைக, ஒ க்கப்பட்ட பணத் 
ெதாைகயின் சத தமாக தனித்தனிேய யா  
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Finance and Mass  Media:                        

(a) Will he inform this House - 
 (i) what amounts had been allocated from 

2013 to 2016 to the Northern, Eastern, Uva 
and North-Central Provincial Councils, 
separately in respect of each Province and 
each year; 

 (ii) what amounts were spent by each 
Provincial Council in each year; and  

 (iii) the amounts spent by each such Provincial 
Council as percentages of their allocations? 

(b) 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 පිළිතුරු ෙදනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, නමුත් ෙම් පිළිතු ෙර් සම්පූර්ණෙයන්ම 
තිෙබන්ෙන් සංඛ්යා ෙල්ඛනයි. මම හිතන්ෙන්, ෙම් පිළිතුරු 
සභාගත කරලා ගරු මන්තීතුමාට පිළිතුරු ෆයිල් එක දුන්ෙනොත් 
ෙම් පිළිබඳව ෙත්රුම් ගන්න ෙලෙහසි ෙවයි කියලායි. ගරු 
කථානායකතුමනි, හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා මම 
පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

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

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අසා තිෙබන පශ්නෙය් අ (iii)වැනි ෙකොටසට 

විතරක් පිළිතුර කියන්න. 

311 312 

[ෙමම පිළිතුර  පුස්තකාලෙය් ද තබා ඇත.] 
[இந்த விைட ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ] 
[This reply  is also placed in the Library.] 
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එකතුව විතරක් කියන්නද? 
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
අ (iii) වැනි ෙකොටසට පිළිතුර කියන්න. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 (iii)  එම පළාත් සභා විසින් 2013 වර්ෂෙය් සිට 2016 

වර්ෂය දක්වා වියදම් කළ මුදල ඒකාබද්ධ අරමුදල 
හරහා ෙවන් කරන ලද මුදෙල් පතිශතයක් ෙලස 
පහත පරිදි ෙව්.  

 
(ආ)  පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, පශ්න අංක 8-1544/'17-(1), ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මැතිතුමා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ රැකියා අමාත්යතුමිය 

ෙවනුෙවන් මා එම 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. 

පළාත විස්තරය වර්ෂය 

    2013 2014 2015 2016 

 උතුර පුනරාවර්තන 100 100 100 100 

  මූලධන   69   63   86   68 

  එකතුව  91   88   96   89 

 නැ ෙඟනහිර පුනරාවර්තන 100 100 100   99 

  මූලධන   83   91   88   59 

  එකතුව   93   98   98   91 

 ඌව පුනරාවර්තන 100 100 100 100 

  මූලධන   83   85   76   54 

  එකතුව  95   96   96   91 

 උතුරු මැද පුනරාවර්තන 100 100 100 100 

  මූලධන  77   71   99   63 

  එකතුව  92   93 100   91 

පුත්තලම දිසත්ික්කෙය් ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යසථ්ාන 
බල පෙද්ශ: ෙපොෙහොර සහනාධාර  

த்தளம் மாவட்ட கமநல ேசைவ நிைலய ஆ ைகப் 
பிரேதசங்கள்: உர மானியம் 

AGRARIAN SERVICES DEPARTMENT DIVISIONS IN 
PUTTALAM DISTRICT: FERTILIZER SUBSIDY 
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10.ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i)  පුත්තලම දිසත්ික්කය තුළ කියාත්මක ෙගොවිජන 
ෙසේවා මධ්යසථ්ාන බල පෙද්ශ සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම බල පෙද්ශ පිහිටි මධ්යසථ්ානවල නම් 
කවෙර්ද; 

 (iii) එම එක් එක් බල පෙද්ශෙයන් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය සඳහා ඉල්ලුම් කර ඇති ෙගොවීන් 
සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ෙගොවීන් අතරින් ෙපොෙහොර සහනාධාර මුදල් 
ලබාගත් ෙගොවීන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (v) ෙපොෙහොර සහනාධාර මුදල් ලබාදීමට නියමිත 
ෙගොවීන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (vi) ෙමෙතක් ෙපොෙහොර සහනාධාර මුදල් ෙනොලැබුණු 
ෙගොවීන් සඳහා මුදල් ලබා දීමට නියමිත දිනය 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i)  த்தளம் மாவட்டத்தில் இயங்கி வ ம் கமநல 
ேசைவ நிைலய ஆ ைகப் பிரேதசங்களின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii)  அந்த ஆ ைகப் பிரேதச நிைலயங்களின் 
ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii)  ேமற்ப யான ஆ ைகப் பிரேதசம் ஒன்றி 
ந்  உர மானியத்திற்காக விண்ணப் 

பித் ள்ள விவசாயிகளின் எண்ணிக்ைக தனித் 
தனியாக யா  என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  விவசாயிகளில் உர மானிய பணத் 
ெதாைகையப் ெபற் க்ெகாண்ட விவசாயி 
களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (v) உர மானிய பணத்ெதாைக வழங்கப்பட 
வி க்கும் விவசாயிகளின் எண்ணிக்ைக யா  
என்பைத ம்; 

 (vi) இ வைர உர மானிய பணத்ெதாைக கிைடக் 
காத விவசாயிக க்கு அத்ெதாைகைய வழங்க 

ள்ள திகதி யாெதன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல் ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the  Minister of Agriculture : 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of Agrarian Services 
Department divisions functioning in the 
District of Puttalam; 

 (ii) the names of the centres of those divisions; 

 (iii) the number of farmers who have applied for 
fertilizer subsidy from each of those 
divisions; 

 (iv) the number of farmers who got money for 
the fertilizer subsidy; 

 (v) the number of farmers who are yet to 
receive the money for  fertilizer subsidy; 
and 

 (vi)  the date on which the money will be given 
for the farmers who did not get the money 
for fertilizer subsidy up to now? 

(b) If not, why? 
 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ) (i) 18කි. 

 (ii) එම බල පෙද්ශ පිහිටි මධ්යසථ්ාන නම්, 

 1.  මාදම්ෙප්  10.  පාලකුඩාව 

 2.  මුන්ෙන්ශව්රම  11.  ආණමඩුව 

 3.  රාජකදළුව  12.  මහකුඹුක්කඩවල 

 4.  නාත්/තබ්ෙබෝව  13.  ෙසේරුකැෙල් 

 5.  කුඩාවැව  14.  නවගත්ෙත්ගම 

 6.  හාල්දඩුවන  15.  පුත්/තබ්ෙබෝව 

 7.  නයිනමඩම  16.  ඉහළ පුලියන්කුලම 

 8.  මදුරන්කුලිය  17.  ඉඟිනිමිටිය 

 9.  වනාතවිල්ලුව  18.  පුත්තලම 

         (iii), (iv) ෙපොෙහොර සහනාධාර ඉල්ලුම් කර ඇති ෙගොවීන් 
සංඛ්යාව හා ෙපොෙහොර සහනාධාර ලබාගත් 
ෙගොවීන් සංඛ්යාව මධ්යසථ්ාන මට්ටමින් පහත 
වගුව මඟින් දක්වා ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(v) ඉල්ලුම්පත ඉදිරිපත් කළ ෙගොවීන් 06 ෙදෙනක් ෙගොවිජන 
ෙසේවා මධ්යසථ්ාන ෙදකක් මඟින් ෙහක්ටයාර 2ට වඩා 
ඇති බිම් පමාණයකට අයදුම් කර ඇති බැවින්, ඒ පිළිබඳ 
පරීක්ෂණයක් කිරීමට තීරණය කර ඇති ෙහයින්, ෙගවීම් 
නවතා තිෙබ්. ෙකෙසේ ෙවතත් නිවැරදිව අයදුම්පත 
ඉදිරිපත් කළ සියලුම ෙගොවීන්ට මුදල් ලබා දී ඇත. 

 

(vi)      (v) පිළිතුරම අදාළ ෙව්. 
 

 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ඇමැතිතුමාෙග් පිළිතුෙර් තිබුණා 

සම්පූර්ණ අයදුම් පත ඉදිරිපත් කළ ෙගොවීන්ට වගා හානි මුදල් 
ලැබිලා තිෙබනවා කියලා. මම ඉතාම දුප්පත් ෙගොවීන් සිටින 
පෙද්ශයක් තමයි නිෙයෝජනය කරන්ෙන්. ඉල්ලුම් පතවල අඩුවක් 
නිසා ෙහෝ ෙවනත් කමෙව්දයක් නිසා ෙහෝ විශාල ෙගොවීන් 
සංඛ්යාවකට වගා හානි රක්ෂණය ෙනොලැබී තිෙබන බව තමයි එම 
පෙද්ශෙය් ජීවත් ෙවන අය විධියට අපට දැන ගන්න තිෙබන්ෙන්. 
දැනට පවතින නියං තත්ත්වය සලකා බැලුවාම, ෙම් ෙවද්දී 
විෙශේෂෙයන් පුත්තලම දිස්තික්කෙය් දැඩි නියං තත්ත්වයක් 
තිෙබන්ෙන්. වර්ෂාවක් ෙපෙනන ෙතක් මානයක නැහැ. අපට 
ෙත්ෙරන විධියට ෙගොවීන්ට ඉදිරි කන්න කිහිපයක්ම  වගා කටයුතු 
කිරීමට ඉඩ පස්තාව ලැෙබන එකක් නැහැ. එම නිසා ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඉල්ලුම් පත නිසි ෙලස ෙනොපිරවීම නිසා ෙහෝ ෙවනත් 
කරුණු කාරණා නිසා පතික්ෙෂේප වී, වගා  හානි රක්ෂණ මුදල් 
ෙනොලැබුණු ෙගොවීන් පිළිබඳ අමාත්යාංශ මට්ටමින් ෙසොයා බලා ෙම් 
දිස්තික්කයට කඩිනම් කියා මාර්ගයක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා මම 
ඔබතුමාෙගන් අහනවා.  
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[ගරු  අෙශෝක පියන්ත  මහතා] 

ෙගොවිජන ෙසේවා 
මධ්යස්ථානය 

ෙපොෙහොර 
සහනාධාර 

ඉල්ලුම් කර ඇති 
ෙගොවීන් 
සංඛ්යාව 

ෙපොෙහොර 
සහනාධාර 
මුදල් ලබා 

ගත් 
ෙගොවීන් 
සංඛ්යාව 

මාදම්ෙප්                279 277 

මුන්ෙන්ශ්වරම 216 215 

රාජකදළුව 116 116 

නාත්/තබ්ෙබෝව 793 790 

කුඩාවැව                238 238 

හාල්දඩුවන 718 718 

නයිනමඩම                  03 03 

මදුරන්කුලිය                    0 0 

වනාතවිල්ලුව                146 146 

පාලකුඩාව                    0  0 

ආණමඩුව                  80 80 

මහකුඹුක්කඩවල                    0 0 

ෙසේරුකැෙල්                201 201 

නවගත්ෙත්ගම                    0 0 

පුත්/තබ්ෙබෝව                  16 16 

ඉහළ පුලියන්කුලම                397 397 

ඉඟිනිමිටිය                  30 30 

පුත්තලම                  25 25 

එකතුව              3258 3252 
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ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු මන්තීතුමා, දැනට අයදුම් පත 6ක් පතික්ෙෂේප ෙවලා 

තිෙබනවා. මම ඒ නම් ටික ඔබතුමා ට කියන්නම්. ලංකා බැංකුෙව් 
ආර්.පී.ඒ. පත්මසිරි. ෙමොහු විසින් ලංකා බැංකුෙව් හා මහජන 
බැංකුෙව් ගිණුම් ෙදකක් ෙයොදා ෙගන ෙහක්ටයාර 2.1ක් සඳහා 
රුපියල් 26,500ක් ඉල්ලුම් කර ඇත. ඉල්ලුම්කරුවන් ෙදෙදෙනක් 
ෙලස සඳහන් වුවද, බැංකු ෙදෙකන්ම ඉල්ලා සිටින්ෙන් එකම 
ඉල්ලුම්කරු ෙව්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට ඒ විස්තර ඔක්ෙකොම අවශ්යද? 
 

ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ඒක අවශ්ය නැහැ. ගරු කථානායකතුමා, අපි ෙමෙහම කරමු. 

පශ්නයක් විධියට නැතිව ෙම්ක අවසන් කරමු. ඇමැතිතුමා, 
පිළිතුෙර් තිෙබන තත්ත්වය ෙනොෙවයි, යථා තත්ත්වය. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker)  
ඒ ෙතොරතුරු ටික සභාගත කරන්න.   
 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ෙමතැන පශ්නයක් තිෙබනවා. පාෙද්ශීය සංවර්ධන කමිටුවට 

ගියාම, කෘෂිකර්ම කමිටුවට ගියාම, දිස්තික් සංවර්ධන කමිටුවට 
ගියාම විශාල ෙගොවීන් සංඛ්යාවකට ෙම් මුදල් ෙනොලැබුණු බව 
තමයි අසන්නට ලැෙබන්ෙන්. ඒකයි සැබෑ තත්ත්වය විධියට 
තිෙබන්ෙන්.  

ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙගොවීන්ට එම මුදල් ෙනොලැබීමට 
ෙහේතුව ෙසොයා බලලා, සෑම වසමකම තිෙබන ෙගොවිජන ෙසේවා 
මධ්යස්ථාන භාරව ඉන්න කෘෂි පර්ෙය්ෂණ නිලධාරින් හරහා ෙහෝ 
ෙම් සඳහා කමවත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න කියන ඉල්ලීම 
මා කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 11-1602/'17-(1), ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන 

මහතා. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු 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 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 කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 12-1605/'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 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. 

 
තඹුත්ෙත්ගම  මූලික ෙරෝහල:  පහසුකම් 

தம் த்ேதகம ஆதார ைவத்தியசாைல: வசதிகள் 
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14.ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) තඹුත්ෙත්ගම ෙරෝහල, උතුරු මැද පළාත් සභාවට 
අයත් අනුරාධපුර දිසත්ික්කෙය් මූලික 
ෙරෝහල්වලින් එක් ෙරෝහලක් බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, අනුරාධපුර දිසත්ික්කෙය්, 
තඹුත්ෙත්ගම, ගල්නෑව රාජාංගනය, තලාව, 
ඉපෙලෝගම සහ ෙනොච්චියාගම යන පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල සහ වයඹ පළාෙත් මහව, 
ගල්ගමුව සහ මීගලෑව යන පෙද්ශවල ෙරෝගීන් 
ෙමම ෙරෝහෙලන් පතිකාර ලබා ගන්නා බව  
පිළිගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ආ) (i) ෙමම ෙරෝහෙල් පළමු වාට්ටුෙව්/ හදිසි අනතුරු 
වාට්ටුෙව් සාමාන්යෙයන් දිනකට ෙන්වාසිකව 
පතිකාර ලබා ගන්නා ෙරෝගීන් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම වාට්ටුෙව් ඇති ඇඳන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙරෝගීන් සඳහා ලබා දී ඇති පහසුකම් පිළිබඳව 
සෑහීමකට පත්වන්ෙන්ද; 

 (iv) ෙමම ෙරෝහල සඳහා පසු ගිය වර්ෂෙය් නව වාට්ටු 
සංකීර්ණයක් ඉදිකර ඇති බව දන්ෙන්ද; 

 (v) ෙම් වනෙතක් එහි වැඩ අවසන් ෙනොකිරීමට 
ෙහේතුව කවෙර්ද; 

 (vi) නව ෙගොඩනැඟිල්ෙල් වැඩ කටයුතු අවසන් කර 
එය විවෘත කිරීමට  මැදිහත් වන්ෙන්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச் 
சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) தம் த்ேதகம ைவத்தியசாைல, மத்திய மாகாண 
சைபக்குச் ெசாந்தமான அ ராத ரம் மாவட்டத் 
தி ள்ள ஆதார ைவத்தியசாைலகளில் ஒ  
ைவத்தியசாைலயாகும் என்பைத அறிவாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ ராத ரம் மாவட்டத்தின் 
தம் த்ேதகம, கல்ேனவ, ராஜாங்கனய, தலாவ, 
இப்பேலாகம மற் ம் ெநாச்சியாகம ஆகிய 
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கைள ம் மற் ம் 
வடேமல் மாகாணத்தின் மஹவ, கல்க வ 
மற் ம் மீகலாவ ஆகிய பிரேதசங்கைள ம் 
ேசர்ந்த ேநாயாளிகள் இவ்ைவத்தியசாைல 
யி ந்  சிகிச்ைச ெப கின்றனெரன்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  ைவத்தியசாைலயின் தலாம் வாட் ல்/ 
திடீர் விபத் க்கள் வாட் ல் சராசாியாக ஒ  
நாைளக்குச் சிகிச்ைச ெப கின்ற ேநாயாளி 
களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  வாட் ள்ள கட் ல்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேநாயாளிக க்கு வழங்கப்பட் ள்ள வசதிகள் 
பற்றித் தி ப்தியைடகின்றாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ைவத்தியசாைலக்கு கடந்த ஆண் ல் 
திய வாட் த் ெதாகுதிெயான்  நிர்மாணிக்கப் 

பட் ள்ளெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (v) இற்ைறவைர அதன் ேவைலகள் வைடயா 
ைமக்கான காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (vi) திய கட்டடத்தின் ேவைலகைளப் ர்த்திெசய்  
அைதத் திறந்  ைவப்பதற்கு ன்வ வாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 
Medicine: 

 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether he is aware that Tambuttegama 
Hospital is one of the Base Hospitals in the 
Anuradhapura District that belong to the 
North Central Provincial Council; and 

 (ii) if so, will he admit that patients from 
Divisional Secretaries' Divisions such as 
Tambuttegama, Galnewa, Rajanganaya, 
Talawa, Ipologama and Nochchiyagama in 
the Anuradhapura Distirct, and  patients 
from areas such as Mahawa, Galgamuwa 
and Meegalawa in the North Western 
Province get treatments from this hospital? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the number of in - house patients who get 
treatment in the first ward/ accident ward in 
this hospital per day;  

 (ii) the number of beds in this ward; 

 (iii) whether he can be satisfied about the 
facilities provided to the patients; 

 (iv) whether he is aware that a new ward 
complex has been built for this hospital in 
the previous year; 

 (v) the reason for non-completion of its work 
up to now; and 

 (vi) whether he intervenes to complete the work 
on the new building and  declare open it? 

(c) If not, why? 
 

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

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

(ආ) (i) 40කි. 

 (ii) 22කි. 

 (iii) නැත. 

 (iv) ඔව්. 

 (v) ෙමම වාට්ටුෙව් ෙරෝගීන් සඳහා අවශ්ය වැසිකිළි 
පහසුකම්, නානකාමර යනාදිය ඉදිකිරීම අලුතින් 
එකතු කළ යුතු වූ අතර, ඒ සඳහා ෙවනම වාසත්ු 
විද්යාත්මක හා ඉංජිෙන්රුමය ඇසත්ෙම්න්තු 
පිළිෙයල කළ යුතු වීම නිසා යම් කාලයක් ගත වී 
ඇත. 

 (vi) ඔව්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු ඇමතිතුමනි, තඹුත්ෙත්ගම ෙරෝහල සඳහා 2012 

අවුරුද්ෙද් නව ෙගොඩනැඟිල්ලක් ඉදිකිරීම ආරම්භ කර තිෙබනවා. 
මම ඔබතුමාෙගන් ඒ සම්බන්ධ ෙතොරතුරුයි ෙම් අහන්ෙන්.  

මම අද උෙද් PDට කථා කළාම දැන ගත්තා, ඔබතුමා පසු ගිය 
සතිෙය් ගිහිල්ලා එම ෙගොඩනැඟිල්ල සඳහා රුපියල් මිලියන 
120ක් ෙවන් කර තිෙබන බව. ගරු ඇමතිතුමනි, මම හරස ්පශ්න 
අහන්න උත්සාහ ගන්ෙන් නැහැ. ෙම් කාරණය ඔබතුමාෙග් දැඩි 
අවධානයටයි ෙයොමු කරන්ෙන්. ෙමොකද, 2012 ඉදි කරන්න මුදල් 
ෙවන් කරපු ෙගොඩනැඟිල්ල භාෙගට හදලා, වැඩ නතර ෙවලා 
තිෙබනවා. යකඩ කම්බි දිරලා, නැවත කඩලා හදලා තිෙබනවා. 
ගිවිසුම පිළිබඳ පශ්නයක් ඇවිල්ලා නැවත වැඩ නතර කර 
තිෙබනවා. ෙම් ෙරෝහෙලන් විශාල පෙද්ශයක ජනතාවෙග් 
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අවශ්යතාවක් තමයි ඉටු ෙවන්ෙන්. ඔබතුමා එම ෙගොඩනැඟිල්ල 
ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 120ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් දැඩි අවධානය ෙයොමු 
කරන්න. ෙමොකද, එය අත්යවශ්යම ෙදයක්. මම දැක්කා, එක ඇ ෙඳේ 
ෙරෝගීන් තුන් ෙදනා හතර ෙදනා ඉන්නවා. ෙම් පිළිබඳව හරස් 
පශ්න ඇසීෙමන් ෙත්රුමක් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ගැන 
අවධානය ෙයොමු කරලා, ඉක්මනින් ඉදිකර ෙදන ෙමන් මා 
ඉල්ලනවා.  

 

2050දී  ශී ලංකාෙව් විදුලිබල අවශ්යතාව : සැලසුම් 
2050இல் இலங்ைகயின் மின்வ த் ேதைவ: 

திட்டங்கள் 
ELECTRICITY REQUIREMENT BY 2050: PLANS  

1627/’17 
15.ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) වර්ෂ 2050දී ශී ලංකාෙව් විදුලිබල අවශ්යතාවෙයන් 
සියයට 100ක්ම, සූර්ය බලය, සුළං බලය ඇතුළු 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති මූලාශ මඟින් ලබා ගන්නා 
බවට ජාතික පුවත් පත්වල පළවූ වාර්තා නිවැරදිද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම අරමුණ ජාතික බලශක්ති 
පතිපත්තියට ෙකොතරම් දුරට එකඟ වන්ෙන්ද; 

 (iii) එකී අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ඔබ 
අමාත්යාංශය විසින් සැලසුම් කර ඇති කාර්යයන් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

மின்வ  மற் ம் திப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2050ஆம் ஆண் ல் இலங்ைகயின் மின்வ த் 
ேதைவயில் 100% சூாிய சக்தி, காற் ச் சக்தி 
உள்ளிட்ட ப்பிக்கத்தக்க சக்தி லகங்களி 

டாகப் ெபற் க்ெகாள்ளப் ப ெமனத் ேதசியப் 
பத்திாிைககளில் ெவளியாகிய அறிக்ைககள் 
சாியானைவயா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ேநாக்கமான  ேதசிய 
வ சக்தி ெகாள்ைக டன் எந்தளவிற்கு 
இணங்குகின்றெதன்பைத ம்; 

 (iii) குறிப்பிட்ட ேநாக்கத்ைத அைடயப்ெப வதற்குத் 
தங்கள  அைமச்சினால் திட்டமிடப்பட் ள்ள 
பணிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked  the Minister of Power and Renewable Energy: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether the reports carried by national 
newspapers to the effect that 100% of 
electricity requirement of Sri Lanka will be 

met by renewable energy sources including 
solar power and wind power by the year 
2050 are true; 

 (ii) if so, the extent to which such objective is 
congruent with the National Energy Policy; 
and 

 (iii) the activities planned by your Ministry for 
the attainment of the said objective?  

(b) If not, why?  
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ)  (i) ඔව්. ඒ වාර්තාව නිවැරැදියි. අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව 
වන්ෙන්, 2050 වසර වනවිට ෙපොසිල ඉන්ධන -
ඩීසල්, දැවි ෙතල්, ගල් අඟුරු- භාවිතය 
සම්පූර්ණෙයන්ම අතහැර දමා සියයට 100ක්ම 
පුනර්ජනනීය බලශක්තිය මත පදනම් වුණු විදුලි 
පද්ධතියක් පවත්වා ෙගන යෑමයි. 

 (ii) ෙමය ඉතාම වැදගත් පශන්යක්, ගරු මන්තීතුමනි. 
අපට තිෙබන්ෙන් 2008 වසෙර් පකාශයට පත් 
කරන ලද බලශක්ති පතිපත්තියකි. එය ඉතා යල් 
පැන ගිය පතිපත්තියක්. එම නිසා අෙප් රජය 
බලයට පත් වුණාට පසුව අදාළ සියලුම අමාත්යාංශ 
සමඟ එකතු වී ජාතික බලශක්ති පතිපත්තිය සකස ්
කිරීම ආරම්භ කර ඇත. ෙම් වනවිට එම 
ෙකටුම්පත සම්පූර්ණෙයන්ම අවසන් වී මහජන 
අදහස ් විමසීමට ලක්කර ඇති අතර ෙම් මස 
අවසානෙය් එනම්, 2017 අෙගෝසත්ු මාසෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව 
ඇත. පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත ඉදිරිපත් කිරීමට 
නියමිතව ඇති, ෙකටුම්පත් කළ ජාතික බලශක්ති 
පතිපත්තියට එකඟ වන්ෙන්ය. එම ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්ෙකොට අනුමැතිය 
ලැබුණාට පසුවයි, එය පතිපත්තියක් බවට පත් 
වන්ෙන්. 

 (iii) ෙම් යටෙත් සුළං සහ සූර්ය බලශක්ති පභවයන් 
පිළිබඳව පූර්ණ වශෙයන් අධ්යයනයන් සිදු කර 
ඇත. ඒ අනුව ෙමරට සංවර්ධනය කළ හැකි සුළං 
සහ සූර්ය බලාගාර පිළිබඳ  විභවය ගණනය කර 
සිතියම්ගත කර ඇත. එෙමන්ම පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති පභව සංවර්ධනය සඳහා වන ආයතනික 
ව හය යටෙත් ශී ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති 
අධිකාරිය සථ්ාපිත කර ඇති අතර ලංකා             
විදුලිබල මණ්ඩලය තුළ නිෙයෝජ්ය 
සාමාන්යාධිකාරවරෙයකු යටෙත් පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති සංවර්ධනය හා කාර්ය සාධනය 
අධීක්ෂණය සඳහා වූ ෙවනම අංශයක් -Renewable 
Energy Development and Performance 
Monitoring Unit-සථ්ාපිත කර ඇත. ෙමය අලුත් 
ෙදයකි. මා ෙම් පිළිබඳව විෙශේෂෙයන් උනන්දු 
වුණා. කලින් ශී ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අධිකාරිය 
පමණයි ෙම් කටයුත්ත කෙළේ. දැන් ෙමහි 
තාක්ෂණික අංශෙය් වගකීම ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය ඍජුවම භාර ෙගන ඇත. 

  පුනර්ජනනීය බලශක්ති පභව පද්ධතියට එකතු 
කිරී ෙම්දී තාක්ෂණිකමය වශෙයන් පවතින 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගැටලුවලට විසඳුම් ලබාදීම යටෙත් සම්ෙපේෂණ 
පද්ධතිෙය් සංවර්ධනයන් දිගු කාලීන සම්ෙපේෂණ 
පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීෙම් සැලැසම් යටෙත් 
හඳුනාෙගන ඇති අතර ඒ සඳහා අවශ්ය කරන 
ආෙයෝජනයන් ෙම් වනවිට සිදු කරමින් පවතී. ඒ 
අනුව පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්යාපෘති පද්ධතියට 
එකතු කිරීමට ඇති හැකියාව සුවි ෙශේෂ ෙලසින් 
වර්ධනය කර ගත හැකි වනු ඇත.  

  ගරු මන්තීතුමනි, ඉංජිෙන්රුවරයකු වශෙයන් 
ඔබතුමා ෙම් ගැන දන්නවා. ෙම් ක්ෙෂේතය 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට පළපුරුද්දක් තිෙබනවා. 
පුනර්ජනනීය බලශක්තිය පද්ධතියට එකතු කළාම 
පද්ධතිෙය් අසථ්ායිතාවක් ඇති විය හැකියි. 
පද්ධතිෙය් අසථ්ායිතාවක් ඇති වුෙණොත්, ඒ 
ඇතිවන ගැටලු විසඳිය හැකියි. ෙලෝකය ෙම් 
පශන්වලට මුහුණ දී තාක්ෂණය දියුණු කර ඇත. 
නවීන ෙලෝකය පිළිගත් තාක්ෂණය හඳුන්වා දීමට 
අපි කටයුතු කරනවා. ඉංජිෙන්රුවරයකු වශෙයන් 
ගරු මන්තීතුමා ෙම් ගැන ෙහොඳට දන්නවා. 

ශී ලංකාෙව් විදුලිබල පද්ධතියට පුනර්ජනනීය බලශක්ති පභව 
මඟින් විදුලිය වැඩි වශෙයන් එකතු කිරීම සඳහා වූ විෙශේෂ වැඩ 
පිළිෙවළක් අපි හඳුන්වා දී තිෙබනවා.  

ඒ අනුව, අපි සූර්යබල සංගාමය වැඩසටහන් ආරම්භ කළා. ඒ 
සූර්යබල සංගාමය වැඩසටහන අනුව ෙම් වන විට ෙමගාෙවොට් 
68ක පමණ පමාණයක් ජාතික පද්ධතියට එකතු කිරීමට කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමගාෙවොට් 10 බැගින් වූ බලාගාර 
5ක් ජාතික පද්ධතියට එකතු කරලා තිෙබනවා. අපි ආඩම්බරෙයන් 
ගරු කථානායකතුමනි කියන්ෙන්, අපි පසුගිය වසර තුළ පමණක් 
ෙමගාෙවොට් 118ක්  ජාතික පද්ධතියට එකතු කරලා තිෙබන බව. 
ෙම්ක සංසන්දනය කරන්න පුළුවන්. උමා ඔය සම්පූර්ණ 
ව්යාපෘතිෙයන් ලැෙබන්ෙන්, ෙමගාෙවොට් 120යි. ෙමච්චර දුක් 
විඳලා, පාඩු ෙවලා, අභිෙයෝග මධ්යෙය් ගන්ෙන් ෙමගාෙවොට් 120යි. 
නමුත්, පසුගිය මාස නවය තුළ පමණක් රජය පාග්ධනය වශෙයන් 
සතයක්වත් වැය ෙනොකර ෙමගාෙවොට් 118ක් ජාතික පද්ධතියට 
එකතු කරලා තිෙබනවා.  

පුනරීන්වල ෙමගාෙවොට් 800ක සූර්ය බලාගාරයක් සහ 
ෙමගාෙවොට් 240ක සුළං බලාගාරයක්  ඉදි කිරීම සඳහා අපි කටයුතු 
කරනවා. ඒ කියන්ෙන්, ගිගාෙවොට් එකකටත් වඩා වැඩියි. ෙම් 
සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලැබිලා තිෙබනවා. එහි පළමුෙවනි 
ෙකොටස වශෙයන් ඊළඟ මාස තුන තුළ, සුළං බලය 
ෙමගාෙවොට්170ක්  සහ සූර්ය බලය ෙමගාෙවොට් 100ක්  සඳහා 
ෙටන්ඩර් කරන්න කටයුතු කරනවා. 

මාදුරුඔය ජලාශය ආශිතව ෙමගාෙවොට් 100ක දිය මත පාෙවන 
සූර්ය බලාගාරයක් ඉදිකිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලැබිලා 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා තාක්ෂණික ඇගයීම් කටයුතු සිදු ෙවනවා.  

සියඹලාණ්ඩුව පෙද්ශෙය් ඇතිලිවැව පෙද්ශෙය් ෙමගාෙවොට් 
100ක සූර්ය බලාගාරයක් ඉදි කරනවා. ඊළඟ මාස තුන තුළ 
ෙටන්ඩර් කරනවා. 

හඳුනාගත් ගීඩ් උපෙපොළවල් ආශිතව ෙමගාෙවොට් 01 බැගින් වූ 
සූර්ය බලාගාර 60ක් ඉදි කිරීමට ෙටන්ඩර් කැ ෙඳව්වා. ඉතාමත් 
විනිවිදභාවයකින් යුතුව ඒක ඉතාමත් සාර්ථක ෙවලා තිෙබනවා. 
එහි අවසාන ඇගයීම් කටයුතු සිදු ෙවනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා, ජාතික පද්ධතියට ෙමගාෙවොට් 40කට වැඩි පමාණයක්  

එකතු කරන්න. රුපියල් 23.10ක්ව තිබුණු මිල ෙම් තරගකාරී 
ෙටන්ඩර් කමෙව්දය හරහා රුපියල් 17.1ක් දක්වා අඩු කර ගන්න 
අපට හැකියාව ලැබුණා. අපි තවත් ෙමගාෙවොට් 60ක් එම  
ෙටන්ඩර්වලටම ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

ෙපොෙළොන්නරු සහ වව්නතිව් ගීඩ් උපෙපොළවල්වලට ආශිතව 
ෙමගාෙවොට් 10 බැගින් වූ සූර්ය බලාගාර ෙදකක් සඳහා ෙටන්ඩර් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. මම ෙම් රෙට් ඉන්න 
ආෙයෝජකයන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, එම තරගකාරී 
ෙටන් ඩර්වලට ඉදිරිපත් ෙවන්න කියලා. අපි අනුගමනය කරන්ෙන් 
ඉතාම ෙහොඳ විනිවිදභාවෙයන් යුතු ෙටන්ඩර් කියා පටිපාටියක්. 
පරණ permit  කමය අපි අත්හැර දාලා තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් තුළින් ඉතා ෙහොඳ ව්යාපාර අවස්ථා 
ලැෙබනවා. ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙඩොලර් බිලියන ගණනක 
ව්යාපාර අවස්ථා ලැෙබනවා වාෙග්ම පරිසරය ආරක්ෂා කරන 
අතරතුර රජයට, පුරවැසියන්ට අඩුම මිලකට විදුලිය ලබා ගැනීමට 
හැකියාව ලැෙබනවා.  

 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. පසුගිය රජය කාලෙය් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
ජනතාවට විදුලිය ලබා ෙදන්න වියදම් කරනවාට වඩා වියදමක් 
ණය සහ ෙපොලිය ෙගවන්න තමයි වැය කෙළේ කියලා අපි දන්නවා. 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය නිසා දවසකට රුපියල් ලක්ෂ 
500කට ආසන්න පමාණයක් මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් ණය සහ 
ෙපොලිය විධියට ෙගවනවා. 

 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කරුණාකර නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. 
 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මහා භාණ්ඩාගාරයට අමතරව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය තවත් 

රුපියල් ලක්ෂ 500ක් දවසකට ණය සහ ෙපොලිය ෙගවීම සඳහා 
වැය කරනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා, ගරු මාන්නප්ෙපරුම 

මන්තීතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. බාධා කරන්න එපා. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
දවසකට රුපියල් ලක්ෂ 1,000කට ආසන්න සංඛ්යාවක් ණය 

සහ ෙපොලිය විධියට විවිධ බැංකුවලට ෙගවනවා. එෙහම 
තත්ත්වයක් තිබියදී අද ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කියනවා, රජෙය් 

323 324 

[ගරු  අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා] 
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ධනය වියදම් ෙනොකර පුනර්ජනනීය විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීම 
සඳහා සූර්ය බලය, සුළං බලය පාවිච්චි කිරීම සඳහා කටයුතු 
කරමින් යනවා කියලා. එහි පතිඵල ෙමොනවාද කියාත් ඔබතුමා 
දැන් පැහැදිලි කර ෙපන්නුවා. අපට ඒ විධිෙය් හැකියාවක් තිබියදී, 
ෙමච්චර ණය උගුලක වැටී සිටින අපට 2050 ෙවනකල් ඉන්ෙන් 
නැතුව ඊට කලින් එම ඉලක්කයට යන්න පුළුවන්කමක් නැද්ද? 
එංගලන්තය වාෙග් රටවල් කියලා තිෙබනවා, 2040දී ඔබතුමා 
කියපු විධියට පුනර්ජනනීය බලශක්තිෙයන් රෙට් සියලුම ෙද්වල් 
කියාත්මක කරනවා කියලා. ඩීසල් පැත්තකට දාලා, භූමිෙතල් 
පැත්තකට දාලා, ගල් අඟුරු පැත්තකට දාලා, පරිසර හිතකාමී වැඩ 
පිළිෙවළකට යනවා කියලා ඔවුන් කියා තිෙබනවා. 2050 
ෙවනෙකොට කරන වැඩසටහන අපට ඉක්මන් කරගන්න බැරි ඇයි 
කියන එකයි මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය වන්ෙන්. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමාට මම ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා. එතුමාෙග් අදහස ඉතාමත් ෙහොඳ අදහසක්. ඇත්ත 
වශෙයන්ම එංගලන්තයත් 2040 ෙවනෙකොට සියයට 100ක්ම විදුලි 
දුම්රියවලට, විදුලි ෙමෝටර් රථවලට මාරුෙවලා සියයට 100ක්ම 
පුනර්ජනනීය බලශක්තිය මත සහ nuclear power මත රඳා 
පවතින පද්ධතියක් ළඟා කරගන්න තමයි උත්සාහ කරන්ෙන්. 
අෙප් රෙට් තිෙබන ආර්ථිකමය ශක්තිය පිළිබඳ ගැටලු නිසාත්, ඒ 
වාෙග්ම අෙප් විදුලිය පද්ධතිය යථාවත් කරගන්න අවශ්ය නිසාත් 
අෙප් රටට තව ෙපොඩි කාලයක් අවශ්යයි ගරු මන්තීතුමනි. නමුත්, 
මම ඔබතුමාට වග කීෙමන් කියනවා, තව වසරකින් පමණ පසු ෙම් 
ගැන නැවත සලකා බැලීමක් කරන බව. හැම ෙවලාෙව්ම ජාතික 
පතිපත්තිය යාවත්කාලීන කරනවා. එවිට ඔබතුමාෙග් අදහස අපි 
සැලකිල්ලට ගන්නවා. සමහර ෙවලාවට 2050 ෙනොෙවයි, 2040, 
2035 ෙවනෙකොට සියයට 100ක ඉලක්කයට යන්න අපට පුළුවන් 
ෙවයි. ෙමොකද, ෙලෝකෙය් පුනර්ජනනීය බලශක්තිය පිළිබඳ වියදම 
ඉතාම ෙව්ගෙයන් අඩුෙවමින් තිෙබනවා. එම නිසා දැන උගත් 
මන්තීවරෙයක් හැටියට ඔබතුමා ඒ කරපු ෙයෝජනාව පිළිබඳව මම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

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

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

නිවාස ෙබොෙහොමයක්ම සූර්ය බලශක්තිය ලබා ගැනීම සඳහා සූර්ය 
ෙකෝෂ භාවිත කරමින් පවතිනවා. නමුත්, නිවාස හිමියන්ට තිෙබන 
පශ්නය තමයි, සූර්ය ෙකෝෂ සැපයුම්කරුවන් අතිවිශාල විධියට බිහි 
වීම. ඔවුන්ෙගන් ෙහොඳ ෙකනා කවුද, කාෙගන්ද ගන්න ඕනෑ 
කියලා පමිතිකරණයකට ලක්ෙවලා තිෙබනවාද? අපි සූර්ය 
බලශක්තිය ලබා ගන්නවා කියන පණිවුඩය දැනගත්ත ගමන් 
සැපයුම්කරුෙවෝ ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අෙප් ෙගවල්වලට එනවා. 
ඇත්තටම ඔවුන්ෙගන් කවුද ෙතෝරාගත යුත්ෙත් කියලා අපට 
ෙසොයාගන්න බැහැ.  

ෙදවැනි පශ්නය තමයි, එෙහම ෙතෝරාගත්තත් විදුලිය මීටර්වල 
හිඟයක් පැවැතීම. සූර්ය බලශක්තිය පාවිච්චි කරන ශීඝතාවට 
සමානව විදුලි මීටර් සැපයීමට විදුලිබල මණ්ඩලය අෙපොෙහොසත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් කරුණු ෙදක සැලකිල්ලට ෙගන යම් 
වැඩපිළිෙවළක් සකස් කර තිෙබ් ද? 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, මීටර් හිඟයක් තිබුණත්, එය නැති කරන්න 

අපි කටයුතු කර තිෙබනවා. අවශ්ය කරන විදුලි මීටර් සියයට 100ක් 
ලංකාෙව්දීම නිෂ්පාදනය කරන්න දැන් එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. 
ANTE LECO Metering කර්මාන්තශාලාෙව් ෙමම 
ඉෙලක්ෙටොනික සහ ඩිජිටල් මීටර නිෂ්පාදනය කිරීමට අපි කටයුතු 
කරනවා. ඒ නිසා විදුලි මීටර පශ්නය ඉදිරියට මතු වන එකක් 
නැහැ. නමුත් සැපයුම්කරු කවුද කියලා සමාගම් ෙතෝරා ගැනීම 
කියන කාරණය අභිෙයෝගයට ලක්ෙවන කාරණයක්. අපි ෙම් 
වගකීම භාර ගනිද්දී, සමාගම් සියයක් පමණ තමයි තිබුෙණ්. සූර්ය 
බල සංගාමය ආරම්භ කරලා, සහනදායී ෙපොලී යටෙත් ණය 
හඳුන්වා දීලා, රජය පතිපත්තියක් වශෙයන් සූර්ය බලය ව්යාප්ත 
කරද්දී, ෙමම සමාගම් සංඛ්යාව 250ක් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. 
අපි ෙමම සමාගම් වර්ගීකරණය කරලා, ඔවුන් නැවත ලියා පදිංචි 
කිරීමට කටයුතු කරෙගන යනවා. එෙසේ කළාට පසුව සුනිත්ය 
බලශක්ති අධිකාරිෙය් ෙවබ් අඩවියට ගිහිල්ලා, ඒ ඒ සමාගම 
ෙකොපමණ ෙසේවා සපයා තිෙබනවාද, ඔවුන් පිළිබඳ තිෙබන 
පැමිණිලි ෙමොනවාද කියන කාරණා පිළිබඳව ජනතාවට බලාගන්න 
පුළුවන් තත්ත්වයක් අපි ඇති කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙසේවා සැපයීම 
දුර්වල ආයතනවල ලියාපදිංචිය අෙහෝසි කිරීමටත් අපි කටයුතු 
කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ෙදවන වටය. 

 
අපවිත ජලමූලාශ පවිත කිරීම: පියවර 
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1. ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා (ගරු බුද්ධික පතිරණ 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம - மாண் மிகு த்திக 
பதிரண சார்பாக ) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma on behalf of the Hon. 
Buddhika Pathirana)   
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු  

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා කෘෂි රසායන හා ෙපොෙහොර 
භාවිත කිරීම සහ මානව කියාකාරකම් ෙහේතුෙවන් සිදුවන 
පරිසර විනාශය නිසා ශී ලංකාෙව් ජල මූලාශ අපවිත වී ඇති 
බව එතුමා දන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) ශී ලංකාව තුළ ජනතාවෙග් පරිෙභෝජනයට නුසුදුසු 
ජලය සහිත ගංගා, වැව් හා අෙනකුත් ජල මූලාශ 
පිළිබඳ සමීක්ෂණයක් කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ජලය දූෂණය වී ඇති පධාන ජල මූලාශ 
කවෙර්ද; 

 (iii) එම සථ්ාන පරිෙභෝජනයට සුදුසු පරිදි පිරිසිදු 
කිරීමට ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

           (iv) ඉදිරි කාලෙය්දී ජල මූලාශ අපවිත වීම වැළැක්වීමට 
ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද; 

 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) கமத்ெதாழி க்கான விவசாய இரசாயனங்கள், உரப் 
பாவைன மற் ம் மனித ெசயற்பா கள் காரணமாக 
ஏற்ப ம் சுற்றாடல் அழிவினால் இலங்ைகயின் நீர் 

லங்கள் மாசைடந் ள்ளெதன்பைத அவர் 
அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இலங்ைகயில் மக்களின் பாவைனக்கு ெபா ந் 
தாத நீைரக் ெகாண்ட ஆ கள், வாவிகள் மற் ம் 
ஏைனய நீர் லங்கள் ெதாடர்பாக ஆய்ெவான்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், நீர் மாசைடந் ள்ள பிரதானமான நீர் 
லங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) அந்த இடங்கைள பாவைனக்கு உகந்த வைகயில் 
ப் ர  ெசய்வதற்கு எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க் 

ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) எதிர்காலத்தில் நீர் லங்கள் மாசைடவைதத் 
த ப்பதற்கு எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைககள் 
யாைவ 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 Sri Lanka’s water resources have 
been contaminated due to the environmental 
pollution that is taking place owing to the use of  
agrochemicals and fertilizers in agriculture and 
actions of humans?  

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether a survey has been conducted on 
rivers, tanks and other water resources that 
contain water unsuitable for consumption 
within Sri Lanka;  

 (ii) if so, the main water resources that contain 
contaminated water;  

 (iii) the measures taken to clean them making 
them suitable for consumption;  

 (iv) the measures taken to prevent water 
resources from being contaminated in the 
future ?  

(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 කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

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

 

(අ)  කෘෂි කර්මාන්තෙය්දී විශාල ෙලස රසායනික ෙපොෙහොර භාවිත කරනු 
ලබයි. විෙශේෂෙයන්ම, මධ්යම කඳුකරෙය් ෙත් හා අෙනකුත් වගාවන් 
සඳහා සහ වී වගා කටයුතු සඳහා, ෙපොෙහොර සහ කෘෂි රසායනික දව්ය 
විශාල ෙලස භාවිත කරන අතර, ඒවා  වර්ෂා ජලය සමඟ ජල මූලාශ 
ෙවත පැමිෙණ්. ඒ ෙහේතුෙවන් ජල මූලාශ අපවිත වීෙම් හැකියාව 
පවතී. 

(ආ)  (i) හා (ii) ෙම් දක්වා මධ්යම පරිසර අධිකාරිය මඟින් පානීය ජලය 
සම්බන්ධෙයන් සමීක්ෂණයක් සිදුකර ෙනොමැති අතර, ෙතොරතුරු 
අවශ්ය අවස්ථාවන්හිදී ඒ සඳහා වගකීම දරන ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලය සම්බන්ධ කර ගනී. 

 එෙහත් දැනට මධ්යම පරිසර අධිකාරිය මඟින් පහත සඳහන් කර ඇති 
රට අභ්යන්තර ජලාශ සම්බන්ධව ජලෙය් ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ 
නිරන්තර පසුවිපරම් කටයුතු සිදුකරමින් පවතී. 

 * කැලණි ග ෙඟහි ජල නියැදි විශ්ෙල්ෂණය 1994 වර්ෂෙය් සිට 
ෙම් දක්වා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලෙය්ද සහාය ඇතිව ෙතෝරා ගත් ස්ථාන 12ක් ආශිතව 
මාසිකව සිදු කරන අතර, 2016 වර්ෂෙය් සිට මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිය විසින් ගෙඟහි ඉහළ ජලාධාර පෙද්ශ දක්වා 
විශ්ෙල්ෂණ කටයුතු ව්යාප්ත කරමින්, දැනට ස්ථාන 17ක් 
ආශිතව ජල නියැදි විශ්ෙල්ෂණයන් මාසිකව සිදු කරයි. 

 * මීට අමතරව ෙබන්ෙතොට  ග ෙඟහි ස්ථාන 06ක්, මා ඔෙයහි 
ස්ථාන 08ක් හා මහවැලි ග ෙඟ් ෙතෝරා ගත් ස්ථානවල ජල 
නියැදි විශ්ෙල්ෂණ සිදුකරයි. තවද, බදුල්ල දිස්තික්කෙය් 
බදුලු ඔය හා ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය් මැණික් ග ෙඟහිද 
ජල නියැදි විශ්ෙල්ෂණය සිදු කරනු ලබයි.  

 * දියවන්නා ඔෙයහි ඇති පාරිසරික සංෙව්දීතාව සැලකිල්ලට 
ෙගන 2017 වර්ෂෙය් සිට එම ජලාශෙය් ජලෙය් තත්ත්වය 
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා දියවන්නාෙව් ස්ථාන 08ක ජල 
තත්ත්ව විශ්ෙල්ෂණ ආරම්භ කර ඇත. 

 ඉහත දත්ත අනුව, විශ්ෙල්ෂණ කටයුතු සිදු කරනු ලබන ජලාශවල 
රසායනික පරාමිතීන් නියමිත පමිතීන්ෙග් පැවතියද එම ජලාශ මල 
අපදව්ය මඟින් අපවිත වී ඇති බව සනාථ ෙව්. 

 (iii) ජලාශ පිරිසිදු කිරීම මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් සිදුකර 
ෙනොමැති අතර, දූෂකාරක එකතුවීම පාලනය කිරීම සඳහා 
ජාතික පාරිසරික පනෙත් පතිපාදන අනුව අවශ්ය පියවර 
ෙගන ඇත. ඒ අනුව ෙබොල්ෙගොඩ ගඟ, ෙගගරි වැව, තලංගම 
වැව සහ මහවැලි ග ෙඟහි වරාතැන්න/හක්කිඳ පෙද්ශය 
පරිසර ආරක්ෂණ පෙද්ශ ෙලස පකාශයට පත් කිරීම මඟින් 
එම පෙද්ශයන්හි සංවර්ධන කියාකාරකම් පාලනය කර 
ජලාශ ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කර ඇත. 

  තවද, කාර්මික කටයුතුවලින් බැහැර කරනු ලබන අපජලය 
පමිතීන්ට අනුකූලව පිරිපහදු කර මුදා හැරීම සඳහා අවශ්ය 
ෛනතික කියාකාරකමක් ෙලස පාරිසරික ආරක්ෂණ 
බලපත කමෙව්දය කියාත්මක කරනු ලබයි. 

  එෙසේම ගෘහාශිත අපජලය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා 
අදාළ පළාත් පාලන ආයතනවලට දන්වා යවා ඇති අතර, 
අවශ්ය පසුවිපරම් කටයුතු සිදු කරනු ලබයි. 

 (iv)  ඉදිරි කාලෙය්දී ජල මූලාශ අපවිතවීම වැළැක්වීමට ෙගන 
ඇති පියවර. 
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 * මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් දැනටමත් ෙකටුම්පත් සකස් 
කර ඇති සංරක්ෂණ ජල තත්ත්ව ෙරගුලාසි මඟින් පවතින 
ජල පභවයන් පෙයෝජනයට ගනු ලබන අවශ්යතාව (එනම්, 
බීමට, නෑමට, ජල ජීවීන්ෙග් පැවැත්මට) අනුව වර්ග කරනු 
ලබන අතර, ඉදිරිෙය්දී එම ෙරගුලාසි මත පදනම්ව ශී 
ලංකාෙව් ගංගා ජලය හැකිතාක් දුරට විශ්ෙල්ෂණය කිරීමත් 
ඊට සමගාමීව දූෂණයට ලක් වී ඇති ගංගා හා ජල පභව, 
පළාත් පාලන ආයතන හා අෙනකුත් අදාළ ආයතන හා 
එක්ව ආරක්ෂා කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීම. 

 * කර්මාන්ත ස්ථානගත කිරීෙම්දී පාරිසරික නිර්ෙද්ශය 
අනිවාර්ය අවශ්යතාවක් බවට පත් කිරීම මඟින් ජල මූලාශ 
ආශිතව හා අෙනකුත් නුසුදුසු ස්ථානවල කර්මාන්ත 
ස්ථානගත කිරීම වළක්වාලීම. 

 * බදුල්ල දිස්තික්කෙය් ෙත් වතු ඉඩම්වල පිහිටි ජල මූලාශ සහ 
ජල ෙපෝෂක පෙද්ශ පරිසර ආරක්ෂණ පෙද්ශ ෙලස 
පකාශයට පත් කිරීම. 

  ඉහත සඳහන් කර ඇති කියාමාර්ග සහ නිරන්තර පසුවිපරම් 
කටයුතු මඟින් සියලු ජල ෙද්හයන් ආරක්ෂා කර ගැනීම 
සඳහා මධ්යම පරිසර අධිකාරිය කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 2 - 1072/'16 (1), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 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. 
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9. ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා ( ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி - மாண் மிகு சுனில் 
ஹந் ன்ெனத்தி சார்பாக ) 
(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. Sunil 
Handunnetti) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ෙපොෙලොන්නරුව, මනම්පිටිය වැලි අවශ්යතාවය 
අනුව නිකුත් කිරීම සිදු කරනු ලබන්ෙන් 
මනම්පිටිය වැලි සමාගම බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) ෙමම සමාගම රජෙය් සමාගමක්ද; එෙසේ ෙනොමැති 
නම්, අර්ධ ෙහෝ පූර්ණ පුද්ගලික සමාගමක්ද;  

 (iii) එම සමාගෙම් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය කවුරුන්ද;  

 (iv) අදාළ සමාගම විසින් ඉල්ලුම්කරුවන්ෙග් 
අවශ්යතාව අනුව වැලි නිකුත් කරනු ලබන 
කමෙව්දය කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) ெபாலன்ன ைவ, மனம்பிட் ய மணல் 
ேதைவக்ேகற்ப விநிேயாகிக்கப்ப வ  மனம் 
பிட் ய மணல் கம்பனியினால் என்பைத அவர் 
அறிவாரா; 

 (ii) ேமற்ப  கம்பனி அரசாங்கக் கம்பனியா; 
இன்ேறல், பகுதியளவிலான அல்ல   
அளவிலான  தனியார் கம்பனியா; 

 (iii) ேமற்ப  கம்பனியின் பணிப்பாளர் சைபயினர் 
யார்; 

 (iv) குறிப்பிட்ட கம்பனியினால் ேகள்வியாளர் 
க ைடய மணல் ேதைவக்ேகற்ப மணல் 
விநிேயாகிக்கப்ப ம்  ைறயியல் யா ;  

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware that Manampitiya sand 
of Polonnnaruwa is issued on the basis of 
requirement by the Manampitiya Sand 
Company; 

 (ii) whether the aforesaid company is a public 
enterprise, a semi-government company or 
a private company; 

 (iii) the names of the Board of Directors of the 
aforesaid company; and 

 (iv) the methodology adopted by the aforesaid 
company when issuing sand according to 
the requirement of the buyers? 

(b) If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

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

 

(අ) (i) ෙපොෙළොන්නරුව, මනම්පිටිය වැලි අවශ්යතාව අනුව නිකුත් 
කිරීම සිදු කරනු ලබන්ෙන් ජි.එස්.එම්.බී. ෙටක්නිකල් 
සර්විසස් පුද්ගලික සමාගම මඟිනි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) ජී.එස්.එම්.බී. ෙටක්නිකල් සර්විසස් පුද්ගලික සමාගම 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යාංශය යටෙත් ගැසට් 
කර ඇති සමාගමකි. ෙමම සමාගම 2001 සැප්තැම්බර් 08 
වන දින, 1982 අංක 17 දරන සමාගම් පනත යටෙත් 
ලියාපදිංචි කර ඇති අතර, එය 2007 අංක 17 දරන සමාගම් 
පනත යටෙත් නැවත ලියාපදිංචි කර ඇත. 

 (iii) ජී.එස්.එම්.බී. ෙටක්නිකල් සර්විසස් පුද්ගලික සමාගෙම් 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය පහත සඳහන් නිෙයෝජිතයන්ෙගන් 
සමන්විත ෙව්. 

  භූ විද්යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශෙය් නිෙයෝජිතෙයකු- 
නිමල් ෙබෝපෙග් මහතා 

  ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිෙය් 
නිෙයෝජිතෙයකු - ආචාර්ය කිත්සිරි දිසානායක මහතා 

  ලංකා ෙපොස්ෙප්ට් සමාගෙම් නිෙයෝජිතෙයකු - උපාලි 
දිසානායක මහතා 

  මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජිතෙයකු         
- ෙජ්.සී. වැලිගමෙග් මහත්මිය 

  විෂය භාර අමාත්යවරයා විසින් පත් කරන නිෙයෝජිතය          
- පරාකම ගුණවර්ධන මහතා 

(iv) ඕනෑම පුද්ගලෙයකු සඳහා ෙමම වැලි ව්යාපෘතිෙයන් වැලි 
ලබා ගැනීෙම් හැකියාව පවතී. එහිදී ෙලොරි රථ පැමිණීෙම් 
අනුපිළිෙවළ අනුව මුදල් ෙගවා පවාහන බලපත ලබා 
ගැනීෙම් හැකියාව පවතී. තවද, ෙපොෙලොන්නරුව 
දිස්තික්කෙය් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා අවශ්ය වැලි ලබා 
දීෙම් දී දිස්තික් කමිටුෙව් සහ දිස්තික් ෙල්කම්තුමාෙග් 
නිර්ෙද්ශ සැලකිල්ලට ගනු ලැෙබ්. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

 
වලව කලාපයට අයත් ඉඩම්: විසත්ර 
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13.ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා (ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம - மாண் மிகு ேஹசான் 
விதானேக சார்பாக ) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma on behalf of the Hon. 
Heshan Withanage) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරිෙය්, වලව කලාපයට 
අයත් ඉඩම් අක්කර පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉන් ජනතාව සඳහා ෙබදා දී ඇති ඉඩම් පමාණය, 
එක් එක් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 (iii) ව්යාපෘති සඳහා ලබා දී ඇති අක්කර 50ට වැඩි ඉඩම් 
පිළිබඳ විසත්රයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;  

 (iv) ඉහත (iii) හි සඳහන් ඉඩම් කැබිනට් අනුමැතියක් 
මත ලබා දුන්ෙන්ද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ නම්, එම ඉඩම් ලබා දුන් කමෙව්දය 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i )  இலங்ைக மகாவ  அதிகாரசைபயின் வளவ 
வலயத்திற்குச் ெசாந்தமான காணிகளின் 
ஏக்கரள  யா ; 

 (ii) இதில் மக்க க்கு பகிர்ந்தளித் ள்ள காணி 
களின் அள  ஒவ்ெவா  பிாி க்கிணங்க ம் 
ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (iii )  50 ஏக்க க்கு ேமற்பட்ட க த்திட்டங்க க்காக 
வழங்கப்பட் ள்ள காணிகள் பற்றிய விபர 
ெமான்ைறச் சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (iv) ேமேல (iii )  இல் குறிப்பிட் ள்ள காணிகள் 
அைமச்சரைவ அங்கீகாரத்தின்ேபாில் வழங்கப் 
பட்டனவா; 

 (v )  இன்ேறல் அக்காணிகள் வழங்கப்பட்ட 
ைறயியல் யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the acreage of lands belonging to the 
Walawe Zone of Sri Lanka Mahaweli 
Authoriy of Sri Lanka; 

 (ii) separately on per Division basis, the extent 
of lands that have been distributed among 
people; 

 (iii) the details of lands over 50 acres in extent 
that have been awarded for projects; 

 (iv) whether the lands referred to in (iii) above 
have been awarded on Cabinet approval; 
and 

 (v) if not, the methodology in which those 
lands have been awarded? 

(b) If not, why? 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

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

 

(අ) (i) ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරිෙය්, වලව කලාපයට අයත් ඉඩම් 
අක්කර පමාණය පහත පරිදි ෙව්. 

  ෙගොඩ අක්කර 14405 

  වාරි අක්කර 49400 
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 (ii) ඉන් ජනතාව සඳහා ෙබදා දී ඇති ඉඩම් පමාණය, එක් එක් 
ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් පහත දැක්ෙව්. 

 
 (iii) ව්යාපෘති සඳහා අක්කර 50ට වැඩි ඉඩම් වලව කලාපෙයන් 

ලබා දී ෙනොමැත. 

 (iv) ඉහත අ (iii) අනුව අදාළ ෙනොෙව්. 

 (v) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, සථ්ාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න. ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 
 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

I 
 

 සමෘද්ධි සහනාධාරය කපා හැරීම  
ச ர்த்தி நிவாரணத்ைதக் குைறத்தல் 

CURTAILMENT OF SAMURDHI BENEFIT 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් ලක්ෂ සංඛ්යාත ජනතාවක් 

ජීවිතය ගැටගසාගන්න ෙනොහැකිව ජීවත් ෙවන නිසා ඒ අය අඩු 
ආදායම් ලබන ජනතාව ෙලස සලකා ඇති කරන ලද සමෘද්ධි 
දීමනා ලබාදීෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යමින් ඇති කළ යුතු 
සහනයන් ෙවනුවට එය කපා හැරීෙම් කියාදාමයට අද ආණ්ඩුව 
වැඩ කරමින් තිෙබනවා. මා ගරු ඇමතිතුමාට කියනවා, අප රෙට් 
අඩු ආදායම් ලබන ලක්ෂ සංඛ්යාත ජනතාවක්, පවුල් ජීවත් වන 
බැවින් ඒ අයෙග් ජීවිත පවත්වාෙගන යෑම සඳහා  සහනාධාර 
ලබාදීම පිළිගනිමින් සමෘද්ධි සහනාධාරය වර්ධනය කර අඛණ්ඩව 
කියාත්මක කළ බව. ෙමම ආණ්ඩුව දැන් අරඹා ඇති සමෘද්ධි 
සහනාධාර කපා දැමීම හා අඩු කිරීම බරපතළ පශ්නයක් බවට පත් 
වී තිෙබනවා. දුගී ජනතාව භුක්ති විඳින එම අයිතිය නැති කිරීම 
සඳහා සිදු කරන ෙමම කියාවලිය අද රට පුරා එම ෙගවල්-
ෙදොරවල්වල මතු වී ඇති පශ්නයකි.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ශී ලංකා මහ 
බැංකුෙව් 2016 වාර්ෂික වාර්තාෙව් 124, 125 සහ 126 පිටුවලට 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා. එම වාර්තාවට අනුව අප රෙට් සමෘද්ධි 

ෙකොට්ඨාසය ෙගොඩ 
අක්කර 

වාරි 
අක්කර 

චන්දිකාවැව 3977   8519 

කිරිඉබ්බන්වැව 2534.4 4345 

මුරවැසිෙහේන 2579.0 10720 

අඟුණෙකොළපැලැස්ස 1281.1 8092 

සූරියවැව 1359.8 5849 

මයුරපුර 2573.7 11875 

එකතුව 14305 49400 

සහනාධාර ලබන පවුල් සංඛ්යාව 2014 වසෙර්දී මිලියන 1.47ක්, 
2015 වසෙර්දී මිලියන 1.45ක්  හා 2016 වසෙර්දී මිලියන 1.40ක් 
වශෙයන් දක්වා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් දැනටමත් -පසු ගිය 
වසෙර්දී- පවුල් 75,000කට වැඩි  සංඛ්යාවකින් සමෘද්ධිය ඉවත් 
කරලා තිෙබනවා. එය තවදුරටත් කරෙගන යනවා. 

එෙහයින්, මම පහත සඳහන් පශ්න ෙවත ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා. 

01. ෙමම සමෘද්ධි සහනාධාරය කප්පාදු කරන්ෙන් කුමන 
පදනමකින්ද, ෙකොපමණ පමාණයක සහනාධාර ඉවත් 
කරනවාද සහ එම කියාවලිය ෙද්ශපාලන පළිගැනීම අනුව 
සිදු කර තිෙබන බව ඇමතිතුමා පිළිගන්ෙන්ද? 

 උදාහරණයක් වශෙයන් ෙකොළඹ දිසත්ික්කය ෙපන්වා 
ෙදන්න කැමැතියි.  

02. දැන් අලුත්ම වාර්තාව අනුව පාදුක්ක-තුම්ෙමෝදර සමෘද්ධි 
බැංකු කලාපෙය් සමෘද්ධි පවුල් 520න් 211ක සමෘද්ධි 
සහනාධාර කැපීම ආරම්භ කරලා තිෙබන බවත්, 
ෙහෝමාගම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්, ලියන්වල පවුල් 
542න් 231ක සමෘද්ධි සහනාධාර කපා හැරීම ආරම්භ 
කරලා තිෙබන බවත්, පාදුක්ක සමෘද්ධි පවුල් 789න් 363ක 
සහ පිටුම්ෙප් පවුල් 664න් 190කද සමෘද්ධි සහනාධාර 
කැපීමට පියවර ෙගන ඇති බවත් ගරු ඇමතිතුමා 
දන්නවාද? ඒ විධියට රට පුරා ඇති පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස තුළ ෙමය කියාත්මක වුවෙහොත් දුගී පවුල් 
ලක්ෂ ගණනාවක සමෘද්ධි දීමනා කැපී යන බව ඇමතිතුමා 
පිළිගන්ෙන්ද?  

03. අලුතින් මතු වී ඇති ආර්ථික අර්බුදය හා ආර්ථික කඩා 
වැටීම  අනුව අලුතින් නිර්මාණය වී ඇති දුගී පවුල්වලට 
ලබා ෙදන සහනයන් හා වැඩ පිළිෙවළ  කුමක්ද? සහන 
වැඩි කිරීම ෙවනුවට ඒවා කපා හැරීමට ගන්නා පියවරවල 
අර්ථය කුමක්ද කියලාත් ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මම අසා 
සිටිනවා.  

 ෙමම ගැටලුව ෙම් රට පුරා මතු වී ඇති ජාතික පශන්යක් 
ෙලස අද දින මම ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරන්නට කැමැතියි.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු පධාන සංවිධායකතුමා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
  ගරු කථානායකතුමනි, සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන 

හා කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත්ය එස්.බී. දිසානායක 
මැතිතුමා ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු සතිෙය් ෙමම පශ්නයට පිළිතුරක් 
ෙදනවා ඇති.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා පිට රටද?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා දැනුම් දී තිෙබනවා, "සති 

ෙදකක් ඇතුළත ඒ කියන්ෙන් ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු සතිෙය් පැහැදිලි 
පිළිතුරක් ෙදනවා" කියා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ, නැහැ, ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු සතිය ෙවනෙකොට ගරු 

ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අපි විරුද්ධයි. ඒ වන තුරු සමෘද්ධි කප්පාදුව නවත්වනවාද?  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒ වනතුරු සමෘද්ධි කප්පාදුව නවත්වන්න කියායි කියන්ෙන්. 

[බාධා කිරීම්] 

 
[ෙම් අවසථ්ාෙව්දී විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් සමහර මන්තීවරු පුවරු 

ඔසවාෙගන ෙඝෝෂා කරන්නට වූහ.] 
(இச்சந்தர்ப்பத்தில் சில எதிர்ப்பக்க உ ப்பினர்கள் பதாைதகைள 

ஏந்தியவா  கூச்ச ட்டனர்) 
[At this stage, some Members of the Opposition displayed placards 

and made an uproar.] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමනි, ගරු 

ඇමතිතුමාට කියා ෙහට පිළිතුරක් ෙදන්නට පුළුවන් ෙවයි ද?  
 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් මම පැහැදිලි පිළිතුරක් දුන්නා.   
 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා ෙපොෙරොන්දුවක් 

ෙදන්න. අගමැතිතුමා ෙවනුෙවන්, ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන්  අද 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්ෙන්  ඔබතුමා. ඔබතුමා ෙපොෙරොන්දුවක් 
ෙදන්න, සමෘද්ධි සහනාධාරය කැපීම නවත්වනවාය කියා. පධාන 
සංවිධායකතුමාෙගන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා, ඒ ෙපොෙරොන්දුව 
ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් දැන් ෙදන්න කියලා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුන් නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් 

නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. කථා කරන්නට අවස්ථාව ෙදන්න. ගරු පධාන 
සංවිධායකතුමනි, ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාත් සමඟ 
සාකච්ඡා කර- [බාධා කිරීම්] 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
  ගරු අමාත්යතුමා දැනුම් දී තිෙබනවා, පැහැදිලි පිළිතුරක් 

ෙදන බව. ෙම් ගරු මන්තීවරුන් අද සැලසුම් සහගතව ෙමහි 
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් සැලසුම් සහගත රංගනයක්. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] ෙම් පිළිතුරක් ෙනොෙවයි ඉල්ලන්ෙන්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] අද 
දවෙසේ නාඩගම ෙම්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, අද  
live telecast එක ෙදන්ෙන් නැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] අද සජීවි 
විකාශය නැහැ.  [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! - [Uproar.] ගරු මන්තීතුමන්ලා, කරුණාකර 

නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. ගරු මන්තීතුමන්ලා කරුණාකර නිශ්ශබ්ද 
ෙවන්න, සභාෙව් වැඩ කටයුතුවලට අදත් බාධා කරන්ෙන් නැතිව. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙම් කරුණ සම්බන්ධෙයන් මම ගරු එස්.බී. 
දිසානායක ඇමතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කර එතුමා දැනුවත් 
කරන්නම්. එතුමා නැතිව උත්තරයක් ෙදන්න බැහැ ෙන්. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] එතුමාට දැන් ෙමතැනට ඇවිත් පිළිතුරු ෙදන්නට පුළුවන් 
නම් එතුමා වහාම දැනුවත් කරන්නම්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] එතුමාට  
පිළිතුරු ෙදන්න බැරි නම්- [ෙඝෝෂා කිරීම්] ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඔබතුමා 
අදහස් පකාශ කරන්න.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාට පිළිතුරක් ෙදන්න 

පුළුවන් ෙන්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 ෙපොඩ්ඩක් නිහඬ ෙවන්න. එතුමාට අවස්ථාව ෙදන්න. මම ඊට 

පසුව කථා කරන්නම්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබන පවුල්වල 

ලක්ෂ සංඛ්යාවක්- [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
There is no point of Order. The Hon. Speaker has 

recognized me. - [Uproar.] Wait! There is no point of 
Order. Now, I am speaking. - [Uproar.]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
බාධා කරන්ෙන් නැතිව කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න.  

ෙමොකක්ද point of Order  එක? [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
What is the point of Order? There is no point of Order. 

- [Uproar.] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 Hon. Dinesh Gunawardena, you give your reason. Then, 

I will allow the point of Order which has been raised. 
කියන්නට  ඕනෑ ෙදය මම කියන්නම්. බාධා ෙනොකර අවස්ථාව 
ලබා ෙදන්න. දැන්  පැහැදිලි  කරන්න.  
  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අෙප්  රෙට් උතුරු පළාෙත්, දකුණු පළාෙත් හා මුළු රට පුරා 

දුප්පත්ම මිනිසුන්ෙග් පවුල්වලට ජීවත් වීමට තමයි සමෘද්ධිය 
ෙදන්ෙන්. මම කියවපු ෙල්ඛනය අනුව සමහර තැන්වල සියයට- 
[ෙඝෝෂා කිරීම්]   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා දැනුවත් කරන්නම්. එෙසේ 

නැතිව ෙම් අවස්ථාෙව් මට කරන්නට ෙදයක් නැහැ. එතුමා 
දැනුවත් කරන්න මට අවස්ථාව ෙදන්න. සභාෙව් වැඩ කටයුතු 
කඩාකප්පල් කරන්න එපා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක  එස්.බී. දිසානායක 

අමාත්යතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික පශ්නයක්  ෙනොෙවයි. ෙමය 
ආණ්ඩුවම අරෙගන තිෙබන තීරණයක්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අදාළ ඇමතිවරයාට උත්තර ෙදන්න අවස්ථාව ෙදන්න. [ෙඝෝෂා 

කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
  පධාන සංවිධායකතුමායි නැඟිටින්ෙන්, අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන්.[ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන සංවිධායකතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න බැහැ ෙන්. [බාධා 

කිරීම්] ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මැතිතුමා. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, සමෘද්ධි සහනාධාරය කපා දැමීම 

පිළිබඳව ෙමතුමන්ලාෙග් ස්ථාවරෙය් යම් සාධාරණත්වයක් 

තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ෙම් අමාත්යාංශය විසින් කරපු වැඩ 
පිළිෙවළ වැරැදියි. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් කපා දැමීම නතර 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් අයෙග් විෙරෝධතාෙව් යම් සාධාරණත්වයක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැටියට අපත් ෙම්කට 
එකඟයි. [බාධා කිරීම්]   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සාමාන්යෙයන්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී  වැදගත් වචන පාවිච්චි 

කරන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙම් කප්පාදුව නතර කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] එක්සත් 

ජාතික පක්ෂය හැටියට අපි කියා සිටින්ෙන්ත් ෙම් කප්පාදුව නතර 
කරන්න කියලායි. ෙම් කියාදාමෙයන්  අසාධාරණයක් සිද්ධ 
වුෙණ්. ඒ නිසා එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාෙගන් අපත් ඉල්ලා 
සිටින්ෙන් - එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඉල්ලා සිටින්ෙන්- ෙම් 
කප්පාදුව නතර කරන්න කියලායි. ෙම් වැෙඩ් වැරැදියි. [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) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ෙම් සමෘද්ධි සහනාධාරය කැපීම 

දිනපතා සිදුෙවමින් තිෙබනවා. අද ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා පශ්නය ඇහුවාට පස්ෙසේ  ඇමතිතුමා අද පිළිතුරක් 
ෙදන්ෙන් නැත්නම් තව දින 11ක් තිෙබනවා. ඒ දින 11 කාල 
පරිච්ෙඡ්දය තුළත් නැවත නැවත ෙම් සමෘද්ධි සහනාධාරය 
කැෙපනවා.  [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒ නිසා ගරු 
කථානායකතුමනි, අඩුම තරමින් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා එකඟ ෙවන්න ඕනෑ, එස.්බී. දිසානායක 
අමාත්යවරයා ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා පිළිතුරක් ලබා ෙදන 
ෙතක් ෙමම කප්පාදුව නතර කරනවාය කියලා. එෙහම නැතිව  
ගරු කථානායකතුමනි, සමෘද්ධි සහනාධාරය ඔක්ෙකොම කපලා 
ඉවර ෙවලා එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා ෙමතැනට ඇවිල්ලා 
ෙමොකක් හරි කියලා වැඩක් නැහැ ෙන්; කපාපු ෙහේතු කියලා වැඩක් 
නැහැ ෙන්. ඒ නිසා කපන එක අත් හිටුවනවා කියලා දැන් කියන්න 
ඕනෑ. ඒකයි කරන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්. ගරු 
කථානායකතුමනි, එෙහම නැතිව දින 11ක් තිස්ෙසේ කපා ෙගන 
ගිහිල්ලා නතර කරලා හරියන්ෙන් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමා පිළිතුරක් 
ෙදන ෙතක් ෙම්ක නතර කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
කෑ ගහනවා ෙන්. ඉන්න ෙපොඩ්ඩක්. අෙප් මිනිස්සුන්ෙග් 

සමෘද්ධි සහනාධාරය අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ කැපුවා. [බාධා කිරීම්] 
අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ යූඑන්පීකාරයින්ෙග් සමෘද්ධි සහනාධාරය 
කැපුවා. [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් ගැන 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය්ත් කථා කළා. කිසිම ෙකෙනකුට 
අසාධාරණයක් ෙනොවන විධියට, කිසිම ෙකෙනකුෙග් 
ෙද්ශපාලනය බලන්ෙන් නැතිව, දුප්පත්කම පමණක් සාධකය 
කරෙගන -[බාධා කිරීම්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
නැහැ ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය කාලෙය් සමෘද්ධි 

සහනාධාරය දුන්ෙන් ෙද්ශපාලනයට. දැන් ඒක නිවැරදි කරලා 
අවශ්ය අයට ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් තමයි සකස් කරන්ෙන්.  [බාධා 
කිරීම්] අද රූපවාහිනී විකාශය නැති බව දැන ෙගනයි ෙමෙහම වැඩ 
කරන්ෙන්.  [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) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙද්ශපාලන ෙහේතු මත සමෘද්ධි 

සහනාධාරය ෙදන්න ඇති. හැබැයි, දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා 
කපන්ෙන්ත්, නව නිර්ෙද්ශ කරන්ෙන්ත් පළාෙත් මන්තීවරයා සහ 
සංවිධායකවරයාෙග් ෙල්ඛන අනුවයි. මම දන්නවා, 
හම්බන්ෙතොටත්. [බාධා කිරීම්]  

හම්බන්ෙතොට එෙහම කරලායි තිෙබන්ෙන්. හම්බන්ෙතොට 
එෙහම ෙල්ඛන හදලා තමයි -[බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, 
හම්බන්ෙතොට මන්තීෙග් ෙල්ඛනය අනුවයි කපන්ෙන්. [බාධා 
කිරීම්] මා දන්ෙන් නැහැ ඔබතුමා -[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හම්බන්ෙතොට කපන්ෙන් ඒ විධියටයි. හම්බන්ෙතොට 

මන්තීවරයාෙග් ෙල්ඛන ෙගෙනන්න ඕනෑ. ඒ අනුව කපනවා; 
එෙහම නැත්නම් ෙදනවා.  

  
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඔය ෙබොරු! ඔය ෙබොරු!! 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙබොරු ෙනොෙවයි. ඒක තමයි සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා 

හම්බන්ෙතොටට ගිහින් බලන්න. [බාධා කිරීම්] හම්බන්ෙතොට 
සම්පූර්ණෙයන් කපා තිෙබන්ෙන් මන්තීවරයා, සංවිධායකවරයා 
දැනුවත්වයි. කපන්ෙන්ත් නැවත ෙදන්ෙන්ත් -[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමනි- 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා.  

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් අනුර කුමාර දිසානායක 

මන්තීතුමා කිව්ව කාරණා එක්ක අපි එකඟ ෙවනවා. හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කෙය් අරෙගන තිෙබන්ෙන් සම්පූර්ණෙයන්ම ෙද්ශපාලන 
ෙල්ඛන මතයි. හැබැයි, දැන් ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
අමාත්යතුමාම පිළිගන්නවා ෙද්ශපාලන ෙහේතු මතයි කැපුෙව් කියා. 
ගරු එස්.බී. දිසානායක අමාත්යතුමා අද හිතා මතා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, 
ඔබතුමා මැදිහත් ෙවලා ඒ කටයුත්ත තාවකාලිකව නවත්වන්න. 
ඊට පසුව එස්.බී. දිසානායක අමාත්යතුමාට කියන්න, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් පකාශයක් කරන්න කියා. එෙහම 
ෙනොවුෙණොත්, එස්.බී. දිසානායක අමාත්යතුමා එනෙකොට ඒ 
ඔක්ෙකෝම කපා දමා තිෙබ්වි. ඊට පසුව ඔබතුමාෙග් මැදිහත් වීම 
පලක් වන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්]     

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මා ෙම් ෙවලාෙව් ගරු එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමාත් සමඟ 

සාකච්ඡා කරලා කියන්නම්. එ ෙතක් ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙම් 
සභාෙව් වැඩ කටයුතු කරෙගන යන්න අවසර ෙදනවාද? එෙහම 
නැත්නම් ආපසු බාධා කරනවාද? [බාධා කිරීම්] ඊට පසුව මට 
ෙදෝෂාෙරෝපණය -[බාධා කිරීම්] මම එස්.බී. දිසානායක 
අමාත්යතුමා සමඟ කතා කරන්නම්. [බාධා කිරීම්] ඒක තමයි -
[බාධා කිරීම්] එෙහම නැත්නම්, මට රැස්වීම තාවකාලිකව අත් 
හිටුවා පක්ෂ නායක රැස්වීමක් පවත්වන්න සිද්ධ ෙවනවා. [බාධා 
කිරීම්] ෙමොකද, හැම දාම ෙම් විධියට කඩාකප්පල් කරන්න ඉඩ 
ෙදන්න බැහැ. ෙම්වා මහජන සල්ලි. [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් 
ඉන්න. එක්ෙකෙනකු කතා කරන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
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) 
Point of Orderවලට අවස්ථාව දුන්නා. තමුන්නාන්ෙසේලා 

ඉස්සර ෙවලාම වාඩි ෙවන්න. වාඩි ෙවලා මට අවස්ථාව ෙදන්න, 
එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමාට කතා කරන්න. [බාධා කිරීම්] එස්.බී. 
දිසානායක මැතිතුමාට කතා කරලා, පුළුවන් නම් අද එතුමාෙගන් 
වචනයක් ගන්න මට අවස්ථාව ෙදන්න. පධාන සංවිධායකතුමාට 
එතුමා ෙවනුෙවන් උත්තර ෙදන්න බැහැ ෙන්. ඇමති ෙකෙනකු 
සිටින විට -[බාධා කිරීම්] ෙම්ක හැම දාම ෙවච්ච වැඩක්. [බාධා 
කිරීම්] ෙම්ක සැලසුම් කරපු එකක් කියලායි මටත් ෙපෙනන්ෙන්. 
[බාධා කිරීම්]  
       
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 

339 340 
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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, මට කථා කරන්නට අවස්ථාව ලබා 

දුන්නාට ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ෙමතුමන්ලා කියන විධියට, සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා දීම 
සාධාරණව සිදු විය යුතුයි කියන මතෙය්යි අපිත් ඉන්ෙන්. නමුත්, 
ඔබතුමන්ලා අද දින උත්සාහ කරන්ෙන් මහ බැංකු වාර්තාව 
සම්බන්ධෙයන් පැවැත්වීමට නියමිතව තිෙබන කල් තැබීෙම් 
විවාදෙයන් කර ඇරලා, පාර්ලිෙම්න්තුව කල් දමා ගැනීමටයි. අපි 
ඉන්ෙන්ත් ''සමෘද්ධි සහනාධාරය කපා හරින්න එපා'' කියන 
මතෙය්යි. ඒ නිසා ෙම් කටයුතු ටික කර ෙගන යන්න ෙපොඩ්ඩක් 
ඉඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] ඔය-[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් අවස්ථාෙව් විනාඩි දහයකට සභාෙව් කටයුතු තාවකාලිකව 

අත් හිටුවා පක්ෂ නායක රැස්වීමක් පවත්වා අපි ඊළඟ කටයුතුවලට 
යමු. ෙම් විධියට දිගටම බාධා කරන්න ඉඩ ෙදන්න බැහැ. පක්ෂ 
නිෙයෝජිතයින්ෙග් රැස්වීමක් පවත්වා, ඊළඟ කටයුතු ගැන අපි 
සාකච්ඡා කරමු. 

 
රැසව්ිම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, පූ.භා. 

11.55ට නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப  அமர்  இைடநி த்தப்பட் , .ப. 11.55 மணிக்கு 
மீண் ம் ஆரம்பமாயிற் .     

Sitting accordingly suspended till 11.55 a.m and then resumed. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!   

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගෘහ්ය කාරක සභාව අද රැස ්වුණා. ඒ අනුව 
යම් යම් තීරණ ගත්තා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මැතිතුමා විසින් ෙම් අවස්ථාෙව්දී පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා ඇති. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 

විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 23(2) පශ්නය සම්බන්ධව ගරු එස්.බී. 
දිසානායක මැතිතුමා ෙහට ෙපරවරුෙව් පැහැදිලි පකාශයක් කරන 
බව දැනුම් දුන්නා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඒ වාෙග්ම, පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු 

පිළිබඳ කාරක සභාව අද දින පස් වරු 2.30ට, ගෘහ්ය කාරක සභාව 
පස් වරු 4.00ටත් පැවැත්ෙවන බව සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. 

මීළඟට, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න, ගරු අනුර 
දිසානායක මැතිතුමා. 
 

II 
 

 ගම්මිරිස ්මිල පහත වැටීම නිසා ෙගොවීන් මුහුණ දී 
ඇති ගැටලු 

மிளகின் விைல ழ்ச்சியினால் விவசாயிகள் 
எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைன  

PROBLEMS FACED BY FARMERS DUE TO DECLINE IN PEPPER 
PRICES 

 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙමම 

පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ගම්මිරිස් මිල පහත වැටීම ෙහේතුෙවන් 
ගම්මිරිස් ෙගොවීන් මුහුණ දී සිටින ගැටලුකාරී තත්ත්වය පිළිබඳව 
ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරනු කැමැත්ෙතමි. 

ශී ලංකාෙව් ගම්මිරිස් ෙලෝකෙය් ඉහළම වටිනාකමක් ඇති 
ගම්මිරිස් බවට සැලෙකනවා. එෙසේම, ෙම් දක්වා ගම්මිරිස්වලට 
ඉහළ මිලක් ලැබුණා. ඒ ෙහේතුව නිසා ලංකාෙව් ෙගොවීන් සැලකිය 
යුතු පමාණයක් ගම්මිරිස් වගාව ෙවත ෙයොමු වී සිටින අතර, 
ඔවුන්ෙග් පධාන ආදායම් මාර්ගය බවට පත්වී තිබුෙණ් ගම්මිරිස් 
අෙළවිෙයන් ලබන ආදායමයි. ෙකෙසේ නමුත්, රුපියල් 1,200-
1,500 පමණ මිලකට අෙළවි වුණු ෙද්ශීය වියලි ගම්මිරිස් ඇට 
කිෙලෝවක මිල ෙම් වන විට රුපියල් 500-600 පමණ අගයකට 
පහත වැටී තිෙබනවා. ෙම් ෙහේතුෙවන් ෙද්ශීය ගම්මිරිස් ෙගොවීන්ට 
ජීවත්වීම පිළිබඳ බරපතළ ගැටලුවකට මුහුණ දීමට සිදුව 
තිෙබනවා. 

වාර්ෂිකව ලංකාව ෙමටික්ෙටොන් 20,000ක් පමණ ගම්මිරිස් 
නිෂ්පාදනය කරනවා. ෙමටික්ෙටොන් 2,500ක් පමණ ලංකාව තුළ 
පරිෙභෝජනය කරන අතර ෙසසු වැඩි පමාණය අපනයනය 
ෙකෙරනවා. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ වියට්නාමෙය් සහ 
ඉන්දුනීසියාෙව් ගම්මිරිස්වලට වඩා ඉහළ මිලක් හැම දාම 
ගුණාත්මක සහ පමිතිෙයන් වැඩි ලංකාෙව් ගම්මිරිස්වලට ලැබී 
තිබුණා. සුළු අපනයන ෙබෝගයක් ෙලස ගම්මිරිස්වලින් විශාල 
විෙද්ශ විනිමයක් රටට ෙගන ඒමට ගම්මිරිස් ෙගොවීන් දායක වුණා. 
ඒ ෙවනුෙවන් රජය ගම්මිරිස් ෙගොවියාට විෙශේෂ පහසුකමක් ලබා 
දුන්ෙන් නැහැ. තිබුණු සහනාධාර පවා කපා දැමුවා. ඒ වාෙග්ම 
ගම්මිරිස්වලට ෙහොඳ මිලක් ලැබී තිබූ නිසාම ගම්මිරිස් ෙගොවීන් 
ආණ්ඩුෙව් සහනාධාර අෙප්ක්ෂා කෙළේ ද නැහැ. 

ෙම් වනවිට ඉතිහාසෙය් කවරදාකටත් වඩා ගම්මිරිස් මිල පහත 
වැටී තිෙබනවා. වියට්නාමෙයන් ගම්මිරිස ් ආනයනය කර මිශ 
ෙකොට පතිඅපනයනය කිරීම ෙහේතුෙවන් ලංකාෙවන් අපනයනය 
කරන ගම්මිරිස්වල පමිතිය බාල වී ඇති බවටත්, ලංකාවට නියමිත 
ෙකෝටාව ෙවනුෙවන් ෙද්ශීය ගම්මිරිස් මිලට ගැනීම අඩු වී ඇති 
බවටත්, ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ලංකාෙව් ගම්මිරිස්වල මිල අඩු 
වීමට එය ෙහේතු වී ඇති බවටත් ෙගොවීන් විශ්වාස කරනවා. 

මිල අඩු වීෙම් ෙහේතුව නිසා රට පුරා ගම්මිරිස් ෙගොවීන් 
සහනයක් ඉල්ලා විෙරෝධතා උද්ෙඝෝෂණ පවා සංවිධානය කළා. 
ගම්මිරිස් ෙගොවීන් විසින් කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව රජය මැදිහත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වී නිෂ්පාදනෙයන් 1/4ක පමාණයක් මිලට ගන්නා බවටද, ඉහළ 
මිලක් ලබා ෙදන බවටද ෙපොෙරොන්දු වී තිබුණා. පාථමික 
කර්මාන්ත අමාත්යතුමා ෙගොවීන්ෙග් උද්ෙඝෝෂණ හමුවටම 
ගිහිල්ලා යම් යම් මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළා මට මතකයි. නමුත් 
ෙමෙතක් ෙම් කටයුත්ත සිදුෙවලා නැහැ. එය ඔබතුමාෙග් 
පකාශයක් විතරයි, ගරු ඇමතිතුමනි. නමුත් තවමත් ෙම් පශ්නය ඒ 
විධියටම තිෙබනවා. 

ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට පිළිතුරු  
අමාත්යවරයා විසින් සභාව හමුෙව් තබනු ඇතැයි මා අෙප්ක්ෂා 
කරනවා. 

01.  ෙගොවීන්ට ෙපොෙරොන්දු වූ පරිදි ගම්මිරිස ් මිලට ගැනීමට 
ෙමෙතක් කටයුතු කර ෙනොමැත්ෙත් මන්ද? මිලදී ගන්ෙන් 
නම් ඒ කවදා සිටද? 

02.  ගම්මිරිස ් මිලට ගනු ලබන්ෙන් නම් වියළි ගම්මිරිස ්
කිෙලෝවක් සඳහා රජයට ලබා දිය හැකි උපරිම මිල කීයද? 

03.   විෙද්ශයන්ෙගන් 2016 සහ 2017 වසරවල ෙමරටට 
ගම්මිරිස ් ආනයනය කරනු ලැබ තිෙබ්ද? එෙසේ නම් ඒ 
ෙකොපමණ පමාණයක්ද? 

04.  2016 හා 2017 ෙවනුෙවන් ගම්මිරිස ්ෙකොපමණ පමාණයක් 
පතිඅපනයනය ෙකොට තිෙබ්ද? පතිඅපනයනය සඳහා 
ගම්මිරිස ්ආනයනය කිරීම තහනම් ෙනොකරන්ෙන් මන්ද? 

ගරු කථානායකතුමනි, අපනයනය කරලා පතිඅපනයනය 
කිරීම කියන එක තමයි ෙම් ෙවනුෙවන් ෙගෙනන තර්කය. හැබැයි, 
ඊට බලපාන සාධක විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. එෙසේ ෙගෙනන 
ඔක්ෙකොම පතිඅපනයනය සිදු වන්ෙන් නැහැ කියලා තර්කයක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා එය පරීක්ෂා කිරීෙම් කමෙව්දය ෙමොකක්ද 
කියාත් ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මා දැනගන්න කැමතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දයා ගමෙග් ඇමතිතුමා. 
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා (පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயா கமேக - ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වකවානුව ගම්මිරිස ් ෙගොවීන් ඇත්ත 

වශෙයන්ම ඉතාම අපහසුතාවකට පත්ෙවලා තිෙබන අවස්ථාවක්.  
ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් මම ෙගොවි සමිතිත් එක්ක කථා කළා. 
ඔවුන්ෙග් දත්තවලට අනුව සාමාන්යෙයන් ගම්මිරිස් කිෙලෝ එකක් 
නිෂ්පාදනය කරන්න රුපියල් 450ක් විතර වැය වනවා. 

ඔබතුමා කිව්වා වාෙග්ම පසුගිය කාලෙය් ගම්මිරිස්වලට 
ඉතාමත්ම  ෙහොඳ මිලක් ලැබුණා. රුපියල් 1,200, රුපියල් 1,300 
වාෙග් මිලකුත් අපට ලැබිලා තිබුණා. ෙම්කට ෙහේතුව වුෙණ් ෙලෝක 
ෙවෙළඳ ෙපොළට අවශ්ය ගම්මිරිස ්පමාණය ගම්මිරිස් නිෂ්පාදනය 
කරන රටවලට නිෂ්පාදනය කරන්නට ෙනොහැකි වීමයි. 
සාමාන්යෙයන් හැම අවුරුද්දකම ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
වර්ධනය  සියයට 12ත්, 15ක් වාෙග් පමාණයක තිබුණා. ඒ නිසාම 
2015, 2016 අවුරුදුවල ගම්මිරිස් මිල අධික වශෙයන් වැඩි වුණා. 
ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය කරන ගම්මිරිස් තමයි 
ෙලෝකෙය් ෙහොඳම ගම්මිරිස් කියලා කියන්නට පුළුවන්. ෙමොකද, 
අෙප් ගම්මිරිස්වල ෙහොඳ සැරක් තිෙබනවා. නමුත් අෙප් ගම්මිරිස් 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 60ක්ම අපනයනය කරන්ෙන් 
ඉන්දියාවටයි. ඉන්දියාව තමයි ෙම්ක පතිඅපනයනය කරන්ෙන්. 
අෙප් රෙට් Plant Lipids Lanka Private Limited කියලා 

company එකක් තිෙබනවා. ඒක BOI  එක යටෙත් පවතින 
company එකක් විධියට තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ company එක 
ෙම්කට value add කරලා export කරනවා. අෙප් අෙනක් ගම්මිරිස් 
ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා ඉන්දියාව තමයි ඒවා අෙනක් රටවලට 
අපනයනය කරන්ෙන්.  

ඇත්තටම ෙම් අවුරුද්ෙද් ගම්මිරිස් මිල අඩු ෙවන්නට පධාන 
ෙහේතුව වුෙණ් වැඩිෙයන්ම ගම්මිරිස් නිෂ්පාදනය කරන රට වන 
වියට්නාමෙය් ගම්මිරිස් අස්වැන්න සියයට 70කින් 80කින් පමණ 
වැඩිවීමයි. වියට්නාමය තමයි ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළට සියයට 
60ක් ගම්මිරිස් සපයන්ෙන්. අපි ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළට ගම්මිරිස් 
සපයන්ෙන් සියයට 5ක් පමණයි. අපි සපයන්ෙන් සියයට 5ක් නිසා 
අපට මිල පිළිබඳව කිසිම බලපෑමක් කරන්නට පුළුවන්කමක් 
නැහැ.  

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියනවා වාෙග්ම 
ෙමතැන ෙපොඩි පශ්නයකුත් තිෙබනවා, නැත්ෙත් නැහැ. ඒ 
පැත්ෙතන් මිල අඩු ෙවනවා වාෙග්ම ෙමොකක් ෙහෝ ජාවාරමකුත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, කවුරුන් ෙහෝ ඉන්දියාවට 
වියට්නාමෙයන් ගම්මිරිස් ආනයනය කරනවා නම් ඒකට සියයට 
103ක බද්දක් අය කරනවා. වියට්නාමෙය් ගම්මිරිස් ෙටොන් එකකට 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 4,000ක් ෙගවලා ගත්තත් ඒක ඉන්දියාවට 
එන විට විශාල මුදලක් බවට පරිවර්තනය ෙවනවා. නමුත් 
ලංකාෙවන් ඉන්දියාවට යවන ගම්මිරිස්වලට duty එකක් නැහැ. ඒ 
නිසා අපට ඉන්දියානු ෙවෙළද ෙපොෙළේ ෙහොඳ මිලක් ලබා ගන්නට 
පුළුවන්. ඔබතුමා කිව්වා වාෙග්ම ලංකාවට ඇවිල්ලා තිෙබන 
පමාණය, අපි import කරලා තිෙබන පමාණය ෙටොන් 588යි. 

අෙප් දත්ත අනුව අපි export කරලා තිෙබන පමාණයයි, 
ඉන්දියාෙව් දත්ත අනුව ඉන්දියාවට ලංකාෙවන් ඇවිල්ලා තිෙබන 
පමාණයයි බැලුවාම ෙටොන් 2,000ක් පමණ වැඩියි. ඒ වාෙග්ම 
වියට්නාමෙයන් ලංකාවට එවූ පමාණය වශෙයන් වියට්නාමෙය් 
විශාල පමාණයක් සඳහන්ව තිෙබනවා. නමුත්, ලංකාවට එෙහම 
පමාණයක් ඇවිල්ලා නැහැ. ෙම් සම්බන්ධෙයන් මම සාකච්ඡා 
කළා. Ceylon Chamber of Commerce එෙක් නිලධාරින් 
ෙගන්වා, ඒ වාෙග්ම Sri Lanka Customs එෙක් නිලධාරින් 
ෙගන්වා ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරලා, ඉන්දියාෙව් අෙප් 
High Commission  එකටත් මම ෙම් සම්බන්ධෙයන් කිව්වා. ඒ 
වාෙග්ම ඉන්දියාවටත් මම කිව්වා, "අෙප් රටින් එන ගම්මිරිස්වලට 
quarantine certificate එකක් නැතිව ඒවා එකක්වත් භාර ගන්න 
එපා." කියලා. ෙමොකද, මට ඉන්දියාෙවනුත් ෙම්ක නවත්වන්න 
අවශ්ය කරලා තිෙබනවා. මීට අදාළව කවුරු හරි ෙහොරකමක් 
කරනවා නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා 
මම CID එකටත් ලියා තිෙබනවා. ෙමොකද, අෙප් රටට ගම්මිරිස් 
එන්ෙන් නැතිවත් ඉන්දියාවට අෙප් ගම්මිරිස් ෙතොග ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් සමහර ෙවලාවට නැව් සමාගමක් එක්ක 
කවුරු හරි එකතු ෙවලා එතැන ෙමොකක් හරි කූට ව්යාපාරයක 
ෙයදිලා ඇති. ඒක අපි ෙවනම ෙහොයනවා.  

ඇත්තටම අපි ගම්මිරිස් ෙගොවියාට කිසිම සහනාධාරයක් ලබා 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ගම්මිරිස්වලින් අපට විශාල මුදලක්; විශාල 
අපනයන අදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම කුළු බඩුවලින් 
ඉලක්ක කරලා තිෙබනවා, රුපියල් බිලියන එක හමාරක්. ඒ 
කියන්ෙන් ෙඩොලර් මිලියන 1,500ක්. ගරු කථානායකතුමනි, කුළු 
බඩුවලින් අපට විශාල ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ෙත්වලින් 
අපට ලැෙබන්ෙන් ෙඩොලර් මිලියන 1,300යි. අපට අෙප් කුළු 
බඩුවලින් ෙඩොලර් මිලියන 1,500ක විභවයකට යන්න අවස්ථාව 
තිෙබනවා. ඒක නිසා ඇත්තටම අෙප් අමාත්යාංශෙයන් අද 
ගම්මිරිස් වගාව පචලිත කිරීම සඳහා විශාල වැඩසටහනක් කර 
ෙගන යනවා.  

343 344 

[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 
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දැන් අපි කුඩා ෙගවතුවලට ගම්මිරිස් පැළ  ලබා ෙදන 
වැඩසටහන විශාල වශෙයන් කර ෙගන යනවා. එතෙකොට 
සාමාන්ය ෙගොවීන්ට අපි සියයට 50ක මුදලකට ගම්මිරිස ් පැළ 
ෙදනවා. පසුගිය අවුරුද්ෙද් මිලියන 90ක ගම්මිරිස් පැළ අපි විකුණා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  අපි ගම්මිරිස් පැළ නිකම් ලබා දීලාත් 
තිෙබනවා. ෙවන අවුරුදුවල ගම්මිරිස් පැළ හිෙටව්වාට වඩා අපි ගිය 
අවුරුද්ෙද් පස් ගුණයකින් ගම්මිරිස් පැළ හිටවා තිෙබනවා. ඒ අනුව 
අපි ඉදිරිෙය්දීත් විශාල ගම්මිරිස ් නිෂ්පාදනයක් බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා.  

ඒ සඳහා මම Cabinet Paper එකක් ඉදිරිපත් කරලා, ගම්මිරිස් 
සියයට 25ක පමාණයක් ගන්න ෙයෝජනා කළා. නමුත් මම 
හිතන්ෙන් නැහැ, අපට සියයට 25ක් ගම්මිරිස් ගන්න අවශ්ය ෙවයි 
කියා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඉතිහාසය ගත්ෙතොත්, වැඩිම වශෙයන් 
අප වී අරෙගන තිෙබන්ෙන් අෙප් නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 8ක් 
විතරයි. යම් වී පමාණයක් රජෙයන් ගන්නෙකොට, අනික් 
ගැනුම්කරුෙවෝ ඒ වී අරෙගන ඉවර ෙවලා වී මිල ස්ථාවරත්වයකට 
පත් ෙවනවා. ඒ නිසා  ෙහොඳ ගම්මිරිස් grade කරලා, රුපියල් 
900ක ස්ථාවර මුදලකට ගන්න මම කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් අවසර 
ඉල්ලුවා. මෙග් අමාත්යාංශය බැංකුෙවන් ණයක් අරෙගන ඒ 
ගම්මිරිස් ගන්න අවසර ඉල්ලුවාට, අවාසනාවකට වාෙග් ඒකට 
අෙප් යන්තණයක් නැහැ කියා මුදල් අමාත්යාංශෙයන් අපට ඒ 
අයෙග් නිරීක්ෂණ එවා තිබුණා. ඒ අනුව මම ඊෙය් කැබිනට් 
පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළා, අප ෙවනම යන්තණයක් හදනතුරු මෙග් 
අමාත්යාංශෙය් තිෙබන මුදල්වලින් ෙකොටසක් ෙවන් කරලා 
ඒෙකන් ෙම් අවුරුද්ෙද් ගම්මිරිස් මිලදී ගන්න. ෙම් කටයුත්ත 
ඉක්මන් කිරීෙම් අරමුණින් ඊෙය් අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
ඇමතිවරු පස්ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කළා. ලබන 
සතිෙය් ෙම් සඳහා කැබිනට් අනුමැතියත් ලබාෙගන,  ෙගොවීන්ට 
ෙපොෙරොන්දු වුණු පරිදි අපට ගම්මිරිස් මිලදී ගන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියා මම විශ්වාස කරනවා.  

ෙම් පිළිබඳව යම් වැඩ පිළිෙවළක් මෙග් අමාත්යාංශෙයන් 
කියාත්මක කර තිෙබනවා. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා ඉන්න මතෙය් තමයි මමත් ඉන්ෙන්. සාමාන්යෙයන් 
ගම්මිරිස් අස්වැන්න එනෙකොට මිනිසුන් ණය ෙවලා තමයි ඉන්ෙන්. 
එම නිසා මිනිසුන්ටත් ඉක්මනට මුදලක් අවශ්ය කරනවා. සමහර 
ෙවලාවට ඔබතුමායි, මමයි ඉන්න තැන අෙප්ම කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් ඇමතිවරු නැති එක ගැන මම කනගාටු ෙවනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා පැහැදිලි 

කිරීමක් කර ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඔබතුමා සූදානම්ද? 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ඔව්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 ෙමහි සැබෑ තත්ත්වය පැහැදිලි කිරීම ගැන ගරු ඇමතිතුමාට 

මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් 
විෙශේෂෙයන්ම දන්නවා, කරුංගා ජාවාරම සිද්ධ වන්ෙනත්, 
ගම්මිරිස් ජාවාරම සිද්ධ වන්ෙනත් ෙම් නිදහස් ෙවෙළඳ ගිවිසුමට 
මුවා ෙවලා බව. ඒ ගිවිසුෙමන් ලංකාවට තිෙබන වාසිය ෙමොකක්ද? 

ෙමය ජාවාරම්කරුවන් කීපෙදෙනක් අතට ගිහින් තිෙබන්ෙන්. එහි 
අනික් පතිඵලය ෙලස ගම්මිරිස්වලට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙදය 
තමයි, ඒවා අපනයනය කරනවා ෙවනුවට ලංකාෙව් ෙවෙළඳ 
ෙපොළට ඇවිත් තිබීම. ගරු කථානායකතුමනි, මම සහතික කරනවා 
මිද්ෙදනිෙය් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ පිට රටින් ආනයනය කරන ලද 
ගම්මිරිස් තිෙබන බව. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියූ පරිදිම එයත් 
අෙප් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ගම්මිරිස් මිල පහත යාමට ෙහේතු සාධක 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සඳහා විෂය භාර 
අමාත්යවරෙයක් පත් කරලා බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ෙම් ක්ෙෂේතය 
පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරවීම ෙවන්න පුළුවන්.  
ගම්මිරිස් ෙගොවීන් මුහුණ දී සිටින ගැටලුවලට විසඳුම් ෙසවීම සඳහා 
එතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාවලට කැබිනට් 
මණ්ඩලය හරස ් ෙවනවා කියා දැන් එතුමාම පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිත් කියනවා නම්, ගම්මිරිස් ෙගොවීන්ෙග්, - 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, කැබිනට් මණ්ඩලෙය් කවුරුවත් ඒකට 

හරස් වුෙණ් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  එතුමා පශ්නය අහලා අවසාන වුණාම 

පිළිතුර ෙදන්න. 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා අවසන් කරන්නම්. කැබිනට් 

මණ්ඩලෙය් රණ්ඩුව ෙහෝ ජාවාරම් කරුවන්ෙග් පශ්නය    
ෙනොෙවයි,- 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙගොවි ජනතාවට ගම්මිරිස්වලට සාධාරණ 

මිලක් ලබා දීමට ඔබතුමා කවදා වන විට කටයුතු කරනවාද කියා 
මා දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, කැබිනට් මණ්ඩලෙය් කවුරුවත් 

ෙම්කට හරස් වුෙණ් නැහැ, විරුද්ධ වුෙණ්ත් නැහැ. නමුත්, එකම 
පශ්නය වී තිෙබන්ෙන් අෙප් ෙම් තිෙබන යාන්තණයත් එක්ක ෙම් 
සඳහා වැය වන කාලය සම්බන්ධවයි. සමහර ෙවලාවට අපි  
ගන්නා තීරණ තල්ලු ෙවලා පිටුපසට යන එක ගැනයි අපට 
කනගාටුව තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතිව කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කවුරුවත් ෙම්කට විරුද්ධ වුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, නිලධාරින් ලියන 
ෙද්වල් එක්ක ගත්තාම- [බාධා කිරීමක්] ඒ නිසයි ඇමතිවරුන් පස් 
ෙදනකුෙගන් යුත් කමිටුවක් පත් කරන්න ජනාධිපතිතුමා තීරණය 
කෙළේ. 
  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 

பாரா மன்ற அமர்  
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
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, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  සභානායකතුමා 

ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 7හි විධිවිධානවල සහ 
2016.03.08 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද 
ෙයෝජනාෙව් කුමක් සඳහන්ව තිබුණද, අද දින රැස්වීම් පැවැත්ෙවන කාල 
ෙව්ලාව පූ. භා. 10.30 සිට අ. භා. 12.30 දක්වා ද, අ. භා. 1.30 සිට අ. භා. 
6.30 දක්වා ද විය යුතු ය.  පූ. භා. 11.30 ට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර 
නිෙයෝග අංක 7(5) කියාත්මක විය යුතු ය.  අ. භා. 6.30ට කථානායකතුමා 
පශ්නය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තැබිය යුතු ය."      

 

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

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම, ගරු 

බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

රාජ්ය මූල්ය අර්බුදය 
அரசாங்க நிதி ெந க்க  

STATE FINANCIAL CRISIS 

 
[අ.භා. 12.11] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් මා පහත 

සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

“වර්ෂ 2016 ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින්ද, මුදල් අමාත්යාංශය විසින්ද, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පිළිගන්වනු ලැබූ වාර්ෂික වාර්තාවන්ට අනුව, 2014 
වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව, රෙටහි සමස්ත නිමැවුම, ආදායම, ෙසේවා නියුක්තිය, 
මිල මට්ටම, ෙගවුම් ෙශේෂය, ඉතුරුම්, ආෙයෝජන වැනි සාර්ව ආර්ථික 
විචල්යයන්හි, සුවිෙශේෂ අහිතකර අපගමන තත්ත්වයක් සංඛ්යා දත්ත වගු 
මඟින් ඉතා පැහැදිලිව දක්වා ඇත. 

2015, 2016 ෙදවර්ෂය තුළ රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණය අකාර්යක්ෂම 
වීෙමන්, මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) පනෙතහි විධිවිධානයන් ඉටු 
කිරීමට රජය අෙපොෙහොසත් වී ඇති බැවින්ද, 

2016 මුදල් අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික වාර්තාෙවහි 385 පිටුෙවහි දක්වා ඇති 
පරිදි, රජෙය් මුළු බැරකම් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 80 
ෙනොඉක්මවිය යුතු වුවත්, එම අනුපාතය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් 
සියයට 83.3ක් බව රජෙය් විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණය වී ඇති 
බැවින්ද, 

ෙමම භයානක රාජ්ය මූල්ය අර්බුදය විසඳීෙමහිලා ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුව 
ක්ෂණික, ඵලදායී පියවර වහා ගත යුතු බවට ෙමම ගරු සභාවට ෙයෝජනා 
කරනවා." 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම ගරු සභාවට ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 148 වැනි ව්යවස්ථාව අනුව මුදල් පිළිබඳ සම්පූර්ණ 
බලය පැවරී තිෙබනවා. 

ඒ අනුව පාර්ලිෙම්න්තුවට විටින් විට වාර්තා ඉදිරිපත් කරනවා. 
මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) පනෙත් වාර්තාව,  මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික වාර්තාව, ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් 
ඉදිරිපත් කරන වාර්තාව ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ 
තුළින් රෙට් සමස්ත නිමැවුම, ආදායම, ෙසේවා නියුක්තිය, මිල 
මට්ටම, ෙගවුම් ෙශේෂය, ඉතුරුම්, ආෙයෝජනය වැනි සාර්ව ආර්ථික 
විචල්යයන්ට ෙකොයි ආකාරෙය් බලපෑමක් වුණාද කියලා 
තිෙබනවා. ඒක පැහැදිලිව සංඛ්යා දත්ත සහිතව දක්වනවා. ශී 
ලංකා මහ බැංකු වාර්තාව අනුව රෙට් පගතිය දක්වන මිනුම්දඬු, 
ජාත්යන්තර හා ෙද්ශීය වශෙයන් පිළිගන්නා මිනුම්දඬු අරෙගන ඒ 
මිනුම්දඬු 52කින් හතක් හැර අෙනක් මිනුම්දඬු 45ක්ම 2014ට 
සාෙප්ක්ෂව 2016 වර්ෂෙය්දී ආපසු ගමන් කිරීමක් තිෙබනවා.  

රෙට් නිෂ්පාදනය වැටිලා තිෙබනවා. ඒක පුද්ගල ආදායම අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙසේවා වියුක්ත අනුපාතය -විරැකියාෙව් 
අනුපාතය- වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. උද්ධමනෙය් අනුපාතය 
සාෙප්ක්ෂව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. විෙද්ශ සංචිත පහත වැටිලා 
තිෙබනවා. රුපියෙල් අගය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ජාතික ඉතුරුම් 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ආෙයෝජනය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ණය 
බරතාව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සියලුම සංඛ්යා දත්ත අනුව ඒ 
දර්ශක 52න් හතක් හැර දර්ශක 45ක්ම  2014ට වඩා 2016 දක්වා 
ආපසු ගමන් කිරීෙමන් -තිබුණාට වඩා පස්සට යාෙමන්- දරුණු 
ආර්ථික කඩා වැටීමක් පිළිබඳව ෙම් වාර්තා ෙදකම පැහැදිලි 
කරනවා. ඒක නිසා අපි ෙම් ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරන්ෙන් 
2015, 2016 කියන වර්ෂ ෙදෙක්ම සමස්ත ආර්ථිකෙය් ඇති ෙවලා 

347 348 

[ගරු  දයා ගමෙග්  මහතා] 
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තිෙබන ව්යසනකාරී තත්ත්වය පිළිබඳව විභාග කර බැලීම සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කළ යුතුයි 
කියලා. මක් නිසාද යත්, පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යවලා, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට අසත්ය පකාශ කරලා, සමහර කැබිනට් ඇමතිවරු 
පවා අපහසුතාවට පත් ෙවන ෙලස තමයි ෙම් මුදල් ෙවන් කිරීම් 
කෙළේ.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම උදාහරණයක් ෙලස ෙම් කාරණය 
දක්වන්න කැමැතියි. අය වැය ෙල්ඛන අවස්ථාෙව්දී තිබුණු පධාන 
පශ්නය තමයි අය වැය ෙල්ඛන වැරැද්දීම; අය වැය ෙල්ඛනය 
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට අසත්ය සංඛ්යා දත්ත ඉදිරිපත් 
කිරීම. උදාහරණයක් වශෙයන් ෙම් කාරණය කියන්න පුළුවන්. 
2016 වර්ෂෙය්දී අධ්යාපන අමාත්යාංශයට රුපියල් බිලියන 203ක් 
ෙවන් කළා. 

අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමා තමයි අධ්යාපනය බාරව 
ඉන්න ඇමතිතුමා. අය වැය හදන ෙකොට මුදල් අමාත්යවරයා 
එතුමාට කියනවා, "ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට රුපියල් බිලියන 
203ක් ෙවන් කර තිෙබනවා." කියලා. ෙම්ක ලංකා ඉතිහාසෙය් 
අධ්යාපනයට ෙවන් කර තිෙබන ෙලොකුම මුදල් පමාණයයි. 2016 
වර්ෂය සඳහා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන මුදල් අමාත්යාංශෙය් "කාර්ය 
සාධන වාර්තාව" මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභාගත* කරනවා. 

ඒ වාර්තාවට අනුව වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 
65යි. වියදම් ෙනොකළ පමාණය රුපියල් බිලියන 138යි. වියදම් 
කළ පමාණය වාෙග් ෙදගුණයකටත් වඩා වැඩි පමාණයක් වියදම් 
කරලා නැහැ. ෙමතැනදී කාටද පශ්නය ඇති ෙවන්ෙන්? එතෙකොට 
හිෙතනවා, ෙම් සියලු ව්යාපෘති කරගන්න බැරි ඉතාම 
අකාර්යක්ෂම අධ්යාපන ඇමතිවරයා එතුමා කියලා. ෙමොකද, අය 
වැෙයන් ෙවන් කරපු මුදල්වලින් සියයට 32යි වියදම් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. රුපියල් බිලියන 203ක් ෙවන් කරලා, රුපියල් 
බිලියන 65යි වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙවන් කළ මුදලින් 
සියයට 32යි වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක අධ්යාපන 
අමාත්යවරයාෙග් වරදක් ෙනොෙවයි. මුදල් අමාත්යාංශය අෙත් නැති 
මුදලක් එතුමාට ෙදනවා කියලා ෙපොෙරොන්දු ෙවලා දීලා නැතුව, 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යැවීමක් කරලා තිෙබනවා. අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් පුනරාවර්තන හා පාග්ධන වියදම් වශෙයන් රුපියල් 
බිලියන 203ක් ෙවන් කරනවා කියලා මුළු සභාවම ෙනොමඟ යවන 
අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, "කාර්ය සාධන වාර්තාව 2016" 
අරෙගන බලන්න. එම වාර්තාෙව් තිෙබනවා, අය වැය ෙල්ඛනය 
හරහා ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට රුපියල් බිලියන 179ක් ෙවන් කර 
තිෙබන බව. නමුත්, වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 
136යි. රුපියල් බිලියන 43ක් වියදම් කරලා නැහැ. ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්ය රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා 
ඒ මුදල් වියදම් කරලා නැතුව ෙනොෙවයි. එතුමාට රුපියල් බිලියන 
43ක් මුදල් අමාත්යාංශෙයන් දීලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම, උසස් 
අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යාංශයට රුපියල් බිලියන 231ක් අය 
වැෙයන් ෙවන් කර තිබුණා. සත්ය වශෙයන්ම වියදම් කරලා 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 195යි. රුපියල් බිලියන 36ක් වියදම් 
කරලා නැහැ. අකිල විරාජ් කාරියවසම් ඇමතිතුමාෙග් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධනය සියයට 32යි. ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධනය සියයට 75යි. උසස් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධනය 84යි.  

මම ෙම් වැදගත් අමාත්යවරු තිෙදෙනක් ගැන පමණයි සඳහන් 
කෙළේ. ෙම් ආණ්ඩුව ෙගන යාම සඳහා විශාල ෙවෙහසක් දරන 
අධ්යාපන ඇමතිවරයාටත්, රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිවරයාටත්, 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිවරයාටත් සලකන්ෙන්  ෙමෙහම නම්,  
අෙනක් සාමාන්ය ඇමතිවරුන්ට හා සාමාන්ය මන්තීවරුන්ට ෙම් 
අය වැෙයන් මුදල් ෙවන් කරනවා කියන එක ව්යාජයක්. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ නිසා අපි ඔබතුමාට ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් 
කළා. ගරු කථානායකතුමා වශෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැවරිලා 
තිෙබන වගකීම අනුව මුදල් අමාත්යවරයා පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ 
යැවීම කරනවා කියලා විශ්වාසභංගයකුත් ෙම් න්යාය පතෙය් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාෙව්දී මුදල් ඇමතිවරයා 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව මැදිහත් වුණා නම්, අද තිෙබන 
පශ්න ෙම් ආකාරයට නිර්මාණය වන්ෙන් නැහැ. ඒ අවස්ථාෙව්දී 
තමුන්නාන්ෙසේලා අපට බැන්නා මිස මූල්ය කළමනාකරණය 
පැත්ෙතන් එය නිවැරැදි කර ගැනීමට උත්සාහ දැරුෙව් නැහැ. එහි 
පතිඵලය තමයි ෙම් වන විට ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

අෙනක් පධාන කරුණ තමයි ෙම් රෙට් ණය බරතාව පිළිබඳව 
දැවැන්ත අර්බුදයක් ඇති වීම. 2001 වර්ෂෙය්දී රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා අගාමාත්යතුමා වශෙයන් රට භාර ගත් අවස්ථාෙව්දී, 
නිදහසින් පසු ලංකා ඉතිහාසෙය් විශාලතම, දැවැන්තම ණය 
අර්බුදයට එතුමා මුහුණ දුන්නා. එතුමා ජාතිය අමතා ෙම් ගරු 
සභාෙව්දීත්, ෙම් ගරු සභාෙවන් පිටතදීත් කිව්වා, "මෙග් හෘදය 
සාක්ෂියට එකඟවත්, අවංකවත් මම රෙට් පවතින ඇත්ත තත්ත්වය 
කියන්න ඕනෑ" කියා.  

ලංකා ඉතිහාසෙය් ආර්ථිකෙය් පධාන තත්ත්වයන් තුනක් එක 
වර ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් 2001 වර්ෂෙය්දීයි. ෙමොනවාද ඒ 
තත්ත්වයන් තුන? එක,  ජාතිෙය් නිෂ්පාදනයට වඩා ෙනොපියවූ 
රාජ්ය ණය පමාණය වැඩියි. ෙදක, රජෙය් මුළු ආදායම ණය වාරික 
හා ෙපොලිය ෙගවන්න පමාණවත් ෙනොවීම. තුන, ෙම් ෙදකම 
එකවර සිද්ධ ෙවලා තිෙබන පථම අවස්ථාව ෙමය වීම. එතුමා 
ඉතාම පැහැදිලිව එය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත්, පිටතදීත් කිව්වා.  

ණය පිළිබඳව ජාත්යන්තරව පිළිගන්නා අනුපාතය තමයි රාජ්ය 
ණය අනුපාතය. ෙනොපියවූ රාජ්ය ණය ඉෙරන් උඩට දාලා දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ඉෙරන් යටට දාලා ඒ ගණන  100න් වැඩි 
කළාම එන උත්තරය වන රාජ්ය ණය අනුපාතය 2001 වර්ෂෙය්දී 
103යි; 2002 වර්ෂෙය්දී 105යි; 2003 වර්ෂෙය්දී 102යි; 2004 
වර්ෂෙය්දී 102යි.  

එම වර්ෂවල ෙමෙසේ රාජ්ය ණය පැවතීම නිසා මූල්ය 
කළමනාකරණය සම්බන්ධෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙගන 
තිෙබන ඓතිහාසික වැදගත්ම තීන්දුව ගන්න රනිල් විකමසිංහ 
අගාමාත්යතුමාට සිද්ධ වුණා. කුමක්ද ඒ තීන්දුව? ඒ, 2003 අංක 03 
දරන මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) පනත නමින් ෙවනම 
පනතක් ෙගන ඒමයි. මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) පනත අනුව, 
දැන් ඕනෑ ඕනෑ විධියට රජයට ණය ගන්න බැහැ. එයට සීමාවන් 
තිෙබනවා. මාස හෙයන් හයට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා 
ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. ඒ ෙවනස ඇති කෙළේ රනිල් විකමසිංහ 
අගාමාත්යතුමායි. ෙමොකද, ලංකා ඉතිහාසෙය් ෙලොකුම ණය 
අර්බුදය තිබුෙණ් ඒ අවස්ථාෙව් නිසා අගමැතිතුමාට සිද්ධ වුණා, 
ෙවනම නීතියක් ෙගන එන්න. පළමුවන වතාවට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) පනත ෙගනාවා. 
ඊට පසුව ඒ වගකීම පැවරුෙණ් කාටද? මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිවරයාට ඒ වගකීම ඉෂ්ට කරන්න පැවරුණා. ඇයි ඒ? 
2005 වර්ෂෙය් ඉඳන් මුදල් ඇමති මහින්ද රාජපක්ෂයි. එතුමාට 
තිබුණා, විශාල පශ්න හා අභිෙයෝග රාශියක්.  
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*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මුහුදු ෙවරෙළන් තුෙනන් ෙදකක්, මහ ෙපොෙළොෙවන් තුෙනන් 
එකක් ෙවනම රටක් ෙලස කඩා ගැනීෙම් තස්තවාදෙය් ඉතාම 
දරුණු, ම්ෙල්ච්ඡ යුද අර්බුදය තිබුණා. සුනාමිෙයන් විනාශ ෙවලා 
තිබුණු රට නැවත සම්පූර්ණෙයන් ෙගොඩ ගැනීම පිළිබඳ 
අභිෙයෝගය තිබුණා. ෙලෝකෙය් ෙතල් බැරලයක මිල ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් 127ට ඉහළ ගිහිල්ලා, ෙලෝක ඛනිජ ෙතල් අර්බුදයක් ඇති 
ෙවලා තිබුණා. මුළු ෙලෝකෙය්ම අවුරුදු තිහකට පසුව ඇති වුණු 
ෙලෝක ආහාර අර්බුදයක් තිබුණා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාලයක් 

තිෙබනවා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙහොඳයි. තව විනාඩි පහකින් කථාව අවසන් කරනවා, ගරු 

කථානායකතුමනි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තව විනාඩි තුනයි තිෙබන්ෙන්. විනාඩි පහක් ගන්නවා නම් 

ෙවනත් මන්තීවරෙයකුෙග් ෙවලාව අරෙගන ෙවලාව adjust 
කරන්න ෙවනවා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඊළඟට, ෙලෝක මූල්ය අර්බුදය තිබුණා. රාජ්ය ණය අර්බුදය 

තිබුණා. ඒ සියලු අර්බුද තිබියදීත් අවුරුදු 10ක් ෙම් රට පාලනය 
කරලා ඉවර ෙවනෙකොට ණය අනුපාතය සියයට 70.7ට අඩු කිරීෙම් 
කාර්ය භාරය කළා. තමුන්නාන්ෙසේලා ආණ්ඩුව භාර ගත්තා. 
ආණ්ඩුව භාර ගත්තාට පසුව ඉවක් බවක් නැතුව ෛවරී 
ෙච්තනාෙවන් විතරක් සියලු තීන්දු-පතිපත්ති ගන්න පටන් ගත්තා. 
එහි පතිඵලයක් ෙලස අසාමාන්ය ෙලස ණය ගන්න පටන් ගත්තා. 
එෙහම ණය අරෙගන සියයට 83.3 දක්වා රජෙය් ණය බර වැඩි වූ 
බව විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් සඳහන් වන මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් 2016 වාර්ෂික වාර්තාෙව් 385වන පිටුව මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සභාගත* කරනවා.  

ඒ අනුව තිෙබන පධාන පශ්නය මම කියන්නම්. ජාතිෙය් 
ණයබරතාව තිෙබන්න ඕනෑ, සියයට 80යි. රජෙය් 
විගණකාධිපතිතුමා කියනවා, එය සියයට 83.3ට වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා කියලා. එතෙකොට මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) 
පනත සම්පූර්ණෙයන්ම උල්ලංඝනය ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට 
මුදල් අමාත්යතුමා ඉල්ලා අස් ෙවන්න ඕනෑ කවදාද? 
විගණකාධිපතිතුමා ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කළ දවෙසේදී. ෙමොකද, 
රෙට් නීතියක් තිෙබනවා, මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) පනත 
අනුව රෙට් -ජාතිෙය්- ණය බර තිෙබන්න ඕනෑ, සියයට 80යි 
කියලා. සියයට 80ක්ව තිෙබන්න ඕනෑ අගය සියයට 83.3ක්ව 
තිෙබනවා. ෙම් වාර්තාව තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාටම ලැබී 

තිෙබනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම්ක විශාල අභිෙයෝගයක්. 
ෙමොකද, පාර්ලිෙම්න්තු පනත්වලින් සම්මත කරලා තිෙබන 
නීතියට පටහැනිව ෙවනත් කියා සිදු ෙවලා තිෙබනවා නම්, රෙට් 
ආර්ථිකය කළමනාකරණය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

ගරු කථානායකතුමනි, විශාලම පශ්නය තමයි රුපියල 
අවපමාණය වීම නිසා පමණක් 2015 වර්ෂෙය්දී ජාතිෙය් ණය බර 
රුපියල් බිලියන 285කින් වැඩි වී තිබීම. 2016 වසෙර්දී රුපියල 
බාල්දු වීම නිසා ජාතිෙය් ණය බර වැඩි ෙවලා තිෙබනවා, රුපියල් 
බිලියන 186කින්. ඒ අවුරුදු ෙදෙක් විතරක් රුපියල බාල්දු වීම 
නිසා ජාතිෙය් ණය බර වැඩි ෙවලා තිෙබනවා, රුපියල් බිලියන 
471කින්. මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ, හම්බන්ෙතොට වරාය, 
අකුෙර්ෙගොඩ ආරක්ෂක මූලස්ථාන සංකීර්ණය, ෙනළුම් කුලුන, 
හම්බන්ෙතොට ජාත්යන්තර සම්මන්තණ ශාලාව, සූරියවැව 
කීඩාංගණය,  තාක්ෂණික උද්යානය ආදී සියලු ෙද් හදන්න වැය 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 300යි.  

වරාය, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ආදී ඒ සියලු ෙද් හදන්න වැය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 300යි. ෙම් අවුරුදු ෙදෙක් රුපියල 
බාල්දු වීම නිසා ණය වැඩි වීම විතරක් රුපියල් බිලියන 471ක් 
ෙවනවා.  හම්බන්ෙතොට වරාය, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
විකුණා ෙගන කන්න හරි තිෙබනවා. නිකම්ම රුපියල බාල්දු වීම 
නිසා ජාතිෙය් ණය බර රුපියල් බිලියන 471කින් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ශී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාෙව් 202 පිටුව සහ 234  
පිටුව බලලා ෙම්කට උත්තරයක් කියන්න. එෙහම වුෙණ් නැද්ද? 
ෙම් ෙබොරු ෙන්ද කරන්ෙන්?  

ගරු කථානායකතුමනි, ඛනිජ ෙතල් ෙගන්වීෙමන් පමණක් 
ඉතිරි වුණු මුදල තිෙබනවා. අෙප් කාලෙය් ෙලෝක ඛනිජ ෙතල් 
අර්බුදය  යටෙත් ඛනිජ ෙතල් ෙගන්වීමට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 4597ක් වැය වුණා. මුළු ආයාත වියදෙමන් සියයට 24ක් 
ඛනිජ ෙතල් ෙගන්වන්න වැය වුණා. 2015 වසෙර් ෙලෝක ෙතල් 
මිල අඩු වුණා; ගෑස් මිල අඩු වුණා; යකඩ මිල අඩු වුණා; වාෙන් 
මිල අඩු වුණා; ප්ලැටිනම් මිල අඩු වුණා; කිරි පිටි මිල අඩු වුණා. 
ෙලෝකෙය් සියලු භාණ්ඩවල මිල කඩා ෙගන වැටුණා. එහි 
පතිඵලයක් ෙලස 2015 වසෙර් ඛනිජ ෙතල් ෙගන්වීමට වැය 
වුෙණ් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 2,700යි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
එතෙකොට ඛනිජ ෙතල් ෙගන්වීමට වැය වු ඇෙමරිකානු 

ෙඩොලර් මිලියන 1,897ක් ඉතිරි වුණා. 2014 වර්ෂෙය් අපට 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 4,597ක් වැය වුණා. 2016 වසෙර්දී -
පසු ගිය වසෙර්දී- ඛනිජ ෙතල් ෙගන්වීමට වැය වුෙණ් ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 2,481යි. 2016 වසෙර්දී ෙතල් ෙගන්වීමට වැය වූ 
මුදලින් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 2,116ක්  ඉතිරි වුණා. 
එතෙකොට 2015 වසෙර් ඛනිජ ෙතල් ෙගන්වීමට රටින් පිටට ගිය 
මුදල් පමාණය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 1897කුත්, 2016 
වසෙර් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 2,116කුත් වුණාම 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන  4,013ක් ඉතිරි වුණා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඛනිජ ෙතල් ෙගන්වීමට වැය වූ මුදලින් 
ඇෙමරිකානු බිලියන 4ක් ෙම් රෙට් ඉතිරි ෙවලා තිෙබන ෙකොට 
හම්බන්ෙතොට වරාය වාෙග් වරායන් තුනක් අලුතින් හදන්න 

351 352 

[ගරු   බන්දුල ගුණවර්ධන  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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පුළුවන්. ෙම් මුළු ෙඩොලර් පමාණයම ෙම් ආණ්ඩුව පිච්චුවා. 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 4ක් කියන්ෙන්  ඛනිජ ෙතල් 
ෙගන්වීමට තිබුණ මුදලින් ඉතිරි වුණු මුදල් පමාණය. ෙම්ක මහා 
ජාතික පශ්නයක්. හම්බන්ෙතොට වරාය විකුණලා ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් බිලියන 1.1ක් ගන්න යනෙකොට, ඛනිජ ෙතල් ෙගන්වීමට 
වැය වූ මුදලින් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 4ක් හරියටම ඉතිරි 
වුණා. ඉලක්කම් අනුව 2015 - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙව්ලාව ඉක්ම ගිහින් තිෙබන්ෙන්. කථාව 

අවසන් කරන්න.     
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් රට විනාශ කළා. ෙඩොලර් පිච්චුවා. ෙම් රෙට් සියලු රාජ්ය 

මූල්ය කළමනාකරණ නීති උල්ලංඝනය කරලා අධිපතිවාදී බලයක් 
ෙගන යාම නිසා ආර්ථිකෙය් සියලු අංශ කඩා වැටිලා තිෙබනවා. 
අපි කියනවා ෙම් සියල්ල විභාග කරලා බලන්න පූර්ණ බලය 
තිෙබන ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කරන්න කියලා. 

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

ෙම් අවස්ථාෙව්දී දිවා ෙභෝජනය සඳහා සභාෙව් කටයුතු නතර 
ෙනොකර පවත්වාෙගන යාමට ගරු සභාෙව් අවසරය 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මන්තීතුමා. 
 

[අ.භා. 12.27] 
 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 

ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් වූ විවාදයට සම්බන්ධ 
වීමට ලැබීම ගැන මා විෙශේෂෙයන්ම සතුටු වනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාෙව් 7වන 
සංඛ්යා සටහෙනන් මෙග් අදහස් පකාශ කිරීම පටන් ගන්න මම 
කැමැතියි. එම සංඛ්යා සටහනින් ෙම් ආණ්ඩුෙව් අකාර්යක්ෂමතාව 
ඉතා පැහැදිලිව ෙපන්නුම් කරනවා. ෙමොකද, වර්තමාන රජය හැම 
ෙමොෙහොතකම කියන ෙදයක් තමයි, "ෙම් රට ණය බරින් පිරිලා; 
ෙම් රට ණය බරින් පිරිලා නිසා තමන්ට කිසිම ෙමොෙහොතක ෙම් 
රට ඉදිරියට ෙගන යන්න බැහැ. එයට එකම විකල්පය තමයි, ෙම් 
රෙට් සම්පත් විකුණලා, ඒ ලැෙබන ආදායෙමන් ෙම් රට ඉදිරියට 
ගමන් කරවීම" කියලා. හැබැයි, මහ බැංකු වාර්තාෙව් 7වන   

සංඛ්යා සටහන ගත්ෙතොත් ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සටහනින් 
ඉතා පැහැදිලිව කියනවා, අෙප් රට ණය බරක, ණය උගුලක සිර වී 
හිටියා නම් ඒ ෙමොන කාලෙය්ද කියලා. ෙම් ආණ්ඩුව කියන 
ආකාරයට ෙම් රට ණය උගුලක හිර කෙළේ මහින්ද රාජපක්ෂ 
ආණ්ඩුවද, එෙහම නැත්නම් ණය උගුෙලන් එළියට ගත්ෙත් 
මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවද කියන කාරණාව ෙම් සංඛ්යා සටහන 
අනුව ඉතා පැහැදිලිව කියනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு திலங்க 
சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and 
DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA 
SUMATHIPALA]  took the Chair. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මන්තීතුමනි, කථාව කරෙගන යන්න. 

 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සභාව කල් තැබීෙම් 

ෙයෝජනාව ස්ථිර කරමින් මම පවසාෙගන ආෙව්, අෙප් රෙට් ණය 
බර සම්බන්ධෙයන් තිෙබන ගැටලුවයි. ගරු අගමැතිතුමා පමුඛ 
වත්මන් ආණ්ඩුව රෙට් ණයබරතාව ගැන ෙමොන ආකාරයට 
විශ්ෙල්ෂණය කළත්, ණය බර ඇති වුෙණ් හා ෙම් රට ණය උගුෙල් 
සිර වුෙණ් ෙමොන කාලෙය්ද කියන කාරණාව මහ බැංකු වාර්තාව 
අනුව ඉතා පැහැදිලියි. ෙම්ක 2000 දශකෙය් මුල් අවධිෙය් ඇති 
වුණ පශ්නයක්. විෙශේෂෙයන්ම 2001- 2004 දක්වා වූ එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලය තුළදී දළ ජාතික නිෂ්පාදිතයට 
සාෙප්ක්ෂව ෙම් රෙට් ණය බර සියයට සියයකට වඩා වැඩිෙයන් 
තිබුණා. එෙහම තිබුණ ණය බරක් 2014 අවුරුද්ද ෙවද්දී යම් 
මට්ටමකට අඩු කර තමයි, අෙප් ආණ්ඩුව විසින් ෙම් යහ පාලන 
ආණ්ඩුවට භාර දුන්ෙන්. ඒ ෙවද්දී දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයට 
සාෙප්ක්ෂව අෙප් රෙට් ණයබරතාව තිබුෙණ් සියයට 76යි. එම 
සංඛ්යාව අද සියයට 83 මට්ටමට අරෙගන ගිහින් තිෙබනවා. 
එතෙකොට ෙමෙහම තත්ත්වයක් තිෙබද්දී, ෙම් ආණ්ඩුව අලුෙතන් 
රුපියල් බිලියන 2,000ක් ණය අරෙගන තිෙබද්දී, ෙම් රට ණය 
උගුලක සිර කර තිෙබන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා මම රජෙයන් 
අහන්න කැමැතියි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2006 සිට 2009 දක්වා වූ 
අවුරුදු 4ක කාල සීමාව ගත්තාම දළ වශෙයන් වර්ෂයකට අෙප් 
රෙට් ණය පමාණය රුපියල් බිලියන 485යි. ඊළඟට, 2010-2014 
කාල සීමාව ගත්ෙතොත් වර්ෂයකට සාමාන්ය ණය පමාණය රුපියල් 
බිලියන 646යි. හැබැයි 2016 මහ බැංකු වාර්තාව කියන 
ආකාරයට, 2015 - 2017 දක්වා වර්තමාන ආණ්ඩුව අවුරුද්දකට 
රුපියල් බිලියන 1,000 ගණෙන් ණය අරෙගන තිෙබනවා. ෙම් 
අවුරුදු ෙදකක කාලය තුළ හරියටම රුපියල් බිලියන 1,997ක් ෙම් 

353 354 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආණ්ඩුව ණය අරෙගන තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුව එක පැත්තකින් 
ණය ටික අරෙගන, අෙනක් පැත්ෙතන් ෙම් රෙට් බදු බර වැඩි 
කරලා අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් ෙබල්ල මිරිකලා බදු ටික අරෙගන 
වැඩි ෙවච්ච ආදායමට ෙමොකක්ද වුෙණ් කියන කාරණාව 
සම්බන්ධව අපට පශ්නයක් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසුගිය වර්ෂෙය් මුදල් 
අමාත්යාංශය නිෙව්දනයක් නිකුත් කළා. එම නිෙව්දනෙයන් 
කිව්වා, "2015දී  ණය හා වාරික වශෙයන් රුපියල් බිලියන 276ක් 
ෙගවා තිෙබනවා. 2016දී රුපියල් බිලියන 269ක් ෙගවා තිෙබනවා. 
2017දී රුපියල් බිලියන 355ක් ෙගවන්න තිෙබනවා. 2018දී 
රුපියල් බිලියන 377ක් ෙගවන්න තිෙබනවා. 2019දී රුපියල් 
බිලියන 586ක් ෙගවන්න තිෙබනවා. 2020 ෙවද්දී රුපියල් බිලියන 
509ක් ෙගවන්න තිෙබනවා" කියලා. ඒ අනුව 2020 වර්ෂය ෙවද්දී 
සම්පූර්ණෙයන් ෙගවීමට තිෙබන මුදල රුපියල් බිලියන 2,372යි. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2020 ෙවද්දී රුපියල් බිලියන 
2,372ක් ෙගවන්න තිබුණ ආණ්ඩුවක් ෙම් අවුරුදු ෙදකක කාලය 
තුළ රුපියල් බිලියන 2,000ක් අලුෙතන් ණයට අරෙගන 
තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් තිෙබන නාස්තිකාර වියදම් ටික 
ආවරණය කර ගන්න රුපියල් බිලියන 2,000ක් ණයට අරෙගන 
තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත්, අපිත් හිටපු 
ආණ්ඩුව 2014 වර්ෂෙය් ෙම් ර ෙට් සම්පූර්ණ බදු ආදායම ෙලස 
අරෙගන තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 1,050යි. හැබැයි, 2016 
ෙවද්දී ඒ බදු ආදායම රුපියල් බිලියන 1,432 දක්වා වැඩි වුණා. 
අලුතින් ගත්ත ණය පමාණය හා ෙම් ආකාරයට වැඩි වුණු බදු 
පමාණයත්, මුදල් අමාත්යාංශය විසින් භාර දීපු පමාණයත් අතර 
ෙවනස බැලුෙවොත් රුපියල් බිලියන 313ක ඉතිරියක් තිෙබනවා. 
එම නිසා ෙම් ආණ්ඩුව කරන්ෙන් ෙම් රට ෙනොමඟ යැවීමක්. ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් ශී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාවත්, මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
වාර්තාවත් ෙම් කාරණාව සනාථ කරනවා විතරක් ෙනොෙවයි, රෙට් 
මුදල් අමාත්යාංශය අපට ලබා ෙදන වාර්තා සම්බන්ධෙයන් විශාල 
ගැටලුවක් තිෙබනවා.  

රජෙය් විගණකාධිපතිතුමා කියනවා, රුපියල් බිලියන 9,400ක් 
හැටියට මුදල් අමාත්යාංශෙය් සටහන් වන ණය පමාණය මීට වඩා 
වැඩි විය යුතුයි කියලා. එවැනි තත්ත්වයක් නම් තිෙබන්ෙන්, ෙම් 
ර ෙට් ණය බර සම්බන්ධෙයන් අෙප් රෙට් විගණකාධිපතිතුමා 
පැහැදීමකට පත් වන්ෙන් නැත්නම්, අපට ෙම් ආණ්ඩුව පිළිබඳ 
විශ්වාසයක් තබන්න පුළුවන්ද? අෙප් රට දරුණු අර්බුදයකට ෙගන 
ගිෙය් වර්තමාන ආණ්ඩුවයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් නාස්තිකාර වියදම් දිෙනන් දින වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
නාස්තිකාර වියදම් වැඩි ෙවලා තිෙබන නිසා අෙප් රෙට් විෙද්ශ 
සංචිත පමාණයත් ඒ ආකාරයටම කඩා වැටී තිෙබනවා.  බලන්න, 
2014 අවුරුද්ද වනෙකොට අෙප් රෙට් විෙද්ශ සංචිත පමාණය 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 8.3යි. ඒ පමාණය අෙප් රෙට් 
සාමාන්ය ආනයන වියදම සඳහා මාස 5.1ක් ආවරණය කර ගන්න 
ඇති. හැබැයි ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කනගාටුදායක 
තත්ත්වය ෙමයයි. අද වනෙකොට අෙප් රෙට් විෙද්ශ සංචිත පමාණය 
වර්තමාන රජය විසින් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 5.1ක් දක්වා 
කඩා බිඳ දමා තිෙබනවා. එම නිසා අෙප් ආනයන වියදම මාස 
3.7ක් පමණයි ආවරණය කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ දත්ත මා 

ළඟ තිෙබනවා. ඇත්තටම එතුමා කියපු ෙද් සත්යයක් ෙනොෙවයි. 
මීට වඩා - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
You can reply later as you will be speaking next after 

the Hon. Shehan Semasignhe. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
දැන් ඊට වඩා පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ බව එතුමාට මතක් 

කරන්න ඕනෑ. 
 

ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ඒ කියන්ෙන්, විගණකාධිපතිතුමා කරන පකාශය සනාථ 

කිරීමක්ද ඔබතුමා කරන්ෙන්?  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ඒ දත්ත මා ළඟ දැන් තිෙබනවා. අද වනෙකොට මා ළඟ ඒ දත්ත 

තිෙබනවා. මෙග් කථාෙව්දී මා පැහැදිලි කරන්නම්. 

 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී ඒ සම්බන්ධෙයන් 

පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. හැබැයි මා කිව්ෙව්, මා ළඟ තිෙබන      
ශී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාෙවන්. මා දන්ෙන් නැහැ, ඔබතුමා සතුව 
ෙවනත් ශී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාවක් තිෙබනවාද කියලා. මා 
සතුව තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් 2016 වාර්ෂික 
වාර්තාවයි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මන්තීතුමනි, you have only one 

more minute.  

 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
මා ළඟ තිෙබන ශී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාව අනුව තමයි මා 

කියන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් විධියට රෙට් කඩා 
වැටීම් ඇති ෙවන්න  ෙහේතු කිහිපයක් තිබුණා. ජාත්යන්තරව 
ෙලෝකෙය් රටවල් පිළිබඳව අදහස් පකාශ කරන ආයතන සියල්ල 
අෙප් රෙට් ඍණ ආර්ථිකයක් සම්බන්ධෙයන් කථා කරනවා; අෙප් 
ර ෙට් ආර්ථිකය කඩා වැටීමක් සම්බන්ධෙයන් කථා කරනවා. 
ටාන්ස්ෙප්රන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනය කියනවා, "තිබුණාටත් 
වඩා ලංකාෙව් දූෂණය වැඩිෙවලා"යි කියලා. ඒ කියන්ෙන්, 2014 

355 356 

[ගරු  ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ  මහතා] 



2017 අෙගෝස්තු 10 

අවුරුද්ෙද් 85වන ස්ථානෙය් හිටපු ලංකාව, 2016 අවුරුද්ද 
වනෙකොට යහ පාලනෙය් නාමෙයන් 95වන ස්ථානයට පත් 
ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් කථාව අවසාන 
කරන්න මට ඉඩ ෙදන්න. ඊළඟට, "Bloomberg ranks Sri Lanka 
among highest risk countries for investors" යනුෙවන් පුවත් 
වාර්තා පළ වුණා. Bloomberg ආයතනය කියනවා, 
"ආෙයෝජකයන්ට වැඩිම අවදානමක් තිෙබන රට ශී ලංකාවයි" 
කියලා. ඒ අතර 12වන ස්ථානයට ශී ලංකාව පත් වනවාය 
කියනවා. ෙමවැනි දරුණු කඩා වැටීමකට අෙප් රට පත්ෙවලා 
තිෙබනවා. එවැනි අවස්ථාවක තමයි වර්තමාන යහ පාලන 
ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා කියන්ෙන්, "අෙප් රට ණය බරින් පිරිලා"යි 
කියලා. ෙම් රෙට් ණය උගුලක් නැහැ. ෙම් රෙට් ණය උගුල ඇති 
කෙළේ ෙම් ආණ්ඩුවයි. ෙම් ආණ්ඩුව ඒ ණය උගුල ඇති කෙළේ ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් තිෙබන නාස්තිකාර වියදම් තුළින්; හවුල් ආණ්ඩුෙව් 
තිෙබන අසාර්ථකභාවය තුළ සියලු ෙදනා සන්ෙතෝෂ කරන්න 
නාස්තිකාර වියදම් කරපු නිසායි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අවසාන වශෙයන් මා 
කියන්ෙන්, ෙම් රෙට් ජනතාවට උහුලන්න බැරි පීඩනයක් දැන් 
ෙයොදා තිෙබනවාය කියලායි. අද ජනතාවට තුන් ෙව්ල කන්න බැරි 
තත්ත්වයක් උදාෙවලා තිෙබනවා. ඒ තත්ත්වය ෙම් රෙට් 
අයහපතට ෙහේතු වනවා වාෙග්ම ෙම් ආණ්ඩුෙව් කඩා වැටීමටත් 
ෙහේතු වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඊළඟට, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර් රා රාජ්ය අමාත්යතුමා. 

 
 

[අ.භා. 12.36] 
 

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, 2016 ශී ලංකා මහ බැංකු 

වාර්තාව හා මුදල් අමාත්යාංශෙය් වාර්තාව පදනම් කරෙගන, 2014 
වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව 2015 සහ 2016 වර්ෂ තුළ භයානක රාජ්ය 
මූල්ය අර්බුදයක් තිෙබන බව සඳහන් කරමින් ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා  අද දින කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 

අපි දැන් ෙම් ෙයෝජනාව දිහා ෙහොඳින් බැලුෙවොත්,  "භයානක" 
කියන වචනය පාවිච්චි කරලා අද ආර්ථිකෙය් තිෙබන විශාල 
කඩාවැටීමක් පිළිබඳව එතුමා කරුණු දැක්වූවා. නමුත්, "භයානක 
අර්බුදයක්" කියන වචන  ගැන අපි ෙහොඳින් බලන්න ඕනෑ. ඒ වචන 
පාවිච්චි කරනවා නම්, සාමාන්යෙයන් ආර්ථිකයක් භයානක ෙලස 
කඩාෙගන වැෙටන ෙකොට ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ෙකොපමණ 
පමාණයකින් කඩා වැෙටන්න ඕනෑද කියලා අපි එතුමාෙගන් 
අහන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම ඒකට ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ඍණ 
ෙවන්න ඕනෑ ද? එතෙකොට ද "භයානක" කියලා කියන්ෙන්? 
ඔබතුමන්ලා නැවත බලයට ඒෙම් සිහින මවමින් සිටින නිසා, 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට දශම ෙදකක් විතර අඩුෙවන 
ෙකොට, එෙහමත් නැත්නම් සියයට දශම 4ක් විතර අඩුෙවන ෙකොට 
ඒක භයානක ෙදයක් හැටියට ෙපන්නුම් කරන්න ඔබතුමන්ලා 
තැත් කරනවාද කියලා අපි ෙම් අවස්ථාෙව් අහන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම අපි අහන්න ඕනෑ, ලංකාෙව්  ඔය කියන භයානක 

කඩාවැටීම නිසා රජයට සල්ලි නැතුව අද ෙම් රෙට් සියලු  
සංවර්ධන වැඩ කටයුතු නැවතිලාද කියලා. අද අපට භාණ්ඩ 
ආනයනය කරගන්න බැරුව කෑම ෙපෝලිම් ඇති ෙවලා ද, රැකී 
රක්ෂා නැතුව රැකී රක්ෂා ෙපෝලිම් ඇති ෙවලා ද, 1970 දශකෙය් 
වෙග් ආර්ථිකය කඩාෙගන වැටිලා, ජනතාව විශාල පීඩනයකට 
පත්ෙවලා තිෙබනවා ද කියලා  ඔබතුමන්ලාට  ෙපෙනනවා ද 
කියලා අද අපට අහන්න සිද්ධ ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිල්ලා අද ෙම් රෙට් යම් කිසි අර්බුදයක් තිෙබනවා කියලා 
ෙපන්නුම් කරන්න එතුමා හැම ෙවලාෙව්ම කටයුතු කරනවා. 
නමුත්, 2015ට ඉස්ෙසල්ලා එතුමන්ලා ෙකොෙහොමද ෙම් ආර්ථිකය 
කියාත්මක කෙළේ කියලා මට අහන්න සිද්ධ ෙවනවා. එතුමාම 
කිව්වා හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන, මත්තල ගුවන් ෙතොටුපළ ගැන. 
පරම්පරා ගණනාවකට බරක් වන හැටියට ෙම් රට තුළ සුදු අලි 
නිර්මාණය කෙළේ ෙමොන කාලෙය්ද කියලා අපට ෙම් අවස්ථාෙව් 
එ තුමාෙගන් අහන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, GSP Plus 
සහනාධාරය නැති කරෙගන, අෙප් අපනයන ආදායම සියයට 
50කින් පමණ කඩා වට්ටලා, අෙප් රටට විෙද්ශ විනිමය ලැෙබන්න 
තිබුණු ආදායම් මාර්ග නැති කෙළේ කවුද කියලා අපට ෙම් 
අවස්ථාෙව් අහන්න සිද්ධ ෙවනවා. 

අද ෙමතුමන්ලා ජනතාව ගැන කථා කරනවා; ඉන්ධන මිල 
ගැන කථා කරනවා. ඉන්ධන මිල අඩු කරන්ෙන් නැතුව මිල වැඩි 
කරන්න කටයුතු කරමින් හලාවත ධීවරයන්ට ෙවඩි තියලා 
එතුමන්ලා ඉන්ධන පතිපත්තිය කියාත්මක කෙළේ ෙකොෙහොමද 
කියලා අපට වාෙග්ම ජනතාවටත් ෙහොඳට මතකයි කියන එකත් 
අපට කියන්න සිද්ධ ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ලංකාෙව් අපනයන ආදායම 2014 වසරට වඩා 
වැඩිෙවලා තිෙබනවාය කියන එක අපි ෙම් අවස්ථාෙව් පැහැදිලිවම 
කියනවා. ඒක තමයි අද ෙවනෙකොට තිෙබන සත්ය තත්ත්වය. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙගෝලීය ආර්ථික අර්බුද,    අයහපත් කාලගුණය 
නිසා  අපට යම් යම් අභිෙයෝග එල්ල වුණත්, ෙගෝලීය ආර්ථිකයට 
සම්බන්ධ ෙවලා, ඒ තුළින් ෙම් රටට සම්පත් ෙගනැල්ලා, 
අපනයනය පදනම් වූ  ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් ඉස්සරහට 
ෙගනයන්න රජයක් විධියට අපි අද පැහැදිලි පතිපත්තියක 
ඉන්නවා. අෙප් පතිපත්තිය වශෙයන් අපි ඒක කියාත්මක කරෙගන 
යනවා.  අපට මුහුණ ෙදන්න වුණු විශාල අර්බුදවලට  ස්ථාවර  
විසඳුම් ලබා දීලා ඒවාට මුහුණ ෙදන්න අද අපට ශක්තිය ලැබී 
තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම පසුගිය රජය අපට ණය කන්දකුයි, කුණු 
කන්දකුයි ඉතුරු කරලා ගියා. ඒ පශ්න ෙදකටම මුහුණ දීලා, ඒ 
පශ්න ෙදකම විසඳාෙගන තමයි අපට අෙප් සංවර්ධනය ගැන කථා 
කරන්න ෙවන්ෙන්. අපි විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ, අෙප් 
රජය පත්ෙවලා මාස කිහිපයකින් ජනතාවට දැෙනන පරිදි ෙතල් 
මිල අඩු කරන්න අපට පුළුවන් වුණ බව. අපි සමෘද්ධි දීමනාව වැඩි 
කළා. අපි සංවර්ධන කටයුතු නැවැත්තුවා කියලා කිව්වා. නමුත් අද 
ෙවනෙකොට විශාල වශෙයන් සංවර්ධන කටයුතු ෙව්ගවත් කරලා, 
සියලු ගම් සම්බන්ධ කරෙගන අපි විශාල සංවර්ධන කියාදාමයක් 
ෙගනයනවා. විෙශේෂෙයන්ම එදා අප ණය උගුලක හිර කරලා 
තිබුණා. 

අපව එවැනි ණය උගුලක හිර කරලා, පරම්පරා ගණනාවක් 
ණය බරතාවෙයන් විනාශ ෙවන්නට යද්දී අපි පතිපත්තිමය 
තීරණයක් ගත්තා. ණය අරෙගන, සුදු අලි බව ට පත් කරපු ව්යාපෘති 
අපි නැවතත් පණ ගන්වලා, එමඟින් ආර්ථිකයට හා අෙප් 
ජනතාවට ආදායම් එන පරිදි සංවර්ධනය කරන්න අපි කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

හම්බන්ෙතොට වරාය කියන්ෙන්, එදා විශාල ණයක් අරෙගන 
හදපු වරායක් බව අපි දන්නවා. එතුමන්ලාට ඒ වරාෙයහි කටයුතු 
කියාත්මක කරන්න අවුරුදු ගණනාවක් තිබුණා.  ඒ පෙද්ශවලට 
කර්මාන්තශාලා ෙගෙනන්න අවුරුදු ගණනාවක් තිබුණා. අපි අද 
අහනවා, ඔබතුමන්ලා හම්බන්ෙතොටට කර්මාන්තශාලා  කීයක් 
ෙගනාවාද කියලා.  හම්බන්ෙතොට වරා යට නැව් කීයක් ආවාද 
කියලා, අපි හැම ෙවලාෙව්ම අහන පශ්නය අද අපට අහන්න සිද්ධ 
වනවා. එතුමන්ලාට එච්චර ෙහොඳ ආර්ථිකයක් තිබුණා නම්, එච්චර 
ෙහොඳ වැඩ කාරෙයෝ නම්, ඉතින් ඒ කාලෙය් ඒවා කරන්න තිබුණා 
ෙන්. මම හිතන විධියට   2015 වන විට  ජනතාව එතුමන්ලාෙග්  
ෙබොරුව ෙත්රුම් ගත්තා.  ඒ නිසා තමයි අවුරුදු ෙදකකටත් කලින් 
එතුමන්ලාව  අයින් කරලා, ෙගදර යවලා  ජනතාව අලුත් ජාතික 
රජයකට ෙම් රට භාර දීලා තිෙබන්ෙන්.  

අපි ෙම් අවස්ථාෙව් දී කියන්න ඕනෑ, 2016 වන විට 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන දාහත්දහස් හාරසීය හතළිස් හතක් 
දක්වා අෙප් අපනයන ආදායම වැඩි කර ෙගන තිෙබන බව.  
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් මූල්යමය පතිපත්ති අනුව ඉදිරිෙය් දී  රුපියෙල් 
ස්ථාවර භාවය ආරක්ෂා කරගන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  
ෙමතුමා කිව්වා, අපි ෙඩොලර් පිච්චුවා කියලා.  නමුත් අපට අහන්න 
සිදු වනවා, අෙප් රෙට් අපනයන ආදායම කඩා වැටුෙණ් කාෙග් 
කාලෙය්ද කියලා. එතුමාට ඒකට උත්තරයක් ෙදන්න බැරිව ගියා. 
ඒ කඩා වැටුණු අපනයන ආදායම තමයි අපි නැවතත් හදා ෙගන 
යන්ෙන්. ඒක හදා ගත්ෙතොත් විතරයි අපට විෙද්ශ විනිමය ෙම් 
රටට ෙගෙනන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ විෙද්ශ විනිමය තුළින් තමයි 
අපට ෙම් රුපියෙල් ස්ථාවරභාව ආරක්ෂා කරෙගන ඉස්සරහට 
යන්න පුළුවන් වන්ෙන්. නැත්නම් එතුමන්ලා කියන පරිදි ණය 
අරෙගන, වි ෙද්ශ සංචිත හදා ෙගන ෙබොරු විජ්ජාවක් කරලා, රටට 
ෙබොරු කියලා ඉස්සරහට යන ආර්ථිකයක්  හදන්න අපට කිසිම 
වුවමනාවක් නැහැ. අෙප් තාරුණ්ය ෙවනුෙවන් රැකීරක්ෂා බිහි කර,  
අනාගතය ගැන බලාෙපොෙරොත්තුවක් තබන්න පුළුවන් ආර්ථිකයක් 
තමයි අපි අද හදා ෙගන යන්ෙන්. අෙනක් රටවල් දියුණු වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද  කියලා අපි ෙහොඳට ෙහොයලා බලන්න ඕනෑ.  ඒ 
ෙගොල්ලන් ඉස්සරහට ගිෙය් ෙකොෙහොමද? එදා අ පට නිදහස 
ලැෙබන විට, අපට පසුපසින් හිටපු රටවල් විශාල පමාණයක් ෙම් 
වකවානුව තුළ අපව පාස් කරලා ගිහිල්ලා, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
ජනතාවට අපිටත් වඩා ෙහොඳ ජීවන තත්ත්වයක් ලබා ෙදන්න 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙම්වා ගැන ෙහොඳට හිතලා අපි 
තීරණයක් ගත්තා. අපි ෙගෝලීය ආර්ථික කියාදාමයට අෙප් 
ආර්ථිකය බද්ධ කරනවා.  අපි කාර්යක්ෂම  ෙවනවා.  අෙප් 
ඵලදායිතාව වැඩි කර ගන්නවා. අපි අෙනක් රටවල් සමඟ තරග 
කරනවා.  ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්  ජනතාවක් අපට ඉන්නවා. 
අපට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් විධිෙය්  පිහිටීමක් රෙට් තිෙබනවා. 
ඒ නිසා තමයි අපි ෙම් වාෙග් තීරණයක් ගත්ෙත්.  සියලු ෙදනාෙග්ම 
සහෙයෝගය තුළින් අපට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්  වාතාවරණයක් 
තිෙබනවා.   

විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ, ඔය කියන සංඛ්යා දත්ත 
සියලු ෙද්ම අපි ෙසොයා බලපු බව.  ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා කියන තරම්  භයානක කඩා වැටීමක් ෙකොෙහේද 
තිෙබන්ෙන් කියලා  අපට ෙපන්වන්න කියලා එතුමාට කියනවා.  
එතුමා කිව්වා, සංඛ්යා දත්ත අනුව දර්ශක හතළිස් පහක්ම ආපසු 
පහළට ගමන් කිරීම නිසා දරුණු ආර්ථික කඩා වැටීමකට ලක් 
ෙවලා  තිෙබනවා කියලා. එතුමා ඒ ෙමොනවාදැයි කියලා එකක්වත් 
කිව්ෙව් නැහැ. මම දන්ෙන් නැහැ, ඒවා ෙහොයා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහන්ද කියලා. එතුමා කිව්වා, රුපියල් ෙදදහස් පන්සීෙයන් 
ෙනොමැරී ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් කියලා. අපි රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් 

වැටුප රුපියල් 10,000කින් වැඩි කරලා දුන්නා.  ඉතිහාසෙය් 
කවදාද රාජ්ය ෙසේවකයන්ට එවැනි වැටුප් වැඩිවීමක් ලබා දුන්ෙන්? 
ෙම්වා ගැන කථා කරන්ෙන් කවුද? අපි සමෘද්ධි දීමනාව වැඩි කළා, 
ෙතල් මිල අඩු කළා,  ඒ  සියල්ලම අමතක කර දමා  ආර්ථිකෙය් 
කඩා වැටීම ගැන කථා කරනවා.  අපි ශක්තිමත් ෙලස  ගමට 
සංවර්ධනය ෙගනියපු විධිය පිළිබඳව කියන්ෙන් නැහැ. අෙප් 
ආර්ථිකය කඩා වැටිලාය කියමින්  හැම ෙවලාවකම ෙබෝඩ් උස්සා 
ෙගන,  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවත් ෙනොමඟ යවා, ජනතාවත් ෙනොමඟ 
යවමින් ෙම් අය  ඉස්සරහට යන්න දරන පයත්නය අපි පරාජය 
කරනවාය කියන එක   මම විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී  මතක් 
කරන්න කැමැතියි.   ඒ වාෙග්ම - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
කාලය නම් දැන් අවසන් වී ෙගන යනවා. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
මම අවසන් කරන්නම්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

ඉදිරිෙය් දී විෙශේෂෙයන්ම අෙප් තරුණ-තරුණියන් ඵලදායී 
පුරවැසියන් ෙලස ෙම් රෙට් සංවර්ධනයට සම්බන්ධ කරෙගන 
ඔවුන් වැඩි ආදායමක් ලබන තත්ත්වයට අපි පත් කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම ඔවුන්ට සමාජෙය් කැපී ෙපෙනන විධියට ජීවත් ෙවන්න 
පුළුවන් සමාජයක් හා ආර්ථික රටාවක් ෙම් රට තුළ පිහිටුවා ඒ 
තුළින් සාධාරණ සමාජයක් හදනවාය, ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් 
ඉස්සරහට ෙගන යනවාය කියමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු තාරක බාලසූරිය මැතිතුමා. 

 
[අ.භා. 12.47] 

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව්  විවාදෙය් දී මටත් ඒ සම්බන්ධෙයන්  අදහස් 
දක්වන්නට ෙවලාව ෙවන් කර දීම ගැන  මම පථමෙයන්ම 
තමුන්නාන්ෙසේට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අපි අද කථා කරන්ෙන් 
2016 මහ බැංකු වාර්තාව පිළිබඳවයි. ෙමම වාර්තාව සම්බන්ධව 
මෑතකදී මතවාද ෙදකක් මතු වී තිෙබනවා. එක මතවාදයක් තමයි 
ෙමම මහ බැංකු වාර්තාෙව් තිෙබන සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව ෙකොයි 
වාෙග් වර්ධනයක් 2015 දී ෙවලා තිෙබනවාද කියන එක.  

මට කලින් කථා කරපු අෙප් රාජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා, එවැනි  
කඩා වැටීමක් සිදු ෙවලා නැහැ කියලා. මම ෙමතැනදී 
ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලෙය් Faculty of Management එෙක් 
මහාචාර්ය මිල්ටන් රාජරත්නම් මහතා විසින් සකසන ලද 
ෙල්ඛනයක  ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. එතුමා ආර්ථික 
දර්ශක 30ක් අරෙගන ඒවා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 
අන්තිමටම පාලනය කරපු 2014 අවුරුද්දත් එක්ක සංසන්දනය 
කර තිෙබනවා. ඒ තුළින් අපට ෙපෙනනවා, එම දර්ශක 30න් 
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දර්ශක 28ක්ම අඩු ෙවලා තිෙබනවා කියලා. ඉස්ෙසල්ලා කථා 
කරපු මන්තීතුමා කිව්වා ෙම් දර්ශක කිසි ෙදයක් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා එම ආර්ථික දර්ශක 30 
ඇතුළත් වාර්තාව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී table* කරන්න කැමැතියි. 

ෙමහිදී විෙශේෂෙයන්ම per capita GDP නැත්නම් ඒක පුද්ගල 
ආදායම 2015ට වඩා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම Domestic 
Savings, Economic Growth Rate, Domestic Investments, 
Debt Service Ratio, All Share Price Index and Foreign Direct 
Investments කියන ෙම් ඔක්ෙකෝම සාධක අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මීටත් වඩා ෙලොකු ෙචෝදනාවක් 
තිෙබනවා. ඒ ෙචෝදනාව තමයි 2016 මහ බැංකු වාර්තාෙව් ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන සංඛ්යා ෙල්ඛන වැරැදියි කියන එක. එෙහම නැත්නම් 
හිතාමතාම ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙවනස ්කරලා තිෙබනවා කියන 
එක. මට ඉස්ෙසල්ලා කථා කළ අෙප් ෙශහාන් ෙසේමසිංහ 
මන්තීතුමාත් කිව්වා, රෙට් ණයබරතාව ෙකොපමණද කියලා 
විගණකාධිපතිතුමාෙග් කාර්යාලෙයන් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා 
කියලා. ෙම් වාර්තාෙව් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් සියයට 79.3යි 
කියලායි. නමුත් සමහර accountsවල තිබුණු ණය පමාණ එක්කාසු 
කර නැති නිසා ඇත්තටම ෙම් ණය පමාණය සියයට 83.3ක් 
ෙවන්න ඕනෑය කියලා විගණකාධිපතිතුමා කියනවා. බිලියන 
487කින් ෙම් ණය පමාණය අඩු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
විගණකාධිපතිතුමා කියනවා, එතුමාට ෙම්  වාර්තාව certify 
කරන්න බැහැ; එතුමාට ෙම් පිළිබඳව අදහසක් - opinion එකක් - 
ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ කියලා. ෙම් වාෙග් වාතාවරණයක් තිෙබන 
ෙකොට, අෙප් හිටපු මුදල් ඇමතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම අෙප් 
අගමැතිතුමාත් ෙමොකක්ද කෙළේ? මට මතකයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
විගණකාධිපතිතුමාට ෙම් ෙදෙදනාම බැණපු ආකාරය.  

අද එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සිටින කට්ටිය කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? අෙප් economic base එක 2002 ඉඳලා 2010 
ෙවනෙකොට ෙවනස් කරපු නිසා ෙම්වා යම් කිසි විධියකට ෙවනස් 
ෙවලා තිෙබනවා කියන එකයි.  ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
2015 වසෙර්දී මුදල් ඇමතිතුමා depreciation value එක,  
නැත්නම් ක්ෂයවීම පාසල් අධ්යාපනය සඳහා ෙවන් කළ මුදල් 
පමාණයට ඇතුළත් කර තිබුණා අපට මතකයි. අපි එදා 
එතුමාෙගන් ඒ ගැන අහන ෙකොට, එතුමා කිව්ෙව්, "ෙම්ක අලුත් 
accounting කමයක්" කියලායි. හැබැයි, 2016 අය වැය දිහා බලන 
ෙකොට අපි දකිනවා, එෙහම ෙවනස් කිරීමක් කරලා නැහැ කියලා. 
2015 Central Bank Annual Report එක අනුව අෙප්  දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනය 2014දී බිලියන 11,883ක් බව අපි දකිනවා. 2015 
වාර්තාව අනුව බිලියන 10,448යි. හැබැයි, 2016 අවුරුද්ෙද් වාර්තා 
අනුව  බලන ෙකොට, 2015 අෙප්  දළ ජාතික නිෂ්පාදනය  -GDP 
එක- බිලියන 10,952ක් ෙවලා තිෙබනවා. 2014දී 10,331ක්. 
එතෙකොට 2015 සංඛ්යා ෙල්ඛනත්, 2014 සංඛ්යා ෙල්ඛනත් අඩු 
කරලා තිෙබනවා. ඇයි? 2002 ඉඳලා 2010ට economic base එක 
ෙවනස් කළාට, හැම අවුරුද්ෙද්ම ෙමම සංඛ්යා ෙල්ඛන අඩු කරන 
එෙක් කිසිම ෙත්රුමක් නැහැ කියලා මම හිතනවා. 

දැන් අපි දන්නවා, 2015 අඩු කළාට පස්ෙසේ වර්ධන ෙව්ගය, මීට 
වඩා වැඩි  වර්ධන ෙව්ගයක් වන බව. නමුත් 2015දී කිව්ෙව් 2015 
වර්ධන ෙව්ගය සියයට 4.4ක් කියලා. ඒක ඒ ගණනටම තියා 
ගන්න ඕනෑ නිසා 2014 එකත් ඒ ගණනටම ෙවනස් කළා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙමතැනදී GDP deflator  කියන එක පාවිච්චි 
කරලා තමයි ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙවනස් කර තිෙබන්ෙන්. එක 

පැත්තකින්  ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන තිෙබන විධියට බැලුවත්  ආර්ථික 
පසු බෑමක් තිෙබන බව අපි දකිනවා. දැන් ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන 
ෙවනස් කර තිෙබනවා. සමහර ආර්ථික විද්යාඥෙයෝ කියනවා ගිය 
අවුරුද්ෙද් වර්ධන ෙව්ගය සියයට 4.4ක් ෙනොෙවයි, සියයට 2.2යි 
කියලා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, හිටපු මුදල් අමාත්ය රවි 
කරුණානායක මහත්මයා ෙකෙරහි විශ්වාසය ගැන ෙමතැනදී අපට 
යම් කිසි පශ්නයක් තිෙබනවා. රවි කරුණානායක මහත්මයා මුදල් 
ඇමති හැටියට පත් කරන ෙකොට හුඟාක් කට්ටිය කිව්වා, "එතුමාව 
පත් කරන්න එපා, එතුමා ෙකෙරහි ජනතාවට විශාල විශ්වාසයක් 
නැහැ" යි කියලා.  මම රූපවාහිනිෙය් දැක්කා, රවි කරුණානායක 
මහත්මයා භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ෙකොමිෂන් සභාවට ගිහිල්ලා එන 
ෙකොට මාධ්යෙව්දීන් එතුමාෙගන් පශ්න අහනවා. එතුමා කිව්ෙව්,  
එතුමා දන්ෙන් නැහැයි කියලා. එෙහම නැත්නම් එතුමා කියනවා, 
conflict of interest එකක් එතුමා දකින්ෙන් නැහැයි කියලා.  
ලංකා ඉතිහාසෙය් ෙලොකුම මහ බැංකු ෙසොරකම කළ පුද්ගලයා රවි 
කරුණානායක මහත්මයා ෙවනුෙවන් ෙගවල් කුලිය ෙගවන 
ෙකොට, එතැන conflict of interest එකක් දකින්ෙන් නැහැයි 
කියන එක  ඉතාම කනගාටුදායක ෙදයක්.  

මම රවි කරුණානායක මහත්මයාට එක කාරණයක් මතක් 
කරන්න කැමැතියි. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් යූ.බී. වන්නිනායක 
කියලා මහත්මෙයක් හිටියා. එතුමා මුදල් ඇමතිවරයාව ඉන්න 
ෙකොට එතුමාෙග් පුතාට බැංකුෙව් job එකක් දුන්නාම, එතුමා 
කිව්වා පුතාට අයින් ෙවන්න කියලා. ඒ විධියට තමයි ඉස්සර 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයන්වල හිටපු මුදල් ඇමතිවරු - Finance 
Ministersලා -  කටයුතු කෙළේ. මෑතකදී සමාජ ජාල ෙවබ් අඩවිවල 
නැත්නම් facebook එෙක් අපි දැක්කා රවි කරුණානායක 
මහත්මයාෙග් දුව කරන තිෙබන පකාශයක්. එහි ෙමෙසේ කියා 
තිෙබනවා.  I quote: 

"Does everyone really believe for the last couple years everything in 
the government is just one man..." 

ෙම්ෙකන් රවි කරුණායක මහත්මයාෙග් දුව අදහස් කරන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? එතුමිය අදහස ් කරනවා, ෙම්කට එක පුද්ගලෙයක්   
ෙනොෙවයි, තවත් පුද්ගලයන් සම්බන්ධයි කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
බැඳුම්කර වංචාව දිහා බැලුවාම ඒකට සාධක තිෙබනවා. දැන් අපි 
බැලුෙවොත් පළමුවැනි වතාවට ෙසන්ටල් බැංකුව මුදල් 
අමාත්යාංශෙයන් ඉවත් කරලා තමන්ෙග් අමාත්යාංශයට එකතු කර 
ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම අපි කල්පනා කර බැලුෙවොත්  Foreign 
Exchange charges තිබුණ ෙකනකුට මුදල් ඇමතිකම ෙදන්ෙන් 
කවුද? ඒ වාෙග්ම අපි ෙමතැනදී පශ්න කරන්න ඕනෑ මහ බැංකුෙව් 
අධිපති හැටියට විෙද්ශිකයකු පත් කරන්ෙන් කවුද කියන එක. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් වංචාව සිදු වුණාට පසුව ෙම්කට සුදු හුනු ගාන්න 
අගමැතිතුමා විසින් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නීතිඥවරු තුන් 
ෙදෙනක් පත් කරනවා. ඒ නීතිඥවරුත් යම් කිසි මට්ටමකට සුදු 
හුනු ගානවා. නමුත් ඒ පකාශෙය්ත් ඒ කට්ටිය කියනවා, ෙම් ගැන 
තවදුරටත් අධ්යයනය කරන්න වුමනාවක් තිෙබනවා කියලා.  

ඊට පස්ෙසේ ෙම් කටයුත්ත ''ෙකෝප්'' එකට ෙදනවා.  ''ෙකෝප්'' 
එෙකන් ෙම් ගැන විමර්ශනය කරලා ඉවර ෙවලා ඔක්ෙතෝබර් 
මාසෙය් තමයි වාර්තාව ෙදන්ෙන්. ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් වාර්තාව 
දුන්නාට ජනාධිපතිතුමා ෙම් ෙකොමිෂන් සභාව පත් කරන්ෙන් 
ජනවාරි මාසෙය්යි. ෙම් අවස්ථාෙව් හුඟක් කට්ටිය ෙකඩිට් එක 
ගන්න හදනවා, අපි නිසා තමයි ෙම් වංචාව නැවතුෙණ් කියලා. 
නමුත් අපි ෙමහිදී ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ ෙමතැන වංචා ෙදකක් 
තිබුණු බව. පළමුවැනි වංචාව සිදු වුෙණ් 2015 ජනවාරි මාසෙය්. 
ඊළඟ වංචාව සිදු වුෙණ් 2015 මාර්තු මාසෙය්. ෙම් මාස තුන තුළ 
ෙම් ආණ්ඩුව කෙළේ කුමක්ද කියන එක තමයි අපට පශ්න කරන්න 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ෙමතැනදී මතක තියා ගන්න ඕනෑ, මහ 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

බැංකුෙව්  හිටපු අධිපති අර්ජුන් මෙහේන්දන් මැතිතුමා මාස 
කිහිපයක් ඉඳලා ඉවත් කරන්න හදන  ෙකොට අගමැතිතුමා ඒකට 
විරුද්ධ වුණු බව. අලුත් මහ බැංකු අධිපතිතුමා පත් කරන ෙකොටත් 
එතුමා ඒකට විරුද්ධ වුණා. ෙමතරම් විශාල ෙචෝදනාවක් තිෙබන 
පුද්ගලයා ඉවත් කළාට පස්ෙසේ අගමැතිතුමා කෙළේ ෙමොකක්ද, ෙම් 
පුද්ගලයා තවත් ෙමොකක්ෙදෝ ආයතනයකට, අර රැකියා දස 
ලක්ෂෙය් ව්යාපාරෙය් ෙල්කම් ෙකනකු විධියට පත් කරනවා. මම 
හිතන විධියට ෙම් වංචාවට සම්බන්ධ එක පුද්ගලයකු ෙනොෙවයි, 
පුද්ගලයන් කිහිප ෙදනකු සිටියා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද මම ෙම් Daily FT පතය 
කිෙයව්වා.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ කාලය නම් අවසන්. 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
මට තව විනාඩියක් ෙදන්න, මම අවසන් කරන්නම්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් Daily FT පතෙය් අද 
ෙහොඳ article එකක් තිෙබනවා.   

ෙම් article එෙක් ෙමතුමා කියනවා, ''අෙනක් අයෙග් 
telephone records ෙපොඩ්ඩක් check කරලා බලන්න; මලික් 
සමරවිකමෙග් telephone records ෙපොඩ්ඩක් check කරලා 
බලන්න'' කියලා. ඒ වාෙග්ම, ෙමහි තවදුරටත් ෙමෙසේ පශ්න කරලා 
තිෙබනවා, I quote: 

  

"Under oath ask the BOC Chief who gave the order to release Rs.10 
billion to Perpetual." 

ෙම්වා සියල්ලම ෙසොයා බලන්න ඕනෑ කියා මම හිතනවා. 
ෙමය ලංකා ඉතිහාසෙය් සිදු වුණු ෙලොකුම වංචාව. ෙම් ගැන එක 
එක්ෙකනා දැන් සුදු හුනු ගාන්න හදනවා. සමහර කට්ටිය කියනවා, 
''රවි කරුණානායක මහත්මයා ඉල්ලා අස් වුණාට පස්ෙසේ ෙම්ක 
ඉවත් ෙවනවා, ෙම්ක ඉවරයි'' කියලා. නමුත්, ෙම්ක ඉවර නැහැ. 
ෙමතැනදී එක පුද්ගලෙයක් ෙනොෙවයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
මන්තීවරු විශාල පමාණයක් ෙම්කට සම්බන්ධ වී තිෙබනවා. 
ෙම්කට කවුරු සම්බන්ධද කියා දැන් ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම, ෙමතැනදී පත් කරලා තිෙබන්ෙන් Commission of 
Inquiry එකක් බව අපි දන්නවා. හැබැයි, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මහත්මයා ෙමොකක්ද කෙළේ? බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් 
කාලෙය්දී ඒ Commission එකට දඬුවම් ෙදන්න පුළුවන් කියලා ඒ 
බලතල දුන්නා. ඒ Commission එෙක් scope එක, mandate එක 
වැඩි කරන්න වුවමනාව තිෙබනවාය කියා මම හිතනවා. ඒ 
mandate එක වැඩි කරලා, දඬුවම් දීෙම් බලතලත් ෙම් 
Commission එකට දීෙම් අවශ්යතාවක් තිෙබනවා. ස්තුතියි. 

 
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 ) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Douglas Devananda has nine minutes.  Hon. 

Kabir Hashim, are you willing to speak now?  If you are 
ready to speak, I would like to give you time now.  
ඔබතුමාෙග් කැමැත්ත අනුව තීන්දු කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
Sir, I do not mind, if you can ask the Hon. Douglas 

Devananda to speak later.  Would he mind my speaking 
now? 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
No, you may speak now. 

 

 
[අ.භා. 12.58] 
 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
Okay.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට කථා කිරීමට අවස්ථාව 
දීම පිළිබඳව ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමාට මම ස්තුතිවන්ත 
වනවා. ඒ වාෙග්ම, මෙග් මිත තාරක බාලසූරිය මන්තීතුමාෙගන් 
පසුව කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැනත් සතුටු වනවා. ''යූ.බී. 
වන්නිනායක හිටපු ඇමතිතුමාෙග් පුතාට රස්සාවක් දුන්නාම 
එතුමා පුතාට ඉවත් ෙවන්න කිව්වා. එදා යූඇන්පී එක එෙහමයි 
කටයුතු කෙළේ'' කියලා එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ෙහොඳ 
සහතිකයක් දුන්නා. යූඑන්පී එක අදත් එෙහමයි.  යූඑන්පී එක ඒ 
පතිපත්තිෙය්මයි ඉන්ෙන්, විනිවිදභාවය ආරක්ෂා කරන, වග වීමක් 
ඇති පක්ෂයක් කියලා ඔබතුමාට වැටෙහයි. නමුත්, ඔබතුමා 
නිෙයෝජනය කරන ෙද්ශපාලන පක්ෂය ෙමොකක්ද කියලා මට 
හරියට හිතා ගන්න බැහැ. යම් කිසි පක්ෂයක ඉන්නවා නම් ඒ 
පක්ෂයට ඒකම කරන්න බැහැ කියන එක අපිට පැහැදිලියි. 
ෙමොකද, පසුගිය කාලෙය් කරපු ෙද්වලට ඒ පක්ෂෙය් සියයට 
අනූනවයක්ම අයින් ෙවන්න ඕනෑ. එතෙකොට ඔබතුමා විතරක් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉතිරි ෙවයි. [බාධා කිරීමක්] හරි. ඔබතුමා 
බලන්න ෙකෝ, යූඑන්පී එෙක් හැටි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද මහ 
බැංකුව පිළිබඳව තිෙබන විවාදය නිසා මහ බැංකුෙව් කාර්ය භාරය 
සම්බන්ධෙයන් කියන්න ඕනෑ. මහ බැංකුෙව් පධාන කාර්ය භාරය 
තමයි ආර්ථික ස්ථාවරත්වය සහ මිල ස්ථාවරත්වයක් ඇති කිරීම 
සහ මූල්ය ක්ෙෂේතෙය් ස්ථාවරත්වය ඇති කිරීම. එපමණක් 
ෙනොෙවයි, අමතර ෙසේවාවන් හැටියට රාජ්ය ණය කළමනාකරණය 
කිරීම, විෙද්ශ විනිමය කළමනාකරණය කිරීම, ෙසේවක අර්ථ 
සාධක අරමුදල - EPF- එක කළමනාකරණය කිරීම, බැංකු 
ෙනොවන මූල්ය ආයතන කළමනාකරණය කිරීම ආදී වශෙයන් මහ 
බැංකුවට තව රාජකාරි - වග කීම් - කිහිපයක් පැවෙරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විපක්ෂය ෙවනුෙවන් කථා 
කළ මන්තීවරුන්ෙග් අදහස් දැක්වීම ගැන මා පුදුම ෙවනවා. ෙම් 
සභාෙව්දී විපක්ෂය ෙවනුෙවන් කථා කළ මන්තීවරුන්ෙග් අදහස් 
දිහා බලන ෙකොට මම ෙම් කාරණය අහන්නට කැමැතියි. ෙම් 
අරමුණු සඳහා 2005-2014 දක්වා එතුමන්ලා රජෙය් හිටිය කාලෙය් 
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[ගරු  තාරක බාලසූරිය මහතා] 
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මහ බැංකුෙව් අධිපති සහ ඒ ආණ්ඩුව මහ බැංකුෙව් පධාන කාර්ය 
භාරයන් සඳහා ඒ කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් හරියට කියා කර තිෙබනවාද 
කියන එක පළමුෙවන්ම අපි විමසලා බලන්න ඕනෑ. 1948 සිට 
2004 දක්වා රාජ්ය නායකයින් විශාල පමාණයක් හිටියා; 
11ෙදෙනකුට වැඩි පිරිසක් හිටියා. ඒ අවුරුදු 56ක කාලය තුළ මුළු 
රෙට්ම ගත්ත ණය පමාණය, රුපියල් බිලියන 1,860යි. නමුත්, 
2005 සිට 2014 දක්වා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් අවුරුදු 
10ක කාලය තුළ ගත්ත ණය පමාණය පමණක් රුපියල් බිලියන 
7,000යි. එතෙකොට බලන්න, ණය කළමනාකරණය ෙකොෙහේද 
ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒ කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ මහ බැංකුව 
එතුමන්ලාෙග් රාජකාරිය කළාද කියන එක මම අහන්න කැමැතියි. 
මූල්ය කළමනාකරණ පනතක් තිබියදී, ෙම් ආකාරයට අසීමිතව 
ණය අරෙගන රට මහා ණය උගුලකට දැම්ෙම් කවුද?  

ඊළඟට, වාණිජ විෙද්ශ ණය ගත්තාම, 2005 රුපියල් මිලියන 
1,148යි. එය 2014 ෙවන ෙකොට අවුරුදු 10ක් ඇතුළත රුපියල් 
මිලියන 457,668ක් දක්වා සියයට 39කින් වර්ධනය ෙවලා 
තිෙබනවා. වාණිජ විෙද්ශ බැඳුම්කර සියයට 31කින් වර්ධනය 
ෙවලා තිෙබනවා. 

විෙද්ශ  ණය  ෙසේවා ෙගවීම්   - Foreign Debt Service 
Payment  එක-   2005 වර්ෂෙය්දී රුපියල් මිලියන විසිඅටදහස් 
තුන්සිය පණස්පහයි. 2014 ෙවනවිට රුපියල්  මිලියන  ෙදලක්ෂ 
අනූඅටදහස් හත්සිය හැටනවයයි. 2005 සිට 2014 දක්වා  විෙද්ශ 
ණය ෙසේවා අනුපාතය  සියයට නවසිය පණස් තුනකින් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමහි වග කීම  කවුද ගන්ෙන්? පසු ගිය  රාජපක්ෂ 
ෙරජීමය යටෙත් මුදල් ඇමතිවරයා  හැටියට මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහතා සිටියා. මහ බැංකු අධිපතිවරයා හැ ටියට සිටිෙය් නිවාඩ් 
කබ්රාල් මහතා. ඒ වාෙග්ම අමතර ෙසේවාවන් ගැන බලන්න, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. අමතර ෙසේවාවන්වල  තමන්ෙග් වග 
කීම  හරියට ඉටු කර තිෙබනවා ද? බැංකු ෙනොවන මූල්ය ආයතන  
කළමනාකරණය කිරීෙම්දී  කර තිෙබන ෙද්වල් බලන්න.  
ෙමතැනදී ගරු තාරක  බාලසූරිය මන්තීතුමා කියනවා මට ඇසුණා, 
"ලංකාෙව් ඇතිවුණු ෙලොකුම වංචාව Bond වංචාව ය" කියා.  ඊට 
වඩා ෙලොකු වංචා ගැන මම කියන්නම් . බැංකු ෙනොවන  මූල්ය 
ආයතන  යටෙත් ෙමොකක්ද ගත්ෙත්? Entrust Securities  සමාගම.   
En t rus t  Secur i t i e s  සමාගම කියන්ෙන් පාථමික 
ගනුෙදනුකරුෙවක්. Primary dealer ෙකෙනක්. අර්ජුන් 
ඇෙලෝසියස්ෙග් ෙකොම්පැනිය වාෙග්මයි. Entrust Securities  
එෙකන්  ෙමොකක්ද කෙළේ? ඒෙක් සිටි ෙකොටස්කරුෙවෝ කවුද? 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ෙහන්චයියලා ෙදන්ෙනක්. ඒ 
ෙකොටස්කරුෙවෝ ෙදන්නා ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? Entrust 
Securities   සමාගම 2016  ජනවාරි මාසෙය් තුන් වැනිදා අපි  
මූල්ය මණ්ඩලය ට භාර ගත්තා. ෙමොකක්ද ෙවලා තිබුෙණ්?  
Entrust Securities  එෙකන්  රුපියල් ෙකෝටි 1,200ක වංචාවක් 
ෙම් රටට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒක එදා සිටි මහ බැංකු 
අධිපතිවරයා කළමනාකරණය කෙළේ නැහැ. ඒ ගැන ෙසොයා 
බැලුෙව් නැහැ.   ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් කෙළේ නැහැ. ඒ ෙහොරකම 
තවම තිෙබනවා. ඒෙකන් ෙමොකද කරන්ෙන්? විදුලිබල 
මණ්ඩලෙය් ෙසේවකයන්ෙග් අර්ථ සාධක අරමුදෙලන්, විශාම 
අරමුදෙලන් රුපියල් ෙකෝටි  ෙදසිය පණහක් වංචා කර තිෙබනවා. 
ඊළඟට මහ බැංකුෙව් ෙසේවකයන්ෙග්, විශාමිකයන්ෙග් අරමුදෙලන් 
රුපියල් ෙකෝටි ෙදලක්ෂ පණස්දාහක්  ෙහොරකම් කර තිෙබනවා; 
වංචා කර තිෙබනවා. ඒ තමයි Entrust Securities    සමාගම.  

විවිධ ෙසේවා සමුපකාර සමිතිෙය් සල්ලි මිලියන හයසියයක් 
ෙම්ෙකන් ගහලා තිෙබනවා. ෙමහි වග කීම ගන්න ඕනෑ කවුද?   
එවකට සිටි මුදල් ඇමතිතුමායි, එවකට සිටි මහ බැංකු 
අධිපතිවරයායි. එදා  සිටි  මහ බැංකු අධිපතිවරයා කියන්ෙන් කවුද? 
ඔහුෙග් නංගි අධ්යක්ෂවරියක් හැටියට අර්ජුන් ඇෙලෝසියස්ෙග් 

සමාගෙම් තමයි වැඩ කෙළේ . නිවාඩ් කබ්රාල් මහත්මයාෙග් නංගි 
අර්ජුන් ඇෙලෝසියස්ෙග් සමාගෙම්  අධ්යක්ෂවරියක්. ඒ කාලෙය් 
නිවාඩ් කබ්රාල් මහත්මයා මහ බැංකු අධිපතිවරයා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. Entrust Securities එෙකන් ෙහොරකම් කළ සල්ලිවලින්  
ෙමොකක් ද කරන්ෙන්? කාල්ටන් රග්බි තරගයට  මුදල් අනුගහය 
ලබා දුන්නා. අනුගහය ලබා දීලා  කීඩකයන්ව ෙවන්ෙද්සි 
කර නෙකොට එක කීඩකෙයකුට Entrust Securities එෙක් 
ෙසොරකම් කළ සල්ලිවලින් රුපියල්  ලක්ෂ එකසිය එෙකොළහක් 
ෙගවනවා. කවුද  ඒ කීඩකයා? ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ මහතා.  අර 
විශාමිකයන්ෙග් ගහපු සල්ලිවලින් ෙමන්න ෙම් විධියට කාල්ටන් 
රග්බි තරගය ට  වියදම් කරනවා.  මම අහන්ෙන් ෙම්කයි ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් විධියට  ෙම් සමාගෙමන් ෙකෝටි 
එක් දහස් ෙදසියයක් දුන්නා කියන එක මුල්ය ක්ෙෂේත ෙය් ෙලොකුම 
වංචාවක්.   

මම තවත් කාරණයක් කියන්නම්. ගරු නි ෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි,  ලංකා බැංකුෙව් අකීය  ණය දහ ෙදෙනකුට දී 
තිෙබනවා. ඒක  රුපියල් ෙකෝටි  ෙදසිය විසිහතයි. අකීය අයිරා 
පහෙළොස් ෙදෙනකුට දී තිෙබනවා. ඒක රුපියල් ෙකෝටි 65යි. 2010 
වර්ෂෙය්  ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් ෙපොලී ආදායම අඩුවීෙමන් 
පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි අනූවයි. "Pump and dump" න්යාය ය ටෙත් 
EPF , ETF  අරමුදල්වලින් අරෙගන Ceylon Grain Elevators  
කියන සමාගම  ෙම්ක  කෙළේ  අර්ජුන් ඇෙලෝසියස්ෙග් සමාගමත්  
එක්ක. ෙම්ක කෙළේ එදා නිවාඩ් කබ්රාල් මහ බැංකු අධිපතිවරයා  
හැටියටයි.  Ceylon Grain Elevators වල ෙකොටස්- මිලියන පහක්, 
ලාෆ් ගෑස්  සමාගෙමන් ෙකොටස් - මිලියන පණස් හතක්, ද 
ෆිනැන්ස් එෙකන් ෙකොටස් - මිලියන 5ක් , ෙසන්ටල් ෆිනෑන්ස්  
එෙකන්  ෙකොටස් - මිලියන 23ක්,  බහිරා ෙකොම්පැනිෙයන් ෙකොටස් 
- මිලියන  1.2ක්  අර ෙගනයි. ෙම්ෙකන් ෙකෝටි ගණනක්  රජයට 
පාඩු වුණා.  

ඒ වාෙග්ම,  Greek Bond එෙකන් යූෙරෝ මිලියන තිස් දාහක් 
නැත්නම් රුපියල් ෙකෝටි 230ක පාඩුවක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  
Greek Bond එක ආෙයෝජනය කරන්ෙන් මහ බැංකුෙවන්. ඊළඟට 
ෙහජින්  එෙක් පාඩුව  රුපියල්  ෙකෝටි දහතුන්දහස් හාරසිය 
විසිපහයි. ෙම්කට වගකියන්ෙන් කවුද? මම අහන කාරණය 
ෙමයයි. ඊෙය් ෙපෙර්දා ෙවනෙකොට ජනාධිපති ෙකොමිසම  පත් 
කරලා දුරකථන අංක  ඔක්ෙකොම අරෙගන නීතිපතිතුමාෙග් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙම් ඔක්ෙකොම විමසලා ඉක්මනට පරීක්ෂණ 
කරනවා. අපි ඒකට  එකඟ ෙවනවා,  එක්සත් ජාතික පක්ෂය  
විනිවිදභාවය සහ යහපාලනයට බැඳී සිටින පක්ෂයක් ආණ්ඩුවක් 
හැටියට. නමුත්  නීතිපතිවරයාෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අපි 
කියනවා, එෙහමනම්, ෙම් මූල්ය වංචාවලටත් ඒ විධියටම 
ෙකොමිෂන් පත් කර, ෙම් ගැන වහාම කියා කරන්නය කියා.  ෙම්   
ෙහොරුන් ටිකත් අල්ලන්න. පසු ගිය කාලෙය් කරපු මූල්ය වංචා 
ෙකෝටි ගණනක් ෙවනවා.  ඔවුන් බලපෑම් කරලා ෙම් කටයුතු 
නවත්වා ගන්නවා නම්; ෙපොලීසිෙයන් සියලුම පැමිණිලි විභාග 
කරලා තිෙබනවා නම්; ඒවාට සාක්ෂි දීලා තිෙබනවා නම්; අපි 
ඉල්ලන්ෙන් ෙම් කටයුත්තත් වහාම කියාත්මක කරන්න කියායි. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නීතිය හැෙමෝටම සම ෙවන්න 
ඕනෑ.  

අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමා විෙව්චනයක් කළා, 
මහ බැංකු වාර්තාවට අනුව  2016 ෙම් රෙට් ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගය අඩු වුණාය කියලා. ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය නැත්නම් 
සංවර්ධනය සම්බන්ධෙයන් නිරෙප්ක්ෂක විශ්ෙල්ෂණයකට වඩා 
සාෙප්ක්ෂ විශ්ෙල්ෂණයක් කළ යුතු බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
කියන්න කැමැතියි. අෙප් රට දූපතක්. ඒ නිසා  හුෙදකලාෙවලා 
අපට දියුණු ෙවන්න බැහැ. ඒ නිසා අපි ෙලෝකයත් එක්ක වාෙග්ම 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ ෙපොළත් එක්ක සාෙප්ක්ෂව බලන්න ඕනෑ, 
අපි දියුණු ෙවනවාද, වැෙටනවාද කියලා.  
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පසුගිය වසර ෙදෙක් - 2015, 2016 - මුළු ෙලෝකෙය්ම ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගය අඩු වුණා. උදාහරණයක් වශෙයන් චීනය 
ගත්ෙතොත් 2016 වනෙකොට චීනෙය් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 
තිබුෙණ් සියයට 6.7යි. ඒ කියන්ෙන්, අවුරුදු 26කින් පස්ෙසේ 
චීනෙය් අඩුම ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සිදු  වුෙණ් 2016 
අවුරුද්ෙද්දීයි. ෙලෝකෙය් ෙලොකුම ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් 
තිෙබන රටවලත් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය අඩු වනවා.  

ෙලෝක ආර්ථික පකාශයට - World Economic Outlook එකට 
- අනුව 2014 අවුරුද්ෙද් ෙලෝක ආර්ථික වටිනාකම ෙඩොලර් 
බිලියන 78,042යි. 2016 වනෙකොට ෙලෝක ආර්ථිකෙය් වටිනාකම 
ෙඩොලර් බිලියන 75,213ට අඩු වනවා. ඒ කියන්ෙන්, ෙලෝක 
ආර්ථික වටිනාකමම අඩු වනවා. ෙලෝක ආර්ථික වටිනාකෙම් 
සියයට 3.6ක අඩු වීමක් සිදු වනවා.  2014 ෙලෝක ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගය සියයට 3.4 සිට සියයට 3.1 දක්වා අඩු වනවා. ෙම් කාරණය 
දිහා සාෙප්ක්ෂව බලනෙකොට එය මුළු ෙලෝකෙය්ම සිදු ෙවච්ච 
ෙදයක්. අනික් රටවල් දිහා බලන්න. උදාහරණයක් වශෙයන් 2014 
අවුරුද්ෙද් ලංකාෙව් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 5.1යි. එය 
2016 වනෙකොට සියයට 4.4යි. 2014 අවුරුද්දත් එක්ක සාෙප්ක්ෂව 
බලනෙකොට ලංකාෙව් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගෙය් පමාණය 
අඩුෙවලා තිෙබනවා. චීනෙය් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගෙය් සියයට 
9.6කින් අඩු වීමක් සිදුෙවලා තිෙබනවා. මැෙල්සියාෙව් 2016 
අවුරුද්ෙද් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 28කින් අඩුවීමක් 
සිදුෙවලා තිෙබනවා. ඉන්දියාෙව් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 
52කින් අඩු වීමක් සිදුෙවලා තිෙබනවා. ඒ හා සාෙප්ක්ෂව 
බලනෙකොට ලංකාෙව් නියඟයක් තිබුණා; ගංවතුර ගැලුවා; පශ්න 
ෙගොඩාක් තිබුණා; ණය කන්දරාවක් බාර ගන්න සිදු වුණා; 
ආර්ථිකය විනාශ කරලා තමයි අපට බාර දුන්ෙන්. ඒ එක්කම අපි 
ෙම් රෙට් ආර්ථිකය දියුණු කිරීම සඳහා පියවර අරෙගන 
තිෙබනවාය කියන කාරණයත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම 
කියන්න කැමැතියි. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය නම් අවසානයි. 
 

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
මම ෙම් කාරණයත් කියලා මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්.  

ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා - අගමැතිතුමා - විෂයය බාර 
ඇමතිවරයා හැටියට පළමුවැනි වතාවට ෙම් රෙට් බැඳුම්කර නිකුත් 
කිරීෙම් පතිපත්තියක් සකස් කරලා තිෙබනවා. අවුරුදු 10ක් මහින්ද 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව තිබුණත් ඒ ආණ්ඩුවට බැඳුම්කර නිකුත් කිරීෙම් 
පතිපත්තියක් හදන්න බැරි වුණා. නමුත් අපි අලුත් පතිපත්තියක් 
සකස් කරලා, ජූලි 27 වැනිදා සිට බැඳුම්කර නිකුත් කිරීෙම් 
න්යායාත්මක  වැඩ පිළිෙවළක් මහ බැංකුෙව් අධිපතිවරයා සහ 
එතුමාෙග් කණ්ඩායම විසින් කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. 
ඇෙමරිකාෙව් US Treasury එෙකන් උපෙදස් අරෙගන, ෙම් රෙට් 
විනිවිද භාවය ඇති කිරීමට නිවැරැදි කමෙව්දයක් මහ බැංකුව විසින් 
ඇති කරලා තිෙබනවා. අද වනෙකොට ෙබොෙහොම විනිවිද භාවෙයන් 
එය කියාත්මක කිරීෙම් රාමුව මහ බැංකුව තුළ සකස් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ තුළින් ෙම් රටට  විශාල ශක්තියක් ෙවයි කියා මා 
විශ්වාස කරනවා. ස්තුතියි. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. Douglas Devananda. 

You have ten minutes. Before he starts, will an Hon. 

Member propose the Hon. Lucky Jayawardana to the 
Chair? 
 

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
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  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
 

[பி.ப. 1.11] 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

நாணய விதிச் சட்டத்தின் அத்தியாயம் 422இன் 35ஆம் 
பிாிவின் ஏற்பா க க்கு அைமவாக, ஒவ்ெவா  நிதியாண் ம் 

ந்த டன் அந்நிதியாண் ல் மத்திய வங்கியின் நிைலைம, 
நாணயச் சைபயினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ெகாள்ைகக ம் 
வழி ைறக ம், அத்தைகய ெகாள்ைககைள ம் வழி ைற 
கைள ம் கைடப்பி க்கத் ண் ய நாட் ன் ெபா ளாதார 
மற் ம் நிதியியல் சூழ்நிைலகள் ஆகியவற்ைற மீளாய்  
ெசய் , மீளாய்  ெசய்யப்பட்ட நிதியாண்  வைடந்  04 
மாதங்க க்குள் இலங்ைக மத்திய வங்கியின் நாணயச் 
சைபயான  மத்திய வங்கியின் ஆண்டறிக்ைகைய நிதியைமச் 
ச க்குச் சமர்ப்பிக்க ேவண் ம் என்ற சட்டத் ேதைவப் 
பாட் ற்கு இணங்க இவ்வறிக்ைக நிதியைமச்சர் லமாகப் 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள . இ  நாணயச் 
சைபயின் 67வ  அறிக்ைகயாகும். இவ்வறிக்ைகையச் சட்ட 
ஏற்பா க க்கைமவாகக் கு கிய காலத்தில் ெநறிப்ப த்திய 
மத்திய வங்கியின் ஆ நர் இந்திரஜித் குமாரசாமி அவர்கைள 
இச்சந்தர்ப்பத்தில் பாராட் வ  ெபா த்தமாகும். இவ்வாறான 
விவாதத்தில் நான் 1994ஆம் ஆண் ந்  அதாவ  கடந்த 
23 வ டங்களாகப் பங்குெகாண் வ கின்ேறன் என்பைத ம் 
இங்ேக குறிப்பிட ேவண் ம்.  

உலகளாவிய சவால்க க்கும் மற் ம் உள்நாட் ச் சவால் 
க க்கும் மத்தியில் 2016இல் இலங்ைகயின் ெபா ளாதாரம் 
உண்ைம நியதிகளில் 4.4 சத தத்தில் வளர்ச்சி கண்டதாக, 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்ைகயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள . 
2016இல் 4.4 சத தத்தால் வளர்ச்சி கண்டைமக்கு நிதியியல் 
பணிகள், காப் தி, ெதாடர் ட்டல்கள், ேபாக்குவரத்  
மற் ம் ெமாத்த, சில்லைற வியாபாரம் என்பவற்றால் ஏற்பட்ட 
வளர்ச்சி உதவியாக அைமந்தெதன் ம் எ த் ைரக்கப் 
பட் ள்ள . ேவளாண்ைம, காடாக்கல் மற் ம் மீன்பி  
ெதாடர்பான நடவ க்ைககளில் இத் ைறயின் பங்களிப்  
2015ஆம் ஆண் ல் 7.8 சத தத்தி ந்  2016ஆம் ஆண் ல் 
7.1 சத தத்திற்குக் குைறவைடந் ள்ள . 2016ஆம் ஆண் ல் 
நிலவிய ேமாசமான காலநிைலகளால் ெநல், ேதயிைல, 
இறப்பர், ெதங்கு  என்பவற்றின் உற்பத்திகள் இவ்வாண் ப் 
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பகுதியில் ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட் ள்ளன.  அத்ேதா  
ெசயற்ைக இரசாயன உரங்களின் பாவைனயி ம் ச்சிக் 
ெகால் யின் பாவைனயி ம் கட் ப்பா கள் விதிக்கப்பட்ட 
ைமயான  விவசாய உற்பத்தியில் ழ்ச்சிைய ஏற்ப த்தின.  

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கைளப் ெபா த்தவைரயில் 
2016இல் நிலவிய வரட்சியினா ம் ெசயற்ைக இரசாயன 
உரங்களின் பாவைனயி ம் ச்சிெகால் யின் பாவைனயி ம் 
ஏற்பட்ட பாாிய ழ்ச்சி காரணமாக ம் விவசாயிக ம் 
ெதாழிலாளர்க ம் ெசால்ெலாணாத வாழ்க்ைகத் யரங் 
க க்கு கம்ெகா க்க ேநா்ந் ள்ள .  ஒ  ேபாக விவசாயச் 
ெசய்ைகக்ேக தம  தங்க நைககைள ஈ ைவத் ப் 
பயிர்ெசய் ம் விவசாயிகள், அந்தப் ேபாகத் ப் பயிர்களின் 
அ வைடயில் நஷ்டமைடய ேநாிட்டால், அ த்த ேபாக 
விவசாயச் ெசய்ைகக்குத் தாம் வா ம்  வாசல்கைள அடகு 
ைவக்கேவண் ய இக்கட்டான நிைலைமக்குத் தள்ளப் 
ப கின்றனர்.  2017ஆம் ஆண் ம் ேம ம் வரட்சி 
ெதாட மானால் விவசாயத்ைத நம்பி வா ம் மக்கள் 
அைனத்ைத ம் இழந்  கு ம்பத்ேதா  திக்கு வந்  
ைகேயந் ம் நிைலைமேய ஏற்ப ம். அவ்வாறான ஒ  சூழ ல் 
தமக்கான மானியக் ேகாாிக்ைககைள ம் நிவாரணக் 
ேகாாிக்ைககைள ம் ன்ைவத் ப் ேபாராட்டங்களில் 
இறங்கும் நிைலைம ம் அவர்க க்கு ஏற்படக்கூ ம்.   

இப்ெபா  நாட் ல் 19 மாவட்டங்களில் நில ம் 
வரட்சியான காலநிைல காரணமாக 11,97,365 ேபா் 
பாதிக்கப்பட் ள்ளனர் என்  இடர் காைமத் வ 
நிைலயத்தின் அறிக்ைக ெதாிவிக்கின்ற . இதில் வட 
மாகாணத்தில் 1,43,284 கு ம்பங்கைளச் ேசா்ந்த 4,95,994 ேபா ்
பாதிக்கப்பட் ள்ளனர் என் ம் ெதாிவிக்கப்பட் ள்ள . 
அேதேபால், கிழக்கு மாகாணத்தில் 72,989 கு ம்பங்கைளச் 
ேசாந்்த 2,63,527 ேபா் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர் என்  இடர் 

காைமத் வ மத்திய நிைலய அறிக்ைகயில் ெதாிவிக்கப் 
பட் ள்ள .  இவ்வா  வரட்சியால் பாதிக்கப்பட் ள்ள 
மக்களின் ெதாழில் வாய்ப் க்கள் பாதிக்கப்பட் ள்ள டன், 
அங்கு உண  மற் ம் கு நீர்ப் பற்றாக்குைற ம்  
நில கின்ற .  இந்த மக்க க்குத் ேதைவயான நிவாரண 
மற் ம் உதவிகைள வழங்குவதற்கு அரசாங்க ம் 
அதிகாாிக ம் அக்கைற ட ம் ாிதமாக ம் ெசயற்பட 
ேவண் ம்.  

வரட்சியினால் வட மாகாணத்தில், குறிப்பாகத் தீ ப் 
பகுதிகளில் வா ம் மக்கள் கு நீர்ப் பிரச்சிைனக்கும் உண ப் 
பிரச்சிைனக்கும் கம்ெகா க்க யாமல் தம  ர் க 
வாழ்விடங்கைளவிட்  ேவ  இடங்க க்கு இடம்ெபயர்ந்  
ெசல்லேவண் ய ர்ப்பாக்கிய நிைலைமைய 
எதிர்ெகாண் ள்ளனர்.  இேதேபான்  நாட் ன் ஏைனய 
பகுதிகளி ம் மக்கள் பல பிரச்சிைனக க்கு கங்ெகா த்  
வ கின்றனர். இவ்வாறான இடப்ெபயர் களா ம் த்தம் 
காரணமாக ஏற்பட் ந்த இடப்ெபயர் களா ம் தம  
ெசாந்தத் ெதாழில் ைறகைள, ெதாழில் யற்சிகைளத் 
ெதாடர யாமல் மக்கள் தற்கா க இடங்களில் வசிக்க 
ேநாி ம்ேபா  நம  நாட் ன் உற்பத்தி ம் ெபா ளாதார 
வளர்ச்சி ம் கணிசமான அளவில் ழ்ச்சிையச் சந்திக்கின்ற .   

தற்ெபா  நாட் ல் நில ம் வரட்சியினால் மட்  
மல்லாமல், ெதாடர்ச்சியாக நைடெப ம் ேவைல நி த்தங் 
களா ம் திப் ேபாராட்டங்களா ம் நாட் ன  ெபா ளா 
தாரத்தின் லங்களாகிய சகல உற்பத்தித் ைறக ம் பாதிப் 
பைட ம் என்ப  நான் கூறி நீங்கள் ெதாிந்  
ெகாள்ளேவண் ய விடயமல்ல. பசியி ம் பட் னியி ம் 

இ ப்ேபா க்கு, "வரட்சிக்கு கம்ெகா ப்ப  எப்ப ?" என்  
ெசய்யப்ப ம் ேபாதைனகள் லம் எந்தப் பிரேயாசன ம் 
ஏற்படப்ேபாவதில்ைல. ேவளாண்ைமத் ைறயின் 
வளர்ச்சிைய ஊக்குவிப்பதற்கும் உற்பத்தித் திறைன 
ேமம்ப த் வதற்குமாக 2016இல் அரசாங்கம் பல நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்கைள ேமற்ெகாண்ட  என்ப  உண்ைமேய. 2016-
2018 காலப்பகுதிக்கான ேதசிய உண  உற்பத்தி நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்தில் ெதாிந்ெத க்கப்பட்ட பணிகளில் நாட் ைனச் 
சுயநிைற  காணச்ெசய்தல், - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! Hon. Speaker will now take the Chair.  

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධනන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON.  LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. SPEAKER  took the Chair. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, you may continue your speech. 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
நன்றி, ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள!  

-உற்பத்தித் திறைன  ேமம்ப த் கின்ற வழி ைறகைள 
அறி கப்ப த்தல், ேவளாண்ைம ெசய்ேவா க்கு இலாபம் 
த ம் விைலகைள உ திப்ப த்தல், உள்நாட்  மற் ம் 
பன்னாட் ச் சந்ைதகள் இரண் ம் ேபாட் த்தன்ைம மிக்க 
சந்ைதகைளத் தடங்க ன்றி அ க இய ைமப்ப த் தல், 
பண்ைணப் ெபாறி ைறகைள ேமம்ப த்தல், அ வைடக்குப் 
பின்னரான இழப் க்கைளக் குைறத்தல், வழங்கல் சங்கி ைய 
வ ப்ப த்தல், பயிர்ச்ெசய்ைகயின் கீழான நிலப்பரப்பிைன 
விாி ப த் தல், உயர் விைளச்சைலத் த ம் விைத 
வைககைளப் பயன்ப த் வதைனப் பிரபல்யப்ப த் தல், 
பயன்த ம் காைமத் வ நைட ைறகைள அறி கப்ப த்தல் 
என்பவற்ைற உள்ளடக்கிய பல இலக்குகைளப் பற்றி ம் 
அரசாங்க ம் அரச நி வனங்க ம் கவனம் ெச த்தின.    

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, your time is coming to an end. 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Sir, I was told that I have ten minutes.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
You started at 01.11 p.m. Now the time is 1.19 p.m.  I 

am telling you that your time is coming to an end.  You 
have one more minute.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Sir, the Chair was changed twice and I lost my time.   

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
So, I will give you one minute extra.  
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
இ  தவிர ம் ன்றாண்  ேதசிய நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு 

“ ைமயான ேதசம்” எனத் தைலப்பிடப்பட் , உயர் 
நச்சுத்தன்ைம ெகாண்ட ேவளாண்ைம இரசாயனங்களின் 
பயன்பாட் ைனத் த ப்பதைன ம் பாரம்பாிய வைக அாிசி 
உற்பத்திைய மீள அறி கப்ப த் வதைன ம் ேநாக்காகக் 
ெகாண்ட, ஆேராக்கியத் தன்ைமயிைனப் பிரபல்யப் 
ப த் வதற்கான அரசாங்கத் திட்டங்க ம் வரேவற்கப்பட 
ேவண் யேத.  

இச்சந்தர்ப்பத்தில் வட மாகாணத்தின் பணப் பயிரான 
ைகயிைல விவசாயத்தில் ஈ பட் ள்ள கமக்காரர்களின் 

பிரச்சிைனகைள ம் அரசாங்கத்தின் கவனத்திற்குக் 
ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன். வ ைமயினால் உழ ம் கடற் 
ெறாழிலாளர்க க்கு உலர் உண கைள வழங்குவைத விட ம் 
மீன்பி  உபகரணங்கைள ம் அவற்ைறப் பயன்ப த்  
வதற்கான பயிற்சிைய ம் வழங்குவ  நீண்டகால அ ப் 
பைடயில் பய ள்ளதாக அைமவ டன், அ  அவர்களின் 
வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்ப த்தி உற்பத்திைய ம் அதிகாிக்கச் 
ெசய் ம். இக்க த்  ைகயிைல விவசாயிக க்கும் 
ெபா ந் ம். 2020ஆம் ஆண்டளவில் ைகயிைலச் 
ெசய்ைகையத் தைடெசய்வதற்கு அரசாங்கம் தயாராகி 
வ கின்ற . இச்ெசய்தியான  தற்ேபா  அந்த விவசாயிகள் 
மத்தியில் அைமதியின்ைமையத் ேதாற் வித்தி க்கின்ற . 
எனேவ, ன்னாயத்தமாக இப்ெபா தி ந்ேத ைகயிைல 
உற்பத்தி தைடெசய்யப்ப ம் காணிகளில் - 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, your time is over now. 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Sir, I am going to finish. 

எனேவ, ன்னாயத்தமாக இப்ெபா தி ந்ேத 
ைகயிைல உற்பத்தி தைடெசய்யப்ப ம் காணிகளில் அந்த 

மண் க்கும் காலநிைலக்கும் ெபா த்தமான ைகயிைலக்குச் 
சமமான அல்ல  அதற்கும் ேமலதிகமான வ வாையத் 
தரக்கூ ய மாற் ப் பயிாிடல் ெதாழில் ைறகைள 
அறி கப்ப த்தி, அவ்விவசாயிகள் அதற்குப் பழக்கப் 
ப ம்வைர அவர்கள் எதிர்ெகாள் ம் ெபா ளாதார ெந க்க  
க க்குப் பாிகாரமாக, மானிய வசதிகைள ம் அரசாங்கம் 
வழங்கேவண் ம். அவ்வா  இல்லாத பட்சத்தில் அவர்கள் 
மத்தியி ம் பாாிய ெபா ளாதார ெந க்க  ஏற்ப வ டன், 
அவர்களால் நாட் க்குக் கிைடத்த ெபா ளாதாரப் பங்களிப் ம் 
இல்லாமல் ேபாய்வி ம் என்பைத அரசாங்கம் அக்கைறேயா  
கவனத்தில் எ க்கேவண் ம் என்  கூறிக்ெகாண் , என  
உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன்.  

[අ.භා. 1.22] 

 
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, 2016 මහ බැංකු වාර්තාව පදනම් 

කරෙගන රාජ්ය මූල්ය අර්බුදය ගැන විවාද කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී  
කථා කිරීමට මට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම 2015 ජනවාරි 08ෙවනි දා ජනතා ජයගහණයත් 
සමඟ අපට ඉතාමත්ම බැරෑරුම් ආර්ථිකයක් සහිත රටක් භාර 
ගැනීමට සිදු වුණා. ඒ අවස්ථාෙව් සිට ෙම් දක්වා විශාල අභිෙයෝග 
හමුෙව් ආර්ථිකය යම්කිසි ස්ථාවර මට්ටමක තබා ගනිමින්, අෙප් 
රෙට් ජනතාවට ශක්තියක් ලබා ෙදමින් අෙප් ආර්ථිකය ඉදිරියට 
ෙගනයාමට රජය විසින් ගන්නා ලද උත්සාහය අපි විෙශේෂෙයන් 
අගය කරන්නට ඕනෑ. අපි රජය භාර ගන්නා අවස්ථාව වන විට 
අෙප් රෙට් ආදායම ඉතිහාසෙය්, 1950 සිට ෙම් දක්වා තිබුණු අඩුම 
අගය ගත්තා.  

1950දී අෙප් රෙට් ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 
16.1ක් වන විට, එහි වැඩිම අගය 1978 එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය 
යටෙත් සියයට 28.9ක් වුණා. ඒ වාෙග්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
රජය 1994දී ෙපොදු ජන එක්සත් ෙපරමුණට ෙම් රට භාර ෙදන විට 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 20.5ක්වූ අෙප් රෙට් ආදායම 
අප 2015 නැවත රට භාර ගන්නා අවස්ථාව වන විට සියයට 
11.6ක් දක්වා අඩු ෙවලා තිබුණා. ෙමවැනි තත්ත්වයක් තුළ, 
විෙශේෂෙයන්ම ස්වාභාවික විපත්, නාය යෑම්, ජල ගැලීම් සහ 
ආර්ථික අර්බුද හමුෙව් අෙප් රෙට් ආදායම අද වන විට දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 11.6කට වඩා වැඩි පමාණයකට ඉහළ 
නංවා ගැනීමට හැකි ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒක අෙප් 
රජෙය් ආර්ථික කළමනාකරණෙය් අගය කළ යුතු කරුණක්.  

ෙකෙසේ ෙවතත් අපි සෑම වසරකම අය වැය ඉදිරිපත් කරන 
අවස්ථාෙව් අය වැය ඇස්තෙම්න්තුවක් ඉදිරිපත් කරනවා. අෙප් 
රෙට් ආර්ථිකය පිළිබඳව කථා කරන විට හැම ෙව්ලාෙව්ම රෙට් 
ආදායම සහ වියදම ගැන අපි කථා කරන්නට ඕනෑ; සාකච්ඡා 
කරන්නට ඕනෑ. අපි සෑම වසරකම අය වැය ඉදිරිපත් කරද්දී අෙප් 
ආදායම පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුවට දළ ඇස්තෙම්න්තුවක් ඉදිරිපත් 
කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම 2015 අය වැෙය්දී 2016 ෙම් රෙට් ආදායම 
පිළිබඳව ඇස්තෙම්න්තු ඉදිරිපත් කරලා තිබුෙණ් රුපියල් බිලියන 
2,047ක් ෙලසයි. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 204,700ක්. නමුත් 
දැන් අපට 2016 වසෙර් සත්ය ආදායම ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 2016 
වසෙර් අපට ලැබුෙණ් රුපියල් බිලියන 1,658යි. ඒ කියන්ෙන් 
රුපියල් ෙකෝටි 165,800යි. ෙමවැනි තත්ත්වයක් තුළ දිගින් දිගටම 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන පමාණයට  රාජ්ය ආදායම ලැෙබන්ෙන් 
නැති තත්ත්වයක් තිබුණා. සාමාන්යෙයන් ආදායෙමන් සියයට 
20ක පමණ අඩුවීමක් තිබුණා. ඒ තත්ත්වය 2016 සහ 2017 
වසරවලටත් ෙපොදු ෙවලා තිබුණා. 2016 - 2017දීත්  රුපියල් 
ෙකෝටි 299,700ක ආදායමක් බලාෙපොෙරොත්තු වුණත් ලබන වසර 
වන විට අපට රුපියල් ෙකෝටි 170,000කට වඩා ආදායමක් 
ලැෙබන එකක් නැහැ. නමුත් අපි හැම අවස්ථාෙව්ම ෙම් ණය 
පියවීම සඳහා, ෙම් පරතරය පියවීම සඳහා අවශ්ය ණය පමාණය 
ගැනීමට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ලබා ගන්නවා.  

 ආණ්ඩුව භාර ගන්නා අවස්ථාෙව්දී ගරු අගාමාත්යතුමා ෙම් 
රටට පකාශ කළා, අපි තවදුරටත් ෙම් රෙට් ජනතාව ණයකාරෙයෝ 
බවට පත් කරන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙමොකද, අපි ෙම් රට භාර 
ගන්නා අවස්ථාෙව්දී සමස්ත ණය පමාණය රුපියල් ෙකෝටි 

371 372 



2017 අෙගෝස්තු 10 

750,000ක් පමණ තිබුණා. එක් පුද්ගලෙයකු ෙලෝකයට රුපියල් 
400,000ක් ණය ෙවලා තිබුණා. 2005දී මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
ෙම් රට භාර ගන්නා අවස්ථාෙව්දී ඒක පුද්ගල ණය පමාණය 
තිබුෙණ් රුපියල් 95,000යි. නමුත් අප රට භාර ගන්නා 
අවස්ථාෙව්දී එය රුපියල් 400,000 බවට පත් ෙවලා තිබුණා. ඒ 
නිසාම ගරු අගාමාත්යතුමා රටට පකාශ කළා, අපි නැවත වරක් 
ෙම් රෙට් ජනතාව ණයකාරෙයෝ බවට පත් කරන්ෙන් නැහැයි 
කියලා. එහි පතිඵලයක් ෙලස ණය ගැනීම සීමා කිරීම තුළ අපි 
2016 වසෙර්  රුපියල් බිලියන 1,699ක ණයක් ගන්නට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අනුමැතිය ලබා ගත්තා. පාර්ලිෙම්න්තුව 
අනුමත කරන ණය පමාණය ඉක්මවා ණය ගැනීමට කිසිෙසේත්ම 
හැකියාවක් නැහැ. අපි ණය ගැනීමට අනුමැතිය ලබා ගත්ෙත් 
රුපියල් බිලියන 1,699කටයි. නමුත් අපි ඒ පමාණයටත් වඩා අඩු 
පමාණයක් තමයි ණය ගත්ෙත්. අපි 2017 වසර ට -ෙම් ගත වන 
වසරට- ණය ගැනීම සඳහා පසු ගිය වසෙර් අය වැෙයන් සීමාව 
දැම්ෙම් රුපියල් බිලියන 1,579කටයි. ඒ කියන්ෙන් 2016 වසරට 
වඩා රුපියල් බිලියන 120ක්, -රුපියල් ෙකෝටි 12,000ක්- අඩුෙවන් 
ණය ගැනීම සඳහා තමයි පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අනුමැතිය ලබා 
ගත්ෙත්. 

මම ෙම් කියන්න යන්ෙන් අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමා පැවසූ 
පරිදි  ණය ගැනීෙම් සීමාව අඩු කරන විධියයි. 2016 වසෙර් ණය 
වශෙයන් ගැනීමට තීන්දු කළ බිලියන 1,699 ෙවනුවට අපි 2017 
වසෙර් බිලියන 1,579ක් ණය වශෙයන් ගැනීමට තීන්දු කළා. ඒ 
කියන්ෙන් ෙකෝටි 12,000ක් අඩුෙවන් ගැනීමට තීන්දු කළා. නමුත්, 
පසු ගිය 2014 වසෙර් අය වැය ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව්දී එවකට 
පැවැති රජෙය් ණය ගැනීෙම් සීමාව තිබුෙණ් ෙකෝටි 147,800ක් -
බිලියන 1,478ක්-. නමුත්, ඊට පසු වසර වන 2015 වසෙර් 
ඔවුන්ෙග් ණය ගැනීෙම් සීමාව බිලියන 1,780ක් -ෙකෝටි 
178,000ක්- වුණා. ෙම් අතර පරතරය පමණක් ෙකෝටි 31,200ක් -
බිලියන 312ක්-. අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමා එදා පැවසූ පරිදි අපි ණය 
ගැනීෙම් සීමාව අඩු කරලා ජනතාවෙග් ණය බර අඩු කරන බවට 
ෙහොඳම සාක්ෂිය තමයි ඒක. පසු ගිය රජය අවුරුද්දක් තුළ ණය 
ගැනීෙම් සීමාව බිලියන 312කින් වැඩි කරලා තිෙයද්දි අෙප් රජය 
2016-2017 වසර තුළ ණය ගැනීෙම් සීමාව අඩු කිරීම පිළිබඳව අපි 
අගය කරන්න ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රජය බලයට පැමිණි පසු ජනතාව 
ෙවනුෙවන් සහනාධාර ලබා දීම සඳහා විශාල වශෙයන් වැඩ 
කටයුතු කළා. ෙමවැනි විශාල ආර්ථික අර්බුදයක් හමුෙව්ත් ෙමවර 
පමණක් සහනාධාර ෙවනුෙවන් අපි රුපියල් ෙකෝටි 20,000ක් 
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. අෙප් රජය බලයට පැමිණි වහාම අපි 
ඉන්ධන මිල ඉතා ශීඝෙයන් අඩු කළා. අපි ෙපටල් ලීටරයක මිල 
රුපියල් 40කින් අඩු කළා. ෙපටල් මිල අඩු කිරීම තුළින් ජනතාවට 
ෙකොපමණ සහන ලැබුණාද? ලංකාෙව් ෙමෝටර් සයිකල් 
3,700,000ක් තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 3,700,000ක් 
ෙමෝටර් සයිකල් පාවිච්චි කරන අය දවසකට ෙපටල් ලීටර් 2 
බැගින්  භාවිත ෙකරුෙවොත් රුපියල් 40 ඒවා ෙදකක් කියන්ෙන් 
රුපියල් 80ක් දවසකට ඉතිරි වනවා. ඒ රුපියල් 80, මාසයක 
සාමාන්ය දින ගණන වන 30න් වැඩි කළාම රුපියල් 2,400යි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ඒ අනුව ලක්ෂ 37ක් වූ ෙමෝටර් සයිකල් භාවිත කරන අයට 

රුපියල් 2,400ක මුදලක් අෙප් රජය ඉතිරි කරලා දුන්නා. අෙප් 

රෙට් three-wheelers 1,200,000ක් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් තිෙබන 
three-wheelers 1,200,000න්, three-wheeler එකක් දවසකට 
ෙපටල් ලීටර් 5ක් භාවිත කරනවා කියලා අපි හිතමු. රුපියල් 40, 
5න් වැඩි වුණාම රුපියල් 200යි. 200, මාසයක සාමාන්ය දින 
ගණන වන 30න් වැඩි කළාම රුපියල් 6,000යි. ෙපටල් ලීටරයක 
මිල රුපියල් 40කින් අඩු කිරීම තුළින්, three-wheelers පාවිච්චි 
කරන 1,200,000කට අපි මසකට රුපියල් 6,000ක ඉතිරියක් ලබා 
දීලා තිෙබනවා. Three-wheelers පාවිච්චි කරන 1,200,000ත්, ඒ 
වාෙග්ම ෙමෝටර් සයිකල් පාවිච්චි කරන 3,700,000ත් කියන ෙම් 
සෑම ෙකෙනක්ම සාමාන්යෙයන් ගෑස් සිලින්ඩරයක් මාසයක් 
පාවිච්චි කරනවා. ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 1,300කින් අපි 
අඩු කරලා තිෙබනවා. එතෙකොට රුපියල් 1,300කින් ගෑස් 
සිලින්ඩරයක මිල අඩු කිරීම තුළිනුත් ජනතාවට සහනයක් 
ලැෙබනවා. ලංකාෙව් සිටින පවුල් 5,200,000න්, පවුල් 
2,800,000කට පමණ සාමාන්යෙයන් මසකට රුපියල් 5,000ක, 
රුපියල් 6,000ක ඉතිරියක් ඉන්ධන මිල අඩු කිරීම තුළින් පමණක් 
අපි ලබා දීලා තිෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් 1,400,000ක් 
වන රජෙය් රැකියා කරන අයෙග් වැටුප අපි රුපියල් 10,000කින් 
වැඩි කළා. රුපියල් 750 සමෘද්ධි සහනාධාරය රුපියල් 1,500 
කරලා, රුපියල් 1,500 සමෘද්ධි සහනාධාරය රුපියල් 3,000 
කරලා, රුපියල් 1,000 සමෘද්ධි සහනාධාරය රුපියල් 2,000 කරලා 
අපි විශාල ෙලස සමෘද්ධි සහනාධාර වැඩි කිරීමකුත් කළා. අෙප් 
රෙට් අවුරුදු 70ට වඩා ඉහළ වයෙසේ අය ලක්ෂ 5ක් ඉන්නවා. ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් රුපියල් 1,000ක් වූ වැඩිහිටි දීමනාව රුපියල් 
2,000ක්  දක්වා අපි වැඩි කළා. ඒ වාෙග්ම ආබාධිත අය සඳහා 
ෙගවන රුපියල් 1,500ක් වූ  දීමනාව රුපියල් 3,000ක් දක්වා අපි 
වැඩි කළා. එෙසේම  වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා ෙගවන රුපියල් 
3,000ක් වූ දීමනාව අපි රුපියල් 5,000ක් දක්වා වැඩි කළා. ගැබිනි 
මාතාවන්ට රුපියල් 2,000 බැගින් මාස 10ක් රුපියල් 20,000ක් 
ලබා ෙදන්න අපි තීන්දු කළා. පසු ගිය රජය ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ෙවනුවට රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර ගන්න කිව්වාම,  රුපියල් 500ක් 
තමන්ෙග් අතින් දීලා ෙපොෙහොර ගත් අයට ෙහක්ෙටයාරයකට 
රුපියල් 25,000ක් ඔවුන්ෙග් බැංකු ගිණුමට දමා ඔවුන්ෙග් අතින් 
ශතයක්වත් වැය වන්ෙන් නැතිව ෙපොෙහොර ලබා ගැනීෙම් 
අවස්ථාව අපි සලසා දුන්නා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි මාධ්යෙව්දින් සඳහා දැන් ණය 
ෙයෝජනා කමයක් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් උපකරණ 
ගැනීමට ෙපොලී රහිතව රුපියල් ලක්ෂ 3ක ණය මුදලක් ලබා දීම 
සඳහා අපි ෙම් ණය ෙයෝජනා කමය ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ගරු 
අගාමාත්යතුමා "ස්වශක්ති" ණය ෙයෝජනා කමය යටෙත් සෑම ගාම 
ෙසේවා වසමකටම සියයට 6 ෙපොලියට රුපියල් 250,000ක ණය 
මුදලක් ලබා ගැනීම සඳහා අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම තරුණ ෙසේවා සභාව හරහා "ගමට ෙකෝටියක්" 
වැඩසටහන යටෙත් අෙප් රෙට් තිෙබන ගාම නිලධාරි වසම් 
14,020න්, සියයට 25ක් වූ ගාම නිලධාරි වසම් 3,500කට රුපියල් 
150,000ක මුදලක් දීලා රුපියල් ලක්ෂ 3ක වැඩක් කිරීම සඳහා 
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා තිෙබනවා. අෙප් රජය බලයට 
පැමිණි  අවස්ථාෙව් සිට අපි ෙමවැනි වැඩ පිළිෙවළ රාශියක් 
කියාත්මක කළා.  

2015 දී එක් ගාම නිලධාරි වසමකට රුපියල් ලක්ෂ 10කුත්, 
2016 දී රුපියල් ලක්ෂ 10කුත්, 2017 දී රුපියල් ලක්ෂ 5කුත් 
බැගින් එක් ගාම නිලධාරි වසමකට රුපියල් ලක්ෂ 25ක මුදලක් 
අපි ලබා දීලා තිෙබනවා. සෑම පාර්ලිෙම්න්තු ආසනයකටම මාර්ග 
සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වියදම් කිරීමට රුපියල් ෙකෝටි 4ක -
මිලියන 40ක- මුදලක් අපි ලබාදීලා තිෙබනවා. ආර්ථික අර්බුදයක් 
හමුෙව්ත් ෙමවැනි සහනාධාර රාශියක් අෙප් රජය මඟින් ලබා දීලා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප් යුතුකම අපි ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය තුළ අපි 
පසුගිය දිනවලත් ණය ෙයෝජනා කම 8ක් හඳුන්වා දුන්නා. ෙමවැනි 
ආර්ථික අපහසුතාවක් තිෙබන තත්ත්වයක් තුළත් අෙප් රජය 
ෙමවැනි ෙද් ජනතාව ෙවනුෙවන් ඉටු කරලා තිෙබන බව පකාශ 
කරමින් මම නවතිනවා. 

 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතාෙග් 
ෙපෞද්ගලික කරුණු පැහැදිලි කිරීම 

மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்கவின  
ெசாந்த விளக்கம் 

PERSONAL EXPLANATION BY HON. RAVI 
KARUNANAYAKE  

 
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, ෙමම Personal Explanation එක 

ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර ලබාදීම පිළිබඳව මා ඔබතුමාට ෙබෙහවින් 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය දින කීපෙය් ජනමාධ්ය හා 
සමාජ මාධ්ය හරහා මා සම්බන්ධ විවිධ පවෘත්ති පළ වුණා; අදහස ්
හුවමාරු වුණා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත් මන්තීවරුන් යම් යම් මත පළ 
කළා. මට විරුද්ධව විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවකුත් භාර දී තිෙබනවා. 
ඒ නිසා මා හිතුවා ෙම් ගරු සභාවට කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් 
කරන්න. 

ෙකොළඹ 03, ෙමොනාක් නිවාස සංකීර්ණෙය් නිවසක මා පදිංචි 
වී සිටීම පිළිබඳ පශ්නයක් මතු වුණා. ඒ නිසා බැඳුම්කර ෙකොමිසම 
හමුෙව් මම කරුණු ඉදිරිපත් කළා.  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරයකු 
හා වග කිව යුතු ඇමතිවරයකු හැටියට ෙම් ගරු සභාව ඉදිරිෙය් 
කරුණු පැහැදිලි කිරීම හා මෙග් ස්ථාවරය පකාශ කිරීම වැදගත් 
කියා මා සිතුවා. මුලින්ම මම ෙම් පිළිබඳ  සත්ය කරුණු ෙම් ගරු 
සභාව ඉදිරිෙය් පැහැදිලි කරන්නම්.  

අප පදිංචිව සිටි බත්තරමුල්ල නිවෙසේ අලුත්වැඩියා කටයුතු 
නිසා ෙවනත් නිවසකට යෑෙම් අවශ්යතාවක් මතු වී තිබුණා. මට 
නිල නිවසක් ද තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා පවුෙල් උදවිය ෙවනත් 
නිවසක් ෙසව්වා. එහිදී නහිල් විෙජ්සූරිය මහතාෙග් දියණියට අයත් 
නිවසක් ලැබුණ බව අෙප් පවුෙල් අය මට පැවසුවා. අප ඒ නිවෙසේ 
පදිංචියට ගියා.  

නහිල් විෙජ්සූරිය මහතාෙග් දියණිය මෙග් දියණිෙග් පාසල් 
මිතුරියක්. නමුත්, ඇය ෙද්ශපාලනඥයකුෙග් නමට නිවස බදු දීමට 
අකමැති වී තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ෙදෙදනාෙග්ම පාසල් මිතෙයක් 
වූ අර්ජුන් ඇෙලෝසියස්ෙග් සමාගමක් ෙවත ෙම් නිවස බදු ෙදන 
ෙලස මෙග් දියණිය ෙයෝජනා කළා. ඒ සමාගෙම් නමට ඒ නිවස 
බදු දුන්නා. අෙප් දියණිය බදු මුදල් ඒ සමාගමට පතිපූරණය කළා.  

පසු කෙලක නිවස විකුණා දැමීමට හිමිකාරිය තීරණය කළ 
නිසා අෙප් පවුෙල් සමාගමක් විසින් එය මිලදී ගත්තා. ඒ සඳහා 
ෙසලාන් බැංකුෙවන් ණය මුදලක් ලබා ගත්තා. Seylan Bank - 

Ref: No - WTL/CRD/2016 - 1535, 29th  September, 2016 
දරන එම ණය මුදල සම්බන්ධ ෙල්ඛන මම ෙම් අවස්ථාෙව් 
සභාගත* කරනවා.  

ෙම්ක ෙපෞද්ගලික ෙකොම්පැනියක්. ඒත් මම හිතුවා  
විනිවිදභාවයක් අවශ්යයි කියා. ෙම් ණය වාරික ෙගවීම් සමාගම 
ෙවනුෙවන් සිදු කෙළේ සමාගෙම් සභාපතිවරයායි. ෙම් සියලු ෙගවීම් 
සමාගෙම් ගිණුම්ගත වී තිෙබනවා. ෙම් කියාදාමය පිළිබඳ 
සැඟවීමට කිසිවක් නැහැ. සවිසත්ර ෙතොරතුරු අවශ්ය අධිකාරින් 
ෙවත, අවශ්ය අවස්ථාවලදී ලබාදීමට අපට පුළුවන්. 

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙද්ශපාලනයට පිවිසුෙණ් අප 
රෙට් හිටපු ෙශේෂ්ඨ ෙද්ශපාලන නායකයකු වූ ලලිත් ඇතුලත්මුදලි 
මහතා සමඟ තිබුණු සමීප ඇසුර නිසායි. එතුමාත් 
ෙද්ශපාලනෙයන් හම්බ කළ ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. ඒත් එතුමාටත් 
"නැව් ගිලපු ලලිත්" කියමින් අපහාස කළා; ෙචෝදනා කළා.  
කාලයත් සමඟ ඒ ෙචෝදනා සියල්ල ෙබොරු බව ඔප්පු ෙවලා 
තිෙබනවා. එතුමාෙග් ඇසුර නිසා ෙද්ශපාලනයට අවතීර්ණ ෙවද්දී 
මම සාර්ථක ව්යාපාරිකෙයක්. මම මෙග් ෙපෞද්ගලික මුදල් 
ෙද්ශපාලනය නිසා නැති කර ගත්තා මිස, ෙද්ශපාලනෙයන් මුදල් 
හම්බ කෙළේ නැහැ. නීති විෙරෝධි ෙලස ෙහෝ  අනිසි ෙලස ෙහෝ 
නිවසක් ලබා ගැනීමට තරම් අවශ්යතාවක් මට නැහැ.  

ෙම් සභාව නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරු ෙබොෙහෝ ෙදනා 
බත්තරමුල්ෙල් මෙග් නිවසට පැමිණ තිෙබනවා. අෙප් පැත්ෙත් 
මන්තීවරු විතරක් ෙනොෙවයි, අනික් පැත්ෙත් අයත් විවිධ 
ෙද්ශපාලන සාකච්ඡාවලට ආවා; හිතවත්කමට ආවා; කාලා, බීලා 
සතුටු ෙවන්නත් ආවා; පක්ෂ මාරු කරන්නත් ආවා. ඒ ආපු 
හැෙමෝම මෙග් වත්කම් ගැන දන්නවා. මම නීති විෙරෝධී විධියට 
මුදල් හම්බ කර නැති බවත් දන්නවා. ම ෙග් ව්යාපාරික කටයුතු 
සඳහා කිසිම අවස්ථාවක ෙද්ශපාලන බලය පාවිච්චි කර නැති 
බවත් දන්නවා. මම ෙද්ශපාලනෙයන් මුදල් හම්බ කර නැති බව 
මට විරුද්ධ විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවට අත්සන් කළ හුඟක් අය 
ෙපෞද්ගලිකවම දන්නවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඉස්සර ඇමතිවරෙයක් තියා 
ඇමතිවරයකුට ගෑවුණු ෙකෙනක්වත් ෙකොමිසමක් ඉදිරියට කැඳවා 
නැහැ. බලෙයන් ඔළුව පුම්බාගත්ත ඇමතිවරු ඒ කා ලෙය් 
හැසිරුණු ආකාරය අපි දන්නවා. අගමැතිවරු කටයුතු කරපු හැටි 
අපි දන්නවා. ජනාධිපතිවරු කටයුතු කෙළේ රජවරු වාෙගයි. ඒ අය 
තවමත් නීතියට මුවාෙවන්න උත්සාහ කරනවා. අපි එෙහම නැහැ. 
අපි නීතියට ගරු කරනවා; යුක්තියට හිස නමනවා. බැඳුම්කර 
ෙකොමිසමට සාක්ෂිකරුෙවක් ෙලස ගිහින් සාක්ෂි ලබාදී මා 
ෙපන්නුම් කෙළේ ඒ නව ෙද්ශපාලන සංසක්ෘතියයි; නව 
ෙද්ශපාලන සදාචාරයයි.  

බැඳුම්කර ෙකොමිසම පත් කෙළේ බැඳුම්කර නිකුත් කිරීෙම්දී 
සිදුවූ කරුණු පිළිබඳව ෙසොයා බලන්නයි. නමුත්, දැන් පසිද්ධ 
සංවාද පැවැත්ෙවන්ෙන් ෙපෞද්ගලික සමාගම් හා නිවාස බදුදීෙම් 
පශ්නයක් ගැනයි.  

බැඳුම්කර ෙකොමිසෙම්දී නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
නිෙයෝජ නය කළ රජෙය් අතිෙර්ක ෙසොලිසිටර් ෙජනරාල්වරයා 
මෙගන් පශ්න කළ ආකාරය පිළිබඳ අවස්ථා කීපයකදීම 
විනිශ්චයකරුවන් මැදිහත් වුණා. 
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[ගරු  අෙශෝක් අෙබ්සිංහ  මහතා] 

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



2017 අෙගෝස්තු 10 

ඔහුට අවවාද කළා. ෙකොමිසෙම් විනිශ්චයකරුවන් මැදිහත්ව 
අපක්ෂපාතී ෙලස කටයුතු ෙකොට සත්ය ෙසොයා ගන්නා බව මට 
විශ්වාසයි. අතිෙර්ක ෙසොලිසිටර් ජනරාල්ෙග් හැසිරීම ගැන ෙහෝ 
වෘත්තීය නිපුණත්වෙය් අඩු පාඩු ගැන ෙහෝ මම ෙමතැන කථා 
කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ඔහු ඒ තරමටම ආෙව්ගශීලිව හැසිරීමට 
ෙහේතුව අපට ළඟදීම ෙහළිදරව් ෙව්වි. එය, උසස් වීමක් ලබා 
ගැනීෙම් තරගයක පතිඵලයක් ෙවන්න පුළුවන්. නැත්නම් ෙවනත් 
ෙහේතුවක් ෙවන්නත් පුළුවන්. නමුත් මම ෙමතැන අවධාරණය 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ෙවනත් කරුණක්.        
රජෙය් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට තමන්ෙග් රජෙය් 
ඇමතිවරෙයකුෙගන් ආෙව්ගශීලීව වුණත් පශ්න කරන්න පුළුවන් 
නිදහසක් අද තිෙබනවා. එදා ඇමතිවරුන්ෙගන් පශ්න කරන්න 
තියා ඇමතිවරෙයක් සම්බන්ධව ෆයිල් එකක් ඇරලා බලන්නවත් 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට නිදහසක් තිබුෙණ් නැහැ කියන එක 
පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

අෙනක් අතට, ෙම් අවස්ථාෙව් පිටු 8,803ක් පැය 48ක් පමණ 
වන ෙකටි කාලයක් තුළ විමර්ශනය කරන්නට නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමත් වුණා. එය යහපත් ලක්ෂණයක්. අපි 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, රටට ලබා 
ගන්නා ණය ආධාර සම්බන්ධෙයනුත් ඒ ආකාරෙයන්ම කඩිනම්ව 
කියා කරන ෙලසයි; යහ පාලනය ෙවනුෙවන් රජය ෙගන එන 
පනත් ෙකටුම්පත් පිළිබඳවත් ඒ ආකාරෙයන් කඩිනම්ව කටයුතු 
කරන ෙලසයි; කලින් රජෙය් මැති-ඇමතිවරුන්ෙග් දූෂණ හා වංචා 
ෙසවීම සම්බන්ධ කාර්යෙයහිදීත් ෙම් කාර්යක්ෂමතාව 
පවත්වාෙගන යන ෙලසයි; ෙපොලිස් මූල්ය අපරාධ ෙකොට්ඨාසය 
විසින් පරීක්ෂණ පවත්වා අවසන් කර ඇති නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලබා දී ඇති ලිපිෙගොනු 87ක් සම්බන්ධෙයන් 
ෙම් ආකාරෙයන් කඩිනම් කියා මාර්ගයක් ගන්නා ෙලසයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවන් 
අවුරුදු 32ක් තිස්ෙසේ ෙවෙහසුණා. පක්ෂෙය් දුෂ්කර කාලවලදී ඒ 
අභිෙයෝගයට මුහුණ දුන්නා. මෙග් ෙපෞද්ගලික අභිලාෂ සියල්ල 
පක්ෂය ෙවනුෙවන් කැප කළා. ඒක නිසා මට ජීවිත තර්ජන ආවා. 
මට ෙබොරු ෙචෝදනා එල්ල කරමින් නඩු පැවරුවා. මා අත් 
අඩංගුවට ගන්න උත්සාහ කළා. විෙද්ශ විනිමය නඩුවකට මා 
පටලවා අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ නඩු ඇහුවා. අන්තිෙම්දී මා නිෙදොස් 
ෙකොට නිදහස් කළා. ඒ නඩුෙවන් ෙචෝදනා ලැබූ රාජ් රාජරත්නම් 
මහතා - [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභාෙව් මන්තීවරුන් ෙම් අවස්ථාෙව් ඇමතිතුමාට පකාශය 

කරන්න ඉඩ ෙදන්න. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ නඩුෙවන් ෙචෝදනා ලැබූ රාජ් රාජරත්නම් මහතා ළඟ ෙසේවය 

කළ ඉන්දජිත් කුමාරස්වාමි මහතා අද මහ බැංකුෙව් අධිපති.  මා ෙම් 
කරුණ කියන්ෙන් විපක්ෂෙය් සිටියදී අප ෙද්ශපාලන 
පළිගැනීම්වලට ලක් කළ බව ෙපන්වා ෙදන්නයි. ඒ කාලෙය් 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් පළිගත්තා. දැන් චරිත ඝාතන කරනවා. ඒ 
කාලෙය් පීඩනයට පත් කෙළේ මා විතරක් ෙනොෙවයි. අංශ භාගය 
සෑදී අසරණභාවයට පත්ව සිටී මෙග් අම්මාට මිනී ඔළු එව්වා. බිරිඳ 
සහ දරුවන්ට මිනිස් අත් පා එව්වා. ඒ සියලු ෙදනාම භීතියට පත් 
කළා. ඒ සියල්ලම මැද මම එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවන් 
මෙග් ෙසේවය අකුරටම ඉටු කළා. පක්ෂ ෙදකඩ කරන උත්සාහය 
වැළැක්වූවා. නායකත්වය ෙවනස් කිරීෙම් කුමන්තණය පරාජය 

කළා. පක්ෂයත්, පක්ෂෙය් නායකතුමාත් ආරක්ෂා කළා. මම ඒ 
පතිපත්තිය ෙවනුෙවන් දිගටම ෙපනී සිටිනවා. අෙප් 
පාක්ෂිකයිනුත්, පක්ෂයත්, පක්ෂ නායකත්වයත් ආරක්ෂා කරනවා. 
එතැනදී මෙග් ෙපෞද්ගලිකත්වයට වඩා පක්ෂය ගැන හිතනවා; රට 
ගැන හිතනවා.  

2015 ජනාධිපතිවරණෙය්දී රාජපක්ෂ පාලනය පරාජය කිරීමට 
සියලුම පගතිශීලී බලෙව්ග එක්විය යුතු බව අපි විශ්වාස කළා. 
ෙපොදු අෙප්ක්ෂකෙයකු ඉදිරියට ෙගන ආ යුතු බව අපි පැවසුවා. 
අතිගරු ෛමතිපාල සිරිෙසේන මහතා ෙපොදු අෙප්ක්ෂකෙයකු ෙලස 
නම් කළ අවස්ථාෙව්දී ජනාධිපතිවරණය සඳහා "හංසයා" ලාංඡනය 
ලබා දුන්ෙන්ත් මමයි. ඒ සියල්ලම කෙළේ රෙට් අනාගතය 
ෙවනුෙවන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, දැන් මට මෙග් ස්ථාවරය පකාශ 
කිරීමට අවසර ෙදන්න. මම මෙග් අමාත්ය ධුරය පාවිච්චි කෙළේ 
ජනතාවට ෙසේවය කරන්නයි; අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ විවිධ 
අසාධාරණයට ලක් වුණු අෙප් පාක්ෂිකයන්ට සාධාරණයක් ඉටු 
කරන්නයි; රට ෙවනුෙවන් හරි ෙද් කරන්නයි. පැය 24ම මෙග් 
දුරකථනය විවෘත තිෙබන බව ෙම් සභාෙව් ඉන්න පක්ෂ විපක්ෂ 
හැෙමෝම දන්නවා. මම තනතුරු පාවිච්චි කෙළේ ෙසේවය කරන්න 
මිසක් බලය හා වරපසාද භුක්ති විඳින්න ෙනොෙවයි. ෙම් තනතුරු, 
මැති-ඇමතිකම්, බලය ආදිය තාවකාලිකයි. සදාකාලික වන්ෙන් 
අප කළ ෙසේවයයි; අපෙග් ගුණ යහපත්කමයි; අපෙග් අවංකකමයි. 
නමුත් ෙම් බව ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් වටහා ගන්ෙන් නැහැ. ඔවුන් 
තනතුරු සදාකාලික බව සිතනවා; බලය සදාකාලික බව සිතනවා.  

ඒ නිසා බලෙයන් පහ වුණාට පසුවත් බලය පිළිබඳවම සිහින 
මවනවා. බලය ලබා ගැනීම සඳහා ඕනෑම බාල වැඩක් කරනවා. 
තමන්ට බලය ලැෙබනවා නම්, රටට ෙහණ ගැහුවත් ඔවුන්ට 
කමක් නැහැ. නමුත්, 2015 ජනවාරි 08වැනිදා විප්ලවෙයන් අප 
ෙවෙහසුෙණ් ඊට වඩා ෙවනස් සමාජයක් බිහි කරන්නයි. මට 
එල්ල කරන ෙචෝදනාවන්ට කිසිම පදනමක් නැහැ. ඒ කිසිවකට මා 
සම්බන්ධ නැහැ. නමුත්, සමහර කණ්ඩායම් සහ මාධ්ය දැනටමත් 
මා වැරැදිකරුෙවක් කර තිෙබනවා.  

පසුගිය දින දහය-ෙදොළහ තුළ අෙප් ජනමාධ්ය මා සම්බන්ධව 
කටයුතු කෙළේ ඉතිහාසෙය් කිසිම අවස්ථාවක කටයුතු ෙනොකළ 
ආකාරයකටයි. ඔවුන් මාව කුරුසියට දක්කා ඇණ ගැසිය යුතු බව 
පවසනවා. මම ඒවායින් සැෙලන්ෙන් නැහැ. ෙය්සුස් කිස්තුන් 
වහන්ෙසේට අපවාදවලට මුහුණ දීමට සිදු වුණා. බුදුරජාණන් 
වහන්ෙසේටත් අපවාදවලට මුහුණ  දීමට සිදු වුණා. අට ෙලෝ දහමට 
අනුව ෙමවැනි අවස්ථාවන් හා අභිෙයෝගයන් ඕනෑම ෙකෙනකුෙග් 
ජීවිතවලට එල්ල ෙවනවා. ඒ අභිෙයෝගයන්ට මුහුණ දීෙම් ශක්තිය 
මට තිෙබනවා. නමුත්, මට විරුද්ධව ඇති ෙචෝදනා පදනම් කර 
ගනිමින් යහ පාලන රජය අස්ථාවරත්වයට පත් කිරීෙම් 
කුමන්තණයක් දියත් වන බව මට වැටෙහනවා. ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා සහ අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ 
මහතා ෙගන යන පජාතන්තවාදී වැඩ පිළිෙවළ කඩාකප්පල් 
කිරීෙම් උත්සාහයක් කියාත්මක වන බව මට දැෙනනවා. ජනතාව 
පතික්ෙෂේප කළ අය, දූෂණ හා වංචා ෙචෝදනාවලට ලක්වූ අය, 
අපරාධ සිදු කළ අය, ෙම් කුමන්තණකාරී උත්සාහයන් පිටුපස 
ඉන්නවා. තමන්ෙග් වැරැදිවලට ලැෙබන දඬුවම්වලින් ගැලවීම 
සඳහා ඔවුන් යළි බලය ලබා ගැනීමට උත්සාහ දරනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් බල ෙලෝභී අවස්ථාවාදී 
කුමන්තණකරුවන්ට එක්සත් ජාතික පක්ෂය විනාශ කරන්න ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම මතක් කරනවා. 
ෙම් බල ෙලෝභී කුමන්තණකරුවන්ට යහ පාලන රජය බිඳ 
දමන්නට ෙදන්ෙන් නැහැ කියන එකත් මතක් කරන්න කැමැතියි. 
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ෙම් කුමන්තණකරුවන්ට ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, අගමැතිතුමාෙග්ත් 
පජාතන්තවාදී වැඩ පිළිෙවළ කඩාකප්පල් කරන්න ෙදන්න බැහැ. 
ඒකාධිපති රාජපක්ෂ ෙරජීමෙයන් විනාශ වූ රට යළි ෙගොඩ 
නැඟීෙම් වෑයම දුර්වල කරන්න ෙදන්න බැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඒ 
නිසා මුළු රටටම ආදර්ශයක් ෙදමින්, අමාත්ය ධුරෙයන් ඉල්ලා 
අස්වීමට මම තීරණය කළා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ගරු ඇමතිතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ෙදන්න. 
 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉතිහාසය සහ කාලය මට හිමි තැන 

තීරණය කරාවි. අෙප් පක්ෂෙය් පබලයින් ගණනාවකට ෙමවැනි 
ෙචෝදනා එල්ල වුණා. ශීමත් ෙජෝන් ෙකොතලාවල, ඩඩ්ලි 
ෙසේනානායක, ලලිත් ඇතුළත්මුදලි, ගාමිණී දිසානායක, ආර්. 
ෙපේමදාස, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමන්ලා සියලු ෙදනාටම 
ෙචෝදනා එල්ල වුණා. නමුත්, ඒ සියල්ල පදනම් විරහිත බව 
ඉතිහාසය ඔප්පු කර තිෙබනවා. ශුද්ධ වූ කුරානෙය් ෙමෙසේ සඳහන් 
ෙවනවා. "සත්ය වසන් කිරීමට ෙකතරම් උත්සාහ දැරුව ද, සත්ය 
කිසිවකට යටපත් ෙනොවන්ෙන්ය. සත්ය වසන් කිරීමට උත්සාහ 
දරන්නන්ට හිමි වනුෙය් අන්ත පරාජයයි." ඉතිහාසය සහ කාලය 
මට හිමි තැන තීරණය කරන බව මම පවසන්ෙන් ඒ නිසායි. 
තිරුක්කුරල් නම් ෙදමළ කාව්ය සංගහෙය් කවියක් තිෙබනවා, 
"සදාචාරාත්මකව නිවැරැදි ෙද් කරන්න. හැම අවස්ථාවකදීම, හැම 
තැනකදීම" කියලා. මෙග් ෙච්තනාව නිවැරැදි ෙද් කිරීමයි, මෙග් 
අරමුණ අවංකව ෙසේවය කිරීමයි. කවර ෙචෝදනාවක් එල්ල වුණත්, 
මම දිගින් දිගටම සත්යය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා. අපරාධ හා 
දූෂණ ෙමරටින් තුරන් කිරීම ෙවනුෙවන් සටන් කරනවා. අෙප් 
පාක්ෂිකයන් රැක බලා ගැනීම සඳහා ෙවෙහෙසනවා. 2015 
ජනවාරි 08වැනිදා විප්ලවෙයන් අප ආරක්ෂා කරගත් ෙද්ශපාලන 
හා සමාජ අගයන් ෙවනුෙවන් කැප ෙවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉල්ලා අස්වීෙම් තීරණය ගත්ෙත් 
දුකකින් ෙහෝ කම්පාවකින් ෙනොෙවයි, ආඩම්බරෙයන්. මම මෙග් 
තනතුර කැප කරන්ෙන්, ෙම් සභාෙව් ගරුත්වය ෙවනුෙවන්. මම 
මෙග් තනතුර කැප කරන්ෙන්, අෙප් පක්ෂයට සැබැවින්ම ආදරය 
කරන මැතිඇමතිවරු සහ පසු ෙපළ මන්තීවරු ෙවනුෙවන්. ඒ 
වාෙග්ම, ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් මෙග් ඡන්දදායකයන් ෙවනුෙවන්. 
අෙප් පක්ෂයට ආදරය කරන සියලුෙදනා ෙවනුෙවන්. මම මෙග් 
තනතුර කැප කරන්ෙන්, ශී ලංකාෙව් නව ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතියක් ෙවනුෙවන්. මම මෙග් තනතුර කැප කරන්ෙන්, 
ශීලාචාර පාලන කමයක් ෙවනුෙවන්. මම ෙම් තනතුර කැප 
කරන්ෙන්, රෙට් පජාතන්තවාදී පාලනය ආරක්ෂා කරගැනීම 
ෙවනුෙවන්. මම මෙග් තනතුර කැප කරන්ෙන්, 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, අගමැතිතුමාෙග්ත් යහ පාලන සම්මුතිවාදී 
රජය ෙවනුෙවන්. ඒ නිසා ෙම් තීරණය ගැන මම ආඩම්බර 
ෙවනවා.  

ෙමතැනදී මෙග් බිරිඳ සහ දරුවන් මුහුණපා ඇති මානසික 
පීඩනය ගැනත් සඳහන් කළ යුතුයි. අෙප් සමහර මාධ්යයන් සහ 
පුද්ගලයන් මෙග් බිරිඳෙග්ත්, දූවරුන්ෙග්ත් චරිත ඝාතනය 
කරනවා. ඔවුන්ටත් පහර ගහනවා. ඔවුන් දැන් ඉන්ෙන් ඒ සියලු 
පීඩනයන් හා අපහාස විඳිමින්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කරුණාකරලා ගරු ඇමතිතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ෙදන්න. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ අයට ෙම්වා අහන්න බැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ඔවුන්ට 

සත්ය අහන්න බැහැ ෙන්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා කථාව කරෙගන යන්න. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ සියල්ල මැදත් ඔවුන් මට ෙම් තීරණය ගැනීමට ශක්තිය 

වුණා. ඒ ශක්තිය මට ලබා දීම ගැන, ෙමලා ඔබටත්, ඔෙනල්ලා, 
ෙෂෙනල්ලා, මිෙනල්ලා දියණිවරුන්ටත් ස්තුතියි. ඔබ මට හැම 
දාමත් ආදෙරයි. මෙග් ආදරය ඔබ ළඟයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, බුදුන් වහන්ෙසේෙග් ෙශේෂ්ඨ ධර්මය 
අඩංගු ධම්ම පදෙය් එක් ගාථාවකින් අදහස් ෙවනවා, "යෙමක් 
අනුන්ට ද්ෙව්ෂ ෙනොකළ, නිරපරාද වූ පිරිසිදු පුද්ගලයකුට 
අපරාදයක් කරයිද, උඩු හුළඟට දැමූ දූවිල්ලක් ෙසේ එහි පව එය කළ 
පුද්ගලයා කරාම එයි." කියා. ධම්ම පදෙය් තවත් ගාථාවකින් 
අදහස් ෙවනවා, "ඝන ගල් පව්ව සිව් දිගින් හමන සුළඟින් 
ෙනොෙසල්ෙවන්ෙන් යම් ෙසේද, එෙසේම නින්දා පශංසා ෙදෙක්දී 
පණ්ඩිතෙයෝ ෙනොසැෙලති." කියා. අන්න ඒ නිසා මෙග් පක්ෂය 
සහ මෙග් රට ෙවනුෙවන්, මෙග් නායකයා ෙවනුෙවන් සහ මෙග් 
පක්ෂෙය් සියලු ෙදනා ෙවනුෙවන් අද ගත් ෙම් තීරණය පිළිබඳව 
මම නැවත ආඩම්බර ෙවනවා. මම දැන් ආඩම්බරෙයන් ගිහින් පසු 
ෙපළ මන්තීවරයකු වශෙයන් වාඩි වී කටයුතු කරනවා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා. 
 
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 අගාමාත්යතුමා. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් පක්ෂෙය් උපනායකතුමා මට 

කිව්වා ෙම් තනතුෙරන් අයින් ෙවනවා කියා. එය ජනාධිපතිතුමා 
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[ගරු  රවි කරුණානායක  මහතා] 
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මුණ ගැහිලා කියනවා කිව්වා. ජනාධිපතිතුමා ආෙව් බදාදා විතර. ඒ 
නිසා බදාදා ජනාධිපතිතුමාට දැනුම් දුන්නා.  මමත්, රාජිත 
ෙසේනාරත්න අමාත්යතුමාත් සිටි අවස්ථාෙව් දී තමයි ඒ ලිපිය භාර 
දුන්ෙන්. "ඉල්ලා අස් වන්න" කියලා සමහර අය අද උෙද් කියන 
විටත්, එතුමා ඉල්ලා අස් ෙවලා ඉවරයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, මා හිතන්ෙන් අප අලුත් සම්පදායක් 
ඇති කළා කියායි. සාමාන්යෙයන්  වැරැදි කරපු අය, වැරැද්ද කළා 
කියා තීරණය වුණු අය තමයි අයින් වන්ෙන්. එෙහත් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ෙකෙරන පරීක්ෂණයට ආණ්ඩුව ඇඟිලි ගහන්ෙන් 
නැහැ කියා ෙපන්වන්න අද එතුමා උදාහරණයක් ලබා දී 
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, අපට විශ්වාස භංග ෙයෝජනා 
ෙගෙනන්න බැරි වුණාට ෙම් රෙට් මීට ඉස්සර ෙවලා ෙහොරු කියා 
කෙළේ ෙකොෙහොමද, ඒ ෙහොරු දැන් ෙමොනවාද කරන්ෙන්, අප දැන් 
ෙම් උදාහරණය දී තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන ඕනෑ 
නම් අපට පුළුවන්, විවාද කරන්න. මා අහන්ෙන් ෙමයයි. 
ඇමතිවරයකු ෙකොමිසමකට ගිෙය් ෙකොෙහේද? ෙචෝදනාවක්, ෙදකක් 
කළා කියා ඇමතිවරයකු අයින් වුෙණ් ෙකොෙහේද? ෙම් වා ෙග් 
ෙද්වල් වුෙණ් ෙකොෙහේද?  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙකොමිසමට කැ ෙඳව්වාට පසුව තමයි ගිෙය්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
වාදයක් කරගන්න එපා. ගරු අගාමාත්යතුමාට කතා කරන්න 

ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] Order, please! ගරු අගාමාත්යතුමා කතා 
කරන්න. [බාධා කිරීම්] Order, please! Let the Hon. Prime 
Minister speak.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, කැඳවන්ෙන් නැතිව ෙකොමිසමකට 

ගියා නම්, ඒ ගිෙය්  පිස්ෙසකු විතරයි. ෙමහිදී අප ෙපන්වන්ෙන් අප 
අලුත් සංකෘතියක් ඇති කළ බවයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අෙප් 
කාට ෙහෝ "ෙහොරා" කියා කිව්ෙවොත්, අපි ඔහු අයින් කරනවා. අපට 
ෙහොරු තියාගන්න අවශ්ය නැහැ. එෙහත් දැන් ඊට වඩා- [බාධා 
කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! [බාධා කිරීම්] Order, please! වාඩි ෙවන්න. 

[බාධා කිරීම්] ෙමය ශීලාචාර සභාවක්. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඔය පැත්ෙත්යි ඉන්ෙන්, ෙහොරු ටික.  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 
[බාධා කිරීම්]  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! වාඩි ෙවන්න, සියලුම ගරු මන්තීවරු. [බාධා 

කිරීම්] ගරු අගාමාත්යතුමාට කතා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. 
[බාධා කිරීම්] Order, please! නවත්වන්න, ෙඝෝෂාව. [බාධා 
කිරීම්]  

වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. ගරු 
අගාමාත්යතුමාට කතා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. ආණ්ඩු පක්ෂය 
අවස්ථාව ෙදන්න, ගරු අගාමාත්යතුමාට කතා කරන්න. ෙම්ක 
ශීලාචාර සභාවක්. ඉඩ ෙදන්න, ගරු අගාමාත්යතුමාට කතා 
කරන්න. ගරු මන්තීතුමන්ලා වාඩි ෙවන්න. ගරු අගාමාත්යතුමා 
කතා කරන්න.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්] මම කාටවත් ෙචෝදනා 

කෙළේ නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙහොරු ගැන කතා කළා. 
ෙහොරු ඉන්නවා නම් අප ඒ අය තියාගන්ෙන් නැහැ කියා මම අෙප් 
පක්ෂෙය් පතිපත්තිය කිව්වා. එෙහම කියනෙකොට, විපක්ෂෙය් ෙම් 
පැත්ෙත් සිටින කවුරුවත් ඇවිස්සුෙන් නැහැ. ෙමහි සිටින 
කවුරුවත් ඇවිස්සුෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] නමුත් විපක්ෂෙය් ඔය 
පැත්ෙත්  සිටින අය ඇවිස්සුෙන් ඇයි? [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. [බාධා 

කිරීම්] අගමැතිතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. අපට අද 
වැඩ කටයුතු රාශියක් කරන්න තිෙබනවා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔතැන වැලි ෙහොරු ඉන්නවාද? ඔතැන කැරම් ෙබෝඩ් ෙහොරු 

ඉන්නවාද? එෙහම නම් කෑ ගහන එක හරි. කුඩු කාරෙයෝ 
ඉන්නවාද? එෙහම නම් කෑ ගහන එක හරි. කාර් ෙහොරු 
ඉන්නවාද? සිල් ෙරදි ෙහොරු ඉන්නවාද? සුනාමි ෙහොරු ඉන්නවාද? 
එෙහම නම් කෑ ගහන්න. නැත්නම් කෑ ගහන්න එපා. සිල් ෙරදි 
ෙහොරු නැත්නම්, කැරම් ෙබෝඩ් ෙහොරු නැත්නම්, කෑ ගහන්න 
එපා. කුඩුකාරෙයෝ නැත්නම් කෑ ගහන්න එපා. ඔතැන ඉන්නවා 
නම් කෑ ගහන්න. ෙම්ක කරන්න බැරි වුණා ෙන්. අවුරුදු 10ක් 
තිස්ෙසේ ෙම්ක කරන්න බැරි වුණා ෙන්. මම අහන්ෙන්, ෙමොකක්ද 
සිදු වුෙණ් කියලායි. ලසන්ත විකමතුංග  මරා දැම්මා. [බාධා කිරීම්] 
පගීත් එක්නැලිෙගොඩව උස්සාෙගන ගියා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමා, කථා කරන්න.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
රවි කරුණානායක මන්තීතුමා ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා 

තහනම් නිෙයෝග ගත්ෙත් නැහැ.  ෙකොමිසමට ගියා, කථා කළා. 
ඊට පස්ෙසේ ෙමතැනට ආවා, ඉල්ලා අස්වීම දැනුම් දීලා පිටු පස 
ෙප්ළියට ගිහිල්ලා වාඩි වුණා. ගරු කථානායකතුමනි, හිටපු 
ෙසොලිසිටර් ජනරාල් පියසාද් ෙඩප්ට ෙමොකක්ද වුෙණ්? ආණ්ඩුව 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන වැඩසටහන හරි නැහැ කියලා කියපු නිසා ඒ මිනිහාට 
නීතිපති ෙවන්න ෙදන්ෙන් නැතුව ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා 
දැම්මා. නමුත් මිනිහාෙග් ගහයා ෙහොඳ නිසා අගවිනිශ්චයකාරවරයා 
ෙලස පත් වුණා. එෙහම නැතුව තව කී ෙදෙනක් හිර ෙවලා 
හිටියාද? එක එක ෙකොන්වලට දමපු නිසා නැති වුණු  කී ෙදෙනක් 
හිටියාද?  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
සර්පෙයෝ දෂ්ට කරපු අය, ගරු අගමැතිතුමනි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
නැති කරපු අය කී ෙදෙනක් හිටියාද? ඒ ගැනත් කියන්න. 

අන්න ඒකයි අද ෙවනස. 'යහපාලනය' කියලා අපි කියන්ෙන් 
ඒකයි.  එදා පියසාද් ෙඩප්ට කළා  වාෙග් අපි කවුරුවත්  අයින් 
කරලා පැත්තකට ගිහිල්ලා දැම්ෙම් නැහැ. ඒවා ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැහැ.   

අද මාධ්යවලින් කෑ ගහනෙකොට මට එක ෙදයක් හිෙතනවා.  ඒ 
තමයි, දැන් නිදහස තිෙබනවා කියන එක.  ඔය ඔක්ෙකෝම මාධ්ය - 
[බාධා කිරීම්] ඒ කාලෙය් අපි ඉල්ලා අස ් ෙවන්න කියලා 
කියනෙකොට - [බාධා කිරීම්]  අපට කිව්වා, ෙදෝහිෙයෝ කියලා.  
ඇයි? එදා කථා කරන්න බැරි වුණා. එදා මාධ්යයට ඉඩ දුන්ෙන් 
නැහැ. අද හැම ෙකනාටම 'ෙහොරා' කියලා කියනවා. අපටත් 
'ෙහොරා' කියනවා, ලියන එකාත් 'ෙහොරා'. ඉතින් ෙමොනවා 
කරන්නද? අද තිෙබන්ෙන් නිදහස් සමාජයක්; යහ පාලනයක්. අපි 
සියලු ෙදනාම  ඒ අනුව හැෙදමු. දැන් ෙමතැනත් කරුණු තිෙබනවා 
නම්, සමහර අයට පුළුවන්  ඉල්ලා අස් ෙවලා, - [බාධා කිරීමක්] 
පසුව ආපසු එන්න ඕනෑ. මම කියන්ෙන් එච්චරයි. ෙමතැනින් 
ආදර්ශයක් ගන්න.  ෙම්ක අලුත් යුගයක්. ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිවරයා යටෙත් අපි යහපාලනය ඇති කරලා, ෙපන්වා දීලා 
තිෙබනවා. ෙම් ගැන අපි කථා කළා. සති අන්තෙය්ත් අපි කථා 
කළා. එතුමා මාව හමු ෙවන්න ඕනෑය කියලා කිව්වා.   ෙසනසුරාදා 
ඇවිල්ලා මා හමු වුණා. අපි කථා කළා. මම කිව්වා, "රවි, මම 
අෙඹ්ෙවල ඉඳලා ආවාට පස්ෙසේ අපි ආපහු හමු ෙවමු" කියලා. 
අඟහරුවාදා උෙද් මා මුණ ගැහුණා. අඟහරුවාදා උෙද් මුණ ගැහිලා 
තීරණයක් ගත්තා. බදාදා ජනාධිපතිතුමාව හමු වුණා. අද එතුමා ෙම් 
සභාවට ඇවිල්ලා පකාශයක් කළා. මම මීට වඩා දීර්ඝ වශෙයන් 
කථා කරන්ෙන් නැහැ. එෙහත් ඇත්ත වශෙයන්ම අද අපි  ෙම් 
සභාෙව් අලුත් සම්පදායක් ඇති කළා. ඒ ගැන අපි ආඩම්බර 
ෙවනවා කියලා පකාශ කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Leader of the Opposition, do you want to speak? 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Sir, may I seek your indulgence to say a few words?  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes. 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Hon. Speaker, it is a fundamental right of a person 

that he is presumed to be innocent until he is found 
guilty. The Hon. Ravi  Karunanayake has not yet been 
found guilty by any competent court and, consequently, 
he is entitled to that presumption of innocence - 
[Interruption.]  I repeat, Sir, for everyone to hear, that the 
Hon. Ravi Karunanayake has not yet been found guilty 
by any competent court and he is entitled to the 
presumption of innocence. That is the entitlement of any 
person to his fundamental rights. -[Interruption.]  

Nevertheless, Sir, the Hon. Ravi Karunanayake has 
today tendered his resignation. I commend him for that 
bold step.  He has done so in the interest of good 
governance, in the interest of the people of this country 
and in the interest of the country, itself.  He has set an 
example which many others would do well to follow.  
We know that in this country, in the past few years, 
particularly since the change of Government, there have 
been several charges of corruption levelled against very 
many persons who held Government office, while none 
of those persons have yet been dealt with. It is significant 
that a Minister in the present Government, the Hon. Ravi 
Karunanayake, has today tendered his resignation on the 
basis of certain charges levelled against him, which have 
not yet been proved.  

I commend him, Sir, for this very bold step and I wish 
him well. 

Thank you. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, Hon. Ravi Karunanayake. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Speaker, let me thank the Hon. Leader of 

Opposition for his sincere remarks.  
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[ගරු  රනිල් විකමසිංහ  මහතා] 
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Sir, I would also like to mention that this decision was 
taken when I was very much advised by the lawyers that 
there is no necessity to do this.  You cannot bring two No-
Confidence Motions against a Member in one Session. 
Disregarding that fact, I want to ensure that good 
governance should set an example and that is the reason 
why I basically tendered my resignation. So, there is no 
No-Confidence Motion that has been handed over to you, 
Sir, because two No-Confidence Motions cannot be 
handed over against a Member in one Session.  

So, please bear in mind that there is no connection 
with the No-Confidence Motion that has been given but, I 
thought it was my moral duty to come forward and do 
that. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. Thank you very much. 

 

මීළඟට, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව ගැන කථා කරන්න. 

Order, please! ඊට පථම ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
මූලාසනය ගන්නවා 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. 

 
[අ.භා. 2.00] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින අෙප් 

පාර්ලිෙම්න්තුවට විෙශේෂ දවසක්; විෙශේෂ අවස්ථාවක්. හිටපු මුදල් 
අමාත්යතුමා, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා බවට පත් ෙවලා, අද 
සාමාන්ය මන්තීවරෙයක් වශෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අසුන් ගත්තා. 
ෙහේතුව, විෙශේෂෙයන්ම බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුව පිළිබඳව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් - [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් - [ෙඝෝෂා කිරීම්]  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please!  Hon. Members, please sit down.  

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
පජාතන්තවාදය ඕකද?  [ෙඝෝෂා කිරීම්]  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමන්ලා කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. [ෙඝෝෂා 

කිරීම්] කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මෙග් ෙව්ලාව ලබා ෙදන්න. 

 
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 කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

What is your point of Order? [Uproar.] Hon. 
Members, වාඩි ෙවන්න, කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] Order, please! කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] මන්තීතුමන්ලා කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්]  Hon. Nalin Bandara Jayamaha, what is your point 
of Order? 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් සභාෙව් ගරු විපක්ෂ 

නායකතුමාට තර්ජනය ෙකරුවා, ෙම් ඒකාබද්ධ ෙහොරු රැළ. 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 

[ෙඝෝෂා කිරීම්]  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order.  [Uproar.]  Hon. 
Members, please, sit down. කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. 
Hon. Members of the Government, please, sit down. 
[Uproar.] කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. Hon. Sunil 
Handunnetti, you carry on please. 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් අද දින ෙම් 

විවාදයට ලක් කරන මාතෘකාව ශී ලංකා මහ බැංකුව සහ 2016 
අවුරුද්ෙද් ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් මූල්ය පකාශනය වන මහ බැංකු 
වාර්තාව පිළිබඳයි.  

2016 අවුරුද්ෙද් මහ බැංකු වාර්තාවත්, ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් 
කියාකාරීත්වයත් අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් විෙශේෂ අවධානයට ලක් 
වුණා. ඒක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අද දවෙසේ සිදු වන සිදුවීම්වලිනුත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඔප්පු ෙවමින් තිෙබන ෙදයක්. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වාර්තාව රජෙය් 
මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවට ඉදිරිපත් වුණු ෙවලාෙව්දීත් මා කරුණු 
දැක්වූවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. [බාධා කිරීම්] මා ඒ 
අවස්ථාෙව්දීත් කරුණු දක්වමින් කියා සිටිෙය්, මෑත කාලෙය් මහ 
බැංකු වාර්තා පිළිබඳව, මහ බැංකුෙව් ෙල්ඛන පිළිබඳව සමාජය 
තුළ තිබුණු විශ්වාසය බරපතළ විධියට බිඳ වැටීමක් තිෙබනවා 
කියන එකයි. විශ්වාසය බිඳ වැටීෙම් තත්ත්වයට යම් පමාණයකට 
ෙහෝ මහ බැංකුෙව් අදාළ ආර්ථික අධීක්ෂණ අංශයන්, ආර්ථික 
සමීක්ෂණ අංශයන්, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වාර්තාව සකස් කිරීෙම් 
කටයුතුවලට මැදිහත් වුණු අයත්, වර්තමාන මහ බැංකු 
අධිපතිවරයාත් යම් සාධාරණත්වයක් ඉෂ්ට කර තිෙබනවායි කියන 
එක විපක්ෂෙය්  මන්තීවරයකු වුණත් මා මුලින්ම කියන්න ඕනෑ.  
ඒකට ෙහේතුව, 2016 අවුරුද්ෙද්ත්, 2015 අවුරුද්ෙද්ත් ආර්ථිකෙය් 
තිෙබන ඇත්ත තත්ත්වය ෙද්ශපාලන වාර්තාවක් බවට පත් 
ෙනොෙකොට යම් පමාණයකට ෙහෝ ඉදිරිපත් කරන්න මහ බැංකුව 
ෙම් වාර්තාව තුළින් කටයුතු කර තිබීමයි.  

විෙශේෂෙයන්ම මා ෙමහි ෙකොටස් කිහිපයක් උපුටා දක්වන්න 
කැමැතියි.  ෙමම වාර්තාෙව් පළමුවැනි ෙකොටෙසේ  "සමස්ත 
නිරීක්ෂණ"   යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා:    

"අෙප්ක්ෂා කරනු ලබන පරිදි ශී ලංකා ආර්ථිකය ඉහළ වර්ධන 
මාවතක් තුළ ස්ථාවර ෙලස රඳවා ගැනීමට නම් ආර්ථිකය තුළ දිගුකාලීනව 
පවතින ව හාත්මක ගැටලු විසඳිය යුතු බව 2016 වසෙර් ශී ලංකා 
ආර්ථිකෙයහි කියාකාරීත්වය තුළින් යළි අවධාරණය විය." 

ෙම්, අෙප් රෙට් ආර්ථිකය පිළිබඳව සඳහන් කර තිෙබන 
කරුණු. 2016 මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාෙවනුයි මා උපුටා ගත්ෙත්. 

ෙම්ෙකදී මහ බැංකුව ඉතා පැහැදිලි ෙලස කියනවා, අෙප් රෙට් 
තිෙබන, රෙට් ආර්ථිකය තුළ තිෙබන දිගුකාලීනව පැවැත එන 
ව හාත්මක ගැටලුවලට උත්තරයක් ෙදන්ෙන් නැතිව අෙප් 
ආර්ථිකයට ඉස්සරහට යන්න බැහැයි කියලා. ෙම් කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙමෙතක් අෙප් රෙට්  එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සහ ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් හවුල් ආණ්ඩුවලත්,  තනි තනිව පැවති 
ආණ්ඩුවලත් තිබුණු ෙනොෙවනස් ආර්ථික පතිපත්ති නිසා  රට 
ආසාර්ථක ෙවලා තිෙබනවා කියන එක, ආර්ථිකය අසාර්ථක 
ෙවලා තිෙබනවා කියන එක ඉතා පැහැදිලි ෙලසම මහ බැංකු 
වාර්ෂික වාර්තාෙව් ෙපන්වා තිෙබනවා. ඒක ෙම් ගරු සභාෙව් 
අවධානයට ලක් විය යුතු ඉතාම බරපතළ කාරණාවක් ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. මහ බැංකුෙව් වර්තමාන 
අධිපතිතුමාටත්, එහි කාර්ය මණ්ඩලයටත් විෙශේෂෙයන්ම මා 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්ෙන්, වර්තමාන කියාකාරීත්වය තුළත් ඔවුන් ඒක 
ඉතා ෙහොඳින් දැක තිෙබන නිසයි.  

ඊළඟට, ෙම් වාර්තාෙව් තවත් ෙකොටස් කිහිපයක් උපුටා 
දක්වන්න මට අවසර ෙදන්න.  "මූර්ත අංශෙය් වර්ධනයන් සහ 
උද්ධමනය" කියන මාතෘකාව යටෙත්  තුන්වැනි පිටුෙව් ෙමෙසේ  
සඳහන් ෙවනවා: 

 "...ෙලෝක අපනයනවලින් ශී ලංකාෙව් අපනයන පතිශතය අඛණ්ඩව 
පහත වැටීම තුළින් ෙපන්නුම් ෙකෙරන ආර්ථිකෙයහි තරගකාරීත්වය අඩු 
වීම සහ ෙමරට අපනයන ෙවළඳෙපොළ තුළ පවතින දුර්වලතා ෙහේතුෙවන්, 
ශුද්ධ විෙද්ශීය ඉල්ලුම නාමික වශෙයන් සියයට 9.6කින්  (මූර්ත වශෙයන් 
සියයට 22.5කින්) අඩු විය."  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව  
ෙද්ශපාලන සටන් පාඨ හැටියට "අපි අපනයන ආදායම වැඩි 
කරනවා. ආෙයෝජන ෙගෙනනවා. රැකියා උත්පාදනය කරනවා. 
ආර්ථිකය දියුණු කරනවා." කියලා ෙම් ෙමොනවා කිව්වත්, ෙම් අපි 

විවාද කරන 2016 මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාෙව් ඉතා පැහැදිලිව 
සඳහන් කරනවා, උද්ධමනය අඩු කළාට පස්ෙසේ,  ෙලෝක 
අපනයන තත්ත්වයන් තුළ  අෙප් අ පනයන පංගුව සැබෑ ෙලස 
සියයට 22.5කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා කියලා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි.  

අෙප් රෙට් කෘෂි කර්මාන්තෙය්ත්,  කාර්මික අපනයනවලත් 
කඩා වැටීම, බිඳ වැටීම ෙම් වාර්තාෙව් 09වැනි පිටුෙව් ඉතා 
පැහැදිලිව ෙමෙහම සඳහන් කර තිෙබනවා:  

"කෘෂිකාර්මික හා කාර්මික අපනයන ආදායම පහළ යෑම ෙහේතුෙවන් 
2016 වසෙර් දී අපනයන ආදායම අඛණ්ඩව ෙදවන වසරටත් අඩු විය."  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රෙට් අපනයන ආදායම 
අඩු ෙවනෙකොට, රෙට් ආර්ථිකයට ලැෙබන ආදායම අඩු 
ෙවනෙකොට ජනතාවෙග් ජීවන මට්ටමයි බිඳ වැෙටන්ෙන්. 
ජනතාවෙග් අතට එන ආදායමයි අ ඩු ෙවන්ෙන්. නමුත්, ආණ්ඩුව 
ෙමොකද කරන්ෙන්? ජනතාවෙග් අතට එන ආදායමින් ආණ්ඩුෙව් 
එදිෙනදා පැවැත්මට බදු ගහලා, දඩ ගහලා, අත්යවශ්ය  භාණ්ඩවල 
මිල ඉහළ යැවීම සිද්ධ කරනවා.  ඒ නිසා තමයි  2015 සියයට 
3.8ක්ව පැවැති  උද්ධමනය 2016  වනෙකොට සියයට 4 දක්වා 
ඉහළ ගිය බව ෙම් වාර්තාෙව් පැහැදිලි කර තිෙබන්ෙන්. 

එය 2014 අවුරුද්දත් එක්ක සංසන්දනය කරනවා නම්, අවුරුදු 
2ක් ඇතුළත උද්ධමනය සියයට 2.2 සිට සියයට 4 දක්වා 
ෙදගුණයකින් ඉහළ ගිහින් තිෙබන බව ෙපෙනනවා. එතෙකොට 
ආර්ථිකෙය් තත්ත්වය ෙමොකක්ද? අපනයන ආදායම අඩු ෙවලා, 
ආර්ථිකෙය් ආදායම අඩු ෙවලා, ජනතාවෙග් අතට එන ආදායම 
අඩු ෙවලා, උද්ධමනකාරී ආර්ථිකයකට අෙප් රට ගමන් කරමින් 
තිෙබනවා. වඩාත්ම බරපතළ ෙද් තමයි ෙම් මහ බැංකු වාර්තාෙව් 
ඉතා පැහැදිලි ෙලස සඳහන් වනවා, රජෙය් ණය තත්ත්වය; රෙට් 
ආර්ථිකෙය් ණය තත්ත්වය. ආණ්ඩුෙවන් විපක්ෂයට, විපක්ෂෙයන් 
ආණ්ඩුවට මාරුෙවන් මාරුවට ෙචෝදනා කිරීම ෙනොෙවයි අප කළ 
යුත්ෙත්. කරන්න ඕනෑ ෙද් ෙලස අපි හිතන්ෙන්, ඉතා පැහැදිලිව 
ෙමහි සැබෑව දකින එකයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් 
2016 - වාර්ෂික වාර්තාෙවන් මා ෙම් කාරණය උපුටා දක්වනවා. 
එහි 11වන පිටුෙව් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:  

"මූලික වශෙයන්, රජෙය් විෙද්ශීය ණය පමාණය ඉහළ යෑම 
ෙහේතුෙවන් 2016 වසර තුළ දී රෙටහි මුළු විෙද්ශීය ණය පමාණය ඉහළ 
ගිෙය්ය. ෙනොපියවූ විෙද්ශීය ණය පමාණය, 2015 වසර අවසානෙය් දී 
පැවති එ.ජ. ෙඩොලර් බිලියන 44.8 (ද.ෙද්.නි.ෙය් පතිශතයක් ෙලස සියයට 
55.7ක) සිට 2016 වසර අවසානය වන විට එ.ජ. ෙඩොලර් බිලියන 46.6ක් 
(ද.ෙද්.නි.ෙය් පතිශතයත් ෙලස සියයට 57.3) දක්වා ඉහළ ගිෙය්ය."  

ඒ වාෙග්ම එහි තව කාරණයක් කියනවා:  

"2016 වසෙර් දී ෙනොපියවූ විෙද්ශීය ණය සඳහා සිදු කළ ෙපොලී 
ෙගවීම්, 2015 වසෙර් දී වාර්තා වූ එ.ජ. ෙඩොලර් මිලියන 1,190 සිට එ.ජ. 
ෙඩොලර් මිලිය 1,209ක් දක්වා ඉහළ ගිෙය්ය.  

2016 වසෙර් දී ස්ටර්ලින් පවුම හැර අෙනකුත් පධාන මුදල් වර්ගවලට 
සාෙප්ක්ෂව ශී ලංකා රුපියල අවපමාණය සිදු විය."  

මම ෙම් කාරණා කීපය කියන්න උපුටා ගත්ෙත් ෙමන්න ෙම් 
ෙහේතුව නිසායි. ඇත්තටම පාර්ලිෙම්න්තුව මහ බැංකු වාර්තාවක් 
පිළිබඳව විවාදයක් කරන එෙක් ෙත්රුම ෙමොකක්ද? ආර්ථිකය 
පිළිබඳව සැබෑ ව හාත්මක තත්ත්වය, ආර්ථිකෙය් ඇත්ත ස්වරූපය 
හරියට පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ විගහ කර ගැනීම සඳහායි. 
පාර්ලිෙම්න්තුවට මහ බැංකු වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීෙමන් මහ 

387 388 

[ගරු  සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති  මහතා] 



2017 අෙගෝස්තු 10 

බැංකුව බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, ෙම්ක ෙල්ඛනයක් හැටියට 
සභාගත කිරීමකට එහා ගිහිල්ලා ආර්ථිකෙය් ඇත්ත තත්ත්වය 
පිළිබඳව විගහයක්, සමාෙලෝචනයක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිදු කර 
ගැනීමයි. එය සිදු කර ගැනීෙම් අවශ්යතාව වනුෙය්, ඊට අවශ්ය 
පියවර, ඊට අවශ්ය පිළියම්, ඊට අවශ්ය පතිපත්තිමය ෙවනස්කම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් ෙයෝජනා කර ගැනීමටයි. ඒ වාෙග්ම මහ 
බැංකු වාර්තාෙව් ෙපොදු නිරීක්ෂණයන් තුළ කියන, ආර්ථිකෙය් 
ෙමෙතක් කාලයක් තිස්ෙසේ ගලාෙගන ආපු ෙම් ව හාත්මක 
අර්බුදය මම විෙශේෂ කාරණයක් ෙලස දකිනවා. ආර්ථිකය ඇතුෙළේ 
තිෙබන ෙම් ගැටලුවට උත්තර පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහොයන්ෙන් 
නැත්නම්, ෙම් රට ෙහොයන්ෙන් නැත්නම්, රට ඉස්සරහාට යන්ෙන් 
නැහැ කියන එක, රෙට් ආර්ථිකය කඩාෙගන වැෙටනවා කියන 
එක ෙම් මහ බැංකු වාර්තාව තුළ ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් ෙවනවා.  

මම ඒ කාරණාව අවධාරණය කෙළේ ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් 
2016 වාර්ෂික වාර්තාවත් එක්ක ඊළඟට ගැට ගැහිලා තිෙබනවා, 
ඉදිරිෙය්දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි විවාද කරන්න නියමිතව තිෙබන, 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය යම් සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන 
ෙද්ශීය ආදායම් පනත. ෙද්ශීය ආදායම් පනත පිළිබඳව පසු ගිය ජූලි 
8වැනි දා මහ බැංකුෙව් අධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කරපු නිෙව්දනෙය් 
ඉතා පැහැදිලිව ෙම් ආකාරෙයන් කියනවා. "ෙදවන සමාෙලෝචනය 
පිළිබඳ විධායක කමිටු සාකච්ඡාෙවන් අනතුරුව දැඩි කාලගුණික 
තත්ත්වයන් හා ෙගෝලීය ෙවෙළඳ ෙපොළ අස්ථාවරත්වයන් මධ්යෙය් 
වුවද ශී ලංකාෙව් පවතින ස්ථාවර සාර්ව ආර්ථික හා මූල්ය 
තත්ත්වය පිළිබඳව ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල් පැසසුමට ලක් 
විය. විෙශේෂෙයන් නව ෙද්ශීය ආදායම් පනත පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කිරීම වැනි රාජ්ය මූල්ය ඒකාගතා කියා මාර්ග ජාත්යන්තර 
මූල්ය අරමුදෙල් ඇගයීමට ලක් වී ඇත." කියලා. ඒක ඇත්තටම 
කිව්ෙව් ෙවන ෙමොකක්වත් නිසා ෙනොෙවයි, ජාත්යන්තර මූල්ය 
අරමුදල අපට ලබා ෙදන ණය වාරිකය අනුමත කර ගන්න. 
එතෙකොට ෙම්ෙකන් ඉතා පැහැදිලිව ෙපෙනන ෙද් තමයි, මහ 
බැංකුව ඉදිරිපත් කරන අපනයන කඩා වැටීම්, ආර්ථිකෙය් බිඳ 
වැටීම්, ණය ගන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය, ණය ෙපොලී 
ෙගවන්න අපට මුදල් නැති තත්ත්වය, විෙද්ශ වත්කම් සංචිතය බිඳ 
වැටිලා තිෙබන තත්ත්වය, උද්ධමනයට රට යට  ෙවලා තිෙබන 
තත්ත්වය මත අෙප් ආර්ථිකය ඉදිරියට යන්න බැහැ කියන එකයි. 
ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇතුෙළේ තමයි අපට ආර්ථිකය පිළිබඳ විගහය 
සාකච්ඡා කර ගන්න තිෙබන්ෙන්. එම නිසා දැන් ආර්ථිකය ඉදිරියට 
ෙගන යන්න තිෙබන උපාය මාර්ග පිළිබඳව මම හිතන්ෙන් මීට 
වඩා විධිමත් සාකච්ඡාවක් අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊළඟට මම අවධාරණය 
කරන්න ඕනෑ ෙම් කාරණය. අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට විෙශේෂ හා 
වැදගත් දවසක්. ෙමොකද,  ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් 2016 වාර්ෂික 
වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාද කරන දවෙසේම 
මහ බැංකුවට සම්බන්ධ පශ්නයක් නිසාම, මහ බැංකුෙව් බැඳුම්කර 
නිකුත් කිරීෙම් කියාවලිය පිළිබඳ පශ්නය නිසාම, හිටපු මුදල් 
අමාත්යවරයාට අද ඉල්ලා අස් ෙවන්න සිදු වුණා. එතුමා ඉල්ලා 
අස්වීම පිළිබඳව ඇත්තටම එක අතකින් අපි කැමැතියි; ෙහොඳයි; 
සතුටුයි. 

එයට ෙහේතුව ෙමොකක්ද? මුදල් අමාත්යවරයා එතුමාෙග් 
පැත්ෙතන් කියන ආකාරයට යම් පූර්වාදර්ශයක් සපයා තිෙබනවා. 
ෙමොකටද? ෙමවැනි ෙචෝදනාවක් ඉදිරිපත් වුණාම ඉල්ලා අස්වීමට. 
හැබැයි එතුමා ෙචෝදනාව දන්නා නිසා ෙම් කියාවලිය ෙම් ගරු 
සභාෙව් විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් ළඟටම එන්ෙන් නැතුව, 
විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවකින් එතුමා පරාජය වීම සහතික නිසා 
ඉල්ලා අස් වනවාට වඩා ෙහොඳයි, කලින්ම ඉල්ලා අස් වුණා නම්. 
ඇත්තටම ගත්ෙතොත්, කලින්ම ඉල්ලා අස් වුණා නම් ෙම් අර්බුදය 
ෙම් ගරු සභාවට එන්ෙන් නැහැ. විශ්වාස භංග ෙයෝජනාෙවන් 

එතුමා පරාජය වන බව දන්නා නිසා ඉල්ලා අස්වනවාට වඩා, 
එතුමාම තීරණය කරලා, ආණ්ඩුෙව්ත් ඇප ෙබ්රා ෙගන, 
තමන්ෙග්ත් ෙගෞරවය ආරක්ෂා කර ෙගන, වැඩිදුර යන්න ෙනොදී 
ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න තිබුණා. ෙකෙසේ ෙවතත්, විශ්වාස භංග 
ෙයෝජනාවට මුහුණ දීම පිළිබඳ තත්ත්වය ෙත්රුම් ෙගන, 
ආණ්ඩුෙව්ත්, එතුමාෙග්ත්, එතුමාෙග් පක්ෂෙය්ත් ෙගෞරවය 
ආරක්ෂා කර ෙගන එතුමා ඉල්ලා අස් වීම ෙහොඳයි. හැබැයි පශ්නය 
තිෙබන්ෙන් ෙමයයි. නිධානයට බිල්ල වුෙණ් එතුමා වුණාට, තවම 
නිධානය තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද කියා ෙසොයා ෙගන නැහැ; 
නිධානයට ෙමොකද වුෙණ් කියල ෙසොයා ෙගන නැහැ; නිධානය මං 
ෙකොල්ල කෑෙව් කවුද කියා ෙසොයා ෙගන නැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
සභාපතිවරයා හැටියට ඇත්තටම මමත් ඒ ගැන සතුටු වනවා. 
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කළ බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුෙව්, ඒ මූල්ය වංචාෙව් ෙකොටසක් 
හැටියට, ඒෙක් යම් පියවරක් හැටියට ජනාධිපති විමර්ශන 
ෙකොමිසමට ෙමය ඉදිරිපත් වුණාම ඒ ෙකොමිසම හමුෙව් සිදු වුණු 
සාකච්ඡාවක පතිඵලයක් වශෙයන්, ඒ ෙකොමිසම හමුෙව් ෙහළිදරවු 
වුණු සාක්ෂිවල කරුණු අනුව තමයි හිටපු මුදල් අමාත්යතුමාට අද 
දින ෙම් ගරු සභාෙව් පසු ෙපළ ආසනයකට ගිහින් වාඩි ෙවන්න 
සිද්ධ වුෙණ්. එතුමාෙග් ඉල්ලා අස් වීම තුළින් ආණ්ඩුව මුහුණ 
ෙදන අර්බුදයකට උත්තරයක් ෙසොයලා තිෙබනවා; ඒ වාෙග්ම 
එතුමාෙග් පක්ෂෙය් ෙගෞරවය ෙවනුෙවන් උත්තරයක් ෙසොයලා 
තිෙබනවා. නමුත් පශ්නය තිෙබන්ෙන්, ෙම් මුළුමහත් කියාවලිය 
තුළ ආර්ථිකයට සිද්ධ වුණු පාඩුව එතුමාට එල්ල වන ෙචෝදනාව 
ෙනොවන එකයි. අෙප් ආර්ථිකයට, ශී ලංකා මහ බැංකුවට, -අද ශී 
ලංකා මහ බැංකුව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන නිසා ෙමය වැදගත්,- 
රටට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන හානිය, ෙම් බැඳුම්කර වංචාව නිසා ඇති 
වුණු හානිය, එතුමාට එල්ල වුණු ෙචෝදනාෙව් ඉලක්කම ෙනොෙවයි. 
ඇත්තටම එතුමාට අදාළ කාරණාව ගත්ෙතොත්, මිනී මැරුමක් 
ෙසොයන පරීක්ෂණ කණ්ඩායමකට ස්තී දූෂණයක් හම්බ වුණා 
වාෙග් වැඩක්. මිනී මැරුම සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ අවසන් නැහැ 
ෙන්. මිනී මැරුෙමන් සිදු වුණු හානිය, පාඩුව ගැන ෙසොයා අවසන් 
නැහැ ෙන්. ඒකට වග කිව යුත්තන් කවුද කියා ෙසොයා අවසන් 
නැහැ ෙන්. මිනී මැරුම ගැනත් ෙසොයන්න ඕනෑ. ඒ පරීක්ෂණය 
අවසන් ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම නැතුව ෙම් තුළින් මුළුමහත් 
කියාවලිය අවසන් වුණා ෙනොෙවයි. හැබැයි එතුමා පූර්වාදර්ශයක් 
දීලා තිෙබනවා, ෙමෙහම ෙදයක් වුෙණොත් ඊළඟ ඇමති 
මණ්ඩලෙය් අයටත් සිද්ධ වන්ෙන් ෙම්ක තමයි කියලා. ඒක 
ෙවනම ෙදයක්. ෙම් කටයුත්ත කලින්ම කරන්න තිබුණා. ෙමොකද, 
ෙම් කියාවලිය එතුමාම ෙත්රුම් ෙගන, "ෙමවැනි building එකක් 
මා අරෙගන තිෙබනවා.  අදාළ පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් ආයතනෙය් 
අයිතිකරුවන් ඒ building එකට ෙමවැනි  ෙගවීමක් කර තිෙබනවා. 
ඒ නිසා මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට මට ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ෙචෝදනාවක් එල්ල ෙවනවා. මා ඒ පරීක්ෂණයට සම්බන්ධ 
ෙකෙනක්. එම නිසා ෙමයට ආණ්ඩුවයි, පාර්ලිෙම්න්තුවයි, මුළු 
රටමයි කළඹන්ෙන් නැතුව, කරුණු ඉදිරිපත් කරලා මා ඇමති 
ධුරෙයන් ඉවත් ෙවනවා"යි කියලා එතුමා ඉදිරිපත් වුණා නම්, 
ඇත්තටම මීට වඩා ෙගෞරවනීයයි. ෙම් කියාවලියට එන්න කලින්ම 
එතුමා ෙම් කියාවලියට මුහුණ දුන්නා නම් ෙහොඳයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. "ෙමන්න ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරෙයක් 
ඉල්ලා අස් වුණා. ඒ නිසා අෙප් ෙහොරකම් සියල්ලම ෙම්ෙකන් වහ 
ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කවුරුත් වංචනිකයන් ෙනොෙවයි; 
ෙහොරුන් ෙනොෙවයි; ශුද්ධවන්ත යින්" කියලා තව පිරිසක් සතුටු 
වනවා නම්, එෙහම ෙජොලිය ගන්න එකත් ෙත්රුමක් නැති වැඩක්. 
ඒ ෙජොලිය ගන්න එක කිසිම ෙත්රුමක් නැහැ. එයට ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද? විපක්ෂෙය් ඉන්න පිරිසක්, "දැන් අෙප් වංචා, දූෂණ, 
ෙහොරකම් සියල්ලම වහ ගන්න පුළුවන්. දැන් අපට කිසිම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙචෝදනාවක් නැහැ. ඇමතිවරෙයක් ඉල්ලා අස් වුණා"යි කියලා 
ෙමෝඩ චූන් ගන්න එපාය කියලා අපි කියනවා. ෙමොකද, ෙම් රෙට් 
ඉතිහාසයක් පුරාවටයි වංචා, දූෂණ සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
රෙට් ජන වරම ෙම් ආණ්ඩුවට ලැබී තිෙබන්ෙන්, ඉතිහාසයක් පුරා 
ෙම් රටට සිදු වී තිෙබන හානි, දූෂණ, නාස්තිය හා වංචාවන් ෙහළි 
දරවු කරන්නයි; ඔවුන්ට දඬුවම් ෙදන්නයි. ඒ දඬුවම් දීෙම් 
කියාවලිය ආණ්ඩුව නීත්යනුකූලව කරන්ෙන් නැහැ. ඇත්තටම 
ආණ්ඩුව ෙහොරු සියල්ලම ආරක්ෂා කරනවා. පරණ ෙහොරුයි, 
අලුත් ෙහොරුයි ෙදෙගොල්ලන්ම ආරක්ෂා ෙවනවා. අවසානෙය් රවි 
කරුණානායක මැතිතුමා ඒෙක් බිල්ලක් බවට පත් වුණු එක 
විතරයි සිද්ධ වුෙණ්.  

ඒ බිල්ල හැටියට එතුමා ඉදිරිපත් වුණා. එක කණ්ඩායමක් 
හැටියට එකතු ෙවලා කරපු ෙහොරකම, වංචාව වහ ගන්න එතුමා 
බිල්ලක් හැටියට ඉදිරිපත් වීම එක් පියවරක්. නමුත් අපි කියන්ෙන්, 
ෙමහිදී සිද්ධ ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද යන්න පිළිබඳව මුළු කියාවලියම 
පරික්ෂාවට ලක් ෙවන්න ඕනෑ, මුළු කියාවලියම රටට අනාවරණය 
විය යුතුයි කියලායි.  

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  අපට තිබුණු බලතලවල සීමාකම් අනුව අෙප් 
පරීක්ෂණය අපි ෙපොදුෙව් කරලා,  පක්ෂ-විපක්ෂ හැම ෙදනාම  
විවිධ මත, තර්ක ඉදිරිපත් කළා වුවත්, අපි බැඳුම්කර සිද්ධිය 
සම්බන්ධෙයන් අවසානෙය් දී  පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරපු 
වාර්තාවක් තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳ නීතිපතිවරයාෙග් නිර්ෙද්ශයන් 
එවලා තිෙබනවා. ඒ කියාවලිය දැන්  ජනාධිපති විමර්ශන 
ෙකොමිසමක් ඉදිරියට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ෙම්ක ආණ්ඩුෙව් 
ජයගහණයක් බවට පත් කරන්ෙන් නැතිව, ආණ්ඩුව පුරසාරම් 
ෙදොඩන තත්ත්වයකට පත් කරන්ෙන් නැතිව ජනාධිපති 
ෙකොමිසෙම් කාර්ය භාරය ඉටු කරයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. 
"ෙමන්න, අපි දැන් අෙප් ඇමතිවරුන්ටත් දඩුවම් දුන්නා, අපට 
 එෙහම කරන්නත් නිදහස දීලා තිෙබනවා, අපි ඉල්ලා අස් 
ෙවන්නත් බලපෑම් කරලා තිෙබනවා, ඒක නිසා දැන් අපි ෙහොඳයි, 
ෙම් පශ්නය ඉවරයි, ෙම් පශ්නය විසඳුවා යහ පාලනය ෙම්කයි" 
කියලා ෙපන්වන්න එපා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, යහ 
පාලනය ඒක ෙනොෙවයි. යහ පාලනය කියලා කියන්ෙන්, 
ෙහොරකම් කරලා අහු වුණාට පසුව  ඉල්ලා අස් ෙවන එක 
ෙනොෙවයි; විශ්වාස භංග එනෙකොට අයින් ෙවන එක ෙනොෙවයි.  

මම දැක්කා, රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා කියනවා, "රවි 
කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමාට ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන 
ෙචෝදනාව  ලූනු බිකක් තරම්" කියලා. එෙහනම්, අප දැන ගන්න 
කැමැතියි, ලූනු ෙගඩිය ෙකොච්චර විශාලද කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම  බැඳුම්කර වංචාෙව් ෙම් ගනුෙදනුෙව් 
ෙම් පාඩුව, රටට ෙවච්ච ෙම් හානිය ලූනු බිකක් නම්,  ලූනු ෙගඩිය 
ෙකොයිතරම්ද? ෙමොකද, ඒකත් ෙහොයන්න ඕනෑ. දැන් ෙම්කත් ලූනු 
බිකක් කියලා කියන්ෙන්  ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරෙයක්. එතුමා 
ලූනු බිකක් කියනෙකොටම එතුමා පිළිගන්නවා, ලූනු ෙගඩියක්ම 
තිෙබනවා කියලා. ඇත්තටම ලූනු ෙගෝනියක්ම ඇති. ලූනු ෙගඩි 
ෙනොෙවයි, ලූනු ෙගෝනියක්ම තිෙබනවා. ඒවා ෙහොයන්න ඕනෑ. 
ඒවාත් ෙහොයන්න ෙවනවා.  

 "ෙම් වංචාව ලූනු බිකක් තරම්වත් වටින්ෙන් නැහැ"  කියන 
රාජිත ඇමතිතුමා, විෙශේෂෙයන්ම පසුගිය රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් 
ආණ්ඩුව කාලෙය් ඔය ෙමෝදර ධීවර වරාය සම්බන්ධෙයන් කරපු 
ගනු-ෙදනුෙව් තරම ෙමොන තරම් බිකක්ද කියලා ෙහොයන්න ඕනෑ. 
ඒවාත් ෙහොයන්න ෙවනවා. මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමාත් දන්නවා, එතුමා ධීවර ඇමතිතුමා හැටියට හිටියා.  
ඔබතුමන්ලා ඒවාත් ෙහොයන්න ඕනෑ. එතෙකොට තමයි ෙම් 

තත්ත්වය හරියට පැහැදිලි ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා අපි කියන්ෙන්, දැන් 
එක්ෙකෙනක් බිල්ලට ඉදිරිපත් වුණා කියලා මුළු කියාවලියම 
නිවැරදි ෙවන්ෙන් නැහැ කියලායි.  

ඇත්තටම මටත් නිහතමානී සන්ෙතෝෂයක් තිෙබනවා, ෙම් 
ගැන.  ෙමොකද, ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුව ලබාපු ජයගහණයක්; ෙම්ක 
ෙම් රෙට් ජනතාව ලබාපු ජයගහණයක්. විෙශේෂෙයන්   COPE 
එක හැටියට අපි ඉතාම දුෂ්කර තත්ත්වයන් යටෙත් අරගළයක් 
කරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාව ඉන් ඉදිරියට 
ගිහිල්ලා ජනාධිපති ෙකොමිසමක් හරහා විමර්ශනයට ලක් ෙවලා 
තමයි ෙම් පතිඵලය ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, හැබැයි බැරිෙවලා ෙහෝ  COPE එෙක් වාර්තාව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් නතර ෙවලා ඒක විභාග ෙනොකර මින් ඉදිරියට 
යන එක වැළැක්ෙවන තත්ත්වයකට පත් වුණා නම් සමහර විට 
ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිසමක් එන්ෙනත් නැහැ. එෙහනම් ෙම් 
වංචනිකයන්, ෙම් ෙහොරුන්, ෙම් දූෂිතයන් නිවැරදිකරුවන් බවට 
පත් ෙවනවා. එෙහම නම් අර්ජුන මෙහේන්දන් සහ ඔහුෙග් 
කණ්ඩායම ඇෙලෝසියස් හා ඔහුෙග් කණ්ඩායම ඒ ෙබදා හදා ගත් 
කණ්ඩායම ශුද්ධවන්තයින්, නිවැරදිකරුවන් බවට පත් ෙවනවා. 
එම නිසා COPE එෙක්දී ෙම් කාරණය ෙමපමණ පමාණයකට 
සාර්ථක කරලා පාර්ලිෙම්න්තුව හමුවට ෙගෙනන්න මැදිහත් වුණු, 
දායක වුණු හැම ෙකනාටම මම සත්ුතිවන්ත වනවා. ෙම්ක ඒ හැම 
ෙකනාෙග්ම ජයගහණයක්.  

විෙශේෂෙයන් විගණකාධිපතිවරයා ඒ සම්බන්ධෙයන් කළ 
පරීක්ෂණය, ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙහළිදරවු වුණු කරුණු සියල්ල 
පාදක ෙවලා ඒ සියල්ෙල් ඉදිරි පියවරක් හැටියයි ජනාධිපති 
විමර්ශන ෙකොමිසම ෙම් පරීක්ෂණය පැවැත්වූෙය්. හැබැයි, ඒ 
ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිසෙම්දී ෙහළිදරවු වන, අනාවරණය වන 
කරුණු අනුව  රවි කරුණානායක අමාත්යවරයාට ඉල්ලා අස් 
ෙවන්න සිද්ධ වුණා කියලා කියනවා නම්, ෙම් කියාවලිය ෙමොන 
තරම් භයානකද, ෙමොන තරම් පබල තත්ත්වයක්ද කියලා අපි 
ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ෙමොකද, රවි කරුණානායක අමාත්යවරයා 
ෙම් බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුව සිද්ධ ෙවන කාල වකවානුෙව් ෙම් රෙට් 
සාමාන්ය ඇමතිවරෙයක් ෙනොෙවයි. එතුමා ෙම් රෙට් මුදල් 
අමාත්යවරයා. එතෙකොට එතුමා මුදල් අමාත්යවරයා හැටියට 
ඉන්න වකවානුව තුළදී තමයි යම් පමාණයකට ෙහෝ ෙම් 
කියාවලියට දායක ෙවලා තිෙබන්ෙන්; සම්බන්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒක මුළු මහත් කියාවලිය ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන්ම 
බැඳුම්කර වංචා පිළිබඳ වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වන ජනාධිපති 
විමර්ශන ෙකොමිසෙම් කාර්ය භාර්ය තමයි ඉතිරි දූෂණ ටිකත්  
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන එෙකො, රටට අනාවරණය කරන 
එක. ඇත්තටම, යහ පාලනය පිළිබඳ විශ්වාසයක් හදා ගන්න මහ 
ජනතාවට තිෙබන කමෙව්දය ෙම්කයි.  

මහ ජනතාවට එවැනි ඉඟියක් ෙහෝ ෙදන්න තිෙබන කමෙව්දය 
ෙම්කයි. හැබැයි, යහ පාලනය කියන්ෙන් අෙනකුත් සියලුම වංචා, 
දූෂණ, ෙහොරකම් සිද්ධ කරන අතෙර් "ඔන්න අපි එක පියවරක් 
තිබ්බා; එක්ෙකෙනක් ඉදිරිපත් වුණා; ඒ නිසා ඔක්ෙකෝම පශ්න 
විසඳුණා." කියන එක ෙනොෙවයි. ෙම්ක ජයගහණයක්. කවුරු 
ලබාගත් ජයගහණයක්ද? විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් ජනතාව ලබා 
ගත්ත ජයගහණයක්. දැන් ඒ ජයගහණය ඉදිරියට ෙගන යෑෙම් 
කියා මාර්ගයක් අවශ්යයි.  අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉතිහාසයට යම් 
ෙදයක් එකතු වුණා.  ඉතිහාසයට එකතු වුණු ඒ පූර්වාදර්ශය 
ඉදිරියට ෙගන යෑම තුළින් රෙට් නාස්තියට, දූෂණයට, 
ෙහොරකමට, වංචාවට බියක් ඇති කරවන එක, ෙද්ශපාලනඥයන්ට 
ෙහොරකම් කරන්න බියක් ඇති කරවන එක සිද්ධ වනවා. 
ෙහොරකම්, වංචා, දූෂණ කරලා ඒවා ලූනු බිකක් තරම්වත් 
ෙනොෙවයි කියන මට්ටම ෙවනුවට ඒ වංචනිකයන්ට, දූෂකයන්ට 
දඬුවම් ලැෙබනවා; ආත්මගත දඬුවමක් ෙහෝ ලැෙබනවා. 
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නීතිෙයන් විසඳන්න බැරි නම්, සදාචාරාත්මකව ෙහෝ යුක්තිගරුකව 
ෙහෝ  දඬුවමක් ලැෙබනවා කියා ඉදිරිපත් වන තත්ත්වයක් ඇති වීම 
ඇත්තටම ෙම් රෙට් ජනතාව ලබන ජයගහණයක්, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි.  ෙහේතුව, බිලියන ගණන්, මිලියන ගණන්, 
ෙකෝටි ගණන් ෙහොරකම් කරන අය එෙසේ ෙහොරකම් කරන්ෙන් ෙම් 
රෙට් බදු ෙගවන ජනතාවෙග් මුදල්; අහිංසක ජනතාවෙග් මුදල්.  

රෙට් අපනයන කඩා වැටිලා, ආර්ථිකය බිඳ වැටිලා, ණය 
වැඩිෙවලා, දුෂ්කරතා ඇතිෙවලා, බදු බර වැඩිෙවලා, ජනතාවට 
පීඩනය වැඩිෙවලා කියලා ෙම් මහ බැංකු වාර්තාව ඉතා පැහැදිලිව 
කියනවා නම්, එහි පතිඵල බුක්ති විඳින්ෙන් ෙවන කවුරුවත් 
ෙනොෙවයි, කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය වට කරන්න එන ෙගොවි 
ජනතාවයි. ඒ ෙගොවි ජනතාව ඉල්ලන්ෙන් වගා කරගන්න බැරි 
නිසා කන්න ෙදක තුනකට වගා වන්දියක්.  ඒ වාෙග්ම  සමෘද්ධිය 
කැපුණු මිනිසුන් ඉල්ලන්ෙන් තමන්ෙග් ජීවත්වීමට රුපියල් 
3,000ක් ෙදන්න කියලායි. ඒ වාෙග්ම 2016 අවුරුද්ෙද් ඉඳලා 
pension එක අෙහෝසි ෙවන මිනිසුන්, pension එෙකන් පීඩාවට 
පත්වුණු වැඩිහිටි මිනිසුන්, පුරවැසියන් ඉල්ලන්ෙන් මිලියන ගණන් 
ෙනොෙවයි; බිලියන ගණන් ෙනොෙවයි.  

අපි දන්නවා, ෙම් ආණ්ඩුව අවුරුදු 70ට වැඩි ෙජ්යෂ්ඨ 
පුරවැසියන්ෙග් පිං පඩිෙයන් රුපියල් 100ක් කපා ගන්නා බව.  ඒ 
පිං පඩිය කැෙපනෙකොට ඒ මිනිසුන් අෙඳෝනා ෙදනවා. "අපට 
කන්න තිෙයන සල්ලි, ෙබෙහත් ටික ගන්න තිෙයන සල්ලි, 
දරුවන් ඉස්ෙකෝෙල් යවන්න තිෙයන සල්ලි" කියලා අෙඳෝනා 
නඟනවා.  ෙම් අහිංසක මිනිසුන්ෙග් ෙද්වල්  ඔක්ෙකෝම ඒ 
අයෙගන් උදුරාෙගන එකතු කරන තැන ෙකොතැනද?  
භාණ්ඩාගාරය. ඒ භාණ්ඩාගාරෙය් පධානියා, භාණ්ඩාගාරෙය් වග 
කිව යුත්තා වන මුදල් ඇමතිවරයා කියනවා නම්,  "මම දන්ෙන් 
නැහැ; මට මතක නැහැ; ෙම් මුදල් ආෙව් ෙකොෙහොමද කියලා මම 
දන්ෙන් නැහැ; මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ." කියලා, ඒක හරි 
විකාරයක්. ඒ නිසා එතුමාට ඉල්ලා අස්ෙවන්නම සිද්ධ ෙවනවා. 
එෙහම නැත්නම් එතුමාත් ෙහොඳින්ම දන්නවා, එතුමා අස් කරනවා 
කියලා. එතුමාට ඉල්ලා අස්ෙවන්න සිද්ධ ෙවනවා. නැත්නම් එතුමා 
අස් කරනවා. ඒ නිසා එතුමා කියනවා නම්, "ෙම්ක ජයගහණයක්; 
පජාතන්තවාදෙය් ජයගහණයක්; ආණ්ඩුෙව් ජයගහණයක්; මට 
ආඩම්බරයක්" කියලා, එෙහම නැහැ. ෙම්ක ආඩම්බරයක් 
ෙනොෙවයි. 'මට ෙම් ඉල්ලා අස්වීම ආඩම්බරයක්' කියලා එතුමා 
ෙමතැන කටින් කිව්වත්,  එතුමාෙග් හෘදය සාක්ෂිය දන්නවා එතුමා 
ඉල්ලා අස් වුෙණ් ෙමොකටද කියලා. ඒ නිසා ඒක ආඩම්බරයක් 
ෙනොෙවයි.  

මම දන්නවා,  තනි තනිව -පුද්ගලිකව- ෙම් නාස්තිය, දූෂණය, 
වංචාවට විරුද්ධව හඬක් නගන්න උත්සාහ දරන ගරු ඇමතිවරු 
ආණ්ඩුෙවත් සිටින බව.  එය කටින් පිට වුෙණ් නැතත් අඩු තරෙම් 
හදවතින් හරි එය පාර්ථනා කරන ගරු ඇමතිතුමන්ලා සිටිනවා. ඒ 
නිසා ඔබතුමන්ලා කියන්න එපා, ෙම්ක ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
ජයගහණයක් කියලා. ඇත්තටම ෙම් කාරණය ආණ්ඩුෙව්  
පරාජයක්.  නාස්තිය, දූෂණය, ෙහොරකම, වංචාව ෙවනුවට යහ 
පාලනය ෙග්නවා කියූ ආණ්ඩුවට අවුරුදු ෙදකහමාරකදී රෙට් මුදල් 
ඇමතිවරයාව ඉවත් කරන්න සිද්ධ වුණා නම්, එතුමාට ඉල්ලා 
අස්ෙවන්න කියන්න සිද්ධ වුණා නම්, එය ජයගහණයක් 
ෙනොෙවයි; ආඩම්බරයක් ෙනොෙවයි; පරාජයක්.  ඒක පරාජයක් 
වන්ෙන් ආණ්ඩුව පිළිබඳව ජනතාවෙග් තිෙබන විශ්වාසය දැන් බිඳ 
වැටිලා තිෙබන නිසායි.  

ආණ්ඩුවට ෙහොරු අල්ලන්න බැහැ කියන එක තමයි ඒෙකන් 
කියන්ෙන්. අජිත් පී. ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්ම "ෙහොරු 
අල්ලන්නත් බැහැ; අල්ලන්ෙනත් නැහැ" කියන එක තමයි දැන් 
ෙපෙනන්ෙන්. ඒ නිසා ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන්ටම අද ඒක කියන්න 

සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ජයගහණයක් ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග්ම 
මම කියනවා ෙහොරකම් කරලා, කප්පරක් නැව් පිටින් ෙහොරකම් 
කරලා, SriLankan Airlines එක, ගුවන් ෙතොටුපළ, වරායන් 
ගිලලා ඒවා ෙහොරකම් කරපු කට්ටියත් සතුටු ෙවන්න එපා 
"ෙමන්න අපි ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරෙයක් ඉවත් කළා; ඒ නිසා ෙම්ක 
විපක්ෂෙය් ජයගහණයක්" කියලා.  නැහැ. ෙම්ක  විපක්ෂෙය් 
ජයගහණයක් ෙනොෙවයි; ආණ්ඩුෙව් ජයගහණයකුත් ෙනොෙවයි. 
ඇයි, මම එෙහම කියන්ෙන්? විපක්ෂයට සතුටු ෙවන්න ෙදයක් 
ෙමතැන නැහැ. ෙමොකද, විපක්ෂයට සතුටු ෙවන්න පුළුවන්කම 
තිෙබන්ෙන් ඒ ෙගොල්ලන් ෙහොරකම් ෙනොකර, ඒ ෙගොල්ලන් 
ෙහොරු ෙනොවී ආණ්ඩුෙව් ෙහොෙරක් ඇල්ලුවා නම්; ආණ්ඩුෙව් 
ඇමතිවරෙයකුට ෙචෝදනාවක් ඉදිරිපත් කළා නම් පමණයි. නමුත් 
එෙහම නැහැ. තමන්ෙග් අෙත් තිෙබන ඔක්ෙකෝම ෙහොරකම්, 
තමන්ෙග්  ඉතිහාසෙය් තිෙබන ෙහොරකම්, අවුරුදු දහයක 
ඉතිහාසෙය් තිෙබන ෙහොරකම් ෙම් කාරණය නිසා වසා ගන්න 
පුළුවන් කියලා කවුරු ෙහෝ සතුටු ෙවනවා නම් ඒක වැරැදියි. 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට යන්න බැරි 
හිටපු ඇමතිවරු ඉන්නවා. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිසමට ගියාම නයි ගහන හිටපු ඇමතිවරු ඉන්නවා. තමන්ෙග් 
ඉඩම්වල වත්කම් ෙහළිදරව් කරන්න බැරි ඇමතිවරු ඉන්නවා.  
දැන් ඒ ෙගොල්ලන් සතුටු ෙවලා වැඩක් නැහැ,  "දැන් අෙප් 
ෙහොරකම් වැහුණා; ආණ්ඩුෙව් එක්ෙකෙනක් අහුවුණා" කියලා . ඒ 
නිසා අපි කියනවා, ෙම්ක විපක්ෂෙය් සිටින ෙහොරු ටික සතුටු 
ෙවන්නවත්,  එෙහම හිතාෙගන ආණ්ඩුෙව් හැංගිලා ඉන්න අය 
සතුටු ෙවන්නවත් කාරණයක් ෙනොෙවයි. "එක්ෙකෙනක් බිල්ලට 
දුන් නිසා  දැන් අපි ෙබ්රුණා" කියලා සතුටු ෙවන්නවත් ෙමය 
අවස්ථාවක් කර ගන්න එපා.  ආණ්ඩුවවත්, විපක්ෂයවත් ෙම් 
කාරණෙයන් ෙමෝඩ චූන් ගන්ෙන් නැතුව රෙට් ජනතාව ෙම් ගැන 
හිතන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා කල්පනා කරන්න.   

ආණ්ඩුව පිළිබඳව, ආණ්ඩුෙව් යහ පාලනය කියන සංකල්පය 
පිළිබඳව රෙට් ජනතාව තුළ තිෙබන විශ්වාසය  අද බිඳ වැටිලා 
තිෙබනවා; ඔවුන් කලකිරිලා සිටිනවා.  දඬුවම් දුන්ෙන් කාටද 
කියලා අහන තත්ත්වයකට පත් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා  
ආණ්ඩුෙව් වගකීමයි විෙශේෂෙයන්ම තිෙබන්ෙන්. ආණ්ඩුව 
ඉදිරිෙය්දී තමන්ෙග් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ සිටින ඇමතිවරුන්ටත් 
තරාතිරම ෙනොබලා දඬුවම් ෙදන්න ෙහෝ ෙසොරකම් ෙනොකරන්න 
ෙහෝ කියා මාර්ග ගන්න ඕනෑ. 

ඉතිහාසය පුරා ෙම් රෙට්  සිදුවුණු වංචා දූෂණ සහ නාස්තියට 
වග කිව යුත්තන් කවුද කියලා පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්, එෙහම 
නැත්නම් නීතිය හමුවට ගිහින් ෙහළිදරව් කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. 
ඔබතුමන්ලා COPE එෙකන් ෙහව්ෙව් බැඳුම්කර වංචාව ගැන 
විතරයි කියලා සමහර ඇමතිවරු මට කිව්වා. බැඳුම්කර වංචාව 
ගැන විතරයි ෙහොයලා තිෙබන්ෙන්, ඒක නිසා රවි කරුණානායක 
ඇමතිතුමාට අද ඇමතිකෙමන් ඉල්ලා අස්ෙවන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා කියලා කිව්වා. නැහැ, ඒක වැරැදියි. COPE කාරක 
සභාව නිෙයෝජනය කරන ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් 
ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු හර්ෂ ද සිල්වා 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා ඉන්නවා; ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න 
රාජ්ය අමාත්යතුමා ඉන්නවා. ඔබතුමන්ලා දන්නවා, COPE කාරක 
සභාව විසින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා 4ක් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබන බව. ෙහජින් ගනු-ෙදනුව ගැන, වරායවල් ගැන, ලංකා 
ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව ගැන, SriLankan Airlines එක 
ගැන, වී අෙළවි මණ්ඩලය ගැන, විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 
කාර්යාංශය ගැන -විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 
කාර්යාංශෙය් පසුගිය කාලෙය් සිදුවුණු ෙකෝටි 247ක වංචා ගැන, වී 
අෙළවි මණ්ඩලෙය් සිදුවුණු ෙකෝටි 556ක වංචා ගැන- වාර්තා 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒවා ගැනත් ෙසොයන්න. හැම එකටම 
ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභා ඕනෑ නැහැ. හැම එකටම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇමතිවරෙයක් ඉන්නවා, හැම එකටම අමාත්යාංශයක් තිෙබනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉදිරිපත් කළ COPE වාර්තා පිළිබඳව 
ෙහව්ෙවොත්, රවි කරුණානායක මැතිතුමාට ඇමතිකම විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට තමන්ෙග් මන්තී ධුරත් 
නැතිෙවනවා. හරි විධියට විමර්ශනයක් කෙළොත්, නීතිය හමුෙව් 
පරීක්ෂණයක් කෙළොත් අද විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට 
මන්තීධුරත් නැති ෙවනවා. 

COPE කාරක සභාව නිෙයෝජනය කරන ෙහක්ටර් අප්පුහාමි 
මන්තීතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්  ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ආණ්ඩු 
පක්ෂය, විපක්ෂය කියලා ෙභ්දයක් නැතුව මම ෙම් කියන්ෙන්. 
COPE කාරක සභාව විසින් බැඳුම්කර වංචාව ගැන ෙසවීම නිසා 
රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාට ඇමතිකමින් ඉල්ලා අස්ෙවන්න 
සිද්ධ වුණා කියන තැනට ලඝු කරන්ෙන් නැතුව, මුළු COPE 
වාර්තාෙවන්ම ෙහළිදරව් කර තිෙබන කරුණු පිළිබඳව ෙසවීමට 
නිවැරදි ෙලස නීතිය කියාත්මක කරනවා නම් එය ඉතාම වැදගත්. 
ෙමය COPE කමිටුෙව්ත් ජයගහණයක්. ෙම් ආකාරෙයන්ම නීතිය 
හරියට කියාත්මක ෙවනවා නම්, එය පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිබඳව 
රෙට් ජනතාවට යම් ෙහෝ විශ්වාසයක් ෙගොඩනැ ෙඟන තත්ත්වයක් 
ඇති කරවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩුව ඉදිරිෙය් තමයි දැන් 
අභිෙයෝගය තිෙබන්ෙන්. රවි කරුණානායක අමාත්යවරයා 
ඇමතිකෙමන් ඉල්ලා අස්වීම නිසා පමණක් වහගන්න බැරි, 
හැංෙගන්න බැරි, වැෙහන්න බැරි, ෙහළිදරව් කළ යුතු 
ඉතිහාසයකුත් තිෙබනවා; වර්තමානයකුත් තිෙබනවා. ඒක තමයි 
ආණ්ඩුව ඉදිරිෙය් තිෙබන අභිෙයෝගය. ඒ ඉතිහාසය ෙහළිදරව් 
කරලා වර්තමාන පාලනය හරියාකාරව කියාවට නඟන්න ඔබට 
පුළුවන් විය යුතුයි. ඒ සඳහා ආණ්ඩුව කියාමාර්ග ගතයුතුයි. අන්න 
එතැනදී විතරයි ආණ්ඩුවට ෙම් තත්ත්වෙයන් යම් ෙහෝ ගැලවීමක් 
තිෙබනවා නම් ගැලෙවන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. 

දැන් ෙම් රෙට් ජනතාව තුළ තිෙබන ස්ථාවරය, මතය 
ෙමොකක්ද? ආණ්ඩුව ෙහොරුන්ට දඬුවම් ෙදන්ෙන් නැහැ, ආණ්ඩුව 
ෙහොරු ආරක්ෂා කරනවා කියන එක තමයි ජනතාව තුළ තිෙබන 
මතය. රවි කරුණානායක ඇමතිවරයාට උත්තර නැති වුණු නිසා, 
ඒ වාෙග්ම ඉල්ලා අස්ෙවන්න සිදුවුණු නිසා විතරක් ඒක සම්පූර්ණ 
ජයගහණයක් ෙවන්ෙන් නැහැ; ඒෙකන් සමස්තය විස ෙඳන්ෙන්ත් 
නැහැ. ෙමන්න ෙම් කාරණය අවධාරණය කරමින්, ෙද්ශපාලන 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනවා ෙවනුවට මහ බැංකුෙව් තත්ත්වය, 
ආර්ථිකෙය් ඇත්ත තත්ත්වය යම් පමාණයකට ෙහෝ 
සමාෙලෝචනයක් කරපු වාර්ෂික වාර්තාවක් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව විෙශේෂෙයන් වර්තමාන මහ බැංකු 
අධිපතිවරයාට මම නැවතත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 2.34] 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්ය සහ මහවැලි සංවර්ධන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்ச ம் மகாவ  அபிவி த்தி 
இராஜாங்க    அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development and State Minister  of 
Mahaweli Development) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින මහ බැංකු 

වාර්තාව සම්බන්ධවයි විවාදය පැවැත්ෙවන්ෙන්. එක පැත්තකින් 
බැලුෙවොත්, ඊට අදාළව බැඳුම්කර සිද්ධිය පිළිබඳව තමයි ෙබොෙහෝ 
කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් වුෙණ්. අද දිනෙය් රවි කරුණානායක 

අමාත්යතුමා අමාත්ය ධුරෙයන් ඉල්ලා අස් වුණා. මහ බැංකුෙව් 
සිදුවුණු මූල්ය වංචාව පිළිබඳව පළමුෙවන්ම අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට පැමිණිලි කෙළේ මමයි කියන එක 
මා සඳහන් කරන්න ඕනෑ. මට ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් ලැබුණාම, ඒ 
වාර්තාෙව් ෙතොරතුරු අනුව එතැන මූල්යමය වංචාවක් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා කියලා මා හිතුවා. ඒ අවස්ථාව වන විට ආණ්ඩුව බලයට 
පත්ෙවලා වැඩි කාලයක් නැහැ. මම ඒ පැමිණිල්ල කරන්න යන  
ෙවලාෙව් මෙග් හිතවත් මාධ්යෙව්දිෙයක් ඇහුවා, "අලුත් 
ආණ්ඩුවකට විරුද්ධව ෙමෙහම පැමිණිලි කරන්න යෑම 
අවදානමක් ෙනොෙවයිද" කියලා. මම කිව්වා, "නැහැ. ෙම් රෙට් 
ෙද්ශපාලනඥෙයක් විධියට; මහජන නිෙයෝජිතෙයක් විධියට; 
මහජන ඡන්දෙයන් බලයට පත්වුණු ෙකෙනක් විධියට ෙමොන 
අවදානමක් අරෙගන ෙහෝ ෙම් පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරන්න මට 
වග කීමක් තිෙබනවා" කියලා. ඒ අනුව මම ඒ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් 
කළා. ඒ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කළා විතරක් ෙනොෙවයි, මම දිගින් 
දිගටම ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටියා; කථා කළා. එහි එක් 
අවස්ථාවක් තමයි, මහ බැංකු අධිපතිවරයාෙග් ෙසේවා කාලය 
නැවත වතාවක් දීර්ඝ කළ යුතුයි කියන ෙයෝජනාව ආපු ෙවලාෙව් 
එය ෙනොකළ යුතුයි කියලා අපි තදින්ම ෙපනී සිටි අවස්ථාව. 

ඒ අනුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉතාම නිවැරදි, නිර්භීත 
තීන්දුවක් ගත්තා. එම තීන්දුවට අනුව ඔහු එම තනතුෙර් තබන්ෙන් 
නැතුව ෙවනත් මහ බැංකු අධිපතිවරෙයක් පත් කළා. එතුමා අද 
රෙට්ම විශ්වාසය දිනා ගත් අධිපතිවරෙයක්. ඔහු පත් කරන 
ෙව්ලාෙව්ත් සමහර උදවිය කියපු ෙද්වල් මම දන්නවා. ඒ මහ 
බැංකු අධිපතිවරයා සම්බන්ධව පුවත් පත් වාර්තාවල ෙනොෙයක් 
ෙද්වල් පළ වුණා; අසත්ය ෙද්වල් පවා කිව්වා. නමුත් අද ඔහු 
ඉතාම ෙහොඳින් එම කාර්ය භාරය කරන බව අපට වැටෙහනවා.   

ෙම් පශ්නය එතැනින් නතර ෙවන්ෙන් නැතුව "ෙකෝප්" 
එකටත් ෙගන ගියා. මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. "ෙකෝප්" එෙක් 
සභාපතිතුමා විධියට කටයුතු කළ එතුමා ඇතුළු එම කණ්ඩායම 
ෙම් පිළිබඳව පූර්ණ විමර්ශනයක් කළා.  අෙප් ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන කණ්ඩායම තීන්දුවකට ආවා, 
ෙකොන්ෙද්සි විරහිතව ෙම් කාරණය සඳහා සම්පූර්ණ කැප කිරීම 
සහ සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න ඕනෑය කියලා. ඒ අනුව ෙම් 
කාරණය සම්බන්ධව පුළුල් සාකච්ඡාවක්, මතවාදයක් ඒ හරහා 
ෙගොඩනැෙගන්න ගත්තා.  

ඊළඟට, එම "ෙකෝප්" වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාවා. ඒ 
වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාවාට පසු  ඒ පිළිබඳ බරපතළ 
තත්ත්වයක් රෙට් වාර්තා වුණා. ඒ අවස්ථාෙව් ජනාධිපතිතුමා 
විසින් ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම සඳහා ගරු නිමල් සිරිපාල ද 
සිල්වා ඇමතිතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් යුත් -ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය්- අමාත්යවරු කණ්ඩායමක් පත් කළා. අෙප් ඒ කමිටුව 
ඉතාම ෙහොඳින් ෙම් පිළිබඳව අධ්යයනය කළා. එහිදී අපට 
වැටහුණා, ෙම් කාරණෙය් බරපතළකම තවත් තිෙබන බව. ඒ නිසා 
අපි ජනාධිපතිතුමාට ෙයෝජනා කළා, ෙම් සඳහා ජනාධිපති 
ෙකොමිසමක් පත් කරන්න කියලා. ඒ ජනාධිපති ෙකොමිසම පත් 
කරපු ෙව්ලාෙව් මන්තීවරු කථා කළ ෙද්වල් ඔබට පුවත් පත්වලින් 
බලන්න පුළුවන්. මම හදිසිෙය් තමයි අද ෙම් විවාදයට සම්බන්ධ 
වුෙණ්. ඒ නිසා දැන් ඒ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාවක් 
නැහැ.  ජනාධිපති ෙකොමිසම පත් කරපු ෙව්ලාෙව් මන්තීවරු 
ෙමොන වාෙග් ෙද්වල්ද කිව්ෙව් කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. 
ෙගොඩක් උදවිය කිව්වා, "ෙම් පශ්නය යට ගහන්න තමයි ෙම් 
ජනාධිපති ෙකොමිසම පත් කෙළේ, ෙම්කට සම්බන්ධ වුණු අය 
ෙබ්රන්න තමයි ෙම් ජනාධිපති ෙකොමිසම පත් කෙළේ, ෙම්කට නඩු 
දමන්න  පුළුවන් ෙහේතු ෙහොඳටම තිෙබනවා, එෙහම නම් නඩුවක් 
දමන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?" කියලා. හැබැයි, එදා නඩුවක් දැම්මා 
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නම්, දැන් දමා ෙගන තිෙබන නඩු ෙගොන්නට ෙම්කත් එකතු 
ෙවනවා මිසක්, ෙම් වාෙග් කරුණු ෙහළි ෙවන්ෙන් නැහැ කියන 
එක අද ඔබට ෙත්ෙරනවා ඇති. ජනාධිපතිතුමා එදා ගත් තීන්දුව, ඒ 
වාෙග්ම රජය ගත් තීන්දුව නිසා අද ෙම් කරුණු ෙහළිදරව් ෙවනවා.  

 අපි කියන්න ඕනෑ, "ෙකෝප්" එකට විමර්ශනය සඳහා ආපු 
පළමුවැනි ෙචෝදනාව එෙහම නැත්නම් පළමුවැනි මූල්ය වංචා 
ෙචෝදනාව ෙම්ක ෙනොෙවයි කියන එකත්. පසුගිය කාලෙය් මම 
ෙකෝප් එෙක් දිගින් දිගටම හිටියා. ඒ කාලෙය්දී මහා බරපතළ, 
විශාල මූල්ය වංචා පිළිබඳ ෙතොරතුරු ෙකෝප් එකට ලැබුණා. ගරු 
විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා සභාපති ධුරය දරන කාලෙය්  මිලියන 
30,000ක විතර වංචා පිළිබඳව ෙතොරතුරු ෙසොයලා දුන්නා. හැබැයි, 
ඒවාට ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා අපි තවම ෙසොයනවා.   මම ෙම් එක 
ෙකෙනකුටවත්, එක ආණ්ඩුවකටවත් ෙනොෙවයි ෙම් කරුණු 
කියන්ෙන්. කලින් පැවති ආණ්ඩු කාලෙය්ත් "ෙකෝප්" එෙකන් 
වාර්තා හදා තිබුණා. ඒ වාර්තා පාර්ලිෙම්න්තුවටත් ඉදිරිපත් කළා. 
හැබැයි, එතැනින් පසුව ඒවාට ෙමොනවා වුණාද කියලා කවුරුවත් 
දන්ෙන් නැහැ. නමුත් අද ෙම් වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැන "ෙකෝප්" එෙක් සාමාජිකයන්ටත් 
ආඩම්බර ෙවන්න පුළුවන්. සමස්තයක් විධියට රෙට් ජනතාවටත් 
අද ෙම් ෙහළිදරව්ව සිද්ධ ෙවනවා. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ෙම්ක ආණ්ඩුෙව් ජයගහණයක් ෙහෝ 
විපක්ෂෙය් ජයගහණයක් ෙනොෙවයි කියන එක අපි පිළිගන්නවා. 
ෙම්ක ආණ්ඩුෙව්වත්, විපක්ෂෙය්වත් ජයගහණයක් ෙනොෙවයි. ෙම් 
ෙහළිදරව් වීම් සහ ෙම් සියල්ලම ජනතා ජයගහණයක්.  

ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා මුදල් අමාත්යවරයා විධියට 
කටයුතු කළ කාලෙය් මෙග් අමාත්යාංශයට ෙගොඩක් උදව් කළා. 
මම ඒකත් කියන්න ඕනෑ. එතුමා අෙප් ෙහොඳ මිතෙයක්. ඒ වාෙග්ම, 
එතුමා ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් කරන්න විශාල කැප කිරීමකුත් 
කළා. නමුත් ෙම් ෙචෝදනාව එල්ල වුණාම, "එතුමා අස් ෙවන එක 
තමයි ෙහොඳ" කියලා මාත් කිව්වා. ෙමොකද, ෙම්ක අපි අතර තිෙබන 
ෙපෞද්ගලික පශ්නයක් ෙනොවන නිසා. රෙට් ජනතාව අතර ෙම් 
පශ්නය ගැන මතයක් ෙගොඩනැඟුණා. ඒ වාෙග්ම ජනමාධ්යයත් ෙම් 
පශ්නය ඉස්මතු කරලා ෙපන්වූවා. ඒ නිසා වැරදිකාරෙයක් 
ෙනොවුණත් - ඒක නීතිය තීන්දු කරාවි. වැරදිකාරයාද, නැද්ද කියන 
එක  නීතිය තීන්දු කරාවි- එතුමා ගත් ඒ තීන්දුව අපි අගය කරනවා. 
මම ඒක කියන්න ඕනෑ. ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා අමාත්ය 
ධුරෙයන් ඉවත් වීම සඳහා ගත් ඒ තීන්දුව අපි අගය කරන්න ඕනෑ. 
අෙප් රෙට් ඉතිහාසෙය් අමාත්යවරුන්ට ෙචෝදනා එල්ල වුණාම, 
"ඉවත් වීම" කියන කාරණය සිදු වුෙණ් ෙබොෙහොම ඈතකදීයි. මා 
දන්නා විධියට බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාෙග් කාලෙය් ෙම් වාෙග් 
ෙචෝදනා එල්ල වුණු අමාත්යවරුන් ඉවත් ෙවලා තිෙබනවා; ඉවත් 
කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, එතැනින් පස්ෙසේ කිසිම අවස්ථාවක ෙම් 
වාෙග් සිද්ධි ඇති වුෙණ් නැහැ. මීට මාස කිහිපයකට, අවුරුද්දකට 
වාෙග් ෙපර තිලක් මාරපන මැතිතුමාට ෙම් වාෙග් ෙචෝදනාවක් 
එල්ල වුණාම, එතුමා ඉල්ලා අස් වුණා. බලන්න!  
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් ෙම් යහපාලන ආණ්ඩුව -
ජාතික ආණ්ඩුව- තුළ සිදු වුණු ෙම් ෙද්වල් අෙප් ජීවිත කාලෙය් 
කවදාවත් දැක්ෙක් නැති ෙද්වල්. ෙමවැනි ආදර්ශ  ලබා ෙදමින් අද 
ඒවා සිද්ධ ෙවනවා. රෙට් පුරවැසියන් විධියට අපි ඒ පිළිබඳව 
ආඩම්බර ෙවන්න ඕනෑ. ෙම්ෙකන් ෙදන පණිවිඩය ෙමොකක්ද? 
අනාගතෙය්දීත් ෙහොරකම් කරලා ෙබ්ෙරන්න බැහැයි කියන එක 
තමයි ෙම්ෙකන් ෙදන පණිවිඩය. ෙමච්චර කාලයක් වුෙණ් 
ෙමොකක්ද? එක්ෙකෙනක් ෙහොරකම් කරලා කියනවා, අෙනක් 
එක්ෙකනා තමයි ෙහොරා කියලා. තවත් එක්ෙකෙනක් ෙහොරකම් 
කරලා කියනවා,  ''එයා මීට වඩා ෙහොරකම් කළා, මම කළ එක 
ෙපොඩියි''  කියලා.  එෙහම ෙනොෙවයි ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් 
ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙලොකුවටවත්, ෙපොඩියටවත් 
ෙහොරකම් කිරීම ෙනොෙවයි.   

ඊළඟ මැතිවරණවලට ගිහිල්ලා ෙහොරකම ගැන ෙව්දිකාෙව් 
කථා කළාට වැඩක් නැහැ. ඒ ෙහොරකම් ගැන ක්ෂණිකව 
කියාත්මක වීමයි සිද්ධ ෙවන්න ඕනෑ.  ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් 
අනුගාමිකයන්ට ෙම්වා ගැටලු ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ඒෙගොල්ෙලෝ 
ඊළඟ මැතිවරණවලදී කියාෙගන යයි, "අෙප් ෙහොරා අපට ෙහොඳා" 
කියලා. එෙහම කියලා ඡන්දය ඉල්ලයි.  "අෙප් ෙහොරා අපට 
ෙහොඳා" කියමින්  යන අනුගාමිකයන් ඉන්නවා. හැබැයි, ෙම් රෙට් 
සමස්ත ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව ඒක ෙනොෙවයි. "අෙප් 
ෙහොරා, අපට එපා" කියන්න ඕනෑ. ඒක තමයි ෙවන්න ඕනෑ. ඒක 
ෙමෙතක් ෙම් ර ෙට් ෙනොවුණු ෙදයක්. හැබැයි, අනාගතෙය්දී ඒ ෙද් 
සිද්ධ ෙවයි කියලා අපි හිතනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, වංචා දූෂණවලට 
සම්බන්ධ වුණු සමහර උදවිය අද හැසිෙරන්ෙන් හරියට සුදෙනෝ 
වාෙග්යි. ඒ අය කවදාවත් ෙහොරකමක් ෙනොකළා වාෙග් 
හැසිෙරනවා. ඒක ඉතාම වැරැදියි. ඒ වාෙග්ම, ෙහොරු ආරක්ෂා 
කරන්න කිසිම විලි ලැජ්ජාවක් නැතිව, කිසිම හිරිකිතයක් නැතිව 
කථා කරන ෙද්ශපාලනඥෙයෝ ඉන්නවා.  ෙම් රෙට් උගත් 
බුද්ධිමත් ජනතාව ඉතාම පිළිකුෙලන් ඒවා දකින බව අපි ෙහොඳටම 
දන්නවා. ෙහොරකමක් සිද්ධ වුණාය කියලා ෙහොඳටම දන්නවා. 
හැබැයි, කිසිම හිරිකිතයක් නැතිව ඒ ගැන කථා කරනවා.  හිෙත් 
ෙහොරකම තිෙබන උදවිය තමයි එෙහම කථා කරන්ෙන්. සමාජෙය් 
දැනුවත් වීම තුළ අනාගතෙය් දී  රෙට් ජනතාව ඒ කාරණය 
ෙත්රුම් අර ෙගන ඒ අය සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරයි කියලා මම 
විශ්වාස කරනවා.  

ගරු  නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රවි කරුණානායක 
මැතිතුමා ගත් ෙම් පියවර ඉතාම ෙහොඳයි. ඒක ෙහොඳ ආදර්ශයක්. 
අපි ඒක අමතක කරන්න ෙහොඳ නැහැ. තිලක් මාරපන ඇමතිතුමා 
ඒ ගත්ත කියා මාර්ගයත් ෙහොඳයි. දැන් බලන්න, තිලක් මාරපන 
ඇමතිතුමා ඉවත්ෙවලා හිටියා. ඊට පස්ෙසේ ඒකට අදාළ ෙනොවන 
ෙවනත් අමාත්යාංශයක ඇමතිවරයකු විධියට දිවුරුම් දුන්නා. 
ඒකට විරුද්ධව කවුරුවත් කථා කෙළේ නැහැ.  රවි කරුණානායක 
මහත්මයාත් නිවැරදිකරු ෙවනවා නම්, ඒක අපට පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි. හැබැයි, අපි හැෙමෝටම හෘද සාක්ෂිය කියන ෙද් 
තිෙයන්න ඕනෑ. ෙද්ශපාලනඥයන්ට හෘද සාක්ෂිය නැද්ද කියලා 
සමහර කථා අහන ෙකොට අපට හිෙතනවා. රූපවාහිනිය  
බලාෙගන ඉන්න ෙකොට, ඒ කථා ටික ඇහුවාම හෘද සාක්ෂිය නැති 
ෙද්ශපාලනඥෙයෝද ෙම් ඉන්ෙන් කියලා අපට හිෙතනවා. කිසිම 
ලැජ්ජාවක් භයක් නැතිව කථා කරනවා.  

රටක් විධියට ගත්තාම, අපි විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්නෙකොට යම් 
යම් ෙද්වල් කියනවා. හැබැයි, ආණ්ඩු බලයට ආවාම ඒවා 
ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට කියපු ෙද්වල් 
ආණ්ඩුවට ආවාම කරන්න ඕනෑ. ආණ්ඩුෙව් ඉන්නෙකොට කරපු 
වැරැද්දක් තිෙබනවා නම් පැරදිලා විරුද්ධ පක්ෂයට ආවත් ඒක 
පිළිගන්න ඕනෑ.  

පසුගිය මැතිවරණෙයන් අෙප් ආණ්ඩුව පැරදුෙණ් ඇයි? අපි 
හිටපු ආණ්ඩුව පැරදුෙණ් වැඩ ෙනොකළ නිසාද? යුද්ධය අවසාන 
කෙළේ නැති නිසාද? නැහැ. අපට ෙමවැනි ෙචෝදනා එල්ල වුණා. ඒ 
ආණ්ඩුව තිබුණ කාලෙය්ම යම් යම් පුද්ගලයන්ට ෙචෝදනා එල්ල 
වුණා. ඒවා සම්බන්ධෙයන් අපි ගත්ත තීන්දු ෙමොනවාද? අපි ඒවා 
ගැන කිසිම තීන්දුවක් ගත්ෙත් නැහැ. අපි ඒවාට ඉඩ දීලා අපි 
බලාෙගන හිටියා. ඒක තමයි අපට ඇති වුණු ගැටලුව. පටු විධියට 
හිතන්ෙන් නැතිව අපි ෙම්වා ගැන අවංකව කල්පනා කරන්න 
ඕනෑ. අපි ෙද්ශපාලනෙය් හැම දාම ඉන්ෙන් නැහැ. 
ෙද්ශපාලනඥයාට විශාම යන වයසක් තිෙබනවා. සමහර අය 
අවුරුදු තිස් ගණනින් විශාම යයි.  සමහර උදවිය ෙරෝද පුටුෙවනුත් 
අරෙගන ගිහිල්ලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තියාෙගන ඉන්නවා. විශාම 
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ගිය දවසට අපට සතුටු ෙවන්න පුළුවන් ෙද් ෙමොකක්ද? අපි සතුටු 
වන්ෙන්  හදා ගත්ත ෙගවල් ෙදොරවල් දිහා බලලාද, අපි ගත්ත වතු 
පිටි දිහා බලලාද, අපි පිට රටවල ගිණුම්වල දමා ගත්ත සල්ලි දිහා 
බලලාද,  අපි ගත්ත පිට රටවල තිෙබන ෙගවල් දිහා බලලා ද?  
නැහැ. ඒ අයට මරණ මංචකෙය්වත් සතුටක් නැහැ. ඒ අය 
විඳවනවා. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. ජනතාව ෙවනුෙවන් යමක් 
කළා නම් ඒ තමයි අපට සතුටු ෙවන්න තිෙබන කාරණය.    

ජනතාව ෙවනුෙවන්  වැඩ කළා නම්,  ඒ  පිළිබඳව  විතරයි  
අපට  සතු ටු ෙවන්නට   පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ජනතාවෙග් මුදල් 
ෙහොරා කෑම පිළිබඳව ෙනොෙවයි.  

හැෙමෝටම පාර්ලිෙම්න්තුවට  එන්න බැහැ. හැෙමෝටම පළාත් 
සභාවට එන්න  බැහැ. හැෙමෝටම පාෙද්ශීය සභාවට  එන්න බැහැ. 
එම නිසා තමයි  තමන්ෙග් නිෙයෝජිතයන් පත් කරන්ෙන්. ඒ පත් 
කරන නිෙයෝජිතයා  තමන් ෙවනුෙවන් කථා කරයි; තමන් 
ෙවනුෙවන් වැඩ කරයි; ෙවන ෙමොනවා නැති වුණත් අඩුම ගණෙන් 
ඡන්දදායකයාෙග්  නම,  ෙගෞරවය   එම ෙද්ශපාලනඥයා ආරක්ෂා 
කරයි කියා ඡන්දදායකයාෙග් ෙලොකු බලාෙපොෙරොත්තුවක් 
තිෙබනවා. ඒ ෙවන ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි. චණ්ඩිකමට, 
මැරකමට, ෙහොරකමට විරුද්ධ  ෙවයි,  ඒවාට එෙරහිව කථා කරයි; 
ෙපනී සිටියි; එෙහම ෙද්වල් ෙනොකරයි කියන විශ්වාසයක්   
ඡන්දදායකයන් තුළ තිෙබනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, තව කාරණයක් 
තිෙබනවා. අපි ඊළඟ ඡන්දය දිනන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා 
කල්පනා කරලා  වැඩ  කරනවා නම් ඒකත් වැරදියි. ෙම් රෙට් 
හුඟක් ෙද්ශපාලනඥයන් හිතන්ෙන් ඊළඟ ඡන්දය දිනන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලායි. ඒකට අපි ෙසොරකම්  කරන්න  ඕනෑද? 
එෙහම නැත්නම් ඒකට අපි චණ්ඩිකම් කරන්න  ඕනෑද? එෙහම 
නැත්නම් ඒ ෙවනුෙවන් තවත්  මෙගෝඩිකම් කරන්න ඕනෑද කියා 
සිතලා ෙද්ශපාලනඥයන් ක ටයුතු කරනවා නම් ඒකත් ෙම්  රටට 
ෙහොඳ තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි.  ඊළඟ  සැෙර් දිනනවාද, ඊළඟ සැෙර් 
පරදිනවාද, එෙසේ  නැත්නම්  ඡන්දය ෙනොඉල්ලනවාද කියලා 
හිතනවා.   ෙද්ශපාලනය  තමන්ෙග් බූදලය වාෙග් පරම්පරාෙවන් 
පරම්පරාවට යන්න ඕනෑය කියන එෙහම බලාෙපොෙරොත්තුවක් 
තිෙබන්න ඕනෑ නැහැ. හැබැයි තමන් ෙහොඳ ෙදයක් කරලා 
තිබුෙණොත්  ඒක කවදා ෙහෝ කථා කරයි.   එම නිසා  ෙම් කාරණය  
එක පැත්තකින්  රටට දීපු  ජයගහණයක් කියලා මා හිතනවා.  ෙම් 
මූල්ය වංචාව  පිළිබඳව  තවදුරටත් පරීක්ෂණ  ඒ ආකාරෙයන්ම  
සිද්ධ ෙවනවා. ඒ වාෙය්දී අපට තව යම් යම් කාරණා ෙහොයාගන්න,  
එළිදරව් ෙවන්න ඉඩ තිෙබනවා. අපි ඒ සඳහා  කටයුතු කරන්න  
ඕනෑ. ෙම් මුල්ය වංචාෙව් පධානියා වන  අර්ජුන් මෙහේන්දන් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ගත් පියවර පිළිබඳව, ඔහුට ලැෙබන දඬුවම් 
පිළිබඳව අපි බලාෙගන ඉන්නවා.  ඒකත්  ලැෙබන්නට  ඕනෑ.  
තනතුෙරන් ඉවත් කිරීමම පමාණවත් ෙවන්ෙන්  නැහැ.  ෙමතැන 
මූල්යමය හානියක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා;  මූල්යමය වශෙයන් 
පාඩුෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව කටයුතු කිරීෙම් අවශ්යතාවය 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් යහපාලන 
ආණ්ඩුවට නැත්නම් ෙම් ජාතික ආණ්ඩුවට ඉදිරි කාලෙය්දී ෙම් අඩු 
පාඩු සම්පූර්ණ කර ෙගන යාෙම්  වග කීම පැවරිලා තිෙබනවා. අපි  
ආණ්ඩුවට  ආෙව්  ෙම් රෙට් තිෙබන  පධාන පශ්න කිහිපයකට 
අෙප් සහෙයෝගය ලබා ෙදන්නයි. එකක් තමයි ජාත්යන්තර 
වශෙයන් අපට තිබුණු මානව හිමිකම් ගැටලුව. ෙම් මානව හිමිකම් 
ගැටලුව පිළිබඳව ෙම් රට දැඩි ෙලස පීඩාවට පත් වී තිබුණා. ඒ 
ෙවනෙකොට අපිට විවිධ තහනම් පනවමින් තිබුණා.  යුෙරෝපා 

මත්ස්ය තහනම, ඊට පසුව GSP Plus තහනම. ඉන් අනතුරුව අපි 
දන්නවා, ෙත් ෙකොළවලට තහනමක් පනවන්න 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටි  බව.  ෙම් සියලු ආකාරෙයන් 
ජාත්යන්තරය අපට  එෙරහිව සිටියා. ඒ වාෙග්ම මානව හිමිකම් 
ගැටලුවට  උත්තර ෙදන්නට අපට අපහසු තත්ත්වයක් තිබුණා.  
එම නිසා ෙන් අපිට තව  අවුරුදු ෙදකක් තිෙබද්දීත් අපි 
මැතිවරණයකට ගිෙය්.  ඒ ෙවලාෙව් තමයි අෙප් ෙව්දිකාවල විදුලි 
පුටු පිළිබඳව  කථා කෙළේ. ඒ වාෙග්ම  අපි කථා කළා,  ජාත්යන්තර 
පරීක්ෂණ ගැන. ජාත්යන්තර අධිකරණ ගැන කථා කළා. අපි දැන් 
ඒවායින් නිදහස් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව  අපි ෙම් ජාතික 
ආණ්ඩුව  නිසා ලබා ගත් ජයගහණ තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තවත් 
කර ගන්නට කාර්යන් තිෙබනවා. ඒ කාර්යයන් බවට පත් වන්ෙන් 
සාක්කුව පුරවා ගන්නා කාර්යයන් ෙනොෙවයි. රට ෙවනුෙවන් කළ 
යුතු කාර්යයන්. අපි ඒවා කරන්න පසුබට ෙවන්ෙන් නැහැ.  

 ෙම් ෙවනෙකොට ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය අපි දන්නවා. 
අෙප් රට පරිසරමය වශෙයන් දැවැන්ත පශ්නයකට  මුහුණ 
ෙදනවා. දකුණු පළාත ගංවතුෙරන් සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ වුණා.  
සුනාමිෙයන් පස්ෙසේ ආපු ෙලොකුම ෙඛ්දවාචකයට අපි මුහුණ 
දුන්නා.  ඒ වාෙග්ම රෙටන් තුෙනන් ෙදකක් විතර දැවැන්ත 
නියඟයකට  පත් ෙවලා තිෙබනවා.  ජතික නිෂ්පාදනෙය් විශාල 
අඩු වීමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතෙය් 
නිෂ්පාදනෙය් විශාල අඩුවීමක් තිෙබනවා.  රටක් විධියට ඒවාට  
මුහුණ ෙදන්න අපිට සිදු ෙවනවා.  ෙම්ෙකන්  ජනතාව පීඩාවට පත් 
ෙවන්නට ඉඩ ෙදන්න බැහැ. එම නිසා තමයි   ඒ අයට සහන ලබා 
දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් ගරු ජනාධිපතිතුමා රුපියල් දහ දාහක 
මුදලක්  ලබා දුන්ෙන්.  ඉතිහාසෙය් පළමුවන වතාවට  එක 
කන්නයක්  ඇරුණාම ආධාර ෙදන්නට පටන් ගත්තා. මමත් ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යවරයා විධියට සිටියා. ම ටවත් එෙහම 
ෙදන්නට බැරි වුණා. නමුත් ගරු ජනාධිපතිතුමා රුපියල් දහ දාහක් 
දුන්නා. දැන් නැවත රුපියල්  පන්දාහක් බැගින් වූ   භාණ්ඩ මළු 
ලබා ෙදන්නට යනවා.  දැනටමත් එය මාස ෙදකක් සඳහා අනුමත 
කර තිෙබනවා. ඉදිරිෙය් දීත්  අවශ්ය වුෙණොත් මුදල්  ලබා දීමට  
කටයුතු කරනවා. ෙමොකද, අපට අෙප් රෙට් ජනතාව රැක ගන්න 
අවශ්ය නිසා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ එක්කම තව 
ගැටලුවකුත් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තමයි, සමෘද්ධි 
සහනාධාර කප්පාදුව. සමීක්ෂණයක් කරලා ඒෙක් පතිඵල ලබාදීම 
තුළ කප්පාදුවක් පිළිබඳව කථා ෙවනවා. කණ්ඩායමක් ෙම්ක 
ෙද්ශපාලන දඩ මීමා කර ෙගන, ෙද්ශපාලනය ඉස්සරහට දමා 
ෙගන ෙබොර දිෙය් මාළු බාන්න යනවා. ඒක ඉතාමත් වැරැදියි. අපි 
ඒ ගැන විමසීමක් කළා. අද දවෙසේත් අපි ඒ පිළිබඳව කමිටුවක් රැස් 
ෙවනවා. කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දීත් සාකච්ඡා කළා. ඒ අනුව, කිසිදු 
සමෘද්ධිලාභිෙයකුෙග් සමෘද්ධි සහනාධාරය අසාධාරණ විධියට 
කප්පාදු කරලා තවත් ෙකෙනකුට ෙදන්න ෙහෝ රජයට මුදල් ඉතිරි 
කර ගන්න බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
 මමත් මන්තීවරෙයක්. නමුත්  පසුගිය කාලෙය් සමෘද්ධිලාභීන් 

ෙතෝරා ගැනීෙම්දී අපට කිසිම සාකච්ඡාවකට සහභාගි වන්න 
ලැබුෙණ් නැහැ. ඔබතුමාත් එෙහම ෙවන්න ඇති. හැබැයි, අද ෙම් 
සභාෙව්දී මුදල් හා ජනමාධ්ය ඇමතිතුමා පකාශ කළා, ''ඔව්, අපි 
කපනවා තමයි" කියලා. [බාධා කිරීම්] එෙහම කිව්වා. [බාධා 
කිරීම්]   

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
නැහැ. [බාධා කිරීම්]   

399 400 

[ගරු මහින්ද අමරවීර  මහතා] 
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ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙබොරු, ෙබොරු. එෙහම කිව්ෙව් නැහැ. [බාධා කිරීම්]   

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මට නම් එෙහම දැන ගන්න ලැබුෙණ් නැහැ. මම ඔබතුමාට 

කියන්න කැමැතියි, සමෘද්ධි සහනාධාර ලබා දීෙම් දී  ෙහෝ කප්පාදු 
කිරීෙම් දී කිසිම ආකාරයකින්  ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීමක් ෙවන්න 
ඉඩ තියන්ෙන් නැහැ කියා.  කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයකු 
විධියට මම ඒක කියනවා. අපි ඒ කටයුත්ත ස්වාධීනව සිදු ෙවන්න 
ඉඩ ෙදනවා. එයින් කිසිදු ෙකෙනකුට අසාධාරණයක් ෙවන්න අපි 
ඉඩ තියන්ෙන් නැහැ.  අසාධාරණ විධියට කාෙග්වත් සමෘද්ධි 
සහනාධාරය කැෙපන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ.  ඒ වාෙග්ම 
අසාධාරණ විධියට කාටවත්  සමෘද්ධි සහනාධාර ලබා ෙදන්න 
කටයුතු කරන්ෙන්ත් නැහැ.  ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් එෙහම 
තත්ත්වයක් නැහැ.  එෙහම කටයුතු සිද්ධ ෙවන්න අපි ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ. අපිත් ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙන් ඉන්ෙන්. ෙම් සභාෙව් 
ඉන්ෙන්ත් ඇමතිවරු. ''එෙහම එකක් ෙවලා නැහැ'' කියලා 
එතුමන්ලා ඒක පතික්ෙෂේප කරනවා. එෙහම  ෙවන්ෙන් නැහැ.  
එෙහම කරන්ෙන්ත් නැහැ; එෙහම කරන්න බලාෙපොෙරොත්තුවකුත් 
නැහැ; අවශ්යතාවකුත් නැහැ. ඒ නිසා, කවුරු ෙහෝ ෙම්වායින් 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් වාසි ගන්න කටයුතු කරනවා නම් ඒක 
ඉතාමත් වැරැදියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මම අවසන් කරන්නම්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.    

අවසාන වශෙයන් මා නැවතත් කියනවා, අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉතිහාසය ෙවනස් වුණා; ෙවනස් ෙවනවා. එයින් 
ෙම් රටට අලුත් ආදර්ශ ඇති ෙවනවා. රවි කරුණානායක මැතිතුමා 
ගත් එම තීන්දුව  එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය විධියටත්,       
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විධියටත් පැහැදිලිවම මම  අගය කරනවා. 
රජෙය් ෙගෞරවය ආරක්ෂා කරලා එතුමා  ගත් තීන්දුව ඉහළයි. ඒ 
වාෙග්ම අනාගතෙය් දීත් එවැනි තීන්දු ගනීවි. ෙම් රෙට්  ෙහොරකම් 
කළ යුගය අවසාන බවට ඉඟියක් තමයි එයින් ෙපන්නුම් 
කරන්ෙන්. අෙප් අනාගතයටත් එය ඉතාමත් වැදගත් කියන 
කාරණය පකාශ කරමින් මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 2.54] 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට කථා කිරීමට 

අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත වනවා. 
අෙප් රෙට් සිටින ෙබොෙහොම කෘත හස්ත, ෙජ්යෂ්ඨ 
ෙද්ශපාලනඥයකු වන රවි කරුණානායක මැතිතුමා විසින් 
ඓතිහාසික හා තීරණාත්මක තීන්දුවක් ගත් ෙම් අවස්ථාෙව් කථා 
කරන්නට ලැබීම සතුටක්, වාසනාවක් විධියට මා දකිනවා. ජනවාරි 

8වැනිදා ෙම් රෙට් පාලන බලය ෙවනස් කරන්නට මූලිකව වැඩ 
කළ කිහිප ෙදනාෙගන් එක්ෙකෙනක් තමයි, ගරු රවි 
කරුණානායක මැතිතුමා. එදා අපි විපක්ෂෙය් මන්තීවරු හැටියට 
සිටියදී  ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරු නිතරම අහපු පශ්නයක් තමයි, 
'' ඕෙගොල්ලන්ෙග් ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා කවුද?'' කියන කාරණය. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අෙප් පක්ෂෙය්ත් ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් අදහස් 
තිබුණා. අෙප් පක්ෂ නායකතුමා ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා විධියට පත් 
කරන්න ඕනෑය කියා සමහරු කිව්වා. මැතිවරණයට ආසන්න 
අවස්ථාව එනෙකොට, ''පැහැදිලිවම අපිට ෙපොදු අෙප්ක්ෂකෙයක් 
අවශ්යයි'' කියන මතෙය් හිටපු ෙකෙනක් තමයි, රවි 
කරුණානායක මැතිතුමා.  ජනවාරි 8වැනිදා ෙම් රජය බලයට 
  ෙගනාපු සටෙන් ෙපර ගමන්කරුෙවක් විධියට එතුමාව 
හැඳින්වුෙවොත්  එය නිවැරැදියි කියලා මම දකිනවා. 

අපි ජනවාරි 8වැනිදා අලුත් ආණ්ඩුවක් හැදුවා; අලුත් පාලන 
කමයක් හැදුවා. අවුරුදු දහයක් ෙම් රට සූරාෙගන කාපු, මිනී මරපු, 
මං ෙකොල්ලකාපු, ෙහොරකම් කරපු පාලනයකින් ගලවා ෙගන, 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් යහ පාලන පතිපත්ති අනුව රට 
කරන ආණ්ඩුවක් අපි හැදුවා.   රෙට් ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගන යන 
ගරු අගමැතිතුමාෙග් වැඩ පිළිෙවළක් සහිත ආණ්ඩුවක් අපි හැදුවා. 
ඒ ආණ්ඩුෙව් පධාන චරිතයක් තමයි, රවි කරුණානායක මැතිතුමා. 
නමුත්, එතුමාට අද සිද්ධ වුණා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පසු ෙපළ 
මන්තීවරයකු විධියට වාඩි ෙවන්න. ඒ ෙමොකද? එතුමා ෙහොෙරක් 
ෙවලාද? එතුමාට ෙමොනවා හරි ෙචෝදනා එල්ල ෙවලා ඔප්පු ෙවලා 
තිෙබනවාද? නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුව ෙගන යන යහ පාලන 
පතිපත්තිවලට ගරු කරන නිසා; ෙම් රෙට් සිටින නායකයන් 
ෙදෙදනා වන ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට සහ ගරු 
අගමැතිතුමාට ගරු කරන නිසා; ෙම් රෙට් යහ පාලනය පවතින්න 
ඕනෑය කියා විශ්වාස කරන නිසා තමයි ෙම් කටයුතු අවසන් ෙවන 
ෙතක් එතුමාෙග් තනතුෙරන් එළියට ආෙව්.  

ෙම්ක ජයගහණයක්. ෙහොරු ෙම්ක ඒෙගොල්ලන්ෙග් 
ජයගහණයක් කියලා දකින්නට පුළුවන්. නමුත් පැහැදිලිවම 
කියන්නට ඕනෑ ෙම්ක යහ පාලනෙය් ජයගහණයක් බව. ඒ 
වාෙග්ම මම  දකිනවා, ෙමය ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමාෙග් 
ෙද්ශපාලන ගමන් ම   ෙඟ් එතුමා ලැබූ ෙපෞද්ගලික ජයගහණයක් 
කියලා. ඊෙය් ෙවනකම් ජන මාධ්ය තුළින් එතුමාව එල්ලුම්ගස් 
යවලා තිබුෙණ්; සමාජ මාධ්ය ජාල තුළින් එතුමාව එල්ලුම්ගස් 
යවලා තිබුෙණ්; ඒකාබද්ධ ෙහොරු රැළ විසින් එතුමාව එල්ලුම්ගස් 
යවලා තිබුෙණ්. නමුත් අද එතුමා එතුමාෙග් නිවැරදි භාවය 
ෙපන්වන්නට අමාත්ය ධුරෙයන් එළියට එන්න කටයුතු කළා. 
ෙම්ක තමයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්; ෙම් ෙද් තමයි අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්.  

එතුමාව ජනාධිපති ෙකොමිසම ඉදිරියට ෙගනැල්ලා පශ්න කළ 
ආකාරය අපි දැක්කා. අපට බරපතළ සැකයක් තිෙබනවා ෙම් 
ෙකොමිෂන්වල කටයුතු කරන සමහරු-නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
සමහරු- කාෙග් ෙහෝ අවශ්යතාවට කටයුතු කරනවාද කියලා. එදා 
එතුමාෙගන් පශ්න කරන අවස්ථාෙව් අපිත් ගියා. නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දප්පුල ද ලිෙව්රා කියන මහත්මයා රවි 
කරුණානායක මැතිතුමාෙගන් පශ්න කෙළේ එතුමාට තර්ජනය 
කරන ආකාරෙයන්; එතුමාට විශාල පීඩනයක් ඇති ෙවන 
ආකාරෙයන්. ඒ ආකාරෙයන් තමයි කටයුතු කෙළේ. ෙම් අය ගැන 
අපට යම් යම් සැක සංකා ඇති ෙවන්නට ෙහේතු තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම දප්පුල ද ලිෙව්රා මහත්මයා 2007 ඉඳන් 2009 
ෙවනකම් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැඩ කරන ගමන් හිටපු මහ 
බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් යටෙත් වැඩ කරලා මහ 
බැංකුෙවන් රුපියල් 45,000ක අමතර වැටුපක් ලබපු ෙකෙනක්. 
දැනුයි අපට ෙම් කාරණා ෙහළිදරවු ෙවමින් යන්ෙන්. ෙමෙහම අය 
තමයි ෙම් ෙකොමිසම ඉදිරියට ඇවිල්ලා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවනුෙවන්, රජය ෙවනුෙවන් ගරු රවි කරුණානායක 
මැතිතුමාෙගන් පශ්න කරන්ෙන්, තර්ජනය කරන ආකාරයට. ෙම් 
දප්පුල ද ලිෙව්රා මහත්මයා ගැන තව පශ්න තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම ෙම් අනිකා - මම දන්ෙන් නැහැ අනිකාද ෙමොකාද, 
ෙම්කාද කියලා - කියන කාන්තාව තමයි එතුමාට ෙම් ෙචෝදනාව 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. පළමුෙවනි කාරණය තමයි ඇය ව්යාපාරික 
කාන්තාවක් නම් තමන්ෙග් ගනු-ෙදනුකාර භවතුන්ට ෙම් 
ආකාරෙයන් ෙචෝදනා කරයිද? ෙදෙවනි කාරණය තමයි, ඇය 
සාක්ෂිකාරියක්  නම් ෙම් ෙකොමිසම ඉදිරිෙය්දී තමයි සාක්ෂි 
ඉදිරිපත් කරන්නට ඕනෑ. ෙම් සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීමට දින 
කිහිපයකට ෙපර ෙම් කාන්තාව දවස් තුනක් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට කැඳවලා ඇයව prepare කරලා තිෙබනවා, 
පිළිෙවළකට හදාෙගන තිෙබනවා කියලා අපට සැකයක් 
තිෙබනවා. පශ්න කරන්නට කලින් දවස් තුනක් ඇයව නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට කැඳවලා ඇයත් සමඟ ෙම් නිලධාරින් 
සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. ඒෙකන්ම අපට පැහැදිලි ෙවනවා එදා 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් කාන්තාවෙගන් පශ්න අහලා 
තිෙබන්ෙන්, උත්තර දීලා තිෙබන්ෙන් ඇයට ඕනෑ විධියට 
ෙනොෙවයි, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් යම් යම් අයට ඕනෑ 
විධියට, ඊට ෙපර සාකච්ඡා කළ පරිදියි කියලා. ෙමන්න ෙම්කයි 
අපට තිෙබන බරපතළම පශ්නය. එම නිසා අපට සැකයක් 
තිෙබනවා ෙම් කාරණය යම්කිසි පිරිසක් විසින් ෙමෙහයවනවාද 
කියලා. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු නලින් බණ්ඩාර 

ජයමහ මන්තීතුමාට බාධා කිරීමට ෙනොෙවයි මා අවස්ථාව ගත්ෙත්. 
අද ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඉතාම 
උත්තරීතර තීන්දුවක් ගත්තා. එතුමාට ලූනු බිකක් වැනි 
ෙචෝදනාවක් තිබියදී  දැවැන්ත ෙචෝදනා තිෙබන මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් ෙහොරා කියලා - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 

මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
එතුමාෙග් ෙනෝනා උසාවියට ගිහින් එතුමාට ෙහොරා කිව්වා.  

[බාධා කිරීමක්] ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමාට ඉස්ෙසල්ලා 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්ට ඉල්ලා අස් ෙවන්න කියන්න. 
එතුමාෙග් ෙනෝනා තමයි උසාවියට ගිහින් කිව්ෙව්, "මෙග් මිනිහා 
ෙහොරා" කියලා. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
අෙප් ගරු මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කෙළේ රීති පශ්නයක් ෙනොවුණත් 

මතු කළ කාරණය ඉතා වැදගත්. දැන් කාන්තාවක් ගරු රවි 
කරුණානායක මැතිතුමාට විරුද්ධව ෙචෝදනා කරනවා. එතුමා 
කියන විධියට ෙකොෙහේවත් ඉන්න කාන්තාවක්. පසුගිය කාලෙය් 
ඒකාබද්ධ ෙහොරු රැෙළේ ඉන්න ඔය කියන මන්තීතුමාට විරුද්ධව 
ෙචෝදනා කෙළේ තමන්ෙග් බිරිඳ. එතුමාෙග් බිරිඳ තමයි කිව්ෙව් 
නුවර ඉඩම් තිෙබනවා, අරෙහේ ඉඩම් තිෙබනවා, ෙමෙහේ ඉඩම් 
තිෙබනවා, ෙගවල් තිෙබනවා කියලා. එෙහම කියලා මාසයකට 
ලක්ෂ 50ක වන්දියක් ඉල්ලුවා. මිලියන 50ක් ෙහෝ 500ක් වන්දි 
ෙගව්වා. ෙමෙහමයි පසුගිය කාලෙය් කටයුතු සිද්ධ වුෙණ් ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 

අපි රවි කරුණානායක මැතිතුමා සුද්ද කරනවා ෙනොෙවයි. 
එතුමා වරදක් කර තිෙබනවා නම් එය ඉදිරිෙය්දී ඔප්පු ෙවයි. 
හැබැයි, එතුමා නිවැරැදිකරු විධියට ෙපනී ඉඳලා, ෙබොෙහොම 
ෙගෞරවෙයන් සහ ආඩම්බරෙයන් අද පිටුපසට ඇවිල්ලා ඉඳ 
ගත්තා, කරුණු කාරණා ඔප්පු කරන්න ෙකොමිෂන් සභාවලට 
අවශ්ය ඉඩකඩ ලබා දීලා. පසුගිය කාලෙය් ෙහොරකම් කරපු අයට 
කකුළුවාට ෙවච්ච ෙද් තමයි සිදු ෙවන්ෙන් කියා අපි කියනවා. 
ෙම්ෙගොල්ලන් දැන් හිතාෙගන ඉන්ෙන් එතුමන්ලා නිදහස් ෙවලා 
කියලායි. ඒ අය නිදහස් ෙවලා ෙනොෙවයි ඉන්ෙන්; ඔවුන් යම්කිසි 
විරාමයක් ලබලා ඉන්ෙන්. ෙමොකද, යම් යම් නිලධාරින් 
ෙමතුමන්ලාෙග් ලිපි ෙගොනු ආපස්සට ඇදලා තිෙබනවා; ඒවා 
පමාද කරනවා. නීතිය කියාත්මක කරන්න අවශ්ය මූලික රාමු ටික 
අගමැතිතුමා සහ ජනාධිපතිතුමා විසින් හදලා තිෙබන බව අපි 
දන්නවා. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෆයිල් 81ක් යවලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, එතැන යම් යම් පමාදයන් තිෙබනවා.  

රවි කරුණානායක මැතිතුමා සම්බන්ධෙයන් තිෙබන 
උනන්දුව පසුගිය කාලෙය් ෙහොරකම් කරපු අයට විරුද්ධව 
නැත්ෙත් ඇයි කියන බරපතළ කාරණයත් අප හමුෙව් තිෙබනවා. 
රාඩා ආයතනය හරහා ෙකොටින්ට සල්ලි දුන්නාය කියන 
කාරණයට අදාළ ලිපි ෙගොනු භාර දීලා ෙම් වනෙකොට අවුරුදු 
ෙදකක්   -මාස 28ක්- ගතෙවලා තිෙබනවා. ඒ ලිපි ෙගොනු 
සම්බන්ධෙයන් තවම මුකුත් කරලා නැහැ.  ෙම් විධියට කටයුතු 
කරන සමහර නිලධාරින් ඉන්නවා. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
සමහර නිලධාරින් කාෙග් ෙහෝ මුදලකට යට ෙවලාද නැත්නම් 
කාෙග් ෙහෝ ෙද්ශපාලන න්යාය පතයන්වලට යටෙවලාද කටයුතු 
කරන්ෙන් කියන කාරණය පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම ෙම් රෙට් 
ෙද්ශපාලනඥයන්, නිලධාරින්, මාධ්යෙව්දීන් ඇතුළු සමස්ත රෙට් 
ජනතාවෙග්ම වගකීමක් විධියට අපි දකිනවා. එෙහම නැත්නම් ෙම් 
රට ඉස්සරහට ෙගනි යන ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග්, නිලධාරින්ෙග් ඒ 
ගමන අඩාළ කරන්න එක එක පුද්ගලයින් ෙයොදා ගන්න පුළුවන්.   

මුදල් අමාත්යාංශය රවි කරුණානායක මැතිතුමා  පාලනය 
කෙළේ ෙකොෙහොමද කියන කාරණය පිළිබඳව අපි දන්නවා. එතුමා 
පැය 24ම වැඩ කරපු ෙකෙනක්; එතුමා ඕනෑම ෙවලාවක හමු 
ෙවන්න පුළුවන් ඇමතිවරෙයක්. අෙප් මන්තීවරු එතුමාට ආදරය 
කරන්ෙන් ෙමොකද? එතුමා හමු ෙවන්න ගියාම කවදාවත් අපව 
විනාඩි 10ක්, 15ක්වත් රස්තියාදු කරලා නැහැ. රැස්වීමක් - 
සාකච්ඡාවක්- තිෙබනවා නම් අපව ඒ සාකච්ඡා ෙම්සෙය් වාඩි 
කරවලා, අපත් ඒ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ කර ගන්නා ෙබොෙහොම 
කෘතහස්ත ෙද්ශපාලනඥෙයක්  තමයි රවි කරුණානායක 
මැතිතුමා. එතුමා විවෘත භාවෙයන් යුතුව කටයුතු කරපු ෙකෙනක්. 
ඕනෑම ෙව්ලාවක දුරකථනෙයන් සම්බන්ධ ෙවන්න පුළුවන් 
ඇමතිවරෙයක්. එතුමා තමයි ණය කන්දක් ෙවලා තිබුණු මුදල් 
අමාත්යාංශය, - 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මැතිතුමා මට විනාඩි කීපයක් ලබා 

ෙදනවාය කියා කිව්වා.  

රාඩා ආයතනෙයන් ගත් මිලියන 760ක මුදලක් 
සම්බන්ධෙයන් ටිරාන් අලස් මහත්තයාට විරුද්ධව  ෙචෝදනාවක් 
තිබුණා. ඒවාට අද ෙවච්ච ෙදයක් නැහැ. ඒ සම්බන්ධව කටයුතු 
කරන්ෙන් යසන්ත ෙකෝදාෙගොඩ කියන ෙම් ෙකොමිසෙම් 
නිලධාරිෙයක්. එෙහනම් ෙම් සම්බන්ධව අපට තිෙබන සැක සංකා 
දුරු කර ගන්න ෙවනවා. නිලධාරින් කීප ෙදෙනකු එකතුෙවලා ෙම් 
ආණ්ඩුව අපහසුතාවට පත් කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඒකට 
අපි ඉඩ ෙදන්ෙන් නැති බව අපි පැහැදිලිවම කියනවා. දප්පුල ද 
ලිෙව්රා මහත්මයලාට අපි කියනවා, "ඔබතුමන්ලාෙග්ත් පැටිකිරිය 
අපි දන්නවා. ඔබතුමන්ලාට විරුද්ධවත් යම් යම් දූෂණ ෙචෝදනා, 
කාන්තා අපෙයෝජන ෙචෝදනා තිෙබනවා. ඒවා සමථ මණ්ඩලයට 
දාලා තිෙබනවා. පුංචිෙහේවා ෙනෝනාත් එක්ක කරන නාඩගම් අපි 
දන්නවා. ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී අපටත් ෙම්වා ෙහළි කරන්න සිදු 
වනවා"ය කියලා. යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් වැඩ කරන ඇමතිවරුන්ට 
විරුද්ධව යම්කිසි ෙකෙනක් කටයුතු කරනවා නම් විපක්ෂෙය් පසු 
ෙපළ මන්තීවරු විධියට අපි නිහඬව ඉන්ෙන් නැති බව අපි 
පැහැදිලිවම කියනවා. පසුගිය කාලෙය් ෙහොරකම් කරපු අය 
සම්බන්ධෙයනුත් නීතිය කියාත්මක කරන්න කියලා අපි නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට බල කරනවා. දැන්වත් ඒ හංගාෙගන ඉන්න -
පස්සට දාලා තිෙබන, යටට දාලා තිෙබන- ෆයිල්ස ්ටික ඉස්සරහට 
ගන්න. නැත්නම් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරු විධියට අපට නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉස්සරහට ගිහිල්ලා උද්ෙඝෝෂණ කරන්න සිදු 
ෙව්වි. දැන් හැම තැනම උද්ෙඝෝෂණෙන්. මිග් යානා ගනු-ෙදනු 
සම්බන්ධෙයන් වූ ෆයිල්ද, කැරම් ෙබෝඩ් සම්බන්ධෙයන් වූ ෆයිල්ද, 
රාඩා ආයතනෙය් ෆයිල්ද, සීඑසඑ්න් එෙක් ෆයිල් එකද, මැණික් 
මල්ල සිදුවීමට අදාළ ෆයිල් එකද,-  

 
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) 
උතුෙරන් ෙගනාපු රත්රන්? 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
විජයකලා ඇමතිතුමිය කියනවා, "උතුෙරන් මිලියන ගණනක 

රත්රන් ෙගනාවා"ය කියලා. ෙම්වා සම්බන්ධෙයනුත් අපට 
ඉදිරිෙය්දී ෙහළිදරව් කරන්න සිදු වනවා.  

අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී ෙබොෙහොම අවිනීත සිදුවීමක් ඇති වුණු 
බව මා කියන්න ඕනෑ. ජාතිවාදීන් 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න වැදගත්ම, 
ෙජ්යෂ්ඨතම ෙද්ශපාලනඥයා තමයි සම්පන්දන් මැතිතුමා. ඒ 

ෙජ්යෂ්ඨ ෙද්ශපාලනඥයාට ෙම් ඒකාබද්ධෙය් ඉන්න මිනී මරු 
ෙහොරු රැළ 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

තර්ජනය කළා. ෙම් කාරණා සම්බන්ධෙයන් අපි ජනතාව දැනුවත් 
කරන්න ඕනෑ. ජාතිවාදය තමයි ෙම් වපුරන්ෙන්. දකුෙණ් ෙහෝ 
උතුෙර් ෙහෝ ජාතිවාදය කියාත්මක වනවා නම් ඊට විරුද්ධව 
කටයුතු කිරීමට සමස්ත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලු ෙදනාටම 
වගකීමක් පැවරී තිෙබනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ ඉඳලා 
සම්පන්දන් මැතිතුමාට ඒ විධියට තර්ජනය කරනවා නම්, ගර්ජනය 
කරනවා නම් ඒවාට විරුද්ධව අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ 
කාරණය අපි කථානායකතුමාෙග් අවධානයටත් ෙයොමු කරනවා. 
අදින් පස්ෙසේ ෙම් රෙට් කවුරු ෙහෝ කාෙග් ෙහෝ ෆයිල් එකක් 
පරක්කු කරනවා නම්, සල්ලිවලට යටෙවලා ඒවා යට ගහනවා 
නම් පසු ෙපළ මන්තීවරු විධියට  අපි ඒ ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන 
බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න කැමතියි. ඉදිරිෙය්දී සමහර විට 
ෙම් පැත්ෙතනුත්  තව විශ්වාස භංග ෙයෝජනා එන්න පුළුවන්. අෙප් 
පැත්ෙත් ෙකෙනකු ෙහෝ ෙම්වාට විරුද්ධව කටයුතු කරනවා නම් 
අපි ඔවුන්ට විරුද්ධවත් විශ්වාස භංග ෙයෝජනා ෙගෙනනවා. අද 
රවි කරුණානායක මහතා තමන්ෙග් ඇමති ධු රෙයන් ඉවත් වීම 
ගැන ඔය ඒකාබද්ධ ෙහොරු රැළ  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

සතුටු වනවා නම්, ෙම්ක පාරාවළල්ලක් ෙවලා තමන් කරපු 
ෙහොරකම්වලට, මිනී මැරුම්වලට දඬුවම් විඳින දවස ඉතාමත්ම 
ආසන්නයි කියන කරුණත් මතක් කරමින්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, මා හට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 3.06] 

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம் மத்திய வங்கியின் ஆண்டறிக்ைக ெதாடர் 
பான ஒத்திைவப்  விவாதத்தில் கலந் ெகாள்வதில் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். மத்திய வங்கி என்ப  ஓர் அரச 
வங்கி. அ  அரசாங்க வங்கிக க்ெகல்லாம் தைலைம 
வங்கியாகக் க தப்ப கின்ற . இந்த வங்கியின் லமாக 
நாட் ன் நாணயத்தின் ஸ்திரத்தன்ைம ேபணப்பட ேவண் ய 
நிைலைமயி க்கின்ற . அத் டன், ெபா ளாதார 
ஸ்திரப்பா , ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய 
விடயங்கைள ம் ேபணேவண் ய நிைலைமயி க்கின்ற . 
இந்த மத்திய வங்கியான  சுயாதீனமாக ம் சுதந்திரமாக ம் 
ெசயற்பட ேவண் ம். ஆகேவ,  அங்கு  ஆ நாி ந்  
அ மட்ட ஊழியர்கள் வைர ேநர்ைம, அர்ப்பணிப் , திறைம, 
உைழப்  மிக்கவர்கள் நியமிக்கப்பட ேவண் ம் என்கின்ற 
எதிர்பார்ப்  இ க்கின்ற . இன்  மத்திய வங்கியின் ஆ நர் 
ெதாடர்பாக ம் அவாின் ெசயற்பா கள் ெதாடர்பாக ம் 
அதேனா  அைமச்சர் ெதாடர்பாக ம் பல்ேவ பட்ட 
க த் க்கள் இடம்ெபற்றி க்கின்றன.  

இன்ைறய நிைலயில் மனிதர்கைளத் "தவ  ெசய்யாத 
மனிதர்கள்", "தவ  ெசய்த பின்னர் தவ  ெசய் விட்ேடாம் 
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என்பைத உணர்ந்  அதற்கான பாிகாரத்ைதத் ேத க் 
ெகாள்கின்ற மனிதர்கள்", "தவ கைளச் ெசய் விட் ம் 
பாிகாரம் ேதடாதவர்கள்" என 3 வைகயாகப் பிாிக்கலாம். அந்த 
வைகயில், தவ  ெசய்யாத மனிதர்கள் அாிதாகக் காணப்ப  
கிறார்கள் என்ேற கூறேவண் ம். இந்தப் பாரா மன்றத்தி ம் 
கூட தவ ெசய்யாத மனிதர்கள் ஆ ம்கட்சியி ம் 
இ க்கலாம், எதிர்க்கட்சியி ம் இ க்கலாம். தவ  ெசய்யாத 
மனிதர்கள் தவ கள், தப் கள் ெசய்தவர்கைளப் பற்றி 
விமர்சிப்பதற்குக் கூ தலான வாய்ப்பி க்கின்ற . ஆனால், 
தவ  ெசய்ததன் பின்னர் தவறிைழத்தவர் என்ற 
அ ப்பைடயில் அல்ல  தவறிைழத்தவர் என்  மற்றவர்கள் 
சந்ேதகிக்கிறார்கள் என்ற அ ப்பைடயில் தங்க ைடய 
பதவிகைள இராஜினாமா ெசய்வெதன்ப  ஒ  நல்ல 
பாரம்பாியத்திற்கு, நல்லாட்சிக்கு உாிய ஓர் இலட்சணமாக 
இ க்க ம். அந்த வைகயில்தான் தற்ேபாைதய 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்ச ம் ன்னாள் நிதி 
அைமச்ச மான ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க அவர்கள் 
தவறிைழத்தி க்கின்றார் அல்ல  தவ  ெசய்ததாக 
சந்ேதகிக்கப்ப கின்றார் என்ற அ ப்பைடயில் மக்கள் 
மத்தியி ம் ஊடகங்கள் மத்தியி ம் பலவிதமான ேகள்விகள் 
எ ந்தி ந்தன. அந்தக் ேகள்விக க்கு என்ன  என்  
எதிர்பார்த்தி ந்தேபா , இன்  அவர் தன் ைடய 
பதவியி ந்  இராஜினாமா ெசய்தி க்கின்றார்.  

தவ கள் ெசய்த பின்னர் அல்ல  தவ கள் ெசய்ததாகச் 
சந்ேதகிக்கப்பட்டால் நாங்கள் மக்க க்குப் ெபா ப் க்கூற 
ேவண் ம் - வைககூறேவண் ம் என்ற அ ப்பைடயில் 
எங்க ைடய பதவிகள் ெபாிதாக இ ந்தா ம் அதைன 
இராஜினாமா ெசய்வெதன்ப  உண்ைமயில் ன் தார 
ணமான நடவ க்ைகயாகும். இதைன யார் ெசய்தி ந்தா ம் 
நாங்கள் அதைன நல்லெதா  விடயமாகத்தான் 
பார்க்கின்ேறாம். நல்லாட்சி அரசுக்கு சாட்சியங்கள் 
இ க்கேவண் மாக இ ந்தால், ஆதாரங்கள் இ க்க 
ேவண் மாக இ ந்தால் நிச்சயமாக சந்ேதகங்கள் 
ஏற்ப கின்றேபா  அல்ல  சந்ேதகம் தீர்க்கப்ப கின்றவைரக் 
காவ  இந்தப் பதவிகைள இராஜினாமா ெசய்வெதன்ப  ஒ  
நல்ல சகுனமாக - நல்ல ஓர் அறிகுறியாகப் பார்க்கப் 
ப கின்ற .  

இன்ைறய நிைலயில் என்ைனப் ெபா த்தமட் ல் தவ  
ெசய்யாத மனிதர்கள் ஆ ம்கட்சியி ம் இ க்கலாம், 
எதிர்க்கட்சியி ம் இ க்கலாம். அவர்கைள நாங்கள் 
உத்தமர்கள் என் கூடக் கூறலாம். ஆனால், தவ  
ெசய்பவர்கள் பாிகாரத்ைதத் ேத க்ெகாள்ள ேவண் ம் 
என்ப தான் எம  கட்சியின் நிைலப்பா . அதன் ஓர் 
அைடயாளமாக இன்  அைமச்சர் அவர்கள் தன் ைடய 
உயர்ந்த பதவிைய இராஜினாமா ெசய்தி க்கிறார்; இதைன 
நாங்கள் வரேவற்கின்ேறாம். அேதேவைள, எங்க ைடய 
எதிர்க்கட்சித் தைலவ ம்கூட இந்த விடயத்ைதத்தான் 
ெசால் யி ந்தார். அதாவ , இந்த உயாிய பாரா மன்றச் 
சைபயில் இப்ப யான ேகள்விகள் எ கின்ற இடத்தில், அந்தப் 
பதவிைய இராஜினாமா ெசய்வெதன்ப  ஒ  நல்ல சகுனம் - 
நல்ல அைடயாளம் என்பைததான் அவர் கூறியி ந்தாேர 
ெயாழிய, ேவெறந்த வைகயி ம் பிைழயான க த்ெததைன ம் 
கூறியதாகத் ெதாியவில்ைல. ஆனால், அவர் உைரயாற்றிய 
ேவைள, அவ க்ெகதிராக இங்ேக நச்சாிப் கள் 
உச்சாிக்கப்பட்டைத நாங்கள் ேகட்கக்கூ யதாக இ ந்த . 
எம  நாட் ல் ஊழல், ேமாச , இலஞ்சம் என்பன இடம்ெபற்  
வ வதான , உண்ைமயில் சர்வசாதாரண ஒ  நிகழ்வாக 

அைமந்தி க்கின்ற . கடந்த காலத்தில்கூட, இந்த இலஞ்சம், 
ேமாச  மற் ம் ஊழல் பற்றித்தான் அதிமாகப் ேபசப்பட்ட . 
அந்த ேவைளயில், யாராவ  ன்வந்  தங்க ைடய 
பதவிகைள இராஜினாமா ெசய்தார்களா? என்ற ேகள்விக்கு, 
“இல்ைல” என்ற பதில்தான் கிைடக்கும். 

“ேகாப்” கு வின் தைலவராக இ க்கின்ற ெகௗரவ சுனில் 
ஹந் ன்ெனத்தி அவர்கள் ந நிைலயாகச் ெசயற்ப கின்ற 
ஒ  மனிதர் என்றவைகயில், பல்ேவ  விடயங்கள் சம்பந்த 
மாக விசாரைணகைள ேமற்ெகாண்  வந்தி க்கின்றார். அந்த 
விடயங்களில் இ ம் ஒன்றாக அைமந்தி ந்த . இன்  
அவ ம் ெகௗரவ ரவி க ணாநாயக்க அவர்கள் தன  
பதவிைய இராஜினாமா ெசய்தைத வரேவற் ப் ேபசி 
யி ந்தார். ஆனால், எத்தைனேபா் தவ கைளச் ெசய் விட் , 
தப் கைளச் ெசய் விட் , ஊழல் ேமாச கைளச் ெசய்  
விட் , தங்க ைடய பதவிகைளத் க்கிெயறிந்  
ெசன்றி க்கிறார்கள்? என்பைத நாங்கள் ஆராயேவண் ய ஒ  
நிைலைமயில் இ க்கின்ேறாம்.  

அேதேவைள, அரசியல்வாதிகளாக இ ந்தால் என்ன, 
நிர்வாகிகளாக இ ந்தால் என்ன, ெபா மக்கள் 
ேசைவயி ள்ள ேவ  யாராக இ ந்தா ம் அவர்கள் ஊழல், 
ேமாச , இலஞ்சம் என்பவற் க்கு அப்பாற்பட்டவர்களாக 
இ க்கேவண் ம் என்ப தான் நல்லாட்சிைய வி ம் கின்ற 
மக்கள் எதிர்பார்க்கின்ற ஒ  விடயமாக அைமந்தி க்கின்ற . 
நல்லாட்சியான  தடம் மாறாமல், சாியான பாைதயில் 
ெசல்லேவண் மாக இ ந்தால், இந்த ஊழல், ேமாச , 
இலஞ்சம் என்பன இடம்ெபறக்கூடா  என்பைதத்தான் மக்கள் 
எதிர்பார்க்கின்றார்கள். அவ்வா  ஊழல், ேமாச , இலஞ்சம் 
என்பன இடம்ெபற்றதாக மக்கள் சந்ேதகிக்கின்றேபா , 
அந்தச் சந்ேதகம் தீர்க்கப்ப கின்ற வைரயாவ , தம  
பதவிகைள இராஜினாமா ெசய்கின்ற ஒ  கலாசாரத்ைத - 
பண்பாட் ைன இந்தப் பாரா மன்றத்தில் கைடப்பி ப்ப  
மிக ம் க்கியமானெதா  விடயமாகும். அந்த வைகயில் 
இன்  ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் தன் ைடய பதவிைய 
இராஜினாமா ெசய்தி ப்பதான  மற்றவர்க க்கு ஓர் 
எ த் க்காட்டாகும். இனிேமல் இந்தச் சைபயி ள்ள 
யாராவ  ஊழல், ேமாச கள், இலஞ்சம் என்பவற்ேறா  
சம்பந்தப்பட்டவர்களாக இ ந்தால் அல்ல  அவர்கைள 
அவ்வா  மக்கள் சந்ேதகித்தால், தாமாக ன்வந்  தங்கள  
பதவிகைள இராஜினாமா ெசய்யேவண் ம். அப்ேபா தான் 
அவர்கள்மீ  மக்கள் கண்ணியமான பார்ைவையச் 
ெச த் வதற்கு வாய்ப்  இ க்கிற .  

அ ேபான் , மாவட்டச் ெசயலக நி வாகிகளாக 
இ க்கலாம், பிரேதச ெசயலக நிர்வாகிகளாக இ க்கலாம், 
இந்த நி வாகிகளில் நல்லவர்க ம் இ க்கிறார்கள்; 
இத்தைகய ஊழல், ேமாச களில் சம்பந்தப்பட்டவர்க ம் 
இ க்கிறார்கள். கடந்த காலத்தில் எங்க ைடய மாவட்ட 
ெசயலகத்தில் சில ஊழல், ேமாச கள் நைடெபற்றதாகக் 
கூறப்ப கிற . ெவள்ள நிவாரணத்திற்காகக் ெகா க்கப்பட்ட 
நிதி, ேதா்தல் பிரசாரத்தின்ேபா  ேதா்தல் ேமைடகளில் 
அன்பளிப் களாகக் ெகா க்கப்பட்  வாக்குகைள வசூ த் க் 
ெகாண்ட நிகழ் க ம் அந்தக் காலத்தில் நைடெபற்றி க் 
கின்றன. மக்க க்கு ெவள்ள நிவாரணமாகக் ெகா க்கப்பட்ட 
நிவாரணப் ெபா ட்கள் அப்ேபா  ஆ ங்கட்சி சார்பாகப் 
ேபாட் யிட்டவர்க க்கு ெவகுமதியாகக் ெகா க்கப்பட்ட 
நிகழ் கள் நடந்ேதறியி க்கின்றன. ச ர்த்தி நிவாரணத்திற் 
காகக் ெகா க்கப்பட்ட நிதியான  தலா 2,500/- பாய் தம் 
ேதா்தல் பிரசார காலத்தில் ேமைடயில் ைவத்  
ெகா க்கப்பட்ட வரலா ம் இ க்கிற . இப்ப யான 
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ேமாச கைளச் ெசய்தவர்கள் யார்? அவ்வாறான ேமாச கள் 
அரசிய ம் இடம்ெப கின்றன, நி வாகத்தி ம் 
இடம்ெப கின்றன. என்றா ம், தவ  ெசய்யாமல் சிறந்த 

ைறயில் தங்க ைடய பணிகைளச் ெசய்கின்றவர்கைள 
நாங்கள் பாராட் கிேறாம். ஆனால், தவ  ெசய்தவர்கள் 
யாராக இ ந்தா ம் அவர்க க்குாிய தண்டைன கிைடக்க 
ேவண் ெமன் தான் இந்த நல்லாட்சிைய ஏற்ப த்திய மக்கள் 
எதிர்பார்க்கிறார்கள்.  

கடந்த காலத்தில் மாவட்டச் ெசயலகங்களில்கூட ேதா்தல் 
ேமாச கள் இடம்ெபற்றதாகக் கூறப்ப கின்ற . வாக்கு 
கைளக் கணக்கிட்  அறிவிக்கின்றேபா  எண்ணிக்ைகைய 
மாற்றி வாசித் , ேதா்தல் கைள மாற்றிய வரலா க ம் 
இ க்கின்றன. இப்ப ப்பட்டவர்கள் நல்லாட்சி ஏற்பட்டதன் 
பின்னர் நல்லாட்சியின் காவலர்கள் ேபான்  அல்ல  
நல்லாட்சிக்கு ஒத் ைழக்கின்றவர்கள் ேபான்  அல்ல  
நல்லாட்சிேயா  ேசாந்்  இயங்குகின்றவர்கள் ேபான்  
பாசாங்கு ெசய்  நாடகமா க்ெகாண் க்கிறார்கள். இப்ப  
யாக ஊழல், ேமாச  ெசய்தவர்கள் யாெரன்ப  கண்டறியப்பட 
ேவண் ம். தற்காலத்தில் ஊழல், ேமாச கள் ெசய்பவர்களிடம் 
ஒ  தந்திேராபாயம் இ க்கிற  - நிைலைமக்கு ஏற்ப மாறி 
வி வார்கள்; சந்தர்ப்பவாதிகளாக இ ப்பார்கள். இந்த 
ஆட்சியில் எப்ப  ந க்க ேவண் ெமன் ம் ஆட்சி 
மா கின்றேபா  எப்ப  ந க்க ேவண் ெமன் ம் 
அவர்க க்குத் ெதாி ம். ஊழல், ேமாச  ஆட்சிகளின்ேபா  
தங்க ைடய ெபா ளாதாரத்ைத உயர்த்திக்ெகாண்டவர்கள், 
ஆட்சி மா கின்றேபா  நிைலைமக்கு ஏற்ற விதத்தில் 
சந்தர்ப்பவாதிகளாக தங்கைள மாற்றிக்ெகாள்வார்கள். "தக்கன 
பிைழக்கும்  தகாதன அழி ம்" என்ற கூர்ப் க் ெகாள்ைக ஒன்  
இ க்கின்ற . அதாவ , சூழ க்கு ஏற்பத் தங்கைள 
மாற்றிக்ெகாள்வ . அ ேபால், ேமாச  ெசய்யக்கூ ய 
வாய்ப்  ஏற்பட்டால் உச்சமாக ேமாச கைளச் ெசய்வார்கள். 
ேமாச  ெசய்ய யாத ஒ  காலம் வந்தால் நல்லவர்கள் 
ேபான்  ந த் , தங்க ைடய கடந்தகாலப்   பாைதைய ம் 
மைறத் க்ெகாள்வார்கள்.  

இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் இன்  ஒ  வரலாற் த் 
தி ப்பத்ைத இந்தப் பாரா மன்றத்தில் ஏற்ப த்தியி க்கிற . 
அதாவ , ஏேதா ேமாச  நைடெபற்றி ப்பதாக மக்கள் 
சந்ேதகிக்கின்றேபா , அந்த சந்ேதகம் தீ வதற்கு வழிேகா  
கின்ற ஒ  வழி ைறையப் பின்பற் வ  சிறந்த  என்ற 
வைகயில், விசாரைண நைடெபற்  உண்ைமையக் 
கண்டறி ம் வைர பதவியிைன இராஜினாமா ெசய்  மக்களின் 
எதிர்பார்ப் க க்கு இடமளிக்கின்ற நிைலைம இன்  
ஏற்பட் க்கிற . என்ைனப் ெபா த்தமட் ல் ஊழல், 
ேமாச கள் ெசய்யாத சிறந்த நி வாகிகைள - மாவட்ட, பிரேதச 
நி வாகிகைள - நான் வரேவற்கிேறன். அேதேநரத்தில் ஊழல், 
ேமாச கைளச் ெசய்  வர க்கு ேமலதிகமாக வ வாையத் 
ேத , ெசாத் க்கைளப் ெப க்கிக்ெகாண்டவர்க ம் இ க்கின் 
றார்கள். 2007-2009 வைரயான அன்ைறய காலப்பகுதியில் 
மக்கள் அகதிகளாக்கப்பட்  ஏதி களாக அைலந்தேபா , 
அந்தச் சந்தர்ப்பத்ைதப் பயன்ப த்தித் தங்க ைடய 
வ வாைய உயர்த்திக் ெகாண்டவர்க ம் இ க்கின்றார்கள். 
ஓர் அரசாங்க உத்திேயாகத்த க்கு எவ்வள  சம்பளம் இ க்க 
ேவண் ம் என்ற ஒ  வைரயைற இ க்கின்ற . அந்த 
வைரயைறையக் கடந்  பல்ேவ பட்ட ெசாத் க்கைளப் 
ெப க்கிக்ெகாண்  இன்  பலர் இடாம்பீகமாக வாழ்ந்  
ெகாண் க்கின்றார்கள். அன்ைறய காலத்தில் - ஊழல், 
ேமாச  நைடெபற்ற காலத்தில் அவர்கள் கண் ெகாள்ளப் 
படவில்ைல.  

இன்ைறய காலத்தில்கூட நாங்கள் மாண் மிகு பிரதம 
அைமச்சர் அவர்களிட ம் உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சர் 
அவர்களிட ம் பல்ேவ பட்ட ைறப்பா கைளச் ெசய்தி க் 
கின்ேறாம். இப்ப ப்பட்டவர்க க்குக் குைறந்த  இடமாற்றங் 
களாவ  வழங்க ேவண் ய ஒ  ேதைவ இ க்கின்ற . 
மாறாக, இவ்வாறாக இ க்கின்ற மாவட்ட நிர்வாகிகள் 
இடமாற்றம் இல்லாமல் இ ப்பார்களாக இ ந்தால், "இந்த 
நல்லாட்சிக் காலத்தி ம் அவர்கள் தப்பிவிட்டார்கள்" என்ற 
ஒ  ெசய்திையத்தான் மக்கள் குறிப்பிடக்கூ யதாக இ க்கும். 
மக்கைளப் ெபா த்தமட் ல், ஊழல், ேமாச  
ெசய்கின்றவர்கள், ைக ட் ப் ெப கின்றவர்கள் - இவர்கள் 
அரசிய ம் சாி, நிர்வாகத்தி ம் சாி, அதிகாரமட்டத்தில் 
இ ந்தா ம் சாி அகற்றப்பட ேவண் ம் என்பதில் அவர்கள் 
மிக ம் அக்கைறயாக இ க்கின்றார்கள்; விழிப்பாக 
இ க்கின்றார்கள்.  

இன்  பாரா மன்றத்தில் நைடெபற்ற ன்மாதிாியான 
நிகழ்  மக்களின் வரேவற் க்குாியதாக இ க்கும். குறித்த 
விசாரைணத் தீர்ப்  வ ம் வைரக்கும் அவர் அந்தப் 
பதவியி ந்  விலகியி ப்ப  என்ப  மக்களால் 
ஏற் க்ெகாள்ளப்ப கின்ற அல்ல  ேபாற்றப்ப கின்ற ஒ  
விடயமாக இ க்கும். தீர்ப்  வந்ததன் பின்னர், அ  சாதகமாக 
இ ந்தால் அவர் பதவிேயற்ப  என்ப ம் பாதகமாக 
இ ந்தால் அவர் அந்தப் பதவியி ந்  ைமயாக 
விலகிக்ெகாள்வ  என்ப ம் நல்லாட்சிைய வி ம் கின்ற 
மக்களின் பார்ைவயில் அைமந்தி க்கின்ற . கடந்த காலத்தில் 
ஊழல், ேமாச கைளச் ெசய்தவர்கள், அவற்றின் லமாகச் 
ெசாத் க்கைளப் ெப க்கிக்ெகாண்டவர்கள், பலவிதமான 
ெசௗகாியங்கைளப் ெபற்றவர்கள் இன் ம்கூட சில 
அரசியல்வாதிகளின் நிழல்களில் மைறந்  வாழ்ந்  
ெகாண் க்கின்றார்கள். அன்ைறய காலத்தில் ஊழ ல் 
சம்பந்தப்பட்ட அரசியல்வாதிகள் சிலர் தற்ேபா  
நல்லாட்சியில் இ க்கின்றனர். இன்  அவர்கள் 
பாிசுத்தவான்கள் ேபான்  மாறி, மற்ைறய ஊழல்வாதிக க்கு 
ஒ  மைறவிடமாக  - ஒ  காப்பரணாக - 
இ ந் வ கின்றார்கள். இப்ப ப்பட்டவர்கள் இன்  ஒ சில 
பைழய ஊழல்வாதிகைளப் பா காக்கின்ற ெசயற்பா களி ம் 
ஈ ப கின்றார்கள். கடந்தகால நிர்வாகத்தில் ஊழல், ேமாச  
ெசய்தவர்க க்குப் பக்கவாத்தியம் வாசித்த நிர்வாகிக ம் 
விசாாிக்கப்பட் , அவர்க க்கு உாிய தண்டைனகள் 
வழங்கப்படேவண் ெமன நான் மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் 
அவர்களிட ம் உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சர் 
அவர்களிட ம் ஏைனய அைமச்சர்களிட ம் ெகௗரவமாகக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அவ்வா  அவர்க க்குத் 
தண்டைனகள் வழங்கப்ப கின்றேபா தான் இந்த 
நல்லாட்சியின்மீ  மக்கள் உண்ைமயான பற்றிைனக் 
ெகாண் ப்பார்கள்; நம்பிக்ைகையக் ெகாண் ப்பார்கள்.  

எங்க ைடய மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில், மாவட்ட 
தன்ைம நிர்வாகி ேதாத்ல் காலத்தில், ேதா்தல் 

பரப் ைரயின்ேபா  தவ கைள விட் க்கின்றார் என்  
மக்கள் கூ கின்றார்கள். அவர் ெதாடர்பில் பலவிதமான 
குற்றச்சாட் க்கைள ன்ைவக்கின்றார்கள். ஆனால், இன்  
அந்த நிர்வாகிையப் பா காக்கக்கூ யவர்க ம் இ க்கின் 
றார்கள். இ  நல்லாட்சி பற்றிய மக்களின் எதிர்பார்ப் க்கு 
மாறான - ரண்பாடான ஒ  நிைலைமயாக இ க்கின்ற . 
இவ்விடயம் ெதாடர்பில் நாங்கள் பிரதம அைமச்சாிட ம் 
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சாிட ம் கூறியி க்கின்ேறாம். 
அ த்ததாக, ஜனாதிபதி அவர்களிடம் கூறவி க்கின்ேறாம். 
இவ்வா  ஊழல், ேமாச க க்கு ன் தாரணமாக 
இ க்கின்றவர்கைள அகற்றி, நல்லாட்சி அரசாங்கத் க்குச் 
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சார்பான நல்ல நிர்வாகிகள் அங்கு நியமிக்கப்பட ேவண் ம். 
கடந்த காலத்ைதப் ேபான்  இன் ம் ஒட் வாழ்கின்ற அல்ல  
ெபாய்யான, ேபா யான க த் க்கைளக் கூறி, அ தாபத் 
ைதப் ெபற் க்ெகாள்கின்றவர்கைள நாங்கள் ைமயாக 
ஆய் ெசய்ய ேவண் ம். அதன் லமாக மாற்றங்கைள 
ஏற்ப த்தி மக்கைள மகிழ்விக்க ேவண் ம். இல்லாவிட்டால் 
எல்லாம் ஒன் தான் என்ற ஒ  நிைலைம ஏற்பட் வி ம். 

எதிர்க்கட்சியில் இ க்கின்ற சிலாிடம் சில நல்ல பண் கள் 
இ க்கின்றன. அவர்கள் ஊழல், ேமாச களில் சம்பந்தப் 
படாதவர்களாக இ க்கின்றார்கள். எனேவ, ஊழல் ேமாச க்கு 
உாியவர்கள் இங்கும் இ க்கலாம், எங்கும் இ க்கலாம். 
ஆனால், நல்லாட்சி என்கின்ற க வாளம் எவைர ம் ஊழல், 
ேமாச  ெசய்யாமல், இலஞ்சம் ெபறாமல், அதிகார 

ஷ்பிரேயாகம் ெசய்யாமல் பா காத் க்ெகாள்ளக்கூ ய 
கவனமான பாைதயிைன அைமத்தி க்கின்ற . எனேவ, 
இன்  இடம்ெபற்ற நிகழ்வான  - பதவிையவிட்  
விலகிச்ெசல்கின்ற பண்பா  என்ப , உண்ைமயில் 
மற்ைறயவர்க க்கு ஒ  ன் தாரணமாக இ க்கேவண் ம். 
அேதேவைளயில், குற்றம் காண்கின்றவர்கள் குற்றம் 
ெசய்யாதவர்களாக இ க்கேவண் ம். பாாிய குற்றங்கைளச் 
ெசய்தவர்க ம் ெப ம் ஊழல்கைளச் ெசய்தவர்க ம் 
“சுத்தக்கார ெகாத்தமல் கள்” ேபான்  ஆர்ப்பாித் , 
அட்டகாசம் ெசய் , மற்றவர்கள்மீ  அபாண்டமான 
பழிகைளச் சுமத் வதில் ன்னிற்கிறார்கள். இப்ப ப்பட்ட 
நிைலைமகள் மாற்றப்படேவண் ம் என்ப தான் எங்க ைடய 
ேகாாிக்ைகயாக இ க்கின்ற .  

தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்ைபப் ெபா த்தமட் ல், 
நாங்கள் ஊழல், ேமாச க க்கு அப்பாற்பட்ட ைறயில், 
பதவிக க்காக ம் பணத் க்காக ம் விைலேபாகாமல், 
என் ம் எதிர்க்கட்சியில் இ ந் ெகாண் க்கின்ேறாம். 
நல்லேதார் அரசியல் தீர்  கிைடக்குமாக இ ந்தால், சகல ம் 
சமத் வமாக, சம உாிைம டன் வாழக்கூ ய நல்லேதார் 
ஆட்சி கிைடக்குமாக இ ந்தால், எங்க ைடய மக்கள்கூட 
ஆ ம் கட்சிேயா  இைணந்  பயணிப்பதற்குாிய 
அ மதிைய எங்க க்குத் த வார்கள். இந்த நல்லாட்சி 

லமாக நல்லேதார் அரசியல் தீர்  கிைடக்கும் என்  நாங்கள் 
எதிர்பார்த்தி க்கின்ேறாம். நல்லேதார் அரசியல் தீர்  என்ற 
ஓர் அ ப்பைடயான அத்திவாரத்தின் கீழ், இந்த நாட் ல் 
நிைலேபறான ஓர் அபிவி த்திைய ஏற்ப த்தக்கூ ய விதத்தில் 
நாங்கள் பயணிக்கேவண் ம். அங்கு ஊழல்கள், ேமாச கள் 
இல்லாத ஒ  நிைலைம ஏற்படேவண் ம். அந்த வைகயில், 
பிரேதச மட்டங்களி ம் சாி, மாவட்ட மட்டங்களி ம் சாி, 
ேதசிய மட்டத்தி ம் சாி, இந்த நல்லாட்சிக்குத் 

ைணேபாகின்ற நல்ல நிர்வாகிகைள, நல்ல அரசியல் 
பணியாளர்கைள நாங்கள் எதிர்பார்த்  நிற்கின்ேறாம். நல்ல 
பணிகைளச் ெசய்கின்றவர்கள் யாராக இ ந்தா ம் அவர்கைள 
நாங்கள் மதிக்கின்ேறாம்; அவர்க ைடய பணிகைள என் ம் 
மனதில் ெகாள்கின்ேறாம்.  

கடந்த காலத்தில் மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் சிங்கள 
அரசாங்க அதிபர்கள் சில ம் இ ந்தி க்கின்றார்கள். அவர்கள் 
சிறந்த ைறயில் பணியாற்றியி க்கின்றார்கள். அங்கு சிறந்த 
நிர்வாகிகளாகப் பணியாற்றியவர்களாக பிெறட்மன் 

ரக்ேகான் ேபான்றவர்கள் அைடயாளங்காணப் பட் க்கின் 
றார்கள். ஆயி ம், ஏறத்தாழ 98 தம் தமிழ் ேபசுகின்ற 
மக்கைளக் ெகாண்ட ஒ  மாவட்டமாக அ  இ க்கின்ற 
ப யால், உண்ைமயில் அங்கு தமிழ் ேபசுகின்ற, சிறந்த 

மாவட்ட நிர்வாகி ஒ வர் நியமிக்கப்பட ேவண் ம் என்  
எதிர்பார்க்கின்ேறாம். எனேவ, அந்த நிர்வாகத்ைத விைரவில் 
ஏற்ப த்தித் த வதன் லமாக அந்த மாவட்டத்தி ம் கிராம 
மட்டத்தி ந் , பிரேதச ெசயலக மட்டத்தி ந் , மாவட்ட 
மட்டத்தி ந்  என எல்லா மட்டங்களி ம் ஒ  நல்ல 
நிர்வாகக் கட்டைமப்ைப ஏற்ப த்த ம்.  மக்கைளப் 
பழிவாங்குகின்ற - பழிதீர்க்கின்ற ஒ  ேமாச த்தனமான, 
அச்சு த் கின்ற நிர்வாகக் கட்டைமப் க்கள், அரசியல் 
நிைலப்பா கள் இ க்கக்கூடாெதன்  நாங்கள் எதிர்பார்க் 
கின்ேறாம்.   

கடந்த காலத்தில் மட்டக்களப்பில் ஒ  ெசயற்பா  
நைடெபற் ள்ள . அதாவ  இரண்  பிரேதச ெசயலாளர்கள் 
எந்தவிதமான விசாரைண மில்லாமல் திடீெரன்  
இடமாற்றம் ெசய்யப்பட் க்கின்றார்கள். ஓர் அரச 
உத்திேயாகத்தைரக் குற்றச்சாட் ன் காரணமாக இடமாற்றம் 
ெசய்வதாக இ ந்தால், அ ப்பைடயான ஒ  விசாரைண 
ெசய்யப்பட் , அந்த விசாரைணயின்ேபா  குற்றச்சாட் க்கள் 
நி பிக்கப்பட ேவண் ம். அவ்வா  நி பிக்கப்பட்டதன் 
பின்னர்தான் அவைர இடமாற்றம் ெசய் விட்  ேமல் 
விசாரைண ெசய்கின்ற நைட ைற இ க்கேவண் ம். இதில் 
ஏேதா ஓர் அரசியல் தைலயீ  இ ந்தி க்கின்ற , அல்ல  
பழிவாங்குகின்ற ஒ  ெசயற்பா  மாவட்ட தன்ைம 
நிர்வாகியால் ெசய்யப்பட் க்கின்ற . இப்ப யான 
ெசயற்பா கைளத் ெதாடரவிட் க்ெகாண் ந்தால், 
நல்லாட்சிைய ஏற்ப த்த ேவண் ம் என்  வி ம்பிய எம  
மக்கள் இந்த ஆட்சிமீ ம் சந்ேதகம் ெகாள்ளக்கூ ய ஒ  
நிைலைம ஏற்ப ம். எனேவ, அந்த நிைல ஏற்படாமல் மீண் ம் 
ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி ம் அ  தமிழ் ெமாழி ேபசுகின்ற 
மக்கைளக்ெகாண்ட மாவட்டங்களாக இ ந்தாெலன்ன, 
சிங்கள ெமாழி ேபசுகின்ற மக்கைளக்ெகாண்ட மாவட்டங் 
களாக இ ந்தாெலன்ன, அங்ெகல்லாம் நல்ல நிர்வாகிகைள 
நியமித் , நல்ல பிரேதசக் கட்டைமப் க்கைள உ வாக்கி, 
நல்ல நிர்வாகக் கட்டைமப் க்கைள ஏற்ப த்தி, சிறந்த 
நிர்வாகம் நைடெப வதற்குாிய வழிப்ப த்தல்கைள இந்த 
நல்லாட்சி அரசாங்கம் ெசய்யேவண் ம். இ  ெதாடர்பாகக் 
ெகௗரவ பிரதம மந்திாி அவர்களிட ம் சில விடயங்கைளச் 
ெசால் யி க்கின்ேறாம்.   

ஊழல், ேமாச கைளச் ெசய்பவர்கைளப் பா காக்கின்ற 
ஓாி  ஊடகவாதிக ம் இ க்கின்றார்கள். நான் எல்லா 
ஊடகவாதிகைள ம் ெசால்லவில்ைல. கடந்த காலத்தில் 
ஊழல் ெசய்கின்றவர்க க்குப் பக்கவாத்தியம் வாசித் க் 
ெகாண் ந்த ஓாி  ஊடகவாதிகள் இ க்கின்றார்கள். அேத 
ஊடகவாதிகள் இன்  இப்ப ப்பட்ட ஊழல், ேமாச கேளா  
சம்பந்தப்பட்டவர்கைளப் பா காக்கின்ற ஒ  ைகங்காி 
யத்ைதச் ெசய் ெகாண் க்கின்றார்கள்.  அரசியல்வாதியாக 
இ ந்தாெலன்ன, நிர்வாகிகளாக இ ந்தாெலன்ன, ெபா மக் 
களாக இ ந்தாெலன்ன, இப்ப யான ெசயற்பா க க்கு 
ஒத் ைழப்  வழங்குபவர்கைள அல்ல  பக்கவாத்தியம் 
இைசப்பவர்கைள நாங்கள் ஏற் க்ெகாள்வதற்குத் தயாராக 
இல்ைல. கடந்த காலத்தில் பலவிதமான ஊழல், ேமாச களில் 
ஈ பட்ட ேமாச க்காரர்கைளப் பா காப்பதற்கு வாிந் கட் க் 
ெகாண்  நிற்கின்ற ஒ  பிற்ேபாக்கான கலாசாரத்திைன 
உ வாக்க எவ ம் ைணேபாகக்கூடா  என்ப  
என் ைடய வி ப்பமாகும். நல்லாட்சி என்றால், அந்த 
நல்லாட்சியின் சட்டவாக்கத்தி ம் நல்ல தன்ைமகள் இ க்க 
ேவண் ம், நிர்வாகத்தி ம் நல்ல தன்ைமகள் இ க்க 
ேவண் ம், நீதிக்கட்டைமப்பி ம்கூட நல்ல தன்ைமகள் 
இ க்கேவண் ம் என்  எதிர்பார்க்கின்ேறாம். மாறாக, ஒ  
நல்லாட்சிைய ேநாக்கிச் ெசல்கின்ற திைசயில் சில 
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இைடஞ்சல்கள் - இைட கள் இ க்கின்றேபா , அவற்ைறக் 
கைளந்  வளப்ப த்தேவண் ய ஒ  ேதைவயி க்கின்ற . 
எனேவ, இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத் க்கு, அதாவ  
நல்லாட்சிக்குத் ைணேபாகின்ற ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதம மந்திாி அவர்க ம் உட்பட 
அைமச்சர்கள், பிரதி அைமச்சர்கள் சகல ம் இைணந்  
நல்லாட்சிக்குாிய நல்ல அத்திவாரங்கைள இ வதற்குத் 
திடசங்கற்பம் எ க்கேவண் ம். எந்தேவார் இடத்தி ம் ஊழல், 
ேமாச க க்கு ஒத் ப்ேபாகின்ற, பக்கப்பாட்  பா கின்ற 
தன்ைமக க்கு எதிராகச் ெசயற்படேவண் ம் என்  நான் 
எதிர்பார்க்கின்ேறன். 

 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා (ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன் - கிராமிய ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, கடந்த காலத்தில் 

மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் ஊழல் நடந்ததாகச் 
ெசால்கின்ேறாேம தவிர, அரசியல் தைலவர்களான நாங்கள்  
இன்ன ம் அதைன ஆதார ர்வமாக நி பிக்கத் தவறி 
யி க்கிேறாம். எனேவ, உங்களிடமி ந்  நான் அதைன 
எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  நீங்கள் ஆதார ர்வமாக ஏதாவ  
ஆவணங்கைள ைவத்தி ந்  உாிய இடத்தில் ெகா க்க 

யாதி ந்தால், அதைன எங்களிடம் தர ம். அவ்வா  
தந்தால் நாங்களாவ  ெகாண் ேபாய் FCID அல்ல  CID 
அல்ல  ேவ  நி வனங்களிடம் ெகா த்  ைறப்பா  
ெசய்ேவாம். அவற் க்கு எதிராக நாங்கள் கட்டாயம் 

ைறப்பா  ெசய்யேவண் ம். கடந்த த்த காலத்தி ம் 
நிைறய அதிகாாிகள் மாவட்டத்தின் அரச நிதிையக் கபளீகரம் 
ெசய்தி க்கின்றார்கள். இைத எந்தக் காலகட்டத்தி ம் 
நீங்கேளா நாேனா ேபசிய  கிைடயா . எனேவ, தய ெசய்  
இதைன ம் க த்திற்ெகாண்  கடந்த த்த காலத்தில் இ ந்த 
அதிகாாிகள் அரச நிதிகைள எவ்வா  ேமாச  ெசய்தார்கள் 
என்ற ஆதாரங்கைள ம் திரட் த் தந்தால், FCID க்ேகா அல்ல  
CID க்ேகா அல்ல  ேவ  நி வனங்க க்ேகா ெசன்  

ைறயி வதற்கு நா ம் உங்க டன் வரத் தயாராக 
இ க்கின்ேறன்.   

 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
உங்க ைடய பதி ப் க்கு நன்றி.  

ஊழல் ெசய்வதி ம்கூட ேதா்ச்சி ெபற்றவர்க ம் இ க்கின் 
றார்கள்; ேதா்ச்சி ெபறாதவர்க ம் இ க்கின்றார்கள். இதில் 
ேதா்ச்சி ெபறாதவர்கள் ெசய்கின்ற ஊழல்கைள கண் பி த்  
விடலாம். ேதா்ச்சி ெபறாதவர்கள் அப்ப யாக ஊழல் 
ெசய்தேபா  அவர்கள் பதவி இைடநி த்தம் ெசய்யப்பட்ட 
வரலா க ம் இ க்கின்றன. பதவி இைடநி த்தம் 
ெசய்யப்பட்டவர்கள் அரசியல்வாதிகளின் கால்களில் வி ந்  
மீண் ம் பதவிகைளப் ெபற் க்ெகாண்ட வரலா க ம் 
இ க்கின்றன. ஊழல், ேமாச களில் ேதா்ச்சி ெபற்றவர்கள் 
பி படமாட்டார்கள். அவர்கள் தங்க க்குப் பக்கபலமாகச் 
சிலைரச் ேசா்த் ம் ைவத்தி ப்பார்கள். அவர்கள் அரசியல்வாதி 
களாக ம் இ க்கலாம் அல்ல  அவர்க க்குப் பக்கவாத்தியம் 
பா கின்றவர்களாக ம் இ க்கலாம். [இைடயீ ] நான் 
உங்கைளச் ெசால்லவில்ைல. நீங்கள் பக்கவாத்தியம் பா ர் 
கெளன்  நான் எதிர்பார்க்கவில்ைல. அைத நான் ஏற் க் 
ெகாள்ளமாட்ேடன். ேதா்ச்சிெபற்ற ஊழ யலாளர்கைளப் 
பற்றித்தான் நான் ெசால்கின்ேறன். ஊழ யலாளர்களில் 

ேதா்ச்சி ெபற்றவர்கள் இ க்கின்றார்கள். ேதாச்்சி 
ெபறாதவர்கள் 1994 - 1995 காலப்பகுதிகளில் பி பட்டார்கள். 
அப்ப ப்பட்டவர்கள் interdict ெசய்யப்பட்டார்கள். ஆனால், 
அதில் ேதா்ச்சி ெபற்றதன் பின்னர், அதாவ  ஊழல், 
ேமா கைள எவ்வா  மைறப்பெதன்ற சிறப் த் ேதா்ச்சி 
அல்ல  நி ணத் வம் கிைடத் விட்டால், அவர்கைளக் 
கண் பி ப்பெதன்ப  ெகாஞ்சம் கஷ்டமான விடயமாகும். 
ஆனா ம், ஆழமாக ஊ விப் பார்க்கின்றேபா  
அவற்ைற ம் கண் ெகாள்ளலாம்.  

நீங்கள் எல்லாப் பகுதிக க்கும் ெசன்  அபிவி த்திகள் 
ெசய்ய ேவண் ெமன்ற அக்கைற ள்ள  ஒ  பிரதியைமச்சராக 
இ க்கின்றீர்கள். எல்லா இடங்க க்கும் ேபாகின்ற நீங்கள் 
இந்த விடயத்தி ம்கூட கவனமாக இ ப்பீர்கெளன்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன். உங்கைள நான் சந்ேதகப்படவில்ைல. 
ஆனால், எனக்கு ஒ வர்மீ  ஆழமான சந்ேதகம் இ க்கிற . 
சிலேவைளகளில் அவர் ஊழல் ெசய்பவர்கைளப் 
பா காக்கின்ற பா காவலனாக ம் இ ந் ெகாண் க் 
கிறார் என்  நிைனக்கிேறன். [இைடயீ ] அவர் இந்தப் 
பாரா மன்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர் என் ம் ெசால் 
கின்ேறன். அவ ைடய ெபயைர நான் இப்ேபா  
ெசால்லமாட்ேடன். ஆனால், ெதாடர்ந் ம் அந்தக் ைகங்காியம் 
நடக்குெமன்றால் அவ ைடய ெபயைர நான் உரத் ச் 
ெசால்வதற்குத் தயாராக இ க்கின்ேறன்.  

இ தியாக, இன்ைறய நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் ஒ  நல்ல 
உதாரணம் காட்டப்பட் க்கின்ற . தவ  நடந்ததாக 
மக்களிடம் சந்ேதகம் ஏற்பட்டேபா  அவர்கள் 
எதிர்பார்த்தவா  உயர் பதவிெயன் ம் பாராமல் தன் ைடய 
பதவியிைன இராஜினாமா ெசய் , இனிவ பவர்கள் ஊழல், 
ேமாச கள் ெசய்தால் தன்ைனப் பின்பற்றி இப்ப யாக 
நடந் ெகாள்ள ேவண் ெமன்பதற்கு ஒ  ன்மாதியாக 
நடந் ெகாண்ட அந்த அைமச்சைர இந்த இடத்தில் நான் 
பாராட் கின்ேறன். இந்த ன்மாதிாியான ெசயற்பா , 
நி வாகிகள், அரசியல்வாதிகள் என அைனவ க்கும் ஒ  
பாடமாக இ க்க ேவண் ெமன்  கூறி, என  உைரைய 
நிைற  ெசய்கின்ேறன்.  
 

 

[අ.භා. 3.33] 
 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා (මුදල් හා ජනමාධ්ය 
අමාත්යතුමා)  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Finance and 
Mass Media) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම ඓතිහාසික 

දිනෙය් සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව 
ෙවනුෙවන් කරුණු දැක්වීමට සහභාගි වීමට හැකි වීම ගැන මා 
ඉතාම සතුටු ෙවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ශී ලංකා ආර්ථිකෙයහි 
භයානක මූල්ය අර්බුදයක් ඇති බව පකාශ කිරීමට උත්සාහ කිරීම 
සාර්ව ආර්ථික දැක්ම අනුව ඉතාම පදනම් විරහිත ෙචෝදනාවක් බව 
මා මුලින්ම පකාශ කරන්නට කැමැතියි.  එවැනි තත්ත්වයක්        
ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් ෙහෝ මුදල් අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාෙව් අඩංගු ෙතොරතුරුවලින් අනාවරණ  ෙනොවන බව මා 
පැහැදිලිවම පකාශ කරන අතර, ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල සහ 
ෙලෝක බැංකුව වැනි ආයතන විසින් මෑතකදී නිකුත් කළ වාර්තා 
සහ පකාශ  මඟින් ද ෙමවැනි ෙදයක් ෙහළිදරවු ෙනොවන බවට 
සනාථ ෙවනවා.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමම කරුණ පැහැදිලි කිරීමට අවශ්ය උදාහරණයක් ෙලස 
ෙපර සඳහන් කළ පධාන ජාත්යන්තර ආයතනය විසින් ෙමම 
වසෙර් ජූනි, ජූලි මාසවලදී ශී ලංකා ආර්ථිකය සම්බන්ධෙයන් 
නිකුත් කළ පකාශවලින් ෙතෝරා ගත් උධෘත කිහිපයක් ඉදිරිපත් 
කරන්නට මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. 

විෙශේෂෙයන්ම 2017 ජූලි මාසෙය් 17 වැනි දා ජාත්යන්තර මූල්ය 
අරමුදෙල් වැඩ බලන සභාපති හා කළමනාකාර අධ්යක්ෂ  
මිට්සුහිෙරෝ ෆුරුසාවා මහතා ලංකාෙව් අෙප් ආර්ථිකය ගැන කර 
තිෙබන පකාශය මා ඉදිරිපත් කරන්නම්.  එතුමා ෙම් විධියට කියා 
තිෙබනවා.    

"ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල පහසුකම් සපයන වැඩසටහන 
යටෙත් ශී ලංකාෙව් කාර්ය සාධනය ෙබෙහවින් සතුටුදායකය. දැඩි 
කාලගුණික ආපදා හා ෙගෝලීය ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙවනස්වීම් සිදු 
වුවද, සාර්ව ආර්ථික හා මූල්යමය තත්ත්වය ස්ථාවරව පවතී. 
බලධාරින් විසින් සැලකිය යුතු ආකාරෙය් ආදායම් බදු 
පතිසංස්කරණ ආරම්භ කර ඇත. එෙසේම, ජාත්යන්තර සංචිත 
ඉලක්ක ළඟා කර ගැනීම සඳහා අර්ථවත් නිවැරදි කියාමාර්ග ෙගන 
ඇති අතර, ආර්ථික පතිසංස්කරණ වැඩසටහන ෙකෙරහි කැපවී 
සිටී."   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  "රාජ්ය මූල්ය කාර්ය සාධනය ශක්තිමත් 
වී තිෙබනවා, රාජ්ය අය වැය ෙශේෂය හා බදු ආදායම සඳහා වන 
ඉලක්ක ළඟා කරෙගන තිෙබනවා" කියලාත් ඒ වාර්තාෙව් සඳහන් 
කර තිෙබනවා.  තවද, "පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති නව 
ෙද්ශීය ආදායම් පනත මඟින් රාජ්ය මූල්ය ස්ථාවරභාවය වැඩි දියුණු 
කිරීම සඳහා ආධාර වනු ඇති අතර, එමඟින් බදු කමය වඩාත් 
කාර්යක්ෂම හා සාධාරණ කිරීම හා සමාජීය හා සංවර්ධන 
වැඩසටහන් සඳහා සම්පත් උත්පාදනය කිරීම කරනු ඇත." 
කියලාත් සඳහන් කර තිෙබනවා.  ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් 
ෙයෝජනා කරන ලද සංෙශෝධන එක්ක  අපි එම පනත ඉතා 
ඉක්මනින් ඉදිරිපත් කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙලෝක බැංකුව විසින් 2017 ජුනි මාසෙය් 
28 වැනි දා නිකුත් කළ ශී ලංකා සංවර්ධන වාර්තාෙව් ෙම් විධියට 
සඳහන් කර තිෙබනවා : 

''යම් යම් අභිෙයෝග හමුෙව් වුවද, ශී ලංකා ආර්ථිකය 2016 
වසෙර් සහ 2017 වසෙර් මුල් කාලපරිච්ෙඡ්දය තුළ සතුටුදායක 
පගතියක් වාර්තා කර ඇත.   

2015 වසෙර් දී දක්නට ලැබූ පසාරණාත්මක රාජ්ය මූල්ය හා 
මුදල් පතිපත්තිමය කියාමාර්ගවල බලපෑම අවම කිරීම සඳහා 
2016 වසෙර් දී ගන්නා ලද කියා මාර්ග ෙහේතුෙවන් ආර්ථික 
ස්ථායිතාව ළඟා කර ගැනීෙම් මූලික ලක්ෂණ සාක්ෂාත් කර 
ෙගන ඇත. ඉදිකිරීම් අංශෙය් ෙව්ගවත් දියුණුව සහ ආෙයෝජන 
කැපී ෙපෙනන ෙලස ඉහළ යෑම ෙහේතුෙවන් අයහපත් 
කාලගුණික තත්ත්වය  නිසා මූර්ත ආර්ථිකයට වූ අහිතකර 
බලපෑම සැලකිය යුතු ෙලස සමනය වී ඇත." යනුෙවන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම 
මුළුමනින්ම ආර්ථිකය කඩා වැටීෙම් විශාල අවදානමක 2015 
ජනවාරි මාසෙය් අටවැනි දාට ෙපර අප සිටි බවත්, අප රජය විසින් 
කියාත්මක කළ දූරදර්ශි කියාමාර්ග ෙහේතුෙවන් එම තත්ත්වය මඟ 
හැරුණු බවත් ෙම් තුළින් අපට පැහැදිලිවම ෙපෙනන්න තිෙබනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම කිව්ෙවොත් කඩා වැටුණු ආර්ථිකයක් නිවැරදි 
මාර්ගයකට ෙයොමු කිරීෙම් අභිෙයෝගය භාර ගත්ෙත් අද මුළු රටටම 

ආදර්ශයක් ලබා ෙදමින් තමන්ෙග් තනතුෙරන් ඉල්ලා අස් වූ රවි 
කරුණානායක මැතිතුමා බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න 
ඕනෑ. කඩා වැටුණු ආර්ථිකය කෙර් ගහෙගන ෙම් ෙකටි කාලය 
තුළදී එතුමා ඉතාම කාර්යක්ෂමව, දක්ෂව කටයුතු කිරීම නිසා 
අෙප් රටට එම අභිෙයෝග ජය ගන්නට පුළුවන්කමක් ලැබුණා. 
එපමණක් ෙනොව, අද යම් යම් ඔප්පු ෙනොවූ ෙචෝදනා ඉදිරිෙය් 
ධුරෙයන් ඉල්ලා අස්වීම තුළින් යළි වතාවක් මහත්මා 
ෙද්ශපාලනය කුමක් දැයි පාර්ලිෙම්න්තුවටත්,  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සිටින අනිකුත් මන්තීවරුන්ටත් එතුමා ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම එතුමාෙග් ආදර්ශය උපුටා ගැනීෙම් සූදානමක් 
තිෙබනවා නම්, 'ඒකාබද්ධ කල්ලිය' කියන කණ්ඩායෙම් සිටින 
ෙබොෙහෝ මන්තීවරු ෙහටම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලා අස් 
වන්න ඕනෑය කියලා මා හිතනවා.  

Hon. Deputy Chairman of Committees, the Hon. Ravi 
Karunanayake having inherited an economy in shambles 
in 2015 handed over to me just a couple of months ago, 
on the 22nd of May this year, a stable economy with a 
strong foundation for the future. In resigning today, in the 
face of some yet to be proven allegations, the Hon. Ravi 
Karunanayake has proven that Sri Lankan democracy has 
truly come of age.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
අවධාරණය කළ යුතු විෙශේෂ කරුණ වන්ෙන්, රාජ්ය ආදායම දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස දිගින් දිගටම ඒ කාලෙය් -
රාජපක්ෂ යුගෙය්- පහත වැටුණු බවයි. නිදසුනක් ෙලස ගත්ෙතොත්, 
1990 දී රාජ්ය ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස 
සියයට 23.2යි. නමුත්, 2005 දී ඒ පතිශතය සියයට 16.8කට පහත 
වැටුණා. 2014 දී ඒ පතිශතය සියයට 11.6ක් වුණා. එෙමන්ම, 
රාජ්ය බදු ආදායම ගත් විට 2014 දී එය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් 
සියයට 10.1ක් වුණා. ඒ අනුව ෙලෝකෙය් අඩුම බදු ආදායම ඇති 
රටවල් අතරින් අෙප් රට කැපී ෙපෙනන තැනක් ලබා ගත්තා. 
ෙමය රාජ්ය මූල්ය අර්බුදයක පැහැදිලි ලක්ෂණයක් ෙනොෙව්ද 
කියලා මා අහනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  

රජෙය් වියදම් සලකා බැලුවත්, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් 
පතිශතයක් ෙලස සමස්ත රාජ්ය වියදම 1990 දී සියයට 31යි. 2000 
වසෙර්දී එය සියයට 26.7ක් දක්වා පහළ වැටුණු අතර, 2010 
වසෙර්දී එය සියයට 20 දක්වා පහළ වැටුණා. 2014 වසර 
වනෙකොට එය තව දුරටත් සියයට 17.3 දක්වා පහළ වැටුණා. මම 
අහන්න කැමැතියි, ෙම් තත්ත්වය රාජ්ය මූල්ය අර්බුදයක මූලික 
ලක්ෂණයක් ෙනොෙව්ද කියලා. ෙමන්න ෙමවැනි ආර්ථිකයකට 
තමයි අපට කර ගහන්න සිද්ධ වුෙණ්.  

මෑත කාලෙය් රාජ්ය ආදායම් සහ රාජ්ය ණය ෙගවීම් පිළිබඳව 
සලකා බැලුෙවොත්,   2009 වසෙර් මුළු රාජ්ය ආදායම රුපියල් 
බිලියන 700යි; මුළු ණය ෙගවීම් රුපියල් බිලියන 826යි. එෙමන්ම 
2010 වසෙර් රාජ්ය ආදායම රුපියල් බිලියන 817යි; මුළු ණය 
ෙගවීම් රුපියල් බිලියන 820යි. ඒ අනුව ඉතා පැහැදිලියි, රාජපක්ෂ 
යුගෙය්දී රාජ්ය ආදායම ණය ෙගවීමටවත් පමාණවත් ෙනොවූ බව. 
එපමණක් ෙනොෙවයි, 2012 වසෙර් රාජ්ය ආදායම රුපියල් බිලියන 
1,051යි; ණය ෙගවීම් රුපියල් බිලියන 1,018යි. 2013 වසෙර් 
රාජ්ය ආදායම රුපියල් බිලියන 1,137යි; ණය ෙගවීම් රුපියල් 
බිලියන 1,163යි. ඒ අනුවත් ඉතාම පැහැදිලියි, පසුගිය දශකෙය් 
ෙබොෙහෝ වර්ෂවල රාජ්ය ආදායම ණය ෙගවීමටවත් පමාණවත් 
ෙනොවූ බව. නමුත්, එදා රාජපක්ෂ පවුෙල් උදවිය, එම ආණ්ඩුෙව් 
උදවිය ෙම් රෙට් තිෙබන මහජන මුදල් නාස්ති කළ ආකාරය, 
ෙහොරා කාපු ආකාරය ගැන දැනටමත් ෙම් රෙට් ජනතාවට 
දැනගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් හැම ෙදයක් නිසාම 
2015දී ෙම් ආණ්ඩුව භාරගන්න ෙකොට මහා මූල්ය අර්බුදයට රට 
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[ගරු මංගල සමරවීර  මහතා] 
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පත්වී තිබුණු බව ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ ඒ මන්තීවරු 
දැන්වත් පිළිගන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් කරුණු අනුව ඉතා 
පැහැදිලියි, 2015ට ෙපර පැවති රජය ඉතා භයානක රාජ්ය මූල්ය 
අර්බුදයකට මැදිව සිටි බව. ඒ අනුව නව රජය විසින් භාරගනු 
ලැබුෙව් ෙමවැනි භයානක රාජ්ය මූල්ය අර්බුදයක් සහිත 
ආර්ථිකයක්. ෙම් නව රජය විසින් ගන්නා ලද කියාමාර්ග, අප මත 
පටවා තිබූ එම භයානක රාජ්ය මූල්ය අර්බුදය මඟහැරවීමට සමත් වූ 
බව ෙම් අවස්ථාෙව් දී  මම පැහැදිලිවම සඳහන් කරනවා.  
Is my time over? 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes.  
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,   මෙග් කථාෙව් ඉතිරි 

ෙකොටස මම සභාගත* කරනවා.  

ඉතාම තීරණාත්මක ෙමොෙහොතක, අපෙග් රජය මහා 
අර්බුදයකින් රට ෙබ්රාෙගන ඉදිරියට යන ෙමො ෙහොතක   සුළු 
ෙද්ශපාලන වාසි තකා බාධා කිරීම්, හරස් කැපීම් සිදු කරන්ෙන් 
නැතිව ෙම් රෙට් දූ දරුවන්ට ඒ අය ලැබිය යුතු  වාසනාවන්ත 
අනාගතය ලබාෙදන්න අපට  ඔබෙග් සහෙයෝගයත් ලබා ෙදන්න 
කියා  ඉල්ලා සිටිමින් මා නවතිනවා.  ෙබොෙහොම සත්ුතියි.  

 
සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 
Rest of the speech tabled: 

   

 •   2014 වසෙර්දී දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 11.5ක් වූ 
රාජ්ය ආදායම 2015 වසෙර්දී සියයට 13.3ක් සහ 2016 
වසෙර්දී සියයට  14.2ක්  දක්වා අඛණ්ඩව ඉහළ නැංවීමට 
අපට හැකියාව ලැබුණා.  

 •   එෙසේම 2014 වසෙර්දී දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 
17.3ක් වූ රාජ්ය වියදම 2015 වසෙර්දී සියයට  20.9ක් සහ 
2016 වසෙර්දී සියයට  19.7ක් දක්වා අඛණ්ඩව ඉහළ 
නැංවීය. 

 •   ෙමෙසේ රාජ්ය වියදම් ඉහළ දැමීමට හැකියාව ලැබුෙණ් 
රාජ්ය ආදායෙම් අප ඇති කළ මනා සංවර්ධනයක් නිසා බව 
පැහැදිලිය. එම නිසා රාජ්ය ණය පියවීම් සඳහා ඇති වූ දැඩි 
පීඩනය කමානුකූලව සමනය වුණා.  

 •   ෙමම ණය පියවීම් සම්බන්ධෙයන් මම තව කරුණක් 
පකාශ කිරීමට කැමැත්ෙතමි. 

 •   2015 වසෙර්දී අප ෙම් රට භාරගන්නා විට රෙට් 
ණයබරතාව දිගින් දිගටම වර්ධනය වී තිබුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම 2005 සහ   2014 කාලය තුළදී රාජ්ය 
ණයබරතාව රුපියල් බිලියන 2,222 සිට රුපියල් බිලියන 
7,391 දක්වා සියයට  233කින් ඉහළ ෙගොස ්  තිබුණා.  

 •  ෙමම ණය ෙතොගෙය් විෙශේෂිතම ලක්ෂණය තමයි, ෙමහි 
සැලකිය යුතු පමාණයක් ණය 2010 සහ 2014 කාලය තුළ 

ලබාගත් ඒවා වීම. එෙසේම එම ණය ෙගවීම් ආරම්භ වූෙය් 
2015 වසරින් පසුවයි. පසු ගිය රජය විසින් නිකුත් කළ 
ෙබොෙහෝ  ජාත්යන්තර බැඳුම්කර කල් පිරීමට නියමිතව 
තිබුෙණ්  2015 වසරින් පසුවයි.  

 •   එම නිසා නව රජයට භාර ගැනීමට සිදු වූෙය් අඛණ්ඩව 
පහළ යමින් පැවති රාජ්ය ආදායම් තත්ත්වයන් සහ කල් 
පිරීමට  සූදානම් ෙවමින් තිබූ දැවැන්ත ණය ෙතොගයකි. 

 •  එය තවදුරටත් පැහැදිලි කරනවා නම්, 2017 වසෙර් 
ඇසත්ෙම්න්තුගත විෙද්ශ ණය පියවීම්වල සියයට 77ක්ම 
අඩංගු වන්ෙන්  2015ට ෙපර ලබාගත් ණයයි. එම පමාණය 
2018 වසෙර්දී සියයට  70ක් ෙලසද, 2019 වසෙර්දී සියයට 
82ක් ෙලසද,  2020 වසෙර්දී සියයට  83ක් ෙලසද,   2021 
වසෙර්දී සියයට 85ක් ෙලසද ගණන් බලා ඇත.  

 •   තවද, 2017 වසෙර් කල් පිෙරන භාණ්ඩාගාර 
බැඳුම්කරවලින් සියයට  96ක්  2015ට ෙපර නිකුත් කළ 
ඒවා ෙව්. 2018 සහ 2019 වසරවල මුළු භාණ්ඩාගාර 
බැඳුම්කර කල් පිරීම් සැලකූ විට, පිළිෙවලින් සියයට 78ක් 
සහ සියයට 66ක් 2015ට ෙපර නිකුත් කළ බැඳුම්කරයි. 

 •   ෙමයින් ෙපනී යන්ෙන් නව රජයට දැවැන්ත රාජ්ය මූල්ය 
අර්බුදයක් උරුම කර තිබූ බවයි. නමුත්, අප රජය විසින් 
ඇති කළ  දූරදර්ශී රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණය තුළින් ෙම් 
දක්වා එවැනි රාජ්ය මූල්ය අර්බුද තත්ත්වයක් ඇතිවීමට 
අවසථ්ාවක් නිර්මාණය කර නැත.  

 • එෙමන්ම ඉදිරි කාලය තුළදීද අප එවැනි තත්ත්වයක් 
ඇතිවීමට ඉඩ තබන්ෙන් නැති බවද මම ඉතා වගකීෙමන් 
පකාශ  කිරීමට කැමැත්ෙතමි. 

 • එවැනි රාජ්ය මූල්ය සථ්ාවරභාවයක් පවතින තත්ත්වයක් 
තුළයි ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල, ෙලෝක බැංකුව, 
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සහ අෙනකුත් ෙබොෙහොමයක් 
බහුපාර්ශව්ීය සහ ද්වීපාර්ශව්ීය සංවර්ධන හවුල්කරුවන්, 
වර්තමාන ශී ලංකා රජය ෙකෙරහි දැඩි විශව්ාසයකින් 
කටයුතු කරන්ෙන්.  

 •   එබඳු විශව්ාසයක් ළඟා කරගැනීම නිරායාසෙයන් 
සිදුවන්නක් ෙනොව, එය අප රජය විසින් පසු ගිය වසර ෙදක 
තුළ සහ ෙම් දක්වා දැඩි උත්සාහයකින් හා මනා 
කළමනාකරණයකින් ළඟා කරගත් රාජ්ය මූල්ය අංශෙය් 
ජයගහණ රාශියක පතිඵලයක් බව මම ෙම් ගරු සභාවට 
අවධාරණය කිරීමට කැමැත්ෙතමි.  එවැනි ජයගහණ 
කිහිපයක් ෙමෙසේ සඳහන් කරනු කැමැත්ෙතමි.  

 

 1. රාජ්ය බදු යන්තණය හා බදු පරිපාලනය තුළ හඳුන්වා 
දුන් පතිසංසක්රණ මඟින් රාජ්ය ආදායම් කාර්ය 
සාධනෙය් සැලකිය යුතු වර්ධනයක් ඇතිවීම. 

 2. දූරදර්ශී වියදම් කළමනාකරණය සහ ඉහළ යමින් 
පවතින රාජ්ය ආදායම නිසා වඩා පුළුල් වූ රාජ්ය 
මූල්ය අවකාශයක් (fiscal space) ඇති වීම. 

 3. රජය විසින් දරන පාග්ධන වියදම් 2015 සහ 2016 
වසරවලදී දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 5.2ක 
මට්ටමක සාමාන්ය අගයක පවත්වාෙගන යාමට 
හැකිවීම. එය 2013 සහ 2014 වසරවලදී සියයට  
4.7ක මට්ටමක පැවතිණි. 

 4. එෙමන්ම, අධ්යාපනය සඳහා වියදම් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 2කට වඩා ඉහළ මට්ටමක 
පවත්වා ගැනීමට හැකිවූ අතර, 2013/2014 වසරවලදී 
එය සියයට 1.7කි. අප රජය මඟින් ෙසෞඛ්ය අංශෙය් 
වියදම් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 1.6ක් 
දක්වා ඉහළ දැමූ අතර, එය 2013/2014 වසරවලදී 
සියයට 1.3ක සාමාන්ය අගයක පැවතිණි. 
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* Produced at end of speech. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 5. නව රජය විසින් සමාජ ආරක්ෂණ වියදම් ඉහළ නැංවූ 
අතර, එහි ඵලදායීතාවද ඉහළ නැංවීය. රාජ්ය අංශෙය් 
වැටුප් වැඩිවීම ඇතුළුව විෙශේෂ සහනාධාර හා 
පැවරුම් රාශියක් හඳුන්වා ෙදන ලදී.  

 6. ෙමවැනි අභිෙයෝග රාශියක් හමුෙව් වුවද, රාජ්ය මූල්ය 
සථ්ාවරභාවය සහ සාර්ව ආර්ථික සථ්ායීතාව 
සුරක්ෂිත කිරීමට අවශ්ය අඩිතාලම ෙම් වන විටත් 
සූදානම් කර ඇත. මෑත ඉතිහාසෙය් මුල් වරට 2017 
වසෙර්දී අප රාජ්ය මූල්ය අංශෙය් පාථමික ෙශේෂෙය් 
(primary balance)  අතිරික්තයක් වාර්තා කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්. එබැවින් ණය ෙගවීම් සඳහා 
රාජ්ය ආදායම වැඩි වශෙයන් උපෙයෝගි කර ගැනීමට 
හැකිවීම තුළින් ණය එකතුවීෙම් ෙව්ගය මනා ෙලස 
පාලනය කි රීමට හැකි වනු ඇත.  

 •   අවසාන වශෙයන්  යම් කරුණක් පිළිබඳව සඳහන් කිරීමට 
අවශ්යයි. අප ආර්ථිකය තුළ දක්නට ලැබුණු විෂම චකයක් 
වන්ෙන්, "ණය ෙගවීම් සඳහා ණය ගැනීම්" තත්ත්වයයි. අප 
රජය විසින් එම තත්ත්වය සමනය කිරීමට හැකිවන අයුරින් 
රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණය සිදු කරමින් පවතිනවා.  

 •   එවැනි රාජ්ය මූල්ය පතිපත්ති උපාය මාර්ගයක් තුළ 2020 
වන විට රාජ්ය ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 
16.5ක් දක්වාද, රාජ්ය අංශෙය් පාග්ධන වියදම් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 5.3ක් දක්වාද වර්ධනය කිරීම 
අපෙග් අෙප්ක්ෂාවයි. 

 •   එෙමන්ම රාජ්ය අය වැය හිඟය 2020 වන විට දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 3.5ක මට්ටමකටද, රාජ්ය 
ණයබරතාව දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 70කට 
පමණද පහළ ෙහළීම අපෙග් අරමුණයි. 

 •   ඊට අමතරව, සෘජු බදු සහ වක බදු අනුපාතය වර්තමානෙය් 
පවතින 20:80 අනුපාතෙය්  සිට 40:60 අනුපාතය දක්වා 
කමෙයන් දියුණු කිරීම මඟින් අඩු ආදායම්ලාභීන් මත 
පැටෙවන බදු බර අවම කිරීම අපෙග් පධාන ඉලක්කයකි.  

 •   ෙමවැනි සාධනීය වැඩ පිළිෙවළක් පවතින විට එම වැඩ 
පිළිෙවළ පිළිබඳව ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල සහ ෙලෝක 
බැංකුව වැනි ආයතන පැහැදිලි ෙලසම පිළිගන්නා 
තත්ත්වයක් තුළ, ශී ලංකා ආර්ථිකෙය් රාජ්ය මූල්ය 
අර්බුදයක් පවතින බවට පකාශ කිරීම සැබවින්ම පුදුම 
සහගතය.  එය රට ෙනොමඟ යැවීම සඳහා කරන අසාර්ථක 
උත්සාහයක් වන බව සඳහන් කළ යුතුයි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, please.  
 
 
[අ.භා. 3.46] 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (විෙශේෂ කාර්යභාර 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம-  விேசட 
பணிப்ெபா ப் க க்கான அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2016 ශී ලංකා මහ 

බැංකුෙව් වාර්තාව පිළිබඳව පැවැත්ෙවන ෙම් විවාදයට 
සහභාගිවීමට ලැබීම ගැන මම ඉතාම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම මහ බැංකුෙව් වාර්තාව තමයි අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකය ගැන ෙකෙරන ශාස්තීය විගහය. මහ බැංකුෙව් එම 
වාර්තාවට අමතරව තවත් ශාසත්ීය විගහයන් කීපයක්ම අද අප 
ඉදිරිෙය් තිෙබනවා. IPS - Institute of Policy Studies එකත් "Sri 
Lanka State of the Economy 2016"  කියන වාර්තාවත් ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. ඊට අමතරව, අෙප් හිතවත් මුදල් ඇමතිතුමා විසින් 
Ministry of Finance එෙකන් "Annual Report 2016"  කියා 
වාර්තාවක් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඊටත් 
අමතරව, මුදල් ඇමතිතුමා පකාශ කළ පරිදි ජාත්යන්තර මූල්ය 
අරමුදෙල් වාර්තා, ෙලෝක බැංකුෙව් වාර්තා, ESCAP එෙක් වාර්තා 
යනාදී සියල්ලම අප ඉදිරිෙය් තිෙබනවා. පසුගිය වර්ෂෙය් අෙප් 
ආර්ථිකය ෙකොයි විධියට කියාත්මක වුණාද කියා විගහ කරන 
ෙකොට අපට ඒ සාධක ෙයොදා ගන්න පුළුවන්.  

මා පළමුෙවන්ම  යම් මූලික කාරණාවක් පිළිබඳව කියන්න 
කැමැතියි.  

ෙම් සියලුම වාර්තා ෙයොදා ගන්නා සංඛ්යා ෙල්ඛන ගැන අද 
ෙලෝක බැංකුෙව්, ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල් සහ ෙවනත් රටවල 
මුදල් අමාත්යාංශ තුළ විශාල සංවාදයක් තිෙබනවා, ෙකොයි විධියටද 
අපි ෙම් වර්ධනය සංඛ්යාත්මක වශෙයන් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 
කියලා. පසු ගිය රජය යටෙත් එක් නිර්ණායකයක් ෙයොදා ගත්තා. 
ඒ නිර්ණායකයන් අනුව තමයි සියයට 7, සියයට 8, සියයට 10 ආදී 
වශෙයන් සංඛ්යා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් වුෙණ්. නමුත් 
ෙම් රජය ආවාට පස්ෙසේ -ඉන්දියාවත් ඒක කළා.- ඒ සංඛ්යාත්මක 
පදනම ෙවනස් කළා. ඒ ෙවනස් කිරීම ෙහේතුෙවන් අර 
ආකර්ෂණීය, තාසජනක විධියට සංඛ්යා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කිරීම 
අමාරු වුණා. නමුත් අපි ඒවා තුළින් ඉන් එහාට ගිහිල්ලා ඇත්ත 
වශෙයන්ම අෙප් ආර්ථිකය ෙකොයි විධියටද වර්ධනය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා විශ්ෙල්ෂණයක් කිරීම අවශ්යයි.  

මූලික කාරණාව විධියට අපට ෙපෙනන්ෙන් ෙමොකක්ද? පසු 
ගිය වර්ෂෙය් ආර්ථිකය වර්ධනය වුණා. සියයට 4.4ක ආර්ථික 
වර්ධනයක් අපට ෙපෙනන්න තිෙබනවා. ෙම් කලාපෙය් හුඟක් 
තැන්වල ආර්ථිකය සෘණ මට්ටමට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ආර්ථිකය 
කඩා වැටිලා තිෙබනවා. නමුත් ඒ පසු බිම තුළ ශී ලාංකික 
ආර්ථිකය සියයට 4.4ක සංවර්ධන ෙව්ගයක් ලබා ගත්ත එක ගැන 
අපි සතුටු ෙවන්න ඕනෑ. මුදල් ඇමතිතුමා පකාශ කළ පරිදි 2016 
අයහපත් කාලගුණය ෙපන්වන කාලයක්. 2016 වාෙග්ම 2017ත් 
ෙම් රෙට් ෙද්ශගුණික පශ්න ෙකළින්ම ආර්ථිකය ෙකෙරහි 
බලපාන තත්ත්වයකට අද අවිල්ලා තිෙබනවා. එක පැත්තකින් 
ගංවතුර, අෙනක් පැත්ෙතන් නියඟය ෙම් ආදී වශෙයන් ස්වාභාවික 
ආපදා ඇති වුණාම ෙබොෙහෝ විට අෙප් අය වැය ෙල්ඛනෙය් 
තිෙබන ඒ සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙවනස් කරන්න ෙවනවා. පමුඛතා 
ෙවනස් කරන්න ෙවනවා. ඒක නිසා අපි ඒ පසුබිෙමන් සලකා 
බලන්න ඕනෑ, අෙප් ආර්ථික උපාය මාර්ගයන් සහ ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගය ගැන. දැන් ඒ ගැන ෙලොකු විවාදයක් යනවා.  

පසුගිය සතිෙය් සහ එපිට සතිෙය් වාර්තාවක් ආවා, අෙප් 
කලාපෙය් නියඟය දැන් හිතනවාට වඩා භයානක තත්ත්වයකට 
අනාගතෙය්දී එන්න පුළුවන් කියලා. ඉන්දියාෙව් යම් යම් 
පළාත්වල මිනිසුන්ට ජීවත් ෙවන්න බැරි තරමට උෂ්ණත්වය වැඩි 
ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් ආදී වශෙයන් පාරිසරික පශ්න ආර්ථිකය 
ෙකෙරහි ෙකළින්ම බලපානවා. ආර්ථිකයට ෙවනස් වීමක් ලබා 
ෙදන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති ෙවන පරිසරයක් අපට කලාපීය 
වශෙයන් තිෙබනවා කියලා අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕනෑ. 
අපි ෙමොනවාද ෙම්වාට ගන්න ආර්ථික සංවර්ධනය පිළිබඳ සාධක? 
ෙම් ව්යසනයන් තිෙබද්දීත් අෙප් ආර්ථිකය 2016 වර්ෂෙය් සියයට 
4.4ක වර්ධනයක් ෙපන්වා තිෙබනවා. ඊට ඉස්ෙසල්ලා අවුරුද්ෙද් 
සියයට 4.8ක වර්ධනයක් ෙපන්වා තිෙබනවා. 2014 වර්ෂෙය්  

419 420 

[ගරු මංගල සමරවීර  මහතා] 
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සියයට 7.4ක වර්ධනයක් අපට ෙපෙනන්නට තිෙබනවා. 
ඉස්ෙසල්ලාම අපි සතුටු ෙවන්න ඕනෑ, අෙප් ආර්ථිකෙය් ඉසව්ව 
ගැන. ඉංගීසි භාෂාෙවන් අපි කියනවා, "trajectory" එක  කියලා. 
අෙප් ආර්ථිකෙය් trajectory එක ෙහොඳ යහපත් පැත්තකට යනවා 
කියලා අපි පිළිගන්න ඕනෑ. මම ඒෙකන් කියන්ෙන් නැහැ, අපට 
සියයට සියයක්ම සතුටු ෙවන්න පුළුවන්ය කියලා.  

ෙම් ආර්ථිකය මීට වඩා ශීඝව ඉදිරියට යන්න පුළුවන් අවස්ථා 
තිෙබනවා. අපි ඒ අංශයට යන්න බලන්න ඕනෑ. අපි මහන්සි 
ෙවන්න ඕනෑ, දැන් තිෙබන ආර්ථික පගමනය තවත් ෙව්ගවත් 
කිරීමට. අපි මතක තියා ගන්න ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. අෙප් 
ජන ව හය දිහා බැලුවාම ෙම් රෙට් තරුණ ජනතාව විශාල 
පමාණයක් ඉන්නවා. ඒ ෙගොල්ලන්ට රැකියා අවශ්යයි. විශාල මැද 
පන්තියක් හැෙදනවා. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ආශාවන් ෙවනස් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් විධියට බලන ෙකොට අපි ශීඝ ආර්ථික 
සංවර්ධනයකට යන්න ඕනෑ, ෙම් ෙවනස් ෙවන පරිසරය තුළ. 
තරුණ අයෙග් ඉල්ලීම්, බලාෙපොෙරොත්තු, විශ්වාසයන් ශීඝ 
විපර්යාසයකට ලක් ෙවන ෙකොට  ඒ හා සමානම ආර්ථික 
සංවර්ධනයක් අපට අවශ්යයි.  

විෙශේෂෙයන් ගමනාගමන අංශය ෙගන බලන්න. අෙප් රෙට් 
2010 වර්ෂෙය් motor cars තිබුෙණ් 410,000ක් පමණ සංඛ්යාවක්. 
අද වන විට motor cars 717,000ක් පමණ තිෙබනවා. ඊට වඩා 
තිෙබනවා, three-wheelers. එහි තිෙබන්ෙන් පුදුම වර්ධනයක්. 
2010 වර්ෂෙය් ෙම් රෙට් three-wheelers තිබුෙණ් 529,000ක් 
පමණ සංඛ්යාවකුයි. එනම්, 2010 වර්ෂෙය් දළ වශෙයන් three-
wheelers ලක්ෂ 5ක් තිබුණා. ෙම් ෙකටි කාලය තුළ එය ලක්ෂ 
11ක් දක්වා වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. Motorcycles සංඛ්යාව 
ෙගන බලන්න. එහි තිෙබනවා three -wheelersවලටත් වඩා 
ෙලොකු වර්ධනයක්. 2010 වර්ෂෙය් ලක්ෂ 21ක් පමණ වූ 
motorcycles පමාණය අද ලක්ෂ 36ක් දක්වා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ටැක්ටර් සංඛ්යාවත් ෙගන බලන්න. එදා ටැක්ටර් ලක්ෂ 
2ක් පමණ තිබුණා. අද එම පමාණය ලක්ෂ 3 දක්වා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් මිනිසුන්ෙග් සංචලතාව - mobility එක -, 
මිනිසුන්ෙග් අෙප්ක්ෂා වැඩි වන එක ෙපෙනන්න තිෙබන ෙදයක්. 
එෙහම නම්, ඒ හා සමානවම ආර්ථික වැඩ සැලැස්මක් අපට 
අවශ්යයි, ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊළඟට අපි බලන්න 
ඕනෑ අෙප් ආර්ථික ව හය ෙදස. එම ව හෙය් කුමන ක්ෙෂේතයන්ද 
ඉදිරියට යන්ෙන්, කුමන ක්ෙෂේතයන්ද ආපස්සට යන්ෙන්? ෙම් 
සංඛ්යා ෙල්ඛන විගහ කරන ෙකොට අප විමසා බලන්න ඕනෑ, 
ෙද්ශගුණික පශ්න වැඩි වශෙයන්ම බලපාන්ෙන් කුමන 
ක්ෙෂේතයටද කියා. ෙත් කර්මාන්තය ඉන් එකක්. රබර් කර්මාන්තය 
තවත් එකක්. -ෙත් කර්මාන්තයත් රබර් කර්මාන්තයත් භාර අෙප් 
ගරු අමාත්යතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටිනවා.- ෙත්, රබර්, 
ෙපොල්, වී සහ තරමක් දුරට සුළු අපනයන ෙබෝග ෙබොෙහෝ විට අෙප් 
රෙට් ෙද්ශගුණය හා සම්බන්ධයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම සංඛ්යා ෙල්ඛන  
ෙගන බැලුවා. අෙප් රෙට් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් කෘෂිකර්මයට 
හිමිව තිබූ ස්ථානය 2016 වර්ෂෙය්දී පහළ බැස තිෙබනවා. 2010 
වර්ෂෙය් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයට කෘෂිකාර්මික අංශෙය් දායකත්ව 
පතිශතය 8.5ක් වුණා. 2014 වර්ෂය වන ෙකොට එය සියයට 9.9 
දක්වා ඉහළ ගියා. 2015 වර්ෂය වන ෙකොට එය සියයට 7.9 දක්වා 
ඉහළට ආවා. 2016 වර්ෂය වන ෙකොට එය සියයට 7.1යි. එහි 
වර්ධනයක් නැහැ. විවිධ ෙහේතුන් නිසා එහි පහළ බැසීමක් 
තිෙබනවා කියා අපට ෙපෙනනවා. නමුත් අප ෙසේවා ක්ෙෂේතය - 
services - ගත්ෙතොත්, එය සියයට 50ට වඩා මට්ටමක පවතිනවා. 

2010 වර්ෂෙය්දී ෙසේවා අංශෙය් දායකත්වය සියයට 54.6යි; 2014 
වර්ෂෙය්දී සියයට 56.3යි; 2015 වර්ෂෙය්දී සියයට 56.6යි; 2016 
වර්ෂෙය්දී සියයට 56.5යි. හරියටම එම අගය සියයට 56 
ඉලක්කමට ඇවිල්ලා නවතිනවා වාෙගයි ෙපෙනන්ෙන්. එමඟින් 
ෙමොකක්ද අපට ෙපෙනන්ෙන්? එක් පැත්තකින්, අපට එහි 
වර්ධනය ෙපෙනනවා. අෙප් ආර්ථිකෙය් පගමන ක්ෙෂේතය බවට 
අද නිසැකෙයන්ම පැමිණ තිෙබන්ෙන් ෙසේවා අංශයයි. සංචාරක 
අංශය, මුදල් පරිහරණ අංශය, බැංකු අංශය වාෙග් අංශ තමයි අෙප් 
ආර්ථිකය ඉස්සරහට ඇද ෙගන යන්ෙන්. ඒ වාෙග්මයි, විෙද්ශ 
රටවල වැඩ කරන කණ්ඩායම් ෙම් රටට එවන සල්ලි. ඒවා තුළින් 
තමයි අෙප් ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන්. ඒවා අර්ධයටත් 
වඩා -සියයට 56ක් - ශීඝ ෙලස ඉහළට ගිහින් තිෙබනවා. නමුත් 
එතැනත් පශ්නයක් තිෙබනවා. අපට අහන්න පුළුවන්, අෙප් 
සංචාරක කර්මාන්තෙය් සහ අෙනක් අංශවල පවතින සියයට 56 
සීමාව තවත් ඉස්සරහට තල්ලු කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියා. එම 
අගය සියයට 60ට, 70ට යන්න තරම් ශක්තියක් තිෙබන්න  ඕනෑ. 
දැන් අපට ෙපෙනනවා එය එක මට්ටමකට ඇවිත් තිෙබන බව.       

 අපි ගත්ෙතොත් කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය, ඒෙකත් ඒ තරම් ෙලොකු 
වර්ධනයක් නැහැ. 2014 වසර ගත්තාම සියයට 11.4යි. ෙමොන 
ෙහේතු නිසාද මම දන්ෙන් නැහැ, 2015 වසෙර්දී සියයට 3කට පහළ 
බැස්සා. ආෙයමත් 2016 වසර වන විට සියයට 6.7 දක්වා වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට ෙම්ක තමයි අෙප් ආර්ථිකෙය් 
ස්වරූපය. ඒ තුළ අපි විසඳුම් ෙහොයන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් 
කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේතෙයන් අපි ඉදිරියට යන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක ගැන  ෙලොකු සංවාදයක් ඇති කරන්න ඕනෑය කියලා 
ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛනවලින් අපට ෙපෙනනවා.  

මම ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙමොකද,  අෙප් ගරු නවින් 
දිසානායක ඇමතිතුමා -එතුමා කුඩා කාලෙය් සිටම මා ෙහොඳින් 
දන්නවා.- ඒ ක්ෙෂේතය දියුණු කරන්න ෙලොකු මහන්සියක් 
ගන්නවා. ෙම් තිෙබන ජයගහණය රැක ගන්න එතුමා විශාල 
පරිශමයක් දරනවා. අපි එතුමාට සුබ පතනවා. මම බලාෙගන 
හිටියා, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් උඩරට පෙද්ශයට වැදගත් ෙත් වගාව 
දියුණු කරන්න එතුමා ෙලොකු මහන්සියක් ගන්නවා. ෙලොකු 
වුවමනාවකින් කටයුතු කරනවා. නමුත් අපි අලුෙතන් හිතන්න 
ඕනෑ, ෙම් පරිසරය තුළ ෙම් අංශය අපි ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා. ඒෙක් එක ස්වරූපයක් තමයි, ෙපෙනන එක 
ෙදයක් තමයි මැද පන්තිෙය් ලාංකික ෙත් නිෂ්පාදකයින් -අක්කර 
පහක් ෙවන්න පුළුවන්, හතරක් ෙවන්න පුළුවන්, හයක් ෙවන්න 
පුළුවන්- තමයි වැඩි නිෂ්පාදකෙයෝ හැටියට එන්ෙන්; ඇමතිතුමා 
කියන විධියට සියයට 74ක්. ඒ ෙගොල්ලන් තමයි ෙත් නිෂ්පාදනය 
කරන්ෙන්.  

 මම දන්නවා,  ඇත්ත වශෙයන් මමත් සහභාගි වුණා උප 
දිසාපතිවරයා විධියට  හුඟක් ඉස්සර. රත්නපුර දිස්තික්කෙය්, 
මාතර දිස්තික්කෙය්, ගාල්ල දිසත්ික්කෙය් ආර්ථිකයට අද තදින්ම 
බලපාන ෙදයක් තමයි ෙම් මධ්යම පමාණෙය් ෙත් වගාව. ඒ 
ෙගොල්ලන් විසඳුමක් ෙහොයලා තිෙබනවා. ෙමොකද, මුළු පවුලම 
ෙත් නිෂ්පාදනයට සම්බන්ධ ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, මම 
දැකලා තිෙබනවා, ෙගදර පඩිෙපළ ගාවටම ෙත් පඳුරු තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද අෙප් ෙත් ක්ෙෂේතෙය් වැටුප් පශ්නය 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  ටිෙකන් ටික -මම හිතන විධියට ගරු 
ඇමතිතුමාත් එකඟ ෙවයි- අපට ෙලෝකය සමඟ තරග කරන්න බැරි 
තත්ත්වයට අෙප් නිෂ්පාදන වියදම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
අවස්ථාෙව් ෙම් මධ්යම පන්තිය, ගාමීය පන්තිය ෙත් නිෂ්පාදනයට 
ෙයොමු වුණාම, ඒ ෙගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒකට වියදම් කරන මුදල් 
පමාණය අඩු කර ගන්න, ආර්ථික කියාවක් බවට පත් කර ගන්න. 
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ඒ නිසා අද විෙශේෂෙයන්ම උඩරට පෙද්ශෙය් තිෙබන හිස් ඉඩම්, 
මුඩු ඉඩම්, එෙහම නැත්නම් රාජ්ය වතුවලින් ගන්න පුළුවන් ඉඩම් 
ෙම් මධ්යම පාන්තික ගැමියන්ට, වතුවල වැඩ කරපු දවිඩ උදවියට 
අක්කර තුන-හතරක ආර්ථික ඒකකයක් හැටියට වගා කරන්න 
දීලා නිෂ්පාදන වියදම් අඩු කරන්න අෙප් ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම 
මහන්සි ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් වතු ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න 
මන්තීවරු ඒ ගැන හුඟක් මහන්සි ගන්නවා. ඒක අපි දියුණු කළ 
යුතු, වර්ධනය කළ යුතු ෙදයක්. 

දැන් බලන්න, අෙප් අය වැය පරතරය දිහා. 2014 වසර 
ගත්ෙතොත් අෙප් අය වැය පරතරය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 
4,528යි. 2015 වසර වන විට එය වැඩිෙවලා ආපහු 2016 වසර වන 
විට 4,398ක් වුණා.   ඇත්ත වශෙයන්ම අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්න 
ඕනෑ, රවි කරුණානායක හිටපු ඇමැතිතුමාට. එතුමා මුදල් 
ඇමතිවරයා හැටියට විශාල පරිශමයක් දැරුවා, අෙප් ෙද්ශීය 
ආදායම, රජයට ලැෙබන ආදායම වැඩි කරලා, ඒ පරතරය අඩු 
කරන්න. පරතරය ඇත්ත වශෙයන්ම අඩු ෙව්ෙගන යනවා. නමුත් 
පශ්නය තිෙබන්ෙන්, අය වැය පරතරය අඩු කළාට පශ්නය 
විසඳන්න බැරි වීමයි. Debt overhang එකක් තිෙබනවා.   හරියට 
විශාල ගලක් අෙප් ඔළුව උඩ තිෙබන වාෙග්. අෙප් ආර්ථිකෙය් 
ඔළුව උඩ තව ෙලොකු ගලක් තිෙබනවා. අපි ෙකොච්චර මහන්සි 
ෙවලා අය සහ වැය පරතරය අඩු කළත් ෙම් debt overhang එක 
තුළින්, ඒ කියන්ෙන් ෙම් විෙද්ශ ණය තුළින් අෙප් ආර්ථිකය 
සම්පූර්ණෙයන්ම විකෘති ෙවනවාය කියලා අපට හිතන්න පුළුවන්. 
දැන් මම කරුණු ටිකක් කියන්න ඕනෑ. බලන්න, අෙප් ණය 
පමාණය.  

මම මුලින් කිව්වා වාෙග්, පසුගිය මුදල් ඇමැතිතුමාෙග් 
පරිපාලනය තුළ අෙප් මූල්ය අංශෙය් දියුණුවක් සිදුවී තිෙබනවා. 
මහ බැංකු පකාශයක සඳහන් ෙවනවා,  “The increase in 
government revenue stemming from the broadened tax 
base, structural reforms in tax administration and the 
rationalization of government expenditure, in tandem with 
the government’s commitment to strengthen the fiscal 
consolidation process contributed to the overall 
improvement of the fiscal sector during 2016.” කියා. අපි 
ඒක එතුමාට ෙගෞරවයක් හැටියට කියන්න ඕනෑ. ඒ අතින් 
බැලුවාම 2015 වර්ෂෙය් GDP එෙක් අෙප් රාජ්ය ආදායම -රාජ්ය  
revenue එක- තිබුෙණ් 13.3ක් හැටියටයි. ඒක 2016 වසර වන විට 
14.2ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විධියට අෙප් බදු ආදායම 
සෑෙහන්න වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ මත අපට පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවා, අය වැය පරතරය අඩු කර ගැනීමට. නමුත්, ෙම් පශ්නය 
විසඳන්න ඒක පමණක් අපට පමාණවත්  වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
ඊට එහායින් මම කිව්වා වාෙග් debt overhang, නැත්නම් බදු 
තර්ජනය තිෙබනවා. විෙද්ශ ණය ෙගවන්න, ණය තර්ජනය 
තිෙබනවා.  ෙද්ශීය වශෙයන් සහ විෙද්ශ වශෙයන් විශාල ණය 
පමාණයක් අපට ෙගවන්න සිද්ධ ෙවනවා. ෙම් පසු බි ෙම් ඉඳන් 
තමයි මට පසිද්ධිෙය්  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියන්න ෙවන්ෙන්, ෙම් 
ආයතන නිෂ්කීය ආයතන කියලා.  

හම්බන්ෙතොට වරාය ෙවන්න පුළුවන්; මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ ෙවන්න පුළුවන්; අපි විශාල වශෙයන් ණය අරෙගන 
එක එක ආයතන හදලා තිෙබනවා. ඒකත් ෙහොඳයි කියමුෙකෝ. 
ෙම්ක ෙහොඳ වැඩක්ද, නරක වැඩක්ද කියලා ඒ ගැන අපට වාද 
විවාද කරන්න පුළුවන්. මම ෙම් ෙවලාෙව් ඒක ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැහැ.  නමුත්, ඒක තිෙබනවා. හම්බන්ෙතොට වරායත් 
තිෙබනවා; මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළත් තිෙබනවා. එෙහම නම් 
අපි ෙමොකද  කරන්ෙන්?  ෙම්වා ෙවනුෙවන් ගත්ත ණය අපි 

ෙගවන්න ඕනෑ.  ඒ ආයතන වහලා දමන්නද?  ඒ ණය කවුරුවත් 
කපා හරින්ෙන් නැහැ.  ඇත්ත වශෙයන් ගරු අගමැතිතුමාත් එක්ක 
මමත් චීනයට ගියා. ඒ අවස්ථාෙව් අපි මුලින්ම චීනෙය් 
ජනාධිපතිතුමාෙගන් ඉල්ලුෙව් ෙම් ණය මුදල කපා හරින්න 
කියලායි. ඒකට කියන්ෙන් ණය සමාව -debt forgiveness- 
කියලා.  "එතුමා බැහැ." කිව්වා.  "අපි මුළු ෙලෝකයටම  ණය දීලා 
තිෙබනවා. අපට එෙහම කරන්න බැහැ." කිව්වා.  ඒ නිසා තමයි 
සාමූහික ව්යාපාරයක් හැටියට අපි ඒ මුදල්  ලබා ගන්ෙන්. එෙහම 
නැතිව අපි ෙද්ශීය වශෙයන් ෙකොපමණ බදු අය කළත්, අපි 
ෙකොච්චර පටි තද කර ගත්තත්, කවදාවත් අෙප් ආර්ථිකය හදා 
ගන්න බැහැ. ෙම් ණය තිෙබන නිසා ෙපොඩි මිනිහාට සහනයක් 
ෙදන්නත් බැහැ. ඒ හින්දා අෙප් රජෙය් පතිපත්තිය තමයි ණය 
අරෙගන කරපු ව්යාපෘති පුළුවන් තරම් සාමූහික වශෙයන් කිරීම.  
ඒෙකන් රට විකුණන්ෙන්ත් නැහැ;  ඒ ෙගොල්ලන්ට රට භාර 
ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. ඒෙකන් උපරිම තලයට ෙසේවය ලබා ගන්න 
ඕනෑ.  උපරිම තලයට රජෙයන් ලැෙබන පතිලාභය ලබා ගන්න 
ඕනෑ.  අද ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල්, නැව් ෙතොටුෙපොළවල් තරග 
කරන්ෙන් නැත්නම්, ඒවාෙය් ගාස්තු වැඩි නම් කවුරුවත් එන්ෙන් 
නැහැ.  තරමක් දුරට අෙප් SriLankan Airlines එකට ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්ත් ඒකයි; කටුනායකට ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත් ඒකයි. 
ෙම්වාෙය් මිල ගණන් අධිකයි. ෙවන ගුවන් සමාගමකින් ලාභයට 
ටිකට් ගන්න පුළුවන්; ෙවන ගුවන් ෙතොටුෙපොළකින් ලාභයට 
ෙතල් ගන්න පුළුවන්. අෙප් රෙට් ඒවාෙය් මිල වැඩියි. එෙහම නම් 
අපට ෙම් තරගෙයන් පරදින්න බැහැ. නැව් ෙග්න්න පුළුවන්; ගුවන් 
යානා ෙග්න්න පුළුවන්; ෙවන ඕනෑම ෙදයක් ෙග්න්න පුළුවන්. 
හැබැයි, අද නූතන ෙලෝකෙය් පවතින තරගෙයන් පැරදුෙණොත් අපි 
අමාරුෙව් වැෙටනවා.  ඒ හින්දා අපි ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ණය 
පුළුවන් තරම් අඩු කර ගන්න බලන්න ඕනෑ.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  ඒ වාෙග්ම ෙම් වාර්තාව 
දිහා බැලුවාම අපි තල්ලුව ෙදන්න  ඕනෑ ෙකොටස් තිෙබනවා කියලා 
අපට ෙපෙනනවා.  පමුඛත්වය අනුව ඉක්මනට තල්ලුව ෙදන්න 
ඕනෑ ෙකොටස් තිෙබනවා.  එකක් තමයි construction sector එක. 
ඒ කියන්ෙන් පාරවල්, ෙහෝටල් වැනි ක්ෙෂේතවල ඉදි කිරීම් 
කර්මාන්තය.  මම මුදල් ඇමැති වශෙයන් සිටින කාලෙය් ආසියානු 
සංවර්ධන බැංකුෙවන් විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කරලා ෙම් රෙට් ෙද්ශීය 
ඉදි කිරීම් ෙකොම්පැනි පණ ගන්වන්නට සම්පූර්ණ වැඩසටහනක් 
ආරම්භ කළ බව මට මතකයි. අද ඕනෑම රටක් එක්ක තරග 
කරන්න පුළුවන් ෙද්ශීය ෙකොම්පැනි 6ක්-7ක් අෙප් රෙට් 
තිෙබනවා. ඒ ෙකොම්පැනි ඉන්දියාෙව් ගිහිල්ලා වැඩ කරනවා; 
අපිකාෙව් ගිහිල්ලා වැඩ කරනවා ; මාලදිවයිෙන් ගිහින් වැඩ 
කරනවා.  

අෙප් ගරු නවින් දිසානායක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා 
ෙන්, ICC එක. ඔබතුමා ෙහොඳට දන්න ෙකොම්පැනියක්. අද ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ලංකාෙව් ඕනෑ වැඩක් කරන්න පුළුවන්. ෙලෝකෙය් 
ඕනෑම තැනක ගිහින් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ ෙගොල්ෙලෝ තමයි 
අද අෙප් ආර්ථිකය ඉස්සරහාට ෙගන යන්න ලෑස්ති ෙවලා 
ඉන්ෙන්. ඒ අයට තවත් ඉදිරියට යන්න මාර්ගය අපි  හදලා ෙදන්න 
ඕනෑ. ඒ ෙගොල්ෙලෝ විශ්වාස කරලා තව ඉදිරියට ගන්න ඕනෑ. 
ආරම්භෙය්දී ඒ ෙගොල්ෙලෝ චීනය, ෙකොරියාව වැනි රටවල් එක්ක 
අත් වැල් බැඳෙගන වැඩ කළා. නමුත්, දැන් ඒ ෙගොල්ලන්ට 
ෙදපයින් ඉන්න පුළුවන්. ඒ ෙගොල්ලන්ට තව ඉදිරියට යන්න එන 
අය වැෙයන් අපි පහසුකම් ෙදන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට, සංචාරක ක්ෙෂේතය ගනිමු. අෙප් හිටපු සංචාරක ඇමති, 
ගරු නවින් දිසානායක ඇමතිතුමාත් දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, සංචාරක ක්ෙෂේතය ගැන මෙග් අදහස 
නම්, අපි සංචාරක ක්ෙෂේතය තවත් වර්ධනය කරන්න ඕනෑ; මීට 
වඩා ෙලොකු පිම්මකට අපි යන්න ඕනෑ. ඒ කාරණයට ඔබතුමාත් 
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එකඟ ෙවයි. හැබැයි, අපි අද ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. අෙප් රටට 
මිලියන 2½ක සංචාරකෙයෝ එනෙකොට, අපට තරම් පහසුකමක් 
නැති කැම්ෙබෝජියාවට සංචාරකෙයෝ මිලියන 10ක් යනවා.  

ෙම් ළඟදී මෙග් යාළුෙවෝ වගයක් කැම්ෙබෝජියාවට ගියා. එහි  
Phnom Penh කියන නගරෙය් ෙහෝටල් ඔක්ෙකෝම පිරිලා. රාතීය 
ගහක් යට තමයි ඒ ෙගොල්ෙලෝ ගත කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග් 
රටකටත් සංචාරකෙයෝ මිලියන 10ක් එනවා නම්, ඇයි අෙප් රටට 
මිලියන 2½ක පමණ සංචාරකෙයෝ එන්ෙන්? ඊට අවශ්ය පතිපත්ති 
අපි සකස් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම බලන්න තායිලන්තය, 
සිංගප්පූරුව වාෙග් රටවල්. ඒ ෙගොල්ෙලෝ සංචාරක ක්ෙෂේතය 
පැත්ෙතන් ගත්තාම අධි ෙශේණිෙය් රටවල්. ලක්ෂ 25ක, 30ක 
සංචාරකෙයෝ ෙගෙනන අධි ෙශේණිෙය් රටවල්. ඒ අතින් බැලුවාම 
අපට දියුණු ෙවන්න හුඟක් අවස්ථා තිෙබනවා.  

අෙප් කාන්තාෙවෝ ෙමන්ම පිරිමි පක්ෂය රැකියා සඳහා අද පිට 
රට යනවා. ඒ අය යන්ෙන් සුළු ෙසේවකෙයෝ වශෙයන් පමණක් 
ෙනොෙවයි.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Please wind up. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Sir, give me two more minutes.  

ඉංජිෙන්රුවන් ඇතුළු ෙගොඩක් වෘත්තීන්වල අය පිට රටවලට 
ගිහින් රැකියා කරනවා. ෙම් රෙට් අපි SAITM කියයි; අරක කියයි; 
ෙම්ක කියයි. ඇයි ෙදවියෙන්, අෙප් ළමයින්ට ෙම් රෙට් ඉෙගන 
ෙගන පිට රට ගිහින් රස්සාවක් කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්? 
ඔබතුමන්ලා දන්නවා අද  මැදෙපරදිග රටවල ෙහෝටල්වල වැඩ 
කරන්ෙන් අෙප් රෙට් අයයි. ෙකෝකිෙයෝත් අෙප් මිනිස්සු; අෙනක් 
වැඩ කරන අයත් අෙප් මිනිස්සු. අපට ෙලොකු ආඩම්බරයක්. ඇයි 
අෙප් ළමයින්ට ෙම් රෙට් ඉෙගන ෙගන ෙදොස්තරවරු ෙවලා පිට 
රටවලට යන්න ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්? ඕනෑ ෙකෙනක් දන්නවා අද 
nursing වැනි ෙසේවාවන්ට ෙලෝකෙය් සෑම රටකම ඉල්ලුම තිෙබන 
බව.  

අෙනක් එක තමයි ජපානය වැනි හුඟක් රටවල ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් demography එෙක් හැටියට අනාගතෙය් 
ෙසේවකෙයෝ හුඟක් අවශ්ය වනවා. එම නිසා අපිත් අෙනක් රටවල් 
පතික්ෙෂේප කරපු යල් පැනපු, මධ්ය කාලීන අදහස් ගැන හිතන්ෙන් 
නැතුව අෙප් දරුවන් ගැන විශ්වාසය තබන්න ඕනෑ. ඒ ෙගොල්ලන්ට 
ඕනෑ ෙදයක් ඉෙගන ගන්න අවස්ථාව ෙදන්න. සල්ලි ෙගවනවා 
නම් සල්ලි ෙගවලා, ෙනොමිෙල් නම් ෙනොමිෙල්, ශිෂ්යත්ව මත නම් 
ශිෂ්යත්ව මත ආදී ඕනෑ විධියකට ඉෙගන ගන්න ෙදන්න. ගරු 
ඇමතිතුමනි, මම දැක්කා එක් ෙකෙනක් ෙබෝඩ් එකක් අල්ලා 
ෙගන එනවා, "අධ්යාපනය වාණිජ භාණ්ඩයක් කරන්න එපා."  
කියා. අද ලංකාෙව් හැම ඉස්ෙකෝෙල්ම tuition ෙදනවා. Tuition 
දීලා සල්ලි හම්බ කරපු මිනිහාත් ඒ ෙපළපාළිෙය් එනවා. ෙමොකක්ද 
ෙම් විහිළුව? අද ලංකාෙව් ෙසෞඛ්ය සහ අධ්යාපනය ඕනෑ පදම් 
වාණිජකරණය ෙවලා ඉවරයි. මම දන්නවා, අද ගෙම් පුංචි  
ඉසේකෝෙලත් tuition ෙදනවා. අෙප් දුප්පත් ෙදමව්පිෙයෝ මට 
ඇවිල්ලා කියනවා, "මන්තීතුමා, මෙග් දරුවාෙග් පන්තිෙය් හැම 
ළමෙයක්ම tuition යනවා. මෙග් ළමයාට විතරක් tuition නැති 
වුණාම ඒ ළමයා විභාගයට මුහුණ ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? මෙග් 
දරුවා tuition යවන්න මට මාසයකට රුපියල් 5,000ක් ෙදන්න." 
කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! The Hon. Speaker will now take the 

Chair.  
 

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 
ඉවත් වූෙයන්, ගරු  කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 

 அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

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

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!  ගරු මන්තීවරුනි, මම මූලාසනයට පැමිණිෙය් 

විෙශේෂ නිෙව්දනයක් නිකුත් කිරීමට පමණයි. 

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඇතුළු මන්තීවරු 
තිස්ෙදෙනකු විසින් අත්සන්ෙකොට භාර ෙදන ලද හිටපු විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්ය ගරු රවි කරුණානායක මන්තීවරයාට එෙරහිව 
ඉදිරිපත් කර ඇති ෙයෝජනාව පිළිබඳව මා නිෙව්දනයක් නිකුත් 
කරන්න කැමැතියි.  

ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා ෙයෝජනාවට පස්තුත කරුණ 
වූ අමාත්ය ධුරය ෙම් අවස්ථාව වන විට ෙනොදරන බැවින් එම 
ෙයෝජනාව පිළිගැනීමට වර්තමානෙය් ෙහේතුවක් ෙනොමැති බව ගරු 
සභාවට දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

ෙම් අවස්ථාෙව්දී නැවත ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
මුලසුනට පැමිෙණනවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 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  THE 
HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  took the Chair. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක  සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් 

කියන්න තිෙබන්ෙන්, ෙම් ආර්ථික ෙලෝකෙය් අපි යථාවාදීව 
හිතන්න ඕනෑය කියන එකයි. නිකම් සිහින ෙලෝකයක ඉඳෙගන, 
සටන් පාඨ ෙලෝකයක ඉඳෙගන පශ්න විසඳන්න බැහැ. අද හැම 
ෙදයකටම තරගයක්! අද අධ්යාපනය තරගයක්; ෙසෞඛ්යය 
තරගයක්. අෙප් රට ෙවන රටවල් එක්ක තරග කරන්න ඕනෑ.  

අෙප් නවින් දිසානායක ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න, අෙප් ෙත් 
විකුණා ගන්න අපි ෙමොන තරම් වද විඳින්න ඕනෑද, ෙමොන තරම් 
තරගයක් කරන්න ඕනෑද කියලා. ෙම්වා කිසි ෙදයක් දන්ෙන් 
නැතුව, වචනයක් කියවන්ෙන් නැතුව, සඟරාවක් බලන්ෙන් 
නැතුව, ෙමෙලෝ ෙදයක් දන්ෙන් නැතුව ඇවිල්ලා ෙම් ගරු සභාෙව් 
කෑ ගහනවා. ෙම් තරගය තුළ අෙප් නිෂ්පාදන යම්කිසි මට්ටමකට 
ෙගෙනන්න අපි ෙකොයි තරම් මහන්සි වනවාද? ඒ වාෙග්ම ඊට 
අවශ්ය මූල්ය සහාය  සහ අෙනකුත් සහායත් ලබා ෙදන්න අපි 
මහන්සි ෙවන්න ඕනෑ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවසාන වශෙයන් මා ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. ෙම් 
වාර්තාව අනුව අපි සියයට 5ක පමණ වර්ධනයක් -මා කියන්ෙන් 
නැහැ, එය විශිෂ්ට වර්ධනයක් කියලා. ඒක සෑෙහන වර්ධනයක්.- 
ලබා දීලා තිෙබනවා. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල සමඟ ගනු-ෙදනු 
කිරීෙම්දී ඉන්දියාෙව්ත්, ලංකා ෙව්ත් සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙවනස් කළා. 
ඒෙකනුත් අපට පාඩුවක් වනවා. ඒකට පශ්නයක් නැහැ. අපට 
ෙහොඳ අනාගතයකට යන්න පුළුවන්. නමුත් අපි අලුතින් කල්පනා 
කිරීම, ඉක්මනින් තීරණ ගැනීම, ඉක්මනින් කියාත්මක කිරීම 
අවශ්යයි. ෙම් රෙට් ෙද්ශ ෙපේමීන් හැටියට, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් 
රටට  ආදරය කරන අය හැටියට අපි ෙනොබියව තීරණ ගන්න ඕනෑ. 
රජය කියන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාව විසින් ෙතෝරා ගත් ආණ්ඩුවයි. 
 ඒ ආණ්ඩුෙව් තීන්දු මහ පාෙර් ඉඳෙගන ෙවනස් කරන්න බැහැයි 
කියන කාරණය කියමින්, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 4.15] 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (මුදල් රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - நிதி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින ඉදිරිපත් කර 

තිෙබන කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාෙව් එක කරුණක් ගැන මා මුලින්ම 
කියන්න අවශ්යයි. මුදල් අමාත්යාංශෙය් 2016 වාර්ෂික වාර්තාෙවහි  
385වන පිටුෙවහි දැක්වන පරිදි රජෙය් මුළු බැරකම් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 80 ෙනොඉක්මවිය යුතු වුවත්, එම අනුපාතය 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 83.3ක් බව රජෙය් 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණවල තිෙබනවාය කියලා කල් 
තැබීෙම් ෙයෝජනාෙව් සඳහන් ෙවනවා. ඇත්තටම ෙම් කාරණය 
විගණකාධිපතිතුමාෙග් නිරීක්ෂණවල සඳහන් කර තිෙබනවා. 
නමුත් ශී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාෙව් රජෙය් මුළු ණය පමාණය දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 79.3ක් වශෙයන් තමයි සඳහන් 
කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම මුදල් අමාත්යාංශෙයන් නිකුත් 
කරන වාර්තාවන් ගත්තාමත් ඒක ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් වාර්තාව 
හා සාෙප්ක්ෂයි. නමුත් විගණකාධිපතිතුමා සඳහන් කර තිෙබනවා, 
එය සියයට 83ක් වනවාය කියලා. එයට ෙහේතුවක් තිෙබනවා.  

2016 දී විගණකාධිපතිතුමා සඳහන් කළා, "රජෙය් බැඳුම්කර 
නිකුත් කරනෙකොට ඉතිහාසය තුළම එය ෙල්ඛනගත කෙළේ ඒෙක් 
discount value එකටයි; ඒ කියන්ෙන් ලැෙබන මුදලටයි. එෙහම 
නැත්නම් face value එකට ෙනොෙවයි; අනාගතෙය් ලැෙබන 
මුදලට ෙනොෙවයි" කියලා. එෙහම තමයි දිගටම ඒක ෙල්ඛනගත 
කෙළේ. නමුත් ඔහු ෙපන්වා දුන්නා, "ඒක ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. 
අනාගතෙය්දීත් ඒක බැරකමක් හැටියට සඳහන් කරලා face value 
එක සඳහන් කරන්න ඕනෑ"යි කියලා. 2016 සිට මුදල් අමාත්යාංශය 
ඒ විධියට කටයුතු කර තිෙබනවා. නමුත් පසුගිය ආණ්ඩුව ෙම් 
බැඳුම්කර නිකුත් කරනෙකොට ඒ බැඳුම්කර ෙල්ඛනගත කෙළේ face 
value එකට ෙනොෙවයි, discount value එකටයි. විගණකාධිපති 
වාර්තාෙව් සඳහන් කර තිෙබනවා, පසුගිය රජය කාලෙය්දී නිකුත් 
කරපු ඒ බැඳුම්කරත් face value එක අනුව අලුතින් ෙල්ඛනගත 
කරන්නය කියලා. ෙමතැන වැඩි වීමක් නැහැ. කිසිම පශ්නයක් 
ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් පසුගිය කාලයක සිදු වුණු වැරැදීමක් නිසා 
අලුතින් ෙල්ඛනගත කිරීෙම් කියාවලියක අපි ෙයෙදන්න ඕනෑ. 
විගණකාධිපතිතුමාෙග් මඟ ෙපන්වීම අනුව අපි ෙම් වසෙර්දී ඒ 
විධියට ෙල්ඛනගත කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

අද දින ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා 
එතුමාෙග් ඇමති ධුරෙයන් ඉල්ලා අස් වුණා. ෙම්ක අද සමාජය 

අගය කරන සිදුවීමක් කියලා සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ෙම්ක අෙප් 
ෙද්ශපාලනෙය් නව පවණතාවක්. ෙම්ක අලුත් ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතියක මුල කියන කාරණයත් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ ෙම් රජය ෙබොෙහොම විවෘත 
සමාජයක්, විවෘත පාලනයක් ෙගනයන්නයි කැපෙවලා ඉන්ෙන්. 
ලංකාෙව් ඉතිහාසෙය් කවදාවත් සිදුවී ෙනොමැති සිදුවීම් අද අෙප් 
රජය යටෙත් සිදුෙව්ෙගන යනවා. අපට සඟවන්න කිසිවක් නැහැ. 
"ෙවනස ෙහොඳයිද?" කියලා මම අහන්න කැමැතියි. "ෙවනස 
ෙහොඳයිද?" කියලා ඔබතුමන්ලා කලින් ඇහුවා ෙන්. "දැන් ෙවනස 
ෙහොඳයිද?" කියලා මම අහන්න කැමැතියි. 

එදා තාජුඩීන් ඝාතනය කළා. නමුත්, තාජුඩීන්ෙග් මරණය 
ඝාතනයක් කියලා කිව්ෙව් නැහැ; මිනී මැරුමක් කියලා කිව්ෙව් 
නැහැ. 2015 ජනවාරි මාෙසන් පස්ෙසේ තමයි ඒක මිනී මැරුමක් 
හැටියට සඳහන් කෙළේ. එෙතක් ඒක මිනී මැරුමක් ෙනොෙවයි. 
"ඒක රිය අනතුරක්" කියලා තමයි එදා සඳහන් කෙළේ. 
"තාජුඩීන්ෙග් මරණය ගැන ෙසොයා බලා අධිකරණයට අරෙගන 
ගිෙය් නැත්ෙත් ඇයි?" කියලා මම අහන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම, 
"ලසන්ත විකමතුංගෙග් මරණය ගැන ෙසොයාබලා ඒක 
අධිකරණයට අරෙගන ගිෙය් නැත්ෙත් ඇයි?" කියලාත් මම 
අහන්න කැමැතියි. මල් වාෙන් නිවසක් හම්බ වුණා. ඒ නිවසට 
අයිතිකාරෙයක් නැතිලු. "ඒ නිවසට ෙමොනවද සිදුෙවලා 
තිෙබන්ෙන්?" කියන එකත් මම අහන්න කැමැතියි. ශී ලංකන් 
ගුවන් ෙසේවයට A350-900 කියන ගුවන් යානා,- 

 
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. J.M. Ananda Kumarasiri to the Chair? 
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
I propose that the Hon. J.M. Ananda Kumarasiri do 

now take the Chair. 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වූෙයන්, ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනාරූඪ 
විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES  left the Chair, and  THE HON. J.M. ANANDA 
KUMARASIRI took the Chair. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ශී ලංකන් ගුවන් සමාගමට A350-900 කියන අහස ් යාතා 

ගත්තා. ඒ අහස් යාතා ගන්නෙකොට ඒ තීරණය ගත්ෙත් ශී ලංකන් 
ගුවන් සමාගෙම් කාර්යාලය ෙනොෙවයි. රාජපක්ෂලාෙග් නිල 
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නිවසකදී තමයි ඒ තීරණය ගත්ෙත්. "ඇයි, ඒක ගැන ෙහොයාලා 
බැලුෙව් නැත්ෙත්?" කියලා මම අහන්න කැමැතියි.  

අද ෙමතැනදී දූෂණය ගැන කථා කරන්න ෙබොෙහෝ අය 
ඉක්මන් ෙවනවා. ඒ අයෙග් වත්කම් බැරකම් පකාශ ෙහොඳින් 
බලන්න කියලා මම ඔවුන්ට කියන්නට ඕනෑ. අධිකරණය විසින් 
ඒවා ෙසොයාෙගන යනෙකොට කල් ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඇයි, නීතිමය 
කටයුතු ෙමෙහම කල් ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් කියන එක අපට 
දැනගන්න ඕනෑ. "නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව අ නිත් ඒවා ගැනත් 
ඉක්මනට ෙසොයා බලන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?" කියන එක අපට 
අහන්න සිදුෙවනවා. බැඳුම්කර සිදුවීම ගැන ෙසොයන්න පත් කළ 
ෙම් ජනාධිපති ෙකොමිසමට ෙපන්වපු උනන්දුව, ශීඝභාවය -අපට 
ඒෙක් කිසිම ගැටලුවක්, පශ්නයක් නැහැ.- අනිත් වංචා ගැන ෙසොයා 
බැලීම සඳහාත් ෙයොදන්න කියා අපි ඉල්ලනවා. ඒ වාෙග්ම 
අධිකරණ කටයුතු ශීඝ කළ යුතුයි. නැත්නම් ෙම්වා කල් දමමින් 
සිටිනවා. අධිකරණයට අවශ්ය සම්පත් මදිනම්, විනිසුරුවරු වැඩිපුර 
බඳවාගන්න ඕනෑ නම්, මූල්ය සම්පත් අවශ්ය නම්, ඒ අඩු පාඩු 
සම්පූර්ණ කර අධිකරණමය කටයුතු ශීඝ කරන්න ජනාධිපතිතුමාට, 
අගමැතිතුමාට සහ විෂය භාර ඇමතිතුමාට වග කීමක් තිෙබනවා. 
නැත්නම් සාධාරණත්වයක් ඉෂ්ට ෙවන්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, සාධාරණයක් ඉෂ්ට ෙවයි කියලා ෙම් රෙට් 
ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒක ඒ අය බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. එම නිසා ෙම් කටයුතු ශීඝ කළ යුතුයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආර්ථිකය ගැනයි අද අපි කථා 
කරන්ෙන්. ජාත්යන්තර ආර්ථිකය  වර්ධනය පහළට වැටී තිෙබන 
අවස්ථාෙව්, ලංකාෙව් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය සියයට 4.4 දක්වා 
වර්ධනය ෙවමින් පවතිනවා. ෙම් වසෙර් අෙප් රෙට් ජල ගැලීම් ඇති 
වුණා; නියඟයක් තිබුණා. එනමුත්, අපි ෙම් ආර්ථිකය නිවැරදිව 
කළමනාකරණය කරෙගන යනවා. හිටපු මුදල් ඇමතිතුමාෙග් 
කාලෙය්දී අෙප් රෙට් ජාතික ආදායම සියයට 23කින් ඉහළ ගියා. 
පසුගිය දශකෙය්දී ෙම් රෙට් ආදායම පහළට වැටුණා. ඒෙකන් 
කාටද පාඩු වුෙණ්? ගෙම් පාසලට යන දරුවාෙග් අධ්යාපනයට 
තමයි පහරක් එල්ල වුෙණ්. 

වයසට යන ආච්චිෙග් සීයාෙග් ෙසෞඛ්යයට පහරක් ගැහුෙව් 
පසුගිය රජයයි. නමුත්, 2015න් පස්ෙසේ ෙම් රෙට් ආදායම ඉහළ 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. අපි 2015ට වඩා 2016දී අධ්යාපනය 
ෙවනුෙවන් වැය කරපු මුදල් පමාණය වැඩි කරලා තිෙබනවා. 
ෙමොකද, ආදායම ඉහළට ගිහිල්ලා තිෙබන නිසා. උද්ධමනය 
2016දී පහළට ගියා. නමුත් ජල ගැලීම් හා නියඟය නිසා ඒක ෙම් 
අවුරුද්ෙද් අපට අභිෙයෝගයක් ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්, මුදල් 
සැපයුම හරහා අපි ෙපොලී අනුපාතය පාලනය කරන්න බැඳී 
සිටිනවා. ෙවෙළඳ ෙපොළ අගයට තමයි විෙද්ශ විනිමය පතිශතය 
පාලනය ෙව්ෙගන යන්ෙන්. අද යම්කිසි ස්ථාවරභාවයක් 
තිෙබනවා. අෙපේල් මාසෙය් විෙද්ශ විනිමය ෙශේෂය ෙඩොලර් බිලියන 
5යි. ෙම් දැන් ෙඩොලර් බිලියන 7ක් ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගිය සතිෙය් අපි හම්බන්ෙතොට වරාෙය් 
ගිවිසුම් අත්සන් කළා. ෙම් වසෙර් අවසානය ෙවන්නට පථමෙයන් 
ඒ ගිවිසුම හරහා පමණක් ෙඩොලර් මිලියන 400ක් විෙද්ශ විනිමය 
ෙශේෂයට එකතු වනවා. ෙම් අවුරුද්ද අවසන් ෙවන ෙකොට තවත් 
ෙඩොලර් මිලියන 500ක් විතර විෙද්ශ විනිමය ෙශේෂයට ඇතුළත් 
ෙවයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ආදායම් බදු විතරක් 
ෙනොෙවයි ඉහළට ගිෙය්. ආදායම් ෙනො වන බදුත් සියයට 58.6කින් 
ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවා. පසුගිය රජය  ණය හරහා තමයි 
ආෙයෝජනය කෙළේ. අපි ණය හරහා ආෙයෝජනය කරන්ෙන් නැහැ. 
ඒක අපි කමකමෙයන් අඩු කරලා තිෙබනවා. පසුගිය රජය දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 7ක් ආෙයෝජනය කෙළේ ණය 
හරහායි. ඒ සංවර්ධනය වැඩි කර ගන්නටයි. අපි ඒක සියයට 5ට 

අඩු කරලා, විරැකියාවත් අඩු කරලා තිෙබනවා. විරැකියාව 2015දී 
සියයට 4.6ක් තිබුණා. 2016දී අපි ඒක 4.5ට අඩු කරලා තිෙබනවා. 
කාන්තාවන්ෙග් විරැකියාව සියයට 7.6 සිට සියයට 7 දක්වා අපි අඩු 
කරලා තිෙබනවා. 2016දී පිට රටවල්වල ෙසේවය කරන්න ගිය 
කාන්තා පිරිස් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් සමාජ පතිපත්ති නිසාත්, 
මැද ෙපරදිග පවතින ආර්ථික තත්ත්වයන් නිසාත් පිට රටවල්වල 
ෙසේවය කරන්න යන පිරිස් අඩුෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් අවසන් කරන්න ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අවසන් කරනවා. රැකියා 

වැඩි වුණා විතරක් ෙනොෙවයි, අපි ෙම් කරෙගන යන කියාවලිය 
තුළින් පසුගිය අවුරුදු ෙදෙක්දී අපි අත්තිවාරමක් දමාෙගන 
තිෙබනවා. දැන් අපි ඒ අත්තිවාරම උඩ ෙම් කියාවලිය ෙගොඩ 
නඟාෙගන යනවා. අද මට අවස්ථාව ලැබුණා මුදල් ඇමතිතුමා 
එක්ක යාපනයට ගිහිල්ලා, 1983න් පස්ෙසේ ඒ පෙද්ශෙය් ෙර්ගුවක් 
විවෘත කරන්න. ෙමොනවාද අපි කරන්න හදන්ෙන්? ලංකාව 
ෙලෝකයට සම්බන්ධ කරන්න හදනවා. අපි ඉන්දියාව එක්ක, චීනය 
එක්ක, සිංගප්පූරුව එක්ක ෙවෙළඳ ගිවිසුම් හදලා මුළු ෙලෝකයත් 
එක්කම ෙවෙළඳ ෙපොළක් නිර්මාණය කර ගන්නවා. උතුෙර් අයට, 
දකුෙණ් අයට, ලංකාෙව් සෑම පළාතකම ජීවත් වන අයට ෙම්ක 
අලුත් දවසක් ෙවනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ, ඉදිරි සති ෙදක තුළදී අපි ආදායම් බදු පනත් 
ෙකටුම්පතක් ෙග්න්න බලාෙපොෙරොත්තු වන බව. ඒ වාෙග්ම, ජීවන 
වියදම අඩු කරන කියාවලීන් ගැන ලබන පාර්ලිෙම්න්තු සතිෙය්දී 
සාකච්ඡා කරලා රෙට් ජීවත් වන මිනිස්සුන්ට සහනයක් ලබා 
ෙදන්නත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
ඔබතුමාට විනාඩි 13ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 

[අ.භා. 4.26] 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ගරු 

නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාව අමතමින් අද 
කරපු කථාව ගැන ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ඒ 
මන්තීතුමා බැඳුම්කර සිද්ධිය පිළිබඳ පරීක්ෂණ පවත්වන 
ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාව ෙවනුෙවන් රජෙය් සාක්ෂි 
ෙමෙහයවන දප්පුල ද ලිෙව්රා රජෙය් නීතිඥතුමාටත්, යසන්ත 
ෙකෝදාෙගොඩ රජෙය් නීතිඥතුමාටත් අභිෙයෝග කරනවා වාෙග්ම ඒ 
රජෙය් නීතිඥවරුන්ෙග් ෙපෞද්ගලිකත්වයටත් මඩ ගහනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තු වරපසාදවලට මුවා ෙවලා අධිකරණමය බලතල 
තිෙබන ආයතනයකට ෙමවැනි අපහාසයක් සිදු කිරීම, ඒ වාෙග්ම  
සාක්ෂි විමසන රජෙය් නීතිඥවරුන්ට අපහාස කිරීම, බැඳුම්කර 
සිද්ධිය පිළිබඳ පරීක්ෂණ පවත්වන ෙකොමිසමට අපහාස කිරීමක් 
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කියලායි මම හිතන්ෙන්. ඒ නිසා ෙමම පකාශය ඒ ජනාධිපති 
ෙකොමිසෙම් අවධානයට ලක් විය යුතු කරුණක් කියලා මුලින්ම 
අපි මතක් කරනවා.  

අපි දන්නවා, රවි කරුණානායක මැතිතුමා සැෙලෝලයිට් 
චිතපටයක් රඟපෑවා කියලා. ඒක තාවකාලික වින්දනයකට ෙහේතු 
ෙවන්න ඇති.  

හැබැයි,  ඒක  ෙබොෙහොම තාවකාලිකව සිද්ධ ෙවන ෙදයක් 
කියලා අපි දන්නවා.  රවි කරුණානායක මැතිතුමා අදහස් පකාශ 
කරද්දි එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය නිෙයෝජනය කරන 
ආණ්ඩුෙව් පාර්ශ්වකාර මන්තීවරුන්ෙගන් තුන් ෙදෙනක් විතරයි 
එයට සහභාගි වුෙණ්. ඉතිරි සියලු ෙදනා සභාව වර්ජනය කරලා 
තිබුණා. ඒ පිළිබඳව අපට සියුම් සතුටක් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අෙප් රෙට් ජාතික 
මර්මස්ථානය වන මහ බැංකුවට ෙකොටි සංවිධානය ෙබෝම්බ 
පහාරයක් එල්ල කළා කියලා අපි දන්නවා. ඒ හා සමාන ෙවච්ච 
පහාරයක් තමයි, අද ෙවනෙකොට මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිය 
හරහා මහ බැංකුවට සිදු කරලා තිෙබන අලාභය. රජය නිෙයෝජනය 
කරන එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් ඇමතිවරෙයක් 
කියනවා, එය ටිලියන 1000කට වඩා වැඩියි කියලා. රෙට් සමස්ත 
ජාතික ආර්ථිකය කඩා වැෙටන්න ෙමය ෙහේතු ෙවලා තිෙබන බව 
ෙප්නවා. සමහරුන්ට ෙමය ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් වත්කම් එක්ක 
ගත්තාම ලූනු බිකක තරම්ය කියලා අදහසක් ඇති. එදා ෙබෝම්බ 
ගහලා මහ බැංකුව කඩා වැෙටද්දි ෙකොටි සංවිධානය ආරක්ෂා කළා 
වාෙග්, මහ බැංකුවට ෙදවැනි ෙබෝම්බය එල්ල කරලා මහ බැංකුව 
සහ රෙට් ජාතික ආර්ථිකය කඩා වැෙටද්දී, විපක්ෂ නායක 
සම්පන්දන් මහත්තයා අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක එකට 
එකතු ෙවලා විශ්වාසභංග ෙයෝජනාවට විෙරෝධය පළ කරනවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අපට බරපතළ කනගාටුවක් තිෙබනවා. ෙම් 
ආරක්ෂා කරන්ෙන් කාවද, කාත් එක්කද ඉන්ෙන් කියන කාරණය 
ෙමයින් අපට ඉතාම පැහැදිලිව ෙප්නවා.  

අද රවි කරුණානායක මැතිතුමාෙග් ඇ ෙඟ් ගහලා රජයට ෙම් 
පශ්නෙයන් ෙබ්ෙරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. බැඳුම්කර සිදුවීම ඊට 
වඩා බරපතළයි. රෙට් සමස්ත ජාතික ආර්ථිකයට එය බලපෑවා. 
පථම වරට බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා බැඳුම්කර සිද්ධිය 
පිළිබඳව අදහස් පළ කරද්දී අගමැතිතුමා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද?  
අගමැතිතුමා කිව්වා, "bonds ද, bonds ෙනොෙවයි, ෙම්වා ෙජ්ම්ස් 
ෙබොන්ඩ්ස් වාෙග් ඔයෙගොල්ලන් කථා කරන්ෙන්" කියලා. අද වන 
විට රටට ෙවච්ච මූල්ය අලාභය පිළිබඳ යථාර්ථය  ෙකෙමන් 
ෙකෙමන් පැහැදිලි වනවා. සිරිෙකොෙත් නිෙයෝජිතයන් කිහිප 
ෙදෙනක් දාලා ෙබොරු පරීක්ෂණ ෙකොමිසමක් පත් කළා. 
අගමැතිතුමා ෙමම මූල්ය වංචාෙව් පළමුෙවනි කාරණය විධියට 
කෙළේ, මුදල් අමාත්යාංශය යටෙත් තිබුණු මහ බැංකුව එතුමා 
යටතට ගැනීමයි. එදා පටන් රෙට් සමස්ත ජාතික ආර්ථිකෙය් කඩා 
වැටීම ආරම්භ වුණා. එම නිසා රජයට ෙම් වගකීෙමන් මිෙදන්න 
පුළුවන්කමක්  නැහැ. රටට අහිමි ෙවච්ච ෙම් අලාභය නැවත අය 
කර ගන්න රජය කටයුතු කරන්න ඕනෑය කියලා අපි කියනවා. ඒ 
වාෙග්ම රටට ෙවච්ච මුළු මූල්යමය අපරාධයට රජය වගකීම භාර 
ගන්න ඕනෑ. ඒ මුදල් නැවත ලබා ගන්න රජය කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ. එෙහම වුෙණොත් තමයි රටට යහපතක් සිදු ෙවන්ෙන්. සිද්ධ 
කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? එක පැත්තකින් සියලු වියදම් කපා හරිනවා. 
මහ බැංකු බැඳුම්කර ෙකොමිසෙම් සභාපතිතුමාම කියනවා, දඬුවම් 
පමුණුවන්න ඔවුන්ට හැකියාවක් නැහැ කියලා. අද සිද්ධ ෙවන්ෙන් 
දඬුවම් පැමිණවීමක් ෙනොෙවයි. හැබැයි, විමර්ශනය සාර්ථකව සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. හැබයි, ෙම් දවස්වල විට කන අයට දඩ ගහනවා; 

විට කන අයට නඩු දානවා. හැබැයි, රට කන එවුන්ට නඩු නැහැ; 
රට කන එවුන්ට වගකීම් නැහැ. බරපතළම කනගාටුව එයයි. රෙට් 
ජාතික ආර්ථිකය කඩා වැටීම සිද්ධ ෙවනෙකොට ආණ්ඩුව 
කරන්ෙන්, ෙම් රෙට් ජනතාවට සපයන අත්යවශ්ය ෙසේවාවන්වල 
වියදම් කපා හැරීමයි.   

ම ෙග් කථාවට කලින් ඉරාන් විකමරත්න රාජ්ය අමාත්යතුමා 
කථා කළා. මම දන්ෙන් නැහැ, ෙම් මහ ෙපොෙළොෙව් ඉඳන්ද එතුමා 
කථා කෙළේ කියලා. එතුමා කියනවා, අධ්යාපනයට මුදල් වැඩිෙයන් 
ෙවන් කළා ලු. අෙත් පත්තුෙවන ෙබොරු කියන්ෙන්. අද විවාදය 
තිෙබන්ෙන් මහ බැංකු වාර්තාව පිළිබඳවයි. 2016 වර්ෂෙය් 
අධ්යාපනය සඳහා රුපියල් බිලියන 203ක් ෙවන් කළා. සත්ය 
වියදම කීයද? ඇත්තටම වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන්, රුපියල් 
බිලියන 65යි. ඒ කියන්ෙන්, වියදම් ෙනොකළ මුදල රුපියල් 
බිලියන 138යි. එතුමන්ලා ෙබොරු සංඛ්යා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්. රුපියල් බිලියන 138ක් වියදම් කරලා නැහැ. ඒ 
කියන්ෙන්, පගතිය සියයට 32යි. හරි නම් අධ්යාපන ඇමතිවරයාත් 
ඉල්ලා අස් ෙවන්න ඕනෑ. "ළඟම පාසල-ෙහොඳම පාසල" කියලා 
ව්යාපෘතියක් පසුගිය කාලෙය් පටන් ගත්තා. අෙප් පළාත්වල කිසිම 
පාසලක් හැෙදන්ෙන් නැහැ. අද ඒවාට මුදල් පතිපාදන නැහැ. ඒ 
නිසා තමයි අද එතුමා  පුණ්යායතනවල පිං කැටවලට වැෙඩ් 
ෙදන්න යන්ෙනත්. ඒ නිසා තමයි අද අධ්යාපන ඇමතිතුමාට නමක් 
පටබැඳිලා තිෙබන්ෙන්. අද රෙට් මිනිස්සු අධ්යාපන ඇමතිතුමාට  
කියන්ෙන්, "අගමැතිතුමාෙග් පිංකැෙට්" කියලායි.  

රෙට් අත්යවශ්ය වියදම්වලට මුදල් අද ෙවන් කරන්ෙන් නැහැ. 
අධ්යාපන වියදම් පාෙයෝගිකව සිද්ධ කරන්ෙන් නැහැ. ඒවා කපා 
හැර තිෙබනවා. ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල්වලින්  සියයට හැටඅටක් 
අධ්යාපන අමාත්යාංශයට දීලා නැහැ. අද රෙට් අධ්යාපනෙය් 
ස්වභාවය  ඒකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  දැන් එතුමන්ලා පරසක්වල 
ගහනවා රෙට් ආදායම වැඩි ෙවලා කියලා.  ෙකොෙහොමද රෙට් 
ආදායම වැඩි ෙවන්ෙන්? රෙට් මිනිසුන්ෙග් බදු බර වැඩි කරලා 
තමයි ආදායම වැඩි කර තිෙබන්ෙන්. රෙට් නිෂ්පාදනවලින් 
ආදායම වැඩි කර නැහැ. රෙට් මිනිසුන්ෙග් ෙපොකට් එකට තට්ටු 
කරලා තමයි අද ආදායම වැඩි කරෙගන තිෙබන්ෙන්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුව පුරාෙජ්රු ගහලා ෙද්ශීය 
ආදායම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාවා. ෙද්ශීය ආදායම් පනත් 
ෙකටුම්පත ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට පටහැනියි කියලා  ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් මාත්, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහින් ඒ පනත් ෙකටුම්පත 
අභිෙයෝගයට ලක් කළා. ගරු කථානායකතුමා ෙම් ගරු 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීන්දුව නිෙව්දනය කළා, ඒ 
එක් වගන්තියක් සඳහා තුෙනන් ෙදකක ඡන්දයක් වාෙග්ම ජනමත 
විචාරණයක් ඕනෑ කියලා. ඒ වාෙග්ම සමහර වගන්ති 
සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ බහුතර ඡන්දයක් ඕනෑය කියලා 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය  අර්ථ නිරූපණය දීලා තිෙබනවා. ෙම් බදු පනත් 
ෙකටුම්පත හරහා අෙප් රෙට් ජනතාව තව තවත් කබෙලන් ලිපට 
ඇද දමනවා. සියලු වෘත්තිකයන්ට සියයට 26 දක්වා බදු බර 
පටවන්නට කටයුතු කරනවා.  මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
කාලෙය්දී පුණ්යායතනවලට තිබුණු බදු නිදහස, කලාකරුවන්ට 
තිබුණු බදු නිදහස, ඒ සියල්ලම ෙමමඟින් අහිමි කර  දමනවා. රෙට් 
සියලු ජනයාෙගන්  බදු ආදායම් එකතු කර ගැනීම තමයි අද 
ආණ්ඩුෙව් එකම කියාකලාපය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. රට තුළ 
නිශ්චිත ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළක් නැති පාපය අද අපි රටක් විධියට 
බුක්ති විඳිනවා. ඒ නිසා  තමුන්නාන්ෙසේලා කියන පුරසාරම 
ෙනොෙවයි ෙම් රෙට් යථාර්ථය ෙවන්ෙන්.   

අද මහ බැංකු වාර්තාව පිළිබඳව පැවැත්ෙවන කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව ගැන සාකච්ඡා කරන ෙවලාෙව් අපි දන්නවා,  

431 432 

[ගරු  සිසිර ජයෙකොඩි  මහතා] 
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රුපියෙල් අගය දවසින් දවස අඩුෙවන බව. ෙඩොලරෙය් මිල  
රුපියල් 155 දක්වා ඉහළ යනවා. අද ණය, ෙපොලිය ගැන කථා 
කරන උදවිය ෙම් රටට කර තිෙබන ජාතික අපරාධය  බලන්න. 
2015 වර්ෂෙය්දී රුපියල අවභාවිත වීම නිසා ණය සහ ණය ෙපොලී 
සඳහා බිලියන 285ක් අපට වැඩිපුර ෙගවන්නට ෙවලා තිෙබනවා. 
බිලියන 285ක්!  2016 වර්ෂෙය් රුපියල් බිලියන 186ක් ණය සහ 
ණය ෙපොලී  සඳහා වැඩිපුර ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා  තිෙබනවා. ණය 
ආර්ථිකයක් ගැන කථා කරන රටක රුපියල  කඩා වැෙටනෙකොට, 
ඒ  අනුව ණය සහ ෙපොලී අනුපාතයත් වැඩි ෙවනවාය කියන එක 
ෙදෙක් පන්තිෙය් ළමෙයක් වුණත් දන්නවා. ගරු රවි 
කරුණානායක මැතිතුමා මුදල් ඇමතිකම භාර ගත් ෙවලාෙව් 
කිව්වා, මාස තුනක් ඇතුළත රුපියල් 130ට ෙඩොලරෙය් මිල  
ස්ථාවර කරනවා  කියලා. එතුමා ගැන මම කථා කරන්න යන්ෙන් 
නැහැ.  

එතුමා ගැන කථා කිරීම අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් රටට 
ෙවච්ච අපරාධය බලන්න. මාස තුනක් ඇතුළත රුපියල් 130ට   
ස්ථාවර  කරනවාය කියපු ෙඩොලරෙය්  මිල අද රුපියල් 155 දක්වා 
වැඩි වී තිෙබනවා. ඒ අනුව ණය සහ ෙපොලියත් වැඩි ෙවනවා. ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් වැරදි  ආර්ථික කියා පිළිෙවත නිසා ෙම් රෙට් ණය 
ෙදගුණ ෙතගුණ ෙවලා තිෙබනවා. රටට දරා ගන්නට බැරි ණය 
උගුලක  පැ ටෙලන්න ෙහේතුව රුපියල අවපමාණ කිරීමයි. ඒ නිසා 
අපි අෙප්ක්ෂා කරපු සංවර්ධනය සිද්ධ ෙවලා නැහැ. අෙප් 
කෘෂිකර්මාන්ත නිෂ්පාදන අපනයනය සියයට තුනකින් කඩා 
වැටිලා තිෙබනවා. අෙප් රටට ආෙව්ණික ෙවච්ච කුළුබඩු ඇතුළු 
අෙනකුත් අපනයන නිෂ්පාදන සියල්ලම කඩා වැෙටමින් 
පවතිනවා.  කාර්මික අංශෙය් අපනයනය සඳහා  අද ආෙයෝජකයන් 
එන්ෙන් නැහැ. අෙප් රෙට් ජාතික ආර්ථිකෙය් සියයට 40න් විෙද්ශ 
ආ ෙයෝජන පහළට බැහැලා තිෙබනවා, ෙම් මහා බැංකු වාර්තා  
අනුව.  

ආෙයෝජකයන් එන්ෙන් නැති රටක් බවට අෙප් රට 
පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා එක පැත්තකින් රෙට් 
සමස්ත ජාතික ආර්ථිකය කඩා වැෙටනවා. විගණකාධිපතිතුමාෙග් 
වාර්තා අනුව, සියයට 7.4ක් තිබුණු සංවර්ධන ෙව්ගය තමයි සියයට 
4ට පහළට බැහැලා තිෙබන්ෙන්. මහ බැංකු වාර්තාව නම් කියනවා, 
2014 සංවර්ධන ෙව්ගය සියයට 5ක් තිබුණා කියලා. 2016 
ෙවනෙකොට ඒක සියයට 4.4ට අඩු ෙවනවා. චන්දිකා මැතිනියෙග් 
කාලපරිච්ෙඡ්දෙයන් පසු -අවුරුදු 15ට, 16ට පසු-  ඉතිහාසෙය් පථම 
වතාවට  ඒක පුද්ගල ආදායම පහළට බහිනවා. ඒක පුද්ගල 
ආදායම පහළට බහිනවා නම්, විෙද්ශ ආෙයෝජන කඩා වැෙටනවා 
නම්, විෙද්ශ සංචිත කඩා වැෙටනවා නම්, අපනයන ආදායම කඩා 
වැෙටනවා නම් ආනයන වියදම වැඩි ෙවනවා. ඒ අනුව  අද 
ෙවනෙකොට අෙප් ආනයන වියදම  සියයට 12.2කින් වැඩි ෙවනවා. 
ආනයන වියදම වැඩි ෙවනෙකොට සකල විධ භාණ්ඩ අෙප් රටට 
ආනයනය කරන ආර්ථිකයක් තුළ එහි බර වැෙටන්ෙන් කාටද? ඒ 
බර වැෙටන්ෙන් ෙම් රෙට් අහිංසක පාරිෙභොගිකයන්ටයි. ඒ අනුව 
අද වන විට රෙට් සමස්ත ආර්ථිකයම විනාශ කරලා, කුඩුපට්ටම් 
කරලා තිෙබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද රවි කරුණානායක 
මහත්තයා billy boy ෙකෙනක් කරලා තිෙබනවා. තමුන්ෙග් 
ෙනොහැකියාව, අගමැතිතුමාෙග් ආර්ථික දර්ශනෙය් වැරැදිභාවය, 
රෙට් සමස්ත ආර්ථිකෙය් කඩා වැටීම රවි කරුණානායක 
මැතිතුමාෙග් පිටින් දාලා 'ෙෂේප්' ෙවන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට 
පුළුවන්කමක් නැහැ.  බැඳුම්කර ෙකොමිසම හරහා එළිෙවන 
සත්යය,  රටට ෙවච්ච  මූල්ය අලාභය රටට නැවත අය කර ගන්න 
පුළුවන් හැකියාවක් තිෙයනවා.  

ජනවාරි 08 ෙවනි දා ඇති ෙවච්ච ෙද්ශපාලන  ෙවනසින් 
පස්ෙසේ  සිංගප්පූරු ජාතිකෙයකු වූ අර්ජුන් මෙහේන්දන් මහ බැංකු 

අධිපතිවරයා බවට පත් කරනවා. ඔහු තමයි ඒ ෙවනසට අවශ්ය 
මුදල් ආෙයෝජනය කරන්ෙන්.  ඒ මුදල් කාපු අය තමයි අද ෙම් 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ලැගෙගන ඉන්ෙන්. ඒ නිසා රජයට එයින් 
ගැලෙවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ බව පකාශ කරමින් ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

10ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.40] 

 
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, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

2014 මාර්තු 01 ෙවනි දා, "දි අයිලන්ඩ්" පත්තෙරන් උපුටා 
ගැනීමක් කරන්න මම කැමැතියි. It states, I quote: 

 
“The UNP first raised this issue in early 2012 and followed up 
during the year and then throughout 2013 both inside and out of 
Parliament. On my continued insistence as a member of the 
Committee on Public Accounts (COPA), the EPF was summoned to 
Parliament in early February, 2013 for the first time in six years to 
examine its accounts up to 2010. However, the Committee was 
abruptly adjourned before the substantial issues of fraud were taken 
up.  
 
It is deeply regrettable that the EPF has not returned to complete the 
COPA investigation for over one year notwithstanding numerous 
reminders submitted to the COPA Office chaired by a Cabinet 
Minister. In true democracies, Parliamentary Committees are not 
chaired by Cabinet Ministers but by the Opposition; and even in Sri 
Lanka that was the practice under the previous UNP Government. 
On behalf of the millions of employees of the private sector, the 
UNP demands that the EPF urgently submit its accounts for 2011 as 
well as for 2012, and take necessary steps to have the 2013 
accounts submitted on time. We also demand that the abruptly 
adjourned investigation be re-summoned without further delay.”  

ෙමෙහම කියන්ෙන් 2014 මාර්තු මාසෙය් 01වන දා. ෙමොකක්ද 
ෙම් කියන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2006 ඉඳලා  
2013 වන තුරු මහ බැංකු නිලධාරින් COPE එකට තියා 
පාර්ලිෙම්න්තුව පැත්ත පළාතටවත් ආෙව් නැහැ. එන්න කියලා 
කථා කළා; ලියුම් ගැහුවා. ඒත් ආෙව් නැහැ.  ඔය මහ බැංකු 
නිලධාරින් අවුරුදු හයක් EPF එක ගැන කියන්න ආෙව් නැහැ. 
අවුරුදු හයක් නිවාඩ් කබ්රාල් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව් නැහැ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතින් පශ්න අහන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ෙකෝ, බලය? ෙකෝ, පජාතන්තවාදය?  කවුද 
ඒකාධිපතියා?  හරි, ෙමතැන පශ්නයක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
ගැන COPE එෙකන් විභාග කළා; ඒක හැමදාම රැස් වුණා; මාත් 
සහභාගි වුණා. එතැන ගැටලුවක් තිෙබනවාය කියලා අපි සියලු 
ෙදනා අත්සන් කළා. ඊට පස්ෙසේ ඒ කාරණය විමර්ශනය කළා;  
මහ බැංකුෙව් අධිපතිවරයා ඒ කාරණය සීඅයිඩී එකට දැම්මා; ඒක 
නීතිපතිට ගියා; දැන් නඩු දානවා; නඩු අහනවා. අද ඒ ගැන හිටපු 
මුදල් ඇමතිවරයා ඉල්ලා අස් ෙවලා. හැබැයි ෙම් රට දැන ගන්න 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඕනෑ, මහින්ද රාජපක්ෂෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් අවුරුදු හයක් තිස්ෙසේ 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඔය මහ බැංකු නිලධාරින් ආෙව් නැහැ කියන 
කාරණය. පාර්ලිෙම්න්තුව අහපු එක පශ්නයකටවත් නිවාඩ් 
කබ්රාල් පිළිතුරු දුන්ෙන් නැහැ. ඔහු පාර්ලිෙම්න්තුව පැත්ත 
පළාෙත් ආෙව් නැහැ. ඒත් අද තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමතැන 
පජාතන්තවාදය ගැන කථා කරනවා. 

ෙකෝ, එදා පජාතන්තවාදය තිබුණාද? මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම්ක තමයි අපට ෙවලා තිබුණු ශාපය. ෙම් මහ 
බැංකුෙව් අර්ථ සාධක අරමුදෙල් කරපු වංචා පිළිබඳව මම 2010 
වර්ෂෙය් ඉඳලා කථා කළා. මහ බැංකුෙව් නිවාඩ් කබ්රාල්ලා ගහපු 
ගැහිලි ගැන මම කථා කළා. ෙකොෙහොමද pump and dump කෙළේ, 
කාත් එක්කද වැඩ කෙළේ, ෙකොෙහොමද "කුකුළු ෙකොටුව" 35 ඉඳලා 
300ට ෙගන ගිෙය්,  ෙකොෙහොමද අර්ථ සාධකය විකිණුෙව් කියන 
ෙම් සියලුම ෙද් ගැන කථා කළා. බිලියන එකහමාරක් ෙහොරකම් 
කරපු හැටි කථා කළා. Laugfs Gas එක, ගලදාරි ෙහෝටලය, 
Ceylon Grain Elevators එක, Raigam Salt එක කියන ෙම්වා 
ඔක්ෙකෝම මාර්ගෙයන් මහ බැංකුව එදා ෙහොරකම් කරපු හැටි කථා 
කළා. හැබැයි, අපි ගිරිය යටින් ෙල් එනකම් කථා කළාට, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට බැරි වුණා මහ බැංකුෙවන් ෙගන්වලා පශ්නයක් 
අහන්න. නිවාඩ් කබ්රාල් COPA එකට ආවා. එදා, 2013දී ෙම් 
හාදයා COPA එකට ආෙව් පළමුවැනි වතාවට. 2006 ඉඳලා මහ 
බැංකුෙව් සිටියා. 2013දී  COPA එකට ඇවිල්ලා මඟදී නැඟිටලා 
ගියා. පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්ෙන් නැතුව නැඟිටලා ගියා. මම 
සාමාජිකෙයක් හැටියට ලියුම් විස්සක් විතර ලිව්වා, ඔහුව 
ෙගන්වන්න කියලා. ආෙව් නැහැ. මෙග් පරණ e-mailවලින්  මම 
ෙසොයා ගත් එක ලියුමක් තිෙබනවා. 2013 වර්ෂෙය්දී මම ෙම් ලියුම 
ලියා තිෙබන්ෙන්, COPA එෙක් officer in chargeට. එහි මා 
ෙමෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා. “Dear Madam, it has been more 
than three months since the last e-mail. I cannot continue to 
send your office reminder after reminder. It is now more than 
one year that they were supposed to be re-summoned the 
very next day.”  ඊළඟ දවෙසේ එනවා කියලා මාස 13කට නැවත 
ආෙව් නැහැ. ඇවිල්ලා ෙමොකද කෙළේ? නැඟිටලා ගියා. පශ්න 
අහන්න ෙකෝ, අවස්ථාවක්? නමුත් ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් හැම දාම 
COPA එක රැස්වුණා; හැම දාම පශ්න ඇසුවා. පශ්න අහලා COPA 
එෙක් සියලු මන්තීවරුන් ඒකමතිකව අත්සන් කළා. ඕකට තමයි 
පජාතන්තවාදය කියන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අපි 
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීවරයාව COPA  එෙක් සභාපති කරලා 
ෙම් investigation එක කළා. නමුත් ෙමපමණ කාලයක් ෙම්ක 
වුෙණ් නැහැ. ඇමතිවරු ඉල්ලා අස් ෙවනවා තබා, 
ඇමතිවරෙයකුෙගන් පශ්නයක් අහන්න අපට හැකියාවක් තිබුෙණ් 
නැහැ.  

එදා සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයාව සෙතක් වාෙග් ඇදෙගන 
ගිහිල්ලා කූඩුෙව් දැම්මා. එතුමා ෙකොට කලිසමක් සහ ටී ෂර්ට් 
එකක් ඇඳෙගන හිටිෙය්. මම එතුමා බලන්න හිර ෙගදරට ගියා. ඊට 
පසුව අපි උද්ෙඝෝෂණය කරන්න ගියා. අපිට ගැහුවා; අෙප් වාහන 
ගිනි තිබ්බා; අපිව එළවා ෙගන ගියා. ෙමොකද වුෙණ්? කිසි ෙදයක් 
වුෙණ් නැහැ. ඒක තමයි එදා තිබුණු පජාතන්තවාදය. ෙවඩි තිබ්බා; 
මිනී මැරුවා; ෙපොලුවලින් ගැහුවා; අත-පය කැඩුවා; TV 
stationsවලට ෙබෝම්බ ගැහුවා; සිරස නාළිකාවට ෙබෝම්බ ගැහුවා; 
ගිනි තිබ්බා. කිසි ෙදයක් වුෙණ් නැහැ; කිසිම ෙදයක් වුෙණ් නැහැ. 
ගීක බැඳුම්කර ගැහුවා, කිසි ෙදයක් වුෙණ් නැහැ. ෙහජින් ගිවිසුම 
ගැහුවා, කිසි ෙදයක් වුෙණ් නැහැ. අන්න ඊෙය්-ෙපෙර්දා තුන්වැනි 
නඩුවත් පැරදුණා. ෙකෝටි කීයක්ද? ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 
සිය ගණන්වලින් ආණ්ඩුවට පාඩු වුණා. කිසි ෙදයක් කෙළේ නැහැ. 
කිසිම ෙදයක් වුෙණ් නැහැ. ඔන්න  ඔෙහොම රජයක් තමයි එවකට 

තිබුෙණ්. අද ෙම් ෙවනසක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඇමතිවරයාට 
කථා කරලා ඇමතිවරයාෙගන් පශ්න කරනවා. එතුමා අද ඉල්ලා 
අස් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමෙහම ෙද්වල් ඒ කාලෙය් සිදු වුෙණ් 
නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහ බැංකුව ගැන කථා 
කරන්න ෙගොඩාක් ෙද්වල් තිෙබනවා. වෘත්තීය සමිති 13ක් - මට 
හරියටම ගණන මතක නැහැ. - එකතු ෙවලා  නඩුවක් දැම්මා. 
ෙමොහාන් පීරිස් ෙමොකක්ද කෙළේ?  නඩුව විසි කළා විතරක් 
ෙනොෙවයි, ඒ මිනිස්සුන්ෙග් මුහුණට හිනා වුණා. "ෙම්වා ගැන 
ඔෙහේලා දන්නවාද?" කියලා ඇහුවා.  නමුත් එයාෙග් නෑෙයෝ එකතු 
ෙවලා pump and dump කළා.  මම වගකීෙමන් ෙම්වා කියන්ෙන්. 
අඩුවට අරෙගන වැඩිෙයන් වික්කා. ඒකට ෙබොෙහෝ ෙදනා 
එකතුෙවලා හිටියා. මහ බැංකුව ඇතුෙළේ  ඉඳලාම තමයි ෙම් සියලු 
ෙද් සිද්ධ වුෙණ්. නමුත් අපි මන්තීවරුන් හැටියට  ෙම් ගරු සභාෙව් 
දී අෙප් වචන ශත පහකටවත් ගණන් ගත්ෙත් නැහැ.   මහ බැංකුව 
අවුරුදු හයක් අර්ථ සාධක අරමුදෙල් accounts  ඉදිරිපත් කෙළේ 
නැහැ. ඒවාට උත්තර ෙදන්ෙන් කවුද? එදා අපි ඒවා ඇහුවා. අපට 
"කට වහගන්න" කියලා කිව්වා. අද හිතන්න පුළුවන්ද? අවුරුදු 
හයක් අර්ථ සාධක අරමුදෙල් accounts  ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ. 
එවැනි තත්ත්වයකයි තිබුෙණ්. එතැන් සිට අද දක්වා  ඇතිෙවලා 
තිෙබන්ෙන් මහා ෙලොකු විපර්යාසයක්. මහ බැංකුෙව් වාර්තා ගැන 
අපට කථා කරන්න පුළුවන්; රෙට් ආර්ථිකය ගැන කථා කරන්න 
පුළුවන්. ඒවා ගැන මම ෙවනත් ෙවලාවක කථා කරන්නම්. නමුත් 
අද උද්ගතෙවලා තිෙබන තත්ත්වයත් එක්ක ඒ සම්බන්ධෙයන් 
කථා කළ යුතුයි කියලා මා කල්පනා කළා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙහොඳයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා ගැන ෙසොයන්න ඕනෑ. 
ෙම් සියලු ෙද්වල් ගැන ෙසොයන්න ඕනෑ.  ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ෙකොමිසමක් පත් කරන්නය කියලා අද මම ජනාධිපතිවරයාෙගන් 
ඉල්ලනවා.  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තිෙබන, මම 
ඉදිරිපත් කළ සියලු කාරණා අරගන්න. මම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඇතුෙළේත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටතත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ෙබොෙහෝ විස්තර කථා කර තිෙබනවා. ඒවා සම්බන්ධෙයන් පක්ෂ 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව වෘත්තීය සමිති නඩු දමලා තිෙබනවා. ෙකොළඹ 
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ pump and dump කෙළේ ෙකොයි 
ආකාරයටද? එතැනත් අද ෙචෝදනාවට ලක්ෙවලා ඉන්න 
පුද්ගලෙයෝම තමයි හිටිෙය්. අපට කිසි මිනිෙහක් ෙබ්රන්න ඕනෑ 
නැහැ. ඒ  පුද්ගලයාම තමයි එදාත් ඔය වැෙඩ් කෙළේ. ඒවා 
ෙසොයන්න. ජනාධිපතිතුමනි,  ඒ සඳහා විෙශේෂ කමිටුවක් පත් 
කරන්න.  Presidential Commission  එකක් පත් කරලා  2010 
ඉඳලා 2015 දක්වා මහ බැංකුෙව් ෙකරුණු ෙසොරකම් ටික 
ෙසොයන්න. ෙම් Treasury Bond  ගනු - ෙදනුව එන්න කලින් 
සමන් කුමාරලාත් එක්ක ඔය කට්ටියම එකතුෙවලා තමයි stock 
market  එෙක් ඔය වැෙඩ් කෙළේ. අර ෙලොරි, ටිපර් තිබුණාය කියපු 
හාදයා. එකම combination එක තමයි එදත් හිටිෙය්, මූලාසනාරුඪ 
ගරු මන්තීතුමනි.  එම combination  එකම තමයි අදත් ඉන්ෙන්. 
ෙවළඳ ෙපොළ විතරයි ෙවනස් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එදා ඒ පැත්ෙත් 

435 436 

[ගරු  (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා  මහතා] 
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අර්ජුන් මෙහේන්දන් හිටිෙය්ත් නැහැ; රවි කරුණානායක හිටිෙය්ත් 
නැහැ. එදා හිටිෙය් ෙවනත් කට්ටිය. එදා අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් 
තමයි මහ බැංකුෙව් අධිපති,  මහින්ද රාජපක්ෂ තමයි මුදල් ඇමති. 
ඔව්,  අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් තමයි මහ බැංකුෙව් අධිපති වශෙයන් 
සිටිෙය්.  මහින්ද රාජපක්ෂ තමයි මුදල් ඇමති. එතුමා එවකට ගරු 
ජනාධිපතිතුමා. ඒවා ගැන ෙසොයන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ඇයි ඒවා 
ගැන ෙසොයන්න  Presidential Commission එකක් පත් කරන්න 
බැරි? [බාධා කිරීමක්]   ඒක තමයි මම ජනාධිපතිතුමාට කියන්ෙන්. 
මම වගකීෙමන් කියනවා. ජනාධිපතිතුමනි, ඒකටත් ජනාධිපති 
ෙකොමිසමක්  පත් කරන්න. එදා කරපු ඒවාත් ෙසොයන්න.  

 
 
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 මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා  point of Order  එකක් 

ඉදිරිපත් කරනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මෙග් කථාව මම අවසන් කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි, මම කියන්ෙන් කවුරු හරි යම් කිසි වැරැද්දක්, 
ෙසොරකමක් කර තිෙබනවා නම් අල්ලලා කූඩුෙව් දමන්න ඕනෑ 
කියන එකයි. කිසි ෙකෙනකුව ෙබ්රන්න අපි උත්සාහ කරන්ෙන් 
නැහැ.  

නමුත්, ඒක එක කාලයකට විතරක් ෙනොෙවයි. එදා ඉඳලා 
කරපු ෙද්වල් අපි ෙහොයන්න ඕනෑ. එෙහම ෙහොයලා ඒ අයට  
දඬුවම් කරන්න ඕනෑ. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
බම්බු ගහන්න යැ. 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එෙහම කථා කරන්ෙන් නැහැ ෙන්, ෙම් සභාෙව්. 

ගරු නවින් දිසානායක මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි දහයක 
කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 4.54] 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අනාගත මුදල් 

ඇමතිවරෙයකුෙග් කථාෙවන් පසුව වචන ස්වල්පයක් කථා 
කිරීමට අවකාශ ලබා දීම ගැන මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම, එතුමා ආෙව්ගශීලීව කථා කළා. එතුමාෙග් 
අදහස්වලට යම් කරුණක් එකතු කරන්නට මමත් කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් 
මැතිතුමාෙග් නංගි, ශිෙරෝමි විකමසිංහ තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් කාලෙය් පර්පචුවල් ෙටෂරීස් සමාගෙම් 
අධ්යක්ෂවරියක් හැටියට කටයුතු කෙළේ. එහි අධ්යක්ෂවරියක් 
වශෙයන් ශිෙරෝමි විකමසිංහ මැතිනිය සිටි කාලය තුළ කබ්රාල් 
මහතාට යම් කිසි බලපෑමක් කළාද, නැද්ද කියලා අපි දැන ගන්න 
කැමැතියි. ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය්, 1987දී ගාමණී ජයසූරිය 
මැතිතුමා ඉන්දු-ලංකා ගිවිසුමට විරුද්ධව හඬක් නඟලා එතුමා 
ඉල්ලා අස් වුණා. එයින් පසුව අද, අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
උප නායක රවි කරුණානායක මැතිතුමා ඉල්ලා අස් වුණා. අපි 
එතුමාට පශංසා කරනවා. ෙමොකද, ෙමවැනි ෙදයක් කවදාවත් 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් වුෙණ් නැහැ; කවදාවත් ෙවන්ෙන්ත් 
නැහැ. ඒ කාලෙය් මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් හැටියට  කටයුතු 
කෙළේ පී.බී. ජයසුන්දර මහත්මයා කියා අපි දන්නවා. නමුත්, බැසිල් 
රාජපක්ෂට ඊට වඩා බලයක් තිබුණා. ඒ වාෙග්ම, ඒ කාලෙය් 
ෙකොපමණ ෙහොරකම් වුණාද කියලා අපි දන්නවා. ඒකට විරුද්ධව 
තමයි අපි එළියට ආෙව්. ෙහොරකමට විරුද්ධව කටයුතු කිරීමට අද 
සිවිල් සමාජය තුළින් විශාල ඉල්ලීමක්, වුවමනාවක් තිෙබනවා. 
එම සිවිල් හඬට හිස නමලා එතුමා තීරණයක් ගත්තා. ඒ නිසා 
තමයි අද අපි රවි කරුණානායක මැතිතුමාට පශංසා කරන්ෙන්. 
ෙමොකද, එතුමාට විරුද්ධව කිසිම ෙචෝදනාවක් නැහැ; එතුමා 
වැරැද්දක් කරලා නැහැ; එතුමා වැරැදිකරුෙවක් ෙවලා නැහැ. 
නමුත්, එතැන පශ්නයක් තිෙබන බව අපි දන්නවා. එතුමා 
ඇමතිකෙම් ඉන්න කල් ඇත්ත ෙහොයන්න ෙම් ෙකොමිසමට 
පුළුවන්ද? ඒකයි පශ්නය. ෙම් කුහක ''ෙපොදු විපක්ෂය'' කියන 
කට්ටිය, - [බාධා කිරීමක්]  

ඒකාබද්ධ කට්ටිය, ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමාෙග් 
පුතාෙග් මංගල උත්සවෙය්දී විශ්වාසභංග ෙයෝජනාවක් අත්සන් 
කළා. මම හිතන්ෙන් නැහැ සමහර අය ඒකට හරියට අත්සන් කළා 
කියලා. බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ''3'' කියා අංකය දමලා, 
තවත් ෙකෙනක් ඊට පහළින් ''5'' කියා දමා තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] කාර්මික ෙදෝෂයක්ද? මම දන්ෙන් නැහැ, එතැනදී ඇඟ 
රත් ෙවන්න ෙමොනවා ෙහෝ ලැබුණාද කියලා. ඒ අය ෙම් 
විශ්වාසභංග ෙයෝජනාව කිෙයව්වාද, නැද්ද කියලා දන්ෙන්ත් 
නැහැ. එතැනදී විසි ගණනක් අත්සන් කරලා ෙම් සභාවට ආවා. 
ඒකට කමක් නැහැ. ඒක තමයි ෙමහි ඉතිහාසය. නමුත්, එයින් 
ඔබතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ෙද් වුෙණ් නැහැ. ඔබතුමන්ලා 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ආණ්ඩුව කැ ෙඩයි; ආණ්ඩුව අපසාදයට 
පත් ෙවයි; රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාෙග් පශ්නය මත එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය ෙලොකු අර්බුදයකට යයි කියලායි. නමුත්, ඒවා 
කිසිම ෙදයක් වුෙණ් නැහැ. ඔබතුමන්ලාෙග් ඒ සිහින අද 
සම්පූර්ණෙයන්ම කඩා වැටුණා. ෙම්ක තමයි ඇත්ත කථාව. 
ඇත්තවශෙයන්ම, අෙප් ආණ්ඩුෙව්ත් පශ්න තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි ෙචෝදනා ෙහොයන්න 
1994න් පසුව ෙකොමිසමක් පත් කෙළේ නැහැ. ඒ කාලෙය් බටලන්ද 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකොමිසම පත් කළා. මතකයි ෙන්ද? බටලන්ෙද් මිනිස්සු මැරුවා 
කියලා රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාව ඇද ෙගන ගිහිල්ලා ඒක 
ෙහොයන්න හැදුවා. අන්තිමට ෙමොකක්ද වුෙණ්? ඒක පුස්සක් වුණා. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මඩ ගහන්න Commissions පත් කළා. 
ඒවායින් ෙමොනවාද වුෙණ්? ඒ Commissions සියල්ලම පුස්සක් 
වුණා. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. එදා ෙහොරකම් කළ කට්ටිය අදත් 
ෙහොරකම් කරනවා නම්, කිසිම ගැටලුවක් නැහැ, අපි ඒවා ෙහොයලා 
ඒ අය හිෙර්ට දමනවා. නමුත්, ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය් කවදාවත් 
එවැනි ෙචෝදනා ගැන ෙසවීමක් සිදුවුෙණ් නැහැ. ඒකයි අපි 
කියන්ෙන්. නිවැරැදිව, විනිවිදභාවයකින් යුතුව ෙම් ෙකොමිසම වැඩ 
කරනවා. ඒකට කිසිම බලපෑමක් නැහැ. අද පබල අමාත්යවරෙයක් 
ඉල්ලා අස් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳ පූර්වාදර්ශයක්. 
ඔබතුමන්ලා ඒක පිළිගන්න ඕනෑ කියලා මම හිතනවා. එම 
ෙකොමිසෙමන් එළි දැක්වූ යම්කිසි ෙද්වල් නිසා එතුමා ඇමති 
ධුරෙයන් ඉල්ලා අස්ෙවලා තිෙබනවා. කවුද හිතුෙව් ෙමවැනි 
ෙදයක් ෙව්වි කියලා. නමුත් අපි ඉදිරියටම යනවා.  

අද සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා ඉතාම කුහක කථාවක් කළා. 
මම ඒ කාරණාවලට එකින් එක එන්නම්. එතුමා විෙශේෂෙයන්ම 
ෙද්ශීය ආදායම් බදු පනත ගැන කථා කළා. "ඔව්. ෙද්ශීය ආදායම් 
බදු පනෙත් යම්කිසි ෙකොන්ෙද්සි ව්යවස්ථාවට පටහැනියි" කියලා 
පකාශ කරලා තිෙබනවා. ඒ ගැන පශ්නයක් නැහැ. සංෙශෝධන 
ෙගනැල්ලා අපි එය ෙවනස් කරනවා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණයක් 
තිෙබන්ෙන් ඒකටයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාරණය නිසා                       
අපි ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් ෙගනැල්ලා ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
විනිශ්චයකාරතුමිය ෙහෝ විනිශ්චයකාරතුමාව අස් කරන්න යන්ෙන් 
නැහැ. අපි ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණවලට ඉතාම ගරු කරනවා. 
ෙදෝෂාභිෙයෝග ෙගනැල්ලා,  ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්  විනිශ්චයකරුවන් 
ඉවත් කළ හැටි මතකයිෙන්. සමාජය සම්පූර්ණෙයන්ම ඒකට,- 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ඔබතුමාත් ඒ කමිටුෙව් හිටියා ෙන්. 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
මමත් හිටියා; මමත් හිටියා. කරන්න ෙදයක් නැහැ. අපි කටයුතු 

කරන්ෙන්  whip එක අනුවයි, ගරු මන්තීතුමා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඒ ගැන දන්නවාෙන්. Whip එක අනුව three-line whip එකක් 
තිෙබන ෙකොට අපි ඒ විධියට කටයුතු කරනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අපි දන්නවා, ඒක වැරැදි වැඩක් කියලා.  

අද ඉපදුණු කට්ටිය වාෙග් එතුමා ෙම් රෙට් ආර්ථික තත්ත්වය 
ගැන කථා කළා. අපි ඉන්ෙන් ණය උගුලක බව මා කනගාටුෙවන් 
වුණත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න කැමතියි. රාජපක්ෂ 
සෙහෝදරවරුන් - බැසිල් රාජපක්ෂ, මහින්ද රාජපක්ෂ - පී.බී. 
ජයසුන්දර ගත් ණය උගුලක තමයි අපි අද හිරෙවලා ඉන්ෙන්. 
ඔබතුමන්ලාට මා ෙම් කියන ෙද් අමිහිරි ෙවන්න පුළුවන්; අපටත් 
ඒ සිදු වීම් අමිහිරියි. ෙමොකද, ෙම් ණය උගුලත් එක්ක අපි රටක් 
වශෙයන් ඉදිරියට යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? "රෙට් සංවර්ධනයක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. සහනාධාර ලැෙබන්ෙන් නැහැ"  ආදී වශෙයන් 
අපට ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් කියන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම් සියලු 
ෙදයටම අපට ආදායමක් අවශ්යයි. අෙප් ආදායම කඩාෙගන 
වැටිලා. වියදම දවසින් දවස වැඩි වනවා. එතෙකොට සල්ලි අච්චු 

ගහන්නද? [බාධා කිරීමක්] නැහැ. ඒකට ෙවන කමයක් - ෙවන 
විධියක් - තිෙබනවා. එක කමයක් තමයි, ආෙයෝජනය වැඩි කිරීම. 
අනික් කාරණය හැටියට අෙප් වියදම යම්කිසි දුරකට අපට අඩු 
කරන්න වනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහට බලයට ආවාත් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කරන්න ෙවන්ෙන්ත් ඒකයි. එෙහම නැත්නම් 
මුදල් අච්චු ගහන්න ෙවනවා. ෙම්ක තමයි යථාර්ථය. 
කරුණාකරලා ඒ යථාර්ථය පිළිගන්න. අපි මුදල් අච්චු ගහන්ෙන් 
නැහැ.  

 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අච්චු ගහනවා. 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, Central Bank එෙකන්  

අච්චු ගහන යම්කිසි මුදල් පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ සීමාව තුළ 
සිටිමින් ඒ  පමාණය අච්චු ගහනවා. ඉන් එහාට මුදල් අච්චු 
ගහන්න යන්ෙන් නැහැ. Otherwise, it will cause inflation, 
hyperinflation. You cannot do that. You know that. එම නිසා 
අපි යථාර්ථය පිළි අරෙගන වැඩ කරන්න අවශ්යයි.  

මහ බැංකු වාර්තාෙව් පැහැදිලිව පකාශ කරනවා, "සියයට 
4.4ක ආර්ථික වර්ධනයක් තිෙබනවා. ආර්ථිකෙය් යම්කිසි දුරකට 
ස්ථාවර භාවයක් ඇතිෙවලා තිෙබනවා"ය කියලා. සංචාරක 
ක්ෙෂේතෙය් වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම ෙසේවා ක්ෙෂේතෙය් යම්කිසි 
වර්ධනයක් ඇතිෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි යථාර්ථය. අපට 
විෙශේෂෙයන්ම ෙකොමිෂන් සභා ගැන විශාල විශ්වාසයක් 
තිෙබනවා. ස්වාධීන ෙකොමිෂන් අපට අවශ්යයි. හම්බන්ෙතොට 
වරාය සඳහා මිලියන 1,000ක් ලබාෙගන තිෙබනවා. ෙම්ෙකන් 
මිලියන 600 වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඉතුරු මිලියන 400ට 
ෙමොකද වුෙණ් කියන එක ගැන ෙසොයන්න අපට ෙකොමිසමක් 
අවශ්යයි.  

ඩුබායි රෙට් බැංකුවල ශී ලාංකික පුරවැසියන්ට ගිණුම් තිෙබන 
බව අපි දන්නවා. අපට දැනගන්න ඕනෑ, ෙම් ගිණුම් තිෙබන්ෙන් 
ෙමොන ශී  ලාංකිකයන්ටද කියලා. ෙමොකද, ෙම් කාරණය ඉතාම 
වැදගත් වනවා. විෙශේෂෙයන්ම ශී ලාංකිකයන්ෙග් විශාල 
ධනස්කන්ධයක් -අපි රටත් කියන්නම්.- ඩුබායි රෙට් බැංකුවල 
තිෙබන බවට අපට ඉතාම විශ්වාසවන්ත ආරංචි මාර්ග ලැබිලා 
තිෙබනවා. මහ බැංකු වාර්තාව ගැන කථා කරනෙකොට අපට 
ඉතාම සතුටු ෙවන්න පුළුවන්, අෙප් ආණ්ඩුව  ඉතාම වැදගත් 
යම්කිසි තැනකට ඇවිල්ලා තිෙබනවාය  කියන කාරණය 
සම්බන්ධෙයන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ලබන අවුරුද්ද අපට ඉතාම තීරණාත්මකයි.  2017 අය වැය 
සාර්ථක අය වැයක් කර ගන්න පුළුවන් නම් ඉතාම ශක්තිමත් 
ෙලස ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කියලා ෙම් ආණ්ඩුවට විශ්වාසයක් 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] අපට අනිවාර්යෙයන්ම ඒ කටයුත්ත 
කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඔබතුමන්ලා බය ෙවන්න එපා.  

අෙප් ජාත්යන්තර මිතෙයක් තමයි චීනය කියන්ෙන්. චීනය 
රාජපක්ෂලාට පමණක් ෙනොෙවයි ෙකොටුෙවලා තිෙබන්ෙන්. චීනය 
අපත් එක්ක වැඩ කරනවා; ඉන්දියාව අපත් එක්ක වැඩ කරනවා; 
සියලුම මූල්ය ආයතන අපත් එක්ක වැඩ කරනවා. අපට 
තිෙබන්ෙන් අෙප් මූල්ය විනය ඇති කර ගන්නයි.  මූල්ය විනය ඇති 
කර ගන්න පුළුවන් නම් ජාතියක් වශෙයන් අපට ඉදිරියට යන්න 
පුළුවන්. අපි කුහක ෙද්ශපාලනයට හිස නමන්ෙන් නැහැ; ෙදෝහි 
ෙද්ශපාලනයට හිස නමන්ෙන් නැහැ; ජාතිවාදී ෙද්ශපාලනයට අපි 

439 440 

[ගරු  නවින් දිසානායක  මහතා] 
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හිස නමන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් ඉන්න සුළු 
ජාතිකයන්ට සමාන අයිතිවාසිකම් ෙදන්න අපි උත්සාහ කරනවා. 
ඒක තමයි ෙම් රෙට් සියලුම ජනතාවෙග් විශ්වාසයෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් දමිළ, මුස්ලිම්, සිංහල ජනතාවට එක හා 
සමාන අයිතිවාසිකම් ලබා දිය යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. 
අපි ජාතිවාදයට ෙකොටු ෙවන්ෙන් නැහැ. එක හා සමාන විශිෂ්ට 
ජාතියක් ෙම් රෙට් නිර්මාණය කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. ඒ කටයුත්ත කිරීමට ශක්තියක් තිෙබනවා වාෙග්ම ඒ 
ෙවනුෙවන් ෙහොඳ අනාගතයක් තිෙබනවාය කියලා අපට 
විශ්වාසයක් තිෙබනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. I. Charles 

Nirmalanathan. You have 15 minutes. 
 
 
[பி.ப. 5.05] 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினா் அவர்கேள, மத்திய 

வங்கியின் ஆண்டறிக்ைக ெதாடர்பாக நைடெப ம் 
விவாதத்தில் என்ைன ம் ேபச அ மதித்ததற்காக நன்றி 
கூ கின்ேறன். இலங்ைக மத்திய வங்கியான  நாட் ன் 
ெபா ளாதாரத்ைதச் சமநிைலயில் ேப கின்ற கடைம 

ைடய, அல்ல  நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைத ன்ேனாக்கிச் 
ெச த் கின்ற, மத்திய அரசாங்கத்தின் க் கட் ப்பாட் ல் 
இ க்கின்ற ஒ  வங்கியாகும். கடந்த ஆட்சியின்ேபா  மத்திய 
வங்கியில் நைடெபற்ற ஊழல்கள் ெதாடர்பாக தற்ேபா  
ஒன்றிைணந்த எதிர்க்கட்சியினர் இந்தச் சைபயில் மாறிமாறி 
குற்றச்சாட் க்கைள ன்ைவத் க் ெகாண் க்கிறார்கள். 
இந்தக் குற்றச்சாட் க்கைளப் பார்க்கின்றேபா , இந்த 
நாட் ன் ெபா ளாதாரம் த்தம் காரணமாகப் பின்ேனாக்கிச் 
ெசல்லவில்ைல என்ப  லனாகின்ற . மத்திய வங்கி 
உாிய ைறயில் ெசயற்படாத காரணத்தினா ம் நீண்ட 
காலமாக ஆட்சியில் இ ந்த கடந்த அரசாங்கம் ஊழல் 
ெசய்ததனா ம்தான் இலங்ைக என்ற இந்த நா  
ெபா ளாதாரத்தில் பின்ேனாக்கிச் ெசன்றி க்கிற  என்பைதத் 
திட்டவட்டமாகக் கூற ம்.  

இன்  சாதாரண ஒ  கூ த்ெதாழிலாளிக்கு, தான் 
சம்பாதிக்கின்ற பணத்ைத ைவத் க்ெகாண்  நாளாந்தச் 
ெசலவினங்கைளச் சமாளிக்க யாமல் இ க்கின்ற . 
இன்ைறய விைலவாசிகளின் நிமித்தம் தன் ைடய கு ம்ப 
வாழ்க்ைகையக் ெகாண் ெசல்ல யாதி க்கின்ற . இந்தச் 
சூழ்நிைலயில், ஆயிரக்கணக்கான மில் யன் பாய் 
ெப மதியான ஊழல் நடந்தி ப்பதாக இங்கு குற்றச் 
சாட் க்கள் ன்ைவக்கப்பட் க்கின்றன. அப்ப ப் 
பார்க்கின்றேபா  இந்த ஆயிரக்கணக்கான மில் யன் 

பா ம் மத்திய வங்கியில் இன்  இ ந்தி ந்தால், 
ெவளிநாட் க் கடன்கள் இல்லாமல் அல்ல  ெவளிநாட் ன் 
உதவிகள் இல்லாமல் இந்த நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைத 

ன்ேனற்ற ந்தி க்கும். அந்தவள  பணத்ைத இந்த மத்திய 
வங்கியி டாக அரசியல்வாதிகள் பல ம் அரசாங்க 
அதிகாாிகள் பல ம் அ பவித்தி க்கிறார்கள்; அ பவித் க் 
ெகாண் க்கிறார்கள். எதிர்காலத்தி ம் இ ேபான்றெதா  
சூழ்நிைலதான் இந்த மத்திய வங்கியில் ஏற்ப ம். ஏெனன்றால், 
கடந்த காலங்களில் இங்கு பல ஊழல்கள் நைடெபற்றதாகப் 

பல குற்றச்சாட் கள் ன்ைவக்கப்பட்  வ கின்றேபாதி ம், 
அைத எதிர்காலத்தில் த ப்பதற்கான ஒ  ெகாள்ைகைய இந்த 
அரசாங்கம் வகுக்காதி க்கின்ற . அவ்வா  வகுத்தா ம் 
எப்ப  அதைன அ லாக்குவ ? அைத அ லாக்கினால் 
தங்க ைடய கட்சிகைள எப்ப  வளர்த் ச் ெசல்வ  என்ற 
ேயாசைன ஆட்சியாளர்களிடம் இ க்கின்ற காரணத்தால், 
அவர்கள் அப்ப யான ஒ  ெகாள்ைக வகுப்ைப 

ன்ென த் ச்ெசல்ல வி ம்பவில்ைல.  

உண்ைமயில் இந்த மத்திய வங்கியி டாக ஏன், 
ஊழல்கள் நைடெப கின்றன? என்ன காரணத்தினால் இைவ 
நைடெப கின்றன? எதிர்காலத்தில் இைத எவ்வா  த க்க 

ம்? ேபான்ற ேகள்விக க்கு விைட காண்பதற்காக ஒ  
ேதசியக் ெகாள்ைகைய வகுத் , அந்த நைட ைறயின் கீழ் 
மத்திய வங்கிைய இந்த அரசாங்கம் இயக்கிக்ெகாண்  
ெசல் ேமயானால் எதிர்காலத்தில் ெவளிநா களி ந்  
ெபற்ற பல கடன்கைள இந்த அரசாங்கத்தினால் தி ப்பிச் 
ெச த்த ம். அதற்காக இந்த ன்ென ப்ைபச் ெசய்ய 
ேவண் ெமன்  நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

மஹிந்த ராஜபக்ஷ தைலைமயிலான அரசாங்கம் 
2009.05.18ஆம் திகதி ேபார் க்கு வந்ததாக அறிவித்த . 

த்தப் பிரேதசத்தில் இ ந்த மக்கள் பலர் தங்க ைடய 
நைககைளத் தமிழீழ ைவப்பகத்தில் ைவப் ச் ெசய்தி ந் 
தார்கள். அத் டன், பலர் அவர்க க்குச் ெசாந்தமான 
நைககைளெயல்லாம் விட் விட் , உயிர்ப் பா காப் க்காக 
‘ெமனிக்பாம்’ காம் ேநாக்கி வந்தார்கள். அப்ப  வ ம்ேபா  
பலர் இறந் விட்டார்கள். அவ்வா  தமிழீழ வி தைலப் 

க ைடய ைவப்பகங்களி ந்த ெபா மக்க ைடய பணம், 
நைககள் மற் ம் ெபா மக்களின் பணம், நைககள் எல்லாம் 
அப்ேபாைதய அரசாங்கத்தால் ைகப்பற்றப்பட்ட . ஆனால், 
யா ம் அந்த நைககள், மற் ம் பணத்ெதாைக பற்றிய சாியான 
ெதாைகையக்  கூறவில்ைல; குைறந்த ெதாைகையேய 
கூறியி ந்தார்கள். உண்ைமயில் தமிழீழ வி தைலப் 

க ைடய ைவப்பகத்தில் ெபா மக்க க்குச் ெசாந்தமான 
நைககள்தான் இ ந்தன. அந்த நைககைள அப்ேபாதி ந்த 
பா காப்  அைமச்சில் உயர் பதவி வகித்தவர்க ம் 
இரா வத்தின ம் அப்ேபாைதய ஜனாதிபதி அவர்க ம் 
அவ ைடய சேகாதரர்க ம்  

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

பங்கிட் ப் ெப ந்ெதாைகயான நைககைள எ த்த பின் , 
குறிப்பிட்ட சில நைககைள மட் ம் மத்திய வங்கியில் 
ஒப்பைடத்தி க்கிறார்கள். ஆனால், எங்க ைடய மக்கள் 
தமிழீழ வி தைலப் க ைடய ைவப்பகத்தில் 
ைவப்பி ட்ட நைகக க்கான பற் ச்சீட் க டன் அந்த 
நைகைய எங்கு ெசன்  மீட்பெதன்  ெதாியாமல் 
தவித் க்ெகாண் க்கிறார்கள். தற்ேபாைதய பிரதமர் 
மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்களிடம் ெகௗரவ 
உ ப்பினர் சிறீதரன் அவர்கள், "இந்த மக்க ைடய 
நைககைளப் ெபற் க்ெகா க்க உதவி ெசய் ர்களா?" என்  
ஒ  ேகள்விைய எ ப்பியி ந்தார். அதற்கு அவர், "தமிழீழ 
ைவப்பகத்தில் ைவப் ச் ெசய்த நைகக க்குாிய பற் ச்சீட்  
இ ந்தால் அதற்குாிய நைககைள மத்திய வங்கியால் 
வழங்க ம்" என்  பதில் வழங்கியி ந்தார்.  

மன்னார் பிரேதசத்தில் எங்க ைடய மக்களில் பலர் 
தமிழீழ ைவப்பகத்தி ைடய தங்க நைகக் கடன் பத்திரத்ைத 
ைவத்தி க்கின்றார்கள். அந்த த்த சூழ்நிைலயில் 
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தங்க ைடய பிள்ைளக ைடய பசிையப் ேபாக்குவதற்காக 
அவர்கள் அந்த நைககைள அடகு ைவத் ப் பணத்ைதப் 
ெபற் , குறிப்பிட்ட காலம் வாழ்ந்தி க்கின்றார்கள். 
அவர்களில் இ ப்ைபக்கடைவ என்ற கவாிையச் ேசர்ந்த 
கம னி என்ற ஒ  ெபண்மணி அந்த நைககைளப் 
ெபற் க்ெகாள்வ  சம்பந்தமாக என்னிடம் ைறயிட் 

ந்தார். அவர் 13.5 ப ண் நைககைள ைவத்  1,72,000 
பாய் ெபற்றி ந்தார். கைடசி த்தத்தில் அவ ைடய 

கணவன் காணாமல் ஆக்கப்பட் க்கின்றார். அதாவ , 
அவர்கள் இடம்ெபயர்ந்  ஓமந்ைத ஊடாக வ ம்ேபா  
அங்கி ந்த ேசாதைனச் சாவ யில், வி தைலப் களில் 
இ ந்தவர்கள் அல்ல  வி தைலப் க க்கு ஒ சில 
உதவிகள் ெசய்தவர்கைளச் சரணைட மா  கூறியேபா , 
அவ ம் வி தைலப் க க்கு உதவி ெசய்ததாக ேவ  
ஒ வர் குறிப்பிட்டதன் அ ப்பைடயில், அந்த ேநரத்தில் அவர் 
சரணைடந்தார். அவ ைடய கு ம்ப உ ப்பினர்கள்தான் 
அவைரக் ெகாண் ெசன் , அங்கு விட்டார்கள். ஆனால், 
இன்  அவர் எங்கி க்கின்றார் என்  யா க்கும் ெதாியா . 
இந்த அரசாங்கத்திட ம் அதற்குாிய பதில் இல்ைல. அந்தப் 
ெபண்மணி தன் ைடய இரண்  பிள்ைளகைள ம் 
வளர்ப்பதற்கு மிக ம் சிரமப்பட் க் ெகாண் க்கின்ற 
இவ்ேவைளயில், இந்த நைகையப் ெபற் த் த ம்ப  
என்னிடம் கூறியி ந்தார். மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் 
அவர்க க்கு இ  ெதாடர்பில் க தம் அ ப்பியி ந்ேதன். 
அவ ம் அதற்குப் பதில் க தம் அ ப்பியி ந்தார், அந்த 
நைககைள குறிப்பிட்ட ெபண்மணியிடம் ெகா க்குமா  
மத்திய வங்கி Governor க்கு அறிவித்தி ப்பதாக. ஆனால், 
வங்கிக்குச் ெசன்  வினவியேபா , மத்திய வங்கி அதிகாாிகள், 
"இ  ஒன் ம் ெசல்லா ; இதற்கு நாங்கள் நடவ க்ைக எ க்க 

யா " என்  ெசால்  அந்தப் ெபண்மணிையத் தி ப்பி 
அ ப்பிவிட்டார்கள்.  

இ தி த்தத்தின்ேபா  அந்த மக்க க்கு உாித்தான 
ெப ந்ெதாைகயான நைககைள எ த்த அப்ேபாைதய 
அரசாங்கம், குறிப்பிட்ட ெதாைக நைககைள மட் ம் மத்திய 
வங்கியில் ஒப்பைடத்தி க்கிற . பிரதமர் அவர்கள் அந்த 
நைககைள மீளப் ெபற் க் ெகா ப்பதாக வாக்கு தி 
அளித்தார். ஆனால், இன்  வைர ம் அதற்குாிய எந்தவிதமான 
ஒ  நடவ க்ைக ம் எ க்கப்படவில்ைல.  

த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட எங்க ைடய மக்கள் பலர் 
தங்க ைடய உற கைள இழந்தி க்கின்றார்கள்; அங்க ன 
மாக்கப்பட் க்கின்றார்கள். இந்த நிைலைமயில் அவர்க  
ைடய ெசாந்த நைககைள வழங்கினால், ஓரளவாவ  ஆ தல் 
கிைடக்கும். அவர்கள் தமிழீழ வி தைலப் க ைடய 
ைவப்பகத்தில் நைககைள ைவத்ததற்கான பற் ச்சீட்ைட 
இன் ம் ைவத்தி க்கின்றார்கள். அவ்வாறான ஒ  பிரதி 
என்னிட ம் இ க்கின்ற . பற் ச்சீட் ன் ஒ  பிரதிைய 
பிரதமர் அவர்க க்கும் அ ப்பியி க்கின்ேறன். ஆகேவ, 
நைகக க்கான பற் ச்சீட்  ைவத்தி க்கின்ற கு ம்பங் 
க க்கு அந்த நைககைள வழங்குவதற்குப் பிரதம அைமச்சர் 
தைலயிட்  நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம் என்  மத்திய வங்கி 
ெதாடர்பான இந்த விவாதத்தில் ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன். 
ஏெனன்றால், இன்  ெசாற்ப நைககள்தான் அங்ேக 
இ க்கின்றன. அ த்த அரசாங்கம் வ ம்ேபா  அல்ல  ஒ  
குறிப்பிட்ட காலத்தின் பின்  அந்த நைகக ம் அங்கு 
இ க்குமா, இல்ைலயா? என்  ெதாியா . ஏெனன்றால், நான் 
ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்ட ேபால பல ஆண் களாக மத்திய 

வங்கியிேல ஊழல்கள் நைடெபற் க் ெகாண் க்கின்றன. 
ஆகேவ, இந்த மக்க ைடய ெசாந்த நைககைளயாவ  
வழங்குவதற்குப் பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் நடவ க்ைக 
எ க்க ேவண் ம். மத்திய வங்கியின் தற்ேபாைதய Governor 
இந்தப் பற் ச்சீட்  ைவத்தி க்கின்ற வர்க க்குஅந்த 
நைககைள வழங்க ஒ  ெகாள்ைக ாீதியான தீர்மானத்ைத 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். அதாவ , அந்தப் பிரேதசத்தில் 
இ க்கின்ற வங்கிகள் ஊடாக அவர்களிட ள்ள பற் ச்சீட் ப் 
பிரதிகைளப் ெபற் க்ெகாண் , அவர்க க்குச் ெசாந்தமான 
நைககைள அல்ல  அதன் ெப மதிக்குாிய நைககைள 
அவர்க க்கு வழங்கி, தற்ேபாைதய வாழ்க்ைகயில் அவர்கள் 
எதிர்ேநாக்கும் ஒ சில அவசர ேதைவகைளயாவ  
நிைறேவற்றிக்ெகாள்ள உதவி ெசய்ய ேவண் ெமனக் ேகட் , 
வாய்ப்பளித்தைமக்கு மீண் ம் நன்றி கூறி, விைடெப  
கின்ேறன்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

9ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
 
[අ.භා. 5.18] 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවස්ථාව ලබාදීම 

සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අද අපි සියලු ෙදනාටම ඓතිහාසික දවසක්. 
ඒෙක්ත් විෙශේෂත්වය තිෙබන්ෙන් නවක පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන් හැටියට අපටයි. ෙමොකද, අපි පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසය 
ගැන ෙබොෙහෝ ෙද්වල් අහලා තිබුණා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉතාමත්ම සුවිෙශේෂී වූ නායකෙයෝ හිටියා, රටට පාඩම් කියා දීපු 
නායකෙයෝ හිටියා.  

මහ බැංකුෙව්  වාර්ෂික වාර්තාව ගැන කථා කරන ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් මහ බැංකුෙව් පැන නැඟුණු පශ්නයක පතිඵලයක් 
නිසා ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා අද රටටම පාඩමක් කියලා 
දුන්නා. ෙබොෙහොම විනීත, පිවිතුරු, පිරිසිදු, අවංක අන්දමට 
ලස්සනට වචන පාවිච්චි කරන ෙහොරු 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කණ්ඩායමක් විසින් ඉදිරිපත් කළ විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවකට 
කථා කරන්නට තිබුණු අවස්ථාවක් ඒ තුළින් අහිමි වුණා. ෙම් රෙට් 
නීතිය ගැන කථා කරන විට, -විෙශේෂෙයන්ම රෙට් වැරදි කළ අය 
නීතිෙය් රැහැනට හසු කර ගන්නා විට- නීතිෙය් රැහැනට හසු 
ෙනොවුණු, වැරදිකරුෙවක් ෙනොවුණු ෙකෙනකුට විරුද්ධව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් ෙග්න්න පුළුවන්ද? 
එෙහම ෙග්න්න පුළුවන් කියලා අපි දැනෙගන හිටිෙය් නැහැ. 
හැබැයි අද එෙහම ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ජනාධිපති 
ෙකොමිසමකට ආණ්ඩුෙව් පධාන ඇමතිවරෙයක් කැඳවලා පශ්න 
කරන්නට අවස්ථාව උදා කර ගත්ත ඉතිහාසෙය් මම අහපු 
පළමුෙවනි අවස්ථාව ෙම්කයි.  

ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
ඇමතිවරෙයක් හැටියට, - අෙප් ආණ්ඩුෙව් පක්ෂ ෙදකක් 
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[ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන්  මහතා] 
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තිෙබනවා.- එෙහම නැත්නම් ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරෙයක් 
හැටියට නිර්භීතව ගිහින් සමසත් රටට පමණක් ෙනොෙවයි මුළු 
ෙලෝකයටම පාඩමක් කියලා දුන්නා, රෙට් නායකයන්ට 
ෙකොමිෂන්වලට ගිහින් පශ්නවලට උත්තර ෙදන්න පුළුවන් කියලා. 
ඒක ෙම් රටට විශාල  ෙගෞරවයක් ලබා දුන්නු අවස්ථාවක් කියලා 
මම විශ්වාස කරනවා. කවුරුන් ෙහෝ වැරදි විධියට සාක්ෂියක් 
දුන්නාම ඒක නිවැරදි කර ගන්නට තිෙබන ෙහොඳම තැන තමයි 
එතැන. නමුත් ඒකට ෙමොකද කෙළේ? ශිරන්ති රාජපක්ෂ මැතිනිය 
CID එකට කැඳවන විට එතුමිය යන්ෙන් නැහැ, මඟ හරිනවා. 
නමුත් ආණ්ඩුෙව් ඉඳෙගන අෙප් ඇමතිවරයා ජනාධිපති ෙකොමිසම 
හමුවට ගිහින් සාක්ෂි ලබා ෙදනවා, එතුමාෙගන් අහන ප් රශ්නවලට 
පිළිතුරු සපයනවා. මමත් ගියා එතැනට ඒක බලන්න, මටත් 
බලන්නට අවශ්ය වුණා එතැන ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා. මම 
දැක්කා, පශ්න අහපු විධිය.  

නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඒ ෙගෞරවනීය නිලධාරි 
මහත්වරුන්ෙගන් අපි ෙම් ෙව්ලාෙව් අහනවා, "FCID එෙක් 
පරීක්ෂණයට භාජන කරලා අවසන් කළ ලිපි ෙගොනු 83ක් නඩු 
පැවරීම සඳහා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට භාර දීලා තිෙබනවා. 
ෙම්වාට ෙමොකද වුෙණ්, ෙම්වා හංගන්ෙන් කවුද, ෙම්වා ආපස්සට 
හරවන්ෙන් කවුද, ෙම්වාට කල් ගන්ෙන් කවුද කියලා ෙම් රටට 
ෙහළි කරන්නට ඕනෑ කාලය දැන් ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්" කියලා. 
එෙහම නම්, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරි මහත්වරුන්ට 
වත්මන් ආණ්ඩුෙව් පධාන ඇමතිවරෙයක් ෙගනැල්ලා පශ්න 
කරන්නට පුළුවන් නම් ෙපනි ෙපනී තිෙබන ෙහොරකම්වලට, වංචා, 
දූෂණවලට භාජන වුණු අයෙග් නඩු ටික ඉදිරියට ෙගනයන්ෙන් 
නැත්ෙත් ඇයි කියලා අපට විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා.  

මම COPE එෙක් සාමාජිකෙයක්; අලුත් මන්ත් රීවරෙයක්. 
නමුත් COPE එකට ගිහින් වාඩි වුණාට පසුව මම ඉෙගන ගත්ත  
ෙද්වල් ෙබොෙහොමයි.  

මම දැක්කා, වංචා ටික. ඒ සම්බන්ධෙයන් මම කල්පනා කළා. 
අපි ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට ආයතන 58ක නිලධාරින් 
ෙගන්වූවා. ඒ ආයතන 58 දිහා බැලුවාම ෙම් රෙට් ආණ්ඩු කෙළේ 
ෙමොන වාෙග් අයද කියලා මට හිතුණා. අපි වර්තමානෙය් පශ්න 
කරන්ෙන් කාෙගන්ද? අපි වර්තමානෙය් පශ්න කරන්ෙන් ෙම් 
ආයතනවල වර්තමානෙය් සිටින නිලධාරින්ෙගන්. හැබැයි, ෙහණ 
ගහන අපරාධය තමයි, ඒවාෙය් හිටපු පිරිස කරන්න පුළුවන් ජඩ 
වැඩ කරලා, ජනතාවෙග් සල්ලි පාවිච්චි කරලා තමුන්ෙග් පවුෙල් 
සියලු ෙදනාත් එක්ක විඳින්න පුළුවන් උපරිම සැප විඳීම. අදාළ 
අමාත් යවරයාත් එක්ක තමයි ඔවුන් ෙම් සැප විඳලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
සියලු කටයුතු කරලා අද ඔවුන් ෙගදර ගිහිල්ලා නිදැල්ෙල් ජීවත් 
වනවා. දැන් අපි ෙවනත් අහිංසක කණ්ඩායමකෙගන් පශ්න 
කරනවා. අපි අහන පශ්නවලට සමහර ෙවලාවට ඔවුන්ට උත්තර 
ෙදන්නත් බැහැ. ආයතන 58ක නිලධාරින්ෙගන් පශ්න කෙළේ අපි. 
එදා අපට පශ්නයක් ෙවලා තිබුණු Greek Bonds ගැන දැන් 
කවුරුවත් පශ්න කරන්ෙන් නැහැ; ෙහජින් ගිවිසුම ගැන දැන් 
කවුරුවත් පශ්න කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, වර්තමානෙය් ෙම් 
බැඳුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් පමණයි හැෙමෝම පශ්න කරන්න 
පටන් ෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙමතැන අපට යම් කිසි කුමන්තණයක් 
ෙපෙනනවා. දැන් අපි ෙම් කුමන්තණය ෙහොයා ගන්න ඕනෑ. 
ෙම්කත් සමහර ට ගිය ආණ්ඩුෙව් -රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙව්- ෙහොරකම් 
කරපු සල්ලිවලින් පාලනය කරනවාද කියලාත් අපට පශ්නයක් 
තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම්, සමහර අයෙග් ඔළුවලට විෂබීජ දමා, 
ෙම් රෙට් ෙලොකු තැන් ෙදනවා කියලා සමහර අයට ෙපොෙරොන්දු 
දීලා එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලාද කියලාත් අපට 
පශ්නයක් තිෙබනවා.  

අපි අද රවි කරුණානායක මැතිතුමාෙගන් පාඩමක් ඉෙගන 
ගන්නවා. ඒ පාඩම තමයි, 'ශී ලංකාව ෙවනස් ෙවලා' කියන එක. 
ෙහොරකෙමන්, දූෂණෙයන්, වංචාෙවන් ෙම් රට පාලනය කරපු 
සමය ෙවනස් කරලා අපි පැහැදිලිව එදා ෙපොෙරොන්දු වුණා හා 
සමානවම රට ෙවනස් මඟකට ෙගන යනවා කියන පාඩම අද ගරු 
රවි කරුණානායක මැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අප ඉදිරිෙය්දී 
මුළු ෙලෝකයටම පවසා සිටියා. ඒක අපට ඉතාමත්ම වැදගත්. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන පාක්ෂිකෙයකු 
හැටියට, ඒ පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයකු හැටියට මා සන්ෙතෝෂ වනවා, මා ආඩම්බර වනවා, 
එවැනි ඇමතිවරු අපට සිටීම ගැන. ඒක, ෙපොදු විපක්ෂයට -
ඒකාබද්ධ කල්ලියට- ෙහොඳ පාඩමක්. ඔබතුමන්ලා ඒක මතක 
තබා ගන්න. ඔබතුමන්ලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් සන්ෙතෝෂ වනවා 
වන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඔබතුමන්ලා අඬන දිනය වැඩි කල් නැහැ. 
ෙමොකද, ෙම්වාට ෙමොකද වන්ෙන් කියලා අපි ෙමපමණ කාලයක් 
බලාෙගන සිටියා. හැබැයි, අපි ෙම්වා දිහා නිවටෙයෝ විධියට 
බලාෙගන සිටියා කියලා හිතන්න එපා. අෙපන් අහිමි වුණු ඒ සියලු 
ෙද්වල් ගන්නා තුරු අද ඉඳලා අපි විශාල වැඩසටහනකට යන්න 
සූදානම් වනවා. ඒ වැඩසටහන තමයි, ෙම් රෙට් දූෂිතෙයෝ ඉන්නත් 
බැහැ, ෙම් රෙට් ෙහොරකම් කරනවුන් ඉන්නත් බැහැ, ෙම් රෙට් 
වංචා කරනවුන් ඉන්නත් බැහැ, ෙම් රෙට් මිනී මරුෙවෝ ඉන්නත් 
බැහැ කියන එක. ඒ සියල්ල නීතිෙය් රැහැනට අහු කර ගන්නා තුරු 
අපි සටන් කරන්න සූදානෙමන් ඉන්ෙන්. ඒක තමයි දැන් රටට 
අවශ් ය; ජනතාවට අවශ්ය. ඒ වැඩ ෙකොටස කරන්න අපි සූදානමින් 
ඉන්නවා. එෙහම නම්, නැවත වතාවක් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙගනුත්, ගරු අගාමාත්යතුමාෙගනුත්, ඒ වාෙග්ම 
විෂය භාර අමාත්යතුමාෙගනුත් මා ඉල්ලීමක් කරනවා, වහාම ෙම් 
ෙහොරු ටික අල්ලා අවශ්ය දඬුවම ෙදන්න කියලා. එෙහම 
නැත්නම්, එළියට බැහැලා ඒ ෙවනුෙවන් අරගළය කරන්න අපත් 
සූදානම් කියලා කියමින්, මට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ වනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
12ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 5.27] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

අද ඉතාම අපූරු විධියට ෛදෙවෝපගතව කරුණු ෙදක, තුනක් 
එකට එකතු කරලා තිෙබනවා. එකක්, එක පැත්තකින් විශ්වාස 
භංග ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම, අනික් පැත්ෙතන් මහ බැංකු 
වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් වූ විවාදය පැවැත්වීම, තවත් පැත්තකින් 
රවි කරුණානායක මැතිතුමා තම ධුරෙයන් ඉල්ලා අස් වීෙම් 
පකාශය අද ෙම් සභාෙව් කරන්න ෙයදීම. ෙම් කරුණු තුනම එකට 
සම්බන්ධ වන දිනයක් බවට අද දිනය පත් වුණා.  

පළමුෙවන්ම මෙග් මිත මන්තීතුමකු වන ෙහක්ටර් අප්පුහාමි 
මන්තීතුමා ෙම් සභාෙවන් යන්න ඉස්ෙසල්ලා මට ෙම් කරුණ 
කියන්න අවසරයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් කරුණ අහන්න කියාත් 
එතුමාෙගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා. එතුමා ඉතා විශාල 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදෝෂාෙරෝපණයක් කර ෙගන කර ෙගන ගියා. "ෙහොරු ඉන්නවා. 
ෙහොරු අල්ලන්ෙන් නැහැ. දැන් බලන්න, FCID එකට අපි 
ෙමපමණ වාර්තා දීලා තිෙබනවා. නමුත් ෙම්වාට නඩු දමන්ෙන් 
නැහැ" කියලා එතුමා පකාශ කළා.  

ෙම්වා ෙම් ආණ්ඩුෙව්ම ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙන්.  FCID එකත් 
ආණ්ඩුෙව්; නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් ආණ්ඩුෙව්; ෙපොලීසියත් 
ආණ්ඩුෙව්. ඉතින් ආණ්ඩුව ෙමතැනට ඇවිත්, ආණ්ඩුෙව්ම විවිධ 
ෙදපාර්තෙම්න්තු කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ කියා අපට පැමිණිලි 
කරනවා නම්, ඒක හරියට ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙදයක්, ගරු 
ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමනි.   

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of 

Order එක ෙමොකක්ද?  

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඉතාම 

ෙජ්යෂ්ඨ, මම යමක් ඉෙගන ගන්නා මන්තීවරෙයක්. මම 
ඔබතුමන්ලාට ෙනොෙවයි ඒක කිව්ෙව්. අෙප් පාලකයන්ට -ඉහළ 
කට්ටියට- කිව්ෙව්. ඔබතුමන්ලාව අල්ලන්න කියා කිව්ෙව්.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මම කියන්න හැදුෙව් ෙම්කයි. ඔබතුමන්ලාෙග් ෙම් පැමිණිල්ල 
ෙකොයි වාෙග්ද කියනවා නම්, "අෙප් ෙගදර දරු ඵලදාවක් නැහැ, 
අෙන්, ෙම්ක ගැන උඹලා ෙමොනවාද කරන්ෙන්?" කියලා අෙපන් 
අහනවා වාෙග් කථාවක්. [බාධා කිරීමක්] අපි ඒ කථාව එතැනින් 
නවත්වමු. [බාධා කිරීමක්] අප දන්නවා, ඔය පැත්ෙත් ඉන්ෙන් 
ෙහොඳ හැකියාව තිෙබන අය බව. ඒ නිසා ඒක ඉටු කර ගන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියලා අප විශ්වාස කරනවා.  

ඊළඟට, මම ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. ඇමතිවරෙයක් 
ෙකොමිසමට ගියා කියා තමුන්නාන්ෙසේලා සාඩම්බර කථාවක් 
කියනවා.අද තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කෙළේ? තමුන්නාන්ෙසේලා 
රවි කරුණානායකව ඉතා ඉහළ තැනකට ඔසවා තබලා, "ඔහු 
තමයි ෙකොමිසමකට ඉස්සර ෙවලාම ගිය ඇමතිවරයා, ඔහු තමයි 
ෙකොමිසම ඉදිරිෙය් නිර්භයව කථා කෙළේ, ඒ නිසා අපට ඔහු ගැන 
ආඩම්බරයි" කියලා, "ඒ නිසා ඔහු ඉල්ලා අස්විය යුතුයි" කියනවා.  
එතුමාෙග් ෙබල්ල කපන්න තමුන්නාන්ෙසේලා ලස්සන ෙතොවිලයක් 
නැටුවා.  

ඒ ෙතොවිලය නටලා අන්තිමට බිල්ල සඳහා ෙබල්ල කපන්ෙන් 
රවි කරුණානායක මහත්මයාෙග්යි.  

ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
නැහැ. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒකෙන් වුෙණ්. මා ඒකයි කියන්ෙන්. ඇමතිවරයකු 

ෙකොමිසමකට ගිය පළමුවැනි අවස්ථාව ෙම්ක ෙනොෙවයි. 
ෙකොෙහොමත් ෙකොමිසමකට කැ ෙඳව්වාට පස්ෙසේ ෙනොගිහින් ඉන්න 
බැහැෙන්. දැන් කිව්වා, ශිරන්ති මැඩම්ට - ශිරන්ති මහත්මියට - 
හිටපු ජනාධිපති ආර්යාවට-  FCID එකට එන්නය කිව්වා; එතුමිය 
යන්ෙන් නැහැ කියලා. මා හිතන විධියට එතුමිය ගියා ; පකාශයන් 
කළා. එතුමියට එන්න ඕනෑ නැහැයි කියලා එතුමිය ඉන්න තැනට 
ගිහිල්ලාත් පකාශයන් ගත්තා. ආෙයත් 15වැනි දා එන්න කියලා 
තිෙබනවා. එතුමිය යනවා, එන්න කියන තැනට. දැන් 
ෙකොෙහොමත් -[බාධා කිරීමක්] එන්න කියන තැනට ගිෙය් 
නැත්නම් ඊට පස්ෙසේ ෙපොලිස් කාන්තාවන් එක්ක ගිහිල්ලා 
එක්කරෙගන එනවාෙන්. එෙහම කරන්න පුළුවන්. ඒකත් කර 
ගන්න ඔබතුමන්ලාට බැරි නම් ඒක අෙප් වරදක් ෙනොෙවයි. ඒකයි 
මා ෙම් කියන්ෙන්.  ෙමොකක් ෙහෝ පශ්නයක් තිෙබනවා. දැන් 
ෙමතැන තිෙබන පශ්නය මා කියන්නද? අගමැතිතුමාට 
ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ෙචෝදනාව? ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් අයව ආරක්ෂා කරනවා කියලා. එෙහම ෙචෝදනාවක් 
තිෙබනවාෙන්. නිකම් ෙබොරුවට කථා කරන්න ඕනෑ නැහැ. එතුමා 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අයව ආරක්ෂා කරනවායි කියන කථාවක් 
තිෙබනවා. 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ඒක ඇත්තක්ද? 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මා දන්ෙන් නැහැ ඒක. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ෙතන්මයි ඒ 

ෙචෝදනාව එන්ෙන්. දැන් ඒ ෙචෝදනාව ෙවනුවට අද අලුත් 
ෙචෝදනාවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා,  ජනාධිපතිතුමා ෙම් ඔක්ෙකෝම 
ෙචෝදනා වහෙගන ඉන්නවායි කියලා. ඒ ෙචෝදනාව ෙකොච්චර දුර 
ගියාද කිව්ෙවොත් එක මන්තීවරයකු පහර ගැහුවා, නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නීතිඥයින්ට. ඒ අය රජෙය් නිලධාරින්. ඒ අය 
කියාත්මක ෙවන්ෙන් යම් අනුබල දීමක්, එෙහම නැත්නම් 
සානුබලයක්, මුදල් ලැබීමක් එෙහමත් නැත්නම් කාන්තාවන්ෙග් 
හිතවත්කමක් ආදී ෙද්වල් මතයි කියලා ඔක්ෙකෝම පටලවාෙගන 
පහර ගැහුවා.  ෙම් පහර ගැහුෙව් ඒ නිලධාරින් ෙදෙදනාට විතරක් 
ෙනොෙවයි. මුළු ෙකොමිසමටම එක්කයි පහර ගැහුෙව්. ෙමොකද, ඒ 
නිලධාරින් ෙදෙදනා ෙකොමිසෙම් වැඩ කරන්ෙන් රජෙය් 
නිලධාරින් හැටියටයි. ඒ අය තමයි සාක්ෂි ෙමෙහය වන්ෙන්; 
ෙකොමිසමට උදව් ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ෙකොමිසමටයි ෙම් පහර 
ගැහුෙව්. ඇත්තටම බැලුෙවොත්, ෙකොමිසමට ෙනොෙවයි, 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කනටයි ගැහුෙව්. ඒකයි ඇත්ත කථාව. අර 
පැත්ෙතන් ඉස්ෙසල්ලා ෙචෝදනාව තිබුණා අගමැතිතුමා තමයි ෙම් 
ඔක්ෙකෝම වළක්වන්ෙන් කියලා.  අද ෙමතැන සිදු වුණු බිලි 
පූජාෙවන් පස්ෙසේ ෙකළින්ම පහර ගහමින් කිව්වා, නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවයි, නීතිපතිතුමායි ඒ බලය ඇති ෙවනත් 
අංශවලිනුත් තමයි ෙම් කටයුතු වළක්වා තිෙබන්ෙන් කියලා.   

ඊළඟට, මා එනවා, බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධ මාතෘකාවට. 
මහ බැංකුව ගැන කථා කරන ෙකොට මහ බැංකුෙව් මුදල් ෙකොච්චර 
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[ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර  මහතා] 
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පමාණයක් මහ බැංකුවට අහිමි වුණාද කියන එක ගැන කථා 
ෙනොකර බැහැ. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, ෙම් ණය බර,  
ණය උගුල තමයි ඔක්ෙකෝටම ෙහේතුව කියලා. මා අහනවා, 
බැඳුම්කර අලාභය නිසා ණය උගුල බුරුල් වුණාද කියලා. එෙහම 
නැත්නම් ණය උගුල තවත් හිර වුණාද? අපි හිතමු, උගුලක් 
තිබුණායි කියලා. දැන් ෙම් බැඳුම්කර අලාභය නිසා ඒ උගුල තවත් 
හිර ෙවලා ෙන්ද? එෙහනම් ඒකට වග කිව යුත්ෙත් කවුද? ඒකට 
වග කිව යුත්ෙත් ෙකළින්ම අර්ජුන මෙහේන්දන් සහ අර්ජුන 
ඇෙලෝසියස් කියන මාමායි, බෑනායි ෙදෙදනා. ෙම් ෙදෙදනා ගැන 
තමයි දැන් විභාග කරෙගන යන්ෙන්. ඒ අතරතුර තමයි එෙහන් 
ෙමෙහන් තවත් අය ෙම්කට සම්බන්ධයි කියන පදනම මත ඒ 
අයෙගනුත් විභාග කරෙගන යන්ෙන්. දැන් ෙකොච්චර විතර 
අලාභයක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන 
මැතිතුමා කියනවා, අවසාන වශෙයන් ගණන් බැලුවාම බිලියන 
1,000ක්  අලාභයි කියලා.  බිලියන 1,000ක් අපට අලාභ ෙවලා 
ඒකත් ෙම් ණය උගුලට එකතු ෙවනවා නම් - [බාධා කිරීමක්] 
නැහැ, ටිලියන එකක්. එතුමා කිව්ෙව්, ටිලියන එකක් කියලායි.  
ටිලියන එකක් කියන්ෙන් බිලියන 1,000ක්.   

 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ඔබතුමා ෙහොඳටම දන්නවා, ෙම්ෙක් අලාභය -[බාධා කිරීමක්]  

 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
නැහැ, නැහැ. මම ෙනොෙවයි කියන්ෙන්, ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා 

අෙබ්වර්ධන මහත්මයායි. එතුමා ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් රාජ්ය 
ඇමතිවරෙයක්. ඒ නිසා ඒක එතුමාට කියන්න.  ඊළඟට බලන්න, 
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහත්මයා කියනවා, හම්බන්ෙතොට වරාය 
නැවත මහජන අයිතියට ගන්නා තුරු එතුමාෙග් සටන 
නවත්වන්ෙන් නැහැ කියලා. ගරු රාජිත ඇමතිතුමා අද කැබිනට් 
නිෙව්දනයකින් කියනවා, එතුමා සාමූහික වගකීම කැඩුවායි 
කියලා. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් විවෘත 
සාකච්ඡාවල කියනවා,  විජයදාස රාජපක්ෂ මහත්මයා අසවල් වරද 
කළායි කියලා.  

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව ගැනයි ෙම් කියන්ෙන්. ඉතාම 
පජාතන්තවාදී අවකාශයක් තුළ තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව 
වැඩ කරෙගන යන බව ෙපෙනනවා. අපි ලක්ෂ්මන් යාපා 
අෙබ්වර්ධන රාජ්ය ඇමතිතුමා කියපු කාරණය පැත්තකින් තියමු. 
විගණකාධිපතිතුමා කියනවා, ෙම් වැඩි ෙවච්ච ෙපොලී  rate එක 
අනුව අවුරුදු 30ට ගණන් බැලුෙවොත් බිලියන 10ක් අලාභයි 
කියලා. දැන් එතෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්ෙන්, 
"විගණකාධිපතිතුමා දන්න බම්බුව ෙමොකක්ද, අපි ෙන් දන්ෙන්'' 
කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද දන්ෙන්? ඒ අනුව කීයද 
අලාභය? අලාභයක් නැත. ඉතින් ෙම්ක ෙකොෙහොමද විසඳන්ෙන්? 
රජෙය් විගණකාධිපතිවරයා කියනවා, අලාභයක් තිෙබනවා 
කියලා; අවුරුදු 30ට ගණන් බැලුවාම ඒක බිලියන 10ක් කියනවා. 
එතෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා විගණකාධිපතිට  බණිනවා; 
නීතිපතිතුමාට බණිනවා. එතෙකොට, විගණකාධිපතිත් වැරැදියි. 
නීතිපතිත් වැරැදියි. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්?  

 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු මන්තීතුමනි, හැම දාම අලාභයක් තිෙබන්ෙන්. 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක තමයි ෙම් කියන්ෙන්. සියයට පහයි ගණනකට තිබුණු 

ෙපොලිය, සියයට හයයි ගණනකට එක පාරට වැඩි කළාම ඒෙකන් 
එන්නා වූ අලාභය දිගට ගණන් බැලුවාම  ෙවන අලාභය ගැනයි ෙම් 
කියන්ෙන්. ෙහොඳයි, ෙමන්න ෙමෙහම බලන්න. 2014දී අපි 
ණයවලට ෙපොලී වශෙයන් ෙකොච්චර ෙගව්වාද? ඒ පමාණය 
ෙකොච්චරකින් වැඩි වුණාද 2015 ෙවන ෙකොට? 2015 අවසානය 
වන ෙකොට ඒ පමාණය බිලියන 67කින් වැඩි වුණා. ඒ ෙකොෙහොමද 
වැඩි ෙවන්ෙන්? ඒ වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් බැඳුම්කරෙයන් 
වැඩි ෙවච්ච ෙපොලීවල වැඩිවීමත් එක්ක.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙම් කාරණය මම ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. මහ බැංකුෙව් පධාන 

නිලධාරි සිරිවර්ධන කියන මහතා කියනවා, ලංකාව ෙම් 
බැඳුම්කරය නිසා මූල්ය අර්බුදයට හසු ෙවලා කියලා. දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ සිරිවර්ධනටත් බණියි.  තමුන්නාන්ෙසේලාට 
අනුව නීතිපතිත් වැරැදියි, විගණකාධිපතිත් වැරැදියි, මහ බැංකුෙව් 
ඉන්න නිෙයෝජ්ය අධිපතිවරුත් වැරැදියි. ඒක හින්දා තමයි 
කියන්ෙන්, "විප්ලවයක් වුණා, 2015 ජනවාරි 08වැනි දා. දැන් 
ෙවන ෙකොට ඒ විප්ලවයට විරුද්ධව කුමන්තණයක් තිෙබනවා." 
කියලා. දැන් ෙම් කුමන්තණය පරාජය කිරීම සඳහා පළමුෙවන්ම 
කැපුෙව්, රවිෙග් ෙබල්ල.  

ඊළඟට මම අහන්න යන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. ෙම් කරුණ 
ආර්ථික අර්බුදයක් දක්වා වර්ධනය ෙවලා කියලා කවුද 
කියන්ෙන්? එෙහම කියන්ෙන් මහාචාර්ය ෙපේමා ෙපොඩිමැණිෙක්. 
මහාචාර්ය ෙපේමා ෙපොඩිමැණිෙක් කියන ආර්ථික විද්යාඥවරිය 
එෙහම කියනවා. එතුමිය මෑතක් වනතුරුම ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
උපෙද්ශකවරියක්. එතුමිය දැන් කියනවා, ආර්ථික අර්බුදයක් 
තිෙබනවා කියලා. ෙම් පැත්ෙතන් මූල්ය අර්බුදයක්. අෙනක් 
පැත්ෙතන් ආර්ථික අර්බුදයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් කාරණය විධියට 
ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ, දැන් අෙප් අනුමත ණය සීමාව පැනලා 
තිෙබන බව. අනුමත ණය සීමාව පැනලා තමයි දැන් වියදම් 
කරෙගන යන්ෙන්. බිලියන 80ක ණය සීමාව පැනලා.  දැන් ඒක 
බිලියන 83යි. ෙම්ක නීති විෙරෝධී තත්ත්වයක්. ෙම්වා පිටිපස්ෙසේ 
ඉන්න, ෙම්වාෙය් වග කීම දරන්න ඕනෑ කවුද? ඒ වග කීම දරන්න 
ඕනෑ එකම පුද්ගලයා අගමැතිතුමායි. එතුමා තමයි ෙතෝරා 
ෙබ්රාෙගන අර්ජුන් මෙහේන්දන් ෙමහාට එක්කෙගන ආෙව්. 
ඇමතිවරු ෙදන්ෙනක් කිව්වා, "ෙමයා පත් කරන  එක එතරම් 
ෙහොඳ නැහැ" කියලා. එතෙකොට එතුමා කිව්වා, "නැහැ, නැහැ. 
සම්පූර්ණ වග කීම මම භාර ගන්නවා." කියලා. ෙම් සිද්ධිය වුණාට 
පස්ෙසේ එතුමා කඩිමුඩිෙය්ම පත් කරපු තිපුද්ගල කමිටුෙව් වාර්තාව 
ෙම් සභාවට දුන්නා. ඒ ගැන එතුමා කරපු කථාව මා  ළඟ 
තිෙබනවා. එතුමා එදා අර්ජුන් මෙහේන්දන් සම්පූර්ණෙයන්ම 
නිෙදොස් කළා. ඊට පස්ෙසේ ෙම් කාරණය ගැන ෙකෝප් වාර්තාව 
ආවා. ෙම් ගැන අෙප් ෙකෝප් වාර්තාෙව්  නිගමනය ෙමොකක්ද? 
අර්ජුන් මෙහේන්දන් තමයි ෙම්ෙක් පළමුවැනි විත්තිකාරයා. ඒක 
තමයි ෙකෝප් වාර්තාෙව් නිගමනය. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එතෙකොට ෙමොකක්ද අගමැතිවරයාට ෙවන්ෙන්? 

අගමැතිවරයාට කටඋත්තර නැතුව යනවා. ඊළඟට ෙමොකක්ද ෙම් 
ෙකෝප් වාර්තාවට කරනවාය කිව්ෙව්? ඒක නීතිපතිට යවනවාය 
කිව්වා. නීතිපතිට මම ඒ ගැන පැමිණිලි කරලා අවුරුද්දක් ෙවනවා; 
ෙපොලිස්පති නීතිපතිතුමාට ලිපි ෙගොනු යවලා මාස ගණනක් 
ෙවනවා. ඒත්  නීතිපතිෙගන් කිසි උත්තරයක් ආෙව් නැහැ. ඊට 
පස්ෙසේ තමයි මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒ පශ්නය ඇහුෙව්. ඒ 
පශ්නයට උත්තර ෙදන ෙකොට තමයි එදා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ඒ 
මැදට කඩාෙගන පැනලා ඒ උත්තරය අවුල් කෙළේ. අගමැතිතුමා 
කියනවා, "ඔය වාෙග් පශ්න ෙමෙහේ අහන්න ඕනෑ නැහැ. ඒවා 
ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත යටෙත් ලබා 
ගන්න පුළුවන්" කියලා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කථාව අවසන් කරන්නම්. 

ෙම් ඔක්ෙකෝම ෙද්වල්වලින් අවසාන වශෙයන් ෙපන්නුම් 
කරන්ෙන් එක ෙදයයි. ඒ අගමැතිතුමා මහ බැංකු මගඩිෙය් 
විත්තිකාරෙයක් බවයි. එතුමා පිළිබඳ පරීක්ෂණය ආරම්භ විය 
යුතුයි. එෙසේ කියමින් මෙග් වචන කිහිපය හමාර කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

ඔබතුමාට විනාඩි අටක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 5.40] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහ බැංකු බැඳුම්කර සිදුවීමත් 

එක්ක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අද විෙශේෂ සිදුවීමක් වුණා. ඒ තමයි, අෙප් 
හිටපු අමාත්ය රවි කරුණානායක මැතිතුමාෙග් ඉල්ලා අස්වීම. අපි 
කියන්න ඕනෑ, රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා ඉල්ලා අස් වුෙණ් 
මහ බැංකු ගනු-ෙදනුව පිළිබඳ ෙචෝදනාවක් උඩ ෙනොවන බව. මහ 
බැංකු ගනු-ෙදනුෙව් ෙචෝදනාවට ලක් ෙවලා ඉන්න එක 
පුද්ගලෙයක් සමඟ යම් ගනු-ෙදනුවක් කළාය කියන කාරණාව උඩ 
එතුමා ඉල්ලා අස් වුණා. ඒක පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසය තුළ සිදුවූ 
දුර්ලභ සිදුවීමක් හැටියටයි මම දකින්ෙන්. පසුගිය ආණ්ඩු කාලෙය් 
ෙවච්ච ෙහොරකම්, මැරකම් ෙවනුවට,  පසුගිය ආණ්ඩු කාලෙය් 
තිබුණු ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය ෙවනුවට, පසුගිය ආණ්ඩු කාලෙය් 
තිබුණු ඒ ෙද්ශපාලන සදාචාරය ෙවනුවට, ඊට වඩා යහපත්, 
ෙවනස් ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් ෙම් රටට හඳුන්වා ෙදන්න තමයි 
යහ පාලන ආණ්ඩුව එදා ෙගොඩනැඟුෙව්. රවි කරුණානායක 

ඇමතිතුමා ඒ ෙවනුෙවන් පධාන වැඩ ෙකොටසක් කළා. ඒ වැඩ 
ෙකොටස කළත්, යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් පතිමූර්තියක් හැටියට 
එතුමා අද ඉල්ලා අස් වුණා. ඒක අපි අගයන්න ඕනෑ. ඒකට 
ෙගොරවන්ෙන් නැතිව, ඒකට බණින්ෙන් නැතිව කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ. ෙචෝදනාවක් එල්ල වුණාම, නියම ෙද්ශපාලන මහත්මෙයකු 
හැටියට එතුමා ඉල්ලා අස් වුණා. නමුත්, එතුමා තවම වරදකරු 
ෙවලා නැහැ. උසාවිෙයන් වරදකරු කියා කියලාත් නැහැ. එතුමා 
ජනාධිපති ෙකොමිසෙමන් වරදකරු ෙවලාත් නැහැ. එතුමා  
ජනාධිපති ෙකොමිසමට ගිහිල්ලා කටඋත්තරයක් දුන්නා. එහිදී 
ෙචෝදනාවකට ලක් වුණාම එතුමා ඉල්ලා අස් වුණා. මම හිතන 
හැටියට අපි පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු හැටියට ඒක  වර්ණනා 
කරන්න ඕනෑ. ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. ඒක අපි කාටත් කරන්න 
පුළුවන් නම් ෙහොඳයි.  

වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා කථා කරද්දී කිව්වා, අෙප් 
සමහර මන්තීවරු ජනාධිපති ෙකොමිසෙම් ඉන්න රජෙය් නීතිඥ 
ලිෙව්රා මැතිතුමාට ෙචෝදනා කළා, බැන්නාය කියලා. නමුත් 
එතුමන්ලා අල්ලස් ෙකොමිසෙම් හිටපු සභාපතිනි දිල්රුක්ෂි ඩයස් 
විකමසිංහ මැතිනියට කරපු අවලාද එතුමාට අමතකයි. එතුමියෙග් 
චරිතය ඝාතනය කළා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මන්තීවරුන්ට 
ෙචෝදනා එල්ල වුණාම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වරපසාදවලට මුවා ෙවලා 
දිල්රුක්ෂි ඩයස ් විකමසිංහ මැතිනියෙග් චරිතය ඝාතනය කළා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ මැතිනියෙග් චරිතය නැති කළා. ඒ හැමෙද්ම 
කෙළේ එදා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් හිටපු අද විපක්ෂෙය් ඉන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මන්තීවරු. එදා ඔබතුමා නිශ්ශබ්දව 
බලාෙගන හිටියා. එදා ඔබතුමා නිශ්ශබ්දව බලාෙගන ඉඳලා, අද 
අෙප් මන්තීවරු කියන ෙද්වල් ගැන කථා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව අපි 
හැදුෙව් හුඟක් බලාෙපොෙරොත්තු ඇතිව. අද ඒ බලාෙපොෙරොත්තු 
එකින් එක කඩ ෙවන ගතියක් ෙපෙනන්න තිෙබනවා. අපි 
ජනතාවට යම් ෙපොෙරොන්දු වුණා. රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාට 
ෙචෝදනාවක් එල්ල වුණාම, එතුමාට තනතුරින් ඉල්ලා අස ්ෙවන්න 
පුළුවන් වුණා. අද කථා කරපු හැම මන්තීවරෙයක්ම කිව්වා, 
පසුගිය ආණ්ඩු කාලෙය් ෙවච්ච දූෂණ ගැන. ඒවාට නඩු දාලා 
තිෙබනවා. නමුත්, ඒ නඩු කල් යනවා. FCID එෙකන් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට files එවලා තිෙබනවා. ඒවාට නඩු දාන්ෙන් 
නැතිව තියාෙගන ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම, ෙම් සභාෙව්දී තාජුඩීන්ෙග් 
ඝාතනය ගැනත් කථා වුණා. ගිය මාසෙය් 27වැනි දා තාජුඩීන්ෙග් 
ඝාතනය සම්බන්ධව ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මියට එන්න කිව්වා 
කටඋත්තරයක් ගන්න. 28වැනි දා ෙයෝෂිත රාජපක්ෂට එන්න 
කිව්වා කටඋත්තරයක් ගන්න. නමුත්, ඒ ෙගොල්ලන් ආෙව් නැහැ. 
කටඋත්තරයක් ෙදන්න ඒ ෙගොල්ලන් තවම ගිෙය් නැහැ. ඇයි ඒ? 
ඒ වාෙග්ම, තාජුඩීන්ෙග් ඝාතනය, ඝාතනයක් ෙනොෙවයි කියලා 
මරණ පරීක්ෂකවරයා හැටියට තීන්දුව දීපු ආනන්ද සමරෙසේකර 
තවමත් අත් අඩංගුවට අරෙගන නැහැ. CID එක නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලනවා, "ඔහු  අත්අඩංගුවට ගන්න 
නිෙයෝගය ෙදන්න" කියලා. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඒ 
නිෙයෝගය ෙදන්ෙන් නැහැ. තාජුඩීන්ෙග් සිරුර එදා වෙළන් ෙගොඩ 
දාලා ෙම් රෙට් ජනතාවට යම් බලාෙපොෙරොත්තුවක් ඇති කළා, ඒ 
පවුෙල් උදවියට යම් බලාෙපොෙරොත්තුවක් ඇති කළා, තාජුඩීන්ෙග් 
ඝාතනයට සම්බන්ධ ෙවච්ච අය  අත්අඩංගුවට ගන්නවා කියලා. 
නමුත් අද අපට ෙපෙනනවා, කමකමෙයන්, කමකමෙයන් 
ෙමොකක්ෙදෝ ෙනොෙපෙනන හස්තයක් ඒ නඩුව යට ගහන්න වැඩ 
කරෙගන යනවා කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද මන්තීවරු ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනක් කථා කළා. අපි එක ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. ෙම් 
ෙගොල්ලන් පසු ගිය කාලය පුරාම කිව්වා, "අපි නීතිය නවනවා" 
කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රවි කරුණානායක 
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ඇමතිතුමාෙග් telephone එෙක් තිබුණු දත්ත 8,000ක් -පිටු 
8,000ක්- දවස් ෙදකකින් එකතු කළා.  ෙකොෙහොමද එෙහම 
කරන්න පුළුවන් වුෙණ්? 

FCID එක නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යවපු files නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තවම තිෙබනවා.  ඒවාට අදාළව නඩු දමන්ෙන් 
නැහැ. නඩු දමනවා; මාස හයක් කල් දමනවා. ඒවාට සාක්කි නැහැ 
කියා කියනවා. පරීක්ෂණ ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. තාජුඩීන් ඝාතනය 
වූ දවෙසේ ශිරන්ති රාජපක්ෂ telephone calls 48ක් අරෙගන 
තිෙබනවා, ෙපොලීසිෙය් ඉහළ නිලධාරින් එක්ක කතා කරන්න. ඒ 
වාර්තා තිෙබනවා. ඇයි පරීක්ෂණ නැත්ෙත්? අපට සැකයක් 
තිෙබනවා.  

වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා කියපු ෙද් හරි. සමහර 
උදවිය ආණ්ඩුෙව් ඉඳෙගන රාජපක්ෂලා ආරක්ෂා කරන්න වැඩ 
කරනවාද කියන සැකය අද අපට තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. අපි එය බය නැතිව කියනවා. එහි හංගන්න ෙදයක් 
නැහැ. වාසුෙද්ව මහත්මයා කියපු ෙද් ඇත්ත. අපට අද සැකයක් 
තිෙබනවා. යහ පාලන ජන වරමින් පත් වූ ඇතැම් උදවිය, යහ 
පාලන ජනතාවෙග් ඉදිරිෙය් ගිහින් ෙපොෙරොන්දු දුන් ඇතැම් උදවිය 
ආණ්ඩුෙව් ඉඳෙගන අද රාජපක්ෂලා ආරක්ෂා කරනවාද කියන 
පශ්නය අපට මතුව තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා කියපු කාරණය ඇත්ත. ඒක 
තමයි අපි අද  ෙම් ගැන එළිපිට කතා කරන්ෙන්. අපි ෙම් ෙදෙකන් 
එකක් ෙබ්රාගන්න ඕනෑ. එෙහම අයට ෙම් ආණ්ඩුව තුළ ඉන්න 
බැහැ. එෙහම ඉන්න ඒ අයට සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ. ෙම් 
රෙට් ජනතාව වරම දුන්ෙන් ෙම් රටට යහ පාලනය ෙගන එන්නයි. 
අපි ඒ යහ පාලනය ෙගන ආවා. එහි පතිඵලයක් හැටියට තමයි අද 
අෙප් රවි කරුණානායක හිටපු ඇමතිතුමා ඉල්ලා අස් වුෙණ් කියන 
එක මතක තියාගන්න. ඒ, අපි යහ පාලනය ෙගන ආපු නිසායි.   

එදා හිටපු අය එෙහම ගියාද? එදා ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධනට 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට එන්න 
කිව්වා. නමුත් ගිෙය් නැහැ. ඇයි ඒ? නයා කෑව කියා ෙගදර හිටියා; 
මඟ හැරියා. ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා අත් අඩංගුවට ගන්න 
හදනවා කියා Appeal Court එකට ගිහින් නිෙයෝගයක් ගත්තා, අත් 
අඩංගුවට ගැනීම නවත්වන්න. ඇයි ඒ? මුහුණ ෙදන්න තිෙබන බය 
නිසා. නමුත් අෙප් රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා බය වුෙණ් නැහැ. 
එතුමාටත් තිබුණා එක එක ෙද්වල් කියා මඟ හරින්න. එතුමා 
එෙහම බය වුෙණ් නැහැ. එතුමා ගිහින් මුහුණ දුන්නා. එදා හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාවට ෙගනාවා. ෙමොකක්ද ෙම් අය කෙළේ? එදා ගිහින් අල්ලස ්
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව වට කළා. වට 
කරලා කිව්වා, හිටපු ජනාධිපතිතුමා එතැනට ෙගෙනන්න එපා 
කියා. එෙහම කියපු උදවිය අද රවි කරුණානායක ගැන කතා 
කරනවා. අපට කියන්න තිෙබන්ෙන් එක ෙදයයි. රවි 
කරුණානායක මහත්මයාෙග් කන්යාභාවය ගැන කතා කරන්න 
රාජපක්ෂ පාලන කාලෙය් හිටපු එක්ෙකෙනකුටවත් අයිතියක් 
නැහැ කියන එක මතක තියා ගන්න කියා අප කියන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, ඒ අය කවුරුත් ඒ අයෙග් කන්යාභාවය ආරක්ෂා කර 
ගත්ෙත් නැති මිනිස්සු. ඒ අයට අයිතියක් නැහැ, රවි කරුණානායක 
මහත්මයාෙග් කන්යාභාවය ගැන කතා කරන්න. ඒ අය පසුගිය 
කාලෙය් දඩාවෙත් ගිය අය. හැම තැනම ගියා. ඒ ගිය හැම තැනම 
ඒ අයට ෙචෝදනා තිෙබනවා. මුදල් ෙචෝදනා තිෙබනවා; මිනීමැරුම් 
ෙචෝදනා තිෙබනවා; මාධ්යෙව්දින්ට ගහපු ෙචෝදනා තිෙබනවා; 
"සිරස" නාළිකාවට ගිනි තබපු ෙචෝදනා තිෙබනවා; ලසන්ත 
විකමතුංග ඝාතනය ගැන ෙචෝදනා තිෙබනවා. ඒ හින්දා ඒ අයට 
කිසිම අයිතියක් නැහැ, රවි කරුණානායක මහත්මයාෙග් 
කන්යාභාවය ගැන කතා කරන්න. ෙමොකද, ඒ අය ඔක්ෙකෝම 
කන්යාභාවය නැති කරගත් උදවියයි; එය විනාශ කරගත් උදවියයි. 
මහ දවල් තමයි එය විනාශ කරගත්ෙත්. ඒ නිසා ඒ ෙගොල්ලන්ට රවි 
කරුණානායක මහත්මයා  ගැන කතා කරන්න අයිතියක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  තවත් එක ෙදයක් ගැන 
මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකක්ද? ෙමතුමන්ලා කිව්වා නීතිය 
නැෙමනවා කියා. පසුගිය කාලෙය් ෙම් ගරු සභාෙව් දී ෙමතුමන්ලා 
කිව්වා, නීතිය නමනවා කියා. අප අහන්න කැමැතියි, නීතිය 
නැමුෙණ් අපටද කියා. නීතිය නැමුෙණ් කාටද? නීතිය නැමුෙණ් 
බැසිල් රාජපක්ෂටද? නීතිය දැන් නමා තිෙබන්ෙන් නාමල් 
රාජපක්ෂටද? නීතිය නමා තිෙබන්ෙන් ෙරෝහිත 
අෙබ්ගුණවර්ධනටද? නීතිය නමා තිෙබන්ෙන් විමල් වීරවංශට 
passports ෙදකක් තිෙබන එකටද? මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
ෙබොරැල්ෙල් කිංසි පාෙර් ෙකෝටි ගණනක ෙගයක් අරෙගන 
තිෙබනවා. අපට අහන්න ෙවනවා, ඔහුටද නීතිය නැමුෙණ් කියා. 
ඊළඟට අපට අහන්න ෙවනවා, ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් 
මිග් යානා ගනුෙදනුවටද නීතිය නැමී තිෙබන්ෙන් කියා.  

ඊළඟට අපට අහන්න ෙවනවා, තාජුඩීන්ෙග් ඝාතනයට 
සම්බන්ධ වූ අයටද නීතිය නැමී තිෙබන්ෙන් කියා. ෙජොන්ස්ටන් 
පනාන්දු, උදය ගම්මන්පිල ආදි වශෙයන් ලැයිස්තුවක් කියන්න 
අපට පුළුවන්. නීතිය නැමී තිෙබන්ෙන් ඒ අයටයි. නීතිය අපට 
නැමුණා නම්, නීතිය අපට ඕනෑ විධියට කියාත්මක වුණා නම් අද 
රවි කරුණානායක හිටපු අමාත්යතුමා ෙකොමිසමට යන්න ඕනෑ 
නැහැ. අද ඒ අයට නීතිය නැමී තිෙබන හින්දා තමයි හිරෙගදර -
වැලිකඩ බන්ධනාගාරෙය්- ඉන්න ඕනෑ උදවිය ෙමතැනට ඇවිල්ලා 
තවමත් පුරසාරම් ෙදොඩවන්ෙන් කියන එක මතක තියාගන්න. ඒක 
තමයි අද ඇත්ත කතාව.  

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව  විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබන්ෙන්. 
 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
නීතිය නැමී තිෙබන හින්දා තමයි වැලිකඩ බන්ධනාගාරෙය් 

ඉන්න ඕනෑ උදවිය අද ෙමතැනට ඇවිල්ලා පුරසාරම් 
ෙදොඩවන්ෙන්; අද ෙමතැනට ඇවිල්ලා අපට අභිෙයෝග කරන්ෙන්; 
අද ෙමතැනට ඇවිල්ලා අපට චණ්ඩි පාට් දමන්ෙන්. අද 
රූපවාහිනියට ගිහිල්ලා ෙලොකු කතා කියන්ෙන් නීතිය නැමී 
තිෙබන හින්දායි. ඒ නිසා ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් මන්තීවරුන් 
හැටියට අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙදයක් තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. තීරණාත්මක තැනකට අද අපි ඇවිත් ඉන්නවා. 
අප ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව ෙගන ආෙව් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
දහසකුත් බලාෙපොෙරොත්තු එක්කයි. ඒ දහසකුත් බලාෙපොෙරොත්තු 
ඉෂ්ට කරන්න අපි කැප ෙවලා ඉන්නවා. ඒ හින්දා අෙප් අෙනකුත් 
මන්තීවරුන් කිව්වා වාෙග් ඉදිරි කාලෙය් දී අපි ඒවා ගැන ඇහැ 
කන පියාෙගන ඉන්ෙන් නැහැ. දැන් අපි කියනවා, අපි ඉවසුවා ඇති 
කියලා. මීට වඩා තද තීන්දුවලට අපට යන්න ෙවනවා. ඒ යන්ෙන් 
ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කරෙගනයි. පසුගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් මුදල් මංෙකොල්ල කාපු, ඒ වාෙග්ම මිනී මැරුම්වලට 
සම්බන්ධ වුණු සියලු ෙදනාටම සාධාරණත්වය ඉෂ්ට කරන්න 
ඕනෑ. ඒ ෙවනුෙවන් අපි ෙපනී සිටිනවාය කියමින්, මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. S. Shritharan. You have 

thirty minutes.  
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ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம் இந்த நாடா மன்றத்திேல ேபசப்ப வதற் 
கான தைலயங்கம் மத்திய வங்கியின் ெசயற்பா கள் 
ெதாடர்பானதாக இ ந்தா ம், மிக க்கியமாக ன்னாள் 
நிதியைமச்ச ம் இந்நாள் ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்ச  
மானவாின்  இராஜினாமா ெதாடர்பாகேவ பல்ேவ  
உ ப்பினர்களின் வாதங்கள் அைமந்தி ந்தன. இந்த 
விவாதத்திேல இந்த நாட் ேல உள்ள அைமச்சர்க ைடய 
பிரச்சிைனகள், மத்திய வங்கி ைகயா கின்ற விடயங்கள் 
என்பன ெதாடர்பாக நீங்கள் ஆய்  ெசய் ெகாண் க்கின்ற 
இவ்ேவைளயில், நான் க்கியமான ஒ   விடயத்ைத  

ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். அதாவ , நாட் ேல 
வா கின்ற ஒ  பகுதி மக்க ைடய பிரச்சிைனகள் மைறக்கப் 
ப கின்றனவா, அல்ல  அவற்ைறப் பற்றிப் ேபசப்படாமேல 
தள்ளிைவக்கப்ப கின்றதா என்ற ேகள்வி இன்  அந்த 
மக்களிடம் எ ந் ள்ளைத நான் இங்கு சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.  

குறிப்பாக, வடக்கி ம் கிழக்கி ம் வாழ்கின்ற தமிழ்த் 
ேதசிய இனத்தி ைடய விடயங்கள் பற்றிப் ேபசுவதற்கான 
சந்தர்ப்பங்கள் இங்கு குைறவாகேவ இ க்கின்றன. இந்த 
நாட் ல் உள்ள பிரச்சிைனக்கு ஓர் அரசியல் தீர்  பற்றிய, 

திய அரசியலைமப் ப் பற்றிய ைனப் கள் ேவகம் 
ெகாண் ந்த நிைல மாறி, கடந்த சில வாரங்களில் அந்த 
விடயங்கள் ஆைம ேவகத்தில் நகர்கின்ற, அல்ல  அைவ 
கிடப்பிேல ேபாகக்கூ ய அள க்கு இன்ைறய அரசியல் 
சூழ்நிைல மாறிக்ெகாண் க்கிற . இந்த நாட் ேல 
நல் ணக்கம், நல்லாட்சி என்  ேபசப்ப கின்ற அள க்கு 
சுதந்திரமான ெசயற்பா கள் நைடெபற் க்ெகாண் ந் 
தா ம், நான் இங்கு ேபசிக்ெகாண் க்கின்றெபா ேத இந்த 
நாட் ேல ஒ  பகுதி மக்களிைடேய இரா வத்தினர் 
தங்க ைடய ேத தல்கைள ம் கணக்ெக ப்  நடவ க்ைக 
கைள ம் ேமற்ெகாண்டவா  இ க்கிறார்கள்.  

ேநற்ைறய தினம் கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தி ள்ள 
பல்லவராயன்கட் , ேசாைல, ெஜய ரம் ேபான்ற 
கிராமங்களிேல வா கின்ற மக்க ைடய க க்குச் 
ெசன்  இரா வத்தினர் அவர்க ைடய கு ம்ப அட்ைட 
கைள - பங்கீட்  அட்ைடகைள வாங்கி அவர்க ைடய கு ம்ப 
அங்கத்தவர் எண்ணிக்ைக ேபான்ற கு ம்ப விபரங்கைளப் 
பதி ெசய்தி க்கிறார்கள். அேதேபால, இன்ைறய தினம் 
கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தி ள்ள அக்கராயன், ஸ்கந்த ரம் 
ேபான்ற பிரேதசங்க க்குச் ெசன்  மக்க ைடய பங்கீட்  
அட்ைடகைள வாங்கி அவ்வா  பதி  ெசய்  
ெகாண் க்கிறார்கள். இதைனவிட, இன்ைறய தின ம் 
ேநற்ைறயதின ம் யாழ்ப்பாணம் ஊர்காவற் ைறப் 
பகுதியிேல இ க்கின்ற தம்பாட் , ெம ஞ்சி ைன, 
ப த்தியைடப்  ேபான்ற கிராமங்களிேல வா கின்ற 
மக்களிடம்  அவர்கள் ன்னாள் ேபாராளிகளா, அல்ல  
ேபாராட்ட காலங்களிேல வி தைலப் க க்கு ஆதர  
வழங்கினார்களா? என்ற அ ப்பைடயிேல TID யின ம் CID 
யின ம் விசாரைணகைள ேமற்ெகாண்  அவர்களிடம் 
தகவல்கைளப் ெபற்றி க்கிறார்கள்.  

இந்தச் சூழ்நிைலைய நீங்கள் பா ங்கள்! இங்கு 
ெபா ளாதாரம், அபிவி த்தி அைமச்சாின் இராஜினாமா 

பற்றிப் ேபசப்ப கின்றெபா  இன்ெனா  பகுதி மக்கள் 
இரா வத்தினரால், ெபா ஸாரால், லனாய் த் 

ைறயினரால் அடக்கப்ப கின்ற சூழல் காணப்ப கிற . 
இந்த நாட் ேல அவர்கள் ஒ  நாட்டவராக ம் இவர்கள் 
ேவேறா  நாட்டவராக ம் இரண்  ேவ பட்ட 
ேகாணங்களில் விடயங்கள் ைகயாளப்பட்  வ வைத நாங்கள் 
எல்ேலா ேம பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . இ  இந்த 
நாட் ேல ஓர் அைமதியான நிைலைய உ வாக்கிக் 
ெகா க்குமா? இ  இந்த நாட் ேல என்ன வைகயான 
சூழைலத் ேதாற் வித்தி க்கிற ?  

இன்  கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில், வ ந்  காணாமல் 
ஆக்கப்பட்ட தங்க ைடய பிள்ைளகைளத் தா ங்கள்! 
பிள்ைளக ைடய விபரங்கைள ெவளியி ங்கள்! அவர்கள் 
எந்ெதந்த காம்களிேல இ க்கிறார்கள் என்  ெசால் ங்கள்! 
என்  அங்குள்ள மக்கள் 172 நாட்களாக ஒ  கவனயீர்ப் ப் 
ேபாராட்டத்ைத   நடத்திக்ெகாண் க்கிறார்கள். கிட்டத்தட்ட 
6 மாதங்களாக கிளிெநாச்சி மண்ணிேல, சுட்ெடாிக்கின்ற 
ெவயி ேல தகரப் பந்தல்க க்குள் இ ந்  அந்த மக்கள் 
தங்கைள வ த்திக்ெகாண் க்கின்றார்கள். அவ்வா  கடந்த 
6 மாதங்களில் கவனயீர்ப் ப் ேபாராட்டங்களில் ஈ பட்ட 
தாய்மார்களில் இ வைர வர் மரணமைடந்தி க் 
கின்றார்கள். இந்த உண்ைமத் தன்ைமைய ெவளியிேல 
யா க்குச் ெசால்வ ? அவர்க ைடய கண்ணீைர ம் 
ேவதைனைய ம் ாிந் ெகாள்ளக்கூ ய அள க்கு இந்த 
நாட் ேல யா ம் இல்ைல. ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் 
உ ப்பினர் அவர்கேள, ஒ பக்கம் மக்கள் கண்ணீேரா  
வாழ்கின்றார்கள். ெவயி ம் மைழயி ம் தகரப் பந்த க்குக் 
கீழ் திேயாரத்திேல, அந்தப் பிள்ைளகைளப் ெபற்ெற த்த 
தாய்மார், தந்ைதயர்கள், அந்தப் பிள்ைளகளின் சேகாதரர்கள், 
தங்க ைடய கணவன்மாைர ஒப்பைடத்த மைனவிமார் 
இவ்வா  குந்தியி ப்ப  என்ப  இந்த நாட் ைடய 
ஜனநாயகத்திற்கும் ஒ  ேநா்ைமயான, நியாயமான 
நாட் க்கும் ெபா த்தமானதா? இ  மனித உாிைமகைள 
மதிக்கின்ற ஒ  நாட் க்கு நல்ல விடயமா? என்கின்ற 
விடயங்கைள நாங்கள் இந்த இடத்திேல கவனத்திற்ெகாள்ள 
ேவண் ம்.  

இேதேபான் தான் ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தி ம் 
யாழ்ப்பாணத்தின் வடமராட்சி கிழக்கு ம தங்ேகணியி ம் 
தி ேகாணமைலயி ம் வ னியாவி ம் மக்கள் ெதாடர்ச் 
சியாகத் தங்க ைடய கவனயீர்ப் ப் ேபாராட்டங்கைளச் 
ெசய் ெகாண் க்கின்றார்கள். இவர்க க்கு எப்ேபா  இந்த 
நாட் ல் நீதி கிைடக்கும்? இந்த நாட் ேல யார் நீதிைய 
வழங்குவார்கள்?  இந்த நாட் ல் நிைறேவற்  அதிகார ள்ள 
ஜனாதிபதி இ க்கின்றார். அவர்கூட, அந்த மக்களில் சிலைர 
அைழத் ப் ேபசியி ந்தார். ஆனால், எந்த வி ம் இ வைர 
அவர்க க்குக் கிைடக்கவில்ைல. இந்த நாட் ேல பிரதமர் 
இ க்கின்றார். அவ க்குக் கீேழ அைமச்சர்கள் இ க்கின் 
றார்கள். இங்ேக அைனத்  மக்கைள ம் பிரதிநிதித் வம் 
ெசய் ம் சிங்களச் சேகாதரர்க ம் தைலவர்க ம் 
இ க்கின்றீர்கள். இ ந் ம் இந்த நாட் ேல அவர்க ைடய 
பிரச்சிைனையத் தீர்த்  ைவப்பதற்கு, அவர்கள் ேகட்கின்ற 
நீதிைய வழங்குவதற்கு ஏன், ஒ  நியாயமில்லாத தன்ைம 
காணப்ப கின்ற ? என நான் ேகட்கின்ேறன்.   

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
கிளிெநாச்சி நகாிப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவி ள்ள 
இரைணதீ  என்ற கிராமத்திேல இ க்கின்ற மக்கள் 
தங்க ைடய ெசாந்த இடங்க க்குச் ெசல்வதற்கான 
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ேபாராட்டத்தில் 100 நாட்கைளக் கடந்த நிைலயிேல, 101வ  
தினமாக ேநற்ைறய தினம் ெகா ம் க்கு வந்  தங்க ைடய 
எண்ணக்கிடக்ைககைள ெவளிப்ப த்தியி க்கின்றார்கள். 
இன்  அவர்கள் 102வ  நாளாகத் தங்க ைடய ேபாராட் 
டங்கைளத் ெதாடர்ந்  ன்ென க்கின்றார்கள். இந்த 
நாட் ேல இவர்கள் ேகட்ப  பிாிவிைனயல்ல. இவர்கள் 
ேகட்ப  ஒன் ம் இந்த நாட் ைனப் பிாித் த் தா ங்கள் 
என்றல்ல.  இவர்கள் ேகட்பெதல்லாம் தங்க ைடய ெசாந்த 
இடத் க்குச் ெசன்  தாங்கள் உைழத்  வாழேவண் ம் 
என்ப தான். “எங்க ைடய கா ேல, எங்க ைடய 
உைழப்பிேல நாம் நிமிர்ந்  வாழ்கின்ற சூழைல 
உ வாக்கித்தா ங்கள்! எங்க ைடய இடத்திேல எங்கைள 
வாழவி ங்கள்!” என் தான் அந்த மக்கள் ேகட்கின்றார்கள். 
அதற்காகத்தான் கடந்த ேம மாதம் தலாம் திகதியி ந்  
இன் வைர 102 நாட்கைளக் கடந்  அவர்கள் இரைண 
தீவிேல ேபாரா க்ெகாண் க்கின்றார்கள். ேநற்ைறய தினம் 
அவர்கள் அங்ேகயி ந்  தங்க ைடய பணத்ைதச் 
ெசலவழித் ப் ேப ந் கைள ஒ ங்குெசய்  ெகா ம் க்கு 
வந்  இங்ேக தங்க ைடய கவனயீர்ப் கைளச் ெசய் , 
ஜனாதிபதியிடம் மகஜ ம் ைகயளித்தி க்கின்றார்கள். 
ஆனால், இ வைர அந்த மக்க க்கு எந்த விேமாசன ம் 
கிைடக்கவில்ைல.   

இன்  ேகப்பாப் லவிேல இ க்கின்ற மக்கள் 
ேபாராட்டத்ைத ஆரம்பித்  7 மாதங்கைள ெந ங்கிக் 
ெகாண் க்கின்ற சூழ ேல ெதாடர்ந் ம் ேபாரா க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள்.  ேநற் ம் அதற்கு தல்நா ம் 
ெபய்த மைழயில் ேகப்பா ல  மக்கள் அந்தத் தகரக் 
ெகாட்டைகக்குள்ேள இ க்க யாத நிைலயி ம் ெதாடர்ந்  
அதற்குள்ளி ந்  தங்க ைடய ெசாந்த நிலத்திற்குச் 
ெசல்வதற்காகப் ேபாரா க்ெகாண் க்கின்றார்கள். இைவ 
எவ்வள  ேவதைனயான சம்பவங்கள்! தங்க ைடய ெசாந்த 
நிலத்திற்காக இந்த நாட் க்குள்ேள ஒ  பகுதி மக்கள் 
ேபாரா க்ெகாண் க்கின்றார்கள். அதைனத் தீர்த் ைவக்க 

யவில்ைலேய இந்த நாட் ல்! எங்கள் நா  ஒ  ஜனநாயக 
நா . இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற ஜனநாயகத்தினா ம் 
நீதியினா ம் இந்த மக்க க்கு ஏன், சாியான பாைதையக் 
காட்ட யவில்ைல? ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் 
அவர்கேள, இந்த மக்க ைடய கண்ணீ க்கு இந்த நாட் ேல 
பதில் ேவண் ம். அைதக்கண்  ெகாள்ளாதி ப்ப  ஒ  
நியாயமான ெசயலல்ல. இந்தக் கண்ணீர்தான் இந்த நாட் ேல 
ஒ  நிம்மதியான ஆட்சி ைறைய இல்லாமல் ெசய்கின்றதா? 
என்ற ஐயம் எ கின்ற . எனேவ, நீங்கள் சிந்தித் ப் 
பார்க்கேவண் ம்!  

அ ேபாலேவ, அந்த மக்கள் வ ந்  இரா வத்திடம் 
பிள்ைளகைள ஒப்பைடத்தார்கள். “உங்க ைடய பிள்ைளகள் 
ஒ  நாளாவ  ேபாராளிகளாக இ ந்தி ந்தால், அல்ல  
அவர்கள் வி தைலப் ேபாராட்டத்திற்கு, வி தைலப் 

க க்கு ஏதாவ  ஒ  சி  உதவிையச் ெசய்தி ந்தால், 
அவர்கைள ஒப்பைட ங்கள்; நாங்கள் விசாாித் விட்  
வி கிேறாம்” என்  ஒ ெப க்கி லம் இரா வத்தினர் 
அறிவித்தேபா  அந்த மக்களால் ஒப்பைடக்கப்பட்ட 
பிள்ைளகைள இரா வத்தினர் ைகேயற்றி ந்தார்கள். 
இவ்வா  ைகேயற்கப்பட்டவர்களில் பலர்தான் இன்  
காணாமற் ேபாயி க்கின்றார்கள். இதற்குக் கண்கண்ட 
சாட்சியம் இ க்கின்ற . தாய், தந்ைதயர்கள் பிள்ைளகைள 
ஒப்பைடத்தி க்கின்றார்கள். மைனவிமார் தங்க ைடய 
கணவன்மாைர ஒப்பைடத்தி க்கின்றார்கள். பலேபா ்
கு ம்பமாகேவ ஒப்பைடக்கப்பட் க்கின்றார்கள். இவர்க க் 

குக்கூட இன் ம் இந்த நாட் ேல வி  கிைடக்கவில்ைல 
என்பைதத்தான் நான் இந்த இடத்திேல குறிப்பி கின்ேறன்.   

மிக க்கியமாக, கடந்த 2015ஆம் ஆண்  11ஆம் மாதம் 
19ஆம் திகதி வியாழக்கிழைம ' ரேகசாி'  பத்திாிைகயில், 
“தி மைலயில் இரகசிய காம்”, “வடக்கு, கிழக்கில் 
இரா வப் பிரசன்னத்ைதக் குைறக்கக் ேகா கின்ற  ஐக்கிய 
நா கள் கு ” ஆகிய தைலப் க்களில் ெசய்திகள் 
பிரசுாிக்கப்பட் ந்தன. ஐக்கிய நா கள் சைபயி ந்  வந்த 
கு , தி ேகாணமைலயிேல ஓர் இரகசிய காமி க் 
கின்றெதன் ம் அவ்வா  அந்த காமி ப்பவர்கைளக் 
கண்டறிந்  பதில் ெசால் ங்கள்! என் ம் கூறியி ந்த . 
"பயங்கரவாதத் தைடச் சட்டத்ைத உடன யாக நீக்குங்கள்! 
வாக்கு திகள் ேபா ம், அவற்ைறச் ெசயற்ப த் ங்கள்! 
பாதிக்கப்பட்ேடாாின் நம்பிக்ைகயின்ைமையப் ேபாக்குங்கள்! 
காணாமற்ேபாேனாாின் பிரச்சிைனக்குாிய தீர்ைவ 
வழங்குங்கள்!” என ஐக்கிய நா கள் சைபயி ந்  வந்த 
நி ணர்கள் குறிப்பிட் க்கின்றார்கள். இதைனப் படத்ேதா  
' ரேகசாி'ப் பத்திாிைக ெவளியிட் க்கின்ற . ஆகேவ, 
இவ்வாறான இரகசிய காம் இ க்கின்றெதனப் பத்திாிைக 
தானாகச் ெசய்திையப் ேபாடவில்ைல.  இைவ அைனத் ம் 
அந்த நி ணர்கள் கு  ஊடகங்கைள அைழத்  நடத்திய press 
meeting இல் - பத்திாிைகயாளர் சந்திப்பின்ேபா  ெசால்லப் 
பட்ட விடயங்கள். இவ்வாறான சூழ்நிைல இன்ன ேம 
மாறவில்ைல. இவற்றில் உண்ைமகள் இ க்கின்றன; யா ேம 
உண்ைமகைள மைறக்க யா ! இைதத்தான் நாங்கள் 
தி ம்பத் தி ம்பச் ெசால்கிேறாம்.  

ஒ றம் இந்த நா  நிம்மதியற் ச் ெசல்கிற . இந்த 
நாட் ேல ஒ  விடயத்ைத ஒற் ைமயாக ன்ெகாண்  
ெசல்ல யவில்ைல. ஒேர கட்சிக்குள் இ க்கின்றவர்கள் 
பல்ேவ  ேகாணங்களில் நிற்கிறார்கள். ஆ ம் கட்சிக் 
குள்ேளேய எதிர்க்கட்சி இ க்கிற . ஆ ம் கட்சிக் 
குள்ேளேய பல ைடய இராஜினாமாக்கைள பலர் 
எதிர்பார்த்  நிற்கிறார்கள். இவ்வாறானெதா  நிைலயில், 
மைழ ெவள்ளம் ஒ றம் மக்கைள வாட் யி க்கிற . 
இன்ெனா  றத்திேல வடக்கி ம் கிழக்கி ம் வரட்சி 
மக்கைளத் க்கிவாாிப் ேபாட் க்கின்ற . ேநற்  

ன்தினம்தான் அங்கு ஒ சில இடங்களில் சிறிதள  மைழ 
ெபய்தி க்கிற . இவ்வா  வா கின்ற இந்த மக்க ைடய 
வ மானங்கள் - வாழ்வாதாரங்கள் சீரழிந்  ேபாயி க்கிற 
இந்த நிைலயில், இந்த நாட் ேல இ க்கிற சூழ்நிைலகைள 
நாங்கள் தி ம்பிப் பார்க்கேவண் ம், மீட் ப் 
பார்க்கேவண் ம்.  

இங்கு ேவைலயில்லாப் பிரச்சிைன பற்றிப் ேபசப்ப கிற . 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சினால் ெவளியிடப் 
பட் க்கின்ற 2017ஆம் ஆண் ன் அைரயாண் க்கான 
அரசிைற நிைலைம அறிக்ைக ெவளியிடப்பட் க்கிற . 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, அதில் 
இலங்ைகயிேல ேவைலவாய்ப்பின்ைம 4.4 தம் எனக் 
குறிப்பிடப்பட் க்கிற . அேதேநரத்தில் பிேறசில், சீனா, 
பிரான்ஸ், ேஜா்மனி, கிேரக்கம் ேபான்ற நா களி ம் 
ஸ்ெபயின், ெதன்னாபிாிக்கா ேபான்ற நா களி ம் 
இ க்கின்ற ேவைலயின்ைம தம் 26 தம், 18 தம், 23 

தம் என்  குறிப்பிடப்பட் க்கிற . இைத நான் 
ெசால்லவில்ைல. மத்திய வங்கி ஆண்டறிக்ைகயின் 
அைரயாண் க்கான அரசிைற நிைலைம அறிக்ைகயிேல 
இவ்வா  குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற . இந்தப் த்தகத்திேல 
குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா , இலங்ைகயிேல ேவைலயின்ைம 
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4.4 தம் என்றால் - வடக்கிேல பட்டதாாிகள் ஏன் 
உண்ணாவிரதம் இ க்கிறார்கள்! நான் இந்த நாட் ன் உயர்ந்த 
சைபயி ந்  ேகட்கிேறன், வடக்கி ம் கிழக்கி ம் 
இைளஞர்கள் ெதாழில் ைறக்குச் ெசல்லக்கூ ய 
ெதாழிற்சாைல ைமயங்கள் எங்ேக காணப்ப கின்றன? 
ஏதாவ , அவர்க க்கு ேவைல வழங்கக்கூ ய சூழ்நிைல 
உ வாக்கப்பட் க்கிறதா? இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற 
ஏைனய மாகாணங்கேளா  ஒப்பி கின்றெபா  கிழக்கு 
மாகாணத்தி ம் வடக்கு மாகாணத்தி ம் இைளஞர்க க்கு 
ேவைல வழங்கக்கூ ய வசதிகளின் அள  என்ன? ஏைனய 
மாகாணங்களில் இ க்கின்ற ேவைலயின்ைம தம் என்ன? 
இந்த மாகாணங்களில் இ க்கின்ற ேவைலயின்ைம தம் 
என்ன?  

ேநற்  ன்தினம் பிாித்தானியப் பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கள் இந்தப் பாரா மன்றத் க்கு வ ைக 
தந்தி ந்தார்கள். அவர்கள் இங்ேக பல கட்சிகைள ம் ேசா்ந்த 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கைளச் சந்தித்தார்கள். அப்ெபா , 
சி வர் அ வல்கள் இராஜாங்க அைமச்சர் அவர்கள்,  “இந்த 
நாட் ேல குறிப்பாக, மைலயகத்திேல வா கின்ற சி வர்கள் - 
18 வய க்கு உட்பட்டவர்கள் தங்க ைடய ப ப்ைப 
இைடநி த்திவிட் , ெகா ம்  ேபான்ற பகுதிகளிேல 
ேவைலக்குச் ெசல்கின்றார்கள்; அவர்க க்குச் சாியான கல்வி 
கிைடப்பதில்ைல; அதைனவிட, கிழக்கு மாகாணத்தி ம் 
ஏைனய இடங்களி ம் இ க்கின்ற ெபண்கள் மத்திய கிழக்கு 
நா க க்கு ேவைலக்குச் ெசல்கிறார்கள்; குறிப்பாக, 
இளம்ெபண்கள், கு ம்பப் ெபண்கள் இவ்வா  ெசல்கிறார்கள்” 
என்  குறிப்பிட் ந்தார். இந்த நாட் ேல 
ேவைலயின்ைமயின் அ ப்பைட இவ்வா  இ க்கிற . 
ஆனால், இந்த அறிக்ைக ெசால்கிற , இலங்ைகயில் 
ேவைலயின்ைம தம் 4.4 என் . இ  ேகள்விக்குாிய 
விடயமாகும். இந்த அ ப்பைடகள் சாியாக ஆராயப்படல் 
ேவண் ம். இந்த நாட் ேல இடம்ெப கின்ற எல்லா 
விடயங்க ம் சாியாக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றனவா?  

இன் ெமா  விடயத்ைத இந்த அறிக்ைகயி ந்  
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். இந்த நாட் ன் 
வ மானமான  பல்ேவ பட்ட உற்பத்தி வாிக க்கூடாகப் 
ெபறப்ப கின்ற . அவ்வா  2017ஆம் ஆண் ேல இந்த 
நாட் க்குக் கிைடத்தி க்கின்ற வாி வ மானத்தில் 'சிகெரட்' 
மற் ம் ைகயிைலயி டாகக் கிைடத்த வ மானம் 23,840 
மில் யன் பாய் எனக் குறிப்பிடப்பட் க்கிற . ஆனால், 
இந்த நாட் ேல ைகயிைலைய உற்பத்தி ெசய்கின்ற மக்கள் 

றந்தள்ளப்பட் க்கிறார்கள். 'சிகெரட் பக்கட்'இல், 
“ ைகபி ப்பதால் உட க்கு ேக  விைள ம்” அல்ல  
“ ற் ேநாய் உண்டாகலாம்” என்  எ தப்பட் க்கிற . 
இவ்வா  எ திைவத் விட்ேட, நீங்கள் இந்தப் ைகையப் 
பி த் ச் ெசத் ப்ேபாங்கள்! என்ற வைகயில்தான் இந்த 
நாட் ேல 'சிகெரட்' விற்கப்ப கின்ற . ஆனால், வட 
மாகாணத்திேல வா கின்ற ெப ம்பகுதி மக்கள் குறிப்பாக 
யாழ்ப்பாணத்தின் தீவகத்ைத ைமயமாகக் ெகாண்ட மக்கள், 
வட மராட்சியிேல ெப ம்பகுதி மக்கள், வ காமத்தி ள்ள 
மக்கள் பணப் பயிராக ைகயிைலையேய உற்பத்தி 
ெசய் வந்தி க்கிறார்கள். மனிதர்க க்குக் ேக  
விைளவிக்காத, ேபாைத குைறந்த ைகயிைல உற்பத்தி 
என்ப , இந்த நாட் ேல 70-80 ஆண் க க்கு ேமலாக 
அவர்களால் ெசய்யப்பட்  வந்தி க்கின்ற ஓர் 
உற்பத்தித் ைற. அவ்வாறான ைகயிைல உற்பத்தியி ந்  
வாி வ மானத்ைத அரசாங்கம் ெபற்றி க்கிற . அதைன 

அரசாங்கம் இந்த அைரயாண்  அறிக்ைகயி ம் 
குறிப்பிட் க்கிற . ஆனால், இப்ெபா  ைகயிைலக்குத் 
தைட! அைத வாங்கக்கூடா  என்ற அ ப்பைடயில், அந்தப் 

ைகயிைலைய உற்பத்தி ெசய்தவர்கள் அவற்ைற விற்க 
யாமல் தங்க ைடய ைகவசம் ைவத்தி க்கிறார்கள். 

வியாபாாிகள் அதைன வாங்க ம க்கிறார்கள். அதனால் 
ைகயிைலைய விற்பைன ெசய்ய யாமல் இ க்கிற . 

இதனால் ைகயிைலத் ெதாழிலாளர்கள் பலர் 
பாதிக்கப்பட் க்கிறார்கள். பல்ேவ பட்டவர்கள் இதனால் 
மிக ம் ன்பத் க்குள்ளாகியி க்கிறார்கள். குறிப்பாக, 

ைகயிைல உற்பத்தியில் 16 வைகயான ெதாழிலாளர்கள் 
ஈ ப கின்றார்கள். ஈர்க்கு மற் ம் பாய் விற்பைனயாளர்கள், 
கூ த் ெதாழிலாளர்கள், கமக்காரர்கள், ேதாட்டக்காரர்கள், 
விைத விற்பைனயாளர்கள், கைடச் சிப்பந்திகள், ைகயிைல 
ெதாிபவர்கள், சிப்பம் கட் பவர்கள், ேகாைள மற் ம் ஊமல் 
ெபா ட்கைள விற்பைன ெசய்பவர்கள், எ  
விற்பைனயாளர்கள், இரண்  சக்கர மற் ம் நான்கு சக்கர 
உழ  இயந்திர உாிைமயாளர்கள், பார ஊர்தி 
உாிைமயாளர்கள், சாரதிகள் - இவர்கள் leasing இேல 
வாகனங்கைள எ த் விட்  இப்ெபா  அந்த 
வாகனத்திற்குாிய leasing இைனக் கட்ட யாமல் 
இ க்கின்றார்கள் - உதவியாளர்கள், கைட உாிைமயாளர்கள், 
சு ட் த் ெதாழிலாளர்கள் என இந்த ைகயிைல 
உற்பத்தியிேல ஈ பட்ட இவ்வாறான 16 வைகயான 
ெதாழிலாளர்கள் பாதிக்கப்பட் க்கிறார்கள்.  

அண்ைமயிேல நான் தீவகத்திேல இ க்கின்ற 
ஊர்காவற் ைற பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்குட்பட்ட 

ளியங்கூடல் என்ற பகுதிக்குச் ெசன்  அங்குள்ள மக்கைளச் 
சந்தித்ேதன். அவர்கள் கண்ணீேரா  தங்க ைடய கைதையச் 
ெசான்னார்கள். குறிப்பாக, தீவகப் பகுதியி க்கின்ற 
மண்ைடதீ , அல்ைலப்பிட் , மண்கும்பான், ேவலைண, 
சரவைண, ளியங்கூடல், தம்பாட் , ஊர்காவற் ைற, 
சு வில், நாரந்தைன வடக்கு, நாரந்தைன ெதற்கு, கரம்பன் 
ஆகிய பகுதிகளிேல வாழ்கின்ற மக்க ைடய பிரதானமான 
ெதாழில் ைகயிைலத் ெதாழிலாகும். அவர்கள் ைகயிைல 
உற்பத்திைய நம்பித்தான் வாழ்கிறார்கள். அந்த மண்ணிேல 
ேவ  பயிர்கைள உற்பத்தி ெசய்ய யா . எள் , உ ந் , 
பய  ேபான்ற பயிர்கைள ம் உற்பத்தி ெசய்ய யா . 
அங்ேக ெவங்காயத்ைதேயா,  மிளகாையேயா உற்பத்தி ெசய்ய 

ெமன்  ைவத் க்ெகாண்டா ம் அைவ அ வைட 
ெசய்யப்ப கின்றெபா  அரசாங்கம் அப்ெபா ட்கைள 
இறக்குமதி ெசய்கிற . அவ்வாறாயின் அவர்கள் உற்பத்தி 
ெசய்தவற்ைற யா க்கு விற்ப ? அப்ப ெயன்றால், அந்த 
மண்ைணப் பாிேசாதைனக்கு உட்ப த்த ேவண் ம். அவர்கள் 
அந்தத் ெதாழிைல நி த் கின்றேபா  ேவ  ெதாழி ல் 
ஈ ப வதற்கான வாய்ப் க்கள் வழங்கப்பட ேவண் ம். சாி, 
2020ஆம் ஆண் ந்  இந்த நாட் ேல ைகயிைலத் 
ெதாழிைல ேமற்ெகாள்ள யாெதன்றி ந்தால் 
அ வைரக்கும் அந்த உற்பத்தியில் ஈ ப பவர்க க்கான 
நட்டஈ  - compensation - என்ன? ஒ  பாைத 
அைடக்கப்ப கின்றெபா  இன்ெனா  பாைத திறக்கப்பட 
ேவண் ம். அப்ப  அவர்க க்கு எந்தப் பாைத ம் 
திறக்கப்படவில்ைல. ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் 
அவர்கேள, அந்த மக்கள் எங்ேக ெசல்வார்கள்?  

இேதேபால, நான் அண்ைமயிேல வடமராட்சிக்குச் ெசன்  
அங்குள்ள மக்கைளச் சந்தித்ேதன். வடமராட்சியிேல வதிாி, 
மண்டான், கு ம்பகட் , ெகாம்மந் ைற, அத்தாய், தம்பசிட் , 
மந்திைக, கம்பர்மைல, ெக டாவில், கரணவாய், அல்வாய், 
வத்தைன, மாயக்ைக ேபான்ற கிராமங்களிேல வாழ்கின்ற 
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மக்கள் அங்ேக ைகயிைல உற்பத்தியில் ஈ ப கின்றார்கள். 
இேதேபால வ காமம் பகுதியிேல அச்சுேவ , 

ன்னாைலக்கட் வன், குப்பிழான், ஈவிைன, வளலாய், 
நிலாவைர, இைடக்கா  கட் வன், இ வில், ேகாண்டாவில் 
ேபான்ற கிராமங்களிேல வாழ்கின்ற மக்களில் ெப ம் 
பாலாேனார் இந்தத் ெதாழி ேல ஈ ப கிறார்கள். இவர்க க் 
கான மாற் த் திட்டம் என்ன? இவர்க ைடய ைகயிைல 

லமான வ மானப் பாைத அைடக்கப்பட் க்கிற . 
அப்ப யானால் இவர்க க்குத் திறந் விடப்பட் க்கின்ற 
பாைத என்ன? இவர்கள் எவ்வா  இந்த மண்ணிேல 
வாழ்வார்கள்? இவர்க க்கு என்ன பதிைல அரசாங்கம் 
ெசால்கிற ? 

இங்ேகதான் ஒ  விடயத்ைத நாங்கள் பார்க்க ேவண் ம். 
வடக்குப் பகுதியி ம் கிழக்குப் பகுதியி ம் வாழ்கின்ற 
மக்க க்கு ெதாழில் ைறகள் இல்ைல. அவர்கள் 
ேமற்ெகாள்கின்ற ெதாழில்கள்கூட நி த்தப்ப கின்றன. 
குறிப்பாக, ெதங்கு, பனம் ெபா ள் உற்பத்தியிேல ஈ ப கின்ற 
ெதாழிலாளர்கள் தங்க ைடய கால் ேதய, ெநஞ்சு ேதய்ந்  
இரத்தம் வ ய வ ய, மரேமறிக் ெகாண் வந்த கள்ைளப் 
ேபாத்தல்களிேல அைடத்  விற்பதற்கு யவில்ைல. 
ஏெனன்றால், அந்த கள்ளின் ெப மதிக்கப்பால் அரசாங்கம் 
வாி விதிக்கிற . அந்த வாிையக் கட்ட யாமல் அங்குள்ள 
சங்கங்கள் திண கின்றன. யாழ்ப்பாணத்தி ம் 
கிளிெநாச்சியி ம் அவர்களால் மீள யாமல் இ க்கிற .  
‘ம பானம்’ என்ற வைகயில் அதற்கான வாி உச்சமாக 
இ க்கிற . ஆனால், ெதன்னிலங்ைகயில் தயாாிக்கப் 
ப கின்ற, மற் ம் ெவளிநா களி ந்  இறக்குமதி 
ெசய்யப்ப கின்ற ம பானங்க ம் மற் ம் 'சிகெரட்' 
வைகக ம் வ னியாைவக் கடந்  வடக்கி ம் கிழக்கி ம் 
தாராளமாகப் ழங்குகின்றன. "இலங்ைகயில் வடக்கிேலேய -
யாழ்ப்பாணத்திேலேய 'ெப ம் கு ' மக்கள் வாழ்கின்றார்கள்" 
என்  ள்ளிவிபரம் கூ கின்ற . குறிப்பாக, யாழ்ப்பாண 
மாவட்டத்தில் 64 சாராயத் தவறைணகள் இ க்கின்றன. 
அங்கி க்கின்ற 1,50,000க்கும் ேமற்பட்ட இரா வத் 
தின க்கும் இந்தச் சாராயத் தவறைணக க்கு ஊடாகத்தான் 
சாராயம் விநிேயாகிக்கப்ப கின்ற . அங்ேக யார் சாராயம் 
கு க்கின்றார்கள்? இரா வம் கு க்கின்றதா, அங்கி க்கின்ற 
மக்கள் கு க்கின்றார்களா, இைளஞர்கள் கு க்கின்றார்களா? 
ஒ றம் அங்ேக சாராயத் தவறைணகள் ெபாிய அளவிேல 
காட்டப்ப கின்ற ; இன்ெனா றம் அங்குள்ள இைளஞர் 
க க்கு ேவைல இல்லாததால் அவர்கள் கு க்களாக 
வாள்ெவட் ல் ஈ ப வதாக அறிவிக்கப்ப கின்ற . 

ைகயிைல உற்பத்திக்குத் தைட! அவர்களால் உைழக்க 
யா  'ேறாட்'க்கு வந்தி க்கின்றார்கள்! அப்ப யானால் 

அந்த  இைளஞர்கள் - மக்கள் எங்ேக ெசல்வ ?  

நான் வடமராட்சிக்குச் ெசன்  கரெவட் ப் பகுதியி ள்ள 
மக்கைளச் சந்தித் ப் ேபசியெபா , "எங்க ைடய 
வாழ்க்ைகைய நாங்கள் எப்ப க் ெகாண் ெசல்ல ம்?" 
என்  பலர் கண்ணீர்விட் க் ேகட்டார்கள். ஏன், இவ்வாறான 
ஒ  சூழல் இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற ஒ பகுதி மக்க க்கு 
மட் ம் இ க்கின்ற ? இதைனத் த ப்பதற்கான திட்டமி தல் 
என்ன? இதற்கான மாற்றீ  என்ன? ஒ  பாைத 
அைடக்கப்பட்டால், அதற்காக அரசாங்கம் திறக்கின்ற மாற் ப் 
பாைத எங்ேக? இைவதான் இங்ேக எமக்கு ன்னால் 
இ க்கின்ற விடயங்கள். சாி, இவர்கள் ைகயிைல 
உற்பத்தியிேல ஈ படக்கூடாெதன இந்த அரசாங்கம் அதைன 
2020ஆம் ஆண் க்குப் பிறகு த க்கின்ற  என்றால், 
இவர்க க்கான மாற் த் ெதாழிலாக அல்ல  இவர்க ைடய 
மண்ணிேல ெசய்யக்கூ ய பயிராக எதைனக் ெகாண்  

வந்தி க்கிற ? அவர்க க்கு வ மானம் தரக்கூ ய 
ைறயிேல எதைன அரசாங்கம் அறி கம் ெசய்தி க்கின்ற ? 

இதற்கான வழி ைற என்ன? இவற் க்கான பதிைல 
அரசாங்கம் ன்ைவக்க ேவண் ம். அ வைர ம் 
அவர்க க்கான நஷ்டஈ  வழங்க ேவண் ம்; அவர்கள் ஒ  
மாற் த் ெதாழி ல் இறங்கிச் ெசல்லக்கூ ய அள க்கு 
உதவிகள் ெசய்யப்பட ேவண் ம்; மானியங்கள் வழங்கப்பட 
ேவண் ம். அவ்வா  ெசய்தால்தான் இந்த நாட் ேல 
வாழ்கின்ற ஒ  பகுதி மக்கள் தங்க ைடய வாழ்க்ைகைய 
ேமம்ப த்திச் ெசல்லக்கூ ய ஒ  சூழைல உ வாக்க ம்.  

அவர்க க்கு ேவைலயில்ைல என்ப  ஒ றம்; ம றம் 
அவர்க ைடய ேவைலகள் பறிக்கப்ப கின்றன - ெதாழில்கள் 
இல்லாமல் ெசய்யப்ப கின்ற . சாதாரணமாக, சுேதசிய 
உற்பத்தியான கள்ைளக்கூட உற்பத்தி ெசய்யவிடாமல் 
அவர்கள் த க்கப்ப கின்றார்கள். உண்ைமயான, இயல்பாக, 
இயற்ைகயாக வ க்கப்ப கின்ற கள்ைளப் ேபாத்த ேல 
அைடத்  விற்பதற்கு அதிகூ ய வாிைய விதித் , அதைன 
விற்க யாமல் அவர்கள் த க்கப்ப கின்றார்கள். 
அேதேநரம் ெதன்னிலங்ைகயி ந்  ெசயற்ைக ைறயிேல 
தயாாித் ப் ேபாத்தல்களிேல அைடத்த கள்ைளக் 
ெகாண் வந்  அங்ேக விற்  அங்குள்ள மக்கைள ேநாயாளி 
ஆக்குகின்றார்கள். ஆனால், ெசயற்ைகயாகத் தயாாிக்கப்பட்ட 
கள்  - இரசாயனக் கள்  இன் ம் எத்தைன மாதங்களில், 
எத்தைன வ டங்களிேல வடக்கி ம் கிழக்கி ம் வாழ்கின்ற 
மக்கைள மட் மல்ல, இந்த நாட் ேல வாழ்கின்ற ஏைனய 
மக்கைள ம் எவ்வள  ன்பத் க்கும் ேநாய்க க்கும் 
உள்ளாக்கும் என்பைத யாராவ  சிந்தித் ப் பார்த்த ண்டா? 
இயற்ைகக் கள் க்கு இவ்வள  வாி விதிக்கின்றேபா , 
ெசயற்ைகக் கள்ைளக் ெகாண் ெசல்வதற்கு மாத்திரம் வாி 
விதிக்கப்படாத சூழல் ஏன், உ வாக்கப்ப கிற ? ஆகேவ, 
தய ெசய்  இந்த விடயங்கள் கவனத்தில் எ க்கப்பட 
ேவண் ம். 

இவ்வா  ஒ றம் அவர்க ைடய வ மானம் 
த க்கப்ப கின்ற ; வ மான வழிகள் அைடக்கப்ப கின்றன. 
அேதேநரம் ண்நிதிக் கடன் வழங்குபவர்க க்கு மத்திய 
வங்கியினால் தாராளமாகச் சுதந்திரம் வழங்கப்பட் க் 
கின்ற . ' ண்நிதிக் கடன்' என்ற அ ப்பைடயிேல அங்ேக 
பல்ேவ  இடங்களில் பற்பல 'கிர ற்' வங்கிகள் 
உ வாக்கப்பட் க்கின்றன. இதற்குப் பின்னால் பல 
அரசியல்வாதிகள் இ க்கின்றார்கள். இந்தப் பாரா  
மன்றத்திேல இ க்கின்ற அைமச்சர்கள், பல ைண 
அைமச்சர்கள், இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற பல 

தலாளிகள்தான் இந்த ண்நிதிக் கடன் வழங்குகின்ற 
நி வனங்க க்குப் பின்னால் இ க்கின்றார்கள். 
இவ்வாறானவர்களால் ஏைழகள் தற்ெகாைல ெசய்கின்ற 
அள க்குத் தள்ளப்பட் க்கின்றார்கள். ெசன்ற வாரம்கூட 
கிளிெநாச்சியி ள்ள றிப் ப் பகுதியிேல தான் வாங்கிய 
கடைனக் கட்ட யாமல் ஒ  சேகாதாி நஞ்ச ந்தித் 
தற்ெகாைல ெசய் ெகாண்டார். இ வைர கிளிெநாச்சி 
மாவட்டத்திேல ஏ  ேபர் இந்த ண்நிதிக் கடன்கைளத் தாங்க 

யாமல் மரணமைடந்தி க்கின்றார்கள். இ  மிகக் 
ெகா ரமான . இதனால் ேம ம் பலர் மரணமைடயக்கூ ம்.  

ஒ  பக்கத்திேல அவர்க க்குத் ெதாழில் இல்ைல. 
ஆனால், இந்த ண்நிதிக் கடன் வழங்குகின்ற 'கிர ற்' 
வங்கிக க்கு ஊடாக அந்த மக்களிடம் இ க்கின்ற ெகாஞ்சக் 
காசுக ம் பறிக்கப்ப கின்றன. இந்தக் கடன்களில் 
அவர்க க்கு ஆைச ஊட்டப்ப கின்ற . இந்த 'கிர ற்' 
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வங்கிக க்கு ஊடாகப் பல இைளஞர்கள் கவர்ந்  
இ க்கப்பட் க்கின்றார்கள். இந்த மக்க க்கான கடன் 
வழங்குகின்ற திட்டம் அவர்க க்கூடாக அறி கம் 
ெசய்யப்ப கின்ற . சம்பந்தப்பட்டவர்கள் குறித்த ஒவ்ெவா  
கிழைம ம் வட் ேயா  கடன் கட்டத் தவறினால் 
அவர்க ைடய ட் ேல இ க்கின்ற ெதாைலக்காட்சிப் 
ெபட் , கதிைரகள், ேமைசகள் மற் ம் ஏைனய 
ெபா ட்கள்வைர அவர்கள் ெகாண் ெசல்கின்றார்கள்.  
இவ்வா  அந்தப் ெபா ட்கைள அவர்கள் ெகாண் ெசன்ற 
பிறகு அந்தக் கு ம்பங்க ைடய வாழ்க்ைக ெத க்கு 
வ கின்ற . பல ேபர் குழந்ைதேயா  தற்ெகாைல 
ெசய்தி க்கின்றார்கள். அந்த ண்நிதிக் கடைனச் 
ேசகாிப்பவர்கள் ட் க் 'ேகற்' க்க கில் வந்த டன் 
தற்ெகாைல ெசய்கின்ற அள க்கு தாய்மார் குழந்ைதேயா  
கிணற்ற க்கு ஓ கின்றார்கள். திகளி ம் வாய்க்கால்களி ம் 
அவர்கள் வழிமறிக்கப்பட்  இவ்வா  பணம் பறிக்க 

யற்சிக்கின்ற நிகழ் கைள நான் என் ைடய கண்களால் 
பார்த்ேதன். இ  மிக ம் அபாயகரமான . ஆகேவ, 
தய ெசய் , நீங்கள் த ேல கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ  
மாவட்டங்களில் த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட, ெதாழில் இல்லாத, 
வ மானம் இல்லாத மக்கள்  மத்தியில் ெசல்கின்ற ண்நிதிக் 
கடன் வழங்குேவாைரக் கட் ப்பாட் க்குள் 
ெகாண் வா ங்கள்! என்  நான் இந்த உயர்ந்த 
சைபயி டாக மத்திய வங்கியின் ஆ ந க்கு ஒ  
ேவண் ேகாள் வி க்கிேறன்.  

மத்திய வங்கியின் கிைளெயான்  கிளிெநாச்சியிேல 
இ க்கிற , இந்த வங்கிக் கிைளயான , அந்த மக்க ைடய 
ெபா ளாதார வாழ்விேல என்ன பங்களிப்ைபச் ெசய்கிற ? 
அத டாக அந்த மக்க க்கு வட் யில்லாத கடன்கள் 
வழங்கப்ப கின்றதா? அல்ல  அந்த மக்க ைடய வாழ்க்ைக 
ேமம்பாட் க்கு எவ்வா  உதவியி க்கிற ?  நான் 
நிைனக்கின்ேறன், அந்த வங்கிக் கிைளயான , அங்ேக 
இ க்கின்ற மக்கைளச் சுரண் , சதா வி ம்ெபா ம் 
ப க்கும்ெபா ம் அவர்கள் இந்தக் கடன்கைளப் பற்றி ம் 
உயிேரா  வாழ்வ  பற்றி ம்  சிந்திக்கேவண் ய 
சூழ்நிைலக்குள் அவர்கைளத் தள்ளியி க்கிற . நான் இங்கு 
ெசால் வ  அவர்களின் கண்ணீர்க் கைத! இந்த நாட் ேல 
இ க்கின்ற மக்க ைடய பிரச்சிைனகள் தீர்க்கப்படாமல், 
அவர்க ைடய பிரச்சிைனகள் மைறக்கப்பட் , 
அவற்ைறக் கண் ம்காணாத ேபால் இ ப்பதான , இந்த 
நா  இன்ன ம் நிம்மதியான ஒ  பாைதக்குள் ெசல்லாமல் 
இ ப்பைதேய லப்ப த் கிற  என்பைத நீங்கள் 
அைனவ ம் ாிந் ெகாள்ளேவண் ம். 

ஒ றம் மக்கள் கண்ணீேரா  வாழ்கிறார்கள். 
கிளிெநாச்சியிேல, வ னியாவிேல, தி ேகாணமைலயிேல 

ல்ைலத்தீவிேல, வடமராட்சிக் கிழக்கின் ம தங்ேகணியிேல 
உள்ள மக்கள் அ த  தங்கள் பிள்ைளக க்காக கண்ணீர் 
வி கிறார்கள். அவர்க ைடய கண்ணீர் எப்ெபா ம் 
வ ைமயான . ஒ   வாக்கு இ க்கிற : “ஓர் இரா வ 

ராின் ப்பாக்கி ைனையவிட, ஒ  தாயின் கண்ணீ க்குச் 
சக்தி அதிகம்!” என் . நான் அைத மீண் ம் ெசால்கிேறன்; “ஓர் 
இரா வ ரனின் ப்பாக்கி ைனையவிட, ஒ  தாயின் 
கண்ணீ க்குச் சக்தி அதிகம்!”. ஒ  பிள்ைளையப் ெபற்ற தாய் 
வி கின்ற கண்ணீர், அபைலகளின் கண்ணீர், விதைவகளின் 
கண்ணீர் இந்த நாட் ேல எப்ெபா ம் ேவதைனகைளேய 
ைவத்தி க்கப்ேபாகிற . இதற்கு ற் ப் ள்ளி ைவக்கப்பட 

ேவண் ம். தவறினால், கண்ணகி ம ைரக்கு இட்ட 
சாபம்ேபால, அந்தத் தாய்மா ைடய சாப ம் இந்த நாட் ன் 
நிம்மதிையக் குைலத் க்ெகாண்ேட இ க்கும்.  

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, என  
உைரையக் ேகட் க்ெகாண் க்கும் உ ப்பினர்கேள, இந்த 
நாட் ேல ைரேயா ப்ேபாயி க்கின்ற பிரச்சிைனக்குத் 
தீர்ைவக் கா ங்கள்! அந்த மக்க ைடய எண்ணங்கைள ம் 
உண்ைமகைள ம் அறிந் ெகாள் ங்கள்! இங்கி க்கின்ற 
அைமச்சர்கள், பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் அங்கு ெசன்  
அந்த மக்கைளக் ேக ங்கள்! அவ்வா  ேபாராட்டம் 
நடத் கின்ற தாய்மாைரச் சந்தித் க் கைத ங்கள்! 
உண்ைமைய அறி ங்கள்! உண்ைமையக் கண்டறிந் , 
அவர்க க்கு நீதிைய வழங்குங்கள்! என்  நான் உங்கைளக் 
ேகட்கின்ேறன்.  

அண்ைமயிேல, ஐ.நா. சைபயின் விேசட அறிக்ைகயாளர் 
ெபன் எமர்சன் எம  நாட் க்கு வ ைகதந்தி ந்தார். அவர் 
கூறிய விடயமான , 2017.07.15ஆம் திகதிய ' ரேகசாி' 
பத்திாிைகயிேல ெவளிவந்தி க்கிற . “சர்வேதச ச கத்தின் 
ெபா ைமக்கும் ஓர் எல்ைல ண் ; இலங்ைகயிேல 
கீழ்த்தரமான சித்திரவைத இடம்ெப கிற ; பயங்கரவாதத் 
தைடச்சட்டத்தின்கீழ் த த் ைவக்கப்பட்ேடாைர வி விக்க 
ேவண் ம்; பயங்கரவாதத் தைடச்சட்டம் தமிழ்ச் சி பான்ைம 
மக்கைளேய பாதிக்கிற ." இவ்வா  ஐக்கிய நா கள் 
சைபயின் விேசட நி ணர் ெபன் எமர்சன் தன் ைடய 
க த் க்கைள ன்ைவத்தி ந்தார். அேத திகதிய 'தினக்குரல்' 
பத்திாிைகயி ம், “ஐக்கிய நா கள் சைபயின் அறிக்ைகயாளர் 
எமர்ச டன் நீதியைமச்சர் க ம்ெதானியில் வாதம்” என்ற 
தைலப்பில் ெசய்தி ெவளிவந்தி ந்த . அவ்வா  அவர் 
குறிப்பிட்டதற்காக, இந்த நாட் ேல அவ க்குப் 
பல்ேவ பட்ட ெந க்க கள் ெகா க்கப்பட்டன, இங்ேக 
உண்ைமகைளச் ெசால்ல வந்ததால். அவர்மீ  பல்ேவ பட்ட 
தாக்குதல்கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன. ஏெனன்றால், 
உண்ைமகைள ஏற் க்ெகாள்ள யா ம் தயாராக இல்ைல. 
அ ேபாலத்தான் ெவளிநாட் ந்  வ கின்ற வர்கள் 
ெசான்னா ம், அ  மைறக்கப்ப கிற . ஆகேவ, 
உண்ைமகைளக் கண்டறிவ தான் இந்த நாட் ேல உள்ள 

க்கியமான விடயமாகும்.  

2009ஆம் ஆண் க்குப் பிறகு, உண்ைமகைளக் 
கண்டறிவதற்காக நல் ணக்க ஆைணக்கு  உ வாக்கப் 
பட்ட . அந்த அறிக்ைகைய அப்ேபாதி ந்த ஜனாதிபதிேய 
வாசித்தி க்கிறார். ஆனால், அவர் நியமித்த நீதியரசர்கள் 
ெகாண்ட கு வால் ெசால்லப்பட்ட விடயங்களில் ஒ  
விடயம்கூட, இந்த நாட் ேல இ வைர நிைறேவற்றப் 
படவில்ைல. அதற்குப் பிற்பா , பரணகம ஆைணக்கு  
நியமிக்கப்பட்ட . அவ்வாைணக்கு கூட, இந்த நாட் ேல 
எதைன ம் ெசய்யவில்ைல; இ வைர யா க்கும் நீதி 
ெபற் க்ெகா க்கவில்ைல. அதற்குப் பிற்பா , இப்ெபா ம் 
பல ெவளிநாட் த் வர்கள் வ கிறார்கள், இராஜதந்திாிகள் 
வ கிறார்கள். "இங்குள்ள நிைலைமயான , இந்த நாட் ேல 
சாியானெதா  தீர்ைவ ேநாக்கி, இந்த மக்க க்கான ஒ  
பாைதைய ேநாக்கிச் ெசல்வைதக் காட் வதாக இல்ைல" 
என்ேற இவர்க ம் குறிப்பி கிறார்கள்  என்பைதத்தான் நான் 
இந்த இடத்திேல பதி ெசய்கிேறன்.  

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 
நா  நிம்மதியாக இ க்கேவண் ெமன்றால், இந்த நாட் ேல 
நீதி ம் சமாதான ம் இ க்கேவண் ெமன்றால், “நல்லாட்சி” 
என்கிற ெசால் நிைலத்தி க்க ேவண் ெமன்றால், காணாமல் 
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ஆக்கப்பட்ட பிள்ைளக ைடய தாய்மாாின் கண்ணீ க்கும் 
காணாமல் ஆக்கப்பட்ட இைளஞர்க ைடய மைனவி 
மா ைடய கண்ணீ க்கும் தா  வளர்த்  கம் சவரம் 
ெசய்யாமல், குந்தியி க்கின்ற தந்ைதமா ைடய கண்ணீ க்கும் 
தய ெசய்  இந்த நா  பதில் ெசால்ல ேவண் ம். தவறினால், 
இந்த நாட் ன் எதிர்காலத்ைத இயற்ைக ேவெறா  திைசக்குக் 
ெகாண் ெசல்லலாம். இயற்ைக என்ற கட ள் எப்ெபா ம் 
ஒேர திைசயில் ெசல்வதில்ைல. இயற்ைக தான் வி ம் ம் 
திைசயில், தான் வி ம் ம் பாைதயில்தான் எல்லாச் 
சமநிைலகைள ம் ெகாண் ெசல்கிற . அதனால்தான் 
மைழ ம் ெவயி ம் இந்த நாட் ைடய அரசியல் 
ெசயல்பா க ம் ஏன், உலக அரசிய ம்கூட  
இடம்ெப கிற . அதனால்தான் நான் குறிப்பி கிேறன். 
இயற்ைக என்கிற சமநிைலைய இந்த நா  சாியாகப் 
பின்பற்றத் தவறினால், அந்த இயற்ைகேயா  இைணந்  
நீதிைய வழங்கத் தவறினால், நாட் ன் நிைலைம மிக 
ேமாசமாகும் என்  கூறி, என  உைரைய 
நிைற ெசய்கிேறன். நன்றி! 

 
 
[අ.භා. 6.19] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම යහ පාලනය 

ෙගෙනන්න කටයුතු කළ, යහ පාලනය ෙගෙනන්න මහන්සි වුණු 
මන්තීවරයකු වන ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා අද දින සිය 
අමාත්ය ධුරෙයන් ඉල්ලා අස්වීම ගැන මා ආඩම්බර වනවා. 
ෙමොකද, අපට එවැනි ඉතිහාසයක් තිබුෙණ් නැහැ. ජනතාව අෙපන් 
ඉල්ලුෙව්, ෙම් රෙට් රැකී රක්ෂා සුලබ කරන්න කියලා ෙනොෙවයි; 
බඩු මිල අඩු කරන්න කියලා ෙනොෙවයි; ෙවනත් කාරණයක් 
ෙනොෙවයි; ෙම් රෙට් යහ පාලනය ස්ථාපිත කරන්න කියලායි. ෙම් 
රෙට් ෙහොරකම්, වංචා නිසා ෙම් රට ෙමොන තරම් සංවර්ධනය 
කළත් වැඩක් නැහැ. ඒ තත්ත්වයට රට පත්ෙවලා තිෙබනවා.  අද 
ෙම් රෙට් සුළුතරයක් සැප විඳිනවා; බහුතරයක් දුක් විඳිනවා. ඒ ෙද් 
නැති කරන්න, ර ෙට් යහ පාලනය, හැමට එක සමානව නීතිය 
කියත්මක කිරීම ස්ථාපිත කරන්න කියලා තමයි රෙට් ජනතාව 
ඡන්දය දුන්ෙන්.  

එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයකු වශෙයන් මා ආඩම්බර වනවා, 
මෙග් පක්ෂෙය් ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරෙයක්, ඇමතිවරෙයක්, උප 
සභාපතිවරෙයක් වන රවි කරුණානායක මැතිතුමා, තමුන්ට 
විරුද්ධව ෙචෝදනාවක් එල්ල වුණත්, එය ඔප්පු ෙනොවී තිබියදී, -ඒ 
ෙචෝදනා ඔප්පු ෙවලා නැහැ. ෙචෝදනාවක් විතරයි තිෙබන්ෙන්. ඒ 
ෙචෝදනාවට වැරැදිකාරෙයක් ෙවලා නැහැ.- සාක්ෂියක් දුන්නු 
පළියට, කවුරුන් ෙහෝ කණ්ඩායමක් එතුමා වැරැදිකාරයකු බව 
ඔප්පු කරන්න උත්සාහ කරද්දී, තමුන්ෙග් නිර්ෙදෝෂීභාවය ඔප්පු 
කරන්නත්, යහ පාලනය, පජාතන්තවාදය ෙපන්වන්නත්, රෙට් 
විනිවිදභාවය ෙපන්වන්නත් එතුමා සිය ඇමති ධුරෙයන් අස්වීම 
ගැනත්, එවැනි පූර්වාදර්ශයක් ෙදන්න පුළුවන්වීම ගැනත්. ෙමොකද, 
මීට ඉස්සරත් අපි දැක්කා, තිලක් මාරපන ඇමතිතුමා තමුන්ට 
එවැනි ෙචෝදනාවක් එල්ල වුණාම ස්ව කැමැත්ෙතන් ඉල්ලා 
අස්වුණු බව. "පරීක්ෂණ කරන එකට මා බාධාවක් ෙවයි. ඒ නිසා 
මා ඉල්ලා අස්ෙවලා ඒකට ඉඩ ෙදන්නම්" කියලා එදා එතුමා 
ඉල්ලා අස් වුණා. ඒ වාෙග්ම අද රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාත් 
සිය ඇමති ධුරෙයන් ඉල්ලා අස්වුණා, "මා පිළිබඳව කරන 
පරීක්ෂණ තවදුරටත් ශක්තිමත් කරන්න මා ෙමතැනින් අයින්ෙවලා 
බලාෙගන ඉන්නම් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියලා. එෙහම නැත්නම් 
මෙග් බලයක් පාවිච්චි ෙවයි" කියලා. ඒ නිසායි  අපි ඒ ගැන 
විෙශේෂෙයන් සතුටු ෙවන්ෙන්.   

එදා සාක්ෂියක් දීම සඳහා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාවට කැ ෙඳව්වාම ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් කණ්ඩායම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු කරන්න ෙදන්ෙන් නැතුව ෙම් ගරු 
සභාෙව් නිදාෙගන හිටපු හැටි අපි දැක්කා. විස්කි බිබී පසුව දා එළි 
වන කල් ෙම් ගරු සභාෙව් නිදාෙගන සිටියා. අපට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු කරන්න දුන්ෙන් නැහැ.  ෙමොකද, 
සාක්ෂියක් ෙදන්න අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිසමට කැ ෙඳව්වාය කියලා. නමුත් අද, රජෙය් කැබිනට් 
ඇමතිවරෙයක් ජනාධිපති ෙකොමිසමක් ඉදිරියට ගිහින් සාක්ෂි දීලා, 
තවදුරටත් පරීක්ෂණ ෙහොඳට කරෙගන යන්නය කියලා ඉල්ලා 
අස්වීමක් සිද්ධ කළා. මා හිතනවා, එෙහම කෙළේ යහ පාලනය 
ෙවනුෙවන් කියලා.  

අපි දන්නවා, ෙද්ශපාලනය ජරාජීර්ණ ෙවලා තිබුණාය කියලා. 
බලය අතට අරෙගන වැඩ කළ කාලයක්, පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයකු ෙහෝ කැබිනට් ඇමතිවරයකු ෙනොෙවයි, පාෙද්ශීය 
සභාවක මන්තීවරයකු පවා නීතිය ෙමෙහයවපු කාලයක් නිමා 
කිරීම සඳහා ෙම් ආණ්ඩුව කටයුතු කර තිෙබනවාය කියන එක 
පැහැදිලියි.  

අපි දන්නවා, තංගල්ෙල් පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා 
විෙද්ශීය කාන්තාවක් දූෂණය කරලා, ඇයෙග් ස්වාමිපුරුෂයා මරා 
දමනෙකොට නීතිය කියාත්මක වුෙණ් නැහැයි කියලා. ඔහු 
ෙපොලීසියටවත් ෙගන්වා ගන්න හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් 
අද අපි පූර්වාදර්ශයක් දීලා තිෙබනවා. අවුරුදු 2ක් තිස්ෙසේ ෙම් රට 
ආපු ගමන් ම ඟ දිහා බලනෙකොට විශාල ෙවනසක් සිදු වී 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් රෙට් යහ පාලනය ෙවනුෙවන් ඡන්දය දීපු 
අයට සතුටු ෙවන්න පුළුවන්. ෙමෙතක් ඉතිහාසෙය් එෙහම ෙදයක් 
තිබුෙණ් නැහැ. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට විරුද්ධව 
තිබුණු ෙචෝදනා දිහා බැලුවාම, නඩු පැවරීම් දිහා බැලුවාම, ෙම් 
නඩු අවසන් වන කල් එතුමන්ලා ෙද්ශපාලනෙයන් අයින් ෙවලා 
ඉන්නවාය කියලා ඉල්ලා අස්ෙවන්න ඕනෑ. හිටපු ජනාධිපතිවරයා 
පරාජයෙවලා ෙගදර ගිහින්, ඊට පස්ෙසේ බෙලන් ඇවිල්ලා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරෙයක් වනවා. විධායක ජනාධිපති කමය 
අෙහෝසි කරනවාය කියලා ජනතාව රවටා බලයට පත්වුණු හිටපු 
ජනාධිපතිවරයා සල්ලි දීලා විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් අරෙගන, 
එතුමන්ලාෙග් ඡන්දය ලබාෙගන මැෙරන කල් ජනාධිපති පුටුෙව් 
වැජෙඹන්න පුළුවන් විධියට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනස් කර 
ගන්නවා. එෙහම  ෙද්ශපාලන ඉතිහාසයක්  තිබුණත්, අද රවි 
කරුණානායක මැතිතුමා තමුන්ෙග් බලය අත් හැරියා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා තමුන්ෙග් බලය අත් හැරියා, විධායක බලතල කපා 
දැම්මා. ඇමතිවරුන්ට වරදක්, ෙචෝදනාවක් ඉදිරිපත් වනෙකොට 
හරිහැටි පරීක්ෂණය කරන්න කියලා එතුමන්ලා තමුන්ෙග් 
තනතුරු අත් හැරලා ගියා. අද රෙට් එවැනි ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා. රජය ගත් ෙම් 
කියාමාර්ගය තුළින් ජනතාවට විෙශේෂ පණිවුඩයක් නිකුත් වනවාය 
කියලා මා හිතනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි දන්නවා, ෙම් ර ෙට් යහ පාලනය 
නිර්මාණය කරන්න අපි ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කරලා තිෙබන 
බව."ෙකෝප්" කමිටුෙව් සභාපති ධුරය විපක්ෂයට භාර දුන්නා. 
ෙමෙතක් කල් "ෙකෝප්" කමිටුෙව් සභාපති ධුරය දැරුෙව් කවුද? 
ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරෙයක්. අද වුණත් රවි කරුණානායක 
මැතිතුමාට ඉල්ලා අස්වීමට පධාන ෙහේතුව වුෙණ්, "ෙකෝප්" 
කමිටුෙව් මතු වුණු පශ්නයකට එතුමාෙග් නම ගෑවී තිබීමයි. නමුත් 
එදා ෙම්වාද, "ෙකෝප්" කමිටුවට තිබුණු පශ්න? Greek Bond 
වංචාව ගැන කථා කළා. "Helping Hambantota" ඉඳලා පටන් 
ගත්තාම මිග් යානා ගනු ෙදනු ගැන කථා කළා. Greek Bond 
වංචාව මිලියන 8,000යි. ඒ වාෙග් ෙකෝටි-පෙකෝටි ගණන්වල 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වංචා ගැන ෙකොච්චර කථා කළත් ඇමතිවරෙයක් තියා 
ජනාධිපතිවරයාත් තවත් කල් බලෙය් ඉන්න හැදුවා මිසක් ඉල්ලා 
අස්වීමක් දැක්ෙක් නැහැ; ඒවා පිළිගැනීමක් දැක්ෙක් නැහැ. විනිවිද 
ෙපෙනන ෙලස කටයුතු කරන රජයක් වශෙයන් අපි කිසිම බයක් 
නැතුව අෙප් "ෙකෝප්" කමිටුෙව් සභාපතිකම විපක්ෂයට භාර 
දුන්නා විමර්ශනය කරන්න. අපට ඒක පශ්නයක් නැහැ.  දැන් 
වුණත් "ෙකෝප්" කමිටුෙව් සභාපතිකම ඉවත් කරන්න අෙප් 
පක්ෂයට තුෙනන් ෙදකක බලයක් තිෙබනවා; හැකියාවක් 
තිෙබනවා. නමුත් අපි එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අඩුපාඩු 
ෙහොයන්න, ඒවා ගැන කථා කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ඒකයි අපි ෙවනසක් ඇති කරන්න බලය ගත්ෙත්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙකොමිෂන් සභා හරහා 
රාජ්ය නිලධාරියා ශක්තිමත් කළා. එදා නඩුකාරවරෙයකුට පුළුවන් 
වුණාද, අද වාෙග් සාක්ෂි විමසන්න? රජෙය් නිලධාරිෙයකුට 
පුළුවන් වුණාද, අද වාෙග් සාක්ෂි ෙදන්න? ඇමතිවරෙයක් තියා 
පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරෙයක්වත් ෙපොලීසියට කැඳවා ගන්න 
පුළුවන් වුණාද? නමුත් අපි අද ෙම් ෙකොමිෂන් සභා හරහා ෙකොන්ද 
ෙකළින් තියාෙගන කටයුතු කරන්න පුළුවන් රාජ්ය ෙසේවයක් ඇති 
කළා. එම පතිඵල අද රට අත් විඳිනවා.  

ඊළඟට, අපි ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ 
පනත කියාත්මක කළා. එදා මිනිසුන්ට ෙතොරතුරු දැන ගන්න 
පුළුවන් වුණාද? හම්බන්ෙතොට වරාය පාඩු ලබනවා, රෙට් සල්ලි 
ගිලිනවා කියා කිව්වා. මමත්, මෙග් හිතවත් මන්තීවරු පිරිසකුත් 
හම්බන්ෙතොට වරාය බලන්න ගියා. නමුත් අපට යන්න දුන්නාද? 
අෙප් වාහන කුඩු කළා. ෙකෝ, ඒවාට නීතිය කියාත්මක වුණාද? 
එෙහම තිබුණු වාතාවරණයක් තමයි අපි ෙවනස් කෙළේ.  

ඊළඟට, අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය 
දීෙම් සහ ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත කියාත්මක කළා. ෙමොන ෙදයකට 
සාක්ෂි දුන්නත් අද පශ්නයක් නැහැ. ඒ සාක්ෂිකරුවා ආරක්ෂා 
කිරීමට රජය බැඳී සිටිනවා. එෙහම නීති අපි රටට ෙගනාවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. අද අගමැතිවරයාෙගන් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ට ඍජුව පශ්න කරන්න පුළුවන්. එෙහම ඉතිහාසයක් 
ෙම් රෙට් තිබුණාද? අගමැතිවරයාෙගන් ෙකළින් අහන්න පුළුවන්, 
ෙම් ෙදයට ෙමොකද කෙළේ, ෙම් ගත්ත තීන්දුවලට ෙහේතු ෙමොනවාද 
කියලා. එෙහම අහන්න පුළුවන් සංස්කෘතියක් අපි ෙම් රට තුළ 
ඇති කළා.  

ඊළඟට, මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, 
එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ෙම් රෙට් ආර්ථික විප්ලවයක් 
ඇති කළ බව. සීනි දමන්ෙන් නැතුව ෙත් බීපු, හාල් ෙපොලු, මිරිස් 
ෙපොලු තිබුණු ආර්ථිකය නැති කරලා, ෙම් රෙට් ශක්තිමත් 
ආර්ථිකයක් ඇති කළා. 1977 වසර -ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන යුගය- 
ඉතිහාසගත වුණා. ඒ වාෙග්ම ෛමතී-රනිල් රජයත් ඉතිහාසගත 
ෙවනවා. ෙම් රෙට් යහපාලන විප්ලවය ඇති කළ රජය වශෙයන් 
ෙම් රජය ඉතිහාසයට එකතු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා 
කරද්දී කිව්ෙව්, මහ බැංකු වාර්තාව ජිල්මාට් එකක් කියලායි. ඒෙක් 
තිෙබන අංක පිළිගන්න බැහැ කියලායි අපි කිව්ෙව්. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය විතරක් ෙනොෙවයි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ඇතුළු 
විපක්ෂෙය් සියලු පක්ෂ කථා කෙළේ, ෙම් අංක පිළිගන්න බැහැ, 
ෙම්වා ෙබොරු අංක කියලායි. එදා ඡන්ද කළා, ෙකොම්පියුටර් 
ජිල්මාට් දාලා. ඒ වාෙග් තමයි මහ බැංකු වාර්තාවත්. ජිල්මාට් 

එකක් තමයි තිබුෙණ්. නමුත් අද අපි කථා කරන්ෙන් ෙම් මහ 
බැංකු වාර්තාෙව් තිෙබන ෙදෝෂ -පශ්න- ගැනයි. ෙම් මහ බැංකු 
වාර්තාෙවන් එළි ෙවන ෙද් ගැන තමයි අද අපි කථා කරන්ෙන්. අපි 
කථා කළා, 2014 වසෙර් ඒක පුද්ගල ආදායම ගැන. හතර 
ෙදෙනක් ඉන්න පවුලක ආදායම සටහන් ෙවන්ෙන් රුපියල් 
191,000ක් ෙලසයි. එෙහම පවුල් නැහැ. සියයට 40ක ඒක පුද්ගල 
ෛදනික ආදායම ෙඩොලර් ෙදකකට වඩා අඩුයි. ඒ කියන්ෙන් 
රුපියල් 36,500ට වඩා අඩුයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
එෙහම තත්ත්වයක් තමයි එදා මහ බැංකු වාර්තාව ඉදිරිපත් 

කෙළේ. ඇති නැති පරතරය ෙකොච්චර ඉහළ ගිහිල්ලා තිබුණාද?  

නැති බැරි අය වැඩි වන, තිෙබන අය ෙකෝටි පෙකෝටිපතියන් 
වන සමාජයක් ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා තිබුෙණ්. නමුත්, අද ඊට වඩා 
ෙවනස්. අද ජනතාවට හැම ෙද් ගැනම ඇත්ත දැන ගන්න සලස්වා 
තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම මහ බැංකුෙව් 2016 වාර්ෂික වාර්තාව දිහා 
බැලුවාම අපි දන්නවා, රෙට් ණය පමාණය ස්ථාවර මට්ටමට 
ෙගෙනන්න ඕනෑ බව. ඒක සම්පූර්ණෙයන් ඇත්ත. ආණ්ඩුවට 
ෙකොපමණ ගල් මුල් එල්ල වුණත්, ආණ්ඩුවට ෙකොතරම් පශ්න 
ඇති කළත්, අපි ඇත්ත ෙද් ජනතාවට දැන ගන්නට සලස්වනවා. 
ණයක් ගත්තත්, ෙමොන ආකාරෙය් මූල්ය කටයුත්තක් සිදු වුණත්, 
අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට දැන ගන්න අවස්ථාව සලසනවා. රජය 
ෙමොන තීන්දුවක් ගත්තත්, ෙමොන ගිවිසුමක් ගැහුවත්, ෙම් රෙට් මහ 
ජනතාවට එම ගිවිසුම, එම තීන්දුව දැක බලාෙගන ඒ ගැන විවාද 
කරන්න, ඒ ගැන උද්ෙඝෝෂණය කරන්න, ඒ ගැන විෙරෝධය පළ 
කරන්න අවස්ථාව අපි ඇති කර තිෙබනවා. අපි හංගලා වැඩ 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අෙප් රජෙය් තීන්දුව තමයි යහපත් 
රජයක් නිර්මාණය කරලා, මහ ජනතාවෙග් අදහසුත් එකතු 
කරෙගන, රට ෙලෝකෙය් ඉහළ තැනකට ෙගන යෑම. නැතුව, 
පක්ෂෙය් බලය තියා ගන්න එක ෙනොෙවයි. අෙප් තීන්දුව, නිවැරදි 
ගමන් මාර්ගයයි.  

ෙම් වාර්තාව දිහා බැලුවාම විෙද්ශ ණය ෙගවීම් පිළිබඳව අපට 
ෙගොඩක් ෙද්වල් හිතන්න තිෙබන බව ෙපෙනනවා. අලුෙතන් ණය 
ගැනීම් අපට සීමා කරන්න ෙවනවා. අෙප් රජය ණය ගැනීම් සීමා 
කර, ණය ෙවනුවට ආෙයෝජන ලබා ගැනීම සඳහා දැන් කටයුතු 
කර තිෙබනවා. එදා රුපියෙල් අගය බෙලනුයි පාලනය කරෙගන 
හිටිෙය්. ඇෙමරිකානු ෙඩොලරයට අනුව රුපියෙල් අගය බෙලන් 
පාලනය කරෙගන හිටිෙය්. අද රුපියෙල් අගය නිදහෙසේ පා 
ෙවන්න ඉඩ දී තිෙබනවා. නිදහෙසේ පා ෙවන්න දීලා තිෙබන 
රුපියෙල් අගය ස්ථාවර කර ගන්න අපි ඉදිරිෙය්දී කටයුතු 
කරෙගන යනවා.  

මහ බැංකු වාර්තාෙව් රාජ්ය ආදායම පවර්ධනය කර ගැනීම 
ගැන සඳහන් වනවා. අපි දැනටමත් ඒ සඳහා අවශ්ය කියා මාර්ග 
අරෙගන තිෙබනවා. SriLankan Airlines එක ගත්ෙතොත්, 2014 
අවුරුද්ෙද් එක දවසක පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 10කට ආසන්නයි. 
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එම ආයතනෙය් වාර්ෂික පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 3,136යි. මත්තල 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ බැලුවත් පාඩුයි. ෙම් වාෙග් පාඩු ලබන ආයතන 
සම්බන්ධෙයන් ගත යුතු පියවර සාකච්ඡා කරලා, ජනතාවට විනිවිද 
ෙපෙනන ආකාරෙයන් එම ගැටලු විසඳන්න අපි කටයුතු කර 
තිෙබනවා. විපක්ෂය සමහර ෙවලාවට ෙම්වාෙය් තිෙබන අඩු පාඩු 
බලාෙගන අපි දීලා තිෙබන නිදහස තුළ අපට ගල් ගහනවා. දී 
තිෙබන නිදහස නිසායි ගල් ගහන්ෙන්. අපට ෙම් තර්ජන, ගර්ජන 
හා ගල් මුල් පහාර ඔක්ෙකෝම එන්ෙන් ෙම් නිදහස තුළයි. හැබැයි, 
එම නිදහස අපි අබ මල් ෙර්ණුවකින්වත් අඩු කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
නිදහස ජනතාවටත්, රාජ්ය යාන්තණයටත් අපි ලබා දීලා රට 
නිවැරදි මඟට ෙගන යනවා. අපට ඒ සඳහා පළපුරුදු, පරිපූර්ණ, 
ෙහොඳ තීක්ෂණ බුද්ධියක් හා හැකියාවක් තිෙබන 
ජනාධිපතිවරෙයක් හා අගමැතිවරෙයක් ඉන්නවා. එතුමන්ලා 
එක්ක අපට ෙම් ගමන් මඟ යන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බල්ෙලෝ බිරුවත් තවලම ඒ 
ගමන යනවා. ඒ ගමන ෙහමින්, ගමනාන්තය දක්වා ඉදිරියටම 
යනවා. ජනතා අදහස්, ජනතා සිතුම් පැතුම් මුදුන්පත් කර ගැනීම 
සඳහා අපි ඒ ගමන යනවා කියන එක පකාශ කරමින් මා නිහඬ 
වනවා.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
එකල්හි  ෙව්ලාව අ. භා.   6.30  වුෙයන්  මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමා විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව,   2016 මාර්තු මස 08වන දින සභා 
සම්මතිය අනුව, 2017 අෙගෝසත්ු මස 11 වන සිකුරාදා පූ, භා. 10.30 
වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

 

அப்ெபா , பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ ெகௗரவ தைலைம 
தாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா  
மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம், அதன  2016 மார்ச் 08ஆந் ேததிய 
தீர்மானத் க்கிணங்க, 2017 ஓகஸ்ட் 11, ெவள்ளிக்கிழைம .ப. 10.30  
மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 

It being 6.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER adjourned 
Parliament without Question put. 

Adjourned accordingly until 10.30 a.m. on Friday, 11th August, 
2017 pursuant to the Resolution of Parliament of 08th March, 2016. 
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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලික දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 

ජාතික ෙගවීම් ෙතොරතුරු පද්ධතිෙය් අධීක්ෂණය මහ 
බැංකුෙවන් ගිලිහී යාෙම් අවදානම 

 
සමෘද්ධි සහනාධාරය කපා හැරීම: 
සමාජ සවිබල ගැන්වීම්, සුභසාධන හා කන්ද උඩරට 

උරුමය පිළිබඳ අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
 

වරපසාද: 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙගෞරවයට 

හානි වන පරිදි හැසිරීම 
 
අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) 

(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත: 
ඉල්ලා අස්කර ගන්නා ලදී 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
Risk of Withdrawing Central Bank Supervision on 

National Payment Platform 
 

CURTAILMENT OF SAMURDHI BENFIT: 
Statement by Minister of Social Empowerment and 

Welfare and Kandyan Heritage 
 

PRIVILEGE: 
Unruly Behaviour of Members of Parliament 

Damaging Dignity of Parliament 
 

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (SPECIAL 
PROVISIONS) (AMENDMENT) BILL: 

    Withdrawn 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
தனி அறிவித்தல் ல வினா: 

ேதசிய ெகா ப்பன  தகவல் தள ேமற்பார்ைவ மத்திய 
வங்கியிடமி ந்  ந விச் ெசல் ம் அபாயம் 

 
ச ர்த்தி நிவாரணக் குைறப்  : 

ச க வ ட்டல், நலன் ாி மற் ம் கண்  
மர ாிைமகள் அைமச்சாின் கூற்  

 
சிறப் ாிைம: 

பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் பாரா மன்றத்தின் 
ெகளரவத்ைதக் களங்கப்ப த் ம் வைகயில் நடந்  
ெகாண்டைம 

 

குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (விேசட 
ஏற்பா கள்) (தி த்தம்) சட்ட லம்: 

      வாபஸ்  ெபறப்பட்ட  

අධිකරණ සංවිධාන පනත :  
නිෙයෝගය - ඉල්ලා අස්කර ගන්නා ලදී. 

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් ෙයෝජනා: 

පුරප්පාඩු වන ගාම නිලධාරි තනතුරුවල වැඩ බැලීෙම් 
පත්වීම් සඳහා කාර්යක්ෂම වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කිරීම 

උපාධිධාරීන් උපෙද්ශන නිලධාරින් ෙලස පාසල්වලට 
බඳවා ගැනීම 

 
කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 

අධිෙසේවක පදනම මත පත් කළ සහ වැඩ බලන 
විදුහල්පතිවරුන් 

நீதித் ைறச் சட்டம்: 
ஒ ங்குவிதி – வாபஸ் ெபறப்பட்ட  

 
தனி நபர் பிேரரைணகள்: 

ெவற்றிடமாகின்ற கிராம உத்திேயாகத்தர் பதவிகளில் 
பதிற்கடைம ாி ம் நியமனங்க க்காக விைனத் 
திறன்மிக்க ேவைலத்திட்டெமான்ைறத் தயாாித்தல் 

பாடசாைலக க்கு பட்டதாாிகைள உளவள 
அ வலகர்களாக ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்தல் 

 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண : 

மிைகநிரப்  ஊழியர் அ ப்பைடயில் நியமிக்கப்பட்ட 
மற் ம் பதிற்கடைம ாி ம் அதிபர்கள் 

JUDICATURE ACT: 
    Regulation – Withdrawn 
 
PRIVATE MEMBERS’ MOTIONS: 

Setting-up of an Efficient System to Make Acting 
Appointments on Grama Niladhari Posts that Fall 
Vacant 

Recruitment of Graduates as Counselling Officers to 
Schools 

 
ADJOURNMENT MOTION: 

Principals Appointed on Supernumerary Basis and 
Serving on Acting Basis 
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පූ.භා.10.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 10.30 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய) தைலைம 
வகித்தார்கள். 

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

 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 

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

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් 

කරමි. 

(i) 2014 වර්ෂය සඳහා ෛවද්ය විද්යා පශච්ාත් උපාධි 
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව; 

(ii) 2014 වර්ෂය සඳහා ෙකොළඹ විශව්විද්යාලෙය් ජාතික 
පුසත්කාල හා විඥාපන විද්යා ආයතනෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව; 

(iii) 2014 වර්ෂය සඳහා ෙකොළඹ විශව්විද්යාලයීය කෘෂි 
තාක්ෂණික හා ගාමීය විද්යා ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව; 

(iv) 2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා උසස ් තාක්ෂණ අධ්යාපන 
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව; සහ 

(v) 2013 සහ 2014 වර්ෂ සඳහා ෙප්රාෙදණිය විශව්විද්යාලෙය් 
විද්යා පශච්ාත් උපාධි ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තා සහ 
ගිණුම්. 

එම වාර්තා අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි. 

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

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ඉඩම් සහ 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ  අමාත්ය හා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - காணி மற் ம் 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2014 වර්ෂය සඳහා ජාතික මූලික 
අධ්යයන ආයතනෙය් 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, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මම 2014 වර්ෂය සඳහා පශ්චාත් අස්වැන්න පිළිබඳ තාක්ෂණ 
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 

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

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා කජු සංස්ථාෙව් 
වාර්ෂික වාර්තාව සහ ගිණුම් 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. 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙනෝටන් බිජ්, හැටන් පාර යන 

ස්ථානෙයහි පදිංචි ඒ.ඩී.ඒ. ෙනළුම් කුමාර මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමනි, අම්බලන්ෙතොට, ෙනෝනාගම, 

වැලිපටන්විල හන්දිය යන ස්ථාන ෙයහි පදිංචි එල්. වයි. 
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. ඊට කලින්, 

මම ගරු මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාෙගන්ම ඉල්ලා සිටිනවා කාලය 
සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියා. අතුරු පශ්න 
ෙදකක පිළිතුරුවලට පමණක් අපි ෙම් සතිෙය් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න එකඟ වුණා. ඉන්පසුව, ලබන පාර්ලිෙම්න්තු වාරෙය්දී 
නැවත වරක් අවධානයට ෙයොමු කරන්නත් අපි එකඟ වුණා.  

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 1-100/'15-(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, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සතියක කාලයක් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

 

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

 
ජාත්යන්තර සබඳතා ෙගොඩනඟා ගැනීම: පතිඵල 

சர்வேதச உற கைளக் கட் ெய ப் தல்: 
ெப ேப கள் 

FOSTER INTERNATIONAL RELATIONS: RESULTS 
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2. ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ)  වත්මන් රජය යහපත් ජාත්යන්තර සබඳතා ෙගොඩනගා 
ගැනීෙම් පතිඵලයක් ෙලස 2014 වසරට සාෙප්ක්ෂව, 2015 
වසෙර්දී; 

 (i) විෙද්ශීය පදාන ඉහළ ෙගොස ්තිෙබ්ද; 

 (ii) අපනයන ආදායම ඉහළ ෙගොස ්තිෙබ්ද; 

 (iii) නව විෙද්ශීය රැකියා ලැබීම් ඉහළ ෙගොස ්තිෙබ්ද; 

 (iv) වි ෙද්ශීය ෙපේෂණ ඉහළ ෙගොස ්තිෙබ්ද; 

 (v) විෙද්ශීය සෘජු ආෙයෝජන ඉහළ ෙගොස ්තිෙබ්ද; 

 (vi) ෙකොටස ්ෙවළඳ ෙපොෙළේ විෙද්ශීය ආෙයෝජන ඉහළ 
ෙගොස ්තිෙබ්ද; 

 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) தற்ேபாைதய அரசாங்கம் சிறந்த சர்வேதச 
உற கைளக் கட் ெய ப்பியதன் விைளவாக 2014 
ஆம் ஆண் க்கு ஒப்பீட்டளவில் 2015 ஆம் ஆண் ல்; 

 (i) ெவளிநாட்  அளிப் க்கள் அதிகாித் ள்ளதா; 

 (ii) ஏற் மதி வ மானம் அதிகாித் ள்ளதா; 

 (iii) திய ெவளிநாட் த் ெதாழில் வாய்ப் க்களின் 
கிைடப்பன  அதிகாித் ள்ளதா; 

 (iv) ெவளிநாட்  பண அ ப்பல்கள் அதிகாித் 
ள்ளதா; 

 (v) ெவளிநாட்  ேநர  தலீ கள் அதிகாித் 
ள்ளதா; 

 (vi) பங்குச் சந்ைதயில் ெவளிநாட்  தலீ கள் 
அதிகாித் ள்ளதா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs:   

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether foreign grants have increased; 

 (ii) export income has increased; 

 (iii) new foreign employment opportunities have 
increased; 

 (iv) foreign remittances have increased; 

 (v) foreign direct investments have increased; 
and 

 (vi) foreign investments in the share market 
have increased; 

 in the year 2015 when compared with the year 
2014 as a result of the action by the current 
government to foster better international relations? 

(b) If not, why? 

473 474 
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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, අගාමාත්ය සහ ජාතික පතිපත්ති හා 

ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
ෙදනවා. 

(අ) (i)  නැත. 

  ශී ලංකාව පහළ-මැදි ආදායම් ලබන රටක් ෙලස 
ඉදිරියට යාමත් සමඟ විෙද්ශීය පදාන කමෙයන් 
අඩු වී ඇත. 

 (ii)   2014 වසර හා සැසඳීෙම් දී 2015 වසෙර් දී භාණ්ඩ 
හා ෙසේවා මුළු අපනයන ආදායම වර්ධනය වී ඇත. 
පවාහන ෙසේවා, සංචාරක ෙසේවා සහ විදුලි 
සන්ෙද්ශ සහ පරිගණක ෙසේවා වැනි ෙසේවා 
අපනයනයන් 2014 වසරට වඩා 2015 වසෙර්දී 
වර්ධනය වී ඇත. ජාත්යන්තර භාණ්ඩ මිල ගණන් 
පහළ යෑම ෙහේතුෙවන්, 2014 වසරට සාෙප්ක්ෂව 
2015 වසෙර් දී භාණ්ඩ අපනයන ආදායම අඩු වී 
ඇත. එයට අමතරව, දියුණු ආර්ථිකවල සහ ශී 
ලංකාෙව් පධාන අපනයන ෙවෙළඳ ෙපොළවල, 
ආර්ථික වර්ධනය මන්දගාමී වීම ද ශී ලංකාෙව් 
අපනයන සඳහා ඉල්ලුම අඩුවීමට ෙහේතු ෙලස 
දැක්විය හැකිය. 

 (iii)  ගෘහ ෙසේවිකාවන් හා නුපුහුණු ශමිකයන් විෙද්ශ 
ෙසේවා නියුක්තිය සඳහා පිටත්ව යෑම අෛධර්යවත් 
කිරීම සඳහා රජය විසින් ගනු ලැබූ විවිධ 
පතිපත්තිමය කියාමාර්ග ෙහේතුෙවන්, ගෘහ 
ෙසේවිකාවන් ඇතුළු අර්ධ පුහුණු හා නුපුහුණු 
කාණ්ඩය යටෙත් වූ ශම සංකමණය පහත වැටුණි. 
එයට අමතරව, මැද ෙපරදිග කලාපය තුළ පවතින 
භූ-ෙද්ශපාලන අසථ්ාවරත්වය ද ෙමම පහත වැටීම 
සඳහා ෙහේතු විය. 

  ෙකෙසේ නමුත්, වෘත්තීයෙව්දීන් ඇතුළු පුහුණු 
කාණ්ඩය යටෙත් වන ශම සංකමණය වර්ධනය වී 
ඇත. සමසත්යක් ෙලස විෙද්ශ රැකියා සඳහා මුළු 
ශම සංකමණය 2014 වසරට සාෙප්ක්ෂව 2015 
වසෙර් දී පහත වැටුණි. 

 (iv) විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්තිකයින්ෙග් ෙපේෂණවල 
පධානතම සාම්පදායික මූලාශය වන මැද ෙපරදිග 
ෙතල් අපනයනය කරන රටවල ආදායම පහත 
වැටිම සහ එහි පතිඵලයක් ෙලස එම රටවල 
වර්ධනය මන්දගාමී වීම ෙහේතුෙවන් 2014 වසර හා 
සැසඳීෙම් දී 2015 වසෙර් විෙද්ශ ෙසේවා 
නියුක්තිකයින්ෙග් ෙපේෂණ ලැබීම් වර්ධනය වී 
ෙනොමැත. නමුත් 2016 වසෙර් නැවත වර්ධනයක් 
ෙපන්වයි.  

  පශන් අංක (අ) (iii) යටෙත් විසත්ර කරන ලද ශම 
සංකමණය පහත වැටීමට ෙහේතු වූ කරුණු ද 2015 
වසෙර් විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්තිකයන්ෙග් ෙපේෂණ 
ලැබීම් අඩුවීම සඳහා ෙහේතු විය. 

 (v) පධාන ජාතික මැතිවරණ ෙදකක් පැවැත්වීම 
ෙහේතුෙවන් සහ එක්සත් ජනපදෙය් ෙෆඩරල් 
සංචිත බැංකුව විසින් ෙපොලී අනුපාත ඉහළ දමනු 
ඇතැයි යන අෙප්ක්ෂාව මත ආෙයෝජකයින්ෙග් 
විශව්ාසය අඩුවීම, 2014 වසර සමඟ සැසදීෙම් දී 
2015 වසෙර් දී විෙද්ශීය ඍජු ආෙයෝජන පහළ 
යෑමට ෙහේතු විය. 

 (vi) 2015 වසෙර් පළමු කාර්තු තුන තුළ දී, එක්සත් 
ජනපදෙය් ෙපොලී අනුපාතික ඉහළ යනු ඇතැයි 
යන අෙප්ක්ෂාව සහ ඉන් අනතුරුව හතරවන 
කාර්තුෙව් දී ෙපොලී අනුපාතික ඉහළ දෑමීම නිසා 
නැගී එන ෙවළඳෙපොළ ආර්ථිකයන් ෙකෙරහි 
විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් තුළ ඇති විශව්ාසය 
අඩුවීම, ආෙයෝජනය අඩුවීමට ෙහේතු විය.  නමුත් 
2014 වසර තුළ ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොළ ඉතිහාසෙය් 
ෙදවන ඉහළ ශුද්ධ විෙද්ශ ආෙයෝජන වාර්තා වී 
ඇත. 

  2014 වසර හා සැසඳීෙම් දී 2015 වසෙර් දී ෙකොළඹ 
ෙකොටස ් ෙවළඳෙපොළ තුළ විෙද්ශීය ආෙයෝජන 
අඩු වීමට ෙහේතු විය. 

  ෙකෙසේ නමුත්, 2017 ජුනි මස අවසානෙය් දී 
ෙකොළඹ ෙකොටස ් ෙවළඳෙපොළ එ.ජ.ෙඩොලර් 
මිලියන 500.8 ක විෙද්ශීය ආෙයෝජන ලැබීමක් 
වාර්තා කෙළේ ය. 

(ආ) පැන ෙනොනගී. 

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

කලින් ෙමතුමාෙග් අවධානයට ෙම් කාරණය ෙයොමු කරනවා. ගරු 
රාජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා, "අපනයන ආදායම 
වැඩිෙවලා තිෙබනවා." කියලා. අනිත් ඔක්ෙකෝම අඩුෙවලා. නමුත් 
ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් 2015 වාර්ෂික වාර්තාෙව් Statistical 
Appendix එෙක් ඉතා පැහැදිලිව කියනවා, 2014දී ෙඩොලර් 
මිලියන 11,130ක් වුණු අපනයන ආදායම 2015දී 10,506 දක්වා 
පහත වැටී ඇත කියලා. 

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 
ෙමයයි. විෙද්ශ සබඳතා පිළිබඳ සෑම නිර්ණායකයක්ම - එතුමා 
එකකට "ඔව්" කිව්වා. හැබැයි, එතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් 
තිෙබන ආයතනයක් වන මහ බැංකුෙවන් නිකුත් කර තිෙබන 
වාර්තාෙව් කියනවා, "නැහැ" කියලා. ඒක තමයි නිල වාර්තාව. 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ සියලු 
නිර්ණායකයන්ෙග් පහත වැටීමක් ෙපෙනද්දී, තමුන්නාන්ෙසේලා 
"දැන් ෙවනදාට වඩා  ජාත්යන්තර සබඳතා යහපත් තැනට 
ඇවිල්ලා"ය කියන පදනම ෙමොකක්ද?  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්තටම මම "අපනයන ආදායම" 

කියන එෙකන් අදහස් කෙළේ භාණ්ඩ හා ෙසේවා කියන ෙදකම 
ගැනයි. ෙමතුමා ඒක නිවැරදි කර ගන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] 
නැහැ, නැහැ. භාණ්ඩ හා ෙසේවා කියන ෙදකම ගැනයි මම කිව්ෙව්. 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිව්ෙව් භාණ්ඩ අපනයනය ගැනයි. මම 
කිව්ෙව් භාණ්ඩ සහ ෙසේවා කියන ෙදකම ගැනයි. අපි ඒ ෙදවර්ගයම 
අපනයනය කරනවාෙන්. ඒ නිසා ඒ ෙදක ගැනයි කිව්ෙව්.  

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම නිදහසින් පසුව අෙප් 
රටට 1977 වසෙර්දී විවෘත ආර්ථිකය හඳුන්වා දුන්නා. ඉන් පසුව 
අපනයනය මත පදනම් වූ ආර්ථිකයක් ෙම් රෙට් ස්ථාපිත කරන්න 
තමයි අපි හැම ෙව්ලාෙව්ම කටයුතු කෙළේ. නමුත් පසුගිය අවුරුදු 
දහය තුළ -2015ට ඉස්ෙසල්ලා- ෙම් අපනයනය විශාල ෙලස කඩා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වැටුණා; ඒ වාෙග්ම GSP සහනය නැති කර ගත්තා. ඒ වාෙග්ම 
හම්බන්ෙතොට වරාය, මත්තල  ගුවන් ෙතොටුෙපොළ වැනි "සුදු අලි" 
ෙම් රෙට් බිහි කිරීම නිසා ආදායමක් නැති ණය බරින් හිර වුණු 
රටක් හැටියට තමයි අපට ෙම් රට 2015දී භාර දුන්ෙන්. අපි ඒක 
නැවත පතිපත්තිමය වශෙයන් ෙවනස් කළා. දැන් ෙවනෙකොට අපි 
GSP සහනය ලබා ෙගන තිෙබනවා. අපි නැවත අවශ්ය කටයුතු සිදු 
කර, යුෙරෝපයට මසුන් අපනයනය කිරීම සඳහා එම මත්ස්ය 
ෙවෙළඳ ෙපොළ ලබා ෙගන තිෙබනවා.  

අපි ඒ වාෙග් විවිධ පතිපත්තිමය ෙවනස්කම් කර තිෙබනවා. 
ඔබතුමන්ලා කථා කරන ෙකොට  ෙම්කත් මතක තියා ගන්න.  2015 
අෙගෝස්තු මාසෙය් තමයි අපි මහ මැතිවරණය පවත්වලා රජය 
පිහිෙටව්ෙව්. ඒ කාලෙය් අපි දැක්කා, විපක්ෂය ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැසිරුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා. විෙශේෂෙයන්ම 
අපි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් එක්ක එකතුෙවලා ජාතික ආණ්ඩුව 
හදන ෙකොට සමහර අය අපට විරුද්ධව ඡන්දය දීලා ඒක 
කඩාකප්පල් කරන්නත්  කියා කරනවා.    

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

ආදායම ඉහළ ෙගොස් තිෙබ්ද කියන පශ්නය ඇහුවාම, මම අහපු 
නැති පශ්නයකට උත්තර ෙදමින් ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ යැවීමට 
එතුමා උත්සාහ කරනවා. ෙහොඳ ෙවලාවට මා ළඟ ඉලක්කම් තිබුණු 
නිසා ඔබතුමාට ඇත්ත තත්ත්වය කියන්න පුළුවන් වුණා. අහන 
පශ්නයට උත්තර ෙනොදී ෙවනත් පශ්නයකට උත්තර දී ෙම් ගරු 
සභාව ෙනොමඟ යැවීමට උත්සාහ දැරීම ඔබතුමාෙග් ඇමති ධුරයට 
ෙකතරම් වටින්ෙන්ද? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ඇමති ධුරය ගැන කථා කරන්න 

කලින්- එතුමාට විරුද්ධව තමයි විෙද්ශ ආෙයෝජකයන්ට ෙහොර 
කරලා දැන් නඩුවක් තිෙබන්ෙන්. 

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

අධිකරණය ඉදිරිෙය් මට නඩු නැහැ. එතුමා තමයි විෙද්ශ 
ආෙයෝජකයන්ට ෙහොරකම් කරලා, 

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඔවුන් තුළ අෙප් රට ෙකෙරහි තිබුණු විශ්වාසය බිඳ වට්ටලා 
තිෙබන්ෙන්. මම නම් ෙහොෙරක් ෙනොෙවයි. නමුත් ෙහොෙරක් 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

අහනවා, මම ෙහොෙරක්ද 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කියලා.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙපෞද්ගලික පශ්න ගැන කියන්න එපා.  
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
 ෙහොරා 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඉඳගන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ඔබතුමා ඉඳගන්න. අපි ඒවා ඉවත් කරනවා. ෙමතැනදී 

ෙපෞද්ගලික පශ්න ඇතුළත් කර ගන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] 
ඔබතුමාෙග් වරපසාද පශ්නය ෙමොකක්ද, ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව, මම 

උසාවියක තිෙබන නඩුවක චූදිතයකු වී සිටියදී මට ඒ ගැන සභාෙව් 
අදහස් දක්වන්න බැහැ. ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව ඒ ගැන කථා 
කරන්නත් බැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, මම ඒවා ඉවත් කරනවා.  

 
මාර්ග අංක: 103,144,117 සහ 192 : ශී ලංගම බස ්

ධාවනය  
வழித்தட இல. 103, 144, 117 மற் ம் 192: இேபாச 

பஸ் ேசைவ 
ROUTE NOS. 103,144,117 AND 192: PLYING OF SLTB BUSES  

 

1122/’16 
3.  ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 

(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ               

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ෙකොළඹ අග නගරය ආශිතව මාර්ග අංක 103, 
ෙබොරැල්ල - නාරාෙහේන්පිට හා මාර්ග අංක 144 
රාජගිරිය - ෙකොටුව යන මාර්ගවල කිසිදු ලංගම 
බසර්ථයක්වත් ධාවනය  ෙනොවන බවත්; 

 (ii) ෙම් ෙහේතුෙවන් එම බස ්මාර්ග ෙපෞද්ගලික බසර්ථ 
හිමියන්ෙග් ඒකාධිකාරයට යටත් වීෙමන් එම 
මාර්ගවල ගමන් ගන්නා ජනතාව ගැටලු රාශියකට 
මුහුණ දී ඇති බවත්; 

 (iii) එෙසේම, මාර්ග අංක 117 රත්මලාන - නුෙග්ෙගොඩ 
මාර්ගය හා මාර්ග අංක 192  ෙමොරටුව - මහරගම 
මාර්ගවල ධාවනය වන්ෙන් එක් ලංගම බස ්රථයක් 
පමණක් වන බවත්; 

 එතුමා දන්ෙන්ද? 

477 478 

[ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා] 



2017 අෙගෝස්තු 11  

(ආ) ඉහත බස ්ගමන් මාර්ගවල අමතර ලංගම බස ්රථය බැගින් 
ධාවනය සඳහා එක් කිරීමට අවශ්ය පියවර ගන්ෙන්ද යන්න 
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ெகா ம்  தைலநகைரச் சார்ந்த தி இலக்கம் 
103, ெபாரைள - நாராேஹன்பிட்ட மற் ம் தி 
இலக்கம் 144 ராஜகிாிய - ேகாட்ைட ஆகிய 

திகளில் இ.ேபா.சைபயின் ஒ  ேப ந்ேத ம் 
ேசைவயில் ஈ ப வதில்ைல என்பைத ம்; 

 (ii) இதன் காரணமாக ேமற்ப  ேப ந்  திகள் 
தனியார் ேப ந்  உாிைமயாளர்களின் ஏகேபாக 
உாிைமக்கு உள்ளாகி ள்ளதன் லம் 
அவ் திகளில் பயணிக்கும் மக்கள் பல்ேவ  
பிரச்சிைனக க்கும் கம்ெகா த் ள்ளார்கள் 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேம ம், தி இலக்கம் 117 இரத்மலான - 
ேகெகாட மற் ம் தி இலக்கம் 192 

ெமாரட் வ — மஹரகம திகளில் இ.ேபா.        
சைபயின் ஒ  ேப ந்  மாத்திரேம ேசைவயில் 
ஈ ப கின்றெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) ேமற்ப  ேப ந்  பயண திகளில் ேமலதிகமாக 

இ.ேபா.சைபயின் ஒ  ேப ந்  தம் ேசைவயில் 
ஈ ப த் வதற்கு ேதைவயான நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Transport and Civil Aviation: 

(a) Is he aware that- 
 (i) not a single bus belonging to the Sri Lanka 

Transport Board (SLTB) ply on route No. 
103, Borella - Narahenpita and route No. 
144, Rajagiriya- Fort in the city of 
Colombo; 

 (ii) commuters on these routes face numerous 
difficulties as these routes are now under 
the monopoly of private bus owners; 

 (iii) only one bus belonging to the Sri Lanka 
Transport Board ply on route No. 117 
Ratmalana - Nugegoda and route No. 192, 
Moratuwa Maharagama routes? 

(b) Will he inform this House where arrangements 
will be made to have an extra SLTB bus each ply 
on those routes? 

(c) If not, why? 
 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
ගරු කථානායකතුමනි,  පවාහන හා  සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්  මා එම පශ්නයට පිළිතුර  ලබා ෙදනවා.  

(අ) (i) දැනට ධාවනය ෙනොෙව්.  

  මාර්ග අංක 103 වසර ෙදොළහක පමණ කාලයක 
සිටද, මාර්ග අංක 144 වසර හතරක  පමණ 
කාලයක සිටද ශී ලංගම බසර්ථ ධාවනය කර 
ෙනොමැත. 

 (ii) මාර්ග අංක 103 ෙකොටුව-ෙබොරැල්ල-
නාරාෙහේන්පිට හා මාර්ග අංක 144 රාජගිරිය-
ෙකොටුව, අධික මඟී පිරිසක් ගමන් ගන්නා මාර්ග 
බැවින්, පුද්ගලික බසර්ථ පමණක් ධාවනය කිරීම 
නිසා ජනතාවට ගැටලු ඇතිවිය හැකිය. 

 (iii) මාර්ග අංක 117 නුෙග්ෙගොඩ-රත්මලාන 

  මාර්ග අංක 117 නුෙග්ෙගොඩ-රත්මලාන මාර්ගෙය් 
බසර්ථ ධාවනය පුද්ගලික බසර්ථ සමඟ ඒකාබද්ධ 
කාලසටහනක් අනුව ධාවනය ෙකෙර්. ශී ලංගම 
මඟින් ෙමම මාර්ගෙය් බසර්ථ තුනක්  ධාවනය 
කළ යුතුව ඇත. දැනට බසර්ථ ෙදකක්  පමණක් 
ධාවනය ෙකෙර්. ඉදිරිෙය්දී ෙසේවක අවශ්යතාවද 
සම්පූර්ණ කිරීෙමන් පසුව ශී ලංගමට නියමිත 
බසර්ථ තුනම ධාවනය කළ හැකි බව දන්වමි. 

  මාර්ග අංක 192 ෙමොරටුව-මහරගම 

  ෙමම මාර්ගෙය් බසර්ථ හයක්  ශී ලංගම මඟින් 
ධාවනය කළ යුතු වුවත්, දැනට ධාවනය වනුෙය් 
බසර්ථ ෙදකක්  පමණි. ඉදිරිෙය්දී ෙසේවක 
අවශ්යතාව සම්පූර්ණ කිරීෙමන් පසුව ශී ලංගමට 
නියමිත බසර්ථ පමාණය ධාවනය කිරීමට කටයුතු 
කළ හැකි බව දන්වමි. 

(ආ) ෙමම තත්ත්වය නිවැරැදි කිරීම සඳහා ඉදිරිෙය්දී ශී ලංගම 
හා ෙපෞද්ගලික චකීය ඒකාබද්ධ කාලසටහන් කමය 
කියාත්මක කිරීෙම්දී සහ මහනගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය යටෙත් වන වැඩසටහන්වලින් පසුව ෙමම 
මාර්ගය සඳහා ද කාර්යක්ෂම, සුවපහසු ෙසේවාවක් ලබා 
දීමට අෙප්ක්ෂා කරමි. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, අතුරු පශ්න ගරු මුජිබුර් රහුමාන් 

මන්තීතුමා විසින් අසනවා ඇති. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඉහතින් සඳහන් කළ ආකාරයට, 
විෙශේෂෙයන්ම මාර්ග අංක 140 වැල්ලම්පිටිය සිට ෙකොල්ලුපිටිය 
දක්වා එකම SLTB බස්රථයක්වත් ගමන් කරන්ෙන් නැහැ. දැනට 
ධාවනය වන්ෙන් ෙපෞද්ගලික බස්රථ පමණයි.  

හවස 6.30, 7.00න් පස්ෙසේ ෙපෞද්ගලික බස් රථ වැඩ 
කරන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම වැල්ලම්පිටිෙය් ඉඳලා 
ෙකොල්ලුපිටියට යන මගීන්ට පසුගිය කාලෙය් සිටම ෙමය ෙලොකු 

479 480 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගැටලුවක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, CTB බස් ධාවනය වන්ෙන් 
නැහැ. ෙපෞද්ගලික බස් රථ ඔක්ෙකොම ධාවනය කිරීම සවස 
6.00න් පස්ෙසේ නවතිනවා.  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ෙම් පශ්නය වසර 12ක, 13ක කාලයක ඉඳලා තිෙබන 

පශ්නයක්. ලංගම බස ් රථ ධාවනයට ෙයදවීම නිසා ෙපෞද්ගලික 
බස් රථ හිමියන් සමඟ විශාල ආරාවුලක් -ගැටීමක්- ඇතිෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි ෙම් තත්ත්වය ඇතිෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
නමුත් අපි දැන් අෙප් පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
අමාත්යාංශයත්, මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යාංශයත් 
සමඟ සාකච්ඡා කරලා විෙශේෂ බස් රථ ෙසේවයක් ආරම්භ කිරීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා තිෙබනවා. දැනටමත් low-floor බස් 
රථ 100ක් අපි ඇණවුම් කරලා තිෙබනවා. නව බස් රථ 1,000කුත් 
පැමිෙණන්න තිෙබනවා. ෙම් බස් රථ ටිකත් ලැබුණාට පසුව 
කලින් තිබුණු පශ්න සියල්ලම විසඳලා, ඒකාබද්ධ කාල සටහනක් 
අනුව ඒ බස් රථ ධාවනය සඳහා ෙයොදවන්න අවශ්ය කටයුතු 
කියාත්මක කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
තව එක් අතුරු පශ්නයක් අහන්න තිෙබනවා, ගරු 

කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ෙපෞද්ගලික බස් රථ පමණක් 

ධාවනය වීම නිසා සවස් වරුව  - රාතී කාලය - වනෙකොට ෙකොළඹ 
නගරය ආශිතව ජීවත් වන ජනතාව ගමන් බිමන් යාෙම් 
අපහසුතාවට ලක් වනවා. ඒ නිසා ඉතා ඉක්මනින් ලංගම බස් රථ - 
CTB බස් - නගරය ඇතුළත ෙකටි දුර ධාවනය සඳහා ෙයොදවන්න 
කියා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා. 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
බස්නාහිර පළාෙත් මාර්ගස්ථ මඟී පවාහන සංගම් සමඟ අපි 

ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. ෙකෙසේ 
ෙවතත් ෙම් වසර තුළ අපි එය කියාත්මක කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙසේවක ගැටුම්, ෙපෞද්ගලික පශ්න සහ 
ලංගම සමඟ ගැටුම තමයි පශ්න හැටියට තිෙබන්ෙන්. මාර්ගසථ් 
මගී පවාහන අධිකාරිය සමඟ සාකච්ඡා කරලා, ෙම් පශ්නය අපි 
ඉතාම මෑතකදී විසඳනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

පානීය ජල අවශ්යතාව සඳහා වැය කළ මුදල : මාතර 
දිසත්ික්කය 

கு நீர்த் ேதைவக்காகச் ெசலவிடப்பட்ட பணம்: 
மாத்தைற மாவட்டம் 

MONEY SPENT ON DRINKING WATER REQUIREMENT:  
MATARA DISTRICT 

1309/’16 

5.  ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට 
අයත් මාතර දිසත්ික්කෙය් පිහිටි පාෙද්ශීය 
මධ්යසථ්ාන සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම මධ්යසථ්ාන පිහිටා ඇති සථ්ාන කවෙර්ද; 

 (iii) 2014.12.31 දින දක්වා පාෙද්ශීය මධ්යසථ්ාන 
මඟින් ලබා දී ඇති ගෘහසථ් හා ව්යාපාරික ජල 
සම්බන්ධතා පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (iv) 2015.01.01 සිට ෙම් දක්වා එකී පාෙද්ශීය 
මධ්යසථ්ාන මඟින් ලබා දුන් ජල සම්බන්ධතා 
සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) වර්ෂ 2013 සිට 2016 දක්වා මාතර දිසත්ික්කෙය් 
පානීය ජල අවශ්යතාවය සඳහා වැය කරනු ලැබූ 
මුදල් පමාණය වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 (ii) වර්ෂ 2013 සිට 2016 දක්වා ජාතික ජලසම්පාදන 
හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් මාතර 
දිසත්ික්කෙය් කියාත්මක කරනු ලැබූ පානීය ජල 
ව්යාපෘති සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii)  ෙම් වනවිට මාතර දිසත්ික්කෙය් පානීය ජල 
සම්බන්ධතා අයදුම් කර ඇති පාරිෙභෝගිකයන් 
සංඛ්යාව, එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය 
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iv) ඔවුන් සඳහා ජල සම්බන්ධතා ලබා දීම සිදු කරන 
දිනය කවෙර්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
நகர திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 
(அ) (i) ேதசிய நீர் வழங்கல் மற் ம் வ காலைமப் ச் 

சைபக்குச் ெசாந்தமான மாத்தைற மாவட்டத்தில் 
அைமந் ள்ள பிரேதச நிைலயங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நிைலயங்கள் அைமந் ள்ள இடங்கள் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) 2014.12.31ஆம் திகதி வைர பிரேதச நிைலயங் 
களால் வழங்கப்பட் ள்ள கு மைன மற் ம் 
வர்த்தக நீர் இைணப் களின் எண்ணிக்ைக 
தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

481 482 

[ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා] 
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 (iv) 2015.01.01ஆம் திகதி ெதாடக்கம் இற்ைறவைர 
ேமற்ப  பிரேதச நிைலயங்கள் லம் வழங்கப் 
பட் ள்ள நீர் இைணப் களின் எண்ணிக்ைக 
தனித்தனியாக எவ்வளெவன் பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2013 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2016 ஆம் ஆண்  
வைர மாத்தைற மாவட்டத்தின் கு நீர்த் 
ேதைவக்காகச் ெசலவிடப்பட் ள்ள பணத் 
ெதாைக ஆண்  வாாியாக தனித்தனியாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) 2013ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2016ஆம் ஆண்  
வைர ேதசிய நீர் வழங்கல் மற் ம் 
வ காலைமப் ச் சைபயினால் மாத்தைற 
மாவட்டத்தில் நைட ைறப்ப த்தப்பட் ள்ள 
கு நீர் விநிேயாகக் க த்திட்டங்களின் 
எண்ணிக்ைக யா   என்பைத ம்; 

 (iii) இன்றளவில் மாத்தைற மாவட்டத்தில் கு நீர் 
இைணப் கைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக 
விண்ணப்பித் ள்ள பாவைனயாளர்களின் 
எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி  வாாியாகத் தனித்தனியாக எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (iv) இவர்க க்கு கு நீர் இைணப் கைள வழங்கும் 
திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of City Planning and Water 

Supply: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number  of  regional centres of the 
National Water Supply and Drainage Board 
located in Matara District; 

 (ii) the places in which the aforesaid centres are 
located; 

 (iii) the number of household and  business 
water connections that had been given by 
the aforesaid regional centres up to 31. 12. 
2014, separately; 

 (iv) the number  of household and  business 
water connections given by the aforesaid 
regional centres during the period from 
01.01.2015 up to now, separately? 

(b) Will  he also inform this House - 

 (i) the amount of money spent on the drinking 
water requirement in Matara District in each 
year during the period from the year 2013 
up to 2016, separately; 

 (ii) the number of drinking water projects 
implemented by National Water Supply and 
Drainage Board in Matara District during 
the period from the year 2013 up to 2016; 

 (iii) the number of consumers who have applied 
for drinking water connections in each 
Divisional Secretary's Division in Matara 
District by now, separately; 

 (iv) the date on which water connections will be 
given to them? 

(c) If not, why?    
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i) මාතර දිසත්ික්කය තුළ පිහිටි පාෙද්ශීය ෙසේවා 
මධ්යසථ්ාන ගණන 01කි. ඒ යටෙත් ඇති වැඩ භාර 
නිලධාරි කාර්යාල ගණන 19ක් ෙව්. 

 (ii) එම සථ්ාන ඇමුණුම් 01හි සඳහන්ව ඇත.  

 (iii) 2014.12.31 දින දක්වා මාතර දිසත්ික්කය තුළ 
ලබා දී ඇති ජල සම්බන්ධතා පමාණය 

 

             (iv) 2015.01.01 සිට ෙම් දක්වා මාතර දිසත්ික්කය තුළ 
ලබා දී ඇති ජල සම්බන්ධන සංඛ්යාව. 

 

(ආ) (i) 2013 සිට 2016 දක්වා මාතර දිසත්ික්කෙය් පානීය 
ජල අවශ්යතාව සඳහා වැය කරනු ලැබූ මුදල් 
පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 

  

 (ii) ජල සැපයුම් ව්යාපෘතීන් ෙලස මාතර දිසත්ික්කය 
තුළ පිහිටි ජල සම්පාදන කම මඟින් ජල නළ දීර්ඝ 
කිරීම සිදු කිරීෙමන් විශාල පිරිසකට ජල පහසුකම් 
සැපයීමට පියවර ෙගන ඇත. 

  (ඇමුණුම් අංක IV) එක් එක් වර්ෂයන් තුළ සිදු 
කරන ලද ජල නළ දීර්ඝ කිරීම් ව්යාපෘතීන් 
සංඛ්යාව පහත සඳහන් පරිදි ෙව්. 

  

                   2013 2014 2015 2016 මුළු 
               ව්යාපෘති 
                  ගණන 

ජලනල දීර්ඝ කිරීම්       48       107    36 11 202 
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පතිපාදනය     වර්ෂය     

    2013   2014   2015   2016 ෙවනත් 

පුනරුත්ථා
පන 
අරමුදල 21,432,000.00 21,642,000.00 20,650,000.00 11,790,000.00 

ඇමුණුම 
II 

පාග්ධන  
අරමුදල 

102,261,252.00 55,322,663.00 108,050,714.00 174,193,089.00 

ඇමුණුම 
III 

ජලනල 
දීර්ඝ කිරීම 

24,880,278.00 68,679,664.00 29,446,707.00 8,968,773.00 

ඇමුණුම 
IV 

එකතුව 
148,573,530.00 145,644,327.00 158,147,421.00 194,951,862.00 

  

ගෘහසථ් ව්යාපාරික (ගෘහස්ත 
ෙනොවන)  

මුළු ගණන 

81,336 5,035 86,371 

ගෘහසථ්  ව්යාපාරික (ගෘහස්ත 
ෙනොවන) 

මුළු ගණන 

7,946 781 8,727 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii)  මාතර දිසත්ික්කෙය් පානීය ජල සම්බන්ධතා අයදුම් 
කර ඇති පාරිෙභෝගිකයින් සංඛ්යාව 2017.06.30 
දිනට 3,447කි. එය ජල සම්පාදන කමයන්ට අනුව 
පහත සඳහන් පරිදි ෙව්. 

ජල සම්බන්ධන අයදුම් කර ඇති පාරිෙභෝගිකයන් සංඛ්යාව 

 (iv) ජල සම්බන්ධතා ලබාදීම සිදු කරන දිනයන්. 

  මාතර/මිරිසස් ජල සම්පාදන කමයන් ආවරණය 
වන පෙද්ශවල මසකට ජල සම්බන්ධන 50ක් 
පමණ ලබාදීම සිදු ෙකෙර්. 

  මාලිම්බඩ ජල සම්පාදන කමය යටෙත් ආවරණය 
වන පෙද්ශවල මසකට ජල සම්බන්ධන 10ක් 
පමණ ලබාදීම සිදු ෙකෙර්. 

  ෙදවිනුවර හා ගන්දර ජල සම්පාදන කමෙය් 
ෙදවිනුවර හා ගන්දර ජල කුලුනුවලින් ආවරණය 
වන පෙද්ශවල මසකට ජල සම්බන්ධන 05ක් 
බැගින් ලබාදීම සිදු ෙකෙර්. 

   වැලිගම ජල සම්පාදන කමය යටෙත් ආවරණය 
වන පෙද්ශවල මසකට ජල සම්බන්ධන 25 බැගින් 
ලබාදීම සිදු ෙකෙර්. 

  ෙකෝට්ෙටෙගොඩ, දික්වැල්ල හා කුඩාවැල්ල ජල 
සම්පාදන කමවල හා දියගහ ජල තටාකෙයන් 
ආවරණය වන පෙද්ශවල ජල සම්බන්ධතා ලබාදීම 
ඇල්ලකන්ද ජල ව්යාපෘතිය, කැකණදුර ජල 
ව්යාපෘතිය සහ මාලිම්බඩ ජල පවිතාගාරෙය් 

ධාරිතාව ඒකක 6,000කින් වැඩි කිරීම යන ෙකටි 
කාලීන ව්යාපෘති අවසන් කිරීෙමන් පසු අග 
භාගෙය් සිට සීමිත පරිදි සිදු කළ හැක. 

  මීට අමතරව මාතර අදියර IV ව්යාපෘතිය 
කියාත්මක කිරීෙමන් පසුව සියලුම ජල සම්පාදන 
කමයන්හි සීමාවකින් ෙතොරව ජල සම්බන්ධන 
ලබාදීම 2021 මැද භාගෙය් සිට සිදු කළ හැක. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.   

 ඇමුණුම් සභාගත* කරමි.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් මිත ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 

ඇමතිතුමාව අපහසුතාවට පත් කිරීමට මම බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද ෙම්ක එතුමාෙග් විෂය ෙනොෙවයි.  

නමුත්, ෙම් කියන ආකාරයට ෙම්ක සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ, 
ගරු කථානායකතුමනි. ගරු ගයන්ත කරුණානායක ඇමතිතුමනි, 
උදාහරණයක් විධියට මාතර දිසත්ික්කෙය් ඉහළ විටියල පිහිටි 
කාෙව්යෝදය ගමට පානීය ජලය නැතිව මාස ගණනක් ගත ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් හැම දාම වාෙග් උද්ෙඝෝෂණයක් 
තිෙබනවා. ෙම් ජල සම්බන්ධතා දීම සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු 
ගැටලුවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. මම ඒ සම්බන්ධෙයන් නිලධාරින් 
පිට වරද ආෙරෝපණය කරනවා ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි. 
නමුත්, මාතර දිස්තික්කයට ෙම්ක බරපතළ ගැටලුවක්. ජල 
සම්බන්ධතා 5,000කට වැඩි පමාණයක් ඉල්ලුම් කරලා තිෙබනවා. 
ගරු කථානායකතුමනි, "දැයට කිරුළ" යටෙත් "මාතරට වතුර" 
කියලා කියාත්මක කරන්න ගිය ෙම් ෙයෝජනා කමයට ඉතා 
මෑතකදී උත්සවාකාරෙයන් මුල්ගල තැබුවා. නමුත්, ඒ ෙද්ට 
සම්බන්ධ ෙටන්ඩර් සියල්ලම අවළංගු කළා. එම නිසා අවුරුදු 
ෙදකක කාලයක් නිරපරාෙද් නැති වුණා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමාට මම ඇඟිල්ල දිගු කරනවා ෙනොෙවයි. ඔබතුමා ඒ ගැන 
දන්ෙන් නැහැ. බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
දන්නවා. නමුත්, ෙම් කියන විධියට 2021 වසෙර්දී ෙම් ෙයෝජනා 
කමය කියාත්මක වන ෙකොට "දැයට කිරුළ" යටෙත් ෙම් සඳහා 
ෙවන් කර තිබුණු රුපියල් මිලියන 220ක් කපා හැරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඇමතිතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙමොනවා හරි දන්නවාද? ඔබතුමා 

ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරනවාද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙම් පශ්නයට අදාළ අමාත්යාංශය භාර ඇමතිවරයා ෙම් 

අවස්ථාෙව් නැති වුණත්, මාතර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන 
බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා දැනුම් ෙදනවා, ෙකොන්තාත්කරු විසින් 
දැමූ නඩුවක් නිසා තමයි ලු ඒ තත්ත්වය උදා වුෙණ් කියලා. ඕනෑ 
නම්, එතුමා වැඩිදුර - 

 

485 486 

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

ජල සම්පාදන 
කමය 

අදාළ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය 

ජල සම්බන්ධන 
අයදුම් කර ඇති 
පාරිෙභෝගිකයන් 

සංඛ්යාව 
(2017.06.30) 

මාතර/ මිරිස්ස මාතර පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය  වැලිගම - තිහෙගොඩ -
ෙදවිනුවර පා.ෙල්. ෙකොට්ඨාසවල 
ෙකොටසක් අයත් ෙව්. 

         965 

මාලිම්බඩ මාලිම්බඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය වැලිගම - තිහෙගොඩ - 
කඹුරුපිටිය පා.ෙල්. 
ෙකොට්ඨාසවලින් ෙකොටසක් අයත් 
ෙව්. 

           39 

ෙදවිනුවර ෙදවිනුවර පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය හා මාතර පා.ෙල්. 
ෙකොට්ඨාසෙය් ෙකොටසක් අයත් ෙව්. 

         714 

ගන්දර ෙදවිනුවර හා දික්වැල්ල පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයන්හි ෙකොටසක් 
අයත් ෙව්. 

  

ෙකෝට්ටෙගොඩ දික්වැල්ල පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය් ෙකොටසක් අයත් ෙව්. 

          283 

දික්වැල්ල දික්වැල්ල පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය හා ෙබලිඅත්ත පා.ෙල්. 
ෙකොට්ඨාසෙය් ෙකොටසක් අයත් ෙව්. 

          792 

කුඩාවැල්ල තංගල්ල පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය් ෙකොටසක් අයත් ෙව්. 

          216 

වැලිගම වැලිගම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය හා වැලිපිටිය පා.ෙල්. 
ෙකොට්ඨාසෙය් ෙකොටසක් අයත් ෙව්. 

        438 

  එකතුව         3,447 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරලා පියවර ගන්න. ඒක ජනතා 

පශ්නයක්. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මම අතුරු පශ්න අහන්න යන්ෙන් නැහැ, ගයන්ත 

කරුණාතිලක ඇමතිතුමාට ඒ අතුරු පශ්නවලට උත්තර දීමට 
ෙනොහැකි නිසා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔක්ෙකෝම මම අදාළ ඇමතිතුමාට ෙයොමු කරනවා. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
නමුත්, අඩු ගණෙන් ඔබතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් වග කීමක් 

ගන්න. ඉහළ විටියල, කාෙව්යෝදය ගෙම් පානීය ජලය 
සම්බන්ධෙයන් ඉතාම බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙකෝට්ෙට්ෙගොඩ, දික්වැල්ල වැනි පෙද්ශවලත් විශාල පානීය ජල 
ගැටලුවක් තිෙබනවා. ෙම් පෙද්ශවලට පානීය ජල සබඳතා ලබා 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, බුද්ධික පතිරණ 
මන්තීතුමා මාතර දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව් සභාපති 
විධියට ෙම් සම්බන්ධෙයන් දන්නවා. අපට තමුන්නාන්ෙසේලා 
නිෙයෝගයක් එවා තිෙබනවා, ජලය ෙගන යන නල මාර්ග දීර්ඝ 
කිරීම සඳහා මුදල් ෙවන් කරන්න එපා කියලා. 

ඔබතුමාත් ඒක පිළිගන්නවා ෙන්ද ගරු බුද්ධික පතිරණ 
මන්තීතුමනි? ජල සම්බන්ධතා දීර්ඝ කිරීම් සඳහා මුදල් ෙවන් 
කරන්න එපා කියලා අපට නිල ඉල්ලීමක් තිෙබනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. ඒකයි සැබෑ තත්ත්වය. ඒ නිසා අපි මුදල් ෙවන් 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක ''නිල්, ෙකොළ, රතු''  පශ්නයක් ෙනොෙවයි, 
පානීය ජලය පිළිබඳ පශ්නයක්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම හිටපු 

ඇමතිතුමා කියන කාරණය සත්යයක්. ඒක ෙද්ශපාලන කාරණයක් 
නිසා ෙනොෙවයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඇත්තටම  ''මාතර අදියර iv'' 
ජල සම්පාදන ව්යාපෘතිය නිමා වීෙමන් පසුව ජල පශ්නය 
විස ෙඳනවා. හැබැයි, ඒක ටිකක් කල් යන වැඩක්.  ඒ වන තුරු ෙම් 
කියන අවම ජල සම්බන්ධතා පමාණය දිය යුතුයි. ඒවා ෙදන්න 
තිෙබන ගැටලුව නිසා තමයි ෙම් තත්ත්වය තිෙබන්ෙන්. අනික් 
කාරණය ෙම්කයි. ෙම් කල් යෑම සිද්ධ වුෙණ්ත් 
ෙකොන්තාත්කරුවන් අතර තිබුණු නඩු පශ්නයක් නිසායි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක අමාත්යතුමනි, ඒ සම්බන්ධව ගරු 

අමාත්යතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න.  

මැණික් හා සව්ර්ණාභරණ ෙවන්ෙද්සි: පතිලාභ 
இரத்தினக்கல் மற் ம் ஆபரண ஏல விற்பைனகள்: 

அ கூலங்கள்  
GEM AND JEWELLERY AUCTIONS: BENEFITS 
              

   1412/’16 
6. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1):  

(අ) (i) 2016 අය වැෙයහි අංක 178 ෙයෝජනාෙවහි 
සඳහන් පරිදි, අෙපේල් සහ ඔක්ෙතෝබර්  මාසවලදී  
මැණික්, සව්ර්ණාභරණ හා දියමන්ති ෙවන්ෙද්සි 
ෙදකක් ෙයෝජිත පරිදි පවත්වනු ලැබුෙව් නම්, ඒ 
තුළින් රටට ලැබුණ පතිලාභ පැහැදිලි කරන්ෙන්ද; 

 (ii) රත්නපුර නගරෙයහි, මැණික් ෙවෙළඳ 
මධ්යසථ්ානයක් පිහිටුවීම සඳහා රජය මඟින් 
ෙපෞද්ගලික අංශයට ලබාදුන් අනුගහය  කවෙර්ද; 

 (iii) උක්ත අය වැය ෙයෝජනාව අනුව, ගුවන් 
ෙතොටුපෙළහි පිහිටුවනු ලැබූ මැණික් හා 
සව්ර්ණාභරණ සාප්පු සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම නව සාප්පුවල හිමිකරුවන් කවුරුන්ද;  
 (v) ෙම් වනවිට ශී ලංකාෙව් ගුවන් ෙතොටුපළවල 

කියාත්මක වන තීරුබදු රහිත මැණික් හා 
සව්ර්ණාභරණ ෙවළඳසැල්, ඒවා ආරම්භ කළ 
දිනයන්, ඒවාෙය් හිමිකරුවන් සහ සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා අධිකාරියට ෙගවනු ලබන මාසික කුලිය 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?   

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) 2016ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல திட்டத்தில் 
178ஆம் இலக்க பிேரரைணயில் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா  ஏப்பிறல் மற் ம் 
ஒக்ேடாபர் மாதங்களில் உத்ேதசிக்கப்பட்டவா  
இரத்தினக்கற்கள், ஆபரணங்கள் மற் ம் 
ைவரங்க க்கான இரண்  ஏல விற்பைனகள் 
உத்ேதசிக்கப்பட்டவா  நடாத்தப்பட் ப்பின், 
அத டாக நாட் ற்கு கிைடத்த அ கூலங் 
கைள ெதளி ப த் வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) இரத்தின ாி நகரத்தில் இரத்தினக்கற்கள் 
விற்பைன நிைலயெமான்ைறத் தாபிப்பதற்கு 
அரசாங்கத்தினால் தனியார் ைறக்கு வழங்கப் 
பட்ட அ சரைணகள் யாைவெயன் பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  வர  ெசல த் திட்டப் பிேரரைணக் 
ேகற்ப விமான நிைலயத்தில் தாபிக்கப்பட்ட 
இரத்தினக்கற்கள் மற் ம் ஆபரணங்கள் 
விற்பைன நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) இந்த திய விற்பைன நிைலயங்களின் 
உாிைமயாளர்கள் யாவெரன்பைத ம்; 
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 (v) தற்ேபா  இலங்ைகயின் விமான நிைலயங்களில் 
இயங்கிவ கின்ற தீர்ைவ வாியற்ற இரத்தினக் 
கற்கள் மற் ம் ஆபரணங்கள் விற்பைன 
நிைலயங்கள், அைவ ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதிகள் 
மற் ம் அவற்றின் உாிைமயாளர்கள் மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அதிகாரசைபக்குச் 
ெச த்தப்ப கின்ற மாதாந்த வாடைக 
ஆகியைவ ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House -  
 (i) whether he will explain the benefits accrued 

to the country if two gem,  jewellery and 
diamond auctions were held in April and 
October as proposed in Proposal No. 178 of 
the 2016 Budget; 

 (ii) the patronage extended by the Government 
to the private sector to establish a gem 
emporium in the Ratnapura town; 

 (iii) the number of gem and jewellery shops 
established at the airport as per the above 
Budget Proposal;  

 (iv) the owners of said new shops; 
 (v) separately, the number of duty-free gem and 

jewellery shops operative at present at the 
airports in Sri Lanka, the dates of their 
commencement, their owners and the 
monthly rental paid to the Civil Aviation 
Authority?  

(b) If not, why?      
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර ලබා ෙදනවා.  

(අ)   (i)  2016 වර්ෂෙය්දී අෙපේල් සහ ඔක්ෙතෝබර් මාස ද 
ඇතුළත්ව ජාතික මැණික් හා සව්ර්ණාභරණ 
අධිකාරිය විසින් මැණික් ෙවන්ෙද්සි 06ක් පවත්වා 
ඇත. එම ෙවන්ෙද්සිවලින් ලැබී ඇති මුළු ආදායම 
රුපියල් මිලියන 159කි.  

  එම ෙවන්ෙද්සි තුළින් ලැබුණු පතිලාභ පහත පරිදි 
ෙව්.  

•   ෙවන්ෙද්සි ආදායමින් සියයට 10ක 
පමාණයක් අඩු ආදායම්ලාභින් ෙවත 
පදානය කිරීම තුළින් ඔවුන්ෙග් ජීවන 
මට්ටම උසස ්වීම. 

•  ෙවන්ෙද්සි පවත්වන පෙද්ශෙය් ආගමික 
සථ්ාන සංවර්ධනය සඳහා මුදල් ලබාදීම. 

•   ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ මැණික් ගල් සංසරණය 
වැඩිවීම තුළින් වක ආදායම් මාර්ග බිහිවීම 
සහ අපනයන අවසථ්ා වැඩිවීම.  

 (ii)  රත්නපුර නගරෙය් ෙදමුවාවත මැණික් වීදිය 
ජාත්යන්තර මැණික් වීදියක් ෙලස සංවර්ධනය 
කිරීම සහ මැණික් කුලුන ඉදිකිරීම තුළින් රත්නපුර 
නගරෙය් සංවර්ධනය අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්.  

  ෙමම මැණික් කුලුන මහල් හතරකින් සමන්විත 
අඩි 13350ක ඉඩ පමාණයක් සහිතව ඉදි කිරීමට 
සැලසුම් කර ඇත. ෙම් සම්බන්ධව වැඩකටයුතු සිදු 
කරමින් පවතින අතර, ජාතික මැණික් හා 
සව්ර්ණාභරණ අධිකාරිය මඟින් පතිපාදන ෙවන් 
කර ඇත. 

 (iii)   පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යාංශෙය් 
වාර්තා අනුව සාප්පු සංඛ්යාව 03කි. 

 (iv)   එම සාප්පුවල හිමිකරුවන් පහත දැක්ෙව්. 
1.  අංක 02- D දරන සෑම් ෙජම්ස ් (පුද්ගලික) 

සමාගම 
2.  අංක 22 - D  දරන සෑම් ෙජම්ස ්(පුද්ගලික) 

සමාගම 
3.  අංක 25 - D  දරන ෙපේමදාස ඇන්ඩ් 

කම්පැනි (ජුවලර්ස)් (පයිෙවට්) ලිමිටඩ් 
 (v)   පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යාංශෙය් 

වාර්තා අනුව, ෙම් වන විට ශී ලංකාෙව් ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළවල කියාත්මක වන තීරුබදු රහිත 
මැණික් හා සව්ර්ණාභරණ ෙවළඳසැල්, ඒවා 
ආරම්භ කළ දිනය, ඒවාෙය් හිමිකරුවන් හා ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ අධිකාරියට ෙගවනු ලබන මාසික 
කුලිය පිළිබඳ විසත්ර ඇමුණුම් අංක 01 හි සඳහන් 
ෙවනවා. මා එය සභාගත* කරනවා. 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී. 

ගරු මන්තීතුමනි, අතුරු පශ්න තිෙබනවා නම් අහන්න. අපි 
ඒවා අදාළ ගරු අමාත්යවරයාට  ෙයොමු කරනවා. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annex tabled: 
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[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 

  කටුනායක 
බණ්ඩාරනා

යක 
ජාත්යයන්ත
ර ගුවන් 
ෙතොටුෙපො
ෙළහි 

කියාත්මක 
වන තීරුබදු 

රහිත 
මැණික් හා 
ස්වර්ණා 
භරණ 
ෙවෙළඳ 

සැෙලහි නම 

තීරු බදු 
රහිත 
මැණික් 
හා 
ස්වර්
ණාභර
ණ 

ෙවෙළ
ඳසැෙල
හි 

අංකය 

තීරු බදු 
රහිත 

මැණික් හා 
ස්වර්ණාභ
රණ 

ෙවෙළඳසැ
ල ආරම්භ 
කළ දිනය 

තීරු බදු 
රහිත මැණික් 

හා 
ස්වර්ණාභර

ණ 
ෙවෙළඳසැල් 
හිමිකරුවන්
ෙග් නම් 

කටුනායක 
බණ්ඩාරනාය

ක 
ජාත්යන්තර 

ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළට 
ෙගවනු ලබන 
මාසික කුලිය 

  

          01.06.2016- 
31.05.2017 

01.06.2017- 
31.05.2018 

1 සෑම් ෙජම්ස් 
(පුද්ගලික) 
සමාගම 

02- D 2016 ජුනි 
01 

රිෆායි 
ෙසයිනූල් 
ආබ්ඩීන් 
මරිකාර් 
ෙමොෙහොමඩ් 

රු. 
655,000.00 

රු. 
720,500.00 

        රිෆායි සීති 
ෆයිසා 

    

        සිරාජ් 
ෙමොෙහොමඩ් 
රිෆායි 
ෙමොෙහොමඩ් 
අසාන් 
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමා දුන්ෙන් ඒ අමාත්යාංශය විසින් හිතන 
ආකාරෙය් පිළිතුරක්. නමුත්, 2016 අය වැය ෙයෝජනාෙව් සඳහන් 
කර තිෙබන්ෙන් ෙවනත් කරුණක්. මා කැමැතියි, ෙම් ගරු සභාවට 
ඒ අය වැය ෙයෝජනාෙව් සඳහන් කාරණය කියවන්න. 2016 අය 
වැය ෙයෝජනාවල අංක 178 යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

ගරු කථානායකතුමනි, සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා 
මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අ ෙලවිය පවර්ධනය සඳහාත් මැණික්, ස්වර්ණාභරණ 
හා දියමන්ති ෙවන්ෙද්සි සෑම වසරකම, අෙපේල් මස සහ ඔක්ෙතෝබර් මස 
පැවැත්වීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

එෙසේම ෙපෞද්ගලික අංශය විසින් මැණික් ෙවෙළඳ මධ්යස්ථානයක් 
රත්නපුර නගරෙය් පිහිටුවීමටත්, තීරුබදු රහිත මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ 
සාප්පු ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ පිහිටුවීමටත්, එතුළින් සංචාරකයන් ඉහළ යාම 
තුළින් ලැෙබන පතිලාභ වැඩිකර ගැනීමටත්  බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා." 

ඒ අනුව, අෙපේල් මාසෙය් සහ ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් නිශ්චිත 
වශෙයන් මැණික් ෙවන්ෙද්සි ෙදකක් පවත්වන බවට තමයි ෙම් 
ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරලා තුෙනන් ෙදකක ඡන්දයකින් අනුමත 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් තවම එවැනි ෙදයක් ගැන හිතලාවත් 
නැහැ.  

ෙදවැනි කාරණය ෙමයයි. මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ 
කර්මාන්තය ගැන විශාල පගතියක් ෙපන්වූවාට, මහින්ද රාජපක්ෂ 
යුගෙය්දී 2006 අංක 10 දරන ෙද්ශීය ආදායම් පනත මඟින් මැණික් 
හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තෙය් දියුණු කරන්න දීලා තිෙබන 
සියලු බදු සහන සම්පූර්ණෙයන්ම ෙමවර ෙම් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබන නව ෙද්ශීය ආදායම් පනත් ෙකටුම්පෙතන් කප්පාදු කරලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරන්න 
කැමැතියි. රත්නපුර පෙද්ශෙය් හා ලංකාෙව් විවිධ පෙද්ශවල 
ඉන්න මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ, දියමන්ති, රත්තරං 
අපනයනයකරුවන්ෙග් අපනයන දිරිගැන්වීම සඳහා බදු සහන 
සියල්ල ඇතුළත් කරපු පනත් ෙකටුම්පතක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඒ සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න ඔබතුමා 
මැදිහත් ෙවන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 7-1578/'17-(1), ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මහතා. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අසමි. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙ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 8-1584/'17-(1), ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 

ජාත්යන්තර ෙවළඳ අමාත්යාංශයට ෙනොෙවයි, ෙම් පශ්නය අදාළ 
ෙවන්ෙන් කියලා දැනුම් දීලා තිෙබනවා.  
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  කටුනායක 
බණ්ඩාරනා

යක 
ජාත්යයන්ත
ර ගුවන් 
ෙතොටුෙපො
ෙළහි 

කියාත්මක 
වන තීරුබදු 

රහිත 
මැණික් හා 
ස්වර්ණාභර
ණ ෙවෙළඳ 
සැෙලහි නම 

තීරු බදු 
රහිත 
මැණික් 
හා 
ස්වර්
ණාභර
ණ 

ෙවෙළ
ඳසැෙල
හි 

අංකය 

තීරු බදු 
රහිත 

මැණික් හා 
ස්වර්ණාභ
රණ 

ෙවෙළඳසැ
ල ආරම්භ 
කළ දිනය 

තීරු බදු 
රහිත මැණික් 

හා 
ස්වර්ණාභර

ණ 
ෙවෙළඳසැල් 
හිමිකරුවන්
ෙග් නම් 

කටුනායක 
බණ්ඩාරනාය

ක 
ජාත්යන්තර 

ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළට 
ෙගවනු ලබන 
මාසික කුලිය 

  

        ෆාතිමා 
රාදියා 
අහමඩ් බාරි 

    

        ආකිල් 
සමාන් රිෆායි 

    

              
2 සෑම් ෙජම්ස් 

(පුද්ගලික) 
සමාගම 
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රිෆායි 
ෙසයිනූල් 
ආබ්ඩීන් 
මරිකාර් 
ෙමොෙහොමඩ් 

රු. 
605,000.00 

රු. 
665,500.00 

        රිෆායි සීති 
ෆයිසා 

    

        සිරාජ් 
ෙමොෙහොමඩ් 
රිෆායි 
ෙමොෙහොමඩ් 
අසාන් 

    

        ෆාතිමා 
රාදියා 
අහමඩ් බාරි 

    

        ආකිල් 
සමාන් රිෆායි 

    

              
3 ෙපේමදාස 

ඇන්ඩ් 
කම්පැනි 
(ජුවලර්ස්) 
(පයිෙවට්) 
ලිමිටඩ් 
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ජම්බුෙර්ෙගො
ඩ ගමෙග් 
උපාලි 
ෙසෙනරත් 

රු. 
1,350,000.00 

රු. 
1,485,000.00 

        සුජාතා 
ෙහේමමාලි 
ෙසෙනරත් 

    

        ජම්බුෙර්ෙගො
ඩ ගමෙග් 
දනික මදූප 
ෙසෙනරත් 

    



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් පශ්නය ෙමොන අමාත්යාංශයටද අයිති ෙවන්ෙන්? ඉන්න 

බලන්න, ෙම්ක අයිති ෙවන්ෙන් ෙමොන අමාත්යාංශයටද කියලා.  
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා දන්නා විධියට නම් සංවර්ධන 

උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවළඳ අමාත්යාංශයට ෙනොෙවයි ෙම් 
පශ්නය අයත් වන්ෙන්.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka) 
ඒක තමයි. ෙම් ෙපොෙත් තිෙබන්ෙන් එෙහමයි. ෙකොෙහොම හරි 

පශ්නය ෙයොමු කරලා තිෙබන්ෙන් සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙවළඳ අමාත්යතුමාටයි. එම අමාත්යාංශෙයන් දන්වලා 
තිෙබනවා, ෙම් පශ්නය තමන්ට අදාළ ෙනොවන බව. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙම් පශ්නය නැවත ෙයොමු කරන්න ෙවයි. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය එම අමාත්යාංශයට ෙයොමු 

කෙළේ ඇයි කියලා මටත් පශ්නයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙකොෙහොම හරි පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් වරද්දලායි ෙම් පශ්නය 

යවලා තිෙබන්ෙන්. ඒක නිවැරැදි කරලා නැවත නියමිත 
අමාත්යාංශයට ෙයොමු කළ යුතුයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමාට කියලා ඒක නිවැරැදි 

කර ගනිමු. මහ ෙල්කම්තුමා, ඒ සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න. 

 

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

 
පරිසර දූෂණය සම්බන්ධෙයන් ලැබී ඇති පැමිණිලි : 

මාතර දිසත්ික්කය 
சுற்றாடல் மாசைடதல் சம்பந்தமாகக் கிைடத்த 

ைறப்பா கள்: மாத்தைற மாவட்டம் 
COMPLAINTS RECEIVED ON ENVIRONMENTAL POLLUTION: 

MATARA DISTRICT  
1588/’17 

9.  ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2016 වර්ෂෙය්දී මාතර දිසත්ික්කෙය් පරිසර දූෂණය 
සම්බන්ධෙයන් මධ්යම පරිසර අධිකාරියට ලැබී 
ඇති පැමිණිලි සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) පැමිණිලි වර්ගීකරණය අනුව වැඩි වශෙයන් 
වාර්තා වී ඇති පැමිණිලි කවෙර්ද;  

 (iii) ලැබී ඇති පැමිණිලි අතර මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිෙය් පූර්ව අනුමතිය ලබාෙගන ඇති 
ආයතන සම්බන්ධව ලැබී ඇති පැමිණිලි සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ආයතන මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙය් නීති රීති 
අනුව කටයුතු කර තිෙබ්ද;  

 (v) මාතර මහනගර බලපෙද්ශෙය් කර්මාන්තශාලා 
සහ ගල්වැඩපලවලින් සිදුවන පරිසර දූෂණය 
පිළිබඳ පරීක්ෂා කර තිෙබ්ද;  

 (vi) ජලයට බැරෙලෝහ එකතුවීම, වායු දූෂණය සහ 
ශබ්ද දූෂණය සම්බන්ධෙයන්  මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිය විසින් පරීක්ෂාවට ලක් කළ ආයතන 
කවෙර්ද; 

 (vii) එම පරීක්ෂාවන්හි නිගමන කවෙර්ද; 

 (viii) මධ්යම පරිසර අධිකාරි පනත පකාරව, දී ඇති 
උපෙදස ්ෙනොසලකා හැර ඇති ආයතන ෙකොපමණ 
සංඛ්යාවකට එෙරහිව නීතිමය පියවර ෙගන 
තිෙබ්ද; 

 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 ஆம் ஆண் ல் மாத்தைற மாவட்டத்தில் 
சுற்றாடல் மாசைடதல் சம்பந்தமாக மத்திய 
சுற்றாடல் அதிகாரசைபக்குக் கிைடத் ள்ள 

ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ைறப்பா களின் வைகப்ப த்த க்கைமய 
அதிகளவில் பதிவாகி ள்ள ைறப்பா கள் 
யாைவ;  

 (iii) கிைடத் ள்ள ைறப்பா களில் மத்திய 
சுற்றாடல் அதிகாரசைபயின் ன்னங்கீகாரத் 

டனான நி வனங்கள் சம்பந்தமாகக் 
கிைடத் ள்ள ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக 
யா ; 

 (iv) அந்நி வனங்கள் மத்திய சுற்றாடல் அதிகார 
சைபயின் சட்டவிதிக க்கு அைமவாகச் 
ெசயலாற்றி உள்ளனவா;  

 (v) மாத்தைற மாநகர ஆ ைகப் பிரேதசத்தில் 
ெதாழிற்சாைலகள் மற் ம் கல் ேவைலத்தலங் 
களால் இடம்ெப கின்ற சுற்றாடல் மாசைடதல் 
பற்றி பாிேசாதிக்கப்பட் ள்ளதா;  

 (vi) நீாில் கன உேலாகங்கள் ேசர்தல், வளி 
மாசைடதல், ஒ  மாசைடதல் சம்பந்தமாக 
மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசைபயினால் 
பாிேசாதைனக்குள்ளாக்கப்பட்ட  நி வனங்கள் 
யாைவ; 

 (vii) ேமற்ப  பாிேசாதைனகளின் கள் யாைவ; 
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 (viii) மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசைபச் சட்டத்தின் 
பிரகாரம் வழங்கப்பட் ள்ள அறி ைரகைள 
ெபா ட்ப த்தாமல் விட் ள்ள எத்தைன 
நி வனங்க க்கு எதிராக சட்ட நடவ க்ைககள் 
எ க்கப்பட் ள்ளன; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of complaints received by the 
Central Environmental Authority on 
environmental pollution of Matara District 
in year 2016; 

 (ii) in terms of classification of complaints,  of 
the types of complaints, mostly  recorded; 

 (iii) among the complaints received, the number 
of complaints  with regard to the institutions  
that obtained prior approval  of the Central 
Environmental Authority; 

 (iv) whether aforesaid institutions have 
functioned in keeping with the laws and 
regulations of the Central Environmental 
Authority; 

 (v) whether investigations have been conducted 
on environmental pollution caused by 
factories and  metal crushers in Matara 
Municipal Council  area;  

 (vi) the institutions which were investigated by 
the Central Environmental Authority in 
connection with  water pollution caused by 
heavy metal, air pollution and sound 
pollution; 

 (vii) the conclusions  drawn out of aforesaid  
investigations;  

 (viii) the number of institutions against which  
legal actions have been instituted of 
disregarding the instructions, in terms of 
Central Environmental Authority Act? 

(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 මම ඒ පශ්නයට 
පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) (i) 111 කි. 

 (ii) පැමිණිලි වර්ගීකරණයට අනුව මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිය ෙවත වැඩි වශෙයන් පැමිණිලි ලැබී 
ඇත්ෙත් කර්මාන්තවලින් සිදු වන පරිසර දූෂණය 
යටෙත් වන අතර, ඊට අදාළව ලැබී ඇති පැමිණිලි 
සංඛ්යාව 94ක් ෙව්. 

 (iii) මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙය් පූර්ව අනුමැතිය ලබා 
ෙගන ඇති ආයතන සම්බන්ධෙයන් ලැබී ඇති 
පැමිණිලි සංඛ්යාව 14 කි. 

 (iv) මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙය් පූර්ව අනුමැතිය ලබා 
ෙගන ඇති ආයතන සියල්ල පරීක්ෂා කර බලා 
අධිකාරිෙය් පමිතීන්වලට අනුකූලව කටයුතු කරන 
ෙලස කර්මාන්තකරුවන් ෙවත දැනුම්දීමකින් 
අනතුරුව පරිසර දූෂණ තත්ත්වයන් පාලනය කර 
ඇති අතර, මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් 
පසුවිපරම් කටයුතු සිදු කිරීම මඟින් ඒ බව 
තවදුරටත් තහවුරු කර ඇත. 

  එෙසේම උක්ත ආයතන ෙම් වන විට මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිෙය් පමිතීන් හා නීති-රීතිවලට අනුකූලව 
කටයුතු කරන බව වාර්තා වී ඇත. 

 (v) පරීක්ෂා කර ඇත. 
  මාතර මහනගර සභා බල පෙද්ශෙය් 

කර්මාන්තවලට අදාළ වර්ගීකරණයන් ඇතුළත් 
ලැයිසත්ුව පහත දැක්ෙව්. එම ආයතන සඳහා 
මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් ෙකොන්ෙද්සිවලට 
යටත්ව පරිසර ආරක්ෂණ බලපත නිකුත් කර ඇති 
අතර, නිරන්තර පසුවිපරම් සිදු කරයි. 

  01. ගල් වැඩ ෙපොළවල් පමාණය   - 34 
  02. ගරාජ් පමාණය   - 46 
  03. වාහන ෙසේවා සථ්ාන පමාණය   - 35 
  04. ආහාර නිෂ්පාදන කර්මාන්ත පමාණය  - 14  
  05. සත්ත්ව ෙගොවි ෙපොළවල් පමාණය   - 12  
  06. දූරකථන සන්නිෙව්දන කුලුනු පමාණය   - 30  
  07. ඇඟලුම් කර්මාන්ත පමාණය   - 06     

 (vi)  සැලකිය යුතු පමාණයකට බැර ෙලෝහ එකතු විය 
හැකි කර්මාන්ත පිළිබඳව, සංගණනයට අනුව 
වාර්තා වී ෙනොමැති අතර, බැර ෙලෝහ ජලයට 
එකතු වීම සම්බන්ධෙයන් මහජන පැමිණිලි ද 
මධ්යම පරිසර අධිකාරිය ෙවත ලැබී ෙනොමැති 
බැවින් බැර ෙලෝහ පිළිබඳව පරීක්ෂා කර 
ෙනොමැත.  

  පරිසර ආරක්ෂණ බලපත කියාවලියට හා ලැබී 
ඇති පැමිණිලිවලට අදාළව මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිය විසින් වායු දූෂණය හා ශබ්ද දූෂණය 
සම්බන්ධෙයන් කර්මාන්ත හතරක් පරීක්ෂා කර 
ඇත.  

 (vii)  පරිසර ආරක්ෂණ බලපත කියාවලියට හා ලැබී 
ඇති පැමිණිවලට අදාළව සිදු කළ පරීක්ෂණයන්හි 
පරීක්ෂණ වාර්තා පතිඵල අනුව, කර්මාන්ත 
හතරම මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙය් පමිතීන්වලට 
අනුකූලව පවතින බව නිරීක්ෂණය වී ඇත.  

 (viii)   අධිකරණෙය් නඩු පවරා අවසන් කර්මාන්ත 
සංඛ්යාව 2කි.  

  නඩු කටයුතු ආරම්භ කිරීමට ඇති කර්මාන්ත 
සංඛ්යාව 13කි. (මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙය් නීති 
අංශය මඟින් අවශ්ය කටයුතු ෙම් වන විටත් සිදු 
කරමින් පවතී.) 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී.  
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමනි, දීර්ඝ පැහැදිලි 

කිරීමක් සමඟ ෙම් උත්තරය ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය 
ෙමයයි.  ෙමම පශ්නෙයන් මා අසා තිෙබන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම 

495 496 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

2016 අවුරුද්ද ගැන පමණයි. එම අවුරුද්ද තුළ පමණක් පැමිණිලි 
111ක් ලැබී තිෙබනවා කියන එකත්, එයින් 80ක් මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිෙය් ලියා පදිංචි ෙනොවුණු ආයතන බවත් තමයි ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුෙරන් පැහැදිලි වන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම නගර ආශිතව යම් 
කර්මාන්තයක් ආරම්භ කරනවා නම්, මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙයන් 
අවශ්ය අනුමැතිය ලබා ගත යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය දවස්වල 
ගං වතුර ගලපු අවස්ථාෙව් දී ගං වතුරට යට වුණු මාතර නගරය 
නැවත පිරිසිදු කරන්න ගියාම මතු වුණු ෙලොකුම පශ්නය තමයි 
service stationsවලින් එන අපදව්ය කානුවලට ඇතුළු වීම. 
ආයතන 80ක් ලියා පදිංචි ෙනොවුණු බව තමයි ඔබතුමා දුන් 
පිළිතුෙර් සඳහන් වන්ෙන්. ඒ ආයතන ලියා පදිංචි කිරීමටත්, ඒ 
සඳහා අවශ්ය නිර්ෙද්ශ ලබා දීමටත් කටයුතු කරනවාද කියලා මම 
දැන ගන්න කැමැතියි. මම ෙම් කියන්ෙන් පැමිණිලි ලැබුණු 
ආයතන ගැන. ඔබතුමාෙග් පිළිතුර අනුව ලියා පදිංචි ෙනොවුණු 
ආයතන 80ක් තිෙබනවා. ෙමොකද, පැමිණිලි සංඛ්යාව 111යි. 
ඔබතුමා කියපු විධියට ෙම් වර්ගීකරණය අනුව පැමිණිලි 94ක් ලැබී 
තිෙබනවා. එයින් 14යි මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙය් අනුමැතිය ලබා 
ගත් ආයතනවලට අදාළ පැමිණිලි තිෙබන්ෙන්. මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිෙයන් ලැෙබන්න ඕනෑ අනුමැතිය ලබා ෙනොගත්ත ආයතන 
80ක් තිෙබනවා. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ කාරණෙය් සත්යතාවක් තිෙබනවා. ඒ ගැන පරීක්ෂණ 

කටයුතු කරන්න ෙයොමු කරන්නම්. දැනටමත් සමහර ඒවාට නඩු 
පවරා තිෙබනවා. තවත් ඒවාට නඩු පවරන්නත් තිෙබනවා. මම 
හිතන විධියට ෙම්ක දැන් හැම නගරයකම වාෙග් තිෙබන 
පශ්නයක්. 

 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම මාතර පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන නිසයි මාතර නගරය 

ගැන ඇහුෙව්. ඒ පිළිබඳව කටයුතු කිරීම සම්බන්ධෙයන් මා 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මාෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. මධ්යම 
පරිසර අධිකාරිෙය් නීති - රීති සහ උපෙදස් ෙනොසලකා කටයුතු 
කිරීම නිසා අවසාන පිළිතුර වශෙයන් ඔබතුමා කියපු ආකාරයට 
නීතිමය පියවර ගත් ආයතන තිෙබන්ෙන් ෙදකයි. ආයතන 
දහතුනකට නීතිමය පියවර ගත යුතුව තිෙබනවා. එතැනත් 
බරපතපළ තත්ත්වයක් තිෙබනවා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 10 - 1593/'17-(1), ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා. 
 

ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන ඇමතිතුමා ෙවනුෙවන් එම 

පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

 

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

විදුලි පද්ධතිය සුහුරු පද්ධතියක් බවට පත් කිරීම : 
විසත්ර 

மின்சார ைறைமைய விைனத்திறன்மிக்க 
ைறைமெயான்றாக்குதல்: விபரம் 

 CONVERSION OF POWER GRID INTO A SMART GRID: 
DETAILS 

1606/’17 
11.ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1): 
(අ) (i) ශී ලංකාෙව් විදුලි පද්ධතිය සුහුරු පද්ධතියක් 

(Smart Grid) බවට පත්කිරීමට රජය විසින් 
පතිපත්තිමය තීරණයක් ෙගන තිෙබ්ද; 

 (ii) ශී ලංකාෙව් විදුලි පද්ධතිය සුහුරු පද්ධතියක් බවට 
පත් කිරීෙමන් ලබාගත හැකි පතිලාභ කවෙර්ද; 

 (iii) ශී ලංකාෙව් විදුලි පද්ධතිය විදුලි නිෂ්පාදනය, 
සම්ෙපේෂණය සහ ෙබදාහැරීම සුහුරු පද්ධතිය 
මඟින් සිදු කිරීම සඳහා වැය වන ආෙයෝජනය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එම කටයුතු අවසන් කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරනු ලබන 
වර්ෂය කවෙර්ද; 

 (v) එම කාර්යය ඉටු කිරීම සඳහා මූල්ය ආධාර 
ලබාෙදන රාජ්ය සහ ජාත්යන්තර ආයතන 
කවෙර්ද;  

 (vi) එකී අරමුණ ඉටු කරගැනීම සඳහා ෙමෙතක් ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය ෙවත ලබාදී ඇති අරමුදල් 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) இலங்ைகயின் மின்சார ைறைமைய விைனத் 

திறன்மிக்க ைறைமெயான்றாக (Smart Grid) 
ஆக்குவதற்கு அரசாங்கம் ெகாள்ைகசார் 
தீர்மானெமான்ைற ேமற்ெகாண் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைகயின் மின்சார ைறைமைய விைனத் 
திறன்மிக்க ைறைமயாக ஆக்குவதன் லம் 
ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய பயன்கள் யாைவ  
என்பைத ம்; 

 (iii) இலங்ைகயின் மின்சார ைறைமைய, மின் 
உற்பத்தி, அ ப்பல் மற் ம் விநிேயாகத்ைத 
விைனத்திறன்மிக்க ைறைமயின் ஊடாக 
ேமற்ெகாள்வதற்கு ெசலவாகும் தலீ  
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  நடவ க்ைககைள நிைற  ெசய்ய 
உத்ேதசிக்கின்ற ஆண்  யா  என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  பணிைய நிைறேவற் வதற்கு நிதி 
உதவி வழங்குகின்ற நா  மற் ம் சர்வேதச 
நி வனங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  ேநாக்கத்ைத நிைறேவற்றிக் ெகாள்வதற் 
காக இ வைர இலங்ைக மின்சார சைபக்கு 
வழங்கப்பட் ள்ள நிதியின் அள  யா  
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Power and Renewable Energy: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether a policy decision has been taken by 
the Government to convert the power grid 
of Sri Lanka into a smart grid; 

 (ii) the benefits to be derived by converting the 
power grid of Sri Lanka into a smart grid; 

 (iii) the total investment to be borne for the 
generation, transmission and distribution of 
power grid of Sri Lanka through the smart 
grid; 

 (iv) the year on which this task is expected to be 
completed; 

 (v) the Governmental and international 
institutions that extend financial assistance 
to carry out this task; and 

 (vi) the amount of funds allocated up to now to 
the Ceylon Electricity Board to achieve the 
said objectives?  

 (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 කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. අපි මුළු රෙට්ම විදුලි පද්ධතිය smart grid 
එකක් බවට පත් කිරීමට කටයුතු කරනවා. 

 (ii) ශී ලංකාෙව් විදුලි පද්ධතිය සුහුරු පද්ධතියක් බවට 
පත් කිරීෙමන් ලබාගත හැකි පතිඵල කිහිපයක් 
පහත දැක්ෙව්. 

  *  ෙබදා හැරීම් පද්ධතිෙය් කියාකාරීත්වෙයහි 
විශව්සනීයත්වය වැඩිදියුණු ෙකෙර්. (ෙබදා 
හැරීම් ජාලෙයහි පද්ධති මධ්යයක බිඳ වැටීම් 
කාල සීමා දර්ශකය (SAIDI) සහ පද්ධති 
මධ්යයක බිඳ වැටීම් සංඛ්යාත දර්ශකය (SAIFI) 
වැඩිදියුණු කිරිම.) 

  * පද්ධති ආරක්ෂණය වැඩිදියුණු කිරීම. (ෙද්පළ 
සහ මිනිස)් 

  *  විදුලිබල සැපයුෙමහි තත්ත්වය වැඩිදියුණු 
කිරීම. 

  *  ජාලෙයහි බිඳ වැටීම අවම කරමින් 
පාරි ෙභෝගික සංතෘප්තිය වැඩිදියුණු කිරීම. 

  *  ෙබදා හැරීම් හානි අඩු කිරීම (තාක්ෂණික සහ 
තාක්ෂණික ෙනොවන හානි - losses - 
ෙදවර්ගයම) 

  * පාරිෙභෝගිකයින් ෙවත නිවැරදි බිල්පතක් නිසි 
ෙව්ලාවට ලබා දීම.  

   ඒ කියන්ෙන්,  එය automated; දැන් 
telephone bill එකක් ලැෙබන ආකාරෙය් බිල් 
පතක් ලැෙබනවා. 

  *  ජාල නඩත්තු ෙමෙහයුම් කාර්යක්ෂමතාව 
වැඩිදියුණු කිරීම. 

  *  බිඳ වැටීම්වල පතිසංසක්රණය ෙව්ගවත් කිරීම. 

 (iii) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ෙබදා හැරීම් අංශය 
මඟින් දැරිය යුතු සම්පූර්ණ ආෙයෝජනය ආසන්න 
වශෙයන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 169ක් 
ෙව්. එනමුත්, ජනන සහ සම්ෙපේෂණ අංශය මඟින් 
දැරිය යුතු ආෙයෝජනය තවම තීරණය කර 
ෙනොමැත. 

  ඒ කියන්ෙන්, අපි මුලින්ම distribution තමයි 
smart grid එක බවට පත් කරන්ෙන්. ඊළඟට 
තමයි ජනන සහ සම්ෙපේෂණවලට යන්ෙන්.  

  ලංකා විදුලි ෙපෞද්ගලික සමාගම -LECO සමාගම
- විසින් ඔවුන්ෙග් සම්පූර්ණ පද්ධතිය smart grid 
එකක් කිරීමට තීරණය කර තිෙබනවා. ඒ සඳහා 
සම්පූර්ණ ආෙයෝජනය රුපියල් මිලියන 850ක් 
ෙලස ඇසත්ෙම්න්තුගත කර ඇත. 

 (iv) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ෙබදා හැරීම් අංශය 
සඳහා මුළු පද්ධතියම smart grid එකක් බවට පත් 
කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් 2020 වර්ෂෙය්දීයි. 
පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ෙමය කරන්ෙන් නම් 
විශාල  පෙයෝජන ලබා ගත හැක. අපට 
තිෙබන සම්පත් පමාණයත්, අනිකුත් තාක්ෂණික 
ගැටලුත් නිසා තරමක් පමාද ෙව්.  

  ලංකා විදුලි ෙපෞද්ගලික සමාගම සැලසුම් කරන 
ලද ව්යාපෘති අතරින් හඳුනාගත්ත පමුඛතා 
ව්යාපෘතිය 2018 වස ෙර්දී අවසන් කිරීමට සැලසුම් 
කර ඇත. LECO ආයතනය වසර 2ක් තුළ 
ඔවුන්ෙග් සම්පූර්ණ පද්ධතියම smart grid එකක් 
බවට පත් කරනු ඇත. 

 (v) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ෙවත AGENCE 
FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 
(AFD) සහ ASIAN DEVELOPMENT BANK 
(ADB) යන ආයතනය එම කාර්යය සිදු කිරීමට 
මූල්ය දායකත්වය තවදුරටත් වැඩි  කරනු  ඇත. 

 (vi) එම අරමුණුවලින් ෙකොටසක් ඉටුකර ගැනීෙම් 
පරමාර්ථය ෙපරදැරි කරෙගන ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය පර්ෙය්ෂණ සහ සංවර්ධන (R&D) 
අංශය මඟින් ෙමෙහයවනු ලබන සුහුරු මාපක 
නියමු ව්යාපෘතිෙය් පර්ෙය්ෂණ සඳහා දැනට 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 0.8 ෙවන් කර 
තිෙබ්.   

  ලංකා විදුලි ෙපෞද්ගලික සමාගම සඳහා රුපියල් 
මිලියන 167ක් 2017 වසර සඳහා එම සමාගෙම් 
අරමුදලින් ෙවන් කර ඇත. 

  සුහුරු මනු - smart meters - නිෂ්පාදනය කිරීම 
සඳහා නව කර්මාන්තශාලාවක් - බණ්ඩාරගම 
Ante LECO Smart Meter Factory - රුපියල් 
මිලියන 135ක් ආෙයෝජනෙයන් ඉදි කර ඇත.  

  ඊට කලින් එතැන කර්මාන්තශාලාවක් තිබුණා. 
නමුත්, අපි එතැන අලුත් කර්මාන්තශාලාවක් 
ආරම්භ කළා, අවුරුද්දකට smart meter 
මිලියනයක ධාරිතාවක් හදන්න පුළුවන් විධියට. 
ඊට අමතරව වැඩිපුර පමාණය පිට රට යැවීමට 
අෙප්ක්ෂා කරනවා. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ඇත්තටම ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  ඉතාමත් පශංසනීය 
කාර්යයක් ඉෂ්ට කරනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, අපි පසුගිය 
මාසෙය් පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායමක් හැටියට ලාඕසයට ගියා. 

499 500 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එතෙකොට අපි ඒ රෙට් විදුලිබල ඇමතිවරයා මුණගැහිලා 
සාකච්ඡාවක් පැවැත්තුවා. ලංකාෙව් CEB එක කරන කාර්යයන් 
සම්බන්ධෙයන් ඒ රටටත් දැනුම සහ උපෙද්ශකත්වය ලබා ෙදන්න 
කියලා එතුමා ඉල්ලා සිටියා. ඇත්තටම ඒකත් පශංසනීය 
තත්ත්වයක්. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් අෙප් ඉංජිෙන්රු 
මහත්වරු වර්තමානෙය් කියා කරන ආකාරය ඉතාමත් 
පශංසනීයයි. මීට අවුරුදු ෙදකකට කලින් තිබුණු තත්ත්වයට වඩා 
උසස් තැනකට ඇවිල්ලා තිබීම පිළිබඳව අපි ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව්දී ඒක අපට අත් 
දැකීෙමන් දැෙනනවා. ඒ නිසා මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න 
කැමැතියි, smart grid සහ විදුලිය පද්ධති සම්බන්ධ දැනුම හා 
පර්ෙය්ෂණ ෙම් ආකාරෙයන් සිදුෙවනෙකොට, නව තාක්ෂණය 
ගැන,- උදාහරණයක් විධියට දැන් අපි කථා කරන සුළං බලය, 
සූර්ය බලශක්තිය වෙග් තාක්ෂණයන්ට අමතරව අලුත්ම 
තාක්ෂණික කම භාවිත වන විදුලි බලාගාර පිළිබඳව කරන 
පර්ෙය්ෂණ වාෙග්ම නව තාක්ෂණෙයන් යුත් ෙද්වල් ආෙවොත්, ඒවා 
ෙම් රටට හඳුන්වා ෙදන්න පුළුවන් කමෙව්දය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

 ඔබතුමාත් වෘත්තීමය වශෙයන් ඉංජිෙන්රුවරෙයක්. ඒ වාෙග්ම 
ෙලෝකෙය් නවීන තාක්ෂණය භාවිත වන ආකාරය පිළිබඳව 
ඔබතුමා දන්නවා. ඔබතුමාට අත් දැකීම් තිෙබනවා. Smart grid 
සඳහා පමුඛතාවක් දීම පිළිබඳව ඔබතුමා ඉතාම වටිනා පශ්නයක් 
තමයි මතු කරන්ෙන්. ඔබතුමා අහපු පශ්නය ඉතාම වටිනවා. ඒ 
වාෙග්ම අෙප් ඉංජිෙන්රුවරු සමඟ අදහස් ෙබදාගන්න ලාඕසය 
කැමැත්ෙතන් ඉන්නවා නම්, ඒකට අපි සූදානම්. ඔවුන්ට කියන්න, 
ඒ ඉල්ලීම කරන්න කියලා. අපි හුඟක් ඉදිරිෙයන් නැතත්, සාමාන්ය 
දියුණු වන රටක් හැටියට තිෙබන අභිෙයෝග අපි හැෙමෝටම ෙපොදුයි. 
එම නිසා අත් දැකීම් ෙබදාහදා ගැනීෙම් හැකියාව අපට 
තිෙබනවා.ඒත් එක්කම ෙම් පද්ධතිය smart grid එකක් බවට පත් 
කළාම, අෙප් ජනන පද්ධතියත්, ඒ වාෙග්ම ෙබදා හැරීෙම් 
පද්ධතියත්, ඒ සියල්ලම වඩාත් කාර්යක්ෂ්මව අරෙගන යන්න 
අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා. එයින් ලාභය ලැෙබනවා වාෙග්ම 
පාරිෙභෝගිකයාෙග් සතුට -පාරිෙභෝගික සංතෘප්තිය- ඇතිෙවනවා. 
මුළු පද්ධතියම තමයි අපි smart grid එකක් බවට පත්කරන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම පුනර්ජනනීය බලශක්තිය පධාන පද්ධතියට 
එකතු කිරීෙම්දී ඇතිවන අභිෙයෝගයන් ජයගන්න පද්ධතිය smart 
වීම අවශ්යයි. එම නිසා අපි ඒ සඳහා අවශ්ය කටයුතු කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙමම පශ්න පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කිරීම 
පිළිබඳව  බලශක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට අපි 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙමම අතුරු පශ්නය ෙම් මාතෘකාවට සම්බන්ධ ෙනොවුණත්, ෙමය 
විදුලි බලයට සම්බන්ධ පධාන කාරණයක් වනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමනි, දැනට අපි අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව්දී ෙවස්ට්ෙකෝස් 
බලාගාරය සම්බන්ධෙයන් කථා කරමින් පවතිනවා. ෙමම 
ෙවස්ට්ෙකෝස්ට් බලාගාරෙය් power purchase agreement  එක 
හදා ගත් ආයතන ෙදක අතෙර්  පතිසංෙශෝධනය විය යුතුයි කියන 

එක අපට දැන ගන්න ලැබුණා. නමුත්, අවුරුදු 7ක කාලයක් 
තිස්ෙසේ ෙම් සම්බන්ධෙයන් කිසිම ෙදයක් කරලා නැහැ. අපි ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් වහාම  කියාත්මක වුෙණ් නැත්නම්,  රුපියල් 
බිලියන ගණනක පාඩුවක් වනවා. විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති අමාත්යාංශය භාර අමාත්යතුමාත්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා 
විධියටත් ඔබතුමාත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැනුවත්ද? එෙහමනම්, 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගන්නා කියා මාර්ග ෙමොනවාද? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, එතැන ගැටලුවක් තිෙබන බව අපි 

පිළිගන්නවා. ඔබතුමා ෙවස්ට්ෙකෝස්ට් බලාගාරය  ගැනම 
විස්තරාත්මකව පශ්නයක් අහලා තිබුණා. ඒ සඳහා මම සම්පූර්ණ 
පිළිතුරක් ලබා දීමට අෙප්ක්ෂා කරනවා. අපට සම්පූර්ණ 
පශ්නයටම පිළිතුරු දීම සඳහා කාලයක් අවශ්යයි. ඔබතුමා 
දන්නවා, ඒෙක් තිෙබන සංකීර්ණකම.  ඊට  අමතරව, ඒ පශ්නය 
විසඳීම ෙකෙරහි අෙප් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. එවැනි 
පශ්නයක් මතු කිරීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතියි.  

 
කුඩා ෙත්වතු හිමියන්: ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
சி  ேதயிைலத் ேதாட்ட உாிைமயாளர்கள்: உர 

மானியம் 
TEA SMALL HOLDERS: FERTILIZER SUBSIDY 

1671/’17 
14. ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 

(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) ශී ලංකාෙව් මුළු කුඩා ෙත්වතු හිමියන් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔවුන් විසින් වගා කරනු ලබන මුළු ෙත් අක්කර 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) නිෂ්පාදනය කරනු ලබන වාර්ෂික දළු පමාණය 
කිෙලෝගෑම් ෙකොපමණද; 

 (iv) එය ජාතික නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් ෙලස 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) වත්මන් රජය මඟින් ෙයෝජනා කළ පරිදි ෙත් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය සමසත් ෙගොවීන් ෙවත 
නිකුත් කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දුන් 
ෙගොවීන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) සහනාධාර ලබාදීමට නියමිත ෙගොවීන් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ෙගොවීන්ට උක්ත ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා 
ෙදන දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில்  அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) இலங்ைகயில் உள்ள சி  ேதயிைலத் ேதாட்ட 
உாிைமயாளர்களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 
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 (ii) இவர்களால் பயிாிடப்ப கின்ற ேதயிைலத் 
ேதாட்டங்களின் ெமாத்த அள  எத்தைன 
ஏக்கர்கள் என்பைத ம்; 

 (iii) வ டாந்தம் உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற 
ேதயிைலக் ெகா ந்தின் அள  எத்தைன கிேலா 
கிறாம் என்பைத ம்; 

 (iv) அ  ேதசிய உற்பத்தியின் சத தமாக எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) தற்ேபாைதய அரசாங்கத்தினால் ன்ெமாழியப் 
பட்டவா  ேதயிைல உர மானியம் சகல 
விவசாயிக க்கும் விநிேயாகிக்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  உர மானியம் வழங்கப்பட்ட 
விவசாயிகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (iii) மானியம் வழங்கப்பட ள்ள விவசாயிகளின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  விவசாயிக க்கு ேமற்குறிப்பிட்ட உர 
மானியம் வழங்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Plantation Industries: 

(a) Will he state- 

 (i) the total number of tea small holders in Sri 
Lanka;  

 (ii) the total acreage of tea cultivated by them; 

 (iii) the kilograms of leaves produced by them 
annually; and 

 (iv) its portion as a percentage of the national 
product?  

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether the tea fertilizer subsidy has been 
made available to all farmers as promised 
by the present Government; 

 (ii) if so, the number of farmers to whom that 
subsidy was made available; 

 (iii) the number of farmers who are due to 
receive the subsidy; and 

 (iv) the date on which the above subsidy would 
be made available to those farmers?  

(c) If not, why? 

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

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i)   2016 වසර අවසාන වන විට ශී ලංකාෙව් කුඩා ෙත් 
වතු හිමියන් සංඛ්යාව 393,420 (තුන්ලක්ෂ අනූ 
තුන් දහස ්හාරසිය විසස්) ක් ෙව්. 

 (ii)   එම කුඩා ෙත් වතු හිමියන් විසින් වගා කරනු ලබන 
මුළු ෙත් ඉඩම් පමාණය අක්කර 301,258.5 
(තුන්ලක්ෂ එක් දහස ්ෙදසිය පනස ්අටයි දශම පහ)
කි. ෙහක්ටයාර 121,967 (එක්ලක්ෂ විසි එක්දහස ්
නවසිය හැට හතයි) කි. 

 (iii)   කිෙලෝගෑම් මිලියන 1,014 (එක්දහස ්දාහතර)කි. 

 (iv)   එය ජාතික නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් ෙලස සියයට 
74.5කි. 

(ආ) (i) සමසත් ෙගොවීන් ෙවත නිකුත් කර නැත. 

 (ii) ෙපොෙහොර සහනාධාර ලැබීමට නියමිත ෙගොවීන් 
සංඛ්යාව  = 367,000 (තුන්ලක්ෂ හැට හත්දහස) 

   2016 හා 2017 වර්ෂවලදී සහනාධාර ලබා දුන් 
ෙගොවීන් සංඛ්යාව = 244,390 (ෙදලක්ෂ හතළිස ්
හතරදහස ්තුන්සිය අනූව) 

 (iii) ඉදිරිෙය්දී ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීමට 
නියමිත ෙගොවීන් සංඛ්යාව = 122,610 

             (එක්ලක්ෂ විසිෙදදහස ්හයසිය දහය)කි. 

 (iv) ෙම් වන විට ඉල්ලුම් කරන ලද, අවශ්ය                 
සුදුසුකම් සපුරා ඇති සහනාධාරලාභීන් හට 
භාණ්ඩාගාරෙයන් මුදල් නිකුත් කරනු ලබන 
ආකාරයට කඩිනමින් ෙපොෙහොර සහනාධාර ලබා 
දීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය  ආණ්ඩු 

පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාෙගන් මම අහනවා. ෙමොකද, 
එතුමා කුඩා ෙත් වතු සංවර්ධන අධිකාරිෙය් හිටපු සභාපතිවරෙයක් 
නිසා ෙපොෙහොර ලබා දීෙම් අවස්ථාවන් පිළිබඳව ගැඹුරු 
අවෙබෝධයක් තිෙබන මහජන නිෙයෝජිතෙයක් ෙලස මා 
සලකනවා. ගරු ඇමතිතුමනි,  ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබාදීමට 
නියමිත ෙගොවීන් අතරින් 122,610ක පිරිසකට ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ෙමෙතක් ලැබී නැහැ කියලා ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ 
සංඛ්යා ෙල්ඛනවලින් කියැවුණා. ඒ අනුව, ඒ පිරිසට ෙපොෙහොර 
ෙනොලැබීමත් සමඟ රෙට් ජාතික ෙත් දළු නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 
74ක් නිෂ්පාදනය කරන ෙගොවීන්ෙග් නිෂ්පාදන අඩාලවීෙමන් එය 
ඔවුන්ෙග් ආර්ථිකයට විශාල වශෙයන් බලපෑමක් සිද්ධ කරනවා. 
ඒ තුළින් ජාතික ආර්ථිකයට බලපෑමක් සිද්ධ වනවා ද, එෙසේ 
ෙනොවන්ෙන් ද කියලා මා ඔබතුමාෙගන් විමසනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔබතුමා වැදගත් පශ්නයක් තමයි ෙයොමු කෙළේ. ලංකාෙව් ෙත් 

නිෂ්පාදනෙයන් අද ෙවනෙකොට සියයට 74ක ගණනක් නිෂ්පාදනය 
කිරීෙම් ෙගෞරවය ලබාෙගන තිෙබන්ෙන් කුඩා ෙත් වතු හිමියන්. 
ඔවුන් මහ වතු හිමියන් ෙනොෙවයි, සාමාන්ය ජනතාව. ඒ අතරත් 
සියයට 80 ගණනක් සිටින්ෙන් අක්කර ෙදකට අඩුෙවන් තිෙබන 
සාමාන්ය මිනිසුන්. ඒක අපට ෙලොකු ආඩම්බරයක්. ඇත්ත 
වශෙයන්ම එක් ලක්ෂ විසිෙදදහස් ගණනකට ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ෙදන්න තිෙබනවා. වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශයට 
භාණ්ඩාගාරෙයන් ලැෙබන මුදල් අනුව ඒවා ෙගවමින් පවතිනවා. 
හැබැයි, එක කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා පසුගිය 

503 504 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

දවස්වල කථා කළා, ෙත් මිල බැහපු එක ගැන. බහිනෙකොට 
ආණ්ඩුව; නඟිනෙකොට ඉෙබ්ටම වාෙග් තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙපන්නුවා. අපි මැතිවරණ කාලෙය් ෙපොෙරොන්දු වුණා, රුපියල් 
90ට වඩා සහතික මිලක් ඇති කරනවා කියලා. අද ෙවනෙකොට 
රුපියල් 100 පන්නලා තිෙබනවා. කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට ඒකත් 
ෙලොකු සහනයක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙකොෙහොමත් ඉතුරු මුදල් 
ටිකත්  භාණ්ඩාගාරෙයන් ලැබුණු ගමන් වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා ඒක ෙගවනවා. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු ඇමතිතුමා, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙර්  සඳහන් කරනවා, භාණ්ඩාගාරෙයන් මුදල් 
ලැෙබන පමාණය අනුව ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබාදීමට කටයුතු 
කරනවා කියලා. සාමාන්යෙයන් ෙත් වගා කරන ෙගොවීන් හැටියට 
අපි දන්නවා,  වර්ෂා කාලයත් සමඟ වසරකට තුන් වරක් ෙහෝ 
හතර වරක් ෙපොෙහොර ෙයදිය යුතුයි. එතෙකොට භාණ්ඩාගාරෙයන් 
මුදල් ෙනොලැබීම තුළ  නියමිත පරිදි ෙපොෙහොර  පමාණය වගාවට 
ෙයදීමට තිෙබන අඩු හැකියාව නිසා ෙගොවීන්ට විශාල හානියක් 
වනවා. ඒ නිසා ෙපර පරිදි අවශ්ය තරම් ෙවළඳ ෙපොෙළන්  
ෙපොෙහොර මිලදී ගැනීමට කටයුතු සැලසීම වඩාත් කාලීන නැද්ද?  
සහනාධාර කමයකට ෙවළඳෙපොළට ෙපොෙහොර නිකුත් කිරීෙම් 
කමෙව්දයකට යන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබන ෙනොහැකියාව 
කුමක් ද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අපි ඒ ගැන වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමා එක්ක  සාකච්ඡා 

කරමු. අවශ්ය නම් අලුත් කමවලට යන්නත් එතුමා ලැහැස්තියි. 
වඩාත් පාෙයෝගික කමයක් තිෙබනවා නම්, එතුමා ඒකට යයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

දැන් ෙදවන වටය. 

පශ්න අංක 4 - 1197/'16-(1), ගරු ආර්.එම්. පද්ම උදයශාන්ත 
ගුණෙසේකර මහතා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ආර්.එම්. පද්ම උදයශාන්ත 

ගුණෙසේකර මහතා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නය අදාළ අමාත්යාංශයට 

ෙයොමු කරන්න ෙවනවා. 

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

ඉඩම් තක්ෙසේරු කම ෙව්දය: වලව කලාපය 
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12.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக 
சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Heshan 
Withanage) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 
(අ) (i) මහවැලි කලාපවල දීර්ඝ කාලයක් පදිංචි වී සිටින 

ජනතාවෙග් ඉඩම් සඳහා හිමිකම්පත් ලබා දීෙම් 
කමෙව්දය කවෙර්ද; 

 (ii)  ඒ යටෙත් වලව කලාපෙය් ඇතැම් ඉඩම් සඳහා 
තක්ෙසේරු කර ඇති මුදල අසාධාරණ බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (iii) ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැනට ෙගන ඇති පියවර 
කවෙර්ද;  

 (iv) වසර ගණනාවක් පදිංචිව සිටින ජනතාවෙගන් 
ඉඩම් සඳහා සාධාරණ බදු මුදලක් අයකර හිමිකම් 
ලබා දීමට ගත වන කාලය ෙකොපමණද; 

 (v)  ඒ සඳහා කියාකරන ආයතනවල පගතිය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) மகாவ  வலயங்களில் நீண்டகாலமாகக் 
கு யமர்ந் ள்ள மக்களின் காணிக க்காக 
உாிமப்பத்திரங்கள் வழங்கப்ப கின்ற ைற 
யியல் யா ; 

 (ii) அதன்கீழ் வளவ வலயத்தில் ஒ சில 
காணிக க்காக மதிப்பீ  ெசய் ள்ள 
பணத்ெதாைக அநீதியானெதன்பைத ஏற் க் 
ெகாள்கிறாரா; 

 (iii) இ  சம்பந்தமாகத் தற்ேபா  ேமற்ெகாண் ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 (iv) பல வ டங்களாக கு யமர்ந் ள்ள மக்களின் 
காணிக க்காக நியாயமான குத்தைகத் 
ெதாைகைய அறவிட்  உாித் வம் வழங்க 
எ க்கும் காலம் எவ்வள ; 

 (v) இ  சம்பந்தமாகச் ெசயலாற்றிவ கின்ற 
நி வனங்களின் ன்ேனற்றம் யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the methodology that will be adopted in 
awarding instruments of title for the lands 
of the people who have been residing in 
the Mahaweli Zones over a long period of 
time; 
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 (ii) whether he will admit that the value of 
certain lands that have been estimated 
under that methodology in Walawe Zone is 
unfair; 

 (iii) the steps that have been taken at present in 
this regard; 

 (iv) the time that will be taken to grant, having 
obtained a reasonable lease, the title of such 
lands to those who have been residing in 
them over a long period of time; and  

 (v) the progress of the institutes that are taking 
action in this regard? 

(b) If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

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

(අ) (i)  

  · ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත යටෙත් ඉඩම් ලබා දීෙම් දී 
පහත කමෙව්දය අනුගමනය කරනු ලැෙබ්. 

  1. ඉඩම් කච්ෙච්රි පවත්වා සුදුසු පුද්ගලයන් ෙතෝරා 
ගැනීම. 

  2. ෙතෝරාගත් පුද්ගලයන් සඳහා අනුමැතිය ලද පසු එම 
පුද්ගලයන් ෙවත අවසර පත ලබා දීම. 

  3. ඉඩම් මැන මායිම් ගල් ස්ථාපනය කර අවසන් ගම්/
ජනපද සිතියම් සකස් කිරීම. 

  4. එම සිතියම් පාදක කර ගනිමින් පදාන පත සකස් කර 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පතිරූප අත්සන ලබා 
ගැනීම. 

  5. ඉන්පසු එම පදාන පත ඉඩම් ෙරජිස්ටාර් කාර්යාලෙය් 
ලියා පදිංචි කර ඉඩම් හිමියන් ෙවත ලබා දීම. 

  · එෙසේම, රජෙය් ඉඩම් ආඥා පනත යටෙත් නිදහස් දීමනා 
පත ලබා දීෙම් දී එම ඉඩම්වල ෙනොදියුණු වටිනාකම අය 
කරනු ලැෙබ්. 

 (ii) ඉඩෙම් ෙනොදියුණු වටිනාකම තක්ෙසේරු කරනු ලබන්ෙන් 
තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟිනි. ඉඩම් ලබා දීම සඳහා 
අදාළ පුද්ගලයින් ෙතෝරා ගනු ලබන වර්ෂය පදනම් කර 
ගනිමින් ඉඩම්වල තක්ෙසේරුව ගණනය කරනු ලබන අතර 
පෙද්ශෙය් පවතින යටිතල පහසුකම් හා ඉඩෙම් පිහිටීම මත 
තක්ෙසේරු මුදල ඉහළ අගයක් ගත හැක. 

 (iii) යම් පුද්ගලයකු ඉඩෙම් භුක්තියට පැමිණි වර්ෂය පදනම් කර 
ගනිමින් එම ඉඩෙම් තක්ෙසේරු වටිනාකම ලබා ෙගන එම 
තක්ෙසේ රුව පදනම් කර ගනිමින් නිදහස් දීමනා පත ෙහෝ 
බදුකර ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්. ඉඩෙම් භුක්තියට 
පැමිණි වර්ෂය 1982 දක්වා සැලකිල්ලට ගනු ලැෙබ්. 

 (iv) ඉදිරි මාස හයක කාලය තුළ එම කටයුතු අවසන් කිරීමට 
සැලසුම් කර ඇත. 

 (v)  

 
 (ආ) පැන ෙනොනඟී. 

ෙම් වන විට 
හඳුනාෙගන 
ඇති කට්ටි 
සංඛ්යාව 

ඉඩම් කච්ෙච්රි 
සඳහා කැඳවා 
ඇති සංඛ්යාව 

ෙතෝරාෙගන 
ඇති 

සංඛ්යාව 

තවදුරටත් 
කියා කළ 
යුතු 

සංඛ්යාව 

4201 966 432 3769 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 13 - 1633/'17-(1), ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 

මහතා. 
     

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, මට සමාෙවලා එම පශ්නය දැන් 

අහන්න ෙදන්න. මම එහා පැත්ෙත් සිටිෙය්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. එයට පිළිතුර සභාගත කරනවාද? 

      
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, මට එම පශ්නය ඇසීමට අවස්ථාව 

ෙදන්න. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, පශ්නය අහන්න අවස්ථාව ෙදන්නම්. ෙදවන 

වටෙය්දී පිළිතුරු සභාගත කිරීම තමයි කරන්ෙන්.  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉස්ෙසල්ලා එහා පැත්ෙත් තමයි 

සිටිෙය්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක තමයි. ගරු මන්තීතුමනි, කමෙව්දයක් තිෙබනවා ෙන්. එම 

නිසා පිළිතුර සභාගත කරන්න ෙවනවා. 

     
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර සූදානම් නැහැ. ඒ 

නිසා විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 
මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා 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 15 - 1711/'17-(1), ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා. 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් 

පශ්නය, ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා. 

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
ජාතික ෙගවීම් ෙතොරතුරු පද්ධතිෙය් අධීක්ෂණය මහ 

බැංකුෙවන් ගිලිහී යාෙම් අවදානම 
ேதசிய ெகா ப்பன த் தகவல் தள ேமற்பார்ைவ 

மத்திய வங்கியிடமி ந்  ந விச் ெசல் ம் அபாயம்  
RISK OF WITHDRAWING CENTRAL BANK SUPERVISION ON 

NATIONAL PAYMENT PLATFORM   
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙමම 

පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු සභානායකතුමනි, ෙමම පශ්නයට 
පිළිතුර ලබා ෙදන්ෙන් කවුද?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමනි, පිළිතුර ඉදිරිෙය්දී ලබා ෙදනවා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අද පිළිතුර ලබා ෙදන්ෙන් නැද්ද? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අද ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. 
 
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 මන්තීතුමනි, අද එම පශ්නයට උත්තරය ලබා ෙදන්න 

පුළුවන්. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පිළිතුර තිෙබනවාද? 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඔව්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට පැවරී ඇති 

අමාත්යාංශය කුමක්ද? 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාංශය. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි. 

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

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මුදල් මඟින් ෙගවීම් සිදු කරන පරිගණකගත ජාතික ෙගවීම් 

ෙතොරතුරු පද්ධතිෙය් අධීක්ෂණය මහ බැංකුෙවන් ගිලිහී යාෙම් 
අවදානම ෙහේතුෙවන් මතු වී ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වය පිළිබඳව 
ෙමම සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරමි. 

ශී ලංකාෙව් මුදල් මඟින් සිදු කරන ෙගවීම් ෙහෝ පියවීම් විද ත් 
කමෙව්දයක් මඟින් සිදු කිරීමට සියලුම වාණිජ බැංකු සම්බන්ධ 
කර ගනිමින් පරිගණකගත ෙතොරතුරු හුවමාරු කමෙව්දයක් 
කියාත්මක ෙවනවා. දැනට ෙමම කමෙව්දය ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් 
අධීක්ෂණය යටෙත් කියාත්මක වුවද, ෙමම අයිතිය මහ 
බැංකුෙවන් ඉවත් කර සැක කටයුතු ෙපෞද්ගලික සමාගමක් අතට 
පත්වීෙම් අවදානමක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. 

දැනට ෙමම කියාවලිය යම් පරිමාණයකට මහ බැංකුෙව් 
අධීක්ෂණය යටෙත් එහි වැඩි හිමිකාරීත්වයක් සහිතව අන් වාණිජ 
බැංකුවල ද ෙකොටස් හිමිකාරීත්වයක් ඇති ලංකා ක්ලියර් සමාගම 
මඟින් සිදු කරනවා. ශී ලංකාෙව් නීතිය අනුව ඕනෑම ෙගවීමක් 
ෙහෝ පියවීම් පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීෙම්දී, ෙගවීම් පියවීම් පනත 
හා මුදල් පනත අනුව ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් අධීක්ෂණයට යටත් 
විය යුතුයි.  

ශී ලංකාවටම බලපාන පරිදි ජාතික ෙගවීෙම් ෙව්දිකාවක් - 
National Payment Platform එකක්- ස්ථාපනය කිරීම පිළිබඳව 
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2015දී පළමුවරට ෙතොරතුරු අනාවරණය වුණා. ඒ ෙතොරතුරු 
සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ නිෙයෝජිතායතනය ෙහවත් ICTA 
ආයතනෙය් පධාන විධායක නිලධාරිවරයා ෙයෝජිත National 
Payment Platform කමෙව්දය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා පුද්ගලික 
ආයතන තුනක් අවසාන වශෙයන් ෙයෝජනා වී ඇති බව පකාශ 
කළා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පකාශය කරන්ෙන් 2015 වර්ෂෙය්. 
ඔබතුමාත් මාත් එය කියවා තිෙබනවා. නමුත් එවැනි කමෙව්දයක් 
ජාතික මට්ටමින් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතියට 
ඉදිරිපත් ෙකරී තිබුෙණ් 2016 වසෙර්දීයි. මා ළඟ ඒ කැබිනට් 
පතිකාවත් තිෙබනවා. ෙකෙසේ වුවද, දැනට අනාවරණය වී ඇති 
ෙතොරතුරු අනුව ෙම් සඳහා   ෙතෝරා ෙගන ඇත්ෙත් 'ෙටෝටල් ෙප්' 
නමැති සමාගමක්. එම සමාගම ලියා පදිංචි කර ඇත්ෙත් 2016 
මාර්තු මාසෙය් පළමුවැනිදායි.  

සමාගම් ෙරජිස්ටාර් කාර්යාලෙයන් ෙතොරතුරු ගත්තාම හරි 
පැහැදිලියි, ෙම් සමාගම ෙරජිස්ටර් කර තිෙබන්ෙන් මාර්තු මාසෙය් 
පළමුවැනිදාය කියන එක.  සැක කටයුතු කරුණ වන්ෙන් 2015 
වසෙර්දී අවසන් ආයතන තුනක් ෙයෝජනා වී ඇති බව කියා තිබියදී, 
2016 ලියා පදිංචි කරන ලද සමාගමක් ෙතෝරා ගනු ලැබ තිබීමයි. 
2015 වසෙර් කියනවා, සමාගම් තුනක් ෙතෝරා ෙගන තිෙබනවා 
කියලා. හැබැයි, ඒ ෙතෝරා ගත් සමාගම ලියා පදිංචි කර 
තිෙබන්ෙන් 2016 මාර්තු මාසෙය්. එෙසේම එම 'ෙටෝටල් ෙප් 
සමාගම' ෙම් වන විට පුවත් පත් දැන්වීම් මඟින් තමන්ට ෙමම 
ජාතික ෙගවුම් පද්ධතිෙය් ඩිජිටල් ෙමෙහයුම් බලය හිමි වී ඇති 
බවත්, ඒ සඳහා තමන්ට ෙතොරතුරු සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ 
නිෙයෝජිතායතනය ෙහවත් ICTA ආයතනය විසින් බලය ලබා දී 
ඇති බවත් පකාශ කර තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් profiles දිහා බැලුවාම 
ෙපෙනනවා,  එෙසේ බලය ලැබී තිෙබන බව ඔවුන් කියනා බව.  

බරපතළ ගැටලුව වන්ෙන් ෙමවන් ෙමෙහයුමක් සඳහා කිසිදු 
අත්දැකීමක් ෙහෝ පළපුරුද්දක් නැති ෙටෝටල් ෙප් සමාගමට ෙමම 
බලය පැවරුෙණ් ෙකෙසේද  යන්නයි. එෙසේම ෙම් වන විට මහ 
බැංකුෙව් අධීක්ෂණයට යටත් සහ එහි වැඩි හිමිකාරිත්වය ඇති 
ෙයෝජිත ෙසේවාව හා සමාන ෙසේවාවක් 'ලංකා ක්ලියර් සමාගම' 
විසින් පවත්වා ෙගන යමින් තිබියදී - ෙමොකද, ඒක මහ බැංකුෙව් 
වැඩි ෙකොටස් හිමිකාරිත්වයක් තිෙබන සහ අෙනක් වාණිජ 
බැංකුවලට අයිති සමාගමක්.-  සැක කටයුතු නව ආයතනයක් 
ෙවතට ෙමම බලය හිමි වූෙය් ෙකෙසේද යන්නයි. ෙමමඟින් 
අනාතගෙය්දී සියලු ගනුෙදනුවලදී බැංකු ෙනොවන තුන්වන 
පාර්ශ්වයක් අතට මුදල් බලය හිමි වීමටත්, රෙට් සියලු මුදල් 
ගනුෙදනුවල වගකීම මහ බැංකුෙවන් ගිලිහී ෙගොස් පුද්ගලික 
සමාගමක් අතට පත්වීමටත් ඉඩ තිෙබනවා. එෙමන්ම මුදල් 
විශුද්ධිකරණයටත් ඉඩ සැලසිය හැකියි. එෙසේම 
ගනුෙදනුකරුවන්ෙග් ෙතොරතුරුවල සුරක්ෂිතභාවය පවා 
අවදානමට ලක් විය හැකියි. ෙමොකද, ආෙයෝජනයන්හිදී ෙම් 
ෙතොරතුරු අතිශය වැදගත් නිසා.  

ෙම් අතර, මහ බැංකුෙව් ෙගවීම් හා පියවීම් අධ්යක්ෂවරයා 
සියලු වාණිජ බැංකුවල පධාන විධායක නිලධාරින් ෙවත ලිපියක් 
යවමින් දන්වා ඇත්ෙත්, ශී ලංකා ෙර්ගුව, ලංකා බැංකුව, මහජන 
බැංකුව සම්බන්ධ කරමින් - ඒවා එකට link කරමින්, - සථ්ාපනය 
කර ඇති ආසිකුඩා නම් වූ ෙගවුම් පද්ධතිය සියලුම පුද්ගලික බැංකු 
ජාලයන් ෙවත ව්යාප්ත කිරීමට නියමිත බවයි. ඒ අනුව 
තාවකාලිකව National Payment Platform කියාවලිය ඉහත 
ආයතනෙයන් ගැලවී ඇති බව ෙපනී යනවා.  

ෙකෙසේ වුවද, හිටපු මුදල් අමාත්යවරයා -රවි කරුණානායක 
මහත්මයා. පසුව විෙද්ශ අමාත්යවරයා- වාණිජ බැංකු ෙවත දන්වා 

තිබුෙණ් National Payment Platform කියාවලිය ෙවනුෙවන් 
ෙතොරතුරු සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ නිෙයෝජිතායතනෙය් පධාන 
විධායක නිලධාරි මුහුන්දන් කනෙග් මහතා ඇමතීමට කටයුතු 
කරන ෙලසයි. එෙසේම ඔහු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට් 
පතිකාව මඟින් ෙයෝජිත National Payment Platform කියාවලිය 
ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් අධීක්ෂණයට යටත්ව කියාත්මක වනු ඇති 
බව පකාශ කර තිබුණා. ඒ කියන්ෙන්, රවි කරුණානායක 
අමාත්යවරයා කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම් දුන්ෙන් ෙම්ක මහ 
බැංකුෙව් අධීක්ෂණයට යටත්ව කියාත්මක ෙවන බවටයි. 

ෙකෙසේ වුවද, ICTA පධාන විධායක නිලධාරි විසින් පත් කරන 
ලද කමිටු වාර්තාව -14ෙදෙනකුෙගන් යුතු කමිටුවක් පත් කළා.- 
අනුව ෙයෝජිත නව කමෙව්දය තුළ අධීක්ෂණ බලය මහ බැංකුවට 
හිමි ෙනොවන  බව ෙපනී යනවා. රවි කරුණානායක අමාත්යවරයා 
ෙමහි අධීක්ෂණය මහ බැංකුවට යටත් කර තිෙබනවාය කියා 
පකාශ කළත්, එම ආයතනය කමිටුවකින් නිර්ෙද්ශ කරනවා ගරු 
කථානායකතුමනි, කිසිෙසේත්ම ෙමය අධීක්ෂණයට යටත් 
ෙවන්ෙන් නැහැ කියා. එෙසේම, එවකට මුදල් අමාත්යවරයාට 
ලිපියක් ෙයොමු කරන මහ බැංකු අධිපතිවරයාද ෙපන්වා දී තිබුෙණ්, 
ෙම් නව National Payment Platform කියාවලිය මහ බැංකුෙව් 
අධීක්ෂණෙයන් ෙතොර එකක් බවයි. ඒ අනුව මුළුමනින්ම කැබිනට් 
මණ්ඩලයට අසත්ය ෙතොරතුරු සපයලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමය 
කැබිනට මණ්ඩලය පවා ෙනොමඟ හැරීමක් වනවා.  

ෙම් කාරණය අතිශය වැදගත්. ජනමාධ්ය මඟින් ෙහළිදරව්වීමත් 
සමඟ සැක කටයුතු ෙමෙහයුමක් තාවකාලිකව නතර වී තිබුණද, -
ඒ කියන්ෙන් බැංකු පද්ධතිය ජාලගත කිරීම තාවකාලිකව නතර 
කර තිබුණද - ජාතික ෙගවුම් පද්ධතිෙය් ඩිජිටල් ෙමෙහයුම් බලය, 
ඒ කියන්ෙන්  තමන්ට හිමි වී ඇතැයි අදාළ සමාගම විසින් පකාශ 
කරන තත්ත්වයක් යටෙත් අවදානම පහවී ෙනොමැති බව 
පැහැදිලියි. ඒ කියන්ෙන් එක් ෙකොටසක අවදානමක් අවසන් වී 
තිබුණත්, මුළුමනින්ම ෙමහි අවදානම අවසන් ෙනොමැති බව තමයි 
ගරු කථානායකතුමනි ෙපන්නුම් කරන්ෙන්. 

ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට  අදාළ 
අමාත්යවරයා පිළිතුරු ලබා ෙදනු ඇතැයි මම බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා.  

01. අදාළ ඩිජිටල් ෙමෙහයුම් බලය ෙටෝටල් ෙප් සමාගමට ලබා 
දුන්ෙන් කවර පදනමකින්ද? 

02. එම ආයතනෙය් අධ්යක්ෂවරුන් කවුරුන්ද? 

03. ෙමම කියාවලිය සඳහා අවසාන වශෙයන් සලකා බැලුණු 
ෙසසු සමාගම් කවෙර්ද? ඒ කියන්ෙන් අවසානෙය් shortlist 
කරන ලද සමාගම් කවෙර්ද? 

04. ඒ සඳහා මුල සිටම සලකා බලන ලද සමාගම් සංඛ්යාව 
කීයද? 

05. ලංකා ක්ලියර් සමාගම ෙම් සම්බන්ධෙයන් සලකා බලා 
තිෙබ්ද? එෙසේ ෙනොමැති නම් ඊට ෙහේතු ෙමොනවාද? 

 මා ෙම් ලංකා ක්ලියර් ගැන කථා කරන්ෙන්, එය මහ 
බැංකුෙව් වැඩි ෙකොටස ්හිමිකාරිත්වයක් තිෙබන සමාගමක් 
නිසායි. 

06. ගනුෙදනුකරුවන්ෙග් රහස්යභාවය ආරක්ෂා කිරීමටත් 
අනුමැතිය ලැබී ඇතැයි කියන ෙපෞද්ගලික සමාගමට ඇති 
හැකියාව කුමක්ද? 

07. එම සමාගම සහ ICTA ආයතනය සමඟ ඇති කර ෙගන 
ඇති ගිවිසුෙම් ෙකොන්ෙද්සි කවෙර්ද? කියා ගරු ඇමතිතුමා 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා ඇතැයි මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි, ගරු 
කථානායකතුමනි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා විසින් ස්ථාවර නිෙයෝග 23

(2) යටෙත් ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු ඇමතිවරයාට 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන පශ්නයකට නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා හැටියට 
මම පිළිතුරු ලබා ෙදන්න සූදානම්, ගරු කථානායකතුමනි.  

01 සහ 02 :  ජාතික ෙගවීෙම් ෙව්දිකාවක් - National Payment 
Platform එකක් - සථ්ාපනය කිරීම සඳහා රජය විසින් 
කටයුතු කරමින් සිටින අතර, දැනට එය සැලසුම් කිරීම 
ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ නිෙයෝජිතායතනය - 
ICTA - හා ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරෙගන යනු 
ලබයි. ශී ලංකා මහ බැංකුව ෙහෝ ICTA ආයතනය විසින් 
ෙම් සම්බන්ධව Total Pay නමැති සමාගමක් සමඟ කිසිදු 
නීතිමය ගිවිසුමකට එළැඹ නැත. කිසිම ඩිජිටල් ෙමෙහයුම් 
බලයක් කිසි ෙකෙනකු හට ලබා දීෙම් කටයුත්ත මහ 
බැංකුව විසින් ICTA ආයතනයට ලබා දී නැත. ඔබතුමා 
කියපු ආකාරයට යම්කිසි ෙකෙනකු ආයතනයකට එෙහම 
බලයක් තිෙබනවා කියලා කියනවා නම්, එෙහම බලයක් 
තිෙබනවාය කියා කියන්න ඒ ආයතනයට කිසිම නීතිමය 
හැකියාවක් නැහැ. 

03 සහ 04:  ICTA ආයතනය හා එක්ව National Payment 
Platform මෘදුකාංග පරීක්ෂා කිරීෙම් කටයුතු - software 
testing - සඳහා මුලින් සමාගම් අටක් එකඟතාව පළෙකොට 
තිබී ඇති අතර, ෙම් වනවිට සමාගම් තුනක් ෙම් සඳහා 
ඉදිරිපත් වී ඇති බව ICTA ආයතනය විසින් අප ෙවත 
සඳහන් කර තිෙබනවා.  

 ෙමොකද, ICTA ආයතනය අයත් වන්ෙන් අෙප් 
අමාත්යාංශය යටතට ෙනොෙවයි. මහ බැංකුව විතරයි අෙප් 
අමාත්යාංශය යටතට එන්ෙන්. ඒ ආයතන තුන තමයි, 
Transact Lanka (Pvt.) Limited, Payment Service 
(Pvt.) Limited සහ Total Pay (Pvt.) Limited. ඔවුන්ට 
තිෙබන්ෙන් මෘදුකාංග පරීක්ෂා කිරීෙම් - software testing 
- කටයුතුයි.  

05. ෙමම ජාතික ෙගවීෙම් ෙව්දිකාව - National Payment 
Platform - සැලසුම් කිරීෙම් මූලික අදියෙර්දී LankaClear 
සමාගම සමඟ ICTA ආයතනය non-disclosure 
agreement එකකට එළැඹී ඇත. නමුත් National Payment 
Platformහි ෙසේවා සපයන්ෙනකු ෙලස කටයුතු කිරීම සඳහා 
LankaClear සමාගම ඉදිරිපත් වී ෙනොමැත.  

 LankaClear සමාගම ඩිජිටල් ෙමෙහයුම් කියාත්මක 
කරන්ෙන් මහ බැංකුෙව් අනුමතිය, අධීක්ෂණය ඇතිවයි. 
ඔවුන් ෙම් සඳහා තවම මහ බැංකුෙවන් අවසර ඉල්ලා නැති 
බව මහ බැංකුව අප ෙවත සඳහන් කර තිෙබනවා.  

 06 සහ 07 :    කිසිදු ෙපෞද්ගලික සමාගමකට National Payment 
Platform එක ෙමෙහයවීම සඳහා  අනුමැතියක් ලබා දී  
ෙනොමැති අතර,  කිසිදු ෙපෞද්ගලික  සමාගමක් සමඟ ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් නීත්යනුකූල ගිවිසුමකට එළඹ නැත.  

ෙමම National Payment Platform එක සැලසුම් කිරීෙම් 
කටයුත්ත තවමත් මූලික අදියෙර් පවතින අතර එම කටයුතු අවසන් 
වීෙමන් අනතුරුව එම සියලු කරුණු පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව් 
ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්.  

මුළු ෙලෝකයම ඩිජිටල්කරණය වන යුගයක අපට ගල් යුගයක 
ඉන්න බැරි  බව ගරු මන්තීතුමා පිළිගන්න  ඕනෑ. අපි ඩිජිටල් 
ආර්ථිකෙය් පතිලාභ ලබා ගන්නත් ඕනෑ. ඒ සඳහා අවශ්ය මූල්ය 
ෙසේවා සපයන අවස්ථාවලදී ඒ සඳහා මහ බැංකුෙව්  නි ර්ෙද්ශ, 
අවශ්ය අනුමතිය සහ අධීක්ෂණය ලබා ගත යුතු බව නැවතත් ගරු 
මන්තීතුමාට දැනුම් ෙදන්න කැමතියි.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමවැනි payment platforms හුඟක් 
තිෙබනවා. Google Payment තිෙබනවා; Alipay තිෙබනවා; 
PayPal තිෙබනවා; ෙම් ආදී payment platforms හුඟක් ෙලෝකෙය් 
තිෙබනවා. නමුත් අපි කරන සියලු ෙදයම නැවතත් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කරලායි කරන්ෙන් කියන බව ඔබතුමාට 
ෙගෞරවෙයන් කියන්න කැමතියි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා,   එම පශ්නයට  වහාම පිළිතුරු 

සැපයීම  ෙම් අවස්ථාෙව්දි අපි අගය කරනවා. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු  බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා,  ෙමොකක්ද  ඔබතුමාෙග් 

point of Order එක?  
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු අමාත්යතුමාෙගන් මම එක කරුණක් දැන ගන්නට 

කැමතියි. ෙමොකද, අය වැය ෙල්ඛන අවස්ථාෙව්දී හිටපු මුදල් 
අමාත්ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් National Payment  
Platform එක පිළිබඳව අවශ්ය ලියකියවිලි සභාගත කර, ඉන් 
ඉක්බිති මම ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ෙවනුෙවන් ෙම් පිළිබඳව 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් ෙගොනු කළ නඩුවක් ෙම් වනවිට විභාග 
ෙවමින් පවතිනවා. එතැනදී ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් අධීක්ෂණය 
යටෙත් තිෙබන ජාතික ෙගවීම් පියවීෙම් පද්ධතිය ෙමොනම 
ෙහේතුවක් නිසාවත්,  මුහුන්දන් කනෙග් ෙහෝ ෙවනත් කිසිම 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ජාවාරම්කරුෙවකු අතට පත්වන්නට ඉඩ 
ෙදන්න එපාය කියන එකයි ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් අපි ඉල්ලා  
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාට  ඒ සම්බන්ධෙයන් උත්තර 

ෙදන්න පුළුවන්ද?  
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාත්, මාත් මූල්ය ක්ෙෂේතය ගැන යම් 

කිසි අවෙබෝධයක් තිෙබන පුද්ගලයන් හැ ටියට රෙට් මුදල් එ හාට 
ෙමහාට යන කමෙව්දය - ඒ platform එක- ෙකොයි ආකාරෙයන් 
කියාත්මක විය යුතුද කියන එක ඔබතුමා මට නැවතත් කියන්නට 
අවශ්යතාවක් නැහැ. මට ඒක ෙහොඳට  ෙත්ෙරනවා. මහ බැංකුෙව් 
මූල්ය මණ්ඩලෙයන් තමයි ෙම් සියලු කටයුතු අධීක්ෂණය 

513 514 
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ෙවන්ෙන්. නමුත් ඩිජිටල් ආර්ථිකයකට අපි  ගමන් කරනෙකොට 
අපිට පුළුවන් ෙවන්නට ඕනෑ, ඒ පහසුකම් සාමාන්යෙයන් 
දුරකථනයකින් එෙසේ නැත්නම් computer එෙකන් ලබා ෙදන්න. 
අද ෙවනෙකොට බස් ටිකට් එක ෙගවන්නත් අපි අලුත් කමෙව්දයක් 
- telephone එක තිබ්බාම bus ticket එක ගන්න පුළුවන් කමයක්- 
පටන් ෙගන තිෙබනවා. ඒක අපි කවුරුත් දන්නවා. Easy cash  
යනාදී වශෙයන් තිෙබනවා. නමුත් ෙම් සියලුම අධීක්ෂණ කටයුතු 
මහ බැංකුව හරහා සිද්ධ විය යුතුයි. අපි නිර්මාණය කරන්නට 
ඕනෑ, ඩිජි ටල් ආර්ථිකෙය් පතිලාභ ලබා ගන්නට පුළුවන් විධිෙය් 
වැඩ කටයුතු. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, ෙම් ගැන වාදයක්  

කරන්න අමාරුයි. [බාධා කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා දැන් 
උත්තරය දුන්නාෙන්. ෙබෙහොම ස්තුතියි.  

අමාත්යාංශ  නිෙව්දන ගරු  එස්.බී. දිසානායක අමාත්යතුමා.  

 
සමෘද්ධි සහනාධාරය කපා හැරීම : සමාජ 
සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන හා කන්ද 
උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත්යතුමාෙග් 

පකාශය 
ச ர்த்தி நிவாரணக் குைறப் : ச க 

வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி மற் ம் கண்  
மர ாிைமகள் அைமச்சர  கூற்  

CURTAILMENT OF SAMURDHI BENEFIT: 
STATEMENT BY MINISTER OF SOCIAL 

EMPOWERMENT AND WELFARE AND KANDYAN 
HERITAGE 

 
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,  මම පළමුෙවන්ම  ඔබතුමාට මෙග්  

බලවත් කනගාටුව පකාශ කරන්නට කැමතියි. ඊෙය්  දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ස්ථාවර නිෙයෝග  23(2)  යටෙත්  ඇසූ 
පශ්නය සාමාන්ය පශ්නයක් විධියට  තමයි  අමාත්යාංශෙය් 
නිලධාරින් කිව්ෙව්.  

ඊෙය් අපි බැංකු දිස්තික් සභාපතිවරු සියලු ෙදනාම කැඳවා 
තිබුණු නිසා මම කිව්වා,  එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා කල් 
ඉල්ලන්නය කියා. ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නයක්ය 
කියා මම දැනෙගන සිටිෙය් නැහැ. ඒ ගැන මෙග් බලවත් 
කනගාටුව පකාශ කරමින් ඒ කාරණය පිළිබඳව කථා කරන්න 
කැමතියි,ගරු කථානායකතුමනි.                                  

මම පළමුවන්ම  කියන්න  ඕනෑ, ෙම් වසර තුළ දැනට සමෘද්ධි 
සහනාධාර ලබා ගන්නා අයෙග් කිසිදු ෙවනසක් ෙවන්ෙන් නැහැ 
කියන කාරණය. පළමුෙවනි කාරණය එයයි. අපි සමීක්ෂණයක් 
ආරම්භ කරලා, එහි පළමුවන අවධිය තමයි ෙම් යන්ෙන්. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙදෙවනි කාරණය ෙමයයි. ලබන වසර 
තුළදී දැනට සමෘද්ධි සහනාධාර ලබන කිසිෙවකු සමෘද්ධි 

සහනාධාර වැඩ පිළිෙවළින්, සමෘද්ධි සමාජ ආරක්ෂණ වැඩ 
පිළිෙවළින්, සමෘද්ධි බැංකු ණය වැඩ පිළිෙවළින්, සමෘද්ධි 
ජීවෙනෝපාය වැඩ පිළිෙවළින්, සමෘද්ධි නිවාස වැඩ පිළිෙවළින් හා 
සමෘද්ධි ආදර්ශ ගම්මාන වැඩ පිළිෙවළින් කිසිම විධියකින් ඉවත් 
වීමක් වන්ෙන් නැහැ.  

තුන්ෙවනි කාරණය, සමෘද්ධි සහනාධාරලාභින් සංඛ්යාව කිසිම 
විධියකින් අඩු ෙනොවීම. දැනට සමෘද්ධි සහනාධාරලාභින් 
1,425,661ක් ඉන්නවා. ඒ සංඛ්යාව කිසිෙසේත් අඩු වන්ෙන් නැහැ. 
නමුත්, ස්ථිර වශෙයන්ම සහනාධාරලාභින් සංඛ්යාව යම් කිසි 
පමාණයකින් වැඩි ෙවයි කියලා අපට ෙපෙනනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය රජය යටෙත් අපි රුපියල් 
බිලියන 12ක් තමයි සහනාධාර හැටියට දුන්ෙන්. දැන් ෙම් රජය 
රුපියල් බිලියන 42ක් ෙදනවා. ෙම් 42න් ශතයක්වත් අඩු වන්ෙන් 
නැහැ. ඒ රුපියල් බිලියන 42ම සහනාධාර හැටියට 
සහනාධාරලාභින්ට යනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, දැන් අපි පදර්ශනය කරලා තිෙබන 
ලැයිස්තුව සමීක්ෂණයක පතිඵලයක්. ගරු මන්තීතුමනි, මා ඒක 
ගැන ඔබතුමාට ෙවනම කියනවා. ඒ ලැයිස්තුෙව් දමා තිෙබන්ෙන් 
සියයට 85යි. තවත් සියයට 15ක් අපි තබා ෙගන තිෙබනවා, 
අභියාචනා ආෙවොත් ෙදන්න. ඒ නිසා දැනට ෙම් ලැයිස්තුවල නැති 
සියයට 15ක් වහාම අභියාචනා එක්කම ඇතුළට එනවා. ඒ එක්කම 
යම් කිසි වරදක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒ වරද නිවැරදි 
කළාම ඒ අයත් ඇතුළට එනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් අතර නුසුදුස්ෙසකු 
ඉන්නවා කියලා කවුරු හරි ෙතොරතුරක් කිව්ෙවොත් ඒ ගැන බලා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කර ඒ අයත් ඉවත් කරනවා.  

මා කියන්න කැමැතියි, අවසානෙය් ෙම් 1,425,661 සංඛ්යාව 
1,500,000කට ආසන්න ගණනකට එයි කියලා. ලබන වසෙර් ෙම් 
අවසාන පරීක්ෂණ පතිඵලය එළියට එනෙකොට සියයට 15ක, 20ක 
පමණ පමාණයකින් සහනාධාරලාභින් දැනට ලබන සහනාධාර 
පමාණෙය් ෙවනස්වීම් වන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
සහනාධාරලාභී ලැයිස්තුවලට අලුෙතන් සියයට 15ක්, 20ක් පමණ 
ඇතුළු ෙවයි. ෙම් කාරණය තමයි මා මුලදිම කියන්න ඕනෑ 
කරන්ෙන්. 

ගරු කථානායකතුමනි, මීළඟට ෙම් සමීක්ෂණය පිළිබඳව මා 
කියන්න කැමැතියි. ෙම් සමීක්ෂණය 2015 මාර්තු 15වැනි දා 
අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් ගත් තීන්දුවක්. මම ඒ ෙවනෙකොට ෙම් 
අමාත්යාංශෙය් සිටිෙය් නැහැ. නමුත්, මා ෙම් අමාත්යාංශය භාර 
ගත්තාට පස්ෙසේ අපි ෙම් පිළිබඳව පළමුෙවන්ම සංඛ්යා ෙල්ඛන 
විෙශේෂඥයන් එක්ක සාකච්ඡා කළා. ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමා සහ එතැන සිටින 
විද්යාඥයන්, විශව්විද්යාලවල සිටින සංඛ්යා ෙල්ඛන විද්යාඥයන්, ශී 
ලංකා මහ බැංකුෙව් සිටින සංඛ්යා ෙල්ඛන විද්යාඥයන්, UNESCO 
එෙක් සිටින සංඛ්යා ෙල්ඛන විද්යාඥයන් කියන ෙම් සියලුම ෙදනා 
අපි ෙගන්වා සාකච්ඡා වට ගණනාවක් පැවැත්වූවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අවසානෙය් ෙම් කාෙග්ත් අදහස 
වුෙණ්, දැනට ෙලෝකෙය් තිෙබන දරිදතාව මැනීෙම් බහුමාන 
කමෙව්දය -Multidimensional Poverty Survey System එක - 
ෙම්කට ඇතුළු කරමු කියන එකයි. ෙමය ඉතාම දියුණු 
කමෙව්දයක්. ඒ වාෙග්ම හරිම සංකීර්ණයි. අෙප් අමාත්යාංශෙය් 
සමෘද්ධි සංවර්ධන ෙදපාර්ත ෙම්න්තුව, ජනෙල්ඛන හා 
සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා Information and 
Communication Technology Agency - ICTA - කියන ආයතන 
සම්බන්ධ ෙවලා, ෙම් ෙතොරතුරු පතිකාව හැදීම, ඒ නිලධාරින් 
පුහුණු කිරීම, ඒ නිර්ණායක හැදීම, නිර්ණායකයන්ට බර තැබීම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආදී සියලු කටයුතු එම කමෙව්දය හරහා ආරම්භ කළා. ඒ අනුව 
පතිකාව හැදුවා. එය පිටු 17කින් සමන්විතයි. එම පතිකාව -පශ්න 
පතය- මම ෙම් අවස්ථාෙව් සභාගත* කරනවා. ඊළඟට අප 
නිර්ණායක හැදුවා. මම ඒ විස්තර ඇතුළත් ෙල්ඛන සභාගත* 
කරනවා. ඊට පසුව බර තබන ආකාරය හැදුවා. ඊළඟට ෙම්වා 
පිළිබඳව පුහුණු කළා.  

ගරු කථානායකතුමනි, සහනාධාර අඩු අයට වැඩි කිරීමක් කර 
ගන්න තිෙබනවා නම්, සහනාධාර අලුතින් ඉල්ලන අය ඉන්නවා 
නම් ඉල්ලන්න කියා ඉන් පසුව අප ගුවන් විදුලිෙයන්, 
රූපවාහිනිෙයන් හා සියලුම පුවත් පත්වලින් පසිද්ධ කළා. ෙම් 
1,425,000ට අමතරව අටලක්ෂතිස්දහස් එකසිය ගණනක් -ලක්ෂ 
අටහමාරකට කිට්ටු පමාණයක්- අලුතින් ෙම් සහනාධාර ඉල්ලුවා. 
එතෙකොට මුළු ගණන ලක්ෂ 23කට කිට්ටු වුණා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් සියලු ෙදනාම  ෙම් පතිකාව පිෙරව්වා. එම 
පතිකාෙව් පිටු 17ක් තිෙබනවා. ඔවුන් එම පතිකාව පිෙරව්වාට 
පසුව එය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරියා විසින් අත්සන් කර 
තිෙබනවා; ගාම නිලධාරි විසින් අත්සන් කර තිෙබනවා; එම ගෙම් 
වැඩ කරන ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරියා අත්සන් කර තිෙබනවා; 
මූලස්ථාන කළමනාකරු අත්සන් කර තිෙබනවා; අවසානෙය්දී 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා ෙහෝ ෙල්කම්තුමියත් ෙමම පතිකාෙව් 
අත්සන් කර තිෙබනවා. ඒ සියලුම අය අත්සන් කර තිෙබන්ෙන් 
ෙම් ෙතොරතුරු නිවැරදියි, සත්යයි කියායි.  

ගරු කථානායකතුමනි, පධාන නිර්ණායක 6ක් සහ අනු 
නිර්ණායක 29ක් යටෙත් තමයි අප ෙම් පතිකාෙවන් ෙතොරතුරු 
එකතු කෙළේ. ෙම්ක සංඛ්යා ෙල්ඛන විෙශේෂඥයන් විසින් හැදූ 
කමෙව්දයක්. ඒවායින් පධාන නිර්ණායක තමයි, අධ්යාපනය, 
ෙසෞඛ්යය, ආර්ථික තත්ත්වය, පවුල සතු වත්කම්, පදිංචි නිවෙසේ 
තත්ත්වය හා පවුෙල් ෙසෞභාග්යය කියන කරුණු. ෙම්වා යටෙත් 
අනු නිර්ණායක 29ක් තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. එම අනු 
නිර්ණායකත් එකින් එක මා කියන්නම්.  

එයින් අධ්යාපනය ය ටෙත් ෙම් කරුණු තිෙබනවා: 

පවුෙල් කිසිම සාමාජිකයකු අධ්යයන ෙපොදු සහතික පත 
සාමාන්ය ෙපළ දක්වා අධ්යාපනය ලබා ෙනොමැති වීම,  ගෘහ 
මූලිකයා 8වන ෙශේණිය සමත්ව ෙනොමැති වීම, පාසැල් යන වයෙසේ 
සිටින නමුත් පාසල් ෙනොයන ළමුන් සිටීම. ෙම්වාට ෙවනම ලකුණු 
ලැෙබන කමෙව්දයක්, විෙශේෂ බර තැබීෙම් කමෙව්දයක් තිෙබනවා. 
ඊළඟට, ෙසෞඛ්ය යටෙත් තිෙබනවා, පවුෙල් සාමාජිකයකු දීර්ඝ 
කාලීන ෙරෝගයකින් ෙප ළීම, පවුෙල් සාමාජිකයකු ආබාධිත 
තත්ත්වෙය් සිටීම. ෙම්වාටත් විෙශේෂ බර තැබීෙම් කමයක්, ලකුණු 
ෙදන කමයක් තිෙබනවා.  

ආර්ථික තත්ත්වය යටෙත් ෙම් කරුණු තිෙබනවා: 

ඒක පුද්ගල වියදම රුපියල් 5,500ට අඩු වීම, ඒක පුද්ගල 
ආදායම රුපියල් 6,000ට අඩු වීම, ආහාර පරිෙභෝජනය සඳහා -
කෑම බීම සඳහා-  ණය ලබා තිබීම, ෙසෞඛ්ය පහසුකම් එෙහම 
නැත්නම් ෙබ්ත් ෙහේත් ලබා ගැනීමට  ණය  ලබා තිබීම. ෙමන්න ෙම් 
තත්ත්ව  තිෙබනවාද  කියලා ෙතොරතුරු ලබා ගන්නවා. ඒවාටත් 
ලකුණු ලැෙබනවා. 

ඊළඟට, වත්කම් යටෙත් ෙම් කරුණු තිෙබනවා: 

ඉල්ලුම්කාර පවුලට පදිංචිය සඳහා අයිති නිවසක් ෙනොතිබීම,  
පදිංචි නිවසට අමතරව තවත් නිවසක් ෙහෝ ෙගොඩනැඟිල්ලක් 
ෙනොතිබීම.  අක්කර 0.5කට වැඩි ඉඩමක් ෙනොතිබීම, අක්කරයකට 
වැඩි මඩ ඉඩමක් ෙනොතිබීම,  අෙනකුත් වත්කම් යටෙත් පාපැදි, 
යතුරු පැදි, ස්කූටර් හැර ෙවනත් චංචල  වත්කම් ෙනොතිබීම, ගෘහ 
උපකරණ යටෙත් ගුවන් විදුලි, රූපවාහිනි, විදුලි පංකා, ජංගම 
දුරකථන, පරිගණක (රු.10,000 අඩු) හැර ෙවනත් උපකරණ 
ෙනොතිබීම, ෙපෝරමෙය් අංක 7 යටෙත් 7C හි ඇති යන්ත  හා 
උපකරණ ෙනොතිබීම, සත්ව පාලනය හා ජලජීවි වගාව යටෙත් 
එළෙදනුන් 10කට අඩුෙවන් ඉන්නවා නම්, එළුවන් 20ට, කුකුළන් 
50ට, තාරාවන් 50ට අඩු සංඛ්යාවක් ඉන්නවා නම් ඒවාටත් ලකුණු 
ලැෙබන කමයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු කථානායකතුමනි, පැහැදිලි කර ගැනීමක් කර ගන්න 

පුළුවන්ද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා අවසන් කරන තුරු ඉන්න. එවිට 

එතුමාටත් ෙල්සියි, ඔබතුමාටත් ෙල්සියි. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟට නිවස යටෙත් ෙම් කරුණු 

තිෙබනවා.  

ඉල්ලුම්කරු පදිංචි නිවස පැල්පත්, මුඩුක්කු, ෙප්ළි/ලයින් 
කාමරවල පදිංචිව සිටීම, පදිංචි නිවෙසේ බිත්ති මැටිගල්, මැටි, ලෑලි, 
ටකරන්, ෙපොල්අතු, තල් අතු ආදිය වීම, ෙගබිම මැටි, වැලි ආදිය 
වීම, වහල ටකරන්, ෙපොල්අතු, පිදුරු ආදිෙයන් සමන්විත වීම,  
නිදා ගැනීමට පමණක් ෙවන් වූ එක් කාමරයක් තිබීම,  ෙගබිම 
වර්ගඵලය වර්ග අඩි 500ට අඩු වීම, පරිෙභෝජනය සඳහා පිරිසිදු 
ජලය ලබා ගැනීමට ෙනොහැකි වීම, නිසි වැසිකිළි පහසුකම් 
ෙනොතිබීම හා ආෙලෝකය ලබා ගැනීම සඳහා භූමි ෙතල් වැනි  කම 
භාවිතය. 

ඊළඟට, පවුෙල් ෙසෞභාග්ය යටෙත් ෙම් කරුණු තිෙබනවා: 

දිනකට එක් ආහාර ෙව්ලක් පමණක් ලබා ගැනීම, සතියකට 
එක් වරක් ෙහෝ මස්, මාළු, කිරි, බිත්තර පරිෙභෝජනය කිරීෙම් 
හැකියාව ෙනොතිබීම,  මාස හයකට එක් වරක් ෙහෝ පවුෙල් අයට 
ඇඳුම්-පැලඳුම් ලබා ගැනීෙම් හැකියාවක් නැති වීම, ෙපෞද්ගලික 
ෛවද්ය මධ්යස්ථානවලින් ෙබෙහත් ගැනීමට හැකියාවක් ෙනොමැති 
වීම. ෙම් කරුණු හරහා විෙශේෂ බරතැබීම් තිෙබනවා. හැන්සාඩ් 
වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා මම ෙම් කරුණු මීට කලින් 
සභාගත කළා.   

ගරු කථානායකතුමනි, ලකුණු අනුව ෙම් ෙත්රීම දැන් කරලා 
තිෙබනවා. ෙමතැන සියයට 85යි ඉන්ෙන්. ෙම් ෙත්රීෙමන් පස්ෙසේ 
ෙම් ලැයිස්තුෙව් නැති තව සියයට 15ක් ඇතුළු ෙවනවා. යම් 
ෙකෙනකුට වරදක් ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒක නිවැරැදි කරයි. 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා ෙහෝ තුමිය ඒ වාෙග්ම එතැන ඉන්න 
ගණකාධිකාරිතුමා ෙහෝ තුමිය ඒ වාෙග්ම සැලසුම් අධ්යක්ෂවරයා, 

517 518 

[ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා] 

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



2017 අෙගෝස්තු 11  

මූලස්ථාන කළමනාකාරවරයා සහ සමාජ ෙසේවා නිලධාරියාෙගන් 
සමන්විත කමිටුවකින් ෙම් කටයුත්ත කරනවා. ඕනෑම ෙකෙනකුට 
පුළුවන් ඒ අය ෙවත අභියාචනයක් කරන්න. ඒ පිළිබඳව ඒ අය 
පරීක්ෂණයක් කරලා ඒ වැරැද්ද නිවැරැදි කරයි. ඒ වාෙග්ම කාට හරි 
වැරැදි විධියට ෙම් සහනාධාරය දීලා තිෙබනවා නම්, ඒ පිළිබඳව 
නිර්නාමිකව ෙහෝ පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාෙග් පධානත්වෙයන් 
තිෙබන ආයතනයට ලියලා යැව්ෙවොත්, ඒකත් ඒ අය නිවැරැදි 
කරලා ෙදයි.   

ෙම් ෙත්රීෙමන් පස්ෙසේ අපි ෙදසැම්බර් ෙවනෙකොට 
සහනාධාරලාභින්ෙග් ලැයිස්තුව එළියට දානවා. එහිදී 
සහනාධාරලාභින් පමාණය ටිකක් වැඩි ෙවයි; ෙම් මුදල 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙගෙවයි; කිසියම් වරදක් ෙවලා තිෙබනවා නම් 
ඒක නිවැරැදි කරලා තිෙයයි.           

ගරු කථානායකතුමනි, එතැනත් වරදක් තිෙබනවා නම් අෙප් 
අමාත්යාංශෙයන් සහ සමෘද්ධි සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
පත් කරලා තිෙබන විෙශේෂ ෙකොමිටියට ඒ අයට අභියාචනා 
කරන්න පුළුවන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සහනාධාරවලින් මිනිසුන්ෙග් 
දුප්පත්කම නැති කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි කවදාවත් 
කල්පනා කෙළේ නැහැ. හැබැයි, අද ෙවන ෙකොට ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් ව්යාපාරයට ෙබොෙහොම ශක්තිමත් බැංකු 
ජාලයක් තිෙබනවා. ෙම් ව්යාපාරයට විශාල මුදලක් තිෙබනවා. 
බැංකු 1,074ක් තිෙබනවා. බැංකු මහා සංගම් 331ක් තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ශක්තිමත් සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලක් තිෙබනවා. නිවාස 
අරමුදලක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විශාල ආයතනික ව හයක් 
තිෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය කාලෙය් සමෘද්ධි 
සහනාධාරලාභින්ෙග් අවශ්යතා, ඔවුන්ෙග් රුචිකත්වය, ඔවුන්ෙග් 
ජීවන තත්ත්වය  ෙවනස් ෙවන ෙකොට, ඒකට සමෘද්ධි බැංකු 
ව්යාපාරෙය් ණය දීම, ලීසිං දීම, උකස ්දීම වැනි ෙද්වල් ෙකරුෙණ් 
නැති නිසා අද ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ගම්මානවල විශාල වශෙයන් 
ගිනි ෙපොලීකරුවන් සහ ගිනි ෙපොලී උකස්කරුවන් පිරිලා ඉන්න 
එකයි. ඒ  නිසා ෙම් අභිෙයෝගය අපි භාර අරෙගන  තිෙබනවා. ෙම් 
අභිෙයෝගයට අපි මුහුණ ෙදන්න යනවා. අපි ලීසිංවලට, 
උකස්වලට, ක්ෂණික ණයවලට, සතිපතා ණයවලට, දිනපතා 
ණයවලට යන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ඒක නිසා අපි ගරු මන්තීවරුන්ට කියන්න කැමැතියි, ෙම් 
බැංකුෙව් මුදල් තිෙබනවා කියලා. ෙම් බැංකුවලින් ෙම් අයට අවශ්ය 
පාග්ධනයයි ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ පාග්ධනය දීලා ෙම් අයෙග් 
ආර්ථිකය ෙගොඩනැඟීම සඳහා බැංකු ව්යාපාරයත් එක්ක එකතු 
ෙවන්න. අපට ෙම් සමෘද්ධි ව්යාපාරෙයන් අඩු ආදායම්ලාභින්ෙග් 
ආර්ථිකය ඉහළ නංවන්න ශක්තිය තිෙබනවා. ඒ සඳහා අපි එකතු 
ෙවලා වැඩ කරමු. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබො ෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමා. ඊෙය් ෙම් පශ්නය ඉතා 

තදින් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ මතු වුණා. ගරු මන්තීවරුන්ට ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කරගැනීමක් අවශ්ය නම්, ගරු ඇමතිතුමා 
ඒ සඳහා සූදානම් ද?  

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

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් 

ෙහොඳින් පැහැදිලි කළා. ගරු ඇමතිතුමනි, නමුත් ඉතා පැහැදිලිව  
එක පශ්නයක් මතු ෙවනවා. ඔබතුමාත් පිළිගත්තා, යම් යම් අය 
ෙම් සහනාධාරෙයන් කැපී යනවා කියලා. ඒ අයට අභියාචනය කළ 
හැකියි. නමුත්, අභියාචනය කිරීෙම්දී පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය 
නැවත ඒ සහනය ලබා ෙනොෙදන තත්ත්වයක් තමයි ෙබොෙහෝ විට 
ෙම් කියා මාර්ගය තුළ සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ඔබතුමා සඳහන් 
කළ විෙශේෂ අමාත්යාංශ කමිටුවක් තිෙබනවා නම්, එය පසිද්ධියට 
පත් කරන්න. මම කරන ඉල්ලීම ඒකයි. මහජන නිෙයෝජිතයන් 
හැටියට ගරු මන්තීතුමන්ලාටත්, පාර්ලිෙම්න්තුවට හා රටටත් ෙම් 
සූතය පැහැදිලි කරන්න. ඔබතුමා පැහැදිලි කළා ෙම් සූතය. අද 
තමයි ෙම් සූතය පැහැදිලි කරනු ලැබූෙව්. ෙම් සූතය පිළිබඳව 
පැහැදිලි කරන අවස්ථාවක් ගරු මන්තීතුමන්ලාට ලබා දීම මා 
හිතන හැටියට ඉතාම වැදගත්.   

අෙප් රෙට් දුප්පත්ම මිනිස්සු ගැන ඔබතුමාත් දන්නවා; අපත් 
දන්නවා. ෙම් දුප්පත් මිනිසුන්ට තිෙබන එකම ආරක්ෂාව ෙම් 
සහනාධාරයයි. ඒ සහනාධාරෙයන් යම් යම් අය කැපී යන කමෙව්ද  
හදනවා නම්, මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට අපි කාටත් ඒක 
පශ්නයක්. ඒ නිසා ෙම් ගැන පැහැදිලි කරන්න. මම ඒ ඉල්ලීම 
පමණයි ඔබතුමාෙගන් කරන්ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමනි, අපි ෙම් ගැන ගරු 

ඇමතිතුමාෙගන් පැහැදිලි කිරීමක් කරගනිමු. එතෙකොට ෙල්සියි. 
මම ඔබතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාවක් ෙදන්නම්.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 

ඉදිරිපත් කරපු කාරණය ඉතාම වැදගත්. ෙම් පිළිබඳ ෙතොරතුරු 
ඇතුළත් විෙශේෂ පතිකාවක් අපි ඔබතුමන්ලා අතට පත් කරන්නම්. 
ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා කියපු, අමාත්යාංශ මට්ටමින් තිෙබන විෙශේෂ 
කමිටුව පිළිබඳව අපි සිංහල, ෙදමළ පුවත් පත්වල පිටුවක විෙශේෂ 
දැන්වීමක් දාන්න සැලසුම් සකස් කරමින් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
ඔබතුමාට මම කියන්න කැමැතියි, ෙම් සූතය නිසා සහනාධාර 
ලැෙබන අය කැපිලා යන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙමොකද, අපි සියයට 
15ක් අෙත් තියාෙගනයි ඉන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් අභියාචනා පටන් 
ගත්ත ගමන් සියයට 15ක පිරිසක් ෙම් කියාදාමය ඇතුළට එනවා. 
වැරැදි විධියට සහනාධාර ලබන අය ඉන්නවා නම්, ඒ වාෙග් අය 
ඉවත් ෙවනවා. ඒ ෙවනුවට අලුත් අය ඇතුළට එනවා. ඒ නිසා, 
ඇත්තටම පාෙද්ශීය ෙල්කම් හා ෙම් කමිටුව ඒ සහනාධාර ලබන 
අයෙග් නම් කපන්න ෙනොෙවයි ඉන්ෙන්. අපට අවශ්ය ඉතිරි  
සියයට 15ක පිරිස වහාම ඇතුළත් කර ගන්නයි.     සියයට 15ක - 
20ක අතර පමාණයක දීමනාවල ෙවනසක් ෙවයි. ඒ වාෙග්ම 
අලුතින් සියයට 15ක්, 20ක් ෙම් කියාදාමයට ඇතුළත් ෙවයි. 

ෙමොකද, ඇත්තටම සුදුසුකම් තිෙබන සියයට 10ක්, 15ක් 
එළිෙය් ඉන්නවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට,  ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා. ඊට පසුව නිමල් 

ලාන්සා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. ඊටත් පසුව, ගරු අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීතුමා. නැඟී සිටි පිළිෙවළටයි මා අවස්ථාව 
ෙදන්ෙන්.  

 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අමාත්යතුමාෙග් කරුණු පැහැදිලි 

කිරීමට අපි ෙබොෙහොම සාවධානව ඇහුම් කන් දුන්නා. අපෙග් දැන 
ගැනීම සඳහායි ෙම් විමසීම කරන්ෙන්. දැන් ෙම් ගරු සභාෙව්දී ගරු 
අමාත්යතුමා පකාශ කරන්න ෙයදුණා, අඩු ආදායම් ලාභින් සවිබල 
ගැන්වීම සඳහා, ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ණය මුදල් ලබා දීෙම් 
කමෙව්දයක් ෙම් තුළ තිෙබනවා, ඉන් ඉවත් වන්ෙන් නැහැ කියන 
කාරණය. සමෘද්ධි ව්යාපාරය ආරම්භෙය් ඉඳලාම ඒ තත්ත්වය 
තිබුණා. පසුගිය 1994 රජය කාලෙය් සමෘද්ධි ව්යාපාරෙය් 
මූලිකයකු හැටියට ඔබතුමා කටයුතු කළා. ෙම් ව්යාපෘතිය තුළ 
ජනතාව විශාල පතිලාභ ලැබුවා. අෙප් අමාත්යතුමා එය 
ෙහොඳාකාරවම දන්නවා. ගරු අමාත්යතුමනි, ෙම් අලුත් තත්ත්වය 
තුළ සමෘද්ධි වැඩසටහෙන් ණය ලාභින්ෙග් ණය ෙපොලී 
අනුපාතිකය ඉතාම අඩු පමාණයක සිට සියයට 14ක පමාණය 
දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා ෙන්ද කියන පශ්නයට පිළිතුරයි මට 
ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා ඉතාම වැදගත් පශ්නයක් 

ඇහුෙව්.  ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට මා පිළිතුරක් ෙදන්න 
කැමැතියි.  පසුගිය කාලෙය් ෙපොලී නැති ණය දුන්නා. ඒ වාෙග්ම 
සියයට 2 ෙපොලියට ණය දුන්නා. ගරු කථානායකතුමනි, මතක 
තියාගන්න ඕනෑ ඒ සියලු සල්ලි අෙප් ආණ්ඩුෙව්  සල්ලි ෙනොවන 
බව. ඒ සල්ලි දුප්පත් මිනිසුන්ෙග්ම සල්ලියි. ගරු මන්තීතුමනි, අප 
ෙමය 1995 වර්ෂෙය්දී පටන් ගත්ෙත් මාසයකට සියයට 3 
ෙපොලියටයි. ඒ ෙවලාෙව් ගාමින් බැංකුෙව් මාසික ෙපොලිය සියයට 
6යි. ඒ ෙවලාෙව් සැම්යෑං - ෙඩොන් ක්ෂුද මූල්ය බැංකු ව්යාපාරෙය් 
මාසික ෙපොලිය සියයට 4.5යි. ඒ ෙවලාෙව් චීනෙය් People's 
Commune Societies හි මාසික ෙපොලිය සියයට 5යි, සියයට 5.5යි. 
මම ඒ ෙවලාෙව් මිතරත්න මැතිතුමාෙගන් ඇහුවා, "ඇයි ෙපොලිය 
මාසයකට සියයට 3ක් කරන්ෙන්?" කියලා.  එය සියයට 2ක් 
කරන්න කියා මම කිව්වා, ගරු කථානායකතුමනි. අද අපි එය 
සියයට 2 දක්වා ෙගනැවිත් තිෙබනවා. එතුමා කිව්වා, "නැහැ, 
නැහැ. ෙම්වා, දුප්පත් මිනිසුන්ෙග් සල්ලි. ෙම්වා ඒ මිනිසුන්ටමයි 
ෙදන්ෙන්.   ෙම්වා ෙවනත් කාෙග්වත් සල්ලි ෙනොෙවයි. ඒ 
මිනිසුන්ෙග් සල්ලි. ඒ බැංකුෙව් ෙපොලිය ඒ මිනිසුන්ටමයි යන්ෙන්. 
ඒ නිසා ෙමය අඩු කරන්න හිතන්න එපා. අපි ෙම් ෙපොලිය 
සංසන්දනය කරන්ෙන් ගෙම් ගිනි ෙපොලීකාරයාත් එක්කයි. ගිනි 
ෙපොලිය දවසට සියයට 5යි; සියයට 4යි.  මාසයට සියයට 20යි. 
ඒකත් එක්ක තමයි අපි සංසන්දනය කරන්ෙන්. අපට තරගය 
තිෙබන්ෙන් ගිනි ෙපොලීකාරයාත් එක්කයි. ඒ නිසා ෙම් බැංකුවට 
හානි කරන්න එපා. ෙම් බැංකුෙව් තිෙබන දුප්පත් මිනිසුන්ෙග් 
සල්ලි ඒ මිනිසුන්ටම ෙදනවා. ඒ මිනිසුන්ෙගන් ගන්නා ෙපොලී ඒ 
මිනිසුන්ටම ලැෙබනවා" කියා. ෙලෝකෙය්ම ක්ෂුද ණය සංස්කෘතිය 
තුළ තිෙබන කමෙව්දය ෙම්කයි කියන එක මම ඔබතුමාට කියන්න 
කැමැතියි, ගරු මන්තීතුමා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිමල් ලාන්සා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු කථානායකතුමනි,  පැහැදිලි කර ගැනීමක් -  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, කාලය පිළිබඳව අද ෙලොකු පශ්නයක් 

තිෙබනවා. මම ඔබතුමාට අවස්ථාව ෙදන්නම්. 
 
ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிமல் லான்சா - உள்நாட்ட வல்கள் பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Lanza - Deputy Minister of Home Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අමාත්යතුමා ඉදිරිපත් කරපු 

කාරණා මම ෙහොඳින් අසාෙගන සිටියා.   

එතුමා කිව්වා, නිර්ණායක 16ක් යටෙත් තමයි ෙම් සමීක්ෂණය 
කෙළේ කියලා.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
පධාන නිර්ණායක 6ක් සහ අනු නිර්ණායක 29ක් යටෙත්.  
 
ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(மாண் மிகு நிமல் லான்சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 
එතෙකොට ඔබතුමා මට පැහැදිලිව කියන්න,  G.C.E. O/L 

pass වුණු ළමෙයක් ෙගදර හිටිෙයොත්, අනිවාර්යෙයන්ම ඒක 
සමෘද්ධිය ලබා ගැනීමට නුසුදුසුකමක් ෙවනවාද කියලා. අපි 
අධ්යාපනය සඳහා පමුඛතාව ෙදන විට ඔබතුමන්ලාෙග් 
නිර්ණායකයක් තිෙබනවා, G.C.E. O/L pass නම් සමෘද්ධිය ලබා 
දීෙම්දී ලකුණු අඩු ෙවනවා කියලා. මහජන ආධාර ලබා ගන්නවා 
නම්, අනිවාර්යෙයන්ම ඒ මහජන ආධාරයත් එකතු කරලා ලකුණු 
කපනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙයෝජනා කරනවා, මන්තීවරුන්ට 

workshop එකක් පවත්වමු කියලා.  We can have a workshop. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්, ඒක තමයි. අපි ෙවනම වැඩ මුළුවක් පවත්වමු.   
 
ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(மாண் மிகு நிமல் லான்சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 
ඊළඟට, ෙම් දුප්පත් මිනිස්සුන්ෙග් රුපියල් පහ, දහය, 

පහෙළොව එකතු කරලා හදා ගත්ත අරමුදලක් තමයි සමෘද්ධි 
බැංකුෙව් තිෙබන්ෙන්. ක්ෂුද මූල්ය ණය ෙලොකු ෙපොලියකට 
ෙදනවා කියලා ඒක ෙම්කත් එක්ක සංසන්දනය කරලා හරි 
යන්ෙන් නැහැ. සියයට 8ක් කියන එකත් ඒ මිනිසුන්ට වැඩියි. මම 
ගරු ඇමතිතුමාට පැහැදිලිව කියනවා, සමෘද්ධිය නම් කපන්න 
යන්න එපා කියලා. අපි ආණ්ඩුවක් විධියට ෙහොඳටම නා ෙගනයි 
ඉන්ෙන්. තවත් නා ගන්න නම් හදන්න එපා. ඒ වාෙග්ම ෙපොලිය 
වැඩි කරන්නත් එපා. ෙමොකද, ෙම් දුප්පත් මිනිස්සු සියයට 8 
ෙපොලිය ෙගවන්ෙන්ත් අමාරුෙවන්.  
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ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා ෙම් පශ්නය ෙත්රුම් ගත්ෙත් 

නැහැ. ෙපොලිය ගැන මම කියපු කාරණය ෙත්රුම් ගත්ෙත් නැහැ. 
Grameen Bank එක ගැන, People's Commune Societies ගැන, 
Samyang-dong Bank එක ගැන කියපු ඒවා එතුමා ෙත්රුම් 
ගත්ෙත් නැහැ. ඒකයි එතුමා එෙහම කියන්ෙන්. මම ඒක එතුමාට 
පැහැදිලි කරලා ෙදන්නම්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ලකුණු 100ක් තිෙබනවා. අෙපොස 
(සාමාන්ය ෙපළ) සමත් ෙකෙනකුට හම්බ ෙවන්ෙන් ඒ ලකුණු 
සියෙයන් එක ලකුණයි, නැත්නම් එකහමාරයි. ඒ නිසා උසස ්ෙපළ 
සමත් ෙවලා හිටියා කියලා, සාමාන්ය ෙපළ සමත් ෙවලා හිටියා 
කියලා සමෘද්ධිය කැෙපන්ෙන් නැහැ. එතැන ලකුණක් පිළිබඳ 
පශ්නයක් තමයි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා.  ඔබතුමා කථා 
කරනවාද?  අපට ෙවලාව පිළිබඳවත් පශ්නයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අවශ්ය නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. අපි අද ෙම්ක ෙමතැනින් 

නවත්වමු. අපි workshop එකක් තියමු. අද දවෙසේ වැදගත් වැඩ 
කටයුතු රාශියක් තිෙබනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම ෙයෝජනා කරනවා, මන්තීවරුන්ට විෙශේෂ වැඩසටහනක්- 

[Interruption.] We will have a workshop. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු සභානායකතුමාෙග් තීරණයට මමත් එකඟයි.  

විෙශේෂඥයන් ෙගනැල්ලා වැඩ මුළුවක් පවත්වමු.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙමතුමා වැඩ මුළුවක් පවත්වන්න ලැහැස්තියි. ඒක 

ඉතා ඉක්මනින් කරමු. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි,  සියලු මන්තීවරුන්ට workshop එකක් 

පවත්වමු කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක වඩා ෙහොඳයි. එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාත් එකඟ 

වුණා. ඒක ඉක්මනින් පවත්වන්න.  

මීළඟට, වරපසාද පශ්නයක්, ගරු අජිත් පී ෙපෙර්රා මැතිතුමා.  

 
වරපසාද: පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙගෞරවයට හානි වන පරිදි 
හැසිරීම   

சிறப் ாிைம: பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் 
பாரா மன்றத்தின் ெகளரவத்ைதக்  

களங்கப்ப த் ம் வைகயில் 
நடந் ெகாண்டைம    

PRIVILEGE:  UNRULY BEHAVIOUR OF MEMBERS 
OF PARLIAMENT DAMAGING DIGNITY OF 

PARLIAMENT 
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා වරපසාද පශන්යක් නැඟීමට අවසර 

පතනවා. 2017 ජූලි මස 28 වන දින ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
කටයුතු සිදු කර ෙගන යාෙම්දී බාධා සිදු වුණා. මන්තීවරු 
කණ්ඩායමක් සභාව මැදට පැමිණ කටයුතුවලට බාධා කළා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී ගරු කථානායකතුමාට සභාව කල් තැබීමට සිදු වුණා.  

එෙසේ කල් තැබීෙමන් පසුව, ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු 
මන්තීවරයකු වන ගරු පියංකර ජයරත්න මන්තීතුමා කථානායක 
පුටුෙව් වාඩි වුණා. ඒ වාෙග්ම ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මන්තීතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්ෙග් පුටුෙව් වාඩි වී සභාව 
කැඳවීෙම් සීනුව නාද කළා. ඒ වාෙග්ම කුමාර ෙවල්ගම සහ ගාමිණී 
ෙලොකුෙග් යන මන්තීතුමන්ලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සහකාර මහ 
ෙල්කම් සහ නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම්තුමන්ලාෙග් පුටුවල වාඩි වුණා. 
ඒ වාෙග්ම ගරු පසන්න රණතුංග මන්තීතුමා ජනාධිපතිතුමා 
ෙවනුෙවන් ෙවන් ෙකොට ඇති පුටුෙව් වාඩි වුණා. එෙසේ ෙකොට 
පාර්ලිෙම්න්තුව බැරෑරුම් ෙලස අෙගෞරවයට පත් වන ෙලස 
කටයුතු කළා. ඉන් පසුව එදිනම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු මන්තී, 
ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා මාධ්ය ෙවත පකාශ කරමින්, 
ඔවුන් එෙසේ කණ්ඩායමක් ෙලස කියා කරන ලද බවත්, එෙසේ 
කණ්ඩායමක් ෙලස කියා කරන ලද්ෙද් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තත්ත්වය 
පහත ෙහළීම සඳහා ෙච්තනාන්විතව බවත් පකාශ කළා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම තත්ත්වය ඉතාම නරකයි. ෙමම 
තත්ත්වය තුළ ෙමම ගරු මන්තීවරුන්ෙග් හැසිරීම හරහා වරපසාද 
කඩ වීෙම් තත්ත්වයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
පාර්ලිෙම්න්තු (බලතල හා වරපසාද) පනෙත් උපෙල්ඛනෙය් “ආ” 
ෙකොටෙසේ 4, 5, 6 සහ 7 යටෙත් දැක්ෙවන වැරැදි සිදු වී ඇති බව මා 
ෙගෞරවෙයන් ඔබතුමාට ෙපන්වා ෙදනවා. එෙසේ ෙහයින්, ෙමම 
තත්ත්වය පිළිබඳව ෙසොයා බලා වාර්තා කිරීමට ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ 
වාෙග්ම නීතිපති එෙරහිව සමරක්ෙකොඩි 57 නව නීති වාර්තා 412 
නඩු තීන්දුෙව් දැක්ෙවන මූල ධර්මය ෙකෙරහි මා ගරු සභාෙව් 
අවධානය ෙගෞරවෙයන් ෙයොමු කරවනවා. ඒ අනුව, සභා ගර්භෙය් 
කටයුතු අවසන් කිරීෙමන් පසුව වුවද ෙමෙසේ මන්තීවරුන් 
ෙච්තනාන්විතව සභාෙව් ෙගෞරවය පහත ෙහළන ආකාරයට 
හැසිරීම මඟින් ඔවුන් ඉහත සඳහන් කළ වැරැදි කළ බව මා කියා 
සිටිනවා. ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂා ෙකොට වාර්තා කරන ෙලස මා 
ෙගෞරවෙයන් අයැද සිටිනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, මම ෙමය වරපසාද පිළිබඳ කමිටුවට ෙයොමු කරන්නම්. 

[බාධා කිරීම්] ඒක එතුමාෙග් අයිතියක්.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම ෙම් කථා කරන්ෙන් කාෙගවත් අයිතියක් නැති කරන්න 

ෙනොෙවයි.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට අවස්ථාව දුන්ෙන් ඒක තමයි. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු මන්තීතුමන්ලා පිරිසකෙග් නම් සඳහන් කරමින් ෙමෙලස 

වරපසාද පශ්නයක් ෙගෙනන්න නම්, පළමුව Substantive Motion 
එකක් ෙගෙනන්න ඕනෑ. එෙහම තමයි ස්ථාවර නිෙයෝගවල 
තිෙබන්ෙන්.   

ගරු කථානායකතුමනි, ෙදවැනි කාරණය තමයි  අදාළ දිනෙය් 
සිදු වූ සිද්ධීන් ගැන මා විසින් ඔබතුමාට එවන ලද ලිපිෙය් ස්ථාවර 
නිෙයෝග ගණනාවක් අනුව කරුණු පැහැදිලි කර  තිෙබනවා. ඒ බව 
මම එදත් ඔබතුමා ෙග් නිල කාමරෙය්දි කිව්වා. ෙසංෙකෝලය ගරු 
සභාෙව් නැති ෙවලාවක සභාෙව් ෙම් ෙගොඩනැඟිල්ෙල් සිදු වන 
ෙද්වල් ගැන වග කිව යුත්ෙත්, එයට වග කිව යුත්තන් මිස ඒ 
සම්බන්ධෙයන් වරපසාද පශ්නයක් ෙගෙනන්න බැහැ.  ඒ නිසා  
ෙමම වරපසාද පශ්නය ෙගෙනන්ෙන් ෙමොන වරපසාදයක් කඩ වීම 
යටෙත්ද කියලායි මම අහන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අවස්ථාෙව්දී ෙසංෙකෝලය ඒ ස්ථානෙය් 

තිබුණා. 

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

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

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ අවස්ථාෙව්දී ෙසංෙකෝලය ඒ 

ස්ථානෙය් තිබුණා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අවස්ථාෙව්දී ෙසංෙකෝලය තිබුණා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ අවස්ථාෙව්දී ෙසංෙකෝලය සභා ගැෙබන් පිට වුෙණ් නැහැ. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒක දැක්ක අය ඉන්නවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි එය පරීක්ෂා කර බලමු. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෛවරෙයන් වැඩ කරන්න එපා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි එය වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාවට ෙයොමු කරලා ඒ ගැන 

පරීක්ෂා කරමු. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ආදර්ශවත් ෙලස 

හැසිරිය යුතුයි. [බාධා කිරීමක්]  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මා ඒ පශ්නය ෙයොමු කරන්නම්. මා ඒ වීඩිෙයෝ පටයත් බැලුවා. 

ඒ අවස්ථාෙව්දී ෙසංෙකෝලය තිබුණා.  [බාධා කිරීමක්]  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නිලධාරින් ෙසංෙකෝලය අල්ලාෙගන සිටිෙය්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙසංෙකෝලය එතැන තිබුණා. මා ඒක ෙපන්වන්නම්. ඒක 

බලන්න පුළුවන් ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඔව්. ඒක අපට පරීක්ෂා කර 
බලන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] 

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම්, ගරු 
සභානායකතුමා. [බාධා කිරීමක්]  
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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) 
ඔබතුමාෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ෙමය මන්තීවරයකුෙග් වරපසාදවලට අදාළ පශ්නයක් 

ෙනොෙවයි කියලා මා ඉතා ෙගෞරවෙයන් කියනවා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් යම් පශ්නයක් සිදු වුණා නම් ඇත්ත වශෙයන්ම 
ෙම් නිලධාරිවරුන්ෙගන් පැමිණිල්ලක් තිෙබන්න ඕනෑ. එෙහමත් 
නැතුව - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ සියල්ලම CD පටෙය් තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. මා ඒක දැක්කා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙවන ෙමොනවත් ඕනෑ නැහැ. [බාධා කිරීමක්]  

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

 
අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ 

විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் 

சட்டக்ேகாைவ (விேசட ஏற்பா கள்) 
(தி த்தம்) சட்ட லம் 

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (SPECIAL 
PROVISIONS) (AMENDMENT) BILL 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින න්යාය පතෙය් ඇති අංක 172, 

අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) 
පනත් ෙකටුම්පත ඉල්ලා අස්කර ගැනීමට මා අවසර පතනවා. 

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

ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 
 
අවසර ෙදන ලදුව, පනත් ෙකටුම්පත ඉල්ලා අසක්ර ගන්නා ලදී. 
சட்ட லம், அ மதி டன் வாபஸ் ெபறப்பட்ட . 
Bill, by leave, withdrawn. 

 
අධිකරණ සංවිධාන පනත : නිෙයෝගය 

நீதித் ைறச் சட்டம்: ஒ ங்குவிதி 
JUDICATURE ACT: REGULATION 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි,  අද දින න්යාය පතෙය් ඇති අංක 176, 

අධිකරණ සංවිධාන පනත යටෙත් නි ෙයෝගය පිළිබඳ ෙයෝජනාව 
ඉල්ලා අස්කර ගැනීමට මා අවසර පතනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව එකඟද? 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
 (Hon. Members) 
Aye. 
 
අවසර ෙදන ලදුව , නිෙයෝගය ඉල්ලා අසක්ර ගන්නා ලදී. 
ஒ ங்குவிதி அ மதி டன் வாபஸ் ெபறப்பட்ட . 
Regulation, by leave, withdrawn. 

 
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) 
ඔබතුමාෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
එම සිද්ධිය නිසා කථානායකතුමාෙග් වරපසාද උල්ලංඝනය 

වීමක් වුණාද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් ෙයෝජනාවක් 

ඉදිරිපත් කළා. ඒ අනුව මා ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලා පරීක්ෂා 
කරලා වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා. ඊට 
පස්ෙසේ තීරණයක් ගනිමු.  

 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා අංක 1. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
பாரா மன்ற அ வல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  
"That the proceedings on Item Nos. 1,2,3,4,5 and 6 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. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද? සභාෙව් වැඩ 

කටයුතු ෙගන යන්න ඕනෑ. ගරු ටී. 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 කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය සම්බන්ධෙයන්  ෙනොෙවයි 

මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන්. එදා 28වන දා සිද්ධිය 
සිදු වුණු දවෙසේ කාලීන වැදගත් පශ්නයක් සම්බන්ධව සභාව කල් 
තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් මා ඉදිරිපත් කළා.  

එය නැවත ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා. ඔබතුමා 
කිව්වා, ඊළඟ දවෙසේ පළමුවැනි අවස්ථාව මට ෙදනවා කියලා. 
මෙග් ෙයෝජනාව එන්න එන්නම කල් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. 
ගම්මිරිස් මිල පහත ෙහළීම පිළිබඳව ෙම් රෙට් ෙගොවීන්ට තිෙබන 
දැෙවන පශ්නයක් ෙම්ක. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගම්මිරිස් ගැන ඊෙය් කථා කළාෙන්. 
 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව මෙග්ෙන්. ඒ ෙවලාෙව් මට 

අවස්ථාවක් දුන්ෙන් නැහැ ෙන්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ඊෙය් කථා කළා. [බාධා කිරීමක්] ඊෙය් ඒ 

සම්බන්ධ ෙයෝජනාවක් තිබුණා. අවශ්ය නම් ඒක නැවත ඉදිරිපත් 
කරමු. ඒකට පිළිතුරු ලැබුණා. [බාධා කිරීමක්] ෙසංෙකෝලය 
තිබුණා. 

 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ෙසංෙකෝලය ෙනෙමයි, ගම්මිරිස්. [බාධා කිරීමක්] 

ෙ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 6 දක්වා වූ 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම. 

ෙයෝජනා අංක 1, පා. 9/'15, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
 

පුරප්පාඩු වන ගාම නිලධාරි තනතුරුවල වැඩ 
බැලීෙම් පත්වීම් සඳහා කාර්යක්ෂම වැඩ පිළිෙවළක් 

සකස ්කිරීම 
ெவற்றிடமாகின்ற கிராம உத்திேயாகத்தர் 

பதவிகளில் பதிற் கடைம ாி ம் நியமனங்க க்காக 
விைனத்திறன்மிக்க ேவைலத்திட்டெமான்ைறத் 

தயாாித்தல் 
SETTING-UP OF AN EFFICIENT SYSTEM TO MAKE ACTING 

APPOINTMENTS ON GRAMA NILADHARI POSTS THAT FALL 
VACANT 

[පූ.භා. 11.58] 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා. 

"ගාම නිලධාරි තනතුරක පුරප්පාඩු ඇති වූ විට ආසන්න ගාම නිලධාරි 
වසෙම් ගාම නිලධාරිවරයා වැඩ බැලීම සඳහා පත් කරනු ලබන්ෙන් ඉතා 
සුළු දීමනාවක් යටෙත් බැවින් ද, ෙමම වැඩ බැලීෙම් පත්වීම් තුළින් ගාම 
නිලධාරි වසම් ෙදෙකහිම කාර්යක්ෂමතාව බිඳ වැෙටන බැවින්ද, එම 
තත්වය මඟහරවා ගැනීම සඳහා සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම 
ගාම නිලධාරි සංචිතයක් පාෙද්ශීය  ෙල්කම් කාර්යාලය තුළ පිහිටුවිය යුතු 
අතර, පුරප්පාඩු සිදුවන වසම සඳහා එකී සංචිතය තුළින් ගාම නිලධාරින් 
පත් කිරීම සහ එම සංචිතය තුළ සිටින ගාම නිලධාරින්ට පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
විසින් පවරනු ලබන ෙවනත් ඵලදායී ක්ෙෂේත ෙහෝ රාජකාරී සඳහා 
ෙයදවීෙම් වැඩපිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙයෝජනා කරයි." 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 
 

 අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு திலங்க 
சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA]  took the 
Chair. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා. 
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

ෙවන්ෙන් ගාම නිලධාරින් අරබයා බව ඇත්ත. හැබැයි, සෑම ගාම 
නිලධාරි වසමකම ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරි, ගාම නිලධාරි, 
සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි, කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන 
සහකාර නිලධාරි වශෙයන් නිලධාරින් හතර ෙදෙනක් තමන්ෙග් 
ෙසේවෙය් ෙයෙදන බව අපි දන්නවා. මීට කලින් සමෘද්ධි ක්ෙෂේතය 
පිළිබඳව සංවාදයක් ඇති වුණා. ගාම නිලධාරි ක්ෙෂේතය වාෙග්ම, 
සමෘද්ධි නිලධාරි ක්ෙෂේතෙය්ත්,- සමෘද්ධි විෂය භාර ගරු එස්.බී. 
දිසානායක අමාත්යතුමාත් අද ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම විෂය භාර 
කැබිනට් ඇමතිතුමා අද නැති නිසා නිෙයෝජ්ය අමාත්ය නිමල් 
ලාන්සා මැතිතුමා තමයි ෙම්කට පිළිතුර ෙදන්ෙන්. ෙම් පශ්නය 
හැම ක්ෙෂේතයකම බරපතළ විධියට තිෙබනවා. ෙම් ෙවලාව 
අරෙගන බැලුෙවොත්, ෙම් රෙට් ගාම නිලධාරි පුරප්පාඩු දහස් 
ගණනක් තිෙබනවා. සමෘද්ධි නිලධාරි ක්ෙෂේතෙය්ත් දහස් ගණනක 
පුරප්පාඩු සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ගාම නිලධාරි වසම් 
මට්ටමින් බැලුෙවොත්, කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන සහකාර 
පුරප්පාඩු දහස් ගණනක් තිෙබනවා. එවැනි  පුරප්පාඩුවක් ඇති 
වුණාම කරන්ෙන්, ආසන්න වසෙම් නිලධාරිෙයකු වැඩ බැලීම 
සඳහා පත් කිරීමයි. සමහර ෙවලාවට ඒ සඳහා දීමනාවක් 
ලැෙබනවා. හැබැයි, අපි දන්නා ෙදයක් තමයි, එෙසේ දීමනාවක් 
ලබාෙගන ඔහු එන්ෙන් ක්ෙෂේත රාජකාරියක් සඳහායි. ඔහුට 
කරන්න තිෙබන්ෙන් ක්ෙෂේත රාජකාරියක්; field job එකක්. 
එතෙකොට  එම නිලධාරින්ෙගන්, තමන්ට වග කියන්න තිෙබන ගාම 
නිලධාරි වසමටත්, වැඩ බලන ගම නිලධාරි වසමටත් ෙදකටම 
කාර්යක්ෂම ෙසේවයක් ලබාෙදන්න බැහැ. එම නිසා අපි විවිධ 
ව්යාපෘති ගාම නිලධාරි වසම් මට්ටමින් කියාත්මක කරන්න ගියාම, 
එෙහම නැත්නම් ෙසේවය බලාෙපොෙරොත්තු වන පතිලාභී ජනතාව 
අදාළ නිලධාරිවරයා ළඟට ගියාම, ඒ නිලධාරිවරයාට වාෙග්ම 
පතිලාභීන්ටත් නැති ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් ඇතිෙවනවා. එම 
නිසා තමයි මම ෙම් ෙයෝජනාව කරන්ෙන්. අපි ෙම් ෙයෝජනාෙවන් 
කියන්ෙන් ෙමයයි. 

අපි ගාම නිලධාරින් බඳවා ගැනීම සඳහා විභාගයක් 
පවත්වනවා, පතිඵල ගන්නවා, සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්නවා. 
විභාගය පවත්වන ෙමොෙහොෙත් තිබුණු පුරප්පාඩු සංඛ්යාවට සමාන 
පුරප්පාඩු සංඛ්යාවක් සඳහා තමයි විභාගය පවත්වලා බඳවා 
ගන්ෙන්. හැබැයි, බඳවාෙගන පත්වීම් ලිපි ෙදනෙකොටම ඊට වඩා 
පුරප්පාඩු සංඛ්යාවක් ඇතිෙවලා. ඒ, රට හැරයෑම, මියයෑම, විශාම 
යෑම, එෙහමත් නැත්නම් ෙවනත් රැකියාවක් සඳහා යෑම වෙග් 
ෙහේතු නිසයි. අපි හිතමු, දැනට රෙට් තිෙබන ගාම නිලධාරි 
පුරප්පාඩු සංඛ්යාව 2,000යි කියලා. දැන් අපි ඒ ගාම නිලධාරි 
පුරප්පාඩු 2000 සම්පූර්ණ කරනවා කියලා හිතමු. සියයට සියයක්ම 
ඒ පුරප්පාඩු -2000ම- සම්පූර්ණ කරලා ඊළඟට, පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාල බල පෙද්ශයක, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය තුළ ගාම 
නිලධාරින් පස් ෙදෙනකුෙග් විතර සංචිතයක් හදනවා. ඒ පමාණය  
ෙකොපමණද කියා තීරණය කරන්න පුළුවන්. පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාල බල පෙද්ශය විශාල නම්, පස් ෙදෙනකුට වැඩි 
සංඛ්යාවක්ද, එෙහම නැත්නම් ජනගහනය පදනම් කරෙගනද 
කියලා සංඛ්යාව තීරණය කරන්න පුළුවන්. හැම තිස්ෙසේම විභාග 
තියලා අර සංචිතය තමයි ෙපෝෂණය කරන්ෙන්. එතෙකොට 
ක්ෙෂේතෙය් ෙකොෙහේ හරි ගාම නිලධාරි වසමක පුරප්පාඩුවක් එනවා 
නම්, අර සංචිතෙයන් පුද්ගලෙයක් ඉස්ෙසල්ලාම පත් ෙවනවා. 
එතෙකොට ෙකොතැනකවත් වැඩ ආවරණය කරන්න ෙකෙනක් පත් 
කළ යුතු නැහැ. පත් කරන්න ෙවන්ෙනත් නැහැ. අපි හැම තිස්ෙසේම 
ෙපෝෂණය කරන්ෙන් සංචිතය. සංචිතය අඩු ෙවන්න, අඩු ෙවන්න 
සංචිතයට අලුත් පිරිසක් අපි එකතු කරනවා. එතෙකොට ෙකෙනකුට 
පශ්නයක් ඇති ෙවන්න පුළුවන් සංචිතෙය් ඉන්න අයෙග් වැඩ 

ගැන. ඒ අයට වැඩක් නැහැ; ඒ අය නිකම් ඉන්ෙන්; ඒ අය වැටුප් 
ලබනවා; ඒ අය දීමනා ලබනවා කියලා ෙකෙනකුට හිෙතන්න 
පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එෙහම නිලධාරින් පස් 
ෙදෙනක් ඉන්නවා නම් ඒ පස් ෙදනාට ෙදන්න වැඩ ෙල්ඛනයක් -
job list එකක්- නිර්මාණශීලීව හදන්න බැරිද? මම ඉස්සර නම් ෙම් 
ගැන  අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරු සිටින උපෙද්ශක කාරක 
සභාවලදී කිව්වා. ෙම්ක මම ආංශික කාරක සභාවලදීත් කිව්වා. මම 
දන්ෙන් නැහැ, අමාත්යාංශ නිලධාරින් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට  
එවලා තිෙබන උත්තරයත් ෙම් වාෙග් එකක්ද කියලා. ඒ 
කියන්ෙන්, "ෙම්ක කරන්න බැහැ. ෙම්කට පතිපාදන නැහැ. 
ෙම්කට system  එකක් තිබිලා නැහැ"යි කියලා. ෙම් යහ පාලන 
ආණ්ඩුව පත් කරලා මිනිස්සු  බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්, එක 
ජනාධිපතිවරෙයක්ෙග් නම ෙවනුවට තවත් ජනාධිපතිවරෙයක්ෙග් 
නම ආෙද්ශ කිරීම ෙනොෙවයි; එක අගමැතිවරෙයකුෙග් නමක් 
ෙවනුවට තවත් අගමැතිවරෙයකුෙග් නමක් ආෙද්ශ කිරීම 
ෙනොෙවයි; එක කැබිනට් එකක් ෙවනුවට තවත් කැබිනට් එකක් 
ආෙද්ශ කිරීම ෙනොෙවයි.  

 2015 ජනවාරි 08 ෙවනිදායින් පසුව පුද්ගල නාමවල, තනතුරු 
නාමවල ෙවනසක් වාෙග්ම, කමෙය් ෙවනසකුත් ෙම් රෙට් ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. අපි විපක්ෂෙය් ඉන්ෙදද්දි අෙප් 
අගමැතිතුමා  මහජන රැලිවල කියපු කථා කිහිපයක් මෙග් කථාවට 
අවශ්ය කරුණු ලබා ගැනීම සඳහා මම කිෙයව්වා. එතුමාෙග් සමහර 

කථාවලදී  කියා තිෙබනවා, ෙම් රෙට් ජනතාව "system change" 
එකක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා කියලා. එතෙකොට ඒ කමෙය් 
ෙවනස ගැන අපි කථා කළා නම්, ඒ කමෙය් ෙවනසක් ෙවනුෙවන් 
අපි ෙපනී සිටියා නම් ෙම් නිලධාරින් කළ යුතු වන්ෙන්, ෙමොකක් 
හරි පඩංගුවක් අපට ලියා ෙදන එක ෙනොෙවයි. ඒ ලියා ෙදන එක 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ගිරා ෙපෝතකයන් ෙසේ පුනරුච්ඡාරණය 
කිරීම ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. අපි කරන්න ඕනෑ කමෙය් ෙවනසට 
අවශ්ය වාස්තවීක තත්ත්වයන් නිර්මාණය කර ගැනීමයි. ඒකයි විය 
යුතුව තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක අපට ගාම නිලධාරි ක්ෙෂේතෙයන් පටන් 
ගන්න පුළුවන්.  

ඊට පසුව ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරි, සමෘද්ධි සංවර්ධන 
නිලධාරි, කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරින් යන 
ෙම් හැම ක්ෙෂේතයකම අපි ඒ අවශ්ය ෙවනස් කම් කරගත යුතුව 
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ජනාධිපති ධු රෙය් ඉන්න ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා තමන්ෙග් රාජ්ය ෙසේවය ආරම්භ කෙළේ, ගාම 
නිලධාරිවරෙයක් වශෙයනුයි. ඔහු පසුව තමුන්ෙග් දිසාපතිවරයාට 
ඉල්ලා අස්වීෙම් ලිපිය භාරදීලා ගාම නිලධාරි වෘත්තිෙයන් 
නික්ෙමනවා. එදා ගාම නිලධාරිවරයා, අද ජනාධිපති. එදා ඉල්ලා 
අස්වීෙම් ලිපිය භාරගත් දිස්තික් ෙල්කම්වරයා, අද ජනාධිපති 
ෙල්කම්.  

සමෘද්ධිය පිළිබඳව අද ෙම් සභාෙව් සංවාදයක් ඇති වුණා.  
සමෘද්ධි සහනාධාර කැපීම පිළිබඳව ඇමතිතුමා සඳහන් කළා, ඒ 
සඳහා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි අත්සන් කරනවා, ආර්ථික 
සංවර්ධන නිලධාරි අත්සන් කරනවා, පාෙද්ශීය ෙල්කම් අත්සන් 
කරනවා, තව කිහිප ෙදෙනක් අත්සන් කරනවා කියලා. ඒ 
ෙමොනවා වුණත් ෙමහිදී වැඩි බරක් කරට අරෙගන කටයුතු කෙළේ 
සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි. ඒ සියල්ලම සඳහා සමෘද්ධි සංවර්ධන 
නිලධාරින්  මුල් ෙවලා ලැයිස්තු දාලා, දැන් පාෙද්ශීය සභාවල 
හිටපු සභාපතිලා මුල්ෙවලා අර නම් කපන්න ලැයිස්තු හදපු 
සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින්,  ගම්වල මිනිස්සු එකතු කරලා තැන් 
තැන්වල උද්ෙඝෝෂණ ව්යාපාර සංවිධානය කරනවා. එතෙකොට ෙම් 
සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින් -සියලු ෙදනාම ෙනොෙවයි- ඇතැම් 
ෙදෙනක් ෙම් ලැයිස්තු හදද්දි ඒ අයට වසම් කිහිපයක වැඩ බලන්න 
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වුණාම, සමහර ෙවලාවට සකස් විය යුතු ලැයිස්තු නියමාකාරෙයන් 
සකස් ෙවලා නැහැ. ඒ වාෙග් පශ්න තිෙබනවා. ෙම් ගැන නිමල් 
ලාන්සා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට පමාණික දැනුමක් තිෙබනවා 
කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

ෙමෙහම වන්නටත් බලපා තිෙබන ්ෙන් ෙම් තත්ත්වයයි.   එම 
නිසා මම තරෙය් විශ්වාස කරන්ෙන් ෙමයයි. ෙම් ෙයෝජනාව තුළ  
රාජ්ය මුදල් අපෙත් යෑමක් සිදු  ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ සංචිතවල 
ඉන්න ගාම නිලධාරිවරුන්ට, ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරිවරුන්ට,  
සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරිවරුන්ට, කෘපනිස -කෘෂිකර්ම 
පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන සහකාර- වරුන්ට වැඩ ෙකොටසක් 
පවරන්නට අපට පුළුවන්. හැම තිස්ෙසේම පුරප්පාඩුවක් ඇති 
ෙවනෙකොට ෙම් සංචිතෙයන් එතැනට දානවා.  වාර්ෂිකව විභාග 
තියලා සංචිත ටික  ෙපෝෂණය කරනවා.  එතෙකොට කවදාවත් 
කිසිම තැනක  පුරප්පාඩු ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ.   

අද රාජ්ය ෙසේවෙය් තාක්ෂණික නිලධාරින්ෙග් බරපතළ 
හිඟයක් තිෙබනවා.  හමුදාෙවන් තාක්ෂණ නිලධාරින් බඳවා 
ගන්න, ඒ වාෙග්ම විශාම ගිය තාක්ෂණික නිලධාරින් බඳවා ගන්න 
කටයුතු  කරනවා.  ඇයි එෙහම ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  අෙප් රෙට් 
නිදහෙසන් පස්ෙසේ යන   system    එක තමයි,  ඒ සම්මුඛ 
පරීක්ෂණ නැත්නම් විභාග පවත්වන ෙමොෙහොෙත් රෙට් තිෙබන 
පුරප්පාඩු පමණයි අපි පුරවන්ෙන්.  හැබැයි, පුරප්පාඩු පුරවා  
පත්වීම් ෙදනෙකොට තවත් පුරප්පාඩු  සංඛ්යාවක් ඇති ෙවනවා. 
ෙම්ක ෙනොෙවයි විය යුතුව තිෙබන්ෙන්. අපි අලුෙතන් සිතා පවතින 
කමය ගැටලු සහගත නම්  ඒකට කමෙව්දයක් නිර්මාණය කර අපි 
ෙම් හැම ක්ෙෂේතයකටම සංචිත හදා ගන්නට  ඕනෑ. රාජ්ය 
පරිපාලන ෙසේවෙය් අතීතෙය් සංචිත  කමයක් තිබුණා. මට   මතක 
විධියට  රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා රාජ්ය පරිපාලන 
අමාත්යවරයා වශෙයන් සිටි කාලෙය්දී -එතුමාෙග් පුතණුවන් අද 
ෙම් ගරු සභාෙව් සිටිනවා.- pool   කියන එක අෙහෝසි වුණා. ඒ 
ෙවලාෙව්    pool  එක අෙහෝසි කරන්න  ෙහේතු වුෙණ්  pool  එක   
තුළින් ඇත්තටම  වැටුපක් ෙදනවා. නමුත් වැඩක් ගන්ෙන් නැහැ. 
නිකම්  සයිබීරියාෙව් තිෙබනවා වාෙග් කමයක් තිබුණු නිසායි. 
1977  ආණ්ඩුව බලය ට පත් ෙවච්ච ෙවලාෙව්   එෙහම  pool  එෙක්  
හිටපු පුද්ගලෙයක් තමයි  ෙක්.එච්.ෙජ්. විෙජ්දාස මැතිතුමා. 
රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා  තමන්ෙග් අගාමාත්ය ෙල්කම්වරයා  
විධියට ගත්තා   pool  එකට, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
පුද්ගලෙයක් යයි හංවඩු ගසා තිබුණු ෙක්.එච්.ෙජ්. විෙජ්දාස 
මැතිතුමා. ඒ  pool  එක පාවිච්චි කරපු විධියට ෙනොෙවයි, ෙම්  pool  
එක පාවිච්චි කරන්ෙන්.  ඒ pool  එක පාවිච්චි ක ෙළේ මිනිසුන්ව 
guillotine එකට  යවන්න. ඒ අය පතිවිරුද්ධ ෙද්ශපාලන මතය 
දැරුවාය කියා ගිහින්  සයිබීරි යාෙව්  වාෙග් ෙකොෙහේ හරි තැනක 
තියන්න.  අපි ෙයෝජනා කරන  pool  එක  පරිපාලන ක්ෙෂේතෙය්ත්, 
සෑම ක්ෙෂේතවලම කාර්යක්ෂමතාව  වැඩි කරන  සංචිතයක්.    
ෙමොනවාෙග් පිළිතුරක් ද ෙම්කට  එවා තිෙබන්ෙන් කියා මම 
දන්ෙන් නැහැ. මම ගරු නිමල් ලාන්සා නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමාෙගනුත් ඉල්ලන්ෙන්, "අපි ෙම් ගැන අලුෙතන් සිතමු." 
කියායි.   

තාක්ෂණ නිලධාරින්ෙග් පශ්නයට, ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවෙය්  
නිලධාරින්ෙග් පශ්නයට - විෙද්ශ ෙසේවයට අදාළ නිලධාරින් 
විසිපහක් විතරයි අවුරුද්දකට ගන්ෙන්.- දැනට ෙම් ෙවලාෙව් 
පුරප්පාඩු  පණහකට වඩා තිෙබනවා. අධ්යාපන  පරිපාලන 
ෙසේවෙය් තිෙබන පශ්නයට, ගණකාධිකාරී ෙසේවෙය් තිෙබන 
පශ්නයට, ශී ලංකා සැලසුම් ෙසේවෙය් තිෙබන පශ්නයට, ශී ලංකා 
පරිපාලන ෙසේවය නම් ෙකෙසේ  ෙහෝ ෙවලාවට යනවා. වැඩි 
බහුතරයක් ඉන්න නිසා විභාග පැවැත්වීෙම් හැකියාව තිෙබනවා. 
අෙනක් ක්ෙෂේතවලට  අපි එවැනි  කමෙව්දයක් නිර්මාණය කර 
ගනිමු.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාව අනුව  දිසාපතිතුමා ය ටෙත්ත් ෙම් 

සංචිත තියන්න පුළුවන් ෙන්? 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඔව්. අවශ්ය නම් දිසාපතිතුමා යටෙත්ත් තියන්න පුළුවන්. ෙම් 

ෙයෝජනාව  එනවාත් එක්කම අලුත් අදහස්  එනවා. බලන්න. 
මූලාසනෙයනුත් අදහස්  එනවා. ඒකයි  මට අවශ්ය වුෙණ්.  ෙම් 
වාෙග්  සංවාදයක් තුළින් අලුත් කමෙව්දයක් හදන්න. ෙම් 
ෙයෝජනාවට ෙමොකක් ෙහෝ උත්තරයක් දීලා, ඊට පස්ෙසේ මාත් 
කථා කරලා, ආණ්ඩු පක්ෂෙයනුත්  විපක්ෂෙයනුත් මන්තීවරු  
කථා කරලා, ඊ ට පස්ෙසේ මාත් තව පිළිතුරු කථාවක් කරලා කාටත්  
"ස්තුතියි" කියනවා.  ඒක ෙනොෙවයි ෙවන්න  ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  2015 ජනවාරි  8 වනදා  
මැතිවරණෙයන් ෙම් රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු  වුෙණ් 
ඔළුෙගඩි මාරුවකින් එහා ගිය  කමෙය් ෙවනසක්.  අන්න  ඒ 
කමෙය් ෙවනසක් ඇති කරන්න  ෙම් වාෙග් නව කමෙව්ද අපි  
නිර්මාණය  කරන්න  ඕනෑය කියා කියමින් ෙම් ෙයෝජනාව සභාව 
හමුෙව් තබනවා. 

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

එම ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම ගරු මුජිබුර් රහුමාන්  මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 12.11] 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ගරු බුද්ධික පතිරණ 

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව ස්ථිර කරමින්  අදහස් 
කිහිපයක් කියන්නට කැමැතියි.  රාජ්ය ෙසේවය ගත්තාම ජනතාවට 
සමීප වාෙග්ම පහළ මට්ටෙම්  ෙසේවාවක් තමයි ෙම් ගාම නිලධාරී 
ෙසේවය. එතුමා කිව්ව විධියට ෙම් ගාම නිලධාරී ෙසේවය ගැන අද 
අපට අලුතින් හිතන්න කාලය ඇවිත් තිෙබනවා. ෙමොකද, අද 
ෙලෝකෙය් තාක්ෂණ වර්ධනයත්  එක්ක අපි තවම ඒ පැරණි 
කමවල එල්බීෙගන ඉන්නවාද, එෙසේ නැත්නම් අලුෙතන් සිතා, 
අලුත් ෙද්වලුත්  එක්ක ෙම්වා  හැ ඩ ගස්වා  ෙගන යනවාද කියන 
ගැටලුව අපි  හමුෙව්  තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ගාම නිලධාරින් විතරක් 
ෙනොෙවයි, සමස්ත රාජ්ය ෙසේවය ගැනම අලුෙතන් හිතන්නට  ඕනෑ 
තත්ත්වයක, අලුෙතන් පතිව හගතකරණ  තත්ත්වයකයි ඉන්ෙන්. 
ෙමොකද? අද රාජ්ය ෙසේවය ෙදස බැලුවාම ෙපෙනනවා, ජනතාව 
එදිෙනදා තමන්ෙග් වැඩ කරගන්න පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල, 
දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාල, නගර සභා සහ පාෙද්ශීය සභාවන් ෙවත 
ගියාම ඔවුන් ෙකොයි තරම් අපහසුතාවයකට  ලක්ෙවනවාද කියන 
කාරණය. එය මන්තීවරු හැටියට අපි සියලු ෙදනාම දන්නා 
කාරණයක්. ඒ නිසා මම හිතනවා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා 
ඉදිරිපත් කරන ෙම් ෙයෝජනාව ඉතා වැදගත් බව.  දැන් අපි නිදහස 
ලබලා අවුරුදු 70කට ආසන්න කාලයක් වනවා. විෙශේෂෙයන්ම සුදු 
අධිරාජ්යවාදීන් විසින් අපට හඳුන්වා ෙදන ලද පරිපාලන කමය 
තමයි අපි තවමත් පවත්වාෙගන යන්ෙන්. නමුත් අධිරාජ්යවාදීන් 
අපට හඳුන්වා දීපු පරිපාලන කමය අද ඔවුන්ෙග් රටවල විශාල 
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පරිවර්තනයකට ලක්ෙවලා තිෙබනවා. තාක්ෂණයත් එක්ක ඒ 
කටයුතු දියුණු ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් තවම අපි ඒ කම 
පරිවර්තනය කර ගන්න බැරුව, අපට අලුෙතන් හිතන්න බැරුව 
පාථමික අවධිෙය් ඉන්නවා. ගරු මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ගාම  
නිලධාරින්ෙග් පශ්න බැලුෙවොත්,  ෙනොෙයකුත් පාෙයෝගික ගැටලු, 
පහසුකම් සම්බන්ධ ගැටලු තිෙබනවා. ඔවුන් සිටින කාර්යාලවල 
විදුලිය නැතිව අපහසුකම්වලට මුහුණ ෙදනවා.  

 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා නිෙයෝජනය කරන ආසනය, 
මා නිෙයෝජන කරන ආසනය ඇතුළු  ෙකොළඹ නගරය ගත්තාම අද  
භාෂා පශ්න විශාල ෙලස මතු ෙවලා තිෙබනවා. අපි දන්නවා, ෙම් 
පෙද්ශවල මිශ ජනගහනයක් ජිවත් ෙවන බව. විෙශේෂෙයන්ම දවිඩ 
භාෂාව පිළිබඳ දැනුම ෙනොමැතිකම විශාල ගැටලුවක් බවට පත්වී 
තිෙබනවා.  ජනතාව එදිෙනදා තමන්ෙග් වැඩ කර ගැනීම සඳහා 
ගාම නිලධාරින් හමුෙවන්න ගියාම, ඔවුන් මුහුණ ෙදන විශාල 
පශ්නයක් බවට අද එය පත්ෙවලා තිෙබනවා.                                                                                                                                 
අපි දන්නවා, හුඟක් දුරට ෙකොළඹ නගරෙය් සිටින ගාම 
නිලධාරින්ෙගන් සියයට 90කට වැඩි පිරිසක් ෙකොළඹ නගරයත් 
එක්ක සම්බන්ධ නැති ඈත පළාත්වලින් ඇවිල්ලා පදිංචි ෙවච්ච 
අය. එතෙකොට ඒ පෙද්ශෙය් ඉන්නා ජනතාව ගැන දන්නා 
පමාණය, ඒ පෙද්ශෙය් තිෙබන පාලන රටාව ගැන දන්නා පමාණය 
සහ ජනතාවෙග් හැඳුනුම්කම් ගැන ඔවුන්ට තිෙබන්ෙන් ඉතා 
ස්වල්ප දැනුමක්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
සාමාන්යෙයන් ෙපොඩි වසමක 7,000ත් - 10,000ත් අතර 

පිරිසක් ජීවත් ෙවනවා.  
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
අනිවාර්යෙයන්ම. ඡන්ද දායකයන් 15,000ක් පමණ සිටින 

සමහර ගාම නිලධාරි වසම් තිෙබනවා. ඒවා විශාල ගාම නිලධාරි 
වසම්. අපි දන්නවා, සාමාන්යෙයන් ගමක  ඡන්ද 2,500ක 3,000ක 
වසමක් තිෙබන්ෙන්. නමුත් ෙකොළඹ නගරෙය් ඡන්ද දායකයන් 
15,000ක් සිටින පෙද්ශයක් එක ගාම නිලධාරි වසමක් බවට 
පත්ෙවලා තිෙබනවා. ගාම නිලධාරි මහතාටත් ඔහුෙග් රාජකාරි 
කරන්න ඉතා අපහසු ෙවනවා. ෙමොකද, දවස ගණෙන් ඔහුව හමු 
ෙවන්න විශාල පිරිසක් එනවා. ඒ නිසා අලුෙතන් ගාම නිලධාරි 
වසම් නිර්මාණය කරන්න සිද්ධ වනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, නාගරික ඡන්ද කමය ෙකොට්ඨාස කමයකට 
මාරු ෙවනෙකොට අපට එදා අවස්ථාව තිබුණා, නැවත ගාම නිලධාරි 
වසම් නිර්මාණය කරන්න. නමුත් අවාසනාවකට ෙමන් අපට ඒක 
කර ගන්න බැරි වුණා. මැතිවරණ ෙකොමිසමත් එක්ක මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාස ගැනම අපි හිතපු නිසා අපට  අලුෙතන් ගාම නිලධාරි 
වසම් ඇති කරන්න බැරි වුණා. අපි දන්නවා, 15,000ක, 20,000ක 
ජන සංයුතියක් තිෙබන තැනක එක ගාම නිලධාරි මහත්මෙයකුට 
තමන්ෙග් රාජකාරි කරන්න ඉතාම අපහසුතාවක් තිෙබන බව.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
බහු ෙකොට්ඨාසවලට, බහු ආසනවලට කැඩිලා තිෙබනවා ෙන්. 

අඩු ගණෙන් ඒ පතිශතයටවත් වැඩි ෙවනවා නම් ෙහොඳයි ෙන්ද? 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, බහු ෙකොට්ඨාස කැඩුණාට 

ගාම නිලධාරි වසම එකක් හැටියට තමයි පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ඇත්තටම ඒකත් ෙවන් වුණා නම්, පත්ෙවන ගාම නිලධාරි මහතාට 
තමන්ෙග් රාජකාරිවලදී එය හුඟක් පහසු ෙවනවා. ඇත්තටම අද 
ඉදිරිපත් කළ ෙම් ෙයෝජනාව කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක්.  මන්තීතුමා 
කියන කාරණය ගැන අපි අලුෙතන් හිතන්න ඕනෑ තත්ත්වයකයි 
ඉන්ෙන්;  සමස්ත රාජ්ය ෙසේවය පිළිබඳවම අපි අලුෙතන් හිතන්න 
ඕනෑ තත්ත්වයකයි ඉන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  මමත් රාජ්ය ෙසේවයට 
සම්බන්ධ නිසා දන්නවා, මහ බැංකු බැඳුම්කරය සම්බන්ධව පත් 
කරලා තිෙබන ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිසම ගැන. ඒ 
ෙකොමිසමත් රජෙය් කාර්ය පටිපාටිය අනුවයි අද කියාත්මක 
ෙවන්ෙන්. මම එකක් ඉල්ලන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම රවි 
කරුණානායක හිටපු ඇමතිතුමාව ඒ ජනාධිපති විමර්ශන 
ෙකොමිසමට කැඳවූෙය් නන්නාඳුනන කාන්තාවක් ඇවිල්ලා දීපු 
කටඋත්තරයක් අනුවයි. නමුත් දැන් ෙකොමිෂන් සභාව තුළ පත් 
ෙවලා ඉන්නවා, සමහර සාක්ෂිවලදී නම් සඳහන් ෙවලා තිෙබන 
අය. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, අද විවාද වන විෂයට අදාළ නැහැ. 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ෙම් කාරණය විෂයයට අදාළයි.  හිටපු මහ බැංකු අධිපති නිවාඩ් 

කබ්රාල්ෙග් නම සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඊළඟට පර්පචුෙවල් 
ෙටෂරීස් ආයතනෙය් හිටපු අධ්යක්ෂතුමිය වන ශිෙරෝමි 
විකමසිංහෙග් නම සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා.  

එතුමිය අධ්යක්ෂතුමිය ෙවලා සිටි කාලෙය්, නිවාඩ් කබ්රාල් 
මහ බැංකු අධිපති ෙවලා සිටි කාලෙය් දවස් තුනකින් තමයි එතුමාට 
ලයිසන් එක දුන්ෙන්, ෙම් ආයතනය පවත්වා ෙගන යන්න. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙමොෙහොෙත් සිදු කරන්ෙන්, ෙපෞද්ගලික 

මන්තීවරුන්ෙග් - [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
නම් සඳහන් වුණු අයවත්, ෙහොරුන්වත් -  
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
[බාධා කිරීමක්] - ෙමතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික පශ්නයක් 

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමනි, කරුණාකර අද දවෙසේ - 

[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමතුමාට ෙරදි ෙසෝදන්න 

ෙවන ෙකොෙහේට ෙහෝ යන්න කියන්න. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙරදි 
ෙසෝදන්න බැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙහොරු කලබල ෙවන්න 

ඕනෑ නැහැ. මම කථා කෙළේ, පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් ගැනයි. [බාධා 
කිරීම්] ඒ නිසා ෙහොරු කලබල ෙවන්න ඕනෑ නැහැ. අපි දන්නවා, 
දූෂණ-වංචා කරපු අය කවුද කියලා. ගරු මන්තීවරුනි, ඒ නිසා ඔය 
ෙගොල්ලන් කලබල ෙවන්න ඕනෑ නැහැ. මම කථා කරන්ෙන්, 
සභාවට. [බාධා කිරීම්] ඔය ෙගොල්ලන්ට කියන්න ෙදයක් 
තිෙබනවා නම්, නැඟිටලා කියන්න. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු මන්තීවරුනි, ඔය ෙගොල්ලන් කලබල ෙවන්න ඕනෑ නැහැ. 

මම කථා කරන්ෙන් නිවාඩ් කබ්රාල් - [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
ෙහොරු කවුද කියලා ඊෙය් මුළු රටම දැන ගත්තා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මැතිතුමනි - [බාධා 

කිරීම්] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු මන්තීවරුනි, ඔය ෙගොල්ලන් තමයි හැම එකකටම 

සම්බන්ධ. [බාධා කිරීම්] ෙමෝඩ කථා කියන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මැතිතුමනි, අපි දැන් 

සාකච්ඡා කරමින් ඉන්ෙන්, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා අද දින 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනාව ගැන. ඒ නිසා 
ඔබතුමා කරුණාකරලා විෂයට අදාළව කථා කරන්න, අෙනක් 
අයත් එක්ක පැටෙලන්ෙන් නැතුව.  

 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් අදහස මම කිව්ෙව්. ඒ 

අදහසට විරුද්ධ අදහස් තිෙබනවා නම්, කියන්න පුළුවන්. අපිට ඒ 
ගැන ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අපි කථා කරන ෙකොට, ෙමෙසේ 
නැඟිටලා බාධා කරන එක - [බාධා කිරීම්] එෙහම කරන්න 
අවශ්යතාවක් නැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට මෙග් කථාව 
අල්ලන්ෙන් නැත්නම් ඔබතුමාෙග් අදහස කියන්න. අපට ඒෙක් 
පශ්නයක් නැහැ.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. දැන් කාලය අවසාන ෙවනවා.  

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඔබතුමාට කථා කරන්න එපාය කියලා 

නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීම්] නිවාඩ් කබ්රාල් ගැන කියන ෙකොට, 
ඔබතුමාට තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද? ඔබතුමාට පශ්නයක් නැහැ 
ෙන්, නිවාඩ් කබ්රාල් ගැන කථා කළාට. මම කථා කෙළේ, නිවාඩ් 
කබ්රාල් ගැන. [බාධා කිරීම්] මම ෙවන කවුරුවත් ගැන කථා 
කෙළේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමා කලබල ෙවන්න එපා. 

 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
කුණු ෙසෝදන්න එපා. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
කාෙග්වත් කුණු ෙසෝදන්ෙන් නැහැ, අපි. අපට එෙහම ඕනෑත් 

නැහැ. අපි කථා කෙළේ නිවාඩ් කබ්රාල් ගැන. ඒ ගැන කලබල 
ෙවන්න එපා. ෙමොකටද, කලබල ෙවන්ෙන්?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒෙක් නිවාඩ් කබ්රාල් 
මැතිතුමාෙග් නම සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම හිටපු 
අධ්යක්ෂතුමිය වන ශිෙරෝමි විකමසිංහ මැතිතුමියෙග් නමත් 
සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ඒ ජනාධිපති ෙකොමිසමට 
කියන්ෙන් ඒ ෙගොල්ලන්වත් කැඳවා සාක්ෂි ගන්නය කියන එකයි. 
ෙමොකද, නන්නාඳුනනා කාන්තාවක් ඇවිත් දුන් සාක්ෂියකට ෙම් 
රජෙය් ඇමතිවරෙයකුව ෙගන්වා සාක්ෂි විමසන්න පුළුවන් නම්, 
ඒකත් කරන්න පුළුවන්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා. 

 

[අ.භා. 12.20] 
 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දිනෙය් ෙපෞද්ගලික 

මන්තී ෙයෝජනා යටෙත් ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ෙගනා 
ෙයෝජනාව වූෙය්, "පුරප්පාඩු වන ගාම නිලධාරි තනතුරුවල වැඩ 
බැලීෙම් පත්වීම් සඳහා කාර්යක්ෂම වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කිරීම" 
ගැනයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු බුද්ධික පතිරණ 
මන්තීතුමා ෙගනා ෙයෝජනාව ෙහොඳයි. පසුගිය අවුරුදු ෙදක 
ඇතුළත ගාම නිලධාරි වසම් රාශියක පුරප්පාඩු රාශියක් ඇති වී  
තිෙබනවා.  ඒ පුරප්පාඩු පුරවන්න 2015 වර්ෂෙය් ගාම නිලධාරින් 
බඳවා ගැනීෙම් විභාගයක් පැවැත්තුවා. ෙමෙතක් කල් ඒ 
විභාගෙයන් කිසිම ෙකෙනක් බඳවා ගන්න කටයුතු කර නැහැ. ඒ 
විභාගෙය් පතිඵලවත් නිකුත් කරලා නැහැ. අෙප් රජය කාලෙය් 

537 538 
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විභාගයක් පවත්වලා, ගාම නිලධාරි පුරප්පාඩු 25ක් තිෙබනවා නම් 
50කෙග් ලැයිස්තුවක් හදලා ෙපළගස්වලා ඒ ලැයිස්තුෙවන් ඒ 
පුරප්පාඩු පිෙරව්වා. ඒ අනුව විශාම යන අය ෙවනුෙවන් බඳවා 
ගන්නත් වැඩ පිළිෙවළක් හදලා තිබුණා. අෙප් ගරු බුද්ධික පතිරණ 
මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාෙවන් කියන්ෙන් ගාම නිලධාරින්ෙග් 
සංචිතයක් ඇති කරන්න කියලායි. ඒ කාලෙය් එෙහම සංචිතයක් 
තිබුණා. ෙකෙනක් විශාම යන ෙකොට ඒ පුරප්පාඩුව පුරවන්න 
ඊළඟට ලකුණු ගත්ත එක්ෙකනා ඒ ලැයිස්තුෙව් හිටියා. විභාගය 
පවත්වලා අද වන විට අවුරුදු ෙදකක් ෙවනවා. තවම පතිඵලවත් 
දීලා නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රැකියා දස ලක්ෂයක් 
ෙදනවා කියලා ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත්ෙවලා ෙම් මාසෙය් 
21වැනිදා වන විට අවුරුදු ෙදකක් ෙවනවා. 
      

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඔබතුමා මට ෙපොඩි ෙවලාවක් ෙදනවාද? 
 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ෙදන්නම්. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඊෙය් ෙපෙර්දා ෙසොයලා බැලුවා නම් 

දැනගන්න ලැෙබයි, ෙම් වන විට ගාම නිලධාරි විභාගෙය් පතිඵල 
නිකුත් ෙවලා interview  කැඳවලා තිෙබන බව. ෙම් වන විට ඒ 
කටයුතු සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා ෙසොයලා බලන්න, ටිකක් 
පරණ- 

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

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ගරු මන්තීතුමනි, interview  තිබ්ෙබ් කවදාද කියන්න.  
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ෙම් ඉන්ෙන් අෙප් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. එතුමාෙගන් අහගන්න  
 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කියන්නෙකෝ. 
 
ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(மாண் மிகு நிமல் லான்சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 
2016.09.03 වැනිදා. 
 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඒෙකන් පත්වීම් ෙදනවාද? 

ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(மாண் மிகு நிமல் லான்சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 
ෙම් වන විට පත්වීම් ෙදන්න සියලු ෙද්වල් කරලා, interview 

call කරන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවා. ෙමොකද, 
2017.07.26වැනි දින තමයි විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අපට 
දීලා තිෙබන්ෙන්; අමාත්යාංශයට ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් වන 
විට අපි  interview call  කරන්න ලැහැස්ති කර ෙගන යනවා.  

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙම් විභාගයට ලියපු සියලු 

ෙදනාටම පතිඵල යවලා තිෙබනවාද? 
 
ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(மாண் மிகு நிமல் லான்சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 
ඔව්. Website එෙක් දමලා තිෙබනවා.  
 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ෙමොකද, මට දැනුත් fax එකක් ඇවිල්ලා තිබුණා - ෙකොෙහොම 

හරි එයාට ලැබිලා නැතිව ඇති.- එයා විභාගය ලියලා තවම පතිඵල 
ලැබුෙණ් නැහැයි කියලා. එෙහම නම් ෙම් පුරප්පාඩු පුරවන්න දැන් 
ඔබතුමන්ලාට පුළුවන්කමක් තිෙබනවා. එතෙකොට අෙප් 
මන්තීතුමාෙග් පශ්නයට උත්තරයකුත් තිෙබනවා. අපි කියන්ෙන් 
ඉක්මනින් ෙම් ගාම නිලධාරි පුරප්පාඩු පුරවන්න කියලායි.  පසු 
ගිය ගංවතුර ඇති වුණ ෙවලාෙව් ගාම නිලධාරි පුරප්පාඩු තිබුණු 
නිසා එක්ෙකනකුට වසම් ෙදකක වැඩ බලන්න සිදු වුණා. නමුත් 
මුළු පළාතම ගංවතුරට යට වුණාම ඒක කරන්න බැරි වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කලවාන මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසෙය් හඟලන්ගල කියන ගාම නිලධාරි වසෙම් ගාම 
නිලධාරිතුමිය මාසයකට පස්ෙසේ තමයි ගංවතුරට යට වුණු 
මිනිසුන්ෙග් ෙගවල් බලන්න ආෙව්. එෙහම ඇවිල්ලා, හානියක් 
නැහැයි කියලා ෙකොළය පුරවලා දුන්නා. ඒ වාෙග් දස ෙදනකු 
සම්බන්ධෙයන් මම පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමියට පැමිණිලි කළා. ඊට 
පස්ෙසේ පරීක්ෂා කළාම ඒ අයෙග් ෙගවල් යටෙවලා හානිෙවලා 
තිෙබනවාය කියන එක ඔප්පු වුණා.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
එතුමිය යන ෙකොට ගංවතුර බැහැලා. 

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ගංවතුර බැහැලා මාසයක් ගියාට පස්ෙසේ ගංවතුරට යට වුණාද 

කියලා ෙසොයන්න බැහැ. එෙහම කරන්න ෙහේතුව ෙම්කයි. අර 
ළමයින්ට සපත්තු කුට්ටමක් එෙහම ෙදන්න වැඩ පිළිෙවළක් 
තිබුණා. ඒකට රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යාංශෙයන් නිකුත් කළ  
    form එකක් තිබුණා. හානියට පත් වුණාද නැද්ද කියලා ඒ form 
එෙක් දමන්න තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට 
කියන්නෙකෝ අපි සපත්තු ෙදකක් දමාෙගන ග  ෙඟ් බැස්සත් ඒක 
හානියට පත් ෙවනවාද කියලා. ගංවතුරට අහු වුණත් ඒවා ෙව්ලලා 
ගන්න පුළුවන්. එතෙකොට ගාම නිලධාරිතුමිය, ඒ අදාළ ෙකොටුවට 
ඉරක් ගහනවා, හානියට පත්ෙවලා නැහැයි කියලා. සපත්තු ෙදක 
ගන්න කලාප කාර්යාලයට ගියාම කියනවා, ඔයාෙග් දරුවාට 
සපත්තු ෙදන්න විධියක් නැහැ, හානියට පත්ෙවලා නැහැයි කියලා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මම ඇහුවා, "ෙමොකක්ද, ෙම් කුණුහරුපය" කියලා. වතුරට යට වුණු 
නිවසක තිබුණු සපත්තු ෙදක ෙවනුවට සපත්තු ෙදකක් ෙදන්න 
ෙනොෙවයි, ෙම් forms  හදලා තිෙබන්ෙන්.  ෙම් forms  හදලා 
තිෙබන්ෙන් ෙනොෙදන්න කියලායි මම කියන්ෙන්. හැබැයි, කලාප 
කාර්යාලෙයන් කිව්වා, "ෙග් ගංවතුරට යට වුණා කියලා ඒක යටින් 
ලියාෙගන එන්න, එෙහමවත් ෙදන්නම්" කියලා. ෙම්වා ෙදන්න 
හදන  form එකයි ෙනොෙදන්න හදන form එකයි අපි දන්නවා.  

අද අෙප් සමෘද්ධි ඇමතිතුමා කරුණු රාශියක් කිව්වා. ෙම් රෙට් 
පහෙලොස් ලක්ෂයකට සමෘද්ධි සහනාධාර ෙදනවාලු. ඒ කිව්ව 
කරුණු ටික බැලුවාම අෙප් රට තුන්වැනි ෙලෝකෙය් රටක් 
ෙනොෙවයි, ඊටත් පහළ රටක්. එක ෙව්ලක් කන අයට තමයි ලකුණු 
හම්බ ෙවන්ෙන්.      

එක ෙව්ලක් කන විශාල පිරිසක් ෙම් රෙට් ඉන්නවාය කියලා 
සමෘද්ධිය භාර ඇමතිතුමා පිළිගන්නවා. අට සමත් නැති අය 
හිටිෙයොත් ලකුණු හම්බ ෙවනවා. අට සමත් එක්ෙකෙනක් හිටියත් 
ලකුණු හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. මැටි ගහලා හරි තමන්ට කියලා 
නිවසක් තිබුෙණොත්, එයාට ලකුණු හම්බ ෙවන්ෙන්ත් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් වාෙග් චකෙල්ඛ 
හදන්ෙන් සහනාධාර ෙදන්න ෙනොෙවයි, ෙනොෙදන්නයි. ෙමෙහම 
කපන්න ගිෙයොත්, ෙම් රෙට් පහෙළොස් ලක්ෂයකෙග්ම සමෘද්ධි 
සහනාධාරය කපන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම, ෙකොළඹ පැල්පත්වාසීන් 
ඉන්නවා; තවත් අය මුඩුක්කුවල ඉන්නවා. නමුත්, ලයින් කාමරවල 
ඉන්න අයට සමෘද්ධි සහනාධාරය හම්බ ෙවනවා. ඒකට ෙහේතුව 
තමයි, තමන්ටම කියලා නිවසක් නැති වීම. මෙග් ආසනෙය් 
ෙව්වැල්කඳුර කියන ගාම නිලධාරි වසෙම් සමෘද්ධිලාභීන් 277ක් 
හිටියා. නමුත්, අද සමෘද්ධිලාභීන් 32යි ඉන්ෙන්. සිංහරාජය අයිෙන් 
තිෙබන කුඩව කියන ගාම නිලධාරි වසෙම් සමෘද්ධිලාභීන් 
පස්ෙදනායි ඉන්ෙන්. අෙනක් සියල්ලන්ෙග්ම සමෘද්ධි සහනාධාරය 
කැපුවා. එෙහම කෙළේ ඇයි? අඩුම ගණෙන් කුඩා ෙත් වගාවක් ෙහෝ 
ෙගදර තිෙබන නිසායි එෙහම කපා තිෙබන්ෙන්. ඒෙකන් 
මිනිස්සුන්ට ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්ද? රුපියල් 5,000ක් ෙනොෙවයි, 
රුපියල් 10,000ක් තිබුණත් ජීවත් ෙවන්න බැහැ. සමෘද්ධි 
නියාමකවරෙයකුෙගන් මම ඇහුවා ''ඔයෙගොල්ෙලෝද කැපුෙව්?'' 
කියලා. එතුමා කිව්වා, ''නැහැ, මිනිස්සු කියන ටික අපි ලිව්වා. අෙප් 
සංවර්ධන නිලධාරි සහ ගාම නිලධාරි -අපි ඔක්ෙකෝම- ෙම් මිනිස්සු 
කියන ඒවා ලිව්වා'' කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
ෙගදර කරන ඔක්ෙකෝම ෙද්වල් ෙම් ඉල්ලුම් පතෙය් අහලා 
තිෙබනවා. අහලා නැත්ෙත් එකම එක පශ්නයයි. ඒකත් ඇහුවා 
නම් ෙම් ඇමතිතුමා තවත් සාධාරණයි. ෙම්ක කෙළේ අහිංසක 
මිනිසුන්ෙග් සමෘද්ධි සහනාධාරය කපන්නයි. යූඑන්පී අයෙග්ත් 
සමෘද්ධි සහනාධාරය කපා තිෙබනවා. පුළුවන් නම් මට කියන්න, 
එෙහම කපා නැහැ කියා. ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් වැඩිෙදෙනකුෙග්ත් 
කපලා තිෙබනවා. අඩුම ගණෙන් ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙම් කට්ටිය 
එෙහමම තියලා, හරියට සංගණනයක් කරලා බලලායි ෙම්ක 
කරන්න ඕනෑ.    

මිනිස්සු කියන ඒවා ඔක්ෙකෝම ගාම නිලධාරියි, සමෘද්ධි 
නියාමකයි, සංවර්ධන නිලධාරියි ඒ ඉල්ලුම් පතෙය් අෙනක් 
පැත්ෙත් ලියලා තිෙබනවා. ඇත්ත ෙනොකියපු, ෙබොරු කියපු අයට 
සමෘද්ධි සහනාධාරය තිෙබනවා. තමන්ට ඉඩම් තිෙයද්දී, ෙගවල් 
තිෙයද්දී, ''ෙමොනවත් නැහැ'' කියලා ලියපු ෙකනාටත් සමෘද්ධි 
සහනාධාරය තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සමෘද්ධි 
නියාමක පසු පිෙට් ලියලා තිෙබනවා, ''ෙමයාට මීට වඩා වත්කම් 
තිෙබනවා'' කියලා. නමුත්, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් නම අර නම් කැපුණු 
නැති ලැයිස්තුෙව් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ දැන්වීම අලවලා 

තිෙබන්ෙන් ෙමොන භාෂාෙවන්ද? ඉංගීසි භාෂාෙවන්. මට කථා 
කළා මඩබද්දර කියන ගෙම් ෙකෙනක්. ඒ පුද්ගලයා මට කිව්වා, 
''සර්, ෙම් දැන්වීම මම ගලවා ෙගනම අරෙගන යනවා මෙග් නම 
තිෙබනවාද කියලා ෙහොයා ගන්න'' කියලා. ඇයි? ඒක ඉංගීසි 
භාෂාෙවන් ගහලා තිෙබන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ගාම නිලධාරිවරුන්ට ලැබී 
තිෙබන අයිතිවාසිකමක් සංවර්ධන නිලධාරින්ට පවරන්න යනවා 
කියලා ගාම නිලධාරිවරුන් වැඩ වර්ජනයක් කරන්න යනවා. ඒක 
කරන්න ෙදන්න එපා. ගාම නිලධාරිවරුන්ට තිෙබන බලය ඒ අයට 
ලැෙබන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාෙගන් මම තව එක ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ගාම නිලධාරිවරු ඡන්දය ලියන ෙකොට ඒ ෙගදර 
ගෘහමුලිකයා කියනවා නම් පසු ගිය වතාෙව් ඡන්දය ලියපු ෙකනා 
ෙම් නිවෙසේ ඉන්න ෙකෙනක් කියලා, එයා ඒ අවස්ථාෙව් 
ෙනොහිටියත් ඡන්දය ලියන්න ඕනෑ. අපි පිටරට ඉන්න අයෙග්ත් 
ඡන්දය ලියනවා. මෙග් රියැදුරා මා ළඟ ඉන්ෙන්. මෙග් රියැදුරාෙග් 
ඡන්දය ලියන්ෙන් නැහැ, ඒ මනුස්සයා ෙගදර නැහැ කියලා. ඒ 
මනුස්සයා ෙගදර හිටියාම මම පඩි ෙගවනවා යැ. ඒ මනුස්සයා 
මාත් එක්කයි ඉන්ෙන්. හැබැයි, ඉඳලා-හිටලා ෙගදර ගිහින් එනවා. 
ෙම් වතාෙව් ඒ පුද්ගලයාෙග් ඡන්දය ලියලා නැහැ. ෙගදරින් 
ඇහුවාම කියලා තිෙබනවා, ''ෙමයා දැන් මන්තීතුමාලාෙග් ෙගදර 
ෙන් ඉන්ෙන්'' කියලා. මම ඒ ෙකනාට අෙප් ෙගදරින් ඡන්දය 
ලියන්නද? 

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

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ඒ ගෘහ මූලික ලැයිස්තුව යටෙත් ඡන්දය ලියවන්න ඕනෑ. ඒ 

නිසා ඔබතුමන්ලා ඒ ගැනත් ෙසොයා බලන්න. ඒක මට ෙදන 
ඡන්දයක් හින්දා කැපුවා කියලා තමයි මම හිතන්ෙන්. ඕනෑ නම් 
වසමත් කියන්නම්. ඇලපාත පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, 
රද්දැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් තමයි එෙහම කැපුෙව්. ඒ ගැනත් 
ඔබතුමා ෙහොයා බලන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා. 

බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙමම ෙයෝජනාව 
ඉතා ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්. ඉක්මනින්ම, කිසිම ෙභ්දයකින් ෙතොරව, 
ෙවනත් කමවලට ලකුණු දමන්ෙන් නැතිව, සුදුස්සාට සුදුසු තැන 
ෙදන්නය කියා අෙප් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිමින්  
මම නිහඬ වනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමාත්, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 

මන්තීතුමාත් ෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් දිවා ආහාරයට පසු 
අදහස් ඉදිරිපත් කරන්නට අවස්ථාව ලබා ෙදන ෙලස ඉල්ලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව 
බුද්ධික පතිරණ මැතිතුමා ඇතුළු සියලු ෙදනාට විනාඩි තිහක 
කාලයක් ලැෙබනවා. 

ෙම් අවස්ථාෙව්දී පාර්ලිෙම්න්තුව පස්වරු 1.30 දක්වා අත් 
හිටුවනවා. 

541 542 

[ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා] 
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රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා. 
1.30ට නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා (ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා) ෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන 
ලදී. 

அதன்ப  அமர்  பி.ப. 1.30 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ம் ஆரம்பமாயிற் . கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்] தைலைம வகித்தார்கள். 

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

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)  
I call upon the Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe to 

speak. 

 
[අ.භා. 1.30] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, බුද්ධික පතිරණ 

මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද "පුරප්පාඩු වන ගාම නිලධාරි 
තනතුරුවල වැඩ බැලීෙම් පත්වීම් සඳහා කාර්යක්ෂම වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කිරීම" කියන කාෙලෝචිත ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් මටත් කථා කරන්න ෙව්ලාව ලබා දීම පිළිබඳව මා 
පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  

ගාම නිලධාරින් ගැන කථා කරනෙකොට ගරු සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා ඇමතිතුමනි,  මට මතක් ෙවන්ෙන් කැලණිය 
ආසනය. ඔබතුමාටත් මතක ඇති, සමෘද්ධි නිලධාරිෙයකු ගස් 
බැඳලා ගහපු හැටි. රජෙය් නිලධාරින් ගස් බැඳපු යුගයක් ඉවත් 
කරලා,  රජෙය් නිලධාරින්ෙගන් කාර්යක්ෂම ෙසේවයක් ලබා 
ගන්නා විධිෙය් වට පිටාවක් සකස් කරපු  යහ පාලන ආණ්ඩුවක 
තමයි අද අපි ඉන්ෙන්.  කැලණිය ගැන මතක් කරනෙකොට 
කියන්න තව රස කථා ෙගොඩක් තිෙබනවා. කැලණිය ආසනෙය් 
සමෘද්ධි නිලධාරින් ගස් බැන්ද හිටපු ඇමතිතුමා සහ එතුමාෙග් 
ෙගෝලයන් - ඒ සමහර ෙගෝලෙය් අද   මන්තීවරු ෙවලාත් ඉන්නවා 
- ඒ පළාෙත් ගාම නිලධාරින්ෙගන් පවා කප්පම් ගත්තා. එෙහම 
තමයි කාරණා සිදු වුෙණ්. එදා ඒ පෙද්ශෙය් කිසිම 
ව්යාපාරිකෙයකුට ව්යාපාර කරන්න බැරි වුණා. ෙවන එකක් තියා, 
ෙලොතරැයි විකුණන ෙකනාටත් ව්යාපාර කරන්න බැරි තත්ත්වයක් 
තමයි තිබුෙණ්.  ඒ ෙද්වල් ඔක්ෙකොම නවත්වලා, පජාතන්තවාදය 
ආරක්ෂා කරන්න ඔබතුමා කටයුතු කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
ඇත්තටම මා සන්ෙතෝෂ වනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. 

බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා මතු කරන කාරණය ඉතාම වැදගත් 
කාරණයක්. ෙමොකද, හැම ගමකම ඉන්න ගාම නිලධාරිවරු තමයි 
ගමට අදාළ  සියලු කාර්යයන් කරන්ෙන්. ගාම නිලධාරින්ෙගන් ඒ 
කාලෙය් සිදු වුණු වැරැද්ද තමයි, ඔවුන් ෙද්ශපාලනීකරණය වීම. 
එදා ගාම නිලධාරින් තමයි මැතිවරණ  පචාරක කටයුතු ආදී සියලු 
ෙද්වල්වලට පාවිච්චි කෙළේ. ඔවුන්ෙගන් රටට කාර්යක්ෂම 
ෙසේවාවක් ලබා ගන්න නම් මීට වඩා එහාට ගිය සමාජයීය 
වටිනාකමක් ලබා ෙදන විධිෙය් පුහුණුවක් ඔවුන්ට ලබා ෙදන්න 
අවශ්ය වනවාය කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ පුහුණුව ලබා දීෙම් 
කටයුතු ඉදිරි කාලෙය්දී කියාත්මක කරන්න හැකි ෙව්වි කියන 
බලාෙපොෙරොත්තුව අපට තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මහජන ෙසේවය සඳහා 
වන ෙගෞරවාන්විත රාජ්ය ෙසේවයක් ෙම් රටට අවශ්ය වුණා. ඒ 

අවශ්යතාව රෙට් ජනතාව හඳුනා ගත් නිසා තමයි අද නීතිගරුක 
සමාජයක් බිහිෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද ලංකාෙව් පථම වතාවට, 
පවතින ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරයකු පිළිබඳව පරීක්ෂණ පවත්වලා, 
ඔහු පිළිබඳව කථා කරන තැනකට අෙප් ආණ්ඩුව ඒ 
සාධාරණත්වය සහ නීතිය ෙගනැත් තිෙබනවා. පථම වතාවට පසු 
ගිය දිනවල ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇමතිවරු ෙදෙදනකු ඇමති 
ධුරවලින් ඉවත්ෙවලා, පසු ෙපළ මන්තීවරු විධියට වාඩි වුණා. 
ඊෙය් අෙප් රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා ඒ ගත් උදාර තීරණයට 
අපි ආචාර කරනවා. ඊෙය් මට ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න 
අවස්ථාවක් ලැබුෙණ් නැහැ. එතුමාෙග් කාරණෙය්දී නිවසක් ගැන 
තමයි කථා කෙළේ. ඒක කිසිම ෙදයකට සම්බන්ධ නැති -
බැඳුම්කරවලට සම්බන්ධ නැති- ෙකොෙහේෙදෝ හිටපු කාන්තාවක් 
complain කරපු ෙදයක්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, තමන්ෙග් බිරින්දෑ 
විසින්ම complain කරපු ඇමතිවරු ෙම් ආණ්ඩුෙව්ම ඉන්නවා. 
ඔවුන් ෙහොෙරන් නිවාස මිලදී ගත් කාරණා පිළිබඳව.  දැන් 
ෙබොෙහොම පසිද්ධ කථාවක් තිෙබනවා, කින්සි පාෙර් ෙගයක් ගත්ත 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් ගැන.  ඒ 
මන්තීවරයා ඒ ෙග් මිලදී ගන්න මුදල් ෙහොයලා තිෙබන්ෙන් 
නාවලපිටිය පෙද්ශය සංවර්ධනය කරන්න හදා ගත්ත පදනමකින්. 
ඒ පදනෙම් සල්ලි තමයි ෙම් ෙගදර මිලදී ගන්න එතුමා 
ආෙයෝජනය කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ පෙද්ශෙය් ඉන්න ගාම නිලධාරි 
මහත්වරුන්ෙග් කාර්යක්ෂම ෙසේවය හරහා තමයි ෙම් විස්තර අපට 
ලබා ෙදන්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, තව පශ්නයක් 

තිෙබනවා. අද වනතුරු නිවාඩ් කබ්රාල් ෙම් බැඳුම්කර ෙකොමිසමට 
කැඳවන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග් නැගණිය, ශිෙරෝමි 
විකමසිංහ මහත්මිය ෙම් ෙකොමිසමට කැඳවන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? 
ෙම්වා තමයි අපට තිෙබන පශ්න. ඒ නිසා නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් සාධාරණත්වය 
ඉෂ්ට කරන්න කියලා.  

ෙම් සාධාරණත්වය කෙළේ නැත්නම් ෙම් රෙට් ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ෙද් ඉටු ෙවන්ෙන් නැහැ. මාස 60කින් අලුත් 
රටක් හදන අෙප් පතිපත්ති පකාශෙය් පැහැදිලිවම සඳහන් කරලා 
තිෙබනවා, කාර්යක්ෂම රාජ්ය ෙසේවයක් සඳහා, - ගාම 
නිලධාරින්ෙග් කාර්යක්ෂම ෙසේවයක් ඇතුළු-  අවශ්ය නීති පද්ධතිය 
සකස් කරනවා කියලා. ෙම් නීති පද්ධතිය සකස් ෙවන්ෙන් 
නැත්නම් කවුද ඒකට වග කියන්න  ඕනෑ? ඒ කාරණයත් අපි ඉදිරි 
කාලෙය්දී කථා කළ යුතු මාතෘකාවක් ෙවනවා.  

අෙප් ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ඉතාම කාෙලෝචිත 
ෙයෝජනාවක් කෙළේ, ගාම නිලධාරි තනතුරුවල වැඩ බැලීෙම් 
පත්වීම් සඳහා කාර්යක්ෂම වැඩ පිළෙවළක් සකස් කළ යුතුයි 
කියලා. මුළු රාජ්ය ෙසේවාවම ෙම් විධියට කාර්යක්ෂම විය යුතුයි. 

රාජ්ය ෙසේවෙය් කාර්යක්ෂමතාව ගැන කථා කරන ෙකොට මම 
තව එක කාරණයක් මතක් කරන්න  ඕනෑ.  අපි පසු ගිය කාලෙය් 
දැක්කා, - අපි වීඩිෙයෝ එකත් දැක්කා- බස්නාහිර පළාෙත් හිටපු මහ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇමතිතුමා නිලධාරිෙයකුට ''අත්සන් කරන්න'' කියන වචන ටික 
කිව්ෙව් ෙකොෙහොමද කියලා. ෙමවැනි කාලයක් තමයි ෙම් රෙට් 
තිබුෙණ්. ෙම් සියලු ෙද්වල් ගැන අනාගතෙය්දී පරීක්ෂණ සිදු විය 
යුතුයි කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා.  

ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 1.35] 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  පුරප්පාඩු වන ගාම 

නිලධාරි තනතුරුවල වැඩ බැලීෙම් පත්වීම් සඳහා කාර්යක්ෂම වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කිරීම පිළිබඳ ෙගනැවිත් තිෙබන ෙපෞද්ගලික 
මන්තී ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් මට තිෙබන අදහස ෙමයයි. 
දැනට වැඩ බලන සහ වැඩ කරන ගාම නිලධාරි මහත්වරුන් අපි 
නිසි ඇගැයීමකට ලක් කරනවාද? ඒ අය ඇගැයීමට ලක් කළ යුතු 
ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගාම 
නිලධාරි මහත්මයාෙග් රාජකාරිය තමයි, රාජ්ය ෙසේවෙය් ගම 
පතුෙල්ම තිෙබන ෙසේවාව ඉටු කිරීම. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒක 
පැය විසිහතෙර් ෙසේවාවක්. සාමාන්යෙයන් රාජ්ය ෙසේවෙය් 
තිෙබන්ෙන් පැය අටක ෙසේවාවක් වුණාට, ඇත්තටම ගාම නිලධාරි 
මහත්වරුන්ෙග් ෙසේවාව පැය විසිහතෙර් ෙසේවාවක්. ගමක 
ආරාවුලක් සිද්ධ වුණත්, හදිසි ගැටුමක් සිද්ධ වුණත්, හදිසි 
පශ්නයක් ඇති වුණත්, ෙකොස් ගහක් කපන්න ගියත්, ඉඩමක් ෙගොඩ 
කරන්න ගියත්, ඒ ෙමොන කටයුත්ත කරන්නට ගියත් ඔවුන්ෙග් 
මැදිහත්වීම අවශ්යයි. ඒ සඳහා කාලයක් ෙව්ලාවක් නැහැ. ඒ 
පමණට ඒ ෙසේවාව අගය ෙකෙරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

මාතර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන අෙප් ගරු බුද්ධික 
පතිරණ මන්තීතුමා දන්නවා, පසු ගිය ගංවතුර සිද්ධිය ෙව්ලාෙව්දී 
ගම රාජ්ය ෙසේවයත් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරන්නට, ගෙම් 
පශ්න සම්බන්ධීකරණය කරන්නට, ඇත්ත පශ්න හඳුනා ගන්නට 
මූලික වුෙණ් ගාම නිලධාරි මහත්වරුන් බව. මාතර දිස්තික්කෙය් 
කටයුතු කළ ගාම නිලධාරි මහත්වරුන් පමණක් ෙනොෙවයි 
රත්නපුර, කළුතර, ගාල්ල වාෙග් හැම තැනම එෙහම තමයි. ඒ අය 
අතිශය කැප කිරීමක් කළා. නමුත් ඇත්තටම කනගාටුදායක ෙදය 
තමයි ඒ අය නිසි ඇගැයීමකට ලක් වුෙණ් නැතිකම. නාවුක 
හමුදාපතිතුමා ඒ ෙමොෙහොෙත් ෙසේවය කළ, ඒ ෙමොෙහොෙත් 
කියාන්විතයට මැදිහත් වුණු නාවික හමුදා නිලධාරින් ෙගනැල්ලා 
යම්කිසි අගය කිරීමක් කරනවා මම දැක්කා. නමුත්, රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ ෙහෝ ස්වෙද්ශ කටයුතු භාරව සිටින 
ඇමතිතුමන්ලා අඩු තරමින් ගාම නිලධාරින් කැඳවලා, 
"ඔබතුමන්ලා කළ වැෙඩ්ට ස්තුතියි" කියලා කියනවාවත් මම 
දැක්ෙක් නැහැ. හදිසි අවස්ථාවකදී, මැතිවරණ ෙමොෙහොතකදී ගාම 
නිලධාරිවරයාෙග් රාජකාරිය විෙශේෂ ෙදයක්. එවැනි ෙබොෙහෝ 
අවශ්යතාවන් තිෙබනවා ගාම නිලධාරි මහත්වරුන්ෙග් ෙසේවය තුළ.  

ඉදිරිෙය්දී පාසල්වලට පළමු වසරට ළමුන් ඇතුළත් කිරීෙම් 
අවස්ථාව එනවා. ඒ අවස්ථාෙව්දී පදිංචි සහතිකය වාෙග් හැම 
ෙදයක්ම ලබා ෙදන්නට ෙවන්ෙන් ගාම  නිලධාරිතුමාට. ඡන්ද හිමි 
නාම ෙල්ඛනෙය් උපුටන ලබා ෙදන්න ෙවන්ෙන් ගාම 
නිලධාරිතුමාට. සාමාන්ය ජනතාවට අත්යවශ්ය ෙසේවා සපයන 
ඔවුන්ෙග් ෙසේවය ඇගැයීමක් ඇතත්ටම සිද්ධ  ෙවන්ෙන් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම සමහර වැඩ බලන ගාම නිලධාරින් තමන්ෙග් 
වසෙම් වැඩ කටයුතු කරන ගමන්ම තමයි අෙනක් වසෙම් වැඩ 
බලන්ෙන්. නමුත් මම දන්නා තරමට ඔවුන්ට දීමනා ලබාදීමක්, 

වැටුප් වැඩි කිරීමක් ෙහෝ ඔවුන්ෙග් කාර්යක්ෂමතාව ඇගැයීෙම් 
කමෙව්දයක් නැහැ.  ඇයි මම එෙහම "නැහැයි" කියලා 
කියන්ෙන්?  සමහර රාජ්ය ආයතන තිෙබනවා, -අපි COPE එක 
තුළ විමර්ශනය කරන ආයතන තිෙබනවා- අධ්යක්ෂ මණ්ඩල 
තීන්දු අනුව පඩියට වඩා දීමනා ගන්න.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ නිසායි මම කියන්ෙන් ඒ කාරණාව ෙමොනවා ෙහෝ 

කමයකින් නිවැරදි කරන්න කියලා.  

ඔබතුමන්ලා දැන් පුරප්පාඩු පශ්නයක් ගැන කියනවාෙන්. 
නමුත් 2012 සිට, 2012, 2013, 2014, 2015 සහ 2016 වර්ෂවල 
උපාධිධාරින්ට තවම රැකියා ෙදන්ෙන් නැහැ. 2012 සිට 
උපාධිධාරින් රැකියා නැතිව ඉන්නවා. විශ්වවිද්යාලෙය් හිටියාට 
වඩා වැඩි කාලයක් අද උපාධිධාරින් රැකියා නැතිව ෙගදර 
ඉන්නවා. ඉතින් ෙමොකක්ද රාජ්ය ෙසේවෙය් කාර්යක්ෂමතාව? රාජ්ය 
ෙසේවයට උපාධිධාරින් එපා නම් විශ්වවිද්යාල ටික වහලා දාන්න. 
දැන් උපාධිධාරින්ට රස්සා ෙදන පතිපත්තියක් නැහැ. ෙම් වන විට 
අලුෙතන් සංවර්ධන නිලධාරින් බඳවා ගැනීමට කැඳවීම් කරලා 
තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් වයස අවුරුදු 35ට අඩු විය යුතුයි කියලා 
සඳහන් කරලා තිෙබනවා. නමුත් දැන් 2012 ඉඳලා ෙගදර ඉන්න 
උපාධිධාරින් ඉන්නවා. ඒ, ඒෙගොල්ලන්ෙග් වරදකින් ෙනොෙවයි. 
දැන් ඒ අයට අවුරුදු 35 පැනලා. එම නිසා මම විෙශේෂෙයන්ම 
ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා සංවර්ධන නිලධාරින් 
බඳවා ගැනීෙම්දී ඔබතුමන්ලා ෙයෝජනා කරන අවුරුදු 35 සීමාව 
අවුරුදු 45 කරන්න කියලා. ෙමොකද, ඔවුන්ෙග් වරදින් ෙනොෙවයි 
වයසට ගිෙය්, රජය උපාධිධාරින්ට රැකියා ෙනොදුන් නිසායි. රැකියා 
ෙනොදීෙම් පතිපත්තිය නිසා 2012 ඉඳලා ෙගදර ඉන්න 
උපාධිධාරින්ෙග් රැකියා පශ්නය විසඳලා, කැමැති නම් ඊට පසුව 
බඳවා ගන්නා උපරිම වයස් සීමාව අවුරුදු 35 කර ගත්තාට 
පශ්නයක් නැහැ. මම කියන්ෙන් ඒකයි. ෙමොකද, ඒෙගොල්ලන්ෙග් 
වරදකින් ෙනොෙවයි ඒ අයෙග් වයස ගිෙය්. ඒ කාරණාව  
අවධාරණය කරමින්, ෙමය ඉතාම කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක් බව 
සඳහන් කරමින් මෙග් අදහස් දැක්වීම අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 

[பி.ப. 1.40] 
 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  

இச்சைபயிேல ெகௗரவ உ ப்பினர் த்திக பத்திரண 
அவர்களால் ன்ைவக்கப்பட் கின்ற, “ெவற்றிடமாகின்ற 
கிராம உத்திேயாகத்தர் பதவிகளில் பதிற்கடைம ாி ம் 
நியமனங்க க்காக விைனத்திறன்மிக்க ேவைலத்திட் 
டெமான்ைறத் தயாாித்தல்” என்ற தனிநபர் பிேரரைணைய 
நான் வரேவற்கின்ேறன். காரணம், இந்தக் கிராம ேசவகர் 
பிாி கள்தான் அரச நிர்வாக மட்டத்தில் மிக ம் 
அ மட்டத்தி ந்  மக்க க்குச் ேசைவகைள வழங்குகின்ற 
நிர்வாகப் பிாிவாகக் காணப்ப கின்ற . இதில் நிலவக்கூ ய 
ெவற்றிடங்கள் நிரப்பப்பட ேவண் ம் என்பதற்கு அப்பால், 
இந்தக் கிராம ேசவகர் பிாி கள் பற்றிய பிரச்சிைனயான  
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அண்ைமக் காலத்தில் மிக க்கியெதா  கட்டத்ைத 
அைடந்தி க்கிற . கிராம ேசவகர் மட்டத்தி ந்  பிரேதச 
சைப அல்ல  உள் ராட்சி மன்ற மட்டத்தில் ேதா்தல்களி 

டாக மக்கள் பிரதிநிதித் வத்ைத உ வாக்குவதற்காகப் 
திய ேதா்தல் ைற அறி கப்ப த்தப்பட இ க்கிற . 

எனேவ, இப்ேபா  கிராம ேசவகர்களின் ெவற்றிடங்கள் 
நிரப்பப்ப வ  மாத்திரமல்ல, இ க்கின்ற கிராம ேசவகர் 
பிாி கைள மீள்நிர்ணயம் ெசய்யேவண் ய ேதைவ ம் 
இ க்கிற .  

குறிப்பாக, இந்த நாட் ன் நிர்வாகக் கட்டைமப் க்குள் 
இன்ன ேம ைமயாக உள்வாங்கப்படாத ெப ந்ேதாட்டப் 
பகுதி மாவட்டங்களில், கிராம ேசவகர் பிாி கள் மிகமிகக் 
குைறந்தளவிேலேய இ க்கின்றன. ெப ந்ேதாட்டங்கைளச் 
சார்ந்  10 இலட்சம் மக்கள் வா கின்ற பிரேதசத்திேல 100 
கிராம ேசவகர் பிாி கள் மாத்திரேம காணப்ப கின்றன. 

வெர யா மாவட்டத்தில் பிரேதச ெசயலகங்கைள அதிகாிக்க 
ேவண் ம் என்  நான் தனியானெதா  ஒத்திைவப் ேவைளப் 
பிேரரைணெயான்ைற ன்ைவத்தி க் கிேறன். இரண்டைர 
இலட்சம் மக்கள் ெதாைகக்கு ஒ  பிரேதச ெசயலகம் என்ற 
அ ப்பைடயில்தான் வெர யா மாவட்டத்தில் பிரேதச 
ெசயலகங்கள் இ க்கின்றன. அேத மாவட்டத்தில் 
ஹங்குராங்ெகத்த பிரேதச ெசயலகத்தில் 86,000 மக்கள்  
ெதாைகக்கு 139 கிராம ேசைவயாளர் பிாி கள் காணப்ப  
கின்றன. அம்பக வ பிரேதச ெசயலக ம் வெர யா 
மாவட்டத்தில்தான் இ க்கிற . அங்கு இரண்டைர இலட்சம் 
மக்கள் ெதாைகக்கு 67 கிராம ேசைவயாளர் பிாி கேள 
காணப்ப கின்றன. எனேவ, கிராம ேசைவயாளர் பிாி கள் 
அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம் என்ற ேகாாிக்ைகைய 

ன்ைவக்கின்ேறன்.  

அேதேநரத்தில், இ வைர கால ம் நிர்வாக ாீதியான 
பிரச்சிைனயாக மாத்திரம் இ  இ ந் வந்த . இந்த 
மட்டத்தி ந்  பிரேதச சைபகள் மற் ம் வட்டார ைற 
உ வாக்கப்ப கின்றேபா , அ  மக்கள் பிரதிநிதித் வத்ைதக் 
குைறக்கின்ற ஒ  நிைலைமைய உ வாக்கும். இதன் 
காரணமாக நிர்வாக அதிகாரப் பகிர்  மாத்திரமல்ல, அரசியல் 
அதிகாரப் பகிர் ம் ெப ந்ேதாட்ட மக்கள் சார்ந்  
கிைடக்கப்ெபறாத ஒ  சூழ்நிைலைய உ வாகும். எனேவ, 
இதைனத் தி த்தம் ெசய்யேவண் ம்.  

இந்தச் சைபயிேல பல உ ப்பினர்கள் கிராம ேசவகர் 
மட்டங்களில் நிலவக்கூ ய பல்ேவ  பிரச்சிைனகள் குறித் த் 
தங்க ைடய க த் க்கைள ன்ைவத்தார்கள். குறிப்பாக, 
நான் ஒ  விடயத்ைத இந்தச் சைபயிேல சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். கிராமிய மட்டத்தில் அல்ல  உள் ர் 
மட்டத்தில் இ க்கின்ற தர கைளப் ெபற் க்ெகா க்கக்கூ ய 
ஒ  லமாக நாங்கள் கிராம ேசவகர் பிாிைவக் 
ெகாள்கின்ேறாம். நடக்கக்கூ ய அபிவி த்தியாக இ க்கட் ம் 
அல்ல  பல்ேவ  ைறேக களாக இ க்கட் ம் அல்ல  
ஏேத ம் தர கைளப் ெப வதாக இ க்கட் ம் இவற் க் 
ெகல்லாம் நாம் கிராம ேசவகர் பிாிைவேய 
நம்பியி க்கின்ேறாம்.  

கடந்த 28.07.2017 அன்  சைபயில் மிக ம் 
ரதி ஷ்டவசமாக ஒ  விபரம் பிைழயாகச் சமர்ப்பிக்கப் 

பட் ள்ள .  அதாவ  சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு 
அபிவி த்தி அைமச்சர் சாகல ரத்நாயக்க அவர்களிடம் 
ெகௗரவ உ ப்பினர் உதய பிரபாத் கம்மன்பில சார்பாக 
ெகௗரவ சிேரஷ்ட உ ப்பினர் திேனஷ் குணவர்தன அவர்கள் 

ஒ  ேகள்விைய ன்ைவத்தி க்கின்றார். அதாவ , 1983 
ைல மற் ம் ஆகஸ்ட் மாதங்களில் நைடெபற்ற 

இனக்கலவரம் காரணமாக இறந்த, காயமைடந்த மற் ம் 
காணாமற்ேபான தமிழர்களின் எண்ணிக்ைக, அவர்கள் வசித்த 
மாவட்டங்களின்ப  தனித்தனியாக யா  என்பைத ம், 
இறந்த, காயமைடந்த மற் ம் காணாமற்ேபான ெமாத்தத் 
தமிழர்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம் அவர் 
இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? என்  ேகட் ந்தார்.  அதற்கு 
அைமச்சர் ஒ  பதிைலச் சமர்ப்பித்தி க்கின்றார். அந்தப் 
பதி ேல பின்வ மா  கூறப்பட் க்கின்ற .         

ෙම්ක විහිළුවට කරුණක්. ෙම් සභාෙව් අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් 
කරුණ ගැන මම කියන්නට ඕනෑ. මීට ෙපර දිනකදී ෙම් සභාෙව්දී 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා අහලා තිෙබනවා, 1983 ජූලි 
කලබලෙය්දී මිය ගිය, තුවාල සිදු වූ සහ අවතැන් වූ ෙදමළ 
පුද්ගලයන් සංඛ්යාව ගැන විස්තර සභාගත කරනවාද කියලා. එම 
පශ්නයට උත්තරයක් ලබා දීලා තිෙබනවා, 1983 ජූලි කලබලෙය්දී 
බදුල්ල, මාතර, මහනුවර, කෑගල්ල යන දිස්තික්ක හතෙර් මිය ගිය 
සංඛ්යාව 7යි, අවතැන් වූ සංඛ්යාව 117යි කියලා. ෙම්ක විහිළුවට 
කරුණක්. ෙම් උත්තරෙය්දී ඇමතිතුමා කියලා තිෙබනවා,           
"ශී ලංකා ෙපොලීසිය විසින් දිස්තික්ක අනුව දත්ත රැස් ෙනොකරන 
අතර, ...." කියලා. ඒ කියන්ෙන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් දිස්තික්ක 
අනුව දත්ත රැස් කරන්ෙන් නැහැයි ලු. එතෙකොට ගාම නිලධාරි 
මට්ටමින් ෙම් ෙතොරතුරු ගන්න පුළුවන්ද?  

ඉන්දියානු සම්භවයක් තිෙබන වතුකරෙය් ජීවත් වන ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ෙකොමිසමක් පත් කරන්න කියලා මම මීට කලින් 
අවස්ථාවකදී ජනාධිපතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටියා. එම ජනතාවෙග් 
පශ්න විසඳීම ෙදවනුව කළත්, අඩුම ගණෙන් ඒ ෙගොල්ලන්ට වුණු 
අපරාධ ගැන සඳහන් කරන්නවත් ෙකොමිසමක් පත් කරන්න 
කියලා ජනාධිපතිතුමාෙගන් මා ඉල්ලුවා. ඒක අනිවාර්ෙයන් 
ෙවන්න ඕනෑ, ෙමන්න ෙම් වැරැදි ෙතොරතුරු ෙම් උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත වන එක වළක්වන්න නම්.  1948 දී 
පුරවැසිභාවය නැති කරපු දවෙසේ සිට ෙම් දක්වා වූ අවුරුදු 70 
තුළදීම ෙම් ජනතාවට වුණු අපරාධ ගැන සඳහන් කරන්න; තහවුරු 
කරන්න අපි ෙකොමිසමක් ඉල්ලා සිටියා. අෙප් ජනාධිපතිතුමා මට 
ලිඛිතව දැනුම් දුන්නා, ඒ ගැන සලකා බලන්නම් කියලා. ඒක 
ෙවන්න ඕනෑය කියන එකත් සඳහන් කරමින්, අෙප් බුද්ධික 
පතිරණ මන්තීතුමා ෙගනා ෙයෝජනාව ස්ථිර කරමින් මා නිහඬ 
වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
நன்றி!  The next speaker is the Hon. Indika Anuruddha 

Herath. 

 
[අ.භා. 1.46] 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දීම 

සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

විෙශේෂෙයන්ම කාෙලෝචිත මාතෘකා සභාවට ෙගන එන, 
කාෙලෝචිත පශ්න ගැටලු සාකච්ඡා කරන මන්තීවරයකු විධියට 
බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව පිළිබඳව 
වචනයක් ෙදකක් සඳහන් කරන්න  කැමැතියි. ලංකාව පුරාවට 
ගාම නිලධාරි වසම් 14,022ක් තිෙයද්දි, ෙම් සංඛ්යාෙවනුත් දැන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සමහර පැතිවල ඒවා අඩු ෙවලා සමහර පැතිවල වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් ගාම නිලධාරි වසම් දහහතරදහස ්
ගණනකට ආසන්න සංඛ්යාවක් ගත්තාම ෙම් සඳහා පුරප්පාඩු 
පිරවීමට ආණ්ඩුව අදාළ අමාත්යාංශය යටෙත් යම් යම් වැඩ 
පිළිෙවළ යම් යම් ෙවලාවන් තුළදී ෙගනාවා. ගරු ඇමතිතුමා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් මෑතකදීම ෙගනා ෙයෝජනාව තමයි, අසූව දශකෙය් 
සිටි විශාම ගිය ගාම නිලධාරින්ට නැවත පත්වීම් ලිපි ලබා දීලා ඒ 
පිරිස් අතරින් ෙම් පුරප්පාඩු ටික පුරවමු කියන එක. ඇත්තටම ඒ 
තුළින් විනය විෙරෝධී වැඩ කටයුතු ගණනාවක් සිද්ධ ෙවයි කියන 
ෙචෝදනාවත් එක්ක ඒ ෙයෝජනාව හකුළා ගන්න සිද්ධ වුණා. දැන් 
ෙම් සංචිතයක් පිහිටුවීම ගැනත් අපට ෙපොඩි කුකුසක් තිෙබනවා, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ෙමොකද, ෙම් සංචිතයට 
ඇතුළත් කර ගන්නා වයස් සීමාව වයස අවුරුදු 21, එෙහම 
නැත්නම් වයස අවුරුදු 35 කියලා යම් වයස ්සීමාවක් ගනිද්දි ෙම් 
සංචිතෙය් ඉන්න පුද්ගලයන්ට දමන්න පුළුවන් ලකුණු සංඛ්යාව 
සහ සංචිතෙය් සිටින පුද්ගලයන් නම් කරන එක ෙද්ශපාලන 
අධිකාරිය මැදිහත් වන කටයුත්තක් වනවා. ඒ වාෙග් කටයුතු සිද්ධ 
ෙවද්දී ගෙම් සිටින දුප්පත් මනුස්සයාෙග් දරුෙවකු වූ ඒ තරුණයා 
තරග විභාගයකට මුහුණ දීලා විශ්වවිද්යාල වරම් ලබා ෙගන 
උපාධිය හිමි කර ෙගන ෙම් පුරප්පාඩුවට ඉදිරිපත් වනවා. ඔබ 
තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට ආෙව් රැකියා දස ලක්ෂයක් ෙදනවා කියා 
ෙගනයි. දැන් සමස්ත ලංකාව පුරාවට ගාම නිලධාරි පුරප්පාඩු 
1,800ක් පමණ තිෙබනවා. ෙම් සඳහා පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලය සංචිතයක් හදා ගත්තාම ඇතිවන ඊ ළඟ පශ්නය තමයි, 
ෙම් අය ෙමොන තනතුරකද පිහිටුවන්ෙන් කියන එක. 
කළමනාකරණ සහකාර තනතුෙර් පිහිටුවනවාද, ඒකට රැකියා 
කමෙව්දයක් තිෙබනවාද, එෙහම නැත්නම් වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබනවාද, එෙහම නැත්නම් ෙම් අයට නිකම් ඉන්න සිද්ධ ෙවයිද 
කියන අර්බුද ගණනාවක් ෙම් තුළින් මතුවනවා. ෙම් අවස්ථාෙව් 
ස්වෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙමතැන ඉන්නවා. එතුමා 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් දන්නවා ඇති. තරග විභාග පවත්වා දැන් ඒ 
තරග විභාගවලිනුත් ෙම් පුරප්පාඩු 1,800 සඳහා යම් කිසි පිරිසක් 
ෙතෝරන්න කටයුතු කර ෙගන යනවා. එෙහම තිෙයද්දි තමයි ෙම් 
සඳහා අපි යම් යම් ෙයෝජනා ෙග්න්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ගරු මන්තීතුමනි, 1989 දී තරුණ 
අසහන ෙකොමිෂන් සභාව විසින් ෙම් සම්බන්ධෙයන් තීන්දුවක් ලබා 
දුන් බව  තමුන්නාන්ෙසේලාත් දන්නවා ඇති. රාජ්ය නිලධාරින් 
බඳවා ගැනීෙම්දී තරග විභාග තුළින් බඳවා ගන්න කියලා ඒ 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපති විධියට එවකට සිටි ජී.එල්. පීරිස් 
මැතිතුමා තීන්දුවක් දුන්නා. ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙයෝජනා 
තුළින් එම තීන්දුව යම් යම් විධියට උල්ලංඝනය වනවා කියන එක 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් උත්තරීතර සභාවට මම මතක් කරලා ෙදන්න 
කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම ෙම් ගාම නිලධාරිවරයාව පුහුණු කරන්න 
එෙහම නැත්නම්, සංචිතය තුළ තබා ෙගන පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරයාට වැඩ පවරන්න මම දන්නා විධියට වැඩ 
ලැයිස්තුවක් නැහැ. ඒ වැඩ පැවරීෙම් බලය තිෙබන්ෙන් රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යවරයාට. ඒ අමාත්යවරයා 
යටෙත් තමයි ඒ වැඩ පැවරීම ෙකෙරන්ෙන්. 

පා ෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා තුළින් සිද්ධ වන්ෙන් අධීක්ෂණයක් 
පමණයි. එම නිසා අසූ ගණන්වල තිබුණු ඒ තරුණ අසහනය  
නැවතත් උද්දීපනය වන, පිළිබිඹු වන වැඩසටහන් ෙමවැනි 
උත්තරීතර සභාවක් තුළින් අප ෙග්නවා නම්, මා හිතන විධියට 
ඒෙක් අඩු පාඩු අප සංෙශෝධනය කරන්න ඕනෑ. ගරු බුද්ධික 
පතිරණ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා හැම තිස්ෙසේම කථා කරන්ෙන් 
අසාධාරණය, ඒ වාෙග්ම අවශ්යතාව ෙවනුෙවන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත ෙව්ලාව අවසානයි.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
 මට තත්පරයක් ෙදන්න, මම කථාව අවසන් කරන්නම්,  ගරු 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 

ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි. පුරප්පාඩු යටෙත් වැඩ බලන ගාම 
නිලධාරිවරයාට ලබාෙදන්ෙන් ෙබොෙහොම ෙසොච්චම් වැටුපක්. ඒ 
පුද්ගලයා ඒ වසෙම් සියලු වගකීම් කරන්න ඕනෑ. නමුත්, පඩිෙයන් 
හතෙරන් එකක් -රුපියල් 4,995ක් වැනි ෙපොඩි මුදලක්- තමයි වැඩ 
බලනවාට ඔහුට ලබාෙදන්ෙන්. පසු ගිය දවස්වල සිදු වුණු 
ව්යසනවලදී ඔවුන් ෙමොන තරම් වැඩ ෙකොටසක් කළාද කියා අප 
දන්නවා. එම නිසා ඔවුන් සඳහා ෙම් දිරිගැන්වීම කළ යුතුයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමා දන්නවා, 
ෙඩංගු සම්බන්ධෙයන් ඒ සංඛ්යාෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරන්න පසු ගිය 
දිනවල ෙම් ගාම නිලධාරින් ෙමොන තරම් මහන්සි වුණාද කියා. ඒ 
සෑම ෙදයකටම ෙම් මුදල පමාණවත් නැහැ. ඔබතුමන්ලා අලුතින් 
හදන, වැඩබලන අය බඳවාගැනීෙම් කමෙව්දයට 10,000ක් 
ෙයෝජනා කර තිබුණා. ෙම් අසාධාරණය ඒ තරුණ පරපුරට සිද්ධ 
ෙවනවා. ෙමතැනදී යම් යම් අය ෙමොන අදහස් පකාශ කළත්, 
අවශ්ය සංෙශෝධන කරලා ෙම් කමෙව්දය හරියාකාරව ෙගන එන්න 
කියා මම ෙයෝජනා කරනවා. ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික ෙයෝජනාවක් විධියට ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙමම ගරු සභාවට ඒම තුළින් ඒ තිෙබන අඩු පාඩුකම් හදාගන්න 
ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න කියන ඉල්ලීම කරමින්, මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා.  ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 1.51] 
 
ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிமல் லான்சா - உள்நாட்ட வல்கள் பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Lanza - Deputy Minister of Home Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින ෙපෞද්ගලික 

මන්තී ෙයෝජනා යටෙත් ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ඉදිරිපත් 
කළ ෙමම ෙයෝජනාව ඉතාම කාෙලෝචිත, වැදගත් එකක් ෙලසයි 
අප දකින්ෙන්. එතුමාෙග් ෙයෝජනාෙවන් වැදගත් කාරණා ෙදක 
තුනක් මතු කර තිෙබනවා. ගාම නිලධාරි මහත්වරු විශාල 
සංඛ්යාවක් ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසවල නැති නිසා ඒ ඇති ෙවලා 
තිෙබන පුරප්පාඩු හැකි ඉක්මනින් පුරවන්න කියන එකයි 
එතුමාෙග් පළමුවැනි ෙයෝජනාව. අමාත්යාංශය හැටියට ගරු වජිර 
අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා ඇතුළු අප සියලු ෙදනාම විභාග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට කියලා, ගාම නිලධාරි වසම් සඳහා ගාම 
නිලධාරින් නිලධාරිනියන් බඳවා ගැනීමට 2016.09.03වැනි දා එම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා විභාගයක් පැවැත්වූවා. ඒ අනුව සුදුසුකම් 
ලැබූ නාම ෙල්ඛනය 2017.07.26දා වන විට අමාත්යාංශයට 
ලැබුණා. ඒ අනුව ඉතා ඉක්මනින් සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වලා, 
පුරප්පාඩු වූ ගාම නිලධාරි වසම් සඳහා ගාම නිලධාරි මහත්වරු 
අනුයුක්ත කරන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

පුරප්පාඩුවලට ගාම නිලධාරි මහත්වරු බඳවා ගත්තත්, 
ෙගොඩක් ෙවලාවට සමහර වසම්වල විවිධ ෙහේතු නිසා ගාම 
නිලධාරි මහත්වරු ඒ ෙකොට්ඨාසෙය් නැතිව යද්දි, වැඩ බලන ගාම 
නිලධාරි මහත්වරු පත් වුණාම ඒ කාර්ය භාරය හරියට ෙනොකරන 

549 550 

[ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත්මහතා] 
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නිසා ඒ සඳහා සංචිතයක් ඇති කරන්න කියන එකයි එතුමාෙග් 
ෙදවැනි ෙයෝජනාව. නමුත් අප දන්නවා, රෙට් තිෙබන නීතිය 
අනුවත්, ගාම නිලධාරි පටිපාටිය අනුවත්, ගාම නිලධාරි 
මහත්වරුන්ට ෙවනම රාජකාරියක් පවරන්නත් බැහැ, ගාම 
නිලධාරි මහත්වරු ඉන්න ඒ cadre එකට පිටින් අපට ෙවනත් අය 
පත් කර ගන්නත් බැහැ කියන එක. ඒ නිසා සංචිතයක් ඇති කිරීම 
කියන එක අපට අමාරු කාර්ය භාරයක්. නමුත්, එතුමාෙග් 
ෙයෝජනාව ඉතාම ෙහොඳ එකක්. ෙමොකද, ෙම් ගාම නිලධාරි 
මහත්වරු ඒ ෙකොට්ඨාසෙය් නැතිව ගියාම, ඒ ෙවනුවට ඉතා 
ඉක්මනින් වැඩ කරන්න පුළුවන් කවුරු ෙහෝ ෙයෝජනා කරන්න 
කියා තමයි එතුමා කියන්ෙන්. මම හිතන විධියට ඒ සඳහා   
අමාත්යාංශය විධියට අපට ෙමෙහම කරන්න පුළුවන්. ලකුණු 
මට්ටම 40ට වඩා ඉහළ, ෙම් 1,835ෙදනා බඳවා ගනිද්දි අපට 
පුළුවන් ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනයක්  - waiting list එකක් - තව 
තියාගන්න, යම් ෙකොට්ඨාසයකට නැවත ගාම නිලධාරි 
පුරප්පාඩුවක් ආෙවොත් විභාගයක් ෙනොපවත්වා ඒ අය බඳවාගන්න. 
අප පළාත් සභාෙව් ඉන්න ෙකොටත් ෙම් කමය අනුගමනය කළා, 
ගරු මන්තීතුමනි. අපට එවැනි කටයුත්තකට යන්න පුළුවන්. 
ෙමොකද, මමත් ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා පසු ගිය ගංවතුර උවදුර 
ෙවලාෙව්, ෙඩංගු වසංගත ෙවලාෙව්දී, සමහර ෙවලාවට ඒ 
ෙකොට්ඨාසෙය් ගාම නිලධාරි මහත්මයා නැතිව ගියාම 
ෙකොට්ඨාසෙය් වැඩ බලන ගාම නිලධාරි මහත්මයා අතින් එම 
ෙකොට්ඨාසෙය්  ගාම නිලධාරි මහත්මයාෙග් කාර්ය භාරය හරියටම 
ෙනොෙකෙරනවා කියන එක. එය අපට පාෙයෝගිකව ෙත්ෙරනවා. 
එම නිසා එතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාවට අනුව ෙපොෙරොත්තු 
ෙල්ඛනයක් - waiting list එකක් -  හදලා ඒ හරහා කටයුතු 
කරන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ඊළඟට, තුන්වැනි කාරණය ෙලස වැඩ බලන ගාම නිලධාරි 
මහත්ම මහත්මීන්ට ෙගවන දීමනාව අඩුයි කියන කාරණය ගරු 
බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා මතු කර තිබුණා. අප පැහැදිලිවම 
කියන්න කැමැතියි, අපට උපරිමය ෙලස මූලික වැටුෙපන් 
හතෙරන් එකක පමාණයක් තමයි ෙගවන්න පුළුවන්. ඒක තමයි 
සාමාන්යෙයන් ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න නිලධාරින්ට ෙගවන්ෙන්. එය   
ෙගවන්න අප අමාතත්යාංශයක් විධියට කටයුතු කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම, ගාම නිලධාරි මහත්වරුන්ෙග් කාර්ය භාරයත්, සංවර්ධන 
නිලධාරින්ෙග් කාර්ය භාරයත් එකට ගැෙටන අවස්ථාවක් දැනට 
මතු ෙවලා තිෙබනවා, ඒ නිසා ඒ පශ්නය විසඳන්න කියන 
කාරණයත් එතුමා මතු කළා.  

හැබැයි, පසු ගිය සතිෙය් ලංකාෙව් ඉන්න සියලුම ගාම ෙසේවා 
නිලධාරින්ෙග් වෘත්තීය සමිති ටිකත්, සංවර්ධන නිලධාරින්ෙග් 
වෘත්තීය සමිති ටිකත් ෙගනැල්ලා ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන 
ඇමතිතුමාත්, අපිත් සහභාගි ෙවලා සාකච්ඡා කළා, ෙම් ගැටලුව  
විසඳන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. එහිදී, ගා ම නිලධාරි මහත්වරු 
දැනට තිෙබන ආඥාපනත් අනුව තමන්ට පැවරී ඇති කාර්ය 
භාරයන් ඉටු කරන්නත්, ඒ අයට පැවරී නැති කාර්ය භාරයන්  -
එනම්, ජීවෙනෝපාය සංවර්ධනය, ආර්ථික සංවර්ධනය ඇතුළු 
ෙවනත් කාර්ය භාරයන්  සංවර්ධන නිලධාරින්ට පැවරීමටත් ඒ 
ෙදෙගොල්ලන්ම, -ෙදපාර්ශ්වයම- එකඟ වුණා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
අපි ස්වාධීන කමිටුවක් පත් කරලා තිෙබනවා ආචාර්ය 
වන්නිනායක මහත්මයාෙග් පධානත්වෙයන්. ගාම නිලධාරි 
මහත්වරුන්ෙග් සියලුම වෘත්තීය සමිතිවලටත්, ආර්ථික සංවර්ධන 
නිලධාරින්ෙග් සියලුම වෘත්තීය සමිතිවලටත් අපි කියා තිෙබනවා, 
"ඒ ස්වාධීන කමිටුවට ඒ සියලු වාර්තා ටික ෙදන්න, අපි ස්වාධීන 
වාර්තාවක් හදලා නැවත සාකච්ඡාවට එනවා" කියා.  

ඊළඟට, අෙප් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා මතු කළා, 
සංවර්ධන නිලධාරින් බඳවා ගැනීෙම්දී වයස් සීමාව අවුරුදු 35ට අඩු  
විය යුතුයි කියන එක ගැන සලකා බලන්නය කියා. ෙමොකද, 

උපාධිය ලබා ගත්තු වයස අවුරුදු 35ට වැඩි  විශාල පිරිසක් 
ඉන්නවා කියා. මා ෙම් පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමාෙග්ත්, ගරු 
අගමැතිතුමාෙග්ත්, ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත් අවධානයට ෙයොමු 
කරන බව  පකාශ කරමින්, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා 
ෙගනාපු ෙයෝජනාව ඉතා ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් බවත් පකාශ 
කරමින්, අද මා පකාශ කළ පරිදි පුරප්පාඩු වී තිෙබන ඒ ඒ ගාම 
ෙසේවක ෙකොට්ඨාස සඳහා ගාම ෙසේවක මහත්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් 
අනුයුක්ත කරන බවත් පකාශ කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 1.56] 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පථමෙයන් මෙග් 

ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන්නට ෙයදුණු ගරු මන්තීතුමාටත්, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් රජෙය් ස්ථාවරය පැහැදිලි කළ ගරු ස්වෙද්ශ 
කටයුතු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටත්, ආණ්ඩු පක්ෂයත්, විපක්ෂයත් 
නිෙයෝජනය කරමින් අදහස් දැක්වූ සියලුම ගරු මන්තීතුමන්ලාටත් 
මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා.  

ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනාව හරහා අද දින මා මතු කරපු ෙම් 
කාරණයත් එක්ක ෙලොකු සංවාදයක් ඇති වුණා කියා මා හිතනවා. 
එහිදී, ගරු ස්වෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා සඳහන් කළ 
පරිදි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් සංචිතයක් ඇති කරන්න බැරි වුණත්, 
ඊළඟට ලබා ගන්නා ලකුණු මට්ටමින් පුරප්පාඩු ඇති වනවාත් 
එක්කම ඒ පුරප්පාඩු පිරවීමට කටයුතු කිරීෙම් කාරණය ගැන 
විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ. ඒක ඉතාමත් ෙහොඳයි. ඒ කටයුත්ෙත්දී 
එකම ෙද් ඊළඟ විභාගයක් පවත්වා ඊළඟ කණ්ඩායම ෙතෝරා 
ගන්නාතුරුම අර කලින් විභාගෙය් ලකුණු අනුව ගාම නිලධාරි, 
ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරි, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි සහ 
කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරි තනතුරු සඳහා 
බඳවා ග න්න පුළුවන්.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. රාජ්ය ෙසේවෙය් 
අෙනකුත් තනතුරුවලට බඳවා ගැනීෙම්දීත් ඒ තිෙබන තරග 
විභාගය සහ සම්මුඛ පරීක්ෂණය අනුව -සමහර තැනක ෙම් ෙදකම 
තිෙබන්න පුළුවන්, සමහර තැනක එකක් ෙවන්න පුළුවන්- ඒ 
කටයුත්ත සිදු කිරීම වැදගත්.  

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමා සඳහන් කරපු 
කාරණාවල යම් සෙදොස් සහිත එෙහම නැත්නම් යම් වැරදි සහගත 
කරුණු කිහිපයක් තිබුණා. එකක් තමයි, "තරුණ අසහනය පිළිබඳ" 
ෙකොමිෂන් සභාවක් ගැන එතුමා සඳහන් කළා. ලංකාෙව් 1990 
දශකය ලබන ෙකොට එෙහම නැත්නම් 1989 ඇති වුණු 
තත්ත්වයන්ෙගන් පස්ෙසේ, "තරුණ අසහනය පිළිබඳ" ෙකොමිෂන් 
සභාවක් ෙනොෙවයි, පත් වුෙණ්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
පුස්තකාලෙය් තිෙබනවා ඒ ෙවලාෙව් පත් වුණු ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
වාර්තාව. කැමැති ෙකනකුට බලන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාෙව් පත් 
කර  තිෙබන්ෙන් "තරුණයන් පිළිබඳ" ෙකොමිෂන් සභාවක්. ඒ, 
පළමුවැනි කාරණාව. ෙදවනුව, එතුමා සඳහන් කළා, මහාචාර්ය 
ජී.එල්. පීරිස ්මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයනුයි  ඒ ෙකොමිෂන් සභාව 
පත් කෙළේ කියලා. ඒකත් වැරදිසහගතයි. එය පත් කරන්න 
ෙයදුෙණ්, මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් ජයතිලක මැතිතුමාෙග් 
පධානත්වෙයනුයි. මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා එහි උප 
සභාපතිවරයා වශෙයනුයි කටයුතු කෙළේ. ඉන් පස්ෙසේ ජාතික 
අධ්යාපන ෙකොමිෂන් සභාව ඇති කළාමත් මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් 
ජයතිලක මැතිතුමායි එහි සභාපතිවරයා විධියට පත් වුෙණ්.  ඒ 
නිසා දැන් ෙම් ඉදිරිපත් කරන ෙයෝජනාව කිසිම විධියකින් 
"තරුණයන් පිළිබඳ" ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශ සහ පසුකාලීනව 
කියාත්මක වුණු කාරණා උල්ලංඝනය වන කාරණාවක් බවට පත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එතුමා සඳහන් කළා,  
සංචිතයක් හැදුවාම එය ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවනවායි කියලා. 
එෙහම කිසිම කාරණයක් ෙවන්ෙන්ත් නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එතුමා සැකයක් මතු කළා,  ෙම් 
ෙයෝජනාව තුළ  ඇති කරන ඒ සංචිතය තුළට එන අයට ෙදන වැඩ 
ෙකොටස ෙමොකක්ද කියන එක සම්බන්ධෙයන්. ඒ වැඩ ෙකොටස 
තීරණය කරන්න පුළුවන් සාකච්ඡා කරලා. ඇත්තටම අද ගාම 
නිලධාරින්, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින්, කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ 
නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරින් කියන ෙම් සියලු ෙදනාට ෙසේවා 
පියසක් යටෙත් ෙසේවය කරන්න, ෙසේවා පියස දහසක් සඳහා මුදල් 
ෙවන් කරන්න අෙප් හිටපු මුදල් අමාත්ය ගරු රවි කරුණානායක 
මැතිතුමා පසුගිය අය වැෙය්දී ඉතා වැදගත් ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා.  
අපි ගම් නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරුන් විධියට ගරු හිටපු මුදල් 
ඇමතිතුමාෙග් ෙයෝජනාව ඉතා ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරනවා.  

ඇත්තටම සමෘද්ධි නිලධාරිවරයා, ගාම නිලධාරිවරයා, ආර්ථික 
සංවර්ධන නිලධාරිවරයා, කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදක සහකාර 
නිලධාරිවරයා යන අය සියලු ෙදනාට එක වහලක් යට 
කාර්යාලයක් නැහැ. සමහර ෙවලාවට ෙගවල්වලයි කාර්යාලය 
පවත්වාෙගන යන්ෙන්. කාර්යාල පවත්වාෙගන යන්න ගාම 
නිලධාරිවරුන්ට ලැෙබනවා වාෙග් දීමනා අෙනක් අයට 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරිවරයාට ෙම්සයක්, 
පුටුවක් ලැබුණා. සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින්ට ලැබුණු ෙම්ස, 
පුටු දැන් දිරලා ගිහිල්ලා. ඒවා අවුරුදු ගණනක් පරණයි. 
කෘපනිසවරුන්ට එෙහම ලැෙබන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ වාෙග්ම "ෙසේවා 
පියස"හි විදුලි බිල, ජල බිල ෙගවා ගන්න ලැෙබන ආදායමත් 
අඩුයි. ඒක නිසා ඇත්තටම ෙම් අයට නිසි පිළිගැනිමක් ලබා 
ෙදන්න විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් ස්ථාන නඩත්තු කරෙගන, 
පවත්වාෙගන යන්න සහ ෙම් අයට ආත්ම ෙගෞරවයක් ඇතුව ඒ 
කටයුතු කරෙගන යන්න; එෙතක් වැඩ බලන අයට ලබාෙදන 
දීමනා යම් කිසි මට්ටමකින් වැඩි කරන්න. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මට විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න, අවසන් කරන්න. 

හදිසි ආපදාවලදී, එකක වැඩ කරන ගමන් තව එකක වැඩ 
බලනවාය කියන එක පාෙයෝගික නැහැ. ඒක නිසා පාෙයෝගික 
කමෙව්දයක් හදන්නත්, ෙම් සභාෙව් ඇති කරපු සංවාදය ඉවහල් 
ෙවයි; පෙයෝජනවත් ෙවයි කියලා හිතමින් ෙදපාර්ශ්වෙයන් අදහස් 
දැක්වූ සියලු ෙදනාට මෙග් ස්තුතිය පුද කරමින් ෙම් ෙයෝජනාව 
සභාෙව් අනුමැතිය සඳහා මම ෙයොමු කරනවා. 

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

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Motion No. P. 151/' 15 to be moved by Hon. Heshan 

Withanage - [Pause.] Not here. Then, Motion No. P. 168/' 
16 to be moved by Hon. S.M. Marikkar - [Pause.] Not 

here. Motion No. P. 163/' 15 to be moved by Hon. 
Douglas Devananda - [Pause.] Not here. Motion No. P. 
182/'16 to be moved by Hon. Abdullah Mahrooff.  
 

 
උපාධිධාරින් උපෙද්ශන නිලධාරින් ෙලස 

පාසල්වලට බඳවා ගැනීම  
பாடசாைலக க்கு பட்டதாாிகைள உளவள 

அ வலர்களாக  ஆட்ேசா்ப் ச் ெசய்தல் 
RECRUITMENT OF GRADUATES AS COUNSELLING OFFICERS 

TO SCHOOLS  

 
[பி.ப. 2.01] 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

"பாடசாைலக க்குப் பட்டதாாிகைள உளவள அ வலர் 
களாக ஆட்ேசா்ப் ச் ெசய்யேவண் ம்" என்ற என  
பிேரரைண இன்  விவாதத் க்கு எ க்கப்ப கிற . இன்  
நாட் ேல இடம்ெப கின்ற ெபண்கள் மற் ம் சி வர் 

ஷ்பிரேயாகம் ேபான்ற குற்றச் ெசயல்கைள 
இல்லாெதாழிக்கு கமாக ம் நாடளாவிய ாீதியில் சகல 
பாடசாைலகளி ம் உள்ளக ஆரம்ப, இைடநிைல மற் ம் 
உயர்தர மாணவர்க க்கு அவர்களின் கல்விச் 
ெசயற்பாட் க்குச் சமாந்தரமாக வழிகாட்  வதற்காக ம் 
பிரேதச ெசயலகங்களில் தற்ேபா  இைணந்  
பணியாற் கின்ற உளவள அ வலர்கைளப் ேபான்  
பாடசாைலகள் ஒவ்ெவான் க்கும் பட்டதாாிகைள உளவள 
அ வலர்களாக நியமிக்கும் ெசயற்றிட்டத்ைத நைட ைறப் 
ப த்த ேவண் ம்.  

இந்த நாட் ேல ஒவ்ெவா  வ ட ம் 1,60,000 -1,90,000 
வைரயான எண்ணிக்ைக ைடய மாணவர்கள் க.ெபா.த. 
சாதாரண தரப் பாீட்ைசக்குத் ேதாற் கின்றேபா , 61 

தமான மாணவர்கள் பாடசாைலகளிேல உயர் கல்விையக் 
கற் க்ெகாள்வதற்குத் தகுதியானவர்களாக இ க்கின்றார்கள். 
இதிேல 17.2 தமான மாணவர்கள்தான் university க்குத் 
ெதாிவாகின்றார்கள். கிட்டத்தட்ட 83 தமானவர்கள் 

திகளிேல அைலபவர்களாகக் காணப்ப கின்றார்கள். 
இதனால் ஒவ்ெவா  பிரேதசங்களி ம் அவர்கள் சட்டவிேராத 
ெசயல்களில் ஈ ப வதற்கு வாய்ப் க்கள் அைமகின்றன. 
இந்த நாட் ேல universityக்குத் ெதாிவாகாதவர்களில் ஒ  
ெதாகுதியினர் தங்க ைடய ெசாந்தப் பணத்ைதச் ெசல  
ெசய்  ெவளிவாாியாகப் பட்டங்கைளப் ெப கின்றார்கள். 
இவ்வா  பட்டங்கைளப் ெப பவர்க டன் ேசா்த்  
ஒவ்ெவா  வ ட ம் பல்கைலக்கழகங்களி ந்  ெவளிேய  
கின்றவர்களில் 80 தமானவர்க க்குத் ெதாழில் வாய்ப் 

க்கள் கிைடப்பதில்ைல. இன்  அரசாங்கத்தின் ேவைல 
வாய்ப் க்கள் ெப ம்பா ம் கணித, விஞ்ஞானப் பிாி களில் 
பட்டங்கைளப் ெபற்றவர்க க்ேக வழங்கப்ப கின்றன. 2012 
மார்ச் 31ஆம் திகதிக்குப் பிறகுள்ள  பட்டதாாிகள் 
ேவைலவாய்ப் க்கு உள்வாங்கப்படாமல் இ க்கின்றனர். 
அேதேநரத்தில், கிழக்கு மாகாணத்திேல அம்பாைற, 
மட்டக்களப்  ஆகிய மாவட்டங்களில் அவ்வாறான பட்ட 
தாாிகள் உள்வாங்கப்பட்டா ம் தி ேகாணமைல மாவட் 
டத்திேல அன்றி ந்த அரச அதிபர் அவர்கைள உள்வாங்க 
ம த்தி ந்தார்.   

553 554 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 
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அ மட் மல்ல, வட மாகாணம், ஊவா மாகாணம், வட 
மத்திய மாகாணம், சப்ரக வ மாகாணம், ேமல் மாகாணம் 
ேபான்றவற்றிேல பதவிக க்காக விண்ணப்பங்கள் 
ேகாரப்ப கின்றேபா , வயெதல்ைல 45 ஆக 
நிர்ணயிக்கப்ப கின்ற . ஆனால், கிழக்கு மாகாணத்திேல 
கடந்த இரண்டைர வ ட காலமாக அங்கி க்கின்ற 

தலைமச்சர் அவர்கள், ஆட்ேசாப்் ச் ெசய்வதற்கான 
வயெதல்ைலைய 35 எனக் குறிப்பிட்  விண்ணப்பங்கைளக் 
ேகா கின்றார். வட மாகாணத்தில் 2014 மார்ச் 21ஆம் 
திகதி ம் வட மத்திய மாகாணத்தில் 2016 மார்ச் 10ஆம் 
திகதி ம் 45 வயதிற்குட்பட்டவர்கைள விண்ணப்பிக்குமா  
ேகாரப்பட்ட . அேதேபான்  ேமல் மாகாண சைப 2014 
ெசப்ெரம்பர் 15ஆம் திகதி ம் 2016 ெபப் வாி மாதத்தி ம் 45 
வய  வைரயான  பட்டதாாிக க்கு ஒ  சந்தர்ப்பத்ைத 
வழங்கிய . அவ்வாேற ஊவா மாகாண ம் 2017 ெபப் வாி 
08ஆம் திகதி அவர்கைள உள்வாங்குவதற்கு விண்ணப்பத்ைதக் 
ேகாாிய . அதன் பின்னர் வட மத்திய மாகாண ம் வட 
மாகாண ம் 2017 ைலயில் 45 வய  
வைரயானவர்களிடமி ந்  விண்ணப்பங்கைளக் ேகாாின.  

எங்க ைடய கிழக்கு மாகாண சைபயிேல இந்த 
விடயத்ைத எ த் ச்ெசன்றேபா , Governor அவர்கள் 
இவர்க க்கான அங்கீகாரம் கிைடக்கவில்ைலெயன்  
கூறினார். அதாவ , 45 வய  வைர விண்ணப்பம் 
ேகார யாெதன்  கூறினார். இதற்கு மாறாக, எங்க ைடய 
கிழக்கு மாகாண தலைமச்சர் அவர்கள் தன  Twitter இேல 
அவர்கைள விண்ணப்பிக்குமா  ேகாாியேபா , Governor 
அவர்கள் அதைனத் த த்  நி த்தினார். அந்த 
விண்ணப்பங்கள் அத்தைன ம் அங்குள்ள PPSC இனால் 
நிராகாிக்கப்பட்ட . இந்த பட்டதாாி நியமன விடயத்திேல 
வடக்கு, கிழக்கிேல மாணவர்கள் திகளில் இறங்கிப் ேபாரா  
னார்கள். ஆகேவ, பட்டதாாிகைள இந்த நியமனங்க க்கு 
உள்வாங்குவதில் அரசாங்கம் பின் நிற்க யா . ஒவ்ெவா  
வ ட ம் 80 சத த மாணவர்கள் பாீட்ைசயில் சித்தி 
ெப கின்றேபா , அவர்களில் 17 சத தமானவர்கள்தான் 
university களில் உள்வாங்கப்ப கின்றார்கள். அவர்களி ம் 
ஒ  குறிப்பிட்ட தத்தின க்ேக ேவைல வாய்ப் க்கள் 
கிைடக்கின்றன. பட்டதாாிக ைடய நியமனங்கள் கவனத்திற் 
ெகாள்ளப்படாதேபா  அவர்கள் எதிர்காலத்திேல பயங்கர 
வாதச் ெசயல்களிேல, ஷ்பிரேயாகங்களிேல தங்கைள 
ஈ ப த்திக்ெகாள்ள ைனவார்கள். இந்த நிைலைம 
கவனத்திற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம்.  

அங்ேக 35-45 வய க்கிைடப்பட்ட பட்டதாாிகள் 
ஆயிரக்கணக்கிேல இல்ைலெயன்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். 
950-1000க்கு இைடப்பட்ட ெவளிவாாிப் பட்டதாாிகள்தான் 45 
வய க்குட்பட்டவர்களாக இ க்கின்றார்கள். இவர்க க்கான 
ஒ  சந்தர்ப்பத்ைத நாங்கள் வழங்க ேவண் ம். அேதேபான்  
35 வய க்கு ேமற்பட்ட 300 ேபா் அங்ேக இ க்கின்றார்கள். 
ஒ  நியம அ ப்பைடயிேல இந்த நியமனங்கைள அவர்க க்கு 
வழங்க ேவண் ம்.  

மாண் மிகு பிரதம மந்திாி அவர்கள் 10 இலட்சம் 
ேவைலவாய்ப் க்கள் பற்றிக் கூ கின்றேபா , இந்தப் 
பட்டதாாிக ைடய நிைலைமைய ம் கவனத்திற்ெகாள்ள 
ேவண் ம். ஏெனன்றால், அவர் கல்வி அைமச்சராக 
இ ந்தேபா  பட்டதாாிக ைடய நியமன விடயத்தி ம், 
ஏைனய நியமன விடயங்களி ம் ன் தாரணமாக 
விளங்கியவர். எத்தைனேயா ஜனாதிபதிகள், பிரதம மந்திாிகள் 
இந்த நாட் ேல ஆட்சி ெசய்தி க்கிறார்கள். இ ந்தா ம் அவர் 
கல்வி அைமச்சராக இ ந்தேபா  ஒ  ைறைமையப் 

பின்பற்றினார். அதாவ , பட்டப்ப ப்ைப த்  
ெவளிேயறியவர்க க்கு ஒ  சந்தர்ப்பத்ைத வழங்கினார். 
கடந்த 20 வ ட காலத்திேல அந்த ைறைம 
பின்பற்றப்படாததன் காரணமாக இன்  ஆயிரக்கணக்கான 
இைளஞர்கள் தங்க ைடய பட்டப்ப ப்ைப த் விட்  
அநாதரவான, விரக்தி ற்ற நிைலயிேல இ க்கின்றார்கள். 
University இேல internal ஆகக் கற்றவர்கள் மாத்திரமல்ல, 
ெவளிவாாிப் பட்டம் ெபற்றவர்க ம் ெவ மேன ட் ல் 
குந்தியி க்கக்கூடா  என்பதற்காக, கிழக்கு மாகாணத்திேல 
இவ்வா  விண்ணப்பங்கள் ேகா கின்றேபா  அவர்க ைடய 
வயெதல்ைல ஒ  தைடயாகச் சுட் க்காட்டப்ப கின்ற . 
ஆகேவ, வட மாகாணம் மற் ம் ஏைனய மாகாணங்கைளப் 
ேபான்  கிழக்கு மாகாணத்தி ம் 35-45 வய க்கு 
இைடப்பட்டவர்க க்கு அந்தச் சந்தர்ப்பத்ைத வழங்க 
ேவண் ெமன்  கூ வேதா , இந்த நிைலைமைய ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதம மந்திாி அவர்க ம் 
கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ெமன் ம் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். நன்றி. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Velu Kumar to second the Motion.  

 
[பி.ப. 2.09] 

 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

ெகௗரவ உ ப்பினர் அப் ல்லா மஹ் ப் அவர்களினால் 
ன்ைவக்கப்பட் க்கின்ற இந்தப் பிேரரைணைய 

வழிெமாழிந்  ேபசுவதிேல மகிழ்ச்சியைடவேதா , சந்தர்ப்பம் 
தந்த உங்க க்கும் நன்றி கூறிக்ெகாள்கின்ேறன், குறிப்பாக, 
ெபண்கள் மற் ம் சி வர் ஷ்பிரேயாகக்  குற்றச்ெசயல்கைள 
இல்லாெதாழிக்கு கமாக நாடளாவிய ாீதியில் சகல 
பாடசாைலகளி ம் உள்ள ஆரம்ப, இைடநிைல மற் ம் 
உயர்தர மாணவர்க க்கு அவர்களின் கல்விச் ெசயற்பா  
க க்குச் சமாந்தரமாக வழிகாட்டல்கைள ேமற்ெகாள்வதற்கு, 
உளவள அ வலர்களாகப் பட்டதாாிகைள உள்ளீர்ப் ச் 
ெசய்யப்பட ேவண் ெமன்ற ேநாக்கில் இந்தப் பிேரரரைண 

ன்ைவக்கப்பட் க்கிற . உண்ைமயிேல இந்தப் 
பிேரரைண காலத்தி ைடய க்கிய ஒ  ேதைவயாகும் 
என்பதைன இந்த இடத்திேல கூறேவண் யி க்கிற . 

குறிப்பாக இன்  நாங்கள் பாடசாைலப் பிள்ைளகைள 
எ த் க்ெகாண்டால்,  அவர்கள் இன்ைறய ச கச் சூழ்நிைல 
களினால் பல்ேவ விதமான அ த்தங்க க்கு உட்பட்டவர் 
களாகக் காணப்ப கிறார்கள். இன்  ெபண்கள் மற் ம் 
சி வர் ஷ்பிரேயாகங்கைளத் தாண் , பாடசாைலப் 
பிள்ைளகள் மத்தியிேல தற்ெகாைல யற்சிகள்கூட ெப கி 
வ கின்ற ெதா  நிைலைம காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, 
இவ்வாறான இந்தச் ச கச் சூழல் நிைலைமகளின் மத்தியிேல 
இந்தப் பாடசாைலப் பிள்ைளக க்கு இ க்கின்ற பல்ேவ  
அ த்தங்கள் இத்தைகய நிைலைமகைள ேநாக்கி அவர்கள் 
நகர்வதற்குக் காரணமாக அைமகின்றன. ஆகேவ, இங்ேக 

ன்ைவக்கப்பட்ட பிேரரைணயில் குறிப்பிட் ப்ப ேபால, 
உளவியல் கல்வி, அதாவ  உளவியல் ாீதியான 
வழிநடத்தலான  மிக க்கிய ஒ  ேதைவப்பாடாக இன்  
உணரப்ப கின்ற .  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

கடந்த காலங்களில் எங்க ைடய நாட் ன் எல்லாப் 
பிரேதசங்களி ம் சி வர், ெபண்கள் ெதாடர்பான 

ஷ்பிரேயாகச் சம்பவங்கள் பற்றிய ைறப்பா கள் 
பதிவாகியி க்கின்றைமையக் காணக்கூ யதாக இ ந்த . 
அேதேபால் பல்ேவ  பாடசாைலகளி ம் இத்தைகய ெசயற் 
பா கள் நைடெபற்றி ப்பைத ச க வைலத் தளங்க டாக 
அவதானிக்கக்கூ யதாக ம் இ ந்த . ஆகேவ, இந்தச் 
ெசயற்பா கைளக் கட் ப்ப த்தி, எங்க ைடய ச கத்ைத 
ஒ  நல்வழி ேநாக்கியதாகக் ெகாண் ெசல்ல ேவண் ய 
ேதைவப்பா  மிக க்கியமானதாக இ க்கின்ற . ஆனால், 
பட்டதாாிக க்கு ேவைலவாய்ப்ைபப் ெபற் க்ெகா ப்பதற் 
காக 'உளவள அ வலர்கள்' என்ற அ ப்பைடயிேல 
பட்டதாாிகள் நியமிக்கப்பட ேவண் ெமன்ப  
ெபா த்தமானெதான்றாக இ க்குெமன நான் க தவில்ைல. 
ஏெனன்றால், அவ்வா  உளவள அ வலர்களாக 
நியமிக்கப்ப பவர்க க்கு உாிய ைறயிேல ேதைவயான 
பயிற்சிகள், ேதைவயான வழிகாட்டல்கள் வழங்கப்பட 
ேவண் ம். அதற்ேகற்ற தைகைமகைள உைடயவர்கள்தான் 
இதற்கு நியமனம் ெசய்யப்பட ேவண் ம். அந்த வைகயில், 
பட்டதாாிகைள இதற்ெகன உள்வாங்குகின்றேபா , 
அவர்க க்கு இந்தத் ைறசார்ந்ததான பயிற்சிகள் 
அளிக்கப்பட்  மிகக் கவனமான ைறயிேல ைகயாளப்பட 
ேவண் ய ேதைவயி க்கின்ற . இல்ைலேயல், இ க்கின்ற 
நிைலைம இன் ம் ேமாசமானதாகிவிடக்கூ ம்.   

நான் ன்  குறிப்பிட்ட ேபால, ச கச் சூழ னால் 
ஏற்ப கின்ற உளநிைல ாீதியான தாக்கங்களினால், 
பிைழயான கைளெய த் த் தற்ெகாைல யற்சிகளிேல 
ஈ ப கின்ற நிைறய சம்பவங்கைள நாங்கள் காணக் 
கூ யதாக இ க்கின்ற . உதாரணமாக, அண்ைமயிேல 
ேபராதைனப் பல்கைலக்கழகத்தில் பட்டப்ப ப்ைப த்த ஒ  
மாணவிகூட தற்ெகாைல ெசய்தி ந்த ெசய்திைய நாங்கள் 
அறிந்தி க்கின்ேறாம். அேதேபால, க.ெபா.த. சாதாரணதரப் 
பாீட்ைச, க.ெபா.த. உயர்தரப் பாீட்ைசப் ெப ேப களிேல 
இ க்கின்ற ஏற்றத்தாழ் களின்  காரணமாக ம் பல்ேவ  
விதமான தற்ெகாைலச் சம்பவங்கள் நிகழ்வைதக்  காணக் 
கூ யதாக இ க்கின்ற . குறிப்பாக கண்  மாவட்டத்தி ள்ள 

சல்லாவ பிரேதசத்திேல அ க்க  இவ்வாறான பதி கைள 
நாங்கள் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 

பிரேதச மட்டத்திேல மாணவ, மாணவிக க்குத் 
ேதைவயான உளவியல்  ாீதியான வழிகாட்டல்கள் வழங்கப் 
பட ேவண் ம் என்பதைன நாங்கள் வ த்தி 
வந்தி க்கின்ேறாம். அந்த வைகயிேல, இலங்ைக ரா ள்ள 
மாணவ மாணவிக க்கு உளவியல் ாீதியான ேதைவையப் 

ர்த்தி ெசய்வதற்கான ஒ  வழிகாட்டல் அவசியமான  
என்பைத ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்கள் தன  
பிேரரைண லம் ன்ைவத்தி ப்ப  வரேவற்கத்தக்க . 
ஆகேவ, கல்வி அைமச்சான , எங்கள் நாட் ன் எதிர்காலம் 
ெதாடர்பாக ம் எங்க ைடய மாணவர்க ைடய எதிர்காலம் 
ெதாடர்பாக ம் கவனத்திற்ெகாண் , இந்தச் ெசயற்பாட்ைட 
உாியவா  ன்ென க்க ேவண் ெமன இச்சைபயில் 
ேவண் , என  உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி.  
 
 

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

[අ.භා. 2.15] 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, උපාධිධාරි ගැටලුව 

සම්බන්ධෙයන් කතා කරද්දී මටත් කතා කරන්න අවස්ථාව ලබා 
දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

පසුගිය කාලෙය් උපාධිධාරින් නිවැරදි කමයකට භාවිත කළාද 
කියන ගැටලුව අපට තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් දවස්වල 
වැඩිෙයන්ම කතා කරන්ෙන් මහ බැංකුව ගැනයි. අපට මතකයි, 
අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මැතිතුමාෙග් කාලෙය් මහ බැංකුවට 
උපාධිධාරින් බඳවා ගැනීම නතර කර තිබුණා; විද්වතුන් බඳවා 
ගැනීම නතර කර තිබුණා කියලා. ඒ ෙවනුවට මහ බැංකුවට 
ජාවාරම්කාරයන්, තමන්ෙග් ෙහංචයියන් තමයි බඳවාෙගන 
තිබුෙණ්. ඒ වාෙග්ම, තවත් කාරණයක් කියන්න තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම පර්පචුෙවල් ෙටෂරීස් ආයතනයට අවසර 
දුන්ෙන් අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්. එවිට ඒ ආයතනෙය් 
අධ්යක්ෂවරියක විධියට සිටියා, අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්ෙග් 
ෙසොෙහොයුරිය. ෙම් දවස්වල විමර්ශන කටයුතු සිද්ධ වන ජනාධිපති 
ෙකොමිසම එක එක අයෙගන් පශ්න කිරීම් කරනවා. එෙහම නම්, 
පර්පචුෙවල් ෙටෂරීස් ආයතනයට අවසර දුන් අජිත් නිවාඩ් 
කබ්රාල්, ඒ ආයතනෙය් අධ්යක්ෂවරියක විධියට හිටපු ඔහුෙග් 
නංගි පශ්න කරන්න කැඳවන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? අජිත් නිවාඩ් 
කබ්රාල් මහ බැංකු අධිපති විධියට සිටිද්දී ෙම් රෙට් මුදල් 
ඇමතිවරෙයක් සිටියා. වර්තමානෙය් හිටපු මුදල් ඇමති ෙකොමිසම 
හමුවට කැඳවන්න පුළුවන් නම්, පර්පචුෙවල් ෙටෂරීස් ආයතනයට 
ආරම්භය දුන් කාලෙය් සිටි, හිටපු මුදල් ඇමතිවරයාත් කැඳවන්න 
ඕනෑ. එෙහම නම් ෙම් ෙකොමිසමට අපි කියනවා, අර 'අනිකා' 
ෙගන්නුවා වාෙග්, කැඳවන්න ඕනෑ අයකු වන අජිත් නිවාඩ් 
කබ්රාල් මහත්මයාත් ඉදිරි දිනවල පශ්න කරන්න කැඳවන්න 
කියා. අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහත්මයාෙග් නංගි පර්පචුෙවල් 
ෙටෂරීස් ආයතනෙය් හිටපු අධ්යක්ෂවරියක්. එතුමියත් කැඳවන්න. 
ඒ වාෙග්මයි, එවකට හිටපු මුදල් අමාත්යතුමා; ඒ ආයතනය 
පිහිටුවද්දී, ඒ ආයතනයත් එක්ක කලින් Bond ගනු-ෙදනු කරපු 
කාලෙය් සිටි මුදල් ඇමතිවරයා තමයි හිටපු ජනාධිපතිතුමා. 
ජනාධිපති ෙකොමිසම ඒ කාරණය සම්බන්ධව සාධාරණව කටයුතු 
කරනවා නම්, හිටපු ජනාධිපති, වර්තමාන කුරුණෑගල දිස්තික් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී -ෙම් මම වාෙග්,- මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාත් කැඳවන්න ඕනෑ. අපි බලාෙගන ඉන්නවා, ඒ 
කටයුත්ත හරියාකාරව සිදු ෙව්විද කියා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසුගිය කාලවල අපි 
දැක්කා, ඒ අය උගතුන්, බුද්ධිමතුන් පාවිච්චි කෙළේ නැති බව. 
උපාධිධාරින් පාවිච්චි කෙළේ නැහැ, අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් 
මහත්මයා. උපාධිධාරින් ෙනොෙවයි ඒ අයට අවශ්ය ෙවලා තිබුෙණ්. 
තමන්ට හිතවත් අය, පවුෙල් අය තමයි තැන් තැන්වලට දාෙගන 
සිටිෙය්. නිවාඩ් කබ්රාල් මහත්මයා නාමල් රාජපක්ෂලාත් එක්ක 
එක එක රටවලට ගිහිල්ලා පිටට අත දාෙගන ෙකෝච්චි ෙසල්ලම් 
කරනවා; ෙකෝච්චි ඩාන්ස් දානවා අපි දැක්කා. එෙහම අය තමයි ඒ 
දවස්වල මහ බැංකුව ෙමෙහයවූෙය්. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිවම 
කියනවා, "අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහත්තෙයෝ, ඒ දවස්වල නාමල් 
ෙබ්බිලාත් එක්ක දාපු ෙකෝච්චි ෙසල්ලම් ෙහළිදරව් කර ගන්න, ඒ 
ෙකෝච්චි ෙසල්ලම් දැම්ෙම් ඇයි, නංගිලා පර්පචුෙවල් ෙටෂරීස් 
එකට දැම්ෙම් ඇයි, ඒ කාලෙය් පර්පචුෙවල් ෙටෂරීස් එකට දුන් 
සහන ෙමොනවාද, ඒවා ෙදන්න උපෙදස් දුන්ෙන් හිටපු මුදල් 
අමාත්යතුමාද, එෙහම නැත්නම් ෙවනත් කවුරුන්ද කියන ඒවා 
ෙහළිදරව් කරගන්න ජනාධිපති ෙකොමිසමට ගිහිල්ලා සාක්කි 
ෙදන්න" කියා. එතෙකොට තමයි ඒ ෙකොමිසම තවත් ශක්තිමත් 
වන්ෙන්.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ ෙකොමිසම යටෙත් 
සිටින නීතිඥවරුන්ටත් කිව යුතු ෙදයක් තිෙබනවා. දප්පුල ද 
ලිෙව්රා මහත්මයාට කියනවා, දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා 
ෙගන්වන්න කියා. ඔබතුමන්ලා 'අනිකා' -අනිකා විෙජ්සූරිය ද, 
අනිකා ජයසූරිය ද මන්දා,- ෙගන්වා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
පශ්න කරන්න කලින්, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙගන්වා 
උපෙදස් දීලා, කියන්න ඕනෑ ෙදය පිළිෙයල කරලා, ගානට   පුහුණු 
කරලා ෙගන්වා පශ්න ෙකෙරව්වා ෙන්. එෙහම ෙහෝ රාජපක්ෂ 
මහත්මයා පුරුදු කළාට කමක් නැහැ. හිටපු ජනාධිපතිතුමා කලින් 
ෙගන්වාෙගන පුරුදු ෙකෙරව්වත් කමක් නැහැ. ෙමෙහමයි පශ්නය 
අහන්න ඕනෑ කියලා පශ්න ටික කියා දීලා, ෙමෙහමයි උත්තරය 
ෙදන්න ඕනෑ  කියලා කියා දීලා ෙහෝ කමක් නැහැ; පුරුදු කරලා 
ෙහෝ කමක් නැහැ ඒ ෙකොමිසම හමුවට ඔහු එක්කරෙගන එන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, එතෙකොට තමයි ඒ ෙකොමිසම ශක්තිමත් වන්ෙන්. 

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

      
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා කතාව අවසන් 

කරන්නම්.  

පර්පචුෙවල් ෙටෂරීස් ආයතනය සමඟ කබ්රාල් 
මහත්මයාලාෙග් සම්බන්ධතාවත්, එය ෙකොෙහොමද ආරම්භ වුෙණ් 
කියන එකත් ෙහළිදරව් කරන්න ඒ අයත් කැඳවන්න කියා 
ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් තිපුද්ගල විනිසුරු 
මණ්ඩලයට, නීතිපති  ෙදපාර්තෙම්න්තුවට මතක් කරමින් මම 
නවතිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 2.19] 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට කලින් කථා කළ 

අෙප් නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමාෙග් කථාව අහෙගන 
හිටියාම මටත් හිතුණා එතැනින් පටන් ගන්න ඕනෑය කියලා. 
උපෙද්ශන ෙසේවාවන් ගැනයි අපි කථා කරන්ෙන්. එතුමාෙග් කථාව 
ඇහුවාම මට හිතුෙණ් ෙම් ජනාධිපති ෙකොමිසමටත් උපෙද්ශන 
ෙසේවාවක් අවශ්යද කියලා. ෙහේතුව, කැඳවා ගත යුතු අය ෙනොෙවයි 
කැඳවන්ෙන්. අපි දැක්කා, කිසිම අදාළ නැති කාර්යයකට උඩින් 
පහත් ෙවනවා වාෙග් කැඳවනවා. නමුත් කැඳවා ගත යුතුම අය 
කැඳවා ගන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයිද කියන පශ්නය තිෙබනවා. ෙම් 
ෙකොමිසමට සම්බන්ධ නීතිඥ මහත්වරුන්ට -දප්පුල ද ලිෙව්රා 
මහත්මයා ඇතුළු නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මහත්වරුන්ට- මම 
ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. අවුරුදු ෙදකක් තිස්ෙසේ, හිටපු 
ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමාෙග් අත්සන verify කර ගන්න බැරි ෙවච්ච 
තැනක් ඔතැන. අද ෙවන කල් අවුරුදු ෙදකක් තිස්ෙසේ ෙම් අත්සන 
verify කර ගන්න හදනවා. එතෙකොට ඒක කර ගන්න බැරුව 
ෙකොෙහොමද ෙම් විමර්ශන කරන්ෙන්? ෙමන්න ෙම් පධාන ගැටලුව 
අද අපට මතු ෙවලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ෙම් කාරණා සම්බන්ධෙයන් අපි කථා කරන 
ෙකොට, කාරණා ෙගොන්නක් අපට මතක් ෙවනවා. පසු ගිය අවුරුදු 
ෙදකකට කලින් සිදු ෙවච්ච කාරණා ෙගොන්නක files ගණනාවක් 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අපි භාර දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි 
ෙයෝජනා කරනවා, ෙම් සියලුම ෙද්වල් ගැන පරීක්ෂණ කරන්න; 
විමර්ශනය කරන්න කියලා. අවශ්ය නම්, උපෙද්ශන නිලධාරින් 

විධියට උපාධිධාරින් බඳවාෙගන, ඒ අය හරහා ෙම් files 
ඔක්ෙකෝම බලන්න ඕනෑ.  

අපි දැක්කා ෙන්, බැසිල් රාජපක්ෂ හිටපු ඇමතිතුමාෙග් 
මල්වාෙන් ෙගදර. එතුමා කියනවා, ඒක එතුමාෙග් ෙගදර 
ෙනොෙවයි කියලා. නමුත් එතුමාෙග් wife ගිහිල්ලා කිරි 
උතුරවනවා; ඔක්ෙකෝම කරනවා. අද ෙවන කල් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කිසිම ෙදයක් කරලා නැහැ. ඒවා ගැන එතැනින් 
එහාට පරීක්ෂණ ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම තමයි - 
       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු මහාචාර්යතුමනි, ඔබතුමාෙගන් පශ්නයක් අහන්න 

තිෙබනවා. 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
අහන්න. 

     
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ෙමෙහමයි, ගරු ආශු මාරසිංහ මහාචාර්යතුමනි. සමහර විට 

ඔබතුමාට ෙනොෙත්ෙරනවාද දන්ෙන් නැහැ. සමහර විට එතුමාෙග් 
  wife ෙවන කාට හරි ජයෙව්වා කියලා කිරි ඉතිෙරව්වාද දන්ෙන් 
නැහැ ෙන්? ඒක නිසා ඔබතුමා එෙහම අපහාස කරන්න එපා. 
සමහර විට පුෂ්පා රාජපක්ෂ මහත්මිය ෙවන කාට හරි කිරි 
උතුරවන්න ඇති. ඔබතුමා එෙහම කියන්න එපා. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ඔබතුමා ඔෙහොම කියන ෙකොට මට එෙහමත් හිෙතනවා. තව 

මන්තීවරෙයක්ෙග්     wife ෙකෙනක් ඇවිල්ලාම කියනවා, "ෙමන්න 
අලුෙතන් ෙගවල් ගත්තා. කින්සි පාෙර් ෙගවල් ගත්තා. මට 
ෙගයක් ගත්තා." කියලා. ඒක ඇහුෙණ් නැහැ වාෙග් ඉන්නවා. 
ෙකොෙහේවත් හිටපු විෙජ්සූරිය ෙනෝනා ෙකෙනක් කාෙග් හරි 
උපෙදස් මත බෙලන් ගිහිල්ලාද ෙකොෙහේෙදෝ ෙමොකක් හරි කිව්වාම 
ඒ ගැන ටක් ගාලා පරීක්ෂණ කරනවා. ඒ නිසා අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමාට සිද්ධ වුණා පසු ෙපළ ආසනයක වාඩි ෙවන්න. 

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

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ෙලෝකයටම දුන්න ඒ ආදර්ශයට අපි ගරු රවි කරුණානායක 

මැතිතුමාට අෙප් ආචාරය පුද කරනවා. ෙම් කාරණා 
සම්බන්ධෙයන් අපට විශාල සැකයක් පවතිනවා, ෙම් වාෙග් 
උපාධිධාරින්ෙග් පත් කිරීම් හරහා ෙමවැනි උපෙද්ශන ෙසේවාවන් 
අවශ්ය වන්ෙන් ෙමවැනි ෙකොමිෂන්වල සිටින ෙම් නීතිඥ 
මහත්වරුන්ට ද, නැත්නම්  පාසල්වලටද කියා. අපි ෙම් ෙකොමිෂන් 
සභා දැම්මත් අඩුම තරමින් දැනුම් ෙත්රුම් ඇති යමක් කළ යුතු 
මාර්ගය ෙත්ෙරන අය හරියාකාරව දැම්ෙම් නැත්නම්, නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඉදිරිෙය්දී කියාත්මක වන ෙද්වල් 
හරියාකාරව කරගන්න බැරි ෙවයි කියන බය අපට තිෙබනවා.  

559 560 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

[අ.භා. 2.23] 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු අධ්යාපන 

ඇමතිතුමා අද ෙම් ගරු සභාෙව් නැති නිසා එතුමා ෙවනුෙවන් ෙම් 
පිළිතුර සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න මා ෙවත ෙයොමු කර තිෙබනවා. 

ජාතික පාසල්වලත්, පළාත් පාසල්වලත් උපෙද්ශනය සඳහා 
උපාධිධාරි ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමට අවශ්ය වී තිෙබනවා. 
01/2016 චකෙල්ඛයට අනුව ෙමවැනි ගුරුවරුන් 2,753ක 
පුරප්පාඩු පවතිනවා. ඒ සඳහා සුදුසුකම් ඇති උපාධිධාරින් ගුරු 
ෙසේවයට බඳවා ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරන අතරම, ෙම් ගුරුවරුන් 
පූර්ණ කාලීනව උපෙද්ශන විෂයෙයහි ද කටයුතු කිරීමට අවශ්ය 
ෙවනවා. ජාතික පාසල් හා පළාත් සභා පාසල් සඳහා ෙර්ඛීය 
අමාත්යාංශය මඟින් බඳවා ගැනීමටත්, මාස 03ක විෙශේෂ 
පුහුණුවකින් පසුව පළාත් පාසල් සඳහා මුදා හැරීමටත් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එෙසේම, බඳවා ගැනීෙමන් වසර 05ක් 
ඇතුළත ජාතික අධ්යාපන ආයතනය මඟින් ලබා ෙදනු ලබන 
උපෙද්ශනය පිළිබඳ විධිමත් පුහුණු පාඨමාලාවක් සම්පූර්ණ 
කිරීමටත්, ෙමම ගුරුවරුන්ට අවස්ථාව හිමි ෙවනවා. පාසල් ශිෂ්ය 
උපෙද්ශන කාර්යය සඳහා ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම සඳහා අංක: 
අමප/17/0653/742/009 හා 2017.05.31 දිනැතිව, අමාත්ය මණ්ඩල 
තීරණය ලබාදී ඇති අතර, ඒ අනුව ජාතික පාසල් හා පළාත් පාසල් 
සඳහා උපාධිධාරි ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමට නියමිත ෙවනවා. ෙම් 
සඳහා ෙම් වන විටත්, සියලුම පළාත්වලින් බඳවා ගැනීම සඳහා 
එකඟතාව ද විමසා තිෙබනවා. එෙලසම උපාධිධාරින් බඳවා ගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් දහතුන්වන සංෙශෝධනය 
මඟින් පළාත් සභා ෙවත බලතල ද පවරා දී තිෙබනවා. ඒ අනුව, 
උපෙද්ශනය පධාන විෂයයක් ෙලස හදාරා ඇති උපාධිධාරින් ෙම් 
සඳහා බඳවා ගැනීමට පළාත් සභාවට බාධාවක් ෙනොමැති බව 
දන්වනවා. ෙම්ක තමයි ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමා ෙම් සභාවට 
ඉදිරිපත් කරන්න දීපු පිළිතුර.  

 
[பி.ப. 2.25] 
 

ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்க க்கு நான் நன்றி 

ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  காரணம், ேதசிய  
பாடசாைலகளி ம் மாகாணப் பாடசாைலகளி ம் 
பட்டதாாிகைள உள்வாங்க இ க்கின்ற நிகழ்ச்சித்திட்டம் 
நைடெபறப்ேபாவதாகக் அவர் ெதாிவித்தி க்கிறார். கிழக்கு 
மாகாணப் பட்டதாாிகள் விடயத்தில், அங்கி க்கின்ற 
ஆ ந ம் கிழக்கு மாகாண சைபயின் இப்ேபாைதய 
ெசயலாளர் அவர்க ம் பதவி உள்ளீர்ப் ச் சட்ட லத்ைத 
மீ கின்ற ெசயெலன்  அங்கி க்கின்ற 35 -45 வய  
வைரயான பட்டதாாிகளிடம் கூ கின்றார்கள். அவர்கள் இ  
ெதாடர்பில் ேமன் ைறயீ  ெசய்ய யற்சிக்கின்றேபா  உச்ச 
நீதிமன்றத்திற்கு நியாயாதிக்கம் வழங்கப்படவில்ைல என்  
கூ கின்றார்கள். இந்த நாட் ேல ள்ள 9 மாகாணங்களி ம் 
குறிப்பாக ஊவா மாகாண, வட மாகாண, வட மத்திய மாகாண, 
சப்ரக வ மாகாண சைபகளில் இந்த நிைலைம 
இல்லாம க்க, கிழக்கு மாகாண சைபக்கு மட் ம் 35-45 
வய  வைரயானவர்க க்கு விண்ணப்பிக்க யா 
ெதன்பதற்கு இவர்கள் கூ ம் காரணத்ைத நாங்கள் நிராகாித் , 
அதைன வன்ைமயாக எதிர்க்கின்ேறாம். அங்கி க்கின்ற 

தலைமச்சர் அவர்கள் அவ ைடய ‘ விட்டர்’ கணக்கிேல 
விண்ணப்பைதக் ேகா கின்றேபா , மாகாண ெபா ச்ேசைவ 

ஆைணக்கு  அதைன நிராகாிக்கின்ற . ஏைனய 
மாகாணங்களிேல 35-45 வய  வைரயான பட்டதாாிகள் 
விண்ணப்பிக்கின்றேபா , கிழக்கு மாகாணப் 
பட்டதாாிக க்கு அந்த உாிைம ம த க்கப் ப கின்ற . அ  
தனிமனித உாிைம மீறல் என்பைத ம் நான் இந்தச் சைபக்குச் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.   

ஆகேவ, இந்த விடயம் ெதாடர்பாக ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதம மந்திாி அவர்க ம், 
கல்வியைமச்சி டாக, கிழக்கு மாகாணப் பட்டதாாிக க்கும் 
45 வய  வைர விண்ணப்பிக்கின்ற சந்தர்ப்பத்ைத 
வழங்கேவண் ெமன்  ேகாாிக்ைக வி க்கின்ேறன். 
பட்டதாாிகள் நியமனத்திேல 2012 மார்ச் 31ஆந் திகதிக்குப் 
பிறகு இ க்கின்றவர்களிேல 35 - 45 வய  
வைரயானவர்க க்கும் 30 - 35 வய  வைரயானவர்க க்கும் 
ஒ  வைரயைறைய உ வாக்கி அவர்க க்கு ன் ாிைம 
வழங்கப்பட ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
விண்ணப்பிப்பதற்கு உச்ச வயெதல்ைலயாக 45 வயதிைனக் 
ேகா வதற்கான காரணம், ன்னர் 55 வயதாக இ ந்த ஓய்  
ெப ம் வயெதல்ைல,  தற்ேபா  60 வயதாக மாற்றப்பட்  
அவர்கள  ேசைவக் காலம் 5 வ டங்கள் 
நீ க்கப்பட் ப்பதனாலாகும். எனேவ, ஏைனய மாகாண 
சைபக க்கு வழங்கப்பட்ட  ேபான்  கிழக்கு மாகாண 
சைபயி ம் இந்தப் பட்டதாாிக க்கு ன் ாிைம வழங்க 
ேவண் ெமனக் ேகட் , இந்தச் சைபயிேல எங்க ைடய 
அைமச்சர் அவர்கள் கல்வியைமச்சி டாக விண்ணப்பம் 
ேகார இ க்கின்ற விடயத்ைதத் ெதாிவித்தைமக்காக 
அவர்க க்கு நன்றிகூறி, விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.   

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

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Motion No. P. 186/' 16 to be moved by  the Hon. 

M.H.M. Salman - [Pause.] Not here. 

 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් 

කල් තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය 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) 
Now, the Adjournment Motion is to be moved by the 

Hon. S. Shritharan. 
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අධිෙසේවක පදනම මත පත් ක ළ සහ වැඩ බලන  
විදුහල්පතිවරුන් 

மிைகநிரப்  ஊழியர் அ ப்பைடயில் நியமிக்கப்பட்ட 
மற் ம் பதிற்கடைம ாி ம் அதிபர்கள் 

PRINCIPALS APPOINTED ON SUPERNUMERARY BASIS AND 
SERVING ON ACTING BASIS   

 
[பி.ப. 2.28] 

 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம் சைப ஒத்திைவப் ேவைளயில், இந்த 
நாட் ேல காணப்ப கின்ற அதிபர் ேசைவயில் மிைகநிரப்  
ஊழியர் அ ப்பைடயிேல நியமிக்கப்பட் க்கின்ற அதிபர்கள் 
மற் ம் கடைம நிைறேவற் ம் அதிபர்களாகப் 
பணி ாிபவர்கள் ெதாடர்பாக ஒ  பிேரரைணைய நான் 

ன்ைவக்கின்ேறன்.  

இந்த நாட் ேல க்கியமாக 2,000 வைரயிலான 
மிைகநிரப்  ஊழியர் அ ப்பைடயில் நியமிக்கப்பட்ட 
அதிபர்கள், பதவிேயற்றங்கேளா சம்பள ஏற்றங்கேளா 
இல்லாமல் ெவ மேன பாடசாைலகைள நடாத்தி 
வ கின்றார்கள். ஐந்  வ டங்க க்கு ேமல் பதில் 
கடைம ாி ம் அதிபர்களாக இ ந்ேத மிைக நிரப்  ஊழியர் 
அ ப்பைடயில் நியமிக்கப்பட்டனர். ஓர் அதிபர் ெசய் ம் 
பணிகைள இவர்கள் பள்ளிகளில் மிகத் திறைமயான வைகயில் 
ஆற்றிவ கின்றனர். எனி ம் இவர்களின் பணி ாீதியான 

ன்ேனற்றம் ேவதன ஏற்றம் என்பன வழங்கப்படாைமயால், 
இவர்கள் க ைமயான உள ாீதியான தாக்கத்திற்கு 
உட்ப த்தப்பட் ள்ளனர்.  

அேதேபால, பதில் கடைம ாி ம் அதிபர்களாக 2,500 
ேப க்கு ேமல் இந்த நாட் ேல பணியாற்றி வ கின்றார்கள். 
இந்த நாட் ேல பாடசாைலகளில் காணப்ப கின்ற அதிபர் 
ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்காக பல்ேவ  காலகட்டங்களில் 
கடைம நிைறேவற் ம் அதிபர்கள் என்ற அ ப்பைடயில் 
ஆசிாியர் ேசைவயிேல உள்ளவர்கள் உள்வாங்கப்பட் , 
அவர்களிடம் பாடசாைலகள் ெபா ப்பளிக்கப்ப வ  
பல்லாண்  காலமாக நைடெப கின்ற விடயம். இவ்வாறாகப் 
பதில் கடைமயாற் ம் அதிபர்களாக இ ந்தவர்க க்கு -கடந்த 

ன்  ஆண் க க்கு தல் நியமனம் ெபற்ற பல ேப க்கு, 
2008 - 2011 வைரயான காலகட்டத்தில் கடைம நிைறேவற் ம் 
அதிபர் நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டன. அவ்வா  நியமனங்கள் 
வழங்கப்பட்ட பல ேபர் தங்க ைடய கடைம நிைறேவற்  
அதிபர் காலத்ைத ஐந்  வ டங்க க்கு ேமல் ர்த்தி 
ெசய்தி ந்தா ம் அந்தக் காலம் கவனத்திேல எ க்கப்படாமல், 
அதிபர் பாீட்ைச என்ற ஒ  ேபாட் யின் அ ப்பைடயில் 
அந்தக் காலம் சு க்கப்பட் , மிைக நிரப்  ஊழியர் என்ற ஒ  

திய ெசாற்பிரேயாகம் பயன்ப த்தப்ப கிற . இ  மிக 
க்கியமான விடயம். ஏெனன்றால் பாடசாைலகள் 

அவர்களிடம் ெபா ப்பளிக்கப்பட் க்கின்றன. அவர்கள் 
அதிபர்களாக அந்தப் பாடசாைலகைள நடத் கின்றார்கள். 
அவர்கள்தான் அங்ேக ஓர் அதிப க்குாிய க் கடைம 
கைள ம் ஆற் கின்றார்கள். ஆனால், இதிேல பல ேபர் இன்  
55 வயைதத் தாண்  ஓய் ெப ம் நிைலக்குத் 
தள்ளப்பட் க்கின்றார்கள். சிலர் ஓய் ெபற் ச் ெசன் மி க் 
கின்றார்கள்.  

குறிப்பாக இந்த நாட் ேல கடைம நிைறேவற் ம் 
அதிபர்கள் 2,400 க்கும் ேமற்பட்டவர்கள் இ ந்தார்கள். 

ஆனால், இவர்களில் 400 ேபர் ஓய் ெபற் ச் ெசன்றி க் 
கின்றார்கள். 2000 ேபர் வைரதான் இப்ெபா  இந்த 
நிைலயிேல காணப்ப கின்றார்கள். இவர்கைளப்ேபாலத்தான் 
மிைகநிரப்  ஊழியர்கள் என்கின்ற அ ப்பைடயில் 
நியமிக்கப்பட் க்கின்ற அதிபர்க ம். வடக்கு மாகாணத்தில்  
கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் 20 ேப ம் யாழ்ப்பாண 
மாவட்டத்தில் 68 ேப ம் வ னியா மாவட்டத்தில் 18 ேப ம் 
மன்னார் மாவட்டத்தில் 21 ேப ம் ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் 
16 ேப மாக  ெமாத்தம் 164 ேபர் மிைகநிரப்  ஊழியர் 
அ ப்பைடயில் அதிபர் கடைமகைள ஆற்றி வ கின்றார்கள். 
அவர்க க்கு அதிபர் தரம் III வழங்கப்பட் க்கின்ற ; 
சில க்கு அதிபர் தரம் II வழங்கப்பட் க்கின்ற . 
இவ்வாறானவர்க க்கு எந்தவிதமான சம்பள ஏற்றங்க ம் 
இல்ைல. அதைனவிட இதி ந்  இன்ெனா  பதவிநிைலக்கு 
அவர்கள் மாற ம்  யா . இவ்வா  அவர்கள் 
வரேவண் மானால், தி ம்ப ம்  அதிபர் தரம் III க்குத் ேதாற்ற 
ேவண் ம். இப்ெபா  இந்த நாட் ேல அதிபர் தரம் III 
க்குத்தான் ேதாற்ற ம். அவ்வா  ேதாற்றினால்தான் 
அவர்க க்கான வி காலம் இ க்கின்ற  என்றால், 
இப்ேபா  55 வயதிேல இ க்கின்றவர்கள், அவர்கள  50 
வயதிேல கிட்டத்தட்ட 10 - 15 ஆண் க க்கு ேமலாகக் 
கடைம நிைறேவற் ம் அதிபர்களாக இ ந்தி ப்பார்கள். 
இப்ெபா  மிைக ஊழியர் என்ற அ ப்பைடயில் 
ைவத்தி க்கப்ப கின்ற இந்த அதிபர்கள் இவ்வா  
பழிவாங்கப்பட்டால், அரசியல் ாீதியாக இவ்வா  
ெசால்லப்பட்டால், இவர்க ைடய எதிர்காலம் என்னவாகும்? 
ஆகேவ, பாீட்ைசக க்கு அப்பால்,  இவர்களின் ேசைவக் 
காலத்ைதக் க த்திெல த் ம் மற் ம் பதவி உயர் கள், 
சம்பள ஏற்றங்கைளக் கவனத்திற்ெகாண் ம் அரசாங்கம் 
மனிதாபிமான அ ப்பைடயில் ெசயற்பட ேவண் ம் என்பைத 
நான் இந்த இடத்தில் வ த் கின்ேறன்.  

இதேனா  இைணந்த வைகயிேலேய கடைம 
நிைறேவற் ம் அதிபர்களாக இந்த நா  ராக 2,400 க்கும் 
ேமற்பட்டவர்கள் காணப்ப கின்றார்கள். இவர்களில் வடக்கு 
மாகாணத்திேல வ காமம் வலயத்தில் 32 ேப ம் வடமராட்சி 
வலயத்தில் 02 ேப ம் ெதன்மராட்சி வலயத்தில் 05 ேப ம் 
யாழ்ப்பாணம் வலயத்தில் 11 ேப ம் தீவக வலயத்தில் 26 
ேப ம் கிளிெநாச்சி வலயத்தில் 40 ேப ம் மன்னார் வலயத்தில் 
30 ேப ம் ம  வலயத்தில் 25 ேப ம் வ னியா வடக்கு 
வலயத்தில் 12 ேப ம் வ னியா ெதற்கு வலயத்தில் 12 ேப ம் 

ல்ைலத்தீ  வலயத்தில் 06 ேப ம் க்காய் வலயத்தில் 15 
ேப மாக ெமாத்தம் 226 ேபர் இவ்வா  கடைம நிைறேவற் ம் 
அதிபர்களாக இ க்கின்றார்கள்.  

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இங்ேக 
நான் ஒன்ைறக் குறிப்பிட ேவண் ம். இந்தப் பட் யைலப் 
பார்க்கின்றெபா , மிகமிகப் பின்தங்கியி க்கின்ற தீவக 
வலயத்தி ள்ள பல பாடசாைலக க்கு நிரந்தர அதிபர்கள் 
இல்ைல. அவர்கள  பணிைய கடைம நிைறேவற் ம் 
அதிபர்கள்தான் ஆற் கிறார்கள். அேதேபால, ம  வலயம், 

க்காய் வலயம் ேபான்றவற்ைற எ த் ப்பார்த்தால், 
பின்தங்கிய கிராமங்கைளக் ெகாண்ட இந்த வலயங்களிேல 
இ க்கின்ற அதிபர்கள் கடைம நிைறேவற் ம் அதிபர்களாக 
இ க்கிறார்கள். இவர்கள் ஆசிாியர் தர கடைமகேளா , 
தங்க ைடய பாடசாைலகைளக் ெகாண் நடத் கின்ற பதில் 
கடைமயாற் ம் அதிபர்களாக ம் காணப்ப கிறார்கள். 
ஆகேவ, பாீட்ைச என்பதற்கப்பால், இவர்க ைடய இந்தச் 
ேசைவக் காலத்ைதக் க த்தில்ெகாண்  இவர்க க்கான 
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நிரந்தர நியமனத்ைத வழங்க அரசாங்கம் ன்வரேவண் ம் 
என்ப தான் என  இந்தப் பிேரரைணயின் மிக க்கிய 
ேநாக்கம்.  

இதைனவிட, SLTES என்  ெசால்லப்ப கின்ற இலங்ைக 
ஆசிாியர் கல்வியியலாளர் ேசைவயிேல உள்ள பலர் 
பாதிக்கப்பட் க்கிறார்கள். அதற்கான பாீட்ைசக்கு 
விண்ணப்பங்கள் ேகாரப்ப கின்றெபா , அவர்கள் 
பட்டதாாிகளாக இ ந்தால் ேபா ெமன்  குறிப்பிடப் 
ப கிற . எனி ம், அவர்கள் ேநா் கப் பாீட்ைசக்குச் 
ெசல் ம்ெபா , அவர்கள் தங்கள  இளமாணிப் பட்டமாக -  

தலாவ  பட்டமாக - கல்விமாணிப் பட்டத்ைதப் 
ெபற்றி க்கேவண் ம் என்றால்,  இலங்ைகயில் இ க்கின்ற 
பல்கைலக்கழகங்களில் கல்விமாணி கற்ைகெநறிக க்குச் 
ெசல்கின்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக மிகக் குைறவாக 
உள்ள நிைலயில், பல்கைலக்கழகங்களில் அவ்வாறான 
கல்விமாணிக் கற்ைகெநறிகள் ஓர் ஆசிாியர் ைறக்கு 
இட் ச்ெசல் ம் வைகயில் சாியான ைறயில் ேபாதிக்கப் 
படாத சூழ ல், அவர்கள் தம  இளநிைலப் பட்டமாகக் 
கல்விமாணிையப் ெபறாத நிைலேய காணப்ப கின்ற .  

தங்க ைடய தல் பட்டத்ைத காைமத் வப் 
பட்டமாகேவா அல்ல  கைலப் பட்டமாகேவா ெபற்றவர்கள் 
பட்டப் பின்ப ப்  கல்வி ப்ேளாமாைவ ர்த்தி 
ெசய்தி க்கிறார்கள். அேதேபால, கல்வி மாணிப் 
பட்டத்ைத ம் ெபற்றி க்கிறார்கள். இவ்வாறான ஒ  
நிைலயில், கல்வியிேல மாணிப் பட்டம் ெபற்றி க்கின்ற 
ஒ வர் இலங்ைகயில் கல்வியியலாளர் ேசைவக்குள் 
வர யாெதன்றால், அ  எவ்வள  அநீதியான ! இதனால் 
இலங்ைக ரா ம் ற் க்கும் ேமற்பட்டவர்கள் 
பாதிக்கப்பட் க்கிறார்கள். குறிப்பாக, வடக்கு 
மாகாணத்ைதச் ேசாந்்த 40 க்கும் ேமற்பட்டவர்கள் 
பாதிக்கப்பட் க்கிறார்கள். இவர்க க்கு ஒ  நியாயம் 
கிைடக்க ேவண் ம். அதாவ , ஏற்ெகனேவ விண்ணப்பங்கள் 
ேகாரப்பட்  கல்விமாணிப் பட்டம் இல்ைலெயன்ற 
காரணத்திற்காக நிராகாிக்கப்பட் க்கின்ற இவர்க க்கு நீதி 
கிைடக்க ேவண் ம். குறிப்பாக, Bachelor of Education - 
கல்விமாணிப் பட்டத்ைத வழங்குவதிேல மிக க்கியமான 
பங்கிைன வகிப்ப  NIE -National Institute of Education 
எனப்ப ம் ேதசிய கல்வி நி வனம்தான். ஏைனய 
பல்கைலக்கழகங்களில் சிறப் ப் பட்டங்கைளப் ெபற்றவர்கள் 
மற் ம் பல்கைலக்கழகங்களில் class ெபற்  
வ கிறவர்கெளல்லாம் றந்தள்ளப்ப கிறார்கள். ஆகேவ, 
இந்த நிைலைமகள் மாற்றப்பட ேவண் ம்.  

இங்கு நான் மிக க்கியமான ன்  விடயங்கைள 
ன்ைவக்கின்ேறன். 'மிைக நிரப்  ஊழியர்' என்ற 

அ ப்பைடயிேல அதிபர்கள் தங்க ைடய கடைமைய 
ஆற்றிக்ெகாண் க்கின்றார்கள்; அவர்க க்கு மிைக நிரப்  
ஊழியர் அ ப்பைடயிலான அதிபர் பதவி வழங்கப் 
பட் க்கிற . இ  இந்த நாட் ேல ஒ  திய பதவியாகும். 
அவ்வாறான அந்தப் பதவி, அதிபர் என்ற ெசால் க்ேக 
இ க்கான . நா ம் ஓர் அதிபராக இ ந்தவன். 
அதனால்தான் இைத இங்ேக குறிப்பி கின்ேறன். இந்தச் 
ெசாற்கைள நீக்க ேவண் ம். அவர்க க்கான பாீட்ைச என்ற 
நிைலைய மாற்ற ேவண் ம். ஏற்ெகனேவ அவர்க க்கு அதிபர் 
தரம் III மற் ம் அதிபர் தரம் II என்பன வழங்கப்பட் க்கிற . 
அந்த அ ப்பைடயில் அவர்கள் நியமிக்கப்பட்ட 

திகதியி ந்  அவர்க க்கான பதவி உயர் கைளப் 
ெபற் க்ெகா க்க ம் சம்பள ஏற்றங்கைளப் 
ெபற் க்ெகா க்க ம் அரசாங்கம் உடன யாக நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ெமன்ப  எங்க ைடய மிக விநயமான 
ேகாாிக்ைகயாகும்.  

இரண்டாவ , கடைம நிைறேவற் ம் அதிபர்கள் பற்றிய 
பிரச்சிைன. குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கிேல மின்சார வசதி 
இல்லாதெபா  ைகவிளக்குகேளா  தங்க ைடய 
கற்பித்தல் நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாண்டவர்கள் இவர்கள்! 
மிகமிகக் க னமான த்த சூழ்நிைலக க்குள் இ ந்  
பணியாற்றியவர் கள் இவர்கள்! குறிப்பாக தீவக வலயம், 

க்காய்  வலயம், ம  வலயம், கிளிெநாச்சி மற் ம் 
ல்ைலத்தீ  வலயங்களிேல இ க்கின்ற அதிபர்கள் தங்கைள 

அர்ப்பணித் ப் பணியாற்றியி ந்தார்கள். அவ்வாறானவர் 
க ைடய அந்தச் ேசைவக் காலம் க த்திேல எ க்கப்பட் , 
மனிதாபிமான அ ப்பைடயில் பாீட்ைச இல்லாமல் அதிபர் 
தரம் வழங்கப்பட் , அதி ந்  தங்க ைடய சம்பள 
ஏற்றத்ைத, பதவி உயர்ைவப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கான 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம்.  

ன்றாவதாக. இலங்ைக கல்வியியலாளர் ேசைவயில் 
உள்ள பாதிக்கப்பட் ப்பவர்க க்கு நீதிையப் ெபற் க் 
ெகா க்க இந்த அரசாங்கம் உடன  நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். இவ்வாறானவர்கள் பாதிக்கப்படக் 
கூடா . பல்கைலக்கழகங்கள் பட்டங்கைள - சிறப் ப் 
பட்டங்கைள வழங்குகின்றெபா , "அந்தப் பட்டம் 
ெசல்லா ; இந்தப் பட்டம் ெசல்லா " என்  அவர்கைளப் 

றந்தள் வைதத் தவிர்க்க ேவண் ம். அவர்கள் கல்வி 
மாணிையப் ெபற்றி க்கிறார்கள்; பட்டப் பின்ப ப்  
த்தி க்கிறார்கள்; கல்விப் பட்டப் பின்ப ப் க்குாிய 

காைமத் வத்ைத த்தி க்கிறார்கள். இவ்வாறான 
பட்டங்கைளப் ெபற்றவர்கைளெயல்லாம் றந்தள்ளி, 
அச்ேசைவைய ஒ  வைகயறா க்குள் ெகாண் வ வைதத் 
தவிர்த் , அவர்க க்கான நியமனங்கைள வழங்குவதற்கும் 
அரசாங்கம் ன்வர ேவண் ெமன்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், இன்ைறய தினம் நாடா மன்றத் க்கு 
வ ைகதந்தி க்கின்ற பிரபல தமிழ் விமானி ம் பாடகி மான 
ெசல்வி அர்ஜுன் ெசல்லத் ைர அவர்கைள வரேவற் ப்  
பாராட் , என் ைடய ேபச்ைச த் க்ெகாள்கின்ேறன். 
   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
பிேரரைணைய வழிெமாழிவதற்காக ெகௗரவ சாள்ஸ் 

நிர்மலநாதன் அவர்கள்!  
 
[பி.ப. 2.39] 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

ெகௗரவ உ ப்பினர் சிறீதரன் அவர்களால் ெகாண் வரப் 
பட்ட ஒத்திைவப் ேவைளப் பிேரரைணைய நான் வழி 
ெமாழிகின்ேறன்.  

கல்வி அைமச்சு, "மிைக நிரப்  ஊழியர் அ ப்பைடயில் 
பணியாற் கின்ற அதிபர்கள் மற் ம் பதில் கடைம ாி ம் 
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[ගරු එස්. ශීතරන් මහතා] 
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அதிபர்க க்கு உாிய பதவி ம் ேவதன ம் வழங்கப்பட 
ேவண் ம்" என்ற ெகௗரவ உ ப்பின ைடய ேகாாிக்ைகைய 
ஏற் , அதற்குாிய நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். 
அேதேநரத்தில் வடக்கு, கிழக்கில் த்த காலத்தின்ெபா  
எங்க ைடய மாணவர்க க்காக கல்வி நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாண் ந்த ெதாண்டர் ஆசிாியர்க க்கு நியமனம் 
வழங்குவ  ெதாடர்பாக நான் ஓர் ஒத்திைவப் ேவைளப் 
பிேரரைணைய கடந்த 6 மாதங்க க்கு ன்  
ெகாண் வந்தி ந்ேதன். அப்ேபா , "அவர்க க்கு நிரந்தர 
நியமனம் மிக விைரவில் வழங்கப்ப ம்" என்  கல்வி 
அைமச்சர் அவர்கள்   உ தியளித்தி ந்தார். ஆனால், 
இன் வைர அந்த நிரந்தர நியமனம் வழங்கப்படவில்ைல. 
அதில் குறிப்பிட்ட ஆசிாியர்கள் சில க்கு ேநர் கத் ேதர்  
நைடெபற்றி க்கின்ற . அதன் பின் ம் அந்த ஆசிாியர்கள் 
நம்பிக்ைகயற்ற தன்ைம டன் தாங்கள் ஏற்ெகனேவ கடைம 

ாிந்த பாடசாைலகளில் இன் ம் கல்வி நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்கிறார்கள். ஆகேவ, அவர்க க்குாிய நிரந்தர 
நியமனத்ைத மிக விைரவில் வழங்கேவண் ெமன்  ெகௗரவ 
கல்வி அைமச்சர் அவர்களிடம் ேகாாிக்ைக வி க்கின்ேறன். 
ஏற்ெகனேவ நான்  இ  ெதாடர்பான விபரங்கைள இந்த 
மன்றில் சமர்ப்பித்தி க்கின்ேறன். வடக்கில், குறிப்பாக 
ெதாண்டர் ஆசிாியர்கள் 1,120 ேப ம் பகுதிேநர ஆங்கில 
ஆசிாியர்கள் 56 ேப ம் ஒப்பந்த ஆசிாியர்களாக 167 ேப ம் 
தற்ெபா ம் கடைமயாற்றிக்ெகாண் க்கிறார்கள்.  

ெதாண்டராசிாியர்கள் ெதாடர்பில் அைமச்சரைவப் 
பத்திரெமான்  சமர்ப்பிக்கப்பட் , அதன்ப  2010 - 2013 
வைர ெதாடர்ச்சியாகக் கல்வி கற்பித்தி ந்தால் அவர்க க்கு 
நிரந்தர நியமனம் வழங்குவதாகத் தீர்மானிக்கப்பட் க் 
கின்ற . அதற்கு அைமவாக, அந்தக் காலப்பகுதியில் 
கற்பித்தல் நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாண்டதற்கான 
ஆதாரங்கைள அவர்கள் ேநர் கத் ேதர்வின்ேபா  சமர்ப்பித் 
தி க்கிறார்கள். அேதேபான் தான் ஒப்பந்த ஆசிாியர்க ம் 
பகுதிேநர ஆங்கில ஆசிாியர்க ம் தங்க ைடய கடைமகைளச் 
சாியாகச் ெசய்தி க்கிறார்கள். அவர்கள் எந்தவிதமான 
ெபாய் ம் கூறவில்ைல. ஏெனன்றால், த்தம் ந்த பின் ம் 
2013ஆம் ஆண் வைர சாியாக மீள்கு ேயற்றங்கள் 
நைடெபறவில்ைல. அவர்கள் பல சிரமங்களின் மத்தியி ம் 
அந்தப் பிரேதச மக்களின் ேகாாிக்ைகக்கு அைமவாக, 
அங்கி க்கின்ற மாணவர்களின் கல்விைய வளர்க்க 
ேவண் ெமன்ற ேநாக்கத்திற்காக, இன் வைர எந்தவிதமான 
ஓர் ஊதிய ம் ெபறாமல் கல்வி கற்பித் க் 
ெகாண் க்கிறார்கள்; இ   க்கியமாகக் கவனிக்க 
ேவண் ய விடயமாகும். 

அேதேநரத்தில் அவர்கள் க.ெபா.த. உயர்தரப் பாீட்ைசயில் 
சித்தியைடந்தவர்களாக ம் உாிய தைகைம ைடயவர் 
களாக ம் இ க்கிறார்கள். ஆகேவ, அவர்க க்கு இந்த நிரந்த 
நியமனங்கைள மிக விைரவில் வழங்கேவண் ம்; அதற்குாிய 
நடவ க்ைகைய கல்வி அைமச்சு எ க்க ேவண் ம். இன்  
கல்வி அைமச்சர் அவர்கள் சைபயில் இல்ைல. ெகௗரவ 
அைமச்சர் கயந்த க ணாதிலக அவர்கள் இ க்கின்றார். 
எனேவ, அைமச்சர் அவர்கள் இந்த விடயங்கைள கல்வி 
அைமச்ச க்குத் ெதாியப்ப த்த ேவண் ம். அதாவ , இந்தத் 
ெதாண்டராசிாியர்கள், பகுதிேநர ஆசிாியர்கள், ஒப்பந்த 
ஆசிாியர்க க்கு நிரந்தர நியமனத்திற்குாிய அ மதிைய 
மத்திய அரசு மிக விைரவில் வழங்க ேவண் ம். அதற்கு கல்வி 
அைமச்சு விைரந்  நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ெமன்  
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் ேகாாிக்ைக வி க்கின்ேறன். 
வாய்ப் க்குக் ெகா த்ததற்கு நன்றி. 

[பி.ப. 2.44] 
 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  

ெகௗரவ உ ப்பினர் சிறீதரன் அவர்களால் 
ன்ைவக்கப்பட் க்கின்ற, மிைகநிரப்  அ ப்பைடயில் 

நியமிக்கப்பட் ள்ள அதிபர்கள் மற் ம் பதில் கடைம ாி ம் 
அதிபர்கள் ெதாடர்பான ஒத்திைவப் ேவைளப்  பிேரரைண 
மீ  உைரயாற் வதற்கு வாய்ப் த் தந்தைமக்கு நன்றி 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 

இந்தப் பிேரரைணக்கு ஒத்த பிரச்சிைனகைள மைலயகத் 
ேதாட்டப் பாடசாைலகள் சார்ந்த நியமனங்களி ம் நாங்கள் 
அவதானிக்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . குறிப்பாக, அண்ைமக் 
காலங்களில் உள்வாங்கப்பட்ட ஆசிாிய உதவியாளர்கள் 
நியமன ம் இ ேபான்ற விேசடத் வமான ஒ  நியமனமாகத் 
தான்  இ க்கின்ற . அதாவ , 3,000க்கும் ேமற்பட்ட ஆசிாிய 
உதவியாளர்கள் உள்வாங்கப்ப வதற்காக அரச வர்த்தமானி 
ெவளியிடப்பட் , அதன ப்பைடயிேல பாீட்ைச 
நடத்தப்பட் , ெதாி கள் கட்டம் கட்டமாக ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் , அவர்கள் பாடசாைலக க்கு அ ப்பப்பட் க் 
கிறார்கள். ஆனால், இன் ம் அந்தத் திட்டத்தின்கீழ் 
உங்வாங்கப்பட ேவண் ய ெமாத்த ஆசிாியர்கைள ம் 
உள்வாங்க யாத நிைல ள்ள . அதற்குாிய காரணம் 
என்னெவன்றால், இந்தப் பதவிக்குாிய குைறந்தபட்ச 
அ ப்பைடச் சம்பளம், அவர்கள் குறித்த பதவிக்கு 
உள்வாங்கப்ப கின்றேபா  அவர்க ைடய கடைமப்பணி, 
அவர்கள் எந்த அ ப்பைடயிலான ஆசிாியர்களாக 
இயங்கேவண் ம் என்ப  பற்றிய சாியான விபரங்கள் என்பன 
காணப்படாைமயாகும். இதனால் ஒவ்ெவா  பாடசாைலயி ம்  
இ க்கின்ற அதிபர்கள் ஒவ்ெவா  விதமாக அவர்கைள 
வழிநடத் கின்ற நிைலைம காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, 
குறிப்பிட்ட எண்ணிக்ைகயாேனா க்கு நியமனம் 
வழங்கினா ம் ஓாி  மாதங்களிேல அவர்கள் அந்தப் 
பதவிையவிட்  விலகிச் ெசன்றி க்கின்ற நிைலைமேய 
காணப்ப கின்ற . அதைனப் பகுப்பாய்  ெசய்  பார்த்தால், 
அங்கு மீண் ம் ெவற்றிடம் காணப்ப கின்ற . அதனால் 
அந்த ெவற்றிடங்கைளக் கணக்கிட் , பட் ய ன்ப  அ த்  
வ கின்றவர்கைள நியமனம் ெசய்ய ேவண் ய நிைலைம 
ஏற்ப கிற . இ  ஓர் அரச உத்திேயாகத்ைதப் ெபற் க் 
ெகா க்கின்ற வழி ைறயிேல மிகுந்த பின்னைட க்குாிய 
ெசயற்பாடாக அைமயப்ெபற்றி க் கின்ற .  

இதற்குப் பல காரணங்கள் ன்ைவக்கப்ப கின்ற . 
குறிப்பாக, "அரச வர்த்தமானியான  இவ்வா தான் 
ெவளியிடப்பட் க்கின்ற . ஆகேவ, வர்த்தமானியிேல 
இ க்கின்ற இந்த நிபந்தைனக க்கு அைமயத்தான் ெசயற்பட 
ேவண் யி க்கின்ற " என்ற அ ப்பைடயிேல காரணங்கள் 
கூறப்ப கின்றன. எனேவ, இந்த நியமனம் 
நைட ைறப்ப த்தப்பட் ம் சாத்தியமற்றதாக இ க்கின்ற . 
ஆகேவ, இவ்வாறான பிரச்சிைனக க்குாியதாக இ க்கின்ற 
ஆசிாிய உதவியாளர் நியமனத்திேல ேதைவயான 
மாற்றங்கைளச் ெசய் , உாிய தராதர ள்ள, சாியான 
நியமனமாக அ  மாற்றப்பட ேவண் ம். அந்த 
நியமனத்திற்குாிய அங்கீகாரம் என்ன? அவர்க ைடய 
கடைமகள் எைவ? எந்த மட்டத்திேல அவர்கள் 
உள்வாங்கப்பட் க்கின்றார்கள்? என்பன சாிவர 
நிர்ணயிக்கப்பட ேவண் ம். ஆனால், அ  ெதாடர்பான 
எந்தெவா  ெசயற்பாட்ைட ம் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் 
ேமற்ெகாள்வதாக இல்ைல.  
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அேதேபால கடந்த மாதங்களிேல மத்திய மாகாணத் தமிழ்க் 
கல்வி அைமச்சினால் பட்டதாாிக க்கான ஆசிாியர் நியமனம் 
வழங்கப்பட்ட . இந்த நியமனம் வழங்கப்பட்  ஆசிாியர்கள் 
அந்தந்தப் பாடசாைலக க்கு அ ப்பப்பட்டார்கள். அவ்வா  
அ ப்பப்பட்ட ஒ சிலர் தங்க க்கு நியமனம் வழங்கப்பட்ட 
பாடசாைலக க்குச் ெசன்றேபா  அந்தப் பாடசாைலகள் 

டப்பட் ப் பல வ டங்களாகின்ற விடயம் ெதாிய 
வந் ள்ள . ஆனால், அவர்கள் அந்தப் பாடசாைல க க்கு 
நியமனம் வழங்கப்பட்  அ ப்பப்பட் க் கின்றார்கள். 
இதி ந்  என்ன ெதாியவ கின்ற ? ஒ  பாடசாைலயான  
ெசயற்ப கின்றதா, இல்ைலயா என்ப கூட அங்ேக 
இ க்கின்ற தமிழ்க் கல்வி அைமச்சுக்குத் ெதாியாமல் 
இ ந்தி க்கின்ற . இந்த அ ப்பைடயிேலேய அங்கு 
ேதாட்டப் பாடசாைலகளி ைடய தர கள் 
காணப்ப கின்றன.    

இங்ேக க்கியமாக நான் ஒன்ைறச் சுட் க்காட்ட 
ேவண் ம். அதாவ , ேதசிய கல்வி அைமச்சு ஒ  திட்டத்ைத 
நைட ைறப்ப த் கின்றேபா , அதற்கான தர கைள 
மாகாணக் கல்வி அைமச்சி ந்  ெபற் க்ெகாள்கின்ற . 
ஆனால், ேதாட்டப் பாடசாைலகைளப் ெபா த்தவைரயிேல 
இந்த மாகாணக் கல்வி அைமச்சின் தர கள் சாியாக இல்ைல 
என்பதற்கு நான் ேமற்கூறிய விடயம்  மிக நிதர்சனமாக 
அைமகின்ற ; இைதவிட ஒ  நிதர்சனம் அவசியமில்ைல. 
அந்த வைகயில், அந்த மாகாண அைமச்சி ந்  வ கின்ற 
தர கைள ைவத்  இங்ேக எ க்கப்ப கின்ற திட்டமிடல்கள், 
திட்டத்திற்கைமய ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற நைட ைறப் 
ப த்தல்கள் ெபா த்தமற்றைவயாக அைமந் வி கின்றன. 
இதனால் கல்வி அைமச்சான  ேதசிய ாீதியிேல தர த் 
திரட்டல் - தகவல் ேசகாிப்  ஒன்ைற ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய 
ேதைவ இ க்கின்ற . அதன்ேபா தான் ேதசிய மட்டத் 
திட்டங்கைளச்  சாியாக நைட ைறப்ப த்தக்கூ யதாக 
இ க்கும்.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ගරු සභාවට ෙම් 
කාරණය සඳහන් කරන්න ඕනෑ. දැනට මාස කීපයකට ෙපර 
මධ්යම පළාෙත් අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව දමිළ පාසල් සඳහා 
උපාධිධාරින්ට ගුරු පත්වීම් ලබා දීම සිදු කළා. ගුරු පත්වීම් ලබා දී 
එම ගුරුවරු පාසල්වලට අනුයුක්ත කළා. ගුරුවරු වැඩ භාර 
ගැනීමට යන ෙකොට සමහර පාසල් වසා දමා වසර කීපයකුත් ගත 
ෙවලා. එතෙකොට ඒෙකන් ෙහළිදරව් ෙවන්ෙන්, මධ්යම පළාත් 
අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව එතුමන්ලා යටෙත් කියාත්මක වන 
සහ කියාත්මක ෙනොවන දමිළ පාසල්වත් දන්ෙන් නැහැ කියන 
එකයි. මධ්යම පළාත් අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ලැෙබන 
එම දත්ත මතයි, අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් ජාතික මට් ටෙම් වැඩ 
පිළිෙවළවල් යන්ෙන්. ෙම් ලැෙබන දුර්වල දත්ත නිසා ජාතික 
මට්ටෙමන් අපි කරන ෙම් ව්යායාමෙය්දී, ජාතික මට්ටෙමන් අපි 
කරන ෙම් කියාවලිෙය්දී සාර්ථක පතිඵල ලබා ගන්නට අපට බැරි 
වනවා. එම නිසා මම ෙම් ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරන්න 
කැමැතියි, අපි ජාතික මට්ටෙම් වැඩසටහන් ෙතෝරා ගැනීෙම්දී සහ 
එම වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීෙම්දී ජාතික මට්ටෙමන් දත්ත 
එකතු කර ගැනීෙම් වැඩසටහනක් අපට තිෙබන්න ඕනෑය කියලා. 
ජාතික මට්ටෙමන් දත්ත ලබා ෙනොෙගන, පළාත් සභාෙවන් විතරක් 
ලැෙබන දත්ත පදනම් කරෙගන අපි වැඩසටහන් පවත්වාෙගන 
යෑෙම්දී එය අසාර්ථක වැඩසටහනක් බවට පත් වනවා. මා එයට 
නිදසුනක් කියන්නම්.  

පසුගිය කාලෙය් "ගුරු සහායක" කියලා පත්වීමක් ලබා දී 
තිෙබනවා. එම ගුරු සහායක කියන පත්වීෙම් ෙමොනවද අඩංගු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ඒ කට්ටියෙග් කාර්ය භාරය ෙමොකක්ද කියන 

එක තවම පැහැදිලි නැහැ. එම නිසා තමයි, ගුරු සහායක පත්වීම 
ලබාගත් ගුරුවරයාව මාස ෙදක තුනක් යන ෙකොට ෙහොයා ගන්න 
බැරිව තිෙබන්ෙන්. ගුරු සහායක පත්වීම් 3000 ගණනක් ලබා 
ෙදනවා. දැන් අවුරුදු ගණනාවක සිට එම පත්වීම් ලබා දී ෙගන 
යනවා. ගුරු සහායක පත්වීම ලබා දීලා මාස 2ක් - 3ක් යන ෙකොට 
ගුරුවරයාව ෙහොයා ගන්න නැහැ. නැවත ඒ ලැයිස්තුව අරෙගන 
ඊළඟට ඉන්න අයව පත් කර ගන්න අපට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
එබැවින් අපෙග් අධ්යාපන අමාත්යාංශය යටෙත් අධ්යාපනය පිළිබඳ 
ෙතොරතුරු ජාතික මට්ටෙමන් ලබා ගැනීෙම් සහ එම ෙතොරතුරු 
එක්රැස් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් නියමානුකූලව කිරීෙම් 
අවශ්යතාවක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම වතු පාසල් සඳහා එම වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න ඕනෑය, කියන එක මම ඒ 
අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලා සිටිනවා. 

அந்த வைகயில், இந்தப் பிேரரைணைய ன்ைவத் , 
ஆசிாியர், அதிபர் நியமனங்களில் இ க்கக்கூ ய விாிசல் 
ெதாடர்பாக இந்தச் சைபயிேல க த் க்கைள கூ வதற்கான 
வாய்ப்ைப ஏற்ப த்திக் ெகா த்த ெகளரவ உ ப்பினர் 
அவர்க க்கும், சந்தர்ப்பமளித்தைமக்கு ெகளரவ கு க்களின் 
பிரதித் தவிசாளர் அவர்க க்கும் நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன்.  

 
[අ.භා. 2.53] 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද කල් තැබීෙම් 

ෙයෝජනාවට පිළිතුරු දීම සඳහා ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමාටත්, 
රාජ්ය ඇමතිතුමාටත් ගරු සභාවට සහභාගී වීමට ෙනොහැකි වන 
බව දන්වා තිෙබනවා. නමුත්, ගරු මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරපු 
ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමාෙග් අදහස පැහැදිලි 
කරන ෙලස මා ෙවත දන්වා තිෙබනවා.  

ශී ලංකා ගුරු ෙසේවෙය් නිලධාරින්ට අධි ෙසේවක පදනම මත ශී 
ලංකා විදුහල්පති ෙසේවෙය් 2 (II) පන්තියට පත්වීම් ලබා දී 
තිෙබනවා. ෙමෙලස පත්වීම් ලබා දුන්ෙන්, 2012 අෙගෝස්තු 
මාසෙය් 8 වන දින හා ඊට ෙපර ලබා දී තිෙබන අමාත්ය මණ්ඩල 
තීරණයකට අනුවයි. ෙම් අමාත්ය මණ්ඩල තීරණවල ෙකොන්ෙද්සි 
අනුවයි අදාළ පත්වීම්වලට විධිවිධාන සලසා තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
පත්වීම් ලිපිවල වගන්ති අනුව ෙම් නිලධාරින්ෙග් ස්ථිර ෙසේවෙය් 
කිසිදු ෙවනසක් සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔවුනට විදුහල්පති ෙසේවයට 
අදාළ දීමනාව ලබා ගැනීෙම් හිමිකම පමණක් ලැෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙවනත් කිසිදු හිමිකමක් ලැෙබන්ෙනත් නැහැ. එම නිසා 
ඔවුන් ශී ලංකා විදුහල්පති ෙසේවෙය් ව්යවස්ථාව අනුව විදුහල්පති 
ෙසේවයට අන්තර්ගහණය වන්ෙනත් නැහැ. එම නිසා ඒ අයට එම 
ෙසේවෙය් ෙශේණි උසස් වීම් ලැබීෙම් හැකියාවක් නැහැ. එෙසේ වුවත්, 
ෙම් නිලධාරින් ශී ලංකා විදුහල්පති ෙසේවෙය් දීමනා සඳහා පමණක් 
හිමිකම් ලබනවා.  

2008 ජූලි මාසෙය් 01වන දින සිට කියාත්මක ශී ලංකා 
විදුහල්පති ෙසේවා ව්යවස්ථාව හා රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 
6/2016 (vii) අනුව අධි ෙසේවක පදනම මත පත්වීම් ලැබූ 
නිලධාරින්ෙග් වැටුප සකස් කළ යුතු ආකාරය සම්බන්ධෙයන් 
අධ්යාපන ෙල්කම්ෙග් 2017- 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் குறிப்பி வ  

ேபால அவர்கள் அதிபர்க க்குாிய ேவதனத்ேதா  மட் ம் 

569 570 

[ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා] 
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மிைகநிரப்  ஊழியர்களாக இ க்கின்றார்கள். ஏற்ெகனேவ 
கடைம நிைறேவற் ம் அதிபர்களாக இ ந்  ஐந்  
வ டங்கைளப் ர்த்தி ெசய்தவர்க க்குத்தான் இவ்வா  
மிைக நிரப்  ஊழியர் என்ற அ ப்பைடயிேல நியமனம் 
வழங்கப்பட் க்கிற .  இவர்களிேல வய  குைறந்தவர்கள் - 
இன் ம் 15 - 20 வ டங்க க்குச் ேசைவயிேல நீ க்க 
ேவண் யவர்க ம் இ க்கிறார்கள். அவர்கள் இவ்வா  
அதிபர் தரம் III இல் அல்ல  அதிபர் தரம் II இல் மிைக நிரப்  
ஊழியர் என்ற அ ப்பைடயிேல நியமனம் 
ெபற்றி க்கிறார்கள். இவ்வா  இன் ம் 15 - 20 வ டங்கள் 
ஒ  பாடசாைலயிேல இ ப்பெதன்றால் அ  மிக ம் 
ெகா ைமயான . இன் ம் 15 - 20 வ டங்க க்கு இவ்வா  
மிைக நிரப்  ஊழியர்களாக இ ப்பெதன்ப  ஒ  நல்ல 
காாியமாக அைமயா . இதற்குத்தான் மாற்றீ  
ேவண் ெமன்  ேகட்கின்ேறன். இ பற்றி அைமச்சரைவ 
யிேல தீர்மானம் எ க்கப்பட் ந்தா ம்கூட, இதற்குாிய 
மாற்றீ  பற்றிச் சிந்தி ங்கள்! அேதேபால, கடைம 
நிைறேவற் ம் அதிபர்க ைடய நிைலைமைய ம் கவனத்திற் 
ெக த்  அதற்கும் ஒ  தீர்  காணேவண் ம் என்  
ேகாாிக்ைக வி க்கிேறன்.  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතුමාෙග් අදහස් 

සියල්ලම අපි ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරවනවා. ෙම් පිළිතුරට අමතරව තවත් පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්ය 
නම්, අමාත්යාංශ නිෙව්දන යටෙත්ත් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න ගරු 
අධ්යාපන ඇමතිතුමා ලැහැස්ති බව දැන්වූවා.  

2008 ජූලි 01 වන දින සිට කියාත්මක ශී ලංකා විදුහල්පති 
ෙසේවා ව්යවස්ථාව හා රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 6/2006/
(VII) අනුව අධි ෙසේවක පදනම මත පත්වීම් ලැබූ නිලධාරින්ෙග් 
වැටුප් සකස් කළ යුතු ආකාරය සම්බන්ධෙයන් අධ්යාපන 
ෙල්කම්ෙග් 2017 ජනවාරි 05 වන දිනැති ලිපිය මඟින් පළාත් 
බලධාරින් දැනුවත් කර ඇති බව ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමා දන්වා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව ශී ලංකා විදුහල්පති ෙසේවයට අධි ෙසේවක 
පදනම මත පත්වීම් ලැබූ නිලධාරින්ට විදුහල්පති ෙසේවයට අදාළ 
උසස්වීම්වලට හිමිකමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඔවුන්ෙග් 
වැටුප් සකස් කිරීම සම්බන්ධෙයන් පැවැති ගැටලුවට විසඳුම් ලබා දී 
ඇති බව මා කියන්න කැමැතියි.  

වැඩ බලන විදුහල්පතිවරුන් සම්බන්ධෙයන් යම් පැහැදිලි 
කිරීමක් කරන්නත් මා කැමැතියි. අංක 1885/31 දරන 2014 
ඔක්ෙතෝබර් 22 වන දිනැති ශී ලංකා විදුහල්පති ෙසේවා ව්යවස්ථාෙව් 
වගන්ති අංක 7.2.2.1හි සඳහන් අධ්යාපන හා වෘත්තීය සුදුසුකම් හා 
7.2.2.2හි සඳහන් පළපුරුද්ද සහිත නිලධාරින් විදුහල්පති ෙසේවයට 
බඳවා ගැනීෙම් සීමිත තරග විභාගයට ෙපනී සිටීමට සුදුසුකම් 
ලබන අතර, එම ලිඛිත විභාගෙය් හා සම්මුඛ පරීක්ෂණෙය් පතිඵල 
මත ශී ලංකා විදුහල්පති ෙසේවෙය් තුන්වන පන්තියට බඳවා ගනු 
ලැෙබ්. ෙමෙලස සියලු සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරන ලද 
අයදුම්කරුවන් 3,858 ෙදෙනකු සඳහා 2016 මැයි මස 09 වන දින 
ශී ලංකා විදුහල්පති ෙසේවෙය් තුන්වන පන්තිෙය් පත්වීම් ලබා දී 
ඇති අතර, එම නිලධාරින් අංක අමප/16/1813/742/025-1 හා 
2016 සැප්තැම්බර් 27 හා 2016 ඔක්ෙතෝබර් 04 දිනැති අමාත්ය 
මණ්ඩල තීරණ පරිදි පළාත් සභා පාසල්වල විදුහල්පතිවරු ෙලස 
පත් කිරීම සඳහා පළාත් ෙවත මුදා හැරීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. 
ෙමම විධිමත් පත්වීම් ලබා දුන් විදුහල්පති ෙසේවෙය් නිලධාරින් 
පළාත් පාසල්වල පවත්නා පුරප්පාඩු සඳහා ස්ථානගත කිරීෙම් 
කටයුතු සිදු කිරීෙම්දී එම පළාත් පාසල් තුළ විදුහල්පති 
තනතුරුවල වැඩ බැලීම සිදු කළ ගුරු ෙසේවෙය් නිලධාරින්ද 
විදුහල්පති ෙසේවයට අන්තර්ගහණය කරන ෙලස අමාත්යාංශය 
ෙවත ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වී තිෙබනවා. නමුත් පවතින ෙසේවා 
ව්යවස්ථානුකූල විධිවිධාන අනුව ඉහත සඳහන් කමෙව්දයට 
පරිබාහිරව ශී ලංකා විදුහල්පති ෙසේවයට නිලධාරින් බඳවා ගැනීමට 
හැකියාවක් ෙනොමැති බවත් කාරුණිකව දන්වන ෙලස අධ්යාපන 
ඇමතිතුමා මා ෙවත දැනුම් දී තිෙබනවා.  

ෙම් පිළිතුර තමයි ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට අධ්යාපන 
ඇමතිතුමා අප ෙවත ලබා දී තිෙබන්ෙන්.  

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

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 2.59ට, 2017  අෙගෝසත්ු මස 

22 වන අඟහරුවාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி. ப. 2.59 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2017 ஆகஸ்ட் 22, 
ெசவ்வாய்க்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Parliament adjourned accordingly at 2.59 p.m. until 1.00 p.m. on 
Tuesday, 22nd August, 2017.     
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නිෙව්දන: 
 කථානායකතුමාෙග් සහතිකය 
 පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත : 

ෙශේෂඨ්ාධිකරණෙය් තීරණය 
 e-chamber ව්යාපෘතිය 
 
ජාතික පසම්පාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් පගති වාර්තාව 
 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
 
රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව 
 
පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 
 රජෙය් මහජන උපෙයෝගීතා ව්යාපෘති නාමයන් ෙදමළ 

භාෂාෙවන්ද ෙයදීම 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 
 Speaker's Certificate 
 Provincial Councils Elections (Amendment) Bill: 

Determination of the Supreme Court 
 E-Chamber Project 
 
PROGRESS REPORT OF NATIONAL 

PROCUREMENT COMMISSION  
 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 
PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
 Designating Public Utility Projects also in Tamil 

Language 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அறிவிப் கள் : 
     சபாநாயகர  சான் ைர 
    மாகாண சைபத் ேதர்தல்கள் (தி த்தம்) சட்ட லம் : உயர் 

நீதிமன்றத் தீர்ப்  
     eChamper க த்திட்டம் 
 
ேதசிய ெப ைக ஆைணக்கு வின் ன்ேனற்ற அறிக்ைக 
 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக்கு  அறிக்ைககள் 
 
அரசாங்க நிதி பற்றிய கு வின் அறிக்ைக 
 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 அரசின் மக்கள் பயன்பாட் க் க த்திட்டங்கைளத் தமிழ் 

ெமாழியி ம் ெபயாிடல் 
 

රක්ෂණ  කර්මාන්තය විධිමත් කිරීෙම් (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත: 

 පළමුවන වර කියවන ලදී 
 

ඉෙලක්ෙටොනික ගනුෙදනු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත:  
 පළමුවන වර කියවන ලදී 
 
පරිපූරක මුදල: 
 අධිෙව්ගී මාර්ග සහ මහාමාර්ග සංවර්ධන ව්යාපෘති 
 

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනත: 
 නිෙයෝග 
 

කීඩා පනත: 
 නිෙයෝගය 
 
කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 මුලතිව් දිසත්ික්කෙය් කුඹුරු ඉඩම් මුල් හිමිකරුවන්ට ලබා දීම 

காப் தித் ெதாழிைல ஒ ங்குப த்தல் (தி த்தம்) சட்ட லம்: 
 தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  
 
இலத்திரனியல் ெகா க்கல்வாங்கல்கள் (தி த்தம்) சட்ட லம்: 
 தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  
 
குைறநிரப் ம் ெதாைக : 
 அதிேவகப் பாைத மற் ம் ெப ந்ெத க்கள் அபிவி த்திக் 

க த்திட்டங்கள் 
 

ஆட்கைளப் பதி  ெசய்தல் சட்டம் : 
 ஒ ங்குவிதிகள் 
 
விைளயாட் க்கள் சட்டம்: 
 ஒ ங்குவிதி 
 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண : 
 ல்ைலத்தீ  மாவட்ட வயற்காணிகைள ன்ைனய 

உாிைமயாளர்க க்கு வழங்குதல்  

REGULATION OF INSURANCE INDUSTRY 
(AMENDMENT) BILL: 

 Read the First time 
 

ELECTRONIC TRANSACTIONS (AMENDMENT) 
BILL: 

 Read the First time  
 
SUPPLEMENTARY SUPPLY:  
 Development Projects of Expressways and Highways  
 

REGISTRATION OF PERSONS ACT:  
 Regulations 
 
SPORTS LAW:  
 Regulation  
 

ADJOURNMENT MOTION:  
 Handover of Paddy Lands in Mullaitivu District to 

Original Owners  
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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 கள் 

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 අෙගෝස්තු 
17 වන දින ම’විසින් සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණය අධිකාරිය 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්ප ෙතහි සහතිකය සටහන් කරන ලද 
බව දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

 

   II    

පළාත් සහා ජන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත: ෙශේෂඨ්ාධිකරණෙය් තීරණය  

மாகாண சைபத் ேதர்தல்கள் (தி த்தம்) சட்ட லம் : 
உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்  

PROVINCIAL COUNCILS ELECTIONS (AMENDMENT) BILL: 
DETERMINATION OF THE SUPREME COURT 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 1 2 1)1( ව්යවස්ථාව පකාරව  

ෙශේෂ්ඨාධිකරණය හමුෙව් අභිෙයෝගයට ලක් කරන ලද පළාත් සහා 
ජන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) නමැති පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ 
නි ෙව්දනයක්  කිරීමට කැමැත්ෙතමි. 

ඉහත පනත් ෙකටුම්පතට අදාළව අධිකරණය හමුෙව් ෙගොනු 
කළ ෙපත්සම සම්බන්ධෙයන් තවදුරටත් අධිකරණමය 
කියාමාර්ගය පවත්වා ෙගන යාමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවන බව 
ෙපත්සම්කරු විසින් දන්වා ඇති බව ෙශේෂ්ඨාධිකරණය දන්වා ඇත. 

එෙමන්ම පනත් ෙකටුම්පත, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
විධිවිධානවලට අනනුකූල ෙනොවන බවට සහ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් සර්ව සාධාරණත්වෙය් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ 12(4) 
ව්යවස්ථාවට අදාළ විධිවිධානවලට සහෙයෝගය දක්වන බවට 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර ඇති බව දන්වනු  කැමැත්ෙතමි.  

ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය අද දින කාර්ය සටහන් දැක්ෙවන 
නිල වාර්තාෙව් මුදණය කළ යුතු යැයි මම නිෙයෝග කරමි. 

 
ෙශේෂඨ්ාධිකරණෙය් තීරණය : 
உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப் : 
Determination of the Supreme Court: 

573 574 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

III 

e-Chamber ව්යාපෘතිය 
e-Chamber க த்திட்டம் 

e-CHAMBER PROJECT 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
e-Chamber ෙහවත් සභා ගර්භ කළමනාකරණ ෙතොරතුරු 

පද්ධති ව්යාපෘතිය මඟින් සෑම ගරු මන්තීවරයකුෙග්ම ෙම්සය 
මතට පරිගණකයක් ලබාදී ඇත.   

ගරු මන්තීවරුන් විසින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්, විෙශේෂෙයන්ම සභා 
ගර්භය තුළදී සිදු කරනු ලබන කටයුතු තවදුරටත් කාර්යක්ෂමව හා 
ඵලදායි අයුරින් සිදු කර ගැනීමට සහාය වීම ෙමම ව්යාපෘතිෙය් 
අරමුණ ෙව්. 

දැනටමත් ගරු මන්තීවරුන් ෙවත ලබාදී ඇති පරිශීලක නාමය 
හා මුරපදය -user name and password- භාවිත කර අදාළ 
පරිගණක පද්ධතිය ෙවත පෙව්ශ විය හැකිය. 

සියලු පරිගණක "කිෙයොස්ක්" -KIOSK- ආකාරෙයන් 
ස්ථාපනය කර ඇති අතර, ෙමමඟින් ගරු මන්තීවරුන්ෙග් කටයුතු 
කාර්යක්ෂමව කර ගැනීමට ඇවැසි ෙතොරතුරු ෙමන්ම, අන්තර්ජාල 
හා විද ත් තැපැල් ෙසේවාවන් ලබා ගැනීෙම් පහසුකම් ද සැපෙයන 
අතර, ෙමෙතක් සභා ගර්භය තුළ ස්ථාපිතව පැවැති වයි-ෆයි              
-Wi-Fi- මාධ්යෙයන් ෙමම පරිගණක ජාලගත කර ඇත. 

රජෙය් මූල්ය පිරිවැයක් දැරීෙමන් ෙතොරව කියාත්මක කළ 
ෙමම ව්යාපෘතිෙය් පරිගණක විෙද්ශ ආධාරයක් වන අතර,             
අවශ්ය මෘදුකාංග පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙතොරතුරු පද්ධති හා 
කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් සකසා ඇත. ෙමය චීන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අපට ලැබුණු ත්යාගයකි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
කිසිම විධියක මහජන මුදල් වැය වීමක් සිදු වී නැත. 

ෙමම ව්යාපෘතිය මඟින් ගරු මන්තීවරුන්ට පහත දැක්ෙවන 
ෙසේවාවන් ලබාගත හැකිය. 

* ව්යවසථ්ාදායක ෙතොරතුරු - 

 තමන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද පනත් ෙකටුම්පත් හා 
ෙපත්සම් යනාදිය පිළිබඳ ෙතොරතුරු; 

 තමන් විසින් අසන ලද පශන් හා ඒවාට ලබාදුන් පිළිතුරු ; 

 ඉදිරිෙය්දී ඇසීමට නියමිත පශන් හා ඒවාට ෙවන්කර ඇති 
දින. 

* ෙපෞද්ගලික ෙතොරතුරු - 

 වැටුප් විසත්ර, පැමිණීෙම් විසත්ර යනාදිය 

* නියමිත දිනට අදාළ ෙතොරතුරු - 

 පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න්යාය පතය, දිනට නියමිත වැඩ 
පිළිෙවළ, න්යාය පුසත්ක, පරිපූරක යනාදිය; 

 කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම, ෙවනත් රජෙය් වාර්තා හා 
ගැසට් පත ඉදිරිපත් කිරීම යනාදිය;  

 දිනට පැවැත්ෙවන කාරක සභා රැසව්ිම් වැඩසටහන හා 
ෙව්ලාවන්. 

* පසුගිය ෙතොරතුරු - 

 හැන්සාඩ් වාර්තා, කාරක සභා වාර්තා යනාදිය 

* ෙමයට අමතරව, අන්තර්ජාල හා විද ත් තැපැල් ෙසේවා 
පහසුකම්ද, තවත් විවිධ ෙතොරතුරුද ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් 
ආසනෙය් සිටම ලබාගත හැකිය. 

ෙමම පද්ධතිය සම්බන්ධෙයන් උපෙදස් මාලාවක් දැනටමත් 
සියලුම ගරු මන්තීවරුන්ෙග් ෙම්ස මත තබා ඇත. වැඩි විස්තර 
අවශ්ය වන්ෙන් නම් දුරකථන දිගුව 6581 ඔස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙතොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කවුළු 
සම්බන්ධීකාරක අමතා ලබාගත හැකිය. 

එෙසේම, ෙමම පද්ධතිය පරිහරණය කිරීම පිළිබඳ වැඩිපුර 
පුහුණුවක් අවශ්ය වන්ෙන් නම්, එම පුහුණුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙතොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් 
ලබාදිය හැක.  

පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබාෙදන ලද ෙමම පරිගණක ඔබ සැමෙග් 
ෙපෞද්ගලික වස්තුවක් ෙලස සැලකිල්ෙලන් හා ආරක්ෂාෙවන් 
යුතුව පරිහරණය කරමින්, ෙබොෙහෝ කාලයක් ෙමම පරිගණක 
ෙහොඳින් පවත්වාෙගන යාම සඳහා ඔබතුමන්ලාෙග් පූර්ණ සහාය 
ලබාෙදන ෙලස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. 

ෙමම ව්යාපෘතිය මඟින් සැපෙයන ෙසේවා ඔබ ෙග් පාර්ලිෙම්න්තු 
කටයුතු තවදුරටත් පහසුෙවන් හා ඵලදායි අයුරින් සිදුකර ගැනීමට 
ඉවහල්වනු ඇතැයි මම විශ්වාස කරමි. 

 
ජාතික පසම්පාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් පගති 

වාර්තාව 
ேதசிய ெப ைக ஆைணக்கு வின் 

ன்ேனற்ற அறிக்ைக 
PROGRESS REPORT OF NATIONAL 

PROCUREMENT COMMISSION  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 41ආ (6) ව්යවස්ථාව පකාරව පළමු කාර්තුව සඳහා 
එනම්, 2017.01.01 දින සිට 2017.03.31 දින දක්වා ජාතික 
පසම්පාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් පගති වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 
 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ අමාත්ය හා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - காணி மற் ம் 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின்  

தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම ජාතික රාජ්ය 
සභාෙව් 1977 අංක 8 දරන උදර්පන පනෙත් 3 වගන්තිය යටෙත්  
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය සහ මහජන                     
චීන සමූහාණ්ඩුව අතර උදර්පන ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන් 
ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ජූනි 20 දිනැති අංක 
2024/25 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය 
ඉදිරිපත් කරමි.  

575 576 
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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 මම 2015 වර්ෂය 
සඳහා මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීෙම් ශී ලංකා ජාතික සභාෙව් 
වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් නියමයන් ඉදිරිපත් කරමි. 

(i) 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන)  
පනෙත් 3 වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් 
මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 
ජූනි 09 දිනැති අංක 2022/30 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරන ලද නියමය;   

(ii)  1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) 
පනෙත් 3 වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් 
මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 
ජූනි 19 දිනැති අංක 2024/1 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරන ලද නියමය; සහ 

(iii) 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) 
පනෙත් 3 වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් 
මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 
ජූලි 11 දිනැති අංක 2027/7 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරන ලද නියමය. 

එම නියමයන් 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, මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2012 සහ 2013 වර්ෂ සඳහා සැලසිෙන රූපවාහිනී 
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි. 

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

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

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, 2015 අංක 5 දරන ජාතික ඖෂධ 

නියාමන අධිකාරිය පනෙත් 59 සහ 63 වගන්ති සමඟ කියවිය යුතු 
142 වගන්තිෙය් (2) උපවගන්තිෙය් (ද) ෙඡ්දය යටෙත් ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 
2017 ජූනි 14 දිනැති අංක 2023/30 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝග මම ඉදිරිපත් කරමි. 

එම නිෙයෝග ෙසෞඛ්යය හා මානව සුභසාධනය, සමාජ 
සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත 
ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

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

 
ගරු 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, 2016 වර්ෂය සඳහා ආගමන හා 

විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපත් 
කරමි.  

එම වාර්තාව අභ්යන්තර පරිපාලන හා රාජ්ය කළමනාකාරණය 
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, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා හස්ත 
කර්මාන්ත මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව  ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව නිෂ්පාදන හා ෙසේවා 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, නිවාස හා ඉදිකිරීම් කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්  මම 2013 වර්ෂය සඳහා රාජ්ය සංවර්ධන 
හා නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

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

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

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා (පාෙද්ශීය 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா - பிரேதச 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka - Minister of Regional 
Development) 
ගරු කථානායකතුමනි,  1972 අංක 11 දරන රාජ්ය 

කෘෂිකාර්මික නීතිගත සංස්ථා පනෙත් 2 වගන්තිය යටෙත් 1978 
ෙපබරවාරි 1 දිනැති අංක 302/12 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 
පළ කරන ලද නියමය සංෙශෝධනය කරමින් පාෙද්ශීය සංවර්ධන  
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2017 ජූලි 07 දිනැති අංක 
2026/45 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය 
මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම නියමය 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. 

 

 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 

 ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள்  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 
ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
Hon. Speaker, on behalf of the Chairman of the 

Sectoral Oversight Committee on Transport and 
Communication, I present the Report of the Sectoral 
Oversight Committee on Transport and Communication 
on “Supplementary Estimate - Head 117 - Programme - 2 
of the Ministry of Higher Education and Highways” 
which was referred to the said Committee.  

 
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 

"1968 අංක 32 දරන පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනෙත් 52
(1) වගන්තිය යටෙත් නිෙයෝග" සහ 

"2011, 2012, 2015 සහ 2016 වර්ෂ සඳහා පුද්ගලයන් 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන 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. 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු කථානායකතුමනි, තරුණ, කීඩා, කලා සහ උරුමයන් 

පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන් 
මම තරුණ, කීඩා, කලා සහ උරුමයන් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද "ජාතික රාජ්ය සභාෙව් 1973 
අංක 25 දරන කීඩා පනත යටෙත් නිෙයෝග"  සහ "2016 වර්ෂය 
සඳහා කීඩා සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික කාර්ය සාධන 
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. 

 

 
ර ජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව 

அரசாங்க நிதி பற்றிய கு வின் அறிக்ைக  
PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Speaker, I present the Report of the Committee 

on Public Finance on,  

 (i) Inland Revenue Bill; 

 (ii) Order under Stamp Duty (Special 
Provisions) Act; and 

 (iii) Supplementary Estimate - Head 117 - 
Programme - 2 of the Ministry of Higher 
Education and Highways, which were 
referred to the said Committee.       
      

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

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා -  පැමිණ නැත. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

 (1) අම්බලන්ෙතොට, පුහුල්යාය පාර, "ජයෙසවන" යන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඥානවතී සමරවීර 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

 (2) අම්බලන්ෙතොට, පලුගසේගොඩැල්ල යන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්.පී. නන්දාවතී 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 
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ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
ගරු කථානායකතුමනි, කළුතර, මහ හීනටියන්ගල, නිම්ෙතර 

අසපුව, අංක 18 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි පර්සි නානායක්කාර 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 

(1) පානදුර, අළුෙබෝමුල්ල, ෙහොරණ පාර, අංක 245 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එච්.ජී.ඩබ්ලිව්. පද්මසිරි මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) පිටෙකෝට්ෙට්, තලවතුෙගොඩ, විජිතපුරය, අංක 21 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එල්.ඒ.ආර්.පී.ෙක්. ලියනආරච්චි 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3) ෙදොඩන්ෙගොඩ, උඩවත්තෙගොඩ, "සසිඳු" යන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි පී.ෙක්.ඩී. රත්නසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

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

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

Petitions. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, තිෙබන්ෙන් වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්නයි. 

පළමුෙවන්ම තිෙබන්ෙන්, ගරු බුද්ධික පතිරණ මැතිතුමා  ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට තිෙබන 
පශ්නයයි. ෙමහිදී මම විෙශේෂෙයන්ම කාලය ගැන අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
 

ලියා පදිංචි ෙනොකළ ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
මධ්යසථ්ාන: නීතිමය කියාමාර්ග 

பதி  ெசய்யப்படாத தனியார்  ம த் வ 
நிைலயங்கள்: சட்ட நடவ க்ைக  

UNREGISTERED PRIVATE MEDICAL CENTRES: LEGAL 
ACTION 

101/’15 

1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

 (අ) (i) ශී ලංකාව තුළ ෛවද්යවරුන්ෙග් නමින් ලියා 
පදිංචි කර ඇති ෛවද්ය මධ්යසථ්ාන සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ්යාෙවන් පූර්ණකාලීන හා අර්ධකාලීන 
වශෙයන් ලියා පදිංචිය ලබා ඇති සංඛ්යාව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

 (ආ) (i) ෛවද්යවරුන් සතු ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
මධ්යසථ්ාන සංඛ්යාව පිළිබඳ අවසන් වරට 
සංගණනයක් සිදු කළ දිනය කවෙර්ද; 

 (ii) නැවත සංගණනයක් සිදු කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ඇ) (i) ලියා පදිංචි සහතිකයක් ෙනොමැතිව ෙපෞද්ගලික 
ෛවද්ය මධ්යසථ්ානයක් පවත්වා ෙගන යෑමට 
එෙරහිව ගත හැකි නීතිමය කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 (ii) ලියා පදිංචි ෙනොකළ ෛවද්ය මධ්යසථ්ාන සඳහා 
පසු ගිය වසර ෙදකක කාලය තුළ ගත් නීතිමය 
කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 (iii) ලියා පදිංචි ෙනොකළ ෛවද්ය මධ්යසථ්ානයන් හිමි 
ෛවද්යවරුන්ෙග් නම් සහ ලබා දුන් දඬුවම් ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න තවදුරටත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

காதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைகயில் ம த் வர்களின் ெபயாில் 
பதி ெசய்யப்பட் ள்ள ம த் வ நிைலயங் 
களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவற்றில் ேநரம் மற் ம் பகுதிேநரம் 
என்றவா  பதி  ெசய்யப்பட் ள்ள 
எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ம த் வர்க க்குச் ெசாந்தமான தனியார் 
ம த்தவமைனகளின் எண்ணிக்ைக பற்றி 
இ தியாக ெதாைகமதிப்ெபான்  ேமற்ெகாள் 
ளப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) மீண் ம் ெதாைகமதிப்ெபான்ைற ேமற்ெகாள்ள 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) பதி ச் சான்றிதழ் இல்லாமல் தனியார் ம த் வ 
நிைலயெமான்ைற நடத் வதற்கு எதிராக 
எ க்கக்கூ ய சட்ட நடவ க்ைக யாெதன் 
பைத ம்; 

 (ii) பதி  ெசய்யப்படாத ம த் வ நிைலயங்கள் 
ெதாடர்பாகக் கடந்த இரண்  ஆண் களில் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள சட்ட நடவ க்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) பதி  ெசய்யப்படாத ம த் வ நிைலயங்     
களின் உாிைமயாளர்களான ம த் வர்களின் 
ெபயர்கள் மற் ம் வழங்கப்பட் ள்ள தண்டைன 
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 
Medicine: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of medical centres registered in 
Sri Lanka under the names of doctors; and 

 (ii) the number of full-time and part-time 
registered centres separately?      

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the date on which the last census was 
carried out regarding the number of private 
medical centres belonging to doctors;  

 (ii) whether steps will be taken to conduct a 
census once again; and 

 (iii) if so, of the date on which it will be done?  

(c) Will he further inform this House- 

 (i) the legal measures that can be taken against 
maintaining a private medical centre 
without a registration certificate;  

 (ii) the legal measures that were taken against 
unregistered private medical centres during 
last two years; and 

 (iii) the names of doctors who owned 
unregistered private medical centres and the 
punishment given to them, separately?  

(d) If not, why? 
 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன ) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)  
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ)  (i)  205කි. 

       (ii)  පූර්ණ කාලීන ලියා පදිංචි -  88  
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(ආ)   (i)  2017.04.20 දින ආරම්භ කර 2017.05.31 දින 
අවසන් කර ඇත. 

        (ii)   ඔව්. 

         (iii)   2018.05.01 

(ඇ)   (i) ලියා පදිංචි කරන ෙලස නිෙව්දනය කිරීෙමන් 
අනතුරුව එම නිෙව්දනය ෙනොසලකා හැරීම ෙහෝ 
ඒ අනුව කියාත්මක ෙනොවන්ෙන් නම් අදාළ 
පෙද්ශෙය් මෙහසත්ාත් උසාවියක නඩු පැවරීම. 

    මෙහසත්ාත් උසාවි නිෙයෝගය මත එම ෙපෞද්ගලික 
ෛවද්ය ආයතනය වසා දැමීම. 

       (ii) අංක (ඇ)(i) හි සඳහන් කියා මාර්ග ෙගන ඇත.  

      (iii) පසු ගිය වසර ෙදකක කාලය තුළ එවැනි දඬුවම් 
දීමක් සිදු කර නැත. අවශ්ය නිෙව්දන නිකුත් 
කිරීෙමන් පසු නිසි ෙලස ලියා පදිංචි කිරීම ෙහෝ 
යාවත්කාලීන කිරීම සිදු කරයි. 

(ඈ)   පැන ෙනොනඟී. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පශ්නයට විස්තරාත්මක 

පිළිතුරක් ලබා දීම පිළිබඳව  ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 
අමාත්යතුමාට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම එතුමාෙගන් එක කාරණයක් දැන 
ගන්න කැමැතියි. අඩු වශෙයන් ලංකාෙව් රාජ්ය රූපවාහිනී 
නාළිකාවලත්, ෙපෞද්ගලික රූපවාහිනී නාළිකා හැම එකකම 
වාෙග්ත් පවෘත්ති විකාශයන් තුළ අතරමඟදී විවිධාකාරෙය් 
විමර්ශනවලට අදාළ යම් යම් කාරණා විකාශය ෙවනවා.  ඒවාෙය්දී 
ෙපන්නුම් කරනවා, ලියා පදිංචි කර ෙනොමැති  ෛවද්ය 
මධ්යස්ථානවල නීති විෙරෝධී ඖෂධ අෙළවිය සිදු කරන බව; 
සමහර ෙවලාවට ෛවද්යවරයකුෙග් තුණ්ඩුවක් -සහතිකයක්- 
ෙනොමැතිව ඖෂධ අෙළවි කරන බව; ඇතැම් විට අෙළවි කළ 
ෙනොහැකි තහනම් ඖෂධ අෙළවිය සිදු කරන බව. වරක් 
ෙපන්වන්නට ෙයදුණා, ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා ෙදනමක්  
ෆාමසියකින්  සිරප් වර්ගයක් පන්සල තුළට ෙගනැල්ලා අෙළවි 
කරනවා. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් පිළිබඳව විෙශේෂ විමර්ශන ඒකක 
පමාණවත් පරිදි රට පුරා කියාත්මක කරන්න අමාත්යාංශයට 
හැකියාව, ශක්යතාව තිෙබනවාද?    

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒක -නීති විෙරෝධී අය ෛවද්ය වෘත්තිෙය් ෙයදීම- ෙවනම 

කාරණාවක්. ශී ලංකා ෛවද්ය සභාෙවන් තමයි එය කියාත්මක 
කළ යුත්ෙත්. ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව ලබා ෙදන ෙල්ඛනවලට 
පරිබාහිරව ලංකාව පුරාම සිටින සියලුම අයට විරුද්ධව එක දිගට 
නීතිමය කියා මාර්ග ගැනීෙම් කියාදාමයක් ශී ලංකා ෛවද්ය 
සභාවත් එක්ක එකතු වී අප දැන් සැලසුම් කර ෙගන යනවා. ඒ 
සියල්ලටම විරුද්ධව ඉක්මනින් -සතියකින් පමණ- නීතිමය කියා 
මාර්ග ගන්නවා. 

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා සඳහන් කරන්ෙන් ෛවද්යවරුන් 

ෙනොවන පුද්ගලයන් නීත්යනුකූල ෙනොවන අන්දමට කටයුතු කිරීම 
ගැනයි. මම සඳහන් කරන්ෙන්, නීති විෙරෝධීව පවත්වා ෙගන යන 
ඖෂධ අෙළවි සැල්; ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය මධ්යස්ථාන විධියට 
පවත්වා ෙගන යන ඒවා සම්බන්ධෙයන් සහ විකුණන නීති විෙරෝධී 
ඖෂධ පිළිබඳවයි. සමහර ෙවලාවට විකුණන්නට ෙනොහැකි ඖෂධ 
සහ විෙශේෂෙයන්ම, ෛවද්යවරෙයකුෙග් විධිමත් prescription 
එකක් ෙනොමැතිව ඖෂධ අෙළවි කිරීම් පිළිබඳව අමාත්යාංශෙය් පසු 
විපරම ෙමොකක්ද? 
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපට වඩා ෙපොලීසියට තමයි ඒ කටයුතු සිදු 

කරන්නට ෙවන්ෙන්. යම් කිසි ෙකෙනක් එවැනි ෆාමසියක් ගැන 
අපට පැමිණිලි කෙළොත්, එවැනි ආකාරයට prescription එකක් 
නැතිව ඖෂධ විකුණන ෆාමසියට විරුද්ධව කියා කරනවා. 
සාමාන්යෙයන් අවුරුද්දක් පාසා ෆාමසි සියල්ලම අප නිරීක්ෂණයට 
ලක් කරනවා. එවැනි අවස්ථාවල අහුෙවන, නීති විෙරෝධී 
ආකාරෙයන් ෙවනත් ඖෂධ ෙගන්වන ඒවා සම්බන්ධව අපි ඒ 
ෙවලාෙව්ම කියා කරනවා; සමහර ඒවා වසා දමලාත් තිෙබනවා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

583 584 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ  මහතා] 
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1175/’16 
2. ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට වරාය ඉදි කිරීම සඳහා වැය වූ 
සමසත් පිරිවැය ෙකොපමණද; 

 (ii) එකී වරාෙය් අයිතිෙයන් යම් පතිශතයක් 
ෙපෞද්ගලික අංශයට විකිණීම සඳහා සැලසුම් කර 
තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ විකිණීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන පතිශතය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එෙසේ විකිණීෙමන් අෙප්ක්ෂා කරන අවම මුදල 
ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட ைற க நிர்மாணிப் க்கான 
ெமாத்தச் ெசலவினம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) இத் ைற கத்தின் உைடைமயில் குறித்தெதா  
சத தத்ைதத் தனியார் ைறக்கு விற்பைன 
ெசய்யத் திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) இவ்வா  விற்பைன ெசய்வதற்கு 
எதிர்பார்க்கப்ப ம் சத தம் யாெதன்ைத ம்; 

 (iv) இவ்வா  விற்பைன ெசய்வதன் லம் 
எதிர்பார்க்கப்ப ம் குைறந்தபட்ச பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Ports and Shipping: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the total cost incurred by the construction of 
the Port of Hambantota; 

 (ii) whether plans have been made to sell a 
percentage of its ownership to the private 
sector; 

 (iii) what percentage is expected to be sold thus; 
and  

 (iv) the minimum sum of money expected as 
proceeds from the sale? 

(b) If not, why?  
 

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 පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට වරාය ඉදිකිරීම් - අදියර I 
  චීනෙය් එක්සිම් බැංකුව - ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 

මිලියන 446 
  ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය - රුපියල් 

මිලියන 5,897 
  හම්බන්ෙතොට වරාය ඉදිකිරීම් - අදියර II 
  චීනෙය් එක්සිම් බැංකුව- ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 

මිලියන 704 
  (ෙමය ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල ෙව්. ඉන් 

ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 644ක් ෙම් වන 
විට වැය කර ඇත.) 

  නැව් ෙතල් සැපයීම සහ ෙතල් ටැංකි 
ව්යාපෘතිය 

  චීනෙය් එක්සිම් බැංකුව - ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 65 

  ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය - රුපියල් මිලියන 
1,237 

  ලංකා බැංකුව- ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 
19.70 

  මුළු පිරිවැය රුපියල් බිලියන 197.1ක් පමණ 
ෙව්. 

 (ii) නැත. 

 (iii) පැන ෙනොනඟී. 

 (iv)  පැන ෙනොනඟී. 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී. 
 

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

ෙමයයි. 

ෙමතුමන්ලාෙග් වචනවලට අනුව, "පැන ෙනොනඟී" 
කියන්ෙන්, "හම්බන්ෙතොට වරාය විකුණලා නැහැ. බදු දුන්නා" 
කියන එක ෙන්. තක්ෙසේරුකරණෙය් හැටියට නම් වසර 99කට බදු 
දීම විකිණීමට සමානයි. ඒ තර්කය පැත්තකින් තියලා අපි 
ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමතියි, වරාය විකිණීමට ෙහෝ බදු 
දීමට,- [බාධා කිරීම්] ඒ ගැන මම පස්ෙසේ කියලා ෙදන්නම්. 
Tuition class එකක් දාපු දවසක මම කියලා ෙදන්නම්, ඒ ෙදක 
සමාන ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, 
අනාගත ආදායෙම් වර්තමාන වටිනාකම - net present value 
basis - උපෙයෝගි කර ගනිමින් ෙම් වරාය විකිණීමට ෙහෝ බදු දීමට 
ෙපර තක්ෙසේරුවක් කර තිෙබ්ද කියලා මා ඇමතිතුමාෙගන් 
අහන්න කැමැතියි. 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ඇතිව 

තමයි, රාමුගත ඒ ෙයෝජනාව සම්මත කරෙගන - ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් බිලියන 1.4ක වටිනාකමක් පදනම් කරෙගන - සාකච්ඡා 
ආරම්භ කෙළේ. ගම්මන්පිල මන්තීතුමා අහපු ඒ පශ්නයට ෙහොඳම 
උත්තරය ෙම්කයි. ලංසු ෙදකක් චීන රජයයි, ශී ලංකා රජයයි අතර 
තිෙබන ගිවිසුමක් මත කැෙඳව්වා. හම්බන්ෙතොට වරාය හදපු 
China Harbour Engineering Company එක ලංසුව ඉදිරිපත් 
කරලා තිබුෙණ් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 740ට. 

එතෙකොට, ෙම් වරාය හදපු ෙකොන්තාත්කරුවා කියන්ෙන් ෙම් 
වරාය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 740ට වඩා වටින්ෙන් නැහැයි 
කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම අවසානෙය් වැඩි ලංසුවට තමයි 
දුන්ෙන්. ඒ ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 1.12ට. මම හිතනවා, ඒ 
ගැනත් අපට ෙසොයන්න සිද්ධ ෙවයි කියලා.  

585 586 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

වරපසාද කඩ කරමින් අසත්ය පකාශයක් තමයි කෙළේ. වරාෙය් උප 
සභාපතිවරයාෙග් පධානත්වෙයන් පංච පුද්ගල කමිටුවක් පත් 
කළා, ලබා දීලා තිබුණු මිල ගණන් ෙදෙකන් වඩා ලාභදායී 
ෙමොකක්ද කියලා බලන්නට. මූලික ෙගවීම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 750 ලංසුෙව් කාලය වසර 55යි. වාර්ෂිකව කරන ෙගවීම 
අෙනක් එකට වඩා වැඩියි. ඒ ෙදක සංසන්දනය කරලා,  ඔය 
ඇෙමරිකානු  ෙඩොලර් මිලියන 750 මූලික ෙගවීම කරන චයිනා 
හාබර් සමාගෙම් ලංසුව ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 2ක් 
වටිනාකමින් වැඩියි කියලා වරාය උප සභාපතිවරයාෙග් 
සභාපතිත්වෙයන් යුත් පංච පුද්ගල කමිටුව නිර්ෙද්ශ කර තිබියදී 
තමයි ඊට වඩා අඩු වටිනාකමක් දුන්නු චයිනා මර්චන්ට් සමාගමට 
තමුන්නාන්ෙසේලා වරාය ෙදන්ෙන්. ඒ නිසා සාධාරණ සැකයක් 
තිෙබනවා අරෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 2ක් අඩුෙවන් ෙම් වරාය 
බදු ෙදන්න කවුරුන් ෙහෝ ෙලොකු ෙකොමිස් කුට්ටියක් ලබා ගත්තා 
කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, වරාය උප සභාපතිවරයාෙග් 
සභාපතිත්වෙයන් යුත් කමිටු වාර්තාවකින් ඒ විධියට නිර්ෙද්ශ 
වුණාද නැද්ද? 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එතුමාෙග් පකාශය සම්පූර්ණෙයන් 

ෙහළා දකිනවා. ඒක අසත්ය පකාශයක්. ලංසු ෙදෙකන් වැඩි 
ලංසුවට තමයි ෙම් ෙටන්ඩරය පදානය කෙළේ. නැවත වරක් මම 
කියන්න කැමැතියි,  වරාය හදපු ෙකොම්පැනිෙය් තක්ෙසේරුව 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 740යි කියලා. ඒ වාෙග් ෙදගුණයකට 
කිට්ටු ෙවන මුදලක් අපි භාණ්ඩාගාරයට ලබාෙගන තිෙබනවා, ෙම් 
ඍජු ආෙයෝජනය හරහා.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
 මෙග් පශ්නයට පිළිතුර දුන්ෙන් නැහැ, උප සභාපතිවරයාෙග් 

කමිටු වාර්තාව ගැන. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
So, I can only force him to reply. ඔබතුමා  පශ්න ෙදකක් 

ඇහුවා, එතුමා උත්තර දුන්නා.  
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
කමිටු වාර්තාව ගැන උත්තරය දුන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මට එතුමාට බල කරන්න බැහැ, ඒ උත්තරය ගැන.  

පශ්න අංක 3-1198/'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 කථානායකතුමනි, ෙම් න්යාය පතෙය් වරදක් තිෙබනවා. 
මා ෙමම පශන්ය අසා තිබුෙණ් වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් 
කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන්. නමුත්, ෙමහි සඳහන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමාෙගන් 
ඇසීමට නියමිත පශ්නයක් විධියටයි. වාරිමාර්ග විෂය පළාත් සභා 
හා පළාත් පාලන විෂයට අයිති වන්ෙන් ෙකෙසේද යන්න පිළිබඳව 
ෙමතැන පශ්නයක් තිෙබනවා. ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
ඇමතිතුමනි, එම නිසා ඔබතුමාට ෙම් සම්බන්ධෙයන් පිළිතුරක් 
ෙදන්න පුළුවන් ෙවයිද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් පශ්නය refer කරන්න ෙවයි.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශය සති තුනක් කල් ඉල්ලා 
තිෙබනවා. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඒ කියන්ෙන් වාරිමාර්ග විෂයයට පිළිතුරු ෙදන්න? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒක එතුමන්ලා ෙබ්රා ගනීවි. අපට දන්වා තිෙබනවා, සති 

තුනක් කල් ඉල්ලනවා කියලා. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, වාරිමාර්ග විෂයත් දැන් පළාත් සභා හා 

පළාත් පාලන අමාත්යාංශයට පවරා තිෙබනවාද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ඒක හරියට දන්ෙන් නැහැ. සමහර විට ඒක පළාත් සභාවට 

අයිති ෙදයක්ද දන්ෙන් නැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලන්න 
ෙවයි. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙවනත් දිනවල න්යාය පතෙය් ෙම් හා 

සමානම පශ්න වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ 
ඇමතිතුමාට ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. එතෙකොට එවැනිම 
පශ්නයක් වූ ෙමම පශ්නය පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
ඇමතිතුමාට ෙයොමු වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් මට දැනගන්න ලැබුණා, වාරිමාර්ග හා 

ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යාංශයට ෙම් පශ්නය ෙයොමු 
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කළාම, ෙම් පශ්නය පළාත් සභා වාරිමාර්ග අමාත්යාංශයට ෙයොමු 
කරන්න කියලා දැනුවත් කළා කියලා. මම හිතන විධියට ඒකයි 
ෙමෙහම ෙවන්න ඇත්ෙත්. එම නිසා ඒ විධියට පිළිතුරු 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමු. That is okay.   

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙකොෙහොම හරි සති තුනකින් ෙමම පශ්නයට පිළිතුරක් 

ලැෙබ්වි.  

ඒ අනුව, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමා 
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති තුනක 
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
මැණික් හා සව්ර්ණාභරණ කර්මාන්තෙය් 

පවර්ධනය: කියා මාර්ග 
இரத்தினக்கல் மற் ம் ஆபரணக் ைகத்ெதாழில் 

ேமம்பா : நடவ க்ைக 
PROMOTION OF GEM AND JEWELLERY INDUSTRY: 

ACTION TAKEN 

 
1413/’16 

4. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) 2016 අය වැය ෙයෝජනා අංක 177ට අනුව, මැණික් හා 
සව්ර්ණාභරණ පුහුණු ආයතනෙයහි පාඨමාලා හදාරන 
ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට පදානය කළ ශිෂ්යත්ව සංඛ්යාව, ඒවාෙය් 
වටිනාකම සහ ශිෂ්යත්වලාභීන්ෙග් නාමෙල්ඛනයක් 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙන්ද?  

(ආ) (i) වර්ෂ 1977 සිට ෙම් දක්වා මැණික් හා 
සව්ර්ණාභරණ අපනයන මඟින් ඉපයූ විෙද්ශ 
විනිමය පමාණය, එක් එක් වර්ෂෙය්දී වර්ධනය වූ 
අයුරු දැක්ෙවන දත්ත සටහනක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 (ii) වර්ෂ 2015න් පසු මැණික් හා සව්ර්ණාභරණ 
කර්මාන්තෙයහි පවර්ධනය සඳහා රජය අලුතින් 
හඳුන්වා දුන් කෙමෝපායයන් සහ වැඩසටහන් 
කවෙර්ද; 

 (iii) වර්ෂ 2000 සිට ෙම් දක්වා චීනයට මැණික් 
අපනයනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් ඇතිවූ පවණතා 
එක් එක් වර්ෂය අනුව ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அபிவி த்தி  அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) 2016ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்டத்தின் 
177ஆம் இலக்க  ன்ெமாழிவின் ப , இரத்தினக்கல் 
மற் ம் ஆபரணங்கள் பயிற்சி நி வனத்தில் 
பாடெநறிகைளக் கற்கும் மாணவ மாணவிக க்கு 
வழங்கப்பட்ட லைமப்பாிசில்களின் எண்ணிக்ைக, 
அவற்றின் ெப மதி மற் ம் லைமப்பாிசில் 
ெப நர்களின் ெபயர்ப்பட் யல் ஆகியவற்ைற 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 1977ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இற்ைறவைர, 
இரத்தினக்கல் மற் ம் ஆபரணங்கள் 
ஏற் மதியின் லம் ஈட்டப்பட்ட ெவளிநாட் ச் 
ெசலாவணியின் அள  ஒவ்ெவா  வ டத்தி ம் 
வளர்ச்சியைடந்த ைறையக் காட் ம் தர  
அட்டவைணைய சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (ii) 2015ஆம் ஆண் ன் பின்னர் இரத்தினக்கல் 
மற் ம் ஆபரணங்கள் ைகத்ெதாழி ன் 
ேமம்பாட் க்காக அரசாங்கத்தினால் திதாக 
அறி கம் ெசய்யப்பட்ட ேலாபாயங்கள் 
மற் ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யாைவ; 

 (iii) 2000ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம்  இற்ைறவைர 
சீனா க்கு இரத்தினக்கல் ஏற் மதி ெதாடர்பில் 
ஏற்பட்ட ேபாக்குகைள ஒவ்ெவா  
வ டத்தின்ப  சமர்ப்பிப்பாரா; 

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 

asked  the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs : 

(a) Will he inform this House whether he will submit 
the number of scholarships awarded to students 
following courses at the Gem and Jewellery 
Training Institute, their value and a list of 
scholarship recipients as per Proposal No.177 of 
the 2016 Budget? 

(b)  Will he also inform this House- 

 (i) whether he will submit a data chart setting 
out the growth each year of foreign 
exchange earned through the export of gem 
and jewellery from 1977 up to now; 

 (ii) the strategies and programmes introduced 
anew by the Government after 2015 for the 
promotion of the gem and jewellery 
industry; and 

 (iii) whether he will submit the trends in 
exporting gems to China in respect of each 
year from 2000 up to now? 

(c) If not, why?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා (මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன - மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் 
சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට  
පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ)  2016 වර්ෂය තුළ මැණික් හා සව්ර්ණාභරණ කර්මාන්තෙය් 
ශිෂ්යයන් පුහුණු කිරීම සඳහා මැණික් හා සව්ර්ණාභරණ 
පර්ෙය්ෂණ හා අභ්යාස ආයතනය විසින් ශිෂ්යත්ව 230ක් 
පිරිනැමීමට කටයුතු කර ඇත. ඒ පිළිබඳ විසත්ර පහත පරිදි 
ෙව්. 

 

 
 

(ආ)  (i)  1977 වසර සිට 2016 වසර දක්වා මැණික්             
හා සව්ර්ණාභරණ අපනයන දත්ත ඇතුළත් 
සංඛ්යාෙල්ඛන වාර්තාවක් ඇමුණුම (01) ෙලස 
ඉදිරිපත් කරමි.   

        (ii)   මැණික් හා සව්ර්ණාභරණ කර්මාන්තය පවර්ධනය 
සඳහා පහත ෙයෝජනා කියාත්මක කිරීම සඳහා 
ජාතික මැණික් සහ සව්ර්ණාභරණ අධිකාරිය 
කටයුතු කරමින් පවතී.  

  ව්යාපෘතිය/අරමුදල්  
මූලාශය 

පුහුණු කරන 
ලද ශිෂ්යයන් 
සංඛ්යාව 

ඒ සඳහා 
වැය 
කරන ලද 
මුළු මුදල 

01 මැණික් නිර්මාණ 
තාක්ෂණ ශිල්පී 
ව්යාපෘතිය (ෙමම 
ව්යාපෘතිය මැණික් හා 
ස්වර්ණාභරණ 
අධිකාරිය, මැණික් හා 
ස්වර්ණාභරණ 
පර්ෙය්ෂණ හා අභ්යාස 
ආයතනය සහ මැණික් 
හා ස්වර්ණාභරණ 
සංගමය ඒකාබද්ධව 
කියාත්මක කරනු ලැබූ 
ව්යාපෘතියකි.) 

65 රුපියල් 
මිලියන 
1.3 

02 මැණික් හා 
ස්වර්ණාභරණ 
පර්ෙය්ෂණ හා අභ්යාස 
ආයතනෙය් අරමුදල් 
මඟින් 

165   

  පූර්ණ ශිෂ්යත්ව ලබාදුන් 
මුළු ශිෂ්ය සංඛ්යාව 

230   

  සහනදායී ගාස්තු පදනම 
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 • රත්නපුර පධාන මැණික් නගරය ෙලස ව්යාප්ත 
කිරීම සඳහා රත්නපුර ෙදමුවාවත මැණික් වීදිය 
සංවර්ධනය කිරීම. 

 • ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය සව්ර්ණාභරණ මිලදී ගන්නා 
පාරිෙභෝගිකයන්ෙග් විශව්ාසය දිනාගනු වස,් 
අධිකාරිෙය් පමිති මුදාව සහිත සව්ර්ණාභරණ 
විකිණීම අනිවාර්ය කිරීම සඳහා අවශ්ය වැඩ 
පිළිෙවළ සකස ්කිරීම සහ නීතිගත කිරීමට කටයුතු 
කිරීම. 

 • නව මැණික් සහ සව්ර්ණාභරණ පරීක්ෂා කිරීෙම් 
රසායනාගාරය ගාල්ෙල් පිහිටුවූ අතර, යාපනය, 
මහනුවර දිසත්ික්කවල එවැනි රසායනාගාරයන් 
පිහි ටුවිමට අවශ්ය කටයුතු සිදුකරෙගන යනු ලබයි. 

 • ජංගම ෙසේවයක් සැපයීම සඳහා මැණික් පරීක්ෂා 
කිරීෙම් පහසුකම් සහිත බස ් රථයක් මිලදී ෙගන 
ඇති අතර, එම ෙසේවාව ඉදිරිෙය්දී සැපයීම සඳහා 
අවශ්ය කටයුතු කරෙගන යනු ලබයි.  

 • 2017 වර්ෂෙය් කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
පිටවීෙම් පර්යන්තෙය් මැණික් අපනයන 
මධ්යසථ්ානයක් ඉදිකර ඇති අතර, එමඟින් 
මැණික් අපනයනය ඉතා ඉක්මනින් හා 
කාර්යක්ෂමව සිදු කරෙගන යාමට අවශ්ය 
පහසුකම් සලසා ඇත.  

 • ජාත්යන්තර පදර්ශනයන්හි ශී ලංකා මණ්ඩපය 
සංවිධානය කිරීම. 

  1. ෙහොංෙකොං 
  2. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය 
  3. තායිලන්තය 
  4. ජපානය 
  5. ජර්මනිය 
  6. චීනය 
  7. එක්සත් රාජධානිය 
  8. ඉන්දුනීසියාව 

 • මැඩගසක්රය, ටැන්සානියාව හා ඉතිෙයෝපියාව 
වැනි රටවල් සඳහා ෙවෙළඳ දූත සංචාර සංවිධානය 
තුළින් නව සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීම සහ එම 
රටවල්හි මැණික් ආනයනය හා පතල් කැනීම් 
සඳහා අවකාශය ලබා ගැනීම.  

  ගරු කථානායකතුමනි, 2016 වර්ෂය තුළ මැණික් 
හා සව්ර්ණාභරණ පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු ආයතනය 
මඟින් මැණික් හා සව්ර්ණාභරණ කර්මාන්තය 
පවර්ධනය කිරීම සඳහා ෙගන ඇති කියාමාර්ග 
පිළිබඳ විසත්ර ඇතුළත් ෙල්ඛනය මා සභාගත* 
කරනවා.  

 (iii)  2000 වසෙර් සිට 2016 වසර දක්වා චීනයට කරන 
ලද මැණික් අපනයන පිළිබඳ දත්ත ඇතුළත් 
සංඛ්යා ෙල්ඛන වාර්තාව ඇමුණුම 2 ෙලස දක්වා 
ඇත.  ඇමුණුම්  සියල්ල සභාගත* කරමි.  

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

591 592 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙද්ශීය ආදායම් පනත් ෙකටුම්පත සිකුරාදා දිනෙය් දී ෙම් ගරු 
සභාෙව් විවාදයට ගැනීමට නියමිතව තිෙබනවා. එම පනත් 
ෙකටුම්පත  මඟින්  මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය සඳහා 
ෙමෙතක් ලබා දී තිෙබන සියලුම බදු සානුබලයන් සහ බදු නිදහස් 
කිරීම් ඉවත් කරලා තිෙබනවා. 2006 අංක 10 දරන ෙද්ශීය ආදායම් 
පනෙතන් සහ එම පනතට ඉදිරිපත් කළ සංෙශෝධනවලින් මැණික් 
කර්මාන්තයට ලබා දී තිෙබන සහන මැණික් අපනයන පවර්ධනය 
සඳහා බරපතළ ෙලස ෙහේතු වුණා. නමුත් එම සහන ඉවත් කෙළොත් 
එම කර්මාන්තය මුළුමනින්ම කඩා වැෙටනවා. ඔබතුමා ෙම් 
පිළිබඳව මුදල් විෂය භාර අමාත්යතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරලා 
මැණික් කර්මාන්තය සඳහා ති ෙබන සහන නැවත ලබා දීම සඳහා 
මැදිහත් ෙවනවාද කියලා දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැනට ෙමය Committee Stage එෙක් 

තිෙබන නිසා ඒ අදහස් - 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා  (සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம - அபிவி த்தி உபாய ைறகள் 
மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்) 
(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies and International Trade) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා. 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ගරු කථානායකතුමනි, මැණික් කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න 

අය ෙම් ගැන අෙප් මුදල් අමාත්යතුමා එක්ක සාකච්ඡා කළා. ඒ 
අනුව, එම සහන ලබා දීමට  Committee Stage එෙක්දී තීරණයක් 
ෙගන තිෙබනවා. 

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

ෙද්ශීය ආදායම් පනත් ෙකටුම්පතට අදාළ විවාදය සිකුරාදා 
පැවැත්ෙවනවා නම්,  ගරු අමාත්යතුමා එම පනත් ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කරන සංෙශෝධන ෙහට ෙහෝ අනිද්දා  
කරුණාකර අපට ලබා ෙදන්න. අපිත් ඒ පිළිබඳව උනන්දු වන්ෙන් 
එය රෙට් කෘෂිකර්මය, අෙනකුත් කර්මාන්ත, ෙසේවක අර්ථ සාධක 
අරමුදල ආදි සියල්ලට බලපාන නිසායි. ෙද්ශීය ආදායම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙහට සහ අනිද්දා යන දවස් ෙදෙක්ම 
සම්පූර්ණෙයන් වැඩ නතර කරනවා.  ඔබතුමන්ලා ඒ ටික අපට 
කලින් ෙදනවා නම් ෙම් අවුල ඇති වන්ෙන් නැහැ. 

ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
මම අද උෙද්ත් ගරු මුදල් අමාත්යතුමා සමඟ ෙම් පිළිබඳව 

සාකච්ඡා කළා.  ෙම් විවාදයට ඉස්සර ෙවලා එය ලබා ෙදන්න 
එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මා හිතන විධියට ගරු සභානායකතුමාත් ඒ සම්බන්ධෙයන් 

යම් උත්සාහයක් ගන්නවා. අපි අද උෙද්ත් ඒ ගැන කතා කළා. 
එතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් යම් පියවරක් ගන්නවා ඇති. [බාධා 
කිරීමක්] He is trying to do that.   

 
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) 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් 

ෙකටුම්පතද?  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදකම.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙද්ශීය ආදායම් පනත් ෙකටුම්පත. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි ෙද්ශීය ආදායම් පනත් ෙකටුම්පත සිකුරාදා විවාදයට 

ගන්නවා. හැබැයි අපි එදාට ඡන්දයක් ගන්ෙන් නැහැ. සංෙශෝධන 
එකසිය ගණනක් තිෙබනවා. ඒ සංෙශෝධන ගැන කතා කරන්න 
තවත් දවසක් ෙදනවා.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් 

ෙකටුම්පත? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් 

ෙකටුම්පත 24 වැනිදා විවාද කරලා,  අපි එදිනම  ඡන්දය ගන්නවා.   

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ඒකටත් සංෙශෝධන තිෙබනවාද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
සංෙශෝධන-  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මා සිතුෙව්  දවස් ෙදෙක්ම පැවැත්ෙවන විවාදවලට කල් 

ෙදනවා කියලායි.  එෙහම ෙනොෙවයිද?  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
No. There was a change 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
You have changed that. I was not aware of it.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
24වැනි දා පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) 

පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ විවාදය පවත්වා ඡන්දය ගන්නවා. නමුත් 
සිකුරාදා පැවැත්ෙවන ෙද්ශීය ආදායම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ 
විවාදෙය් දී  ඡන්දය ගන්ෙන් නැහැ.  එම පනත් ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධෙයන් 6වන දා ඡන්දය ගන්නවා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අවශ්ය සංෙශෝධන කලින් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ද?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
විෂය භාර අමාත්යතුමාට මා ඒ පිළිබඳව දන්වන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පුළුවන් නම් කල් ඇතිව භාර ෙදන්න.  

 
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) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා මතු කරපු පශ්නයම තමයි මමත් 

අහන්ෙන්. පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) 
පනත් ෙකටුම්පතට අදාළ සංෙශෝධන දැනට අපට ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා.  

ඒ සංෙශෝධන, දැන් ෙවමින් තිබුණු සාකච්ඡාවත් එක්ක 
කිසිෙසේත්ම සම්බන්ධ ෙනොවුණු සංෙශෝධන. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙමොකද, නව මැතිවරණ කමයක් පිළිබඳව, ඒක 
පවත්වන ආකාරය පිළිබඳව දීර්ඝ ෙලස සාකච්ඡා කරලා පළාත් 
සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමා එකඟතාවකට ආවා, ඒක 
සභාගත කරන බවට. ගරු කථානායකතුමනි, හැබැයි දැන් ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්, ෙහට සාකච්ඡාවට ගන්නවා කියලා- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙහට දවස ඇතුළත- 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, සාකච්ඡාවට ගන්නවා කියලා, දැන් 

අෙප් ළඟ තිෙබන සංෙශෝධන කිසිෙසේත්ම අර කථා කරලා තිෙබන 
එකත් එක්ක සම්බන්ධ නැති සංෙශෝධන.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභානායකතුමනි, ඒ ටික ඔක්ෙකෝම ෙහට උෙද්ට ෙදන්න 

පුළුවන්ද?  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙහට දවස ඇතුළත ෙදනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද දිනෙය් අපට ලබා ෙදනවා නම් 

වඩාත් ෙහොඳයි.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි උත්සාහ කරනවා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා උත්සාහ කරාවි. ෙමොකද, අපි ඉල්ලීමක් කළා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහම නැතුව බැහැ. ෙමොකද,- 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඇත්තටම ගරු කථානායකතුමා මට දුරකථනෙයන් කථා 

කරලා කිව්වා, සංෙශෝධන ටික ඉක්මනට ලබා ෙදන්න කියලා.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඉස්සර ෙවලාම කරන්න ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා 

දන්නවාද? ෙම් දමලා තිෙබන ඒවා අයින් කර ගන්න ඕනෑ. ෙම්වා 
කිසිෙසේත්ම සම්බන්ධ නැති ඒවා.  
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙකොෙහොමටත් පනත් ෙකටුම්පතකට කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී 

සංෙශෝධන ෙගෙනන්න පුළුවන්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම්ක පනතම ෙනොෙවයි, සංෙශෝධනම තමයි ෙගෙනන්ෙන්.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කලින් සාකච්ඡා ෙනොකළ සංෙශෝධන ෙගෙනන්නත් පුළුවන්. 

එෙහම එකක් නැහැ. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නමුත් අපට කල් තියා දුන්ෙනොත් ෙම්ක කිසි කරදරයක් නැතුව 

ඉවරයක් කර ගන්න පුළුවන්. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපිත් එකඟයි, ඉක්මනින් සම්මත 

කරෙගන ඉක්මනින් ඡන්දයට යන්න. ගරු සභානායකතුමනි, 
හැබැයි ඔබතුමා දැන් කිව්වාම ෙහට ඡන්දයට- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඡන්දය ඉක්මනට ඉල්ලනවා ෙන්. හැමදාම ඡන්දය ඉල්ලනවා.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. ගරු කථානායකතුමනි, කථා කරන්න 

ඉඩ ෙදන්න කියලා කියන්න. ෙමොකක්ද ෙම්ක? පශ්නය අහනකල් 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
හැමදාම ඡන්දයක් ඉල්ලනවා. ෙම්ක කල් දමන්නයි ෙම් 

හදන්ෙන්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අහන එකට උත්තර ෙදන්න. ගරු කථානායකතුමනි, අපිත් 

එකඟයි ෙම් පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) 
පනත් ෙකටුම්පත ඉක්මනින්ම සම්මත කරලා ඡන්දය තියන්න. 
හැබැයි ගරු කථානායකතුමනි, ඇමතිතුමා කියනෙකොට දැන් 
අනිද්දා සංෙශෝධන සම්මත කරනවා කියලා, අපි ළඟ සංෙශෝධන 
කිසිවක් නැහැ. ඒ නිසා අපට ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභානායකතුමනි, ෙහට දවල් 12.00 වන විට අනිවාර්යෙයන් 

ෙදන්න. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහට දවල් 12.00 වන විට ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ඉල්ලීමක් කළා. අද ෙදන්න කියලා තමයි කිව්ෙව්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම ඇමතිතුමාට දන්වා තිෙබනවා. එතුමා විෙද්ශගත ෙවලායි 

ඉන්ෙන්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නමුත් අද නැති නිසා ෙහට ෙදනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් විවාදයට එන්න. ෙම් ඡන්ද කල් දමන්න හදන්න එපා.  

ඡන්දය කල් දමන්නයි ෙම් හදන්ෙන්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු සභානායකතුමා කියන පරිදිම 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත හැකිතාක් ඉක්මනින් සම්මත කර ගන්න ඕනෑ. මම 
එයට සම්පූර්ණෙයන්ම එකඟයි.  නමුත් ගරු කථානායකතුමනි, 
අපට මතු වන එක් පධාන ගැටලුවක් තිෙබනවා. එම ගැටලුව, 
මමත් තව ගරු මන්තීවරු පිරිසක් අත්සන් කරපු ලියමනකින් 
ඔබතුමාට භාර දුන්නා. ඔබතුමාට තමයි තීන්දු කරන්න 
තිෙබන්ෙන්, ෙම් ඉදිරිපත් කරන සංෙශෝධන සැබැවින්ම ෙම් රාමුව 
තුළ පිළිගත හැකි සංෙශෝධනද, ෙනොෙව්ද කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, අපි ෙහට උෙද් ඉදිරිපත් කරනවා ෙන්. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය දුන් නඩු තීන්දුව අනුව තමයි අපි සංෙශෝධන 

ෙගෙනන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
සංෙශෝධන ෙගෙනන්ෙන්, ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩු තීන්දුව 

අනුව තමයි. නමුත්, අපි දන්ෙන් නැහැ දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙමොනවාද - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩු තීන්දුව අනුව අපි සංෙශෝධන 

ෙගෙනනවා. ඇයි, ෙම්ක කල් දමන්න හදන්ෙන්? 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අපි කල් දමන්න හදනවා ෙනොෙවයි. පනත් ෙකටුම්පත සම්මත 

කර ගන්න අපට ඕනෑ. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඇයි, කල් දමන්න හදන්ෙන්?  
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු සභානායකතුමනි, ඔබතුමන්ලා කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී 

සංෙශෝධන ෙගෙනන්ෙන් නැත්නම් පනත් ෙකටුම්පත ෙකළින්ම 
සම්මත කර ගන්න අපට පුළුවන්. තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි කාරක 
සභා අවස්ථාෙව්දී සංෙශෝධන වගයක් ෙගනැල්ලා ෙම්ක අවුල් 
කරන්න හදන්ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නීතිපතිතුමා - 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ෙහට උෙද් බලමු.  
 

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, පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද කමය 

ගැන ෙම් රෙට් විශාල විවාදයක් ගියා. එදා ෙයෝජනා කරපු කමයට 
පක්ෂ අතර එකඟත්වයක් තිබුෙණ් නැහැ; ෙපොදුෙව් තිබුෙණ් 
විරුද්ධත්වයක්. විවිධ පක්ෂ අරෙගන, ෙම් කමයත් ෙවනස් 
කරන්ෙන් නැතුව එකඟ කර ගන්න කල් ගියා. දැන් අපි ඒ වැඩ 
කටයුත්ත කරලායි තිෙබන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ, අෙප් කාන්තා 
නිෙයෝජිතයන් සමඟ ගරු ඇමතිතුමා තව සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා. 
මම හිතන විධියට දැනටම සංෙශෝධන 55ක් මැතිවරණ  
ෙකොමිසෙමන් දීලා තිෙබනවා. ෙහට ෙම් ටිකත් ලබා ෙදන්නම්.  

ෙදවනුව, පනත් ෙකටුම්පතක් තිෙබනවා නම්, ෙද වන වර 
කියවීමට ඉස්ෙසල්ලා සංෙශෝධන භාර දිය යුතු ෙව්ලාව කියලා 
තිෙබනවා. එතැනදී අවශ්ය නම් ස්ථාවර නිෙයෝග යටෙත්  
පශ්නයක් මතු කර ගන්න පුළුවන්. එෙහම නැතිව ෙම්ෙක් රාමුව 

ඇතුෙළේ කරන්න පුළුවන්ද, බැරිද කියලා විෙශේෂත්වයක් නැහැ. 
"සංෙශෝධන, ස්ථාවර නිෙයෝගවලට අනුකූල නම්" කියලා එතුමා 
කියනවා. මම නම් කිසි දවසක අහලා නැහැ, සංෙශෝධන, පනත් 
ෙකටුම්පෙත් රාමුව ඇතුෙළේ තිෙබනවාද නැද්ද කියලා. 
සාමාන්යෙයන් පනත් ෙකටුම්පතක් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට 
අනුකූලද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්න ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට 
යන්න පුළුවන්. සංෙශෝධනයක් ෙගනාෙවොත්, ඒක ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට අනුකූලද නැද්ද කියලා නීතිපතිතුමා උපෙදස් ෙදන්න 
ඕනෑ. ඔබතුමාට අෙනක් ස්ථාවර නිෙයෝග පශ්න තීරණය කරන්න 
පුළුවන්. මැතිවරණ පැවැත්වීම ටිකක් පමාද වීම ගැන සමාව 
ඉල්ලනවා. ඇමතිතුමා එන්ෙන් අද විතරයි. අපි සියලු ෙදනාටම 
ඕනෑ, මැතිවරණය පවත්වන්නයි. දැන් අපි ඔක්ෙකොම එකඟ වුෙණ් 
ඒ නිසායි. අපි ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා ෙම්ක කරමු. එතෙකොට 
අපට එක එක තැන්වල තිෙබන ශක්තිය ෙමොකක්ද කියලා බලන්න 
පුළුවන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමා, අද උෙද් නිෙයෝජිත පිරිසක් ඇවිත් මට 

කිව්වා, "ඒ ෙගොල්ල සහෙයෝගය ෙදනවා. එම නිසා පුළුවන් තරම් 
ඉක්මනින් තිෙබන සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න." කියලා. එම 
නිසා මම ගරු සභානායකතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා ෙහට 
දවල්ට සංෙශෝධන ලබා ෙදන්න කියා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒක පිළිගන්නවා.  ෙමය ඉක්මනින් අවසන් කරන්න අපි 

තීරණය කරමු. තව කල් දමන්න බැහැ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම හිතන විධියට ඉදිරිපත් කරලා 

තිබුණු මැතිවරණ කමය විකෘති මැතිවරණ කමයක්. ඒ නිසා අපි 
ෙපොදු එකඟතාවකට ඇවිත් තිෙබනවා, නව මැතිවරණ කමයක් සහ 
එම මැතිවරණය  පවත්වන ආකාරය පිළිබඳව. ඒෙක් සංෙශෝධන 
තමයි ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, එය එෙසේ 
තිබියදී කලින් ඉදිරිපත් කළ සංෙශෝධනත් දැනට තිෙබනවා. දැන් 
ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය අනුව කලින් ඉදිරිපත් කරන ලද 
සංෙශෝධන හා එකඟතාවට එන ලද සංෙශෝධන අතර ගැටුමක් 
තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් කරුණ නිරාකරණය කර ගැනීමකින් 
ෙතොරව විධිමත් ෙලස නීති සම්පාදනය කරන්න බැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, දැන් අපට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන 
සංෙශෝධන, පැරණි මැතිවරණ කමය මත පදනම්ව ඉදිරිපත් කළ 
සංෙශෝධනයි. ඒකයි, නව මැතිවරණ කමයයි අතර ගැටුමක් එනවා. 
එම නිසා දැන් හරි එකඟතාවකට එන්න ඕනෑකම තිෙබනවා 
කලින් ඉදිරිපත් කළ සංෙශෝධනවලින් කුමන ෙකොටසද භාර 
ගන්ෙන්, කුමන ෙකොටසද ඉවත් කරන්ෙන් කියලා. අලුත් 
සංෙශෝධන ෙමොනවාද කියලා ෙපොදු එකඟතාවකට එන්ෙන් නැතිව 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත විවාදයට භාජන කරන්න බැහැ. දැන් කලින් 
නීතියට අනුරූපී වන සංෙශෝධන සහ නව සංෙශෝධන කියලා 
ෙදකක් තිෙබනවා. ඒ ෙදක එකිෙනක ගැෙටනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒකයි  දැනට ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය. අර 
සංෙශෝධන ටික ඉවත් කර ගන්න ෙවනවා. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා, ඒ ගැන පැහැදිලි කරන්න කැමැතිද?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය අනුව කාරක 

සභා අවස්ථාෙව්දී ඕනෑම සංෙශෝධනයක් ෙගෙනන්න පුළුවන්.   
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඕනෑම සංෙශෝධනයක්? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පුළුවන්, ව්යවස්ථාවට අනුකූලව. ව්යවස්ථාවට අනුකූලව 

සංෙශෝධනයක් ෙගෙනන්න පුළුවන්. ඒක තමයි කාලයක් තිස්ෙසේ 
පැවැති පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙහට දවාලට ඔබතුමා සංෙශෝධන ලබාෙදන්න. ඊට 

පස්ෙසේ අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමු. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්ව 

කාරණය ගැන මා යමක් කියන්න ඕනෑ. කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී 
විවිධ සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරනවා. සංෙශෝධන භාර දුන්නාට 
පස්ෙසේ පැරණි කමයට ෙනොව, අලුත් කමයට අනුකූල සංෙශෝධන 
විතරයි අපි භාර ගන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි කථා කරලා, 
පශ්නයක් තිෙබන සංෙශෝධන ඉවත් කරනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ෙහට සහ අනිද්දා උදෙය් කථා කරමු. ඒ ගැන පශ්නයක් නැහැ. 
අපටත් ඕනෑ, අප සියලුෙදනාම එකඟ වුණු කමය කියාත්මක 
කරන්නයි, ෙවන එකක් ෙනොෙවයි. අනික් සංෙශෝධන, මැතිවරණය 
පවත්වන්න වුවමනාය කියා මැතිවරණ ෙකොමිසෙමන් දුන්නු 
සංෙශෝධනයි.  ෙකොයි කමය වුණත් ඒක බලපාන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහට උෙද්ට සංෙශෝධන ලැබුණාට පස්ෙසේ අපට ඒ ගැන කථා 

කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි පහසුම ෙද්. 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් ලිඛිතව දැනුම් දීෙමන් අනතුරුව, 

මීට පැයකට පමණ ෙපර ඔබතුමාෙග් කාර්යාලෙය්දී ඔබතුමා මුණ 
ගැහිලා පශ්නය මතු කළාට පස්ෙසේ අපට ලැබුණු ෙතොරතුර තමයි, 
"බහස්පතින්දා දවෙසේ ඡන්ද විමසීමක් කරන්ෙන් නැහැ. එම නිසා 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න කල් තිෙබනවා"යි කියන එක. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම අදහසක් ඊෙය් තිබුණා. සභානායකතුමා කියයි, එය 

ෙවනස් කළාය කියලා. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
අෙප් පශ්නය වන්ෙන් ෙමයයි. ගරු කථානායකතුමනි, 2012 

අංක 15 දරන පනත පිළිබඳව අපි දන්නවා. මැතිවරණ ෙකොමිසම 
විසින් ෙයෝජනා කරන ලද සංෙශෝධන පිළිබඳව ගැටලුවක් නැහැ. 
අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පුන-පුනා කියා තිෙබනවා, මැතිවරණයක් 
ඉක්මනින්ම අවශ්යයි කියලා. ඒෙක් ගැටලුවක් නැහැ. 
සභානායකතුමනි, මැතිවරණ පවත්වනවාට විරුද්ධව මැතිවරණ 
කල් දමන්න හදනවාය කියා ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාවට වැරැදි 
මතයක් ෙදන්න උත්සාහ කරන්න එපා. මැතිවරණයක් අවශ්යයි. 
නමුත් අප විසින් සම්මත කරන ලද පනතින් පරිබාහිරව, ෙම් 
scope එෙකන් එළියට ගිහින්, කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී ෙවනත් 
සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් ගරු අගමැතිතුමනි, ඒක 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට පටහැනියි. අනුර දිසානායක මන්තීතුමාත් 
මතු කෙළේ ඒ කාරණයමයි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒ කාරණය ෙනොෙවයි. එතුමා ෙවන කාරණයක් කිව්ෙව්.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙවන කාරණාවක් ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි කියන්ෙන්, 

මැතිවරණය පවත්වමු. ඒෙක් කිසි පශ්නයක් නැහැ කියලායි. ෙම් 
සංෙශෝධන පිළිබඳව කිසි ගැටලුවක් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We will discuss it tomorrow.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
පනතත් එක්ක ගැෙටන සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරනවා 

නම්, කථානායකතුමා විධියට ඔබතුමා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට 
එෙරහිව යමක් ෙවන්න ෙදන්ෙන් නැතුව - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක අෙප් රාජකාරියක්. ඒක අෙප් වග කීමක්. එතුමා අෙප් 

වගකීම ඉෂ්ට කරන්න හදනවා. සංෙශෝධන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට පටහැනිද, නැද්ද කියන එක අෙප් වග කීමක්. 
දැනටමත් අපි නීතිපතිතුමාෙග් සහෙයෝගය ලබාෙගන ඒ කටයුතු 
අවසන් කර තිෙබනවා. ඒක අෙප් වගකීමයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. අපි ෙහට කථා කරමු.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, එක වචනයක් කියන්න තිෙබනවා.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ෙමතැනින් අවසාන කරමු. ෙහට සංෙශෝධන ලැබුණාට 

පස්ෙසේ අපට ඒ ගැන කථා කරන්න පුළුවන්.  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අපි කවුරුත් දන්නවා, සංෙශෝධන කියන්ෙන් ෙමොනවාද 

කියලා. නීතිපතිතුමාෙගන් විමසමින් අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඕනෑ තරම් පනත් ෙකටුම්පත් සම්මත කරෙගන තිෙබනවා. නමුත් 
සංෙශෝධනයක නාමෙයන් අලුත්ම අදහසක් ෙම් පනතට ඇතුළත් 
කරන්න හැදුෙවොත් ඒක සං ෙශෝධනයක් වන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි  ඒ ගැන ෙහට බලමු. ඒකයි මා කිව්ෙව්, 

අපට ඒ ගැන වාද විවාද කරන්න පුළුවන්ය කියලා. Shall we get 
back to the main Business of the Day? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය ආණ්ඩුව දහඅට වන 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය උෙද් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරලා සවස සම්මත කළා. -[Interruption.] That is relevant. 
දහඅට වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය උෙද් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා සවස 3ට සම්මත කළා. දැන ් 
ෙමතැනට ඇවිල්ලා සම්පදාය ගැන කථා කරනවා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපට වුවමනා එක මැතිවරණ කමයක් 

හැම මට්ටෙමන්ම කියාත්මක කරන්නයි. ෙම්වා ඔක්ෙකෝම අත් 
හදා බැලීම්. ෙම් වාෙග් අවස්ථාවකදී ජනතාව ඡන්දය දුන්නාම 
ඔවුන් පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයට පුරුදු ෙවනවා. මම හිතන්ෙන් 
නැහැ, ඒකට කවුරුවත් විරුද්ධ ෙවන්න ඕනෑ කියලා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඇයි විරුද්ධ? 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙම්වා පටහැනි නම් කමක් නැහැ. පටහැනි නම් අපි ෙම්වා 

ඉවත් කරන්න ඕනෑ. ඒකට මමත් එකඟයි. ෙමොකද, පටහැනිව 
තියන්න බැහැ. ෙම්ක එදා ෙගනා සංෙශෝධනය වාෙග් ෙවන්න 
බැහැ. අපි පටහැනි ෙද් ඉවත් කරලා ජනතාව ඔක්ෙකෝටම 
අවස්ථාව ෙදමු පළමුවැනි වතාවට ෙම් අලුත් කමෙය් ෙයෙදන්න. 
එතෙකොට අඩු පාඩු තිෙබනවා නම්, අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
ෙග්න්න ඉස්ෙසල්ලා අපට පුළුවන් ෙම්වා ඔක්ෙකෝම නිවැරැදි 
කරන්න. එච්චරයි අපි කියන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මට ෙපෙනන විධියට ෙමතැන දැන් 

පශ්නයක් ඇත්ෙත් නැහැ. 

 
ලංකා බැංකුෙව් 5 වැනි නගර ශාඛාව: දුර්වල 

පාලනය 
இலங்ைக வங்கியின் 5வ  நகரக் கிைள: மந்தமான 

நி வாகம் 
FIFTH CITY BRANCH OF BANK OF CEYLON: INEFFICIENT 

ADMINISTRATION  
1580/’17 

5. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ                  

පශ්නය- (1): 

(අ) (i) ෙකොළඹ ෙකොටුෙව් පිහිටි ලංකා බැංකුෙව්, 5 වැනි 
නගර ශාඛාව 1975.05.15 දින ආරම්භ කළ බවත්; 

 (ii) ෙම් වන විට ගනුෙදනුකරුවන් 60,000කට අධික 
පිරිසක් එහි ගිණුම් ආරම්භ කර ඇති බවත්; 

 (iii) වර්තමාන කළමනාකාරිත්වෙය් ඇති දුර්වල 
නිදාශීලී පාලනය ෙහේතුෙවන් ෙමම බැංකු ශාඛාව 
යම් පමාණයකට පහතට වැටී ඇති බවත්; 

 (iv) ඒ ෙහේතුෙවන් ෙමම ශාඛාව, ෙකොළඹ නගර 
ශාඛාවට අනුයුක්ත කිරීමට සූදානම් වන බවත්; 

 එතුමා දන්ෙන්ද?  

(ආ) (i) දක්ෂ කියාශීලී කළමනාකාරිත්වයක් යටෙත් ෙමම 
ශාඛාව ෙමම සථ්ානෙය්ම පවත්වාෙගන යෑෙමන් 
ගිණුම්හිමියන් 60,000කට පහසුකම් සැලෙසන 
බව  පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, ෙමම බැංකු ශාඛාව ෙමම සථ්ානෙය්ම 
පවත්වාෙගන යාමට පියවර ගන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ெகா ம் , ேகாட்ைடயில் அைமந் ள்ள 
இலங்ைக வங்கியின், 5 ஆவ  நகரக் கிைள 
1975.05.15ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப் 
படெதன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  60,000க்கும் அதிகமான வா க் 
ைகயாளர்கள் அங்கு கணக்குகைள ஆரம்பித் ள் 
ளனெரன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபாைதய காைமத் வத்தில் காணப்ப ம் 
பல னமான உயிர்த் ப்பற்ற நி வாகம் 
காரணமாக இவ்வங்கிக் கிைள ஓரள  

ழ்ச்சியைடந் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iv) இதன் காரணமாக இக்கிைளைய, ெகா ம்  
நகர கிைள டன் இைணக்கத் தயாராகின் 
றனெரன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா?  

603 604 
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(ஆ) (i) திறைமமிக்க சு சு ப்பான காைமத் வத்தின் 
கீழ் இக்கிைளைய இேத இடத்தில் ேபணி 
வ வதன் லம் 60,000 கணக்கு உாிைமயாளர் 
க க்கு வசதிகள் கிைடக்கின்றெதன்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  வங்கிக் கிைளைய இேத 
இடத்தில் ேபணிவர நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Public Enterprise Development: 

(a) Is he aware that - 
 (i) the Bank of Ceylon 5th City Branch in 

Colombo Fort was started on 15.05.1975;  
 (ii) over 60,000 customers have opened 

accounts with the aforesaid branch as at 
present; 

 (iii) the aforesaid branch has started to fail due 
to the poor, inefficient administration of the 
present management; and 

 (iv) there are plans to attach this branch to the 
Colombo City Branch for the aforesaid 
reason? 

(b) Will he inform this House - 
 (i) whether he is aware that 60,000 customers 

will be provided with facilities if the 
aforesaid branch is continued at the same 
location under an efficient, management; 
and 

 (ii) if so, whether steps will be taken to 
continue running this bank at the same 
location? 

(c) If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම ඒ පශ්නයට පිළිතුරු ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) නැත. 

 (iii) එකඟ විය ෙනොහැක. 

 (iv) ෙම් වන විට ඒකාබද්ධ කර ඇත.  

(ආ) (i) නැත. 

 (ii)  නැත. 

(ඇ)   අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගනුෙදනුකරුවන් 60,000ක් පමණ සිටින ෙකොළඹ ෙකොටුෙව් 
පිහිටි ලංකා බැංකුෙව් 5වැනි නගර ශාඛාව ෙම් විධියට ඒකාබද්ධ 
කරලා අෙහෝසි කිරීමට ෙහේතු වන කාරණා ෙමොනවාද කියලා 
ඔබතුමා ෙම් සභාවට කියනවා ද? 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මම පළමුෙවන්ම කියන්න ඕනෑ, එම ශාඛාෙව් ගනුෙදනු 

කරුවන් 60,000ක් පමණ සිටිෙය් නැති බව. 15,000ක පමණ 
ගනුෙදනුකරුවන් සංඛ්යාවක් තමයි ඒ ශාඛාෙව් සිටිෙය්. එයිනුත් 
ස්ථාවර ගිණුම් හැටියට ගනුෙදනුකරුවන් 16ෙදෙනකුෙග් තමයි 
වැඩිම ගිණුම් තිබුෙණ්.  ෙම් ශාඛාව ඒකාබද්ධ කරලා දැන් මාස 
5ක් ෙවනවා. අද වන තුරු කිසිම ෙකෙනකුෙගන් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පැමිණිල්ලක් ඇවිල්ලා නැහැ. සියලු පහසුකම් 
තිෙබන ශාඛාවකට තමයි 5වැනි නගර ශාඛාව ඒකාබද්ධ කෙළේ. 
මීටර් 50ක් දුරින් තමයි අලුත් බැංකු ශාඛාව තිෙබන්ෙන්. කලින් 
බැංකු ශාඛාව තිබුණු තැන වාහන නවත්වන්න බැහැ. ෙමතැන 
වාහන නවත්වන්නත් පුළුවන්.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
බැංකු ශාඛාව ඒකාබද්ධ කෙළේ වාහන නවත්වන්න බැරි 

පශ්නය නිසා ද? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
නැහැ, වාහන නවත්වන්න බැරිවීම එක ෙහේතුවක් විතරයි.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එෙහම නම්, අෙනක් ෙහේතුත් කියන්න. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙහේතු කියන්නම්. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ගරු මන්තීතුමා. ඔබතුමා 

කියපු විධියට ගනුෙදනුකරුවන් 60,000ක් හිටිෙයත් නැහැ. ඒකත් 
වැරැදියි. සියලු පහසුකම් සහිතව මීටර් 50ක් එහායින් තමයි ෙම්ක 
නැවත ස්ථාපිත කෙළේ. ගනුෙදනුකරුවන් මාස 5ක් තිස්ෙසේ කිසිම 
කථාවක් නැතිව තමන්ෙග් ගනුෙදනු කරෙගන යනවා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙමය 5 වැනි ශාඛාව හැටියට විවෘත කිරීමට යම් ෙහේතුවක් 
තිබුණා ෙන්. ඒ ෙහේතුව දැන් වන විට නිෙෂේධ ෙවලා ද?  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔව්, වඩාත් ෙහොඳ පහසුකම් එම ස්ථානෙය් තිබුෙණ් නැහැ. එම 

ස්ථානය සියලු පහසුකම්වලින් සමන්විත ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. 
මීටර් 50ක් එහායින් දැන් තිෙබන තැන සියලුම පහසුකම් එක්ක 
ගනුෙදනු කරන්න පුළුවන්. මාස පහක් තිස්ෙසේ කිසිම පශ්නයක් 
නැතිව ගනුෙදනුකරුෙවෝ ගනුෙදනු කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, පශ්න අංක 6-1585/'17-(1), ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 
ජයතිස්ස මහතා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම එම 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. 
 

 
විදුලිය උත්පාදනෙය්දී සව්ාභාවික දව වායු භාවිතය: 

විසත්ර 
மின் ற்பத்திக்குத் திரவ நிைல இயற்ைக வா வின் 

பயன்பா : விபரம் 
 USE OF LIQUIFIED NATURAL GAS IN ELECTRICITY 

GENERATION: DETAILS 
1607/’17 

8. ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1): 

(අ) (i) ශී ලංකාෙව් විදුලිය  උත්පාදනය කිරීෙම්දී දව 
තත්ත්වයට පත්කළ සව්ාභාවික වායු -LNG- 
භාවිත කිරීම සඳහා රජය විසින් තීරණයක් ෙගන 
තිෙබ්ද; 

 (ii) ශී ලංකාව තුළ නිෂ්පාදිත සව්ාභාවික වායු 
වාණිජමය භාවිතයට ගැනීමට තවමත් හැකියාවක් 
ෙනොමැති බව දන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, විදුලි උත්පාදනය කිරීම සඳහා අවශ්ය 
කරන දව තත්ත්වයට පත් කළ සව්ාභාවික වායු ශී 
ලංකාවට ආනයනය කිරීම සහ ගබඩා කිරීම 
පිළිබඳව රජයට ඇති  වැඩපිළිෙවළ කවෙර්ද; 

 (iv) එෙසේ  ෙනොමැති නම්, දව සව්ාභාවික වායු 
හඳුන්වාෙදන බව පවසමින් රජය විසින් සිදු කරනු 
ලබන්ෙන් ඩීසල් මඟින් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරනු 
ලබන බලාගාර ඉදිකිරීෙම් කියාදාමයක්ද; 

 (v) එවැනි අනතුරුදායක තත්ත්වයක් පවතින්ෙන් නම්, 
රජය පුනර්ජනනීය බලශක්තිය පවර්ධනය කිරීම 
සඳහා පියවර  ෙනොගන්ෙන් මන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම් ඒ මන්ද? 
 

மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைகயில் மின்சாரம் உற்பத்தி 
ெசய்யப்ப கின்றேபா  திரவ நிைலைமக்கு 
மாற்றப்பட்ட இயற்ைக வா ைவப் (LNG) 
பயன்ப த் வதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானம் 
ேமற்ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைகயில் உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட இயற்ைக 
வா ைவ வர்த்தக ாீதியாக பயன்ப த்திக் 
ெகாள்வதற்கு இன்ன ேம ஆற்றல் இல்ைல 
என்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், மின்சாரத்ைத உற்பத்தி 
ெசய்வதற்குத் ேதைவயான திரவ நிைலக்கு 
மாற்றப்பட்ட இயற்ைக வா ைவ இலங்ைகக்கு 
இறக்குமதி ெசய்தல் மற் ம் களஞ்சியப் 
ப த் தல் ெதாடர்பாக அரசாங்கத்திட ள்ள 
ேவைலத்திட்டம் யா  என்பைத ம்; 

 (iv) இன்ேறல், திரவ இயற்ைக வா ைவ அறி கம் 
ெசய்வதாகத் ெதாிவித்  அரசாங்கம் டீசல் லம் 
மின்சாரம் உற்பத்தி ெசய்கின்ற மின் உற்பத்தி 
நிைலயங்கைள நிர்மாணிக்கும் ெசயற்பாட்ைட 
ேமற்ெகாள்கின்றதா என்பைத ம்; 

 (v) அவ்வாறான அபாயகரமான நிைலைம 
காணப்ப மாயின், அரசாங்கம் ப்பிக்கத்தக்க 
சக்திைய ேமம்ப த்த நடவ க்ைக ேமற் 
ெகாள்ளாதி ப்ப  ஏன் என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Power and Renewable Energy: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether the Government has taken a 
decision to use Liquified Natural Gas 
(LNG) to generate electricity in Sri Lanka; 

 (ii) whether he is aware that so far there is no 
possibility of using natural gas produced in 
Sri Lanka for commercial use; 

 (iii) if so, the plan the Government has for 
importing and storing Liquified Natural 
Gas required for generating electricity; 

 (iv) if not, whether it is a process of 
constructing power plants in which 
electricity is produced out of diesel that the 
Government is doing, in the guise of 
introducing Liquified Natural Gas; and 

 (v) if such a risky situation prevails, why does 
the Government not take steps to promote 
renewable energy? 

(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 කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) (i)  ඔව්.  

  ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඒ තීරණය අරෙගන 
තිෙබන්ෙන් කාරණා කිහිපයක් නිසායි. ඒ 
කියන්ෙන්, සම්පූර්ණ පද්ධතිය LNGවලින් 
ධාවනය කරන්න ෙනොෙවයි. අෙප් අෙප්ක්ෂාව, 
අෙනකුත් මූලාශ සමඟ LNG භාවිත කරන්නයි.  
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 (ii)   දැනට "ඔව්'. තවමත් ශී ලංකාව තුළ නිෂ්පාදිත 
සව්ාභාවික වායු වාණිජමය ෙලස භාවිතා කළ 
ෙනොහැක. ශී ලංකාවට අයිති මුහුදු සීමාවක් තුළ 
සව්ාභාවික වායු ඉන්ධනයක් ෙලස ලබා ගැනීමට 
හැකි බව පරීක්ෂණවලදී ෙපනී ෙගොස ්තිෙබනවා. 
ඒ පිළිබඳ ෙබොෙහෝ ගෙව්ෂණ කරලා තිෙබනවා; 
වාණිජමය අධ්යයන කරලා තිෙබනවා. නමුත්,       
ශී ලංකාෙව් ෙපොෙළොව යට තිෙබන සව්ාභාවික 
වායු පාෙයෝගිකව පෙයෝජනයට ගත හැකි 
වාණිජමය කියාවලියක් විවිධ ෙහේතු නිසා තවමත් 
ආරම්භ ෙවලා නැහැ. 

 (iii)  ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය ඉතාමත් වැදගත් 
පශන්යක්. ෙමවැනි පශන්යක් මතු කිරීම පිළිබඳ 
මම ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත වනවා. ශී ලංකාෙව් 
බලශක්ති සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කිරීම, විදුලිබල 
ක්ෙෂේතය සඳහා ෙයොදා ගන්නා ඉන්ධන 
විවිධාංගීකරණය කිරීම සහ විදුලි ජනන වියදම 
අවම කිරීම යන කරුණු අරමුණු කර විදුලිබල 
ජනනය සඳහා ඉන්ධනයක් ෙලස සව්ාභාවික 
වායුව ෙයොදා ගැනීම පධාන කරගත් පතිපත්තිමය 
තීරණ ගණනාවක් සම්බන්ධව මූලික එකඟතාවට 
පැමිණ ඇත. ඇමුණුෙමහි දැක්ෙව්.  ඇමුණුම 
සභාගත* කරමි.  

  රජය ෙවනුෙවන් විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති අමාත්යාංශය, ඒ වාෙග්ම පධාන 
වශෙයන්ම ෙම් රෙට් ඉන්ධන භාවිත කරන ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය සහ ඒ අනුබද්ධ ආයතන.  

 (iv)    ඊළඟ පශන්ය විධියට ඔබතුමා අසන්ෙන්, 
ඇත්තටම LNGවලින් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරනවා 
කියලා කිව්වාට සත්ය වශෙයන්ම  ඩීසල් මඟින් 
විදුලිය නිෂ්පාදනය කරනු ලබන බලාගාර හදනවාද 
කියලා. LNG හරහා ඒ කියන්ෙන්, ගල් අඟුරු 
භාවිතය පිළිබඳ පසුගාමී මතයක් ඇතිෙකොට LNG 
නමින් ඩීසල් බලාගාර ආරම්භෙකොට දිගටම 
ඩීසල්වලින් දුවන්නද හදන්ෙන් කියලා. 
ඇත්තවශෙයන්ම එය ඉතාම සාධාරණ පශන්යක්.  

  මීට කලින් ෙමගාෙවොට් 300ක බලාගාරයක් 
ෙකරවලපිටිෙය් ආරම්භ කළා. එය දැන් තිෙබනවා. 
එම බලාගාරය ඉක්මනින්ම LNG වලට හරවන්න 
අෙප්ක්ෂා කළා. නමුත් එෙහම වුෙණ් නැහැ.  
ඇත්තවශෙයන්ම ඒ පිළිබඳව ඉතිහාසය ෙසොයා 
බැලුවාම ෙප්නවා, එෙසේ LNG ලබා ගැනීමට ෙහෝ 
ඒවා ගබඩා කිරීමට අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළක් 
ඉක්මනින් සකස ්කිරීමට කිසිෙවකුට උනන්දුවක් 
ෙනොතිබුණු බව. නමුත් වර්තමාන රජය බලයට 
පත් වුණාට පසේසේ, බලශක්ති මූලාශ 
විවිධාංගීකරණය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් 
ගල්අඟුරු, දවීකෘත සව්ාභාවික වායු, -LNG-  සූර්ය 
බලය, සුළං බලය ඒ වාෙග්ම  ඩීසල්   යන ෙම් 
සියලුම මූලාශ පිළිබඳව අපි ෙසොයා බැලුවා; භාවිත 
කළා.   

  මම ඔබතුමාට වගකීෙමන් ෙමය කියනවා. ෙම්  
අනතුර අපි දන්නවා. ඒ කියන්ෙන් දැන් අපි 
අලුෙතන් ෙමගාෙවොට් 300ක තව බලාගාරයක් 
සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවා තිෙබනවා.  ඒ බලාගාරය -  

[බාධා කිරීමක්] LNG බලාගාරයක් සඳහා 
ෙටන්ඩර් කැඳවා තිෙබනවා. එම ෙටන්ඩරය තමයි 
පසු ගිය  දවසව්ල පශන්යකට ලක්වුණු ෙටන්ඩරය. 
එම ෙටන්ඩරය පිළිබඳ පශන්ය විසඳාෙගන අපි 
ඉසස්රහට යනවා. දැන ට ෙයෝජනා කර 
තිෙබන්ෙන්, ආරම්භක අවසථ්ාෙව් ඩීසල්වලින් 
කටයුතු කරන්න,  නමුත් වසරක් ඇතුළත LNG 
වලට මාරුෙවන්න. එෙහම කරන්න නම්  terminal 
එකක්  අවශ්යයි. ඒ කියන්ෙන් දවීකෘත වායු 
ෙගොඩබෑමට සහ ගබඩා කර  තැබීමට වුවමනා 
කරන වැඩ පිළිෙවළක් අවශ්යයි. ෙම් පිළිබඳව 
රජය ඉතාමත් පැහැදිලි පතිපත්තියක ඉන්නවා. ඒ 
පතිපත්තිය අනුව  විදුලිබල මණ්ඩලෙය් අවශ්යතා 
සඳහා ෙමගාෙවොට් 1,000 ක ධාරිතාවට ගැලෙපන 
LNG terminal  එකක් ඉදි කර ගන්නට ඔවුනට 
අවසර දුන්නා.  

  ඒ වාෙග්ම Ceylon Petroleum Corporation  එක 
සහ ඉන්දු, ජපාන හවුල් ව්යාපෘතියක් ෙලස තවත් 
terminal  එකක් සඳහා ඔවුන්ට අවසර දීලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව දවීකෘත වායු ලබා ගැනීම 
ඉක්මනින්ම යථාර්ථයක් බවට පත් කරනවා. 
ෙමොකද, ඩීසල්වලින් පරිසර දූෂණය වැඩියි; මිල 
වැඩියි. ඒ නිසා ඒවායින් දිගින් දිගටම ෙදන්න 
බැහැ. දැනට තිෙබන combined-cycle power 
plants ඒ කියන්ෙන් ඩීසල්වලින් ෙහෝ බර 
ෙතල්වලින් දුවන යන්ත ඉක්මනින්ම  LNG වලට 
පරිවර්තනය කිරීමට අපි කටයුතු කරනවා.  

 (v)   ෙමය ඉතාම වැදගත් පශන්යක්. ගරු මන්තීතුමනි, 
එවැනි අනතුරුදායක තත්ත්වයක් ෙනොපවතී. අපි 
ඔබතුමාට වගකීෙමන් කියනවා, විදුලිබල හා 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යාංශය හා විදුලිබල 
මණ්ඩලය එක්ව දැනටමත් ශීඝගාමී පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති වැඩ පිළිෙවළක් සකස ්කර ඇති බව. ඒ 
අනුව 2020 වන විට ෙමගාෙවොට් 1,246ක් දක්වාත්, 
2025 වන විට ෙමගාෙවොට් 1,912ක් දක්වාත්,  
2030 වන විට ෙමගාෙවොට් 2,476ක් දක්වාත්  
පුනර්ජනනීය විදුලි බලාගාර පිළිෙයළ කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වී ඇත. ෙම් කියන්ෙන් ජල විදුලි 
බලාගාර හැර. සූර්ය බලයට සහ සුළං බලයටයි 
පමුඛතාව තිෙබන්ෙන්.  

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පිළිතුරු දීෙම්දී කියූ 
ෙකරවලපිටිය ෙමගාෙවොට් 300ක බලාගාරය සම්බන්ධව ෙම් 
දවස්වල ෙටන්ඩර් කැඳවා තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව්දීත් සාකච්ඡා කළා. ෙදවන 
වටෙය්දී  එක සමාගමකින් පමණයි ෙටන්ඩර්  ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබන්ෙන් කියන කාරණය තමයි ෙටන්ඩර් ලිපි පිළිබඳව ෙසොයා 
බැලීෙම්දී අපට දැන ගන්න ලැබුෙණ්. ඒ සම්බන්ධෙයන් පවතින 
වර්තමාන තත්ත්වය කුමක්ද?  

ෙමොකද, ෙටන්ඩර් කියාදාමය තුළත් ෙම් කටයුතු කල් ගිෙයොත්, 
විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීම අපට විශාල පශ්නයක් වනවා. ඒ නිසා 
ඉතාමත් ඉක්මනින් ෙම් බලාගාරය සකසා ගත යුතු වනවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලා අරෙගන තිෙබන පියවර ෙමොකක්ද? 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව මුලින්ම ෙම් ෙටන්ඩරය පිළිබඳ 

සුදුසුකම් පරීක්ෂා කළා. ඊළඟට  ෙටන්ඩර් කමිටුව, ඒ කියන්ෙන් 
Cabinet Appointed Tender Board  එක-  එය අමාත්යාංශය 
විසින් පත් කරපු කමිටුවක් ෙනොෙවයි. එය කැබිනට් මණ්ඩලය 
විසින් පත්කරන ලද ෙටන්ඩර් කමිටුව. ඒක තමයි ඉහළම මට්ටම. -  
ෙමය තක්ෙසේරු කළා. අවසානෙය්දී අපට ලැබී ඇති වාර්තාව 
තමයි,  විවිධ ෙහේතු නිසා කිසිදු සමාගමක් අවශ්ය සුදුසුකම් සපුරා 
නැහැ කියන එක. ෙම් තත්ත්වය තුළ විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති අමාත්යාංශය කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අවසරය පතා 
තිෙබනවා, නැවත වරක් ෙමම බලාගාරය ඉදිකිරීම සඳහා ගත යුතු 
පියවර ගැන.   

ඒ පිළිබඳව ෙම් ෙමොෙහොෙත් වැඩි විස්තර කීම සුදුසු ෙවන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් අපි ගත යුතු කියාමාර්ගය පිළිබඳව අමාත්ය 
මණ්ඩලෙයන් උපෙදස් පතා තිෙබනවා. කිසිදු ආයතනයක් 
සුදුසුකම් -විවිධ ෙලස- සපුරා නැහැ කියන කාරණය තමයි දැනට 
තිෙබන තත්ත්වය. 

 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, 2020 වසර දක්වා වන ජනන 
සැලැස්ම ෙම් දිනවල සාකච්ඡාවට භාජන ෙවනවා. පුනරින් 
පෙද්ශෙය් සුළං සහ සූර්ය බලය ආශිත සුවිෙශේෂී විදුලි බලාගාර 
පර්යන්තයක් ඉදි කිරීම පිළිබඳව ෙම් ජනන සැලැස්ෙම් තිෙබනවා. 
ෙම් පුනරින් බලාගාර පර්යන්තයත් එක්ක අලුතින් රැහැන් පද්ධති -
transmission lines- ඉදි කිරීෙම් අවශ්යතාවක් ඇති ෙවනවා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අරෙගන තිෙබන කියාමාර්ග ෙමොනවාද? 

 
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, සුළං බලෙයන් සහ සූර්ය බලෙයන් 

ෙමගාෙවොට් 1,040ක විදුලිය උත්පාදනය කරන hybrid renewable 
energy park එකක් පුනරින් පෙද්ශෙය් හදන්න ෙයෝජිතව 
තිෙබනවා.  ඒ අනුව සුළං -wind- බලය ෙමගාෙවොට් 170ක් 
සඳහාත්, සූර්ය බලය ෙමගාෙවොට් 100ක් සඳහාත් ෙම් මාස කිහිපය 
තුළ ඉක්මනින් ෙටන්ඩර් කැඳවීමට අෙප්ක්ෂා කරනවා. ඔබතුමා 
කිව්වා වාෙග්ම එෙසේ උත්පාදනය කරන විදුලිය රෙට් අෙනක් 
පෙද්ශවලට ලබා දීමටත්, ඒ වාෙග්ම යාපනය පෙද්ශයට ලබා 
දීමටත් ෙම් transmission පද්ධතිය අවශ්යයි. ඒ නිසා අපි 220kV 
රැහැන් පද්ධතියක් ඉක්මනින්ම සකස් කිරීම පමුඛතම ව්යාපෘතියක් 
හැටියට හඳුනා  ෙගන තිෙබනවා. ඒ සඳහා අපට ජාත්යන්තර ආධාර 
ලබා දීමට ආයතන කිහිපයක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. 
වාසිදායකම ස්ථානෙයන් අපි එම ආධාර ලබා ගන්නවා. ගැටලුවක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. බලාගාර හදන ෙකොට, ඒ අදාළ transmission 
lines හදා අවසන් කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. 

 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්නවලට ලබා දී තිෙබන 

කාලය අවසාන වී ෙගන යනවා. ඒ නිසා කරුණාකරලා ෙව්ලාව 
සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කරන්න. 

“සූර්ය බල සංගාමය" ව්යාපෘතිය: පගතිය 
“சூர்ய பல சங்கிராமய” க த்திட்டம்: ன்ேனற்றம் 

"SOORYA BALA SANGRAMA" PROJECT: PROGRESS 

1629/’17 
10.ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) “සූර්ය බල සංගාමය" ව්යාපෘතිය යටෙත් ෙම් 
දක්වා සූර්ය විදුලිබල සබඳතා ලබා ෙගන ඇති 
පාරිෙභෝගික සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) “සූර්ය බල සංගාමය" ව්යාපෘතිය යටෙත් 
පාරිෙභෝගිකෙයකු විසින් ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයට ලබා ෙදන විදුලි ඒකකයක් සඳහා 
ෙගවනු ලබන මුදල ෙකොපමණද; 

 (iii) මුල් ව්යාපෘති යටෙත්, ඉදිරි වසර 5ක කාලය තුළ 
ජාතික පද්ධතියට ලබා ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරන 
විදුලිබල ධාරිතාවය ෙකොපමණද; 

 (iv) සූර්ය විදුලි බලය, ජාතික පද්ධතියට එක් කිරීම 
පිළිබඳව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 
අමාත්යාංශය විසින් දක්වනු ලබන මන්දගාමී 
පතිපත්තියට ෙහේතුව කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) “சூர்ய பல சங்கிராமய” க த்திட்டத்தின் கீழ் 

இற்ைறவைர சூாிய மின்சக்தி இைணப் கைளப் 
ெபற் க்ெகாண் ள்ள பாவைனயாளர்களின்  
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) “சூர்ய பல சங்கிராமய” ேவைலத்திட்டத்தின் கீழ் 
பாவைனயாளெரா வர் இலங்ைக மின்சார 
சைபக்கு வழங்குகின்ற மின்சார அலெகான் க் 
காகச் ெச த்தப்ப ம் பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ஆரம்பக் க த்திட்டத்தின் கீழ், எதிர்வ ம் 5 
ஆண்  காலத்திற்குள் ேதசிய ைறைமக்குப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற 
மின்சாரத்தின் ெகாள்ளள  எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (iv) சூாிய மின்சக்திையத் ேதசிய ைறைமக்குச் 
ேசர்த் க்ெகாள்வ  ெதாடர்பாக மின்வ  
மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சினால் 
காட்டப்ப கின்ற மந்த கதியிலான ெகாள்ைகக் 
கான காரணம் யாெதன்பைத 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 consumers who have 
obtained solar power electricity 
connections under the “Soorya Bala 
Sangrama” Project; 

611 612 
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 (ii) the price paid per one unit of electricity 
added by a consumer to the Ceylon 
Electricity Board under the “Soorya Bala 
Sangrama” Project; 

 (iii) the capacity of electricity expected to be 
added  to the national grid within the next 5 
years under initial projects; and 

 (iv) the reason for the lackadaisical approach 
shown by the Ministry of Power and  
Renewable Energy to add solar power to 
the national grid? 

(b) If not, why? 
 
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 පිළිතුරු ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i) "සූර්ය බල සංගාමය" ව්යාපෘතිය පසු ගිය 
අවුරුද්ෙද් සැප්තැම්බර් මස 06 වැනි දා පටන් 
ගත්ෙත්. එම ව්යාපෘතිය යටෙත් ලබා දී තිෙබන 
පාරිෙභෝගික සබඳතා පමාණය 3,909යි. තවත් 
පාරිෙභෝගිකයන් 2,000ක් පමණ ඉල්ලුම් කර 
තිෙබනවා. නමුත් තවම සබඳතා ලබා දීලා නැහැ. 
දැනට ෙමගාෙවොට් 35ක පමණ සබඳතා ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ෙමගාෙවොට් 33ක පමණ සබඳතා ලබා 
දීමට ෙයෝජිතව තිෙබනවා. සම්පූර්ණ පමාණය 
ෙමගාෙවොට් 68ක් පමණ ෙවනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. ඒක ෙලොකු පමාණයක්. 

  2016.09.06 දින සිට "සූර්ය බල සංගාමය" 
ව්යාපෘතිය කියාත්මක කරන ලද අතර ෙම් වනවිට 
සූර්යබල සංගාමය යටෙත් සථ්ාපිත කර ඇති සූර්ය 
විදුලිබල සම්බන්ධතා ලබාෙගන ඇති පාරිෙභෝගික 
සංඛ්යාව ඇමුණුම 01හි දක්වා ඇත.  

  මම එම ඇමුණුම සභාගත* කරනවා. 

 (ii)  ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය රෙට් ජනතාවට 
වැදගත් විෙශේෂ ව්යාපෘතියක්. සූර්යබල සංගාමය 
යටෙත් අමාත්ය මණ්ඩලය අනුමත කරන ලද 
කමෙව්ද 3ක් තිෙබනවා. 

1. ශුද්ධ මනුකරණ (Net metering) කමය. 
යම් විදුලි පාරිෙභෝගිකයකු තම නිවෙසේ / 
පරිශෙය් වහල මත සථ්ානගත කර ඇති 
සූර්ය පැනල මඟින් ජනනය කරන විදුලිය 
ඒකක සහ පරිෙභෝජනය කරන විදුලි 
ඒකක අතර ෙවනසට පමණක් විදුලි 
පරිෙභෝජන ගාසත්ු ෙගවීම. ෙමහිදී අදාළ 
පාරිෙභෝගිකයාෙග් විදුලි නිෂ්පාදනය 
පරිෙභෝජනයට වඩා වැඩි නම්, එම ඒකක 
ගණන ඉදිරි මාසවලදී පරිෙභෝජනයට 
ගත හැක. අතිරික්ත විදුලි නිෂ්පාදනයට 
මිලක් ෙගවනු ෙනොලැෙබ්. ෙමම 
අතිරික්ත විදුලිය ඒකක පමාණය වසර 
10ක කාලය ඇතුළත අදාළ 
පාරිෙභෝගිකයාට පරිෙභෝජනය කිරීමට 
අවසථ්ාව සලසා ඇත. 

 ෙමම Net metering කියාවලිය තුළ අපි 
නිෂ්පාදනය කරන විදුලිය ඒකක 
පමාණයට, අපි පාවිච්චි කරන විදුලිය 
ඒකක පමාණය හිලව් කරනවා. ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලයට වැඩිපුර විදුලිය 
ලැබුණත්, ඒ සඳහා පාරිෙභෝගිකයාට 
මුදල් ෙගවන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි 
පරණ කමය. ඒ කමයත් දිගටම 
තිෙබනවා. 

2. ශුද්ධ ගිණුම්කරණ (Net accounting) 
කමය. තම වහල මත සවිකරන සූර්ය 
පැනල මඟින් ජනනය කරන විදුලි ඒකක 
ගණන ඔහු විසින් පරිෙභෝජනය කරන 
ලද විදුලි ඒකක ගණනට වඩා වැඩි නම්, 
වැඩිපුර ජනනය කළ විදුලි ඒකක සඳහා 
මුල් වසර 7ක කාලය තුළ ඒකකයකට 
රුපියල් 22ක් සහ 8වන වර්ෂෙය් සිට 
20වන වර්ෂය දක්වා වූ ඉතිරි වර්ෂ 13ට 
එක් ඒකකයකට රුපියල් 15.50ක 
මුදලක් ෙගවීම. යම් ෙහයකින් විදුලිය 
පරිෙභෝජන ඒකක ගණන ජනන ඒකක 
ගණනට වඩා වැඩි නම්, දැනට පවතින 
විදුලි පරිෙභෝජන ගාසත්ුව අනුව 
පාරිෙභෝගිකයා විසින් වැඩිපුර 
පරිෙභෝජනය කරන ඒකක ගණනට 
ෙගවීම. ඒ කියන්ෙන් වාසිය තිෙබන්ෙන් 
පාරිෙභෝගිකයාට නම්, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය විසින් පාරිෙභෝගිකයාට 
ෙගවනවා. වාසිය තිෙබන්ෙන් ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය පැත්තට නම්, 
පාරිෙභෝගිකයා balance එක විතරක් 
ෙගවනවා. 

3. ෙනට් ප්ලස ්(Net Plus) කමය. තම වහල 
මත සූර්ය බලශක්තිෙයන් විදුලිය 
නිෂ්පාදනය කරන නිෂ්පාදකයන් 
නිෂ්පාදනය කරන විදුලි ඒකක ගණනට 
මුදල් ෙගවීම තමයි ෙමහිදී සිද්ධ 
ෙවන්ෙන්. ෙමහිදී ශුද්ධ මනුකරණ කමය 
යටෙත් ෙමන් ෙනොව පාරිෙභෝගිකයාෙග් 
නිෂ්පාදනය විදුලි පරිෙභෝජනෙයන් 
නිදහස ් ෙව්. ගණන් හදනෙකොට ඒ 
ෙදෙක් සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒ අනුව 
පාරිෙභෝගිකයා තම පරිෙභෝජනයට 
පවතින ගාසත්ු කමය යටෙත්ම විදුලි 
පරිෙභෝජන ගාසත්ු ෙගවිය  යුතු අතර, 
ඔහුෙග් මුළු විදුලි නිෂ්පාදනයට ගාසත්ුව 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙයන් ෙගවනු 
ලැෙබ්. එහිදී වැඩිපුර ජනනය කළ විදුලි 
ඒකක සඳහා මුල් වසර 07ක කාලය තුළ 
ඒකකයකට රුපියල් 22ක් සහ 8වන 
වර්ෂෙය් සිට රුපියල් 15.50ක මුදලක් 
එක් ඒකකයකට ෙගවීම. එය විශාල 
වහලයක් තිෙබන, වාණිජමය කටයුතු 
කරන ආයතනවලට ගැළෙපනවා.  

 (iii) 2020 වර්ෂය වන විට මුළු සථ්ාපිත ධාරිතාව ෙලස 
සුළං බලය ෙමගාෙවොට් 410ක් හා සූර්ය බලය 
ෙමගාෙවොට් 440ක් ජාතික පද්ධතියට 
ලබාගැනීමට අෙප්ක්ෂිතය. 

 (iv) "ෙමච්චර මන්දගාමී ෙමොකද?" කියලා ගරු 
මන්තීතුමා අෙපන් පශන්යක් අහනවා. නමුත් ගරු 
මන්තීතුමනි, එෙහම මන්දගාමී නැහැ. ආරම්භය 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගන්න අමාරුයි. ෙමොකද, කලින් තිබුණු permit 
කමය අවසන් කරලා තරගකාරී කමවලට යන 
නිසා. නමුත්, ඔබතුමාෙග් දැනගැනීම සඳහා 
කියන්නම්. අපි දැනට සූර්ය බලය සඳහා එක් 
ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කළා. ඒ තමයි සූර්යබල 
සංගාමය. එය ඉතාම සාර්ථකව කියාත්මක 
ෙවනවා. ඊට අමතරව ෙමගාෙවොට් 1 බැගින් විදුලි 
බලාගාර 60ක් සඳහා ෙටන්ඩරය කැඳවා ඒවාෙය් 
කටයුතු අවසන් ෙකොට, දැන් ෙටන්ඩර් පදානය 
කිරීෙම් තත්ත්වය දක්වා ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම තවත් අලුත්ම ව්යාපෘතියක් කියාත්මක 
කර, ෙමගාෙවොට් 1 බැගින් වූ විදුලි බලාගාර 90ක් 
සඳහා ලබන මාසෙය් ෙටන්ඩර් කැඳවනවා. 

  ඒ වාෙග්ම ෙමගාෙවොට්ස් 10 බැගින් වූ බලාගාර 
ෙදකක් සඳහා ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙටන්ඩර් කැඳවා 
තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමාටත් ඉදිරිපත් ෙවන්න 
පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම පුනරීන් සහ සියඹලාණ්ඩුෙව් 
ෙමගාෙවොට්ස් 100 බැගින් වූ බලාගාර ෙදකක් ඉදි 
කරනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාටත් ඒවාට 
ඉදිරිපත් ෙවන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

  ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම  අය වැය යටෙත් 
රුපියල් මිලියන 1500ක්  රජය මඟින් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ඒ යටෙත්  අඩු ෙපොලී ණය කමයක් 
ඇති කර තිෙබනවා.  ලංකා බැංකුව, මහජන 
බැංකුව, ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව වැනි 
ආයතනවලින් සියයට 6ක ෙපොලියට ණය 
ලබාගන්න පුළුවන්.  

  එෙමන්ම සූර්ය බල සංගාමය යටෙත් රජෙය් 
ආයතන සඳහා සූර්ය ජනන පහසුකම් හඳුන්වා දීම 
සඳහා කියාත්මක වන වැඩසටහනට රුපියල් 
මිලියන 350ක් 2017 අය වැය යටෙත් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය යටෙත් පසු ගිය කාලය 
තුළ සුළං බලාගාර ඉදි කිරීම සඳහා වඩාත් පුළුල් 
කියා මාර්ග අප අමාත්යාංශය විසින් ෙගන 
තිෙබනවා. 

(ආ)   අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු 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 කථානායකතුමනි, ඔබතුමා කාලය කළමනාකරණය 

කිරීම සඳහා ෙබදා හදලා, කලින් අතුරු පශ්න තුනක් ඇසීමට 
තිබුණු අවස්ථාව දැන් ෙදකකට අඩු කර තිෙබනවා. දැන් ගරු 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා විසින් පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්ෙන් නැතිව 
දිගින් දිගට කථා කරමින් tuition පන්තියක් දමලා වාෙග් -[බාධා 
කිරීමක්] එෙහම නම් අපටත් ඒ විධියට ෙවලාව ඕනෑ. ෙමොකක්ද 
ෙම්ෙක් ෙත්රුම?  පශ්නය අහපු  මන්තීතුමා අතැන ඉන්නවා. 
ෙමතුමා විදුලිබල මණ්ඩලය ගැන ටියුෂන් එකක් ෙදනවා.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කළා. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

අහනවා. "සූර්ය බල සංගාමය" ව්යාපෘතිෙයන් වැඩිෙයන්ම 
පෙයෝජන ගන්ෙන් මධ්යම පන්තික පවුල් සහ ඉහළ මධ්යම 
පන්තික පවුල් කියන එකයි අපට ෙත්ෙරන්ෙන්. ෙමය 
පෙයෝජනයට ගැනීෙම්දී  තමන්ෙග් විදුලි බිල අඩු වීම නිසා  
ෙබොෙහෝ අය කාමරයක, ෙදකක ෙහෝ සාලය වායුසමීකරණය 
කරන බව අපට දකින්න ලැෙබනවා. ෙම් වායුසමීකරණ යන්ත 
පාවිච්චි කරන්ෙන් රාතී කාලයටයි. රට තුළ වැඩිම විදුලි ඉල්ලුමක් 
පවතින ෙවලාෙව් තමයි  ෙම් වායුසමීකරණ යන්ත සහ අෙනකුත් 
ෙද්වල් පාවිච්චි වන්ෙන්. එතෙකොට ඒ සඳහා සූර්ය බලශක්තිය 
පාවිච්චි වන්ෙන් නැහැ.  peak hoursවලදී  ෙවනත් උපකරණ කියා 
කරවීම නිසා රටක් වශෙයන් ජාතික විදුලි පද්ධතිය ෙලොකු 
අසීරුතාවකට පත් ෙවනවා. ඒ නිසා ඒ පශ්නයට විසඳුමක් 
වශෙයන් යම් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙකටි පිළිතුරක් ෙදන්න. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා ඉදිරිපත් කෙළේ ඉතාම 

සාධාරණ, නිවැරදි පශ්නයක්. සූර්ය බලෙයන් විදුලිය උත්පාදනය 
කිරීමයි, ෙම් පශ්නයයි අතර සම්බන්ධතාවක් නැහැ. නමුත් ඒ 
සඳහා අපි ෙවනම වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරනවා. රාතී 
කාලෙය් ඉල්ලුම වැඩි ෙවන්න පධානම ෙහේතුව වායුසමීකරණ 
යන්ත කියාත්මක කිරීමම ෙනොෙවයි. වායුසමීකරණ යන්ත 
දවල්ටත් කියාත්මක ෙවනවා; රෑටත් කියාත්මක ෙවනවා. ෙලොකුම 
පශ්නය තිෙබන්ෙන් ආෙලෝකය සැපයීම සම්බන්ධෙයනුයි. ඒ 
සඳහා අපි ලංකාවට LED bulbs හඳුන්වා දීෙම්  ව්යාපෘතියක් 
කියාත්මක කරනවා. අපි පාරිෙභෝගිකයන් ෙවත LED bulbs 
මිලියන 10ක් ෙනොමිලෙය් ලබා දීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ 
හරහා එල්ඊඩී සංස්කෘතියක් හඳුන්වා දීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැනටමත් ෙවලාව ඉක්ම ගිහිල්ලායි තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

අපි දන්නවා "සූර්ය බල සංගාමය" ව්යාපෘතිය කියාත්මක ෙවද්දී   
ඍජුව විදුලිය ඇවිල්ලා උපකරණයකින් තමයි ඒක ජාතික විදුලි 
පද්ධතියට එකතු කරන්ෙන් කියලා. ඒ උපකරණය ගුණාත්මක 
ෙනොවීම නිසා ජාතික විදුලිබල පද්ධතිෙය් යම් පශ්න ඇති ෙවනවා; 
ඒෙක් සංඛ්යාතය පිළිබඳ පශ්නයක් ෙවනවා. සාමාන්යෙයන්, 50 
hertz සංඛ්යාතය තමයි ලංකාෙව් පවතින්ෙන්. නමුත්, විවිධ අය 
විවිධ ආකාරෙය් උපකරණ ෙගෙනන නිසා 50, 150, 100වැනි 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා ජාතික විදුලිබල පද්ධතිෙය් quality එක       
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[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා] 
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-විදුලිෙය් ගුණාත්මකභාවය- පිළිබඳ ගැටලුවක් මතු ෙවලා 
තිෙබනවා. එම නිසා, SLS සහතිකයක් ෙහෝ ෙවනත් යම් වැඩ 
පිළිෙවළක් තුළ ෙම් උපකරණ එකතු කර ජාතික පද්ධතිය හැදීෙම් 
කමෙව්දයක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සතුව තිෙබනවාද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙකටි පිළිතුරක් ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉංජිෙන්රුෙවක් වශෙයන් මෙග් උගත් 

මිතයා ඇසූ ඒ පශ්නය ඉතාම වැදගත්. ඒ උපකරණයට කියන්ෙන් 
"inverter" කියලායි. ඒ "inverter" කියන උපකරණෙය් 
ගුණාත්මකභාවය සඳහා SLS පමිතීන් හඳුන්වා දීමට කටයුතු කර, 
ෙම් වන විට ගැසට් කරලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තත්ත්වෙයන් 
බාල inverters පාවිච්චි කරන්න බැහැ. ඒවා සවි කිරීමට පථම ඒ 
උපකරණ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පරීක්ෂා කර බලනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

පශ්න අංක 11-1634/'17-(1), ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 
මැතිතුමා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, පශ්න සඳහා නියමිත කාලය 
අවසන් වී තිෙබන නිසා පිළිතුර ෙකටිෙයන් ලබා ෙදන්න. 

 

චුන්නාක්කම් පෙද්ශෙය්, ෙයෝජිත සුළං බලාගාර ඉදි 
කිරීෙම්  ව්යාපෘති : පගතිය 

சுன்னாகம் உத்ேதச காற்  மின்சக்தி நிைலயக் 
க த்திட்டங்கள்: ன்ேனற்றம் 

  PROPOSED WIND POWER PROJECTS IN CHUNNAKAM: 
PROGRESS 

1634/’17 
11.ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 

(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) යාපනය දිසත්ික්කෙය්, චුන්නාක්කම් පෙද්ශෙය් 
ෙමගාෙවොට් 10 බැගින් වූ සුළං බලාගාර ෙද කක් 
ඉදිකිරීම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් 
ෙටන්ඩර් කැඳවනු ලැබුෙව්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම ව්යාපෘති සඳහා ඉදිරිපත් කළ මිල 
ගණන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) එම ෙටන්ඩර් පදානය කළ සමාගම් ෙදක කවෙර්ද; 

 (iv) එම සමාගම් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මිල ගණන් 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (v) එම එක් එක් ව්යාපෘතිෙය් පගතිය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின் சுன்னாகம் 
பிரேதசத்தில் 10 ெமகாவாட் தம் இரண்  
காற்  மின்சக்தி நிைலயங்கைள நி மாணிப் 
பதற்காக இலங்ைக மின்சார சைபயினால் 
ேகள்விப்பத்திரம் ேகாரப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  க த்திட்டத் க்காகச் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விைலகள் ெவவ்ேவறாக 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ேகள்விப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட்ட 
இரண்  கம்பனிக ம் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  கம்பனிகளால் ன்ைவக்கப்பட்ட 
விைலகள் ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  க த்திட்டத்தின ம் 
ன்ேனற்றம் யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Power and Renewable Energy: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether tenders were called by Ceylon 
Electricity Board to put up two wind power 
stations with the capacity of 10 megawatts 
each in Chunnakam of Jaffna District; 

 (ii) if so, separately, the bids forwarded for the 
aforesaid projects;   

 (iii) the two companies to which aforesaid 
tenders were granted; 

 (iv) separately, the bids forwarded by aforesaid 
companies; and 

 (v) the progress of each aforesaid project? 

(b) If not why? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි. එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඇමුණුෙමහි සඳහන් කර ඇත.  

  ඇමුණුම සභාගත* කරමි. 

 (iii) ෙමම බලාගාර ෙදක සඳහාම සාර්ථක ලංසුකරු 
ෙලස ෙත්රී ඇත්ෙත් එල්.ටී.එල්. ෙපොෙජක්ට්ස ්
(පුද්ගලික) සමාගම (LTL Projects (Pvt.) Ltd.) 
යන ආයතනයයි. එහි වර්තමාන නාමය සීෙලක්ස ්
ඉංජිනියරින් (පුද්ගලික) සමාගම (Ceylex 
Engineering (Pvt.) Ltd.) ෙලස ෙවනස ්කර ඇත. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iv) ඉහත ව්යාපෘති ෙදක සඳහාම ඔවුන් ඉදිරිපත්       
කර තිබූ මිල ගණන කිෙලෝ ෙවොට් පැය එකක් 
සඳහා රුපියල් ෙදොළහයි සත විසිනවයකි.                   
(Rs.12.29/ kWh ). 

 (v) දැනට ෙමම ව්යාපෘති ෙදක සඳහා අවශ්ය ඉඩම් 
ෙකොටස ්(ෙටන්ඩර් කැඳවීෙම්දී ලබා දී ඇති නිශච්ිත 
කලාපය ඇතුළත) නිශච්ිතවම හඳුනා ෙගන ඇති 
අතර, එම ඉඩම් ෙකොටසව්ල මිනුම් කටයුතු සිදු කර 
නිදහස ්කර ගැනීෙම්/මිලදී ගැනීෙම්/අත් පත් කර 
ගැනීෙම් කටයුතු ලං.වි.ම. මඟින් සිදු කර ෙගන 
යනු ලබයි. ෙයෝජනා කැඳවීෙම් ෙල්ඛනයට අනුව 
ව්යාපෘති ෙදක සඳහාම ලං.වි.ම. විසින් ඉඩම් ලබා 
දිය යුතුය. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙම් ෙටන්ඩර් කමය තුළින් ඔබතුමන්ලා විදුලි ඒකකයක මිල 
ඉතාම අඩු කරලා තිෙබනවා. ඒ ගැන ඔබතුමන්ලාට ස්තුතිවන්ත 
වනවා. හැබැයි, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මා දන්නා විධියට 
ඔබතුමන්ලා මුලින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙයන් ඉඩම් ෙදනවා 
කිව්වාට පසුව ෙම් ෙටන්ඩර්කරුට තමයි ෙම් ඉඩම ෙහොයාගන්න 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඇත්තටම ෙම්ක ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට 
අයත් සමාගමක්. ඒ ගැනත්  ස්තුතිවන්ත වනවා. ඔවුන් තමයි ෙම් 
ඉඩම ෙහොයා ගන්න ඕනෑ. ඒක නිසා තමයි යම් පමාදයක් වුෙණ්. 
ෙම් ෙවනුෙවන් ඉදිරිෙය්දී ඔබතුමන්ලාට ලබා ෙදන්න පුළුවන් 
විසඳුම ෙමොකක්ද? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
පළමුවන කාරණය, ෙම් ෙටන්ඩරය ජයගහණය කළ ෙමම 

Ceylex Engineering (Pvt.) Ltd. කියන ආයතනය ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයට අයත් ආයතනයක් ෙනොෙවයි. ඒ එක්කම අෙප්ක්ෂා 
කරපු ස්ථානෙය් ඉඩම් ලබා ගැනීමට යෑෙම්දී පෙද්ශෙය් 
ජනතාවෙගන් විෙරෝධයක් මතු වුණා. පාෙද්ශීය ෙල්කම් එම 
විෙරෝධය පිළිගත්තා. ෙම් තත්ත්වය තුළ අපට විකල්ප ඉඩමකට 
යන්න සිදු වුණා. ගරු මන්තීතුමනි, ව්යාපෘති සඳහා ඉඩම් ෙවන් 
කිරීෙම්දී මීට වඩා කල්පනාකාරීව සහ දුර දිග බලා කටයුතු කළ 
යුතු බව මා පිළිගන්නවා. ඒ නිසා දැනට තිෙබන ෙමගාෙවොට් 10 
බැගින් වූ සූර්යබල ෙටන්ඩර් ෙදක කියාත්මක කිරීෙම්දී අපි ඊට 
වඩා පරිස්සමින් කටයුතු කරනවා. ඔබතුමා ඉතාම නිවැරැදි 
පශ්නයක් තමයි ඇහුෙව්. 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ඔබතුමන්ලා බලාගාර 

කීපයක් ෙටන්ඩර් කරන්න සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. ෙම් 
තත්ත්වය ෙව්ගවත් කරන්න ඔබතුමන්ලාට දැන් යම්කිසි මිලක් - 
පසු ගිය ෙටන්ඩරයකට ලැබුණු මිලක් - ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ මිල 
පදනම් කරෙගන ඒකකයකට නිශ්චිත මිල ගණනක් තීන්දු කරලා, 
මීට වඩා ෙව්ගවත්ව ෙම් කටයුතු කරන්න ඔබතුමන්ලාට 
කමෙව්දයක් හදලා ෙදන්න බැරිද? ෙමොකද, ඉක්මනින් විදුලි 
බලාගාර අෙප් රෙට් ස්ථාපිත වීම තමයි අපට ෙම් ෙවලාෙව් අවශ්ය 
වන්ෙන්. ඒ ෙවනුෙවන් ඔබතුමන්ලාට වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න 
බැරිද? 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, fixed tariff එකක් පිළිබඳ කාරණය 

හැම දාම විවාදයට තුඩු ෙදන කාරණයක්. නමුත් අපි දැනට සූර්ය 
බලය සම්බන්ධෙයන් කරලා තිෙබන්ෙන් එක් ෙටන්ඩරයයි. එහිදී 
අපට unit එකකට රුපියල් 17.1ක සාමාන්ය අගයක් ලැබුණා.  
සුළං බලය සඳහා කරපු ෙටන්ඩර් එෙක්දී අපට රුපියල් 12.29ක් 
ලැබුණා. එක ෙටන්ඩර් එකකින් market එෙක් තිෙබන නියම මිල 
හඳුනා ගන්න බැහැ. ෙටන්ඩර් කීපයක් කළාට පස්ෙසේ අපට ෙහොඳ 
මිලක් ගැන ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්, ගරු මන්තීතුමනි. ෙව්ගය 
අඩුකම මම පිළිගන්නවා. එෙහත් හරි මිල ෙහොයා ගන්න ඕනෑ. 
Permit කමයට ආපසු යන්න බැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

පශ්න අංක 12 - 1640/'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 (කෘෂිකර්ම රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluvihare - State Minister of 
Agriculture)  
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මා සතියක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

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

 
 

නියඟය ෙහේතුෙවන් වූ වගා හානි : සහන 
வரட்சியினாலான பயிர்ச் ேசதம்: நிவாரணங்கள் 
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1672/’17 
 

13. ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ෙමම වගා කන්නෙය්දී ලංකාෙව් වී වගා කළ 
සමසත් බිම් පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) පවතින දැඩි නියඟය ෙහේතුෙවන් වගා හානි වූ බිම් 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) නියඟෙයන් රටට අහිමි ෙව් යැයි තක්ෙසේරු කර 
ඇති වී පමාණය ෙමටික්ෙටොන් ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙන්ද? 
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(ආ) (i) වගා හානි වූ ෙගොවීන් ෙවනුෙවන් රජය ලබා දීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන සහන කවෙර්ද; 

 (ii) ඒ සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය මඟින් මුදල් 
ෙවන් කර තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම මුදල ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
கமத்ெதாழில்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இத்தடைவ பயிர்ச்ெசய்ைக ேபாகத்தின்ேபா  
இலங்ைகயில் ெநல் பயிாிடப்பட்ட  
நிலப்பரப்பின் அள     எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) நில ம் க ம் வரட்சி காரணமாகப் பயிர் 
ேசதமைடந்த காணிகளின் அள  
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) வரட்சியினால் நா  இழக்க ேநாி ெமன 
மதிப்பிடப்பட்ட ெநல் ன் அள  எத்தைன 
ெமட்ாிக் ெதான்கள் என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) பயிர் ேசதமைடந்த விவசாயிக க்கு அரசாங்கம் 
வழங்குவதற்கு எதிர்பார்க்கும் நிவாரணங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) அதற்காக கமத்ெதாழில் அைமச்சினால் நிதி 
ஒ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அப்பணத்ெதாைக எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 

asked the Minister of Agriculture: 

(a) Will he state- 

 (i) the total extent of land in which paddy was 
cultivated in this season;  

 (ii) the extent of land in which the cultivations 
were destroyed owing to the prevailing 
severe drought; and 

 (iii) the number of metric tonnes of paddy which 
is estimated to be lost to the country owing 
to the drought?   

(b) Will he inform this House- 

 (i) the reliefs the Government intends to grant 
to the farmers whose cultivations were 
damaged; 

 (ii) whether the Ministry of Agriculture has 
made financial allocations for that; and 

 (iii) if so, the amount of money so allocated?  

(c) If not, why? 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

ෙමම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) අක්කර 612,223.57කි. (හයලක්ෂ ෙදොෙළොස ්දහස ්
ෙදසිය විසි තුනයි දශම පහයි හතයි) 

 (ii) අක්කර 50,615.05කි. (පනස ් දහස ් හයසිය 
පහෙළොවයි දශම බින්දුවයි පහයි) 

 (iii) වී බුසල් 4,053,395.37කි. (හතලිසල්ක්ෂ පනසත්ුන් 
දහස ්තුන්සිය අනූපහයි දශම තුනයි හතයි) 

(ආ) (i) උපරිමය අක්කරයකට රුපියල් 10,000.00කට 
යටත්ව වන්දි අයදුම් පත් ලැබුණු වහාම වන්දි ලබා 
දීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 

 (ii) කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය මඟින් මුදල් ෙවන් කර 
නැත. නමුත් කෘෂිකාර්මික හා ෙගොවිජන රක්ෂණ 
මණ්ඩලය, ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදලින් 
පවත්වාෙගන යනු ලබන වගා බදු  අරමුදල භාවිතා 
කරමින් වන්දි ෙගවනු ලැෙබ්. 

 (iii) අක්කරයකට උපරිමය රුපියල් 10,000.00කට 
යටත්ව ඉල්ලුම් කරන ලද සෑම 
අයදුම්කරුෙවකුටම ෙගවනු ලැෙබ්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.  

දැන් ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා විසින් පකාශ කරන්නට ෙයදුෙන් 
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙයන් මුදල් ෙවන් කරලා නැහැ, 
කෘෂිකාර්මික හා ෙගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය ජාතික රක්ෂණ 
භාර අරමුදලින් පවත්වාෙගන යනු ලබන වගා බදු අරමුදල මඟින් 
ෙගවනවා කියලායි. හානියට පත් වුණු මුළු බිම් පමාණයටම 
ෙගවීමට තරම් පමාණවත් මුදලක් එම අරමුදල සතුව තිෙබනවාද 
කියලා මම දැනගන්න සතුටුයි. 
 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි දැනටම රුපියල් බිලියන 5.2ක් ෙගවලා 

තිෙබනවා. ඉල්ලුම් කළ සෑම ෙගොවි මහෙතකුටම ෙගවලා 
තිෙබනවා.  

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙර්දී කියැවුණා බුසල් හතළිස ් ලක්ෂයකට 

ආසන්න පමාණයක් ෙනොලැබී ගියා කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, එම 
නිසා ෙම් වන විට ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ සහල් මිෙල් විශාල වැඩි 
වීමක් දකින්නට ලැෙබනවා. ඒ අතෙර්ම කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා 
පකාශයක් කරනවා ෙහක්ටයාර් ලක්ෂයක් වී වගාෙවන් ඉවත් 
කරන්න රජය කටයුතු කරනවා කියලා. ඒ ෙහක්ටයාර් ලක්ෂෙයන් 
අහිමි ෙවන අසව්ැන්න සහ වගා හානිවලින් ෙහක්ටයාර් පණස් 
දහසක අස්වැන්නක් අයින් වුණාම ඉතිරි අස්වැන්ෙනන් ෙම් රෙට් 
ජනතාවට පරිෙභෝජනයට අවශ්ය තරම් සහල් සපයා ගන්ෙන් 
ෙකෙසේද යන්න පිළිබඳව පිළිතුරක් මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වන විට අපට විශාල වශෙයන් වගා හානි 

සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  සමහර ෙගොවීන් වගා කරලා තිබුෙණ් නැහැ. 
නමුත් අපි ෙම් වන විට ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහන 
යටෙත් ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථාන මඟින් වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. මම හිතනවා ඉදිරි වර්ෂය තුළදී අපට 
විශාල අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට පුළුවන්කමක් ලැෙබයි කියලා. 
අෙනක් කාරණය තමයි, ෙමොරගහකන්ද ව්යාපාරය සහ කළු ගඟ 
ව්යාපාරය මඟින් අපට ලබන වර්ෂය තුළදී යල සහ මහ කන්නවලදී 
ෙහක්ටයාර් අනූ දහසක් වගා කරන්න පුළුවන් ෙවනවා. 
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தி . .எம். ஜயதிஸ்ஸ: மீளச் ேசைவயில் 
அமர்த் தல்  

MR. D.M. JAYATISSA: REINSTATEMENT  
1682/’17 

15. ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ඔක්කම්පිටිය, කඳුරුවැලෑන පදිංචි ඩී. එම්. 
ජයතිසස් මහතා, 1983 වර්ෂෙය්දී ෙපොලිස ්ෙසේවයට 
බැඳී ෙපො. ෙකො. 5439 දරන නිල අංකය යටෙත් 
ෙසේවය කළ බවත්; 

 (ii) ඔහු ෙපොලිස ්විෙශේෂ කාර්යය බලකාෙය් වසර 09ක 
කාලයක් අම්පාර, මඩකළපුව පෙද්ශවල ෙසේවය 
කර ඇති බවත්; 

 (iii) 1994 වර්ෂෙය්දී අසත්ය ෙචෝදනාවක් මත ෙපොලිස ්
ෙසේවෙයන් ඉවත් කිරීම පිළිබඳව, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව ෙවත 
කරුණු ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පසු, නැවත ෙසේවෙය් 
පිහිටුවන ෙලස කළ නිෙයෝගය කියාත්මක 
ෙනොවීම ෙහේතුෙවන් අවසථ්ා 03ක දී නැවත 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් සලකා බලා ඔහු  ෙවත 
අසාධාරණයක් සිදුවී  ඇති බව මහජන ෙපත්සම් 
පිළිබඳ කාරක සභාව තීරණය කිරීෙමන් පසුව හිඟ 
වැටුප් සහිතව රැකියාව ලබා ෙදන ෙලස කළ 
නිෙයෝගයද කියාත්මක ෙනොවූ බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)  නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවන ෙලස කාරක සභාෙවන් 
අවසථ්ා 03කදී කරන ලද ඉල්ලීම් පැහැර හැරීම 
ඔහුට කරන ලද බලවත් අසාධාරණයක් බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
නිෙයෝගය කියාත්මක කරමින්,  ජයතිසස් මහතා 
නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවීමට පියවර ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி  

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ஒக்கம்பிட் ய, கந் ெவலானைவச் ேசர்ந்த தி  
டீ. எம். ஜயதிஸ்ஸ 1983ஆம் ஆண் ல் ெபா ஸ் 

ேசைவயில் இைணந்  ெபா.கா. 5439ஆம் 
இலக்க உத்திேயாக ர்வ இலக்கத்தின் கீழ் 
ேசைவயாற்றி ள்ளார் என்பைத ம்; 

 (ii) ெபா ஸ் அதிர ப்பைடயில் 09 ஆண் கள் 
அம்பாைற, மட்டக்களப் ப் பிரேதசங்களில் 
ேசைவயாற்றி ள்ளார் என்பைத ம்; 

 (iii) 1 9 9 4ஆம் ஆண் ல் ெபாய்க் குற்றச்சாட் 
ெடான்றின் ேபாில் ெபா ஸ் ேசைவயி ந்  
நீக்கப்பட்டைம ெதாடர்பாகப் பாரா மன்ற 
ெபா  ம க் கு க்கு விடயங்கள் சமர்ப்பிக்கப் 
பட்டைத அ த் ,  மீளச் ேசைவயில் 
அமர்த் மா  வழங்கப்பட்ட கட்டைள 
நைட ைறப்ப த்தப்படாைம காரணமாக 03 
சந்தர்ப்பங்களில் மீண் ம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
ம க்கைளப் பாீசி த்  இவ க்கு அநீதி 
இைழக்கப்பட் ள்ளெதன்பைதப் ெபா ம க் 
கு  தீர்மானித்  நி ைவச் சம்பளங்க டன் 
மீளச் ேசைவயில் அமர்த் மா  ேமற்ெகாள்ளப் 
பட்ட கட்டைள ம் நைட ைறப்ப த்தப்பட 
வில்ைல என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) மீளச் ேசைவயில் அமர்த் மா  ெபா  ம க் 
கு வினால் 03 சந்தர்ப்பங்களில் ெசய்யப்         
பட்ட ேகாாிக்ைகைய உதாசீனப்ப த்தியைம 
இவ க்குச் ெசய்யப்பட்ட பாாிய அநீதி என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ெபா ம க் கு வின் கட்டைளைய 
நைட ைறப்ப த்தி தி . ஜயதிஸ்ஸைவ மீளச் 
ேசைவயில் அமர்த் வதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development: 

(a) Is he aware that - 

 (i) Mr. D.M. Jayatissa of Kaduruwelena, 
Okkampitiya joined the Sri Lanka Police in 
1983 and served in it under official number 
ෙපො.ෙකො. 5439; 

 (ii) he served in Ampara and Batticaloa areas 
for nine years in the Police Special Task 
Force; and 

 (iii) the order made by the Committee on Public 
Petitions of Parliament following 
submissions being made to it regarding his 
dismissal from Police Service in 1994 on a 
false charge that he be reinstated, was not 
implemented and the other order that he be 
reinstated with salary arrears after the 
Committee deciding that an injustice has 
been caused to him upon the consideration 
of 3 more petitions submitted by him 
regarding the non-implementation of the 
order of the Committee was not 
implemented? 

623 624 
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(b) Will he inform this House - 

 (i) whether he admits that the failure to 
implement the order made by the 
Committee on three occasions that he be 
reinstated, is a grave injustice caused to 
him; and 

 (ii) whether steps will be taken to reinstate Mr. 
Jayatissa by implementing the order given 
by the Committee on Public Petitions? 

(c) If not, why? 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) 1984.10.01 දින සිට වසර 08ක කාලයක් ෙපොලිස ්
විෙශේෂ කාර්ය බලකාෙය් ෙසේවය කර ඇත. 

 (iii) 1993.12.04 දින සිදු කරන ලද විනය විෙරෝධී 
කියාවකට අදාළව පවත්වන ලද විධිමත් විනය 
පරීක්ෂණය අවසානෙය්දී නිලධාරියා වරදකරු වීම 
මත 1994.01.26 දින ෙසේවෙයන් පහකර ඇත. එම 
විනය නිෙයෝගයට එෙරහිව ඔහු රාජ්ය ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද 
අභියාචනයක් එම ෙකොමිෂන් සභාව විසින් 
1997.10.07 දින නිශප්භ කර ඇත. 

  ෙම් සම්බන්ධෙයන් නිලධාරියා මහජන ෙපත්සම් 
කාරක සභාව ෙවත ඉදිරිපත් කළ අභියාචනයක් 
විභාග කර එම කාරක සභාව විසින් නිලධාරියා 
නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවා ෙසේවෙයන් පහ කළ දින 
සිට නැවත ෙසේවෙය් පිහිටු වූ දින දක්වා කාලයට 
හිඟ වැටුප් ෙගවන ෙලසට 2006.12.07 දින 
නිර්ෙද්ශ කර ඇත. 

  නැවතත් මහජන ෙපත්සම් කාරක සභාව ඉහත 
නිර්ෙද්ශයම 2012.07.02 දිනැති ලිපිය මඟින් රාජ්ය 
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත ෙයොමු කර ඇත. ඊට 
අදාළව රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව විසින් 
නිලධාරියාෙග් අභියාචනය වසර 15කට ෙපර 
පතික්ෙෂේප කර ඇති බැවින් නැවත සලකා බැලීෙම් 
හැකියාවක් ෙනොමැති බවට 2013.09.27 දිනැතිව 
මහජන ෙප්තසම් කාරක සභාව ෙවත දන්වා යවා 
ඇත. 

  නැවත මහජන ෙපත්සම් කාරක සභාව විසින් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ෙයොමු කළ ලිපියකට අදාළව 
අභියාචක ෙවත ලබා දුන් තීරණ ෙවනස ් කළ 
ෙනොහැකි බවට මහජන ෙපත්සම් කාරක සභාව 
ෙවත 2014.09.30 දින දන්වා ඇත. 

(ආ)  (i)  මහජන ෙපත්සම් කාරක සභාෙව් නිර්ෙද්ශය අනුව 
නිලධාරියා නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවිය ෙනොහැකි 
බව රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව මහජන 
ෙපත්සම් කාරක සභාවට දන්වා ඇත. 

      (ii)  රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව විසින් 
නිලධාරියාෙග් අභියාචනය නිෂ්පභ කර ඇති 
බැවින් නිලධාරියා නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවීෙව් 
හැකියාවක් ෙනොමැත. 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට එක අතුරු පශ්නයක් අහන්න 

තිෙබනවා. ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරි මහත්වරු සහ 
රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිලධාරි මහත්වරු ෙගන්වා තමයි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව්දී ෙම් 
පිළිබඳව කරුණු විමසා තිෙබන්ෙන්. එතැනින් තමයි ෙම් 
නිෙයෝගය දීලා තිෙබන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමා කියපු හැටියටම ඒ 
අවස්ථා එකකදී ෙනොෙවයි,  අවස්ථා තුනකදීම.  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාෙවන් ලබා දුන් යම් 
තීරණයක්  කියාත්මක ෙනොකිරීම එක් අතකින් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
කරන අපහාසයක් කියලායි මම විශ්වාස කරන්ෙන්. එම නිසා ඒ 
පිළිබඳව නැවත වතාවක් ෙසොයා බලන්න ගරු ඇමතිතුමා 
තීරණයක් ගන්නවාද කියලා මට දැනගන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැනට ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් 

සභාෙවන් ෙකෙරන වැඩ කටයුතු ටික ඒ කාලෙය් කෙළේ රාජ්ය 
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව. ඒ අනුව එම ෙකොමිෂන් සභාෙවන් දුන් 
තීන්දුවට අනුකූලව තමයි ෙපොලීසියට කටයුතු කරන්න සිද්ධ 
වන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි 
මන්තීතුමා සඳහන් කරපු කාරණය සම්බන්ධෙයන් ඒ කටයුතු 
ෙකෙසේද විය යුත්ෙත් කියලා ඔබතුමාට තමයි තීන්දුවක් ෙදන්න 
ෙවන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, අපි ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්නම්. 
 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය විභාග කරන ෙවලාෙව් 

ෙම් ඉවත් කිරීම ද්ෙව්ෂසහගතව කරන ලද ඉවත් කිරීමක් කියන 
කාරණය මතු ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ඔබතුමාෙග් අවධානය ඒ 
පිළිබඳව ෙයොමු කරන්න කියලා කාරුණිකව මා ඉල්ලනවා. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක් පවත්වා 

තිෙබනවා කියලා ෙම් පිළිතුෙර් සඳහන්  වනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක් කළාට පස්ෙසේත්, 
ඒ පිළිබඳව ෙසවීම සඳහා වූ අභියාචනා බලය තිෙබන්ෙන් එවකට 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කළ රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභා වටම 
තමයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමු. [බාධා කිරීමක්]   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙකොමිෂන් සභා ෙගනාවාට පසුව රාජ්ය 

ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට අයත් බලතල පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
එකඟතාව මත ෙවනස්වීමට ලක් වුණා. ඔබතුමා ඒ බව දන්නවා. 
ඒකයි ෙම් ගැටලු මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඒ ගැන කථා කරන්නම්. අපි දැන් අනික් වැඩකටයුතුවලට 

යමු, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමනි. 

ෙදවන වටය.  

 
 

මැටි හා වැලි කැනීෙම් බලපත: විසත්ර 
களிமண் மற் ம் மணல் அகழ்  

உாிமப்பத்திரங்கள்:விபரம்  
SAND AND CLAY MINING LICENCES: DETAILS  
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7. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த 
சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Ashoka 
Priyantha) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i)  2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා භූ විද්යා සමීක්ෂණ 
හා පතල් කාර්යාංශය මඟින් මැටි හා වැලි කැනීම් 
සම්බන්ධෙයන් ලබාදී ඇති බලපත සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එෙසේ බලපත ලබාගත් පුද්ගලයන්ෙග් නම්, ලිපිනය  
හා දුරකථන අංක කවෙර්ද; 

 (iii) එම බලපත නිකුත් කිරීෙමන් කාර්යාංශය ලැබූ 
ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iv) එෙසේ සිදුවන පාරිසරික හානිය වැළැක්වීමට 
කාර්යාංශය ගන්නා පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) 2 0 1 0ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர 
விச்சாிதவியல் ஆய் , சுரங்கப் 

பணியகத்தினால் களிமண் மற் ம் மணல் 
அகழ்  ெதாடர்பில் வழங்கப்பட் ள்ள 
உாிமப்பத்திரங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) அவ்வா  உாிமப்பத்திரங்கைளப் ெபற் க் 
ெகாண்ட ஆட்களின் ெபயர், கவாி மற் ம் 
ெதாைலேபசி இலக்கங்கள் யாைவ; 

 (iii) ேமற்ப  உாிமப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட்டதன் 
லம் பணியகம் ெபற் க்ெகாண்ட வ மானம் 

யா ; 

 (iv) அதன் லம் சுற்றாட க்கு ஏற்ப ம் பாதிப்ைபத் 
தவிர்ப்பதற்காகப் பணியகம் ேமற்ெகாள் ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the  Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of sand and clay mining  
licences that have been  issued by the  
Geological Survey and Mines Bureau from 
the year 2010 up to now; 

 (ii) the names, addresses and the telephone 
numbers of the persons who have obtained 
licences; 

 (iii) the revenue earned by the Bureau by 
issuing those licences; and 

 (iv) the steps that will be taken by the Bureau to 
prevent the harm caused to the 
environment? 

(b)    If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර සභාගත* කරනවා.  

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

 

(අ)  (i)  භූ විද්යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය මඟින් නිකුත් කර 
ඇති බලපත සංඛ්යාව 17,516ක් වන අතර, ඒ පිළිබඳ 
වාර්තාව ඇමුණුම 01* ෙලස ෙම් සමඟ ඉදිරිපත් කරමි.  

      (ii)  බලපත ලබාගත් පුද්ගලයන්ෙග් නම්, ලිපිනය  සහ දුරකථන 
අංක සහිත වාර්තාව ඇමුණුම 02* ෙලස ෙම් සමඟ ඉදිරිපත් 
කරමි.  

      (iii)  බලපත නිකුත් කිරිෙමන් භූ විද්යා සමීක්ෂණ හා පතල් 
කාර්යාංශය ලැබූ ආදායම රු. 39,289,250.00කි.  ආදායම 
දැක්ෙවන වාර්තාව ඇමුණුම 03* ෙලස ඇත.  

(iv) • පරිසර හානිය අවම වන ආකාරයට  කැනීම් කටයුතු 
සිදුකිරීම සඳහා බලපතවල  ෙකොන්ෙද්සි රාශියක් 
ඇතුළත් කිරීමට භූ විද්යා සමීක්ෂණ හා පතල් 
කාර්යාංශය විසින් කටයුතු  කරෙගන යනු ලැෙබ්.  

•   එයට අමතරව ක්ෙෂේත නිලධාරින් මඟින් වරින් වර 
අදාළ කැනීම් භූමි පරීක්ෂා කරමින්, කැනීම් කටයුතු 
කිරීෙම්දී සිදුවන පරිසර හානිය අවම කිරීමට පියවර 
ගනු ලැෙබ්. 

627 628 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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• තවද මැටි හා වැලි කැනීම් සඳහා කැනීම් බලපත 
නිකුත් කිරීෙම්දී බලපතලාභියා හා භූ විද්යා සමීක්ෂණ 
හා පතල් කාර්යාංශය අතර පුනරුත්ථාපන 
බැඳුම්කරයක් අත්සන් තබන  අතර, එම බැඳුම්කරය 
අත්සන් කිරීෙම්දී අදාළ භූමිෙයහි කැනීම් කටයුතු සිදු 
කිරීෙමන් අනතුරුව එම කැනීම් භූමිය 
පුනරුත්ථාපනය කිරීෙම් එකඟතාවක් ෙලස 
කාර්යාංශය ෙවත   බැංකු ඇපකරයක් ලබාගැනීමට 
කටයුතු කරනු ලැෙබ්.  

 යම් ෙහයකින් කැනීම් කටයුතු සිදු කිරීමට අදාළ 
ඉඩම පුනරුත්ථාපනය කිරීම  සිදු ෙනොකළෙහොත් 
අදාළ බැංකු ඇපකරය භූ විද්යා සමීක්ෂණ හා පතල් 
කාර්යාංශය ෙවත පවරා ෙගන, එම බලපතලාභියා  
හට නීති මාර්ගෙයන් කටයුතු කිරීමට පියවර ගනු 
ලැෙබ්.  

•   එෙමන්ම කැනීම් කටයුතු සිදු කිරීෙම්දී පරිසර හානිය 
අවම වන පරිදි කැනීම් කටයුතු සිදු කිරීම පිළීබඳව 
නිරතුරුවම මහජනයා දැනුවත් කිරීම භූ විද්යා 
සමීක්ෂණ හා පතල්  කාර්යාංශය විසින් සිදු කරනු 
ලැෙබ්.  

(ආ)  පැන ෙනොනඟී.  
 

 
ව්යාපෘති සඳහා මහවැලි අධිකාරිය සතු ඉඩම් 

ලබාදීම: කමෙව්දය   
க த்திட்டங்க க்ெகன மகாவ  அதிகாரசைபக்குாிய 

காணிகைள வழங்குதல்: ைறைம  
AWARD OF LANDS BELONGING TO MAHAWELI AUTHORITY 

FOR PROJECTS: METHODOLOGY  
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9. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) (மாண் மிகு ேஹசான் 
விதானேக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Heshan 
Withanage) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය සතු ඉඩම් විශාල ව්යාපෘති 
සඳහා ලබාදීෙම් කමෙව්දය කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) වලව කලාපෙය්, චන්දිකා වැව ෙකොට්ඨාසෙය්, 
ෙඩෝල් ලංකා සමාගම සහ විටා ඕගනික් සමාගම 
ෙවත ෙකෙසල් වගා කිරීම සඳහා ලබා දී ඇති ඉඩම් 
පමාණය, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙමම ඉඩම් නිසි කමෙව්දයක් අනුව ලබා දී  
ෙනොමැති බව පිළිගන්ෙන්ද;  

 යන්නත් 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) இலங்ைக மகாவ  அதிகாரசைபக்குச் ெசாந்தமான 
காணிகைளப் பாாிய க த்திட்டங்க க்காக 
வழங்குகின்ற ைறைம யா ; 

(ஆ) (i )  வளவ வலயத்தில் சந்திாிக்காெவவ பிாிவில் 
ேடால் லங்கா கம்ெபனிக்கும் விற்றா ஓகனீ 
கம்ெபனிக்கும் வாைழச் ெசய்ைகக்காக வழங்கி 

ள்ள காணிகளின் அள  ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (ii) இக்காணிகள் உாிய ைறைமக்கிணங்க 
வழங்கப்படவில்ைல என்பைத ஏற் க் 
ெகாள்கிறாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House of the methodology 
adopted in awarding  the lands that belong to 
Mahaweli Authority of Sri Lanka for large-scale 
projects? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) separately the extents of lands that have 
been granted to Dole Lanka Company and 
Vita Organic Company for banana 
cultivations in Chandrika Wewa Division of 
the Walawe Zone; and 

 (ii) whether he admits that no proper 
methodology has been adopted in awarding 
those lands?  

(c)  If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර සභාගත* කරනවා.  
 

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

(අ)  •   ආෙයෝජන ව්යාපෘති සඳහා ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් වූ පසු එම 
ඉල්ලීම හා ආෙයෝජකයාෙග් ෙයෝග්යතාව ශී ලංකා මහවැලි 
අධිකාරිෙය් ව්යාපෘති ෙයෝජනා ඇගයීම් කමිටුව මඟින් 
අධ්යයනය කර නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කරනු ලැෙබ්.  

 •  ඉන්පසු ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරිෙය් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය 
විසින් අනුමැතිය ලබාෙදන අතර, අනතුරුව විෂය භාර ගරු 
අමාත්යතුමා විසින් දීර්ඝකාලීන බදු අනුමැතිය ලබාෙදනු 
ලැෙබ්. 

 •  එම අනුමැතිය ලද පසු අදාළ ආෙයෝජකයා ෙවත ඉඩෙම් 
භුක්තිය භාර ෙදනු ලැෙබ්.  

(ආ)  (i)  ෙඩෝල් ලංකා සමාගම - ෙඩෝල් ලංකා සමාගම සඳහා ශී 
ලංකා මහවැලි අධිකාරිෙය් ඉඩම් ලබාදී ෙනොමැත. 

  විටා ඕගනික් සමාගම - අක්කර 45කි. 

 (ii) ඉහත (අ) හි දක්වා ඇති කමෙව්දය අනුව විටා ඕගනික් 
සමාගම ෙවත අදාළ ඉඩම ලබාදී ඇත.  

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී.  
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14. 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 )  
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) ශී ලංකාෙව් අධ්යාපන විද්යාපීඨවල පවත්වනු ලබන 
පාඨමාලා සංඛ්යාව සහ ඒවාෙය් නම්, එක් එක් මාධ්යය 
අනුව කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) මඩකළපුව අධ්යාපන විද්යාපීඨෙය් පවත්වනු ලබන 
පාඨමාලාවල නම් කවෙර්ද; 

 (ii) එක් එක් පාඨමාලාව තුළ පුහුණුව ලබන 
අභ්යාසලාභීන් සංඛ්යාව කවෙර්ද; 

 (iii) මඩකළපුව අධ්යාපන විද්යාපීඨය තුළ පැවැත්විය 
හැකි අනිකුත් ෙදමළ මාධ්ය පාඨමාලා එම 
විද්යාපීඨය තුළ ෙනොපැවැත්වීමට ෙහේතුව කවෙර්ද; 

 (iv) මඩකළපුව අධ්යාපන විද්යාපීඨෙයහි පැවැත්වීමට 
ශක්යතාවක් ඇති අනිකුත් ෙදමළ මාධ්ය පාඨමාලා 
සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීමට පියවර 
ගන්ෙන්ද; 

 (v)  එවැනි පාඨමාලා ආරම්භ කිරීම සඳහා සුදුසු 
ෙද්ශකවරුන් ෙනොමැත්ෙත්ද;  

 (vi) එෙසේ නම්, එවැනි කාණ්ඩෙය් අවශ්ය ෙද්ශකවරුන් 
පත්කිරීමට පියවර ගනු ලබන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) இலங்ைகயில் கல்வியியல் கல் ாிகளில் நடத்தப்ப ம் 

கற்ைகெநறிகளின் எண்ணிக்ைகைய ம் அவற்றின் 
ெபயர்கைள ம் ேபாதனாெமாழி ாீதியாக அவர் 
இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) மட்டக்களப்  கல்வியியல் கல் ாியில் 
நடத்தப்ப ம் கற்ைகெநறிகளின் ெபயர் 
கைள ம்; 

 (ii) ஒவ்ெவா  கற்ைகெநறியி ம் பயிற்சிைய 
ேமற்ெகாள் ம் பயி நர்களின் எண்ணிக் 
ைகைய ம்; 

 (iii) மட்டக்களப்  கல்வியியல் கல் ாியில் 
சாத்தியமான ஏைனய தமிழ் ெமாழி லமான 
கற்ைகெநறிகள் நடத்தப்படாைமக்கான காரணத் 
ைத ம்; 

 (iv) மட்டக்களப்  கல்வியியல் கல் ாியில் 
சாத்தியமான ஏைனய தமிழ் ெமாழி லமான 
கற்ைகெநறிக க்கு மாணவர்கைளச் ேசர்த் க் 
ெகாள்ள நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப மா 
என்பைத ம்; 

 (v) அத்தைகய கற்ைகெநறிகைள ஆரம்பிப்பதற்குப் 
ெபா த்தமான விாி ைரயாளர்கள் இல்ைலயா 
என்பைத ம்; 

 (vi) அவ்வாெறனில், அத்தைகய விாி ைரயாளர்கள் 
வகுதிெயான்ைற நியமிப்பதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்; 

 அவர் ேம ம் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Education:  

(a) Will he inform this House number and names of 
courses medium-wise, conducted in Colleges of 
Education in Sri Lanka;  

(b) Will he also inform this House - 

 (i) names of courses conducted at Batticaloa 
College of Education;  

 (ii) number of trainees undergoing training in 
each course; 

 (iii) the reason that the other possible Tamil 
medium courses are not conducted at 
Batticaloa College of Education; 

 (iv) whether action will be taken to admit 
students for other feasible Tamil medium 
courses at Batticaloa College of Education; 

 (v) whether suitable lecturers are not available 
to commence such courses; and 

 (vi) if so, action will be taken to appoint such 
category of lecturers? 

(c)  If not, why? 
 

ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා (අධ්යාපන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன் - கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන ඇමතිතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.  
 

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

 

 (අ)  (i)  ඔව්.  

  පාඨමාලා සංඛ්යාව 25කි. (ඇමුණුම 01*)  

(ආ)  (i)  01. පාථමික අධ්යාපනය 

  02. විද්යාව 

  03. නාට්ය හා රංග කලාව 

  04. ශාරීරික අධ්යාපනය 

  05. චිත 

  06. තාක්ෂණ අධ්යාපනය /ශිල්ප කලා 

  07. නිර්මාණ හා ඉදිකිරිම් තාක්ෂණෙව්දය/නිර්මාණකරණය 
හා යාන්තික තාක්ෂණෙව්දය/නිර්මාණකරණය හා 
විදුලි තාක්ෂණෙව්දය 

ෙමම සියලු  පාඨමාලා ෙදමළ මාධ්යෙයන් පවත්වනු ලබයි.  

631 632 
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(ii)  

 
 (iii)   මඩකළපුව විද්යා පීඨෙය් පවත්නා  ෙභෞතික හා මානව 

සම්පත් පහසුකම් ධාරිතාව මත පැවැත්වීමට හැකියාවක් 
ඇති බවට තීරණය කර ඇති ෙදමළ මාධ්ය පා ඨමාලා 
සංඛ්යාව  07කි.  

  පවත්නා පාඨමාලා කියාත්මක කිරීමට පවා අවශ්ය වන 
ෙදමළ මාධ්ය ගුරු අධ්යාපනඥ ෙසේවෙය් නිලධාරින් 
වර්තමානෙය්ද පමාණවත් නැත.  

  ෙමම පාඨමාලා සංඛ්යාව ඉහළ දමන්ෙන් නම් පථමෙයන් 
අවශ්ය වන ෙභෞතික හා මානව සම්පත් අවශ්යතා ඉහළ 
නැංවිය යුතු ෙව්.  

 (iv)   මනා කළමනාකාරිත්වෙයන් යුතුව දැනට පවතින ඉඩ හා 
පහසුකම් පමාණය අනුව බඳවා ගන්නා සංඛ්යාව වැඩි කර 
ඇත. සෑම පාඨමාලාවම එම විද්යා පීඨෙය් ආරම්භ කිරීම 
පාෙයෝගිකව අපහසුය. එවැනි අවස්ථාවක් සම්පාදනය 
කිරීෙම් අවශ්යතාවන් ෙම් වන විට පැනනැඟී ෙනොමැත. ඊ ට 
ෙහේතු වනුෙය් විද්යා පීඨවල බඳවා ගත හැකි ධාරිතාව, සකසා 
ගත හැකි ෙභෞතික හා මානව සම්පත් පමාණය ආදී කරුණු 
සැලකිල්ලට ගනිමින් අදාළ පාඨමාලා මාධ්ය වශෙයන් 
දිවයින පුරා පිහිටි විද්යාපීඨ 19 තුළ ස්ථානගත කර තිබීමයි. 
(ඇමුණුම 02*)  

 (v)  පාඨමාලා ආරම්භ කිරීමට සුදුසු සහ පමාණවත් 
ෙද්ශකවරුන් ෙනොමැති අතර, දීර්ඝ කාලයක් බඳවා ගැනීම් 
ෙනොකිරීම නිසා ඇතිවී තිෙබන ගුරු අධ්යාපනඥ ෙසේවෙය් 
පුරප්පාඩු පිරවීම   ට ෙම් වන විට කටයුතු කරමින් පවතී.  

 (vi)   ඔව්.  

  ගුරු අධ්යාපනඥ ෙසේවෙය් දැනට පවතින පුරප්පාඩු සඳහා 
බඳවා ගැනීම් සිදුකිරීමට අයදුම්පත් කැඳවා, විභාග පවත්වා, 
විභාගෙයන් සමත් පිරිස අතරින් සුදුස්සන් ෙතෝරාගැනීම් 
කිරීමට සම්මුඛ පරීක්ෂණයන්ද 2017 වසෙර්දී පවත්වා 
අවසන් කර ඇත.  

  ඉන් සමත් වන අය සඳහා පාෙයෝගික පරීක්ෂණ 
පැවැත්වීෙමන් අනතුරුව ෙමම පුරප්පාඩු පිරවීමට  කියා කළ 
හැක.  

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට,  23(2) සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පශ්න. ගරු ඩග්ලස් 

ෙද්වානන්දා මැතිතුමා.  

    විෂයය මාධ්යය පළමු 
වසර 

ෙදවන 
වසර 

1. පාථමික අධ්යාපනය ෙදමළ මාධ්ය 30 28 

2. විද්යාව ෙදමළ මාධ්ය 50 42 

3. නාට්ය හා රංග කලාව ෙදමළ මාධ්ය 30 15 

4. ශාරීරික අධ්යාපනය ෙදමළ මාධ්ය 50 47 

5. චිත ෙදමළ මාධ්ය 15 12 

6. තාක්ෂණ අධ්යාපනය / 
ශිල්ප කලා 

ෙදමළ මාධ්ය 15 15 

7. නිර්මාණ හා ඉදිකිරිම් 
තාක්ෂණෙව්දය/
නිර්මාණකරණය හා 
යාන්තික 
තාක්ෂණෙව්දය/ විදුලි 
තාක්ෂණෙව්දය 

ෙදමළ මාධ්ය 45 46 

             එකතුව  235 205 

ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

   

රජෙය් මහජන උපෙයෝගීතා ව්යාපෘතිවල නාමයන් 
ෙදමළ භාෂාෙවන්ද ෙයදීම    

அரசின் மக்கள் பயன்பாட் க் க த்திட்டங்கைளத் 
தமிழ் ெமாழியி ம் ெபயாிடல் 

DESIGNATING PUBLIC UTILITY PROJECTS ALSO IN TAMIL 
LANGUAGE 

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

கலந் ைரயாடல் மற் ம் அரச க ம ெமாழிகள் அைமச்சர் 
ெகௗரவ மேனா கேணசன் அவர்களிடம் ேகள்வி ேகட்க 
அ மதித்ததற்கு நன்றி.   

நாட் ன் ேதசிய ெமாழிகளின் அ லாக்கத்ைதச் சாிவர 
நைட ைறப்ப த்தாைமயான  ஒ  ேதசிய ேநாயாக 
உள்ளதாக ம் அந்த ேநா ள்ள இடங்கைள அறிந்  அதற்கு 
ம ந்  கண் பி த் ள்ளதாக ம் அதன் பிரகாரம் 
ெபா மக்கள் பாவைனக்குாிய அரசாங்கப் ப வங்கள் 
அைனத்ைத ம் ம்ெமாழிகளி ம் ெமாழிெபயர்க்கும் 
பணிையத் தாங்கள் ஆரம்பித் ள்ளதாக ம் ஊடகங்களில் 
தகவல்கள் ெவளியாகியி ந்தன. அந்தவைகயில், ேமற்ப  
ப வங்கைள ம்ெமாழிகளி ம் ெமாழிெபயர்த் , அவற்ைற 
அந்தந்த ெமாழி ெதாிந்த மக்கள  பாவைனக்கு உட்ப த் ம் 
வைகயில் தாங்கள் ேமற்ெகாண் ள்ள யற்சி ெவற்றிெபற 
எம  மக்கள் சார்பாக என  வாழ்த் க்கைளத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

இ வைரயில் எம  நாட்ைட ஆட்சி ெசய் வந் ள்ள 
அரசாங்கங்களின் லமாக ம் தற்ேபாைதய அரசாங்கத்தின் 

லமாக ம் மக்கள் பயன்பாட் த் திட்டங்கள் பல 
அவ்வப்ேபா  அறி கம் ெசய் ைவக்கப்பட் ச் ெசயற்ப த் 
தப்ப கின்றன. குறிப்பாக, இந்த அரசு ஆட்சிபீடம் ஏறியதன் 
பின்னர் ‘நில ெமெஹவர’ எ ம் ெசயற்றிட்டம் ஜனாதிபதி 
அவர்கள  ைற சார்ந்  ஆரம்பிக்கப்பட் , வடக்கு 
மாகாணம் உட்பட நாட் ன் ஏைனய பகுதிகளி ம் 
ெசயற்ப த்தப்பட்  வ கின்ற . அேதேபான் , அண்ைமயில் 
நிதி அைமச்சர் அவர்களால் மக்கள் பயன்பாட் க் கடன் 
திட்டங்கள் சில அறி கப்ப த் தப்பட் ள்ளன. ேமற்ப  
திட்டங்கள் அைனத் ம் தனிச் சிங்கள ெமாழிச் ெசாற்களில் 
வழங்கப்பட் வ வதன் காரணமாக, தமிழ் ெமாழி மாத்திரம் 
அறிந்த மக்களால் அந்தத் திட்டங்கைள உணர் ர்வமாக 
உணர்ந்  உள்வாங்கி, அவற்றின் லமான பயன்கைள உாிய 
வைகயில் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு இயலாத நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . இத்தைகய ெசயற்றிட்டங்கள் தமிழ்ெமாழி 

லமாக ம் வழங்கப்ப கின்ற நிைலயிேலேய எம  
மக்களால் அவற்ைற உணர்ந் , ஏற் ப் பயன்ெப ம் 
வாய்ப் கள் அதிகாிக்கும் என்ற காரணத்தினால், கடந்த 
காலங்களில் ‘திவி ெநகும’ ெசயற்றிட்டத்திற்கு ‘வாழ்வின் 
எ ச்சி’ என ம் ‘பிம் சவிய’ ெசயற்றிட்டத்திற்கு ‘நில சக்தி’ 
என ம் தமிழில் ெபயாிட்  வழங்குவதற்கும் இன் ம் சில 
ஏற்பா கைள ேமற்ெகாள்வதற்கும் எம்மால் நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட் ந்த .   
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*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

அந்தவைகயில், இதற்கு ன்பி ந்த அரசுகளா ம் 
தற்ேபாைதய அரசா ம் அறி கப்ப த்தப்பட் ள்ள, 
அறி கப்ப த்தப்ப கின்ற இத்தைகய ெசயற்றிட்டங்களின் 
சிங்கள ெமாழிப் பயன்பாட் ச் ெசாற்கைளத் தமிழ் 
ெமாழியி ம் ெமாழிமாற்றம் ெசய் , அத டன் இைணத்  
வழங்குவதற்குத் தங்கள  அைமச்சின் லமாக நடவ க்ைக 
எ க்க மா?   

ேமற்ப  என  ேகள்விக்கான பதிைலக் ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் வழங்குவார் என எதிர்பார்க்கின்ேறன். 

 
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) 
ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்கேள, நீங்கள் 

காலத் க்குப் ெபா த்தமான, நாட் க்குப் ெபா த்தமான, 
நல்லெதா  ேகள்விைய என்னிடம் ெதா த்தி க்கிறீர்கள். 
அதற்காக நன்றி! நீங்கள் என் ைடய ெசயற்பாட் க்குத் 
தந்தி க்கின்ற நற்சான்றிதைழயிட்  நான் மகிழ்ச் 
சியைடகின்ேறன். அந்த நற்சான்றித க்குப் ெபா த் 
தமானவனாக என்னால் ெதாடர்ச்சியாகச் ெசயற்பட ம் 
என்ற நம்பிக்ைக ம் எனக்கி க்கின்ற . உங்க ைடய 
நற்சான்றித ம் பாராட் ம் வாழ்த் ம் என்ைன அதிகமாக 
உற்சாகப்ப த் கின்றன என்பைத நான் இந்த இடத்திேல 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

நீங்கள் உங்கள  உைரயின் இ திப் பகுதியிேல ெமாழி 
அ லாக்கம் சம்பந்தமான க்கிய ஒ  விடயத்ைத, அதாவ , 
கடந்த காலங்களில் “திவி ெநகும” என்ற திட்டத்திற்குத் தமிழில் 
“வாழ்வின் எ ச்சி” என்ற ெபயைரப் பயன்ப த் வதற்கும் “பிம் 
சவிய” என்ற ெசயற்றிட்டத் க்குாிய தமிழ்ச் ெசால்லாக “நில 
சக்தி” என்ற ெபயைரப் பயன்ப த் வதற்கும் யற்சி 
எ த்தி ந்ததாகச் ெசான்னீர்கள். நிச்சயமாக இ  நல்லெதா  
காாியம்! நாட் ல் தமிழ் ெமாழி ம் சிங்கள ெமாழி ம் ஆட்சி 
ெமாழிகளாக - ேதசிய ெமாழிகளாகக் க தப்ப கின்றன; அ  
சட்டாீதியாக உ திப்ப த்தப்பட் க்கின்ற . ஆங்கில 
ெமாழி இைணப்  ெமாழியாக இ க்கின்ற . இ , "இேதா 
வரப்ேபாகிற , வந் ெகாண் க்கின்ற , அேதா 
வந் விட்ட " என்  ெசால் க்ெகாண் க்கும் திய 
அரசியலைமப்ைப அ ப்பைடயாகக் ெகாண்டதல்ல. அதாவ , 
இன்  நைட ைறயில் இ க்கின்ற அரசியலைமப்பிேலேய 
இந்த ம்ெமாழித்திட்டம் திட்டவட்டமான ைறயில் 
உ திப்ப த்தப்பட் க்கின்ற . ஆகேவ, இந்த நாட்ைடப் 
ெபா த்தளவில் தமிழ், சிங்களம் ஆகிய இரண்  ெமாழிக ம் 
ஆட்சி ெமாழியாக உ திப்ப த்தப்பட் க்கின்ற 
காரணத்தினால், ெசயற்றிட்டங்க க்குச் சிங்கள ெமாழியில் 
ெபயர்கைள ைவத் விட் , அைதத் தமிழ் மக்கள் ாிந்தா ம்  

ாியாவிட்டா ம் அப்ப ேய உச்சாிக்கேவண் ம் என்ற 
கட்டாயம் கிைடயா . அப்ப ச் ெசால் வ  
சட்டவிேராதமான , பிைழயான  என்பைத நான் இங்கு 
ெதளிவாகக்கூற வி ம் கின்ேறன்.  

அப்ப த்தான் கடந்த காலங்களிேல எம  நாட் ன் ேதசிய 
கீதத்ைத “நேமா நேமா மாதா” என்  சிங்கள ெமாழியிேலேய 
பாடேவண் ம் என்  ெசால்லப்பட்ட . ஆனால், இன்  
அப்ப யல்ல. நாங்கள் “நேமா நேமா தாேய” என்  

பா கின்ேறாம். காரணம், “மாதா” என்ற ெசால் க்குத் தமிழ் 
ெமாழிெபயர்ப்பான “தாேய!” என்  ெசால் ம்ெபா , 
எங்களிடத்திேல “நாங்க ம் இலங்ைகயர்கள்” என்ற உணர்  
ஏற்ப கின்ற . அ ேவ ேதைவயாக இ க்கின்ற . அந்த 
அ ப்பைடயில் இதைனச் சுட் க்காட் யதற்கு நன்றி! அந்த 
வைகயில், இப்ெபா  நைட ைறயில் இ க்கின்ற 
அரசாங்கத்தின் ெசயற்றிட்டங்க க்கு ைவக்கப்பட் க்கின்ற 
சிங்களப் ெபயர்க க்கு உாிய தமிழ்ப் ெபயர்கைள நிச்சயமாக 
நான் வழங்குேவன் என்ற உ திெமாழிையத் தர 
வி ம் கின்ேறன்.  

எங்க ைடய பிரேதச அபிவி த்தி அைமச்சர் பீல்ட் 
மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா அவர்கள் “சியவர” 
என்றெதா  திட்டத்ைத அறி கப்ப த்தி, ஓர் அைமச்சரைவப் 
பத்திரத்ைதச் சமர்ப்பித்தி க்கிறார். அதற்கு அைமச்சரைவ ம் 
அங்கீகாரம் வழங்கியி க்கின்ற . “சியவர” என்ற ெசால் க்கு 
உாிய தமிழ் ெமாழிெபயர்ப்  “சுயசக்தி” என்  
நிைனக்கின்ேறன். ஆகேவ, “சியவர” என்ற திட்டத் க்குச் 
“சுயசக்தி” என்ற தமிழ்ப் ெபயேர ெபா த்தமான  என்பைத 
நான் இந்த இடத்திேல ெதளிவாகக் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். அதற்கு அவர் உடன்பட் க்கின்றார். 
நீங்கள் அைத நன்றாகப் ாிந் ெகாள் ங்கள்! அேதேபால, 
எல்லா அைமச்சர்க ம் தாங்கள் ன்ென க்கின்ற 
ெசயற்றிட்டங்க க்குச் சிங்கள ெமாழியில் ெபயர்கைளச் 
சூட் ம்ெபா , அதற்குாிய தமிழ்ப் ெபயைர ம் 
அறிவிக்கேவண் ம். அதில் நான் ெதளிவாக இ க்கின்ேறன். 
அேதேபால, எங்ேகயாவ  ஓர் அைமச்சேரா அல்ல  அரசியல் 
ெசயற்பாட்டாளர்கேளா ஏதாவெதா  திட்டத்திற்குத் தமிழ் 
ெமாழியிேல ெபயர்கைள ைவப்பார்கேளயானால், அதற்குாிய 
சிங்கள ெமாழிெபயர்ப் ப் ெபயைரப் பயன்ப த்தச் ெசய்ய ம் 
நான் தயாராக இ க்கிேறன் என்பைத இங்கு கூறிைவக்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

அ மட் மல்ல, இந்த நாட் ேல தற்ெபா  
ெசயற்பட் க்ெகாண் க்கின்ற அரச நி வனங்களில் 
பயன்பாட் ல் இ க்கின்ற ப வங்கைளெயல்லாம் 
ேத ெய த் , அவற்ைறெயல்லாம் ெமாழிெபயர்க்கும் 
ெசயற்பாட்ைட நாங்கள் கடந்த 14ஆம் திகதி 
ஆரம்பித்தி க்கின்ேறாம். குறிப்பாக, பிரேதச ெசயலகங்க ம் 
காாியாலயங்க மாக 429, அேதேபால ஏைனய 
காாியாலயங்கள் 197, மாகாண சைப மற் ம் பிரேதச சைபக் 
காாியாலயங்கள் 256.  உண்ைமயில்  429 பிரேதச 
காாியாலயங்கள் கிைடயா . ஆனால், ஒட் ெமாத்தப் பிரேதச 
ெசயலகங்களில் இ க்கக்கூ ய பல்ேவ  பிாி கைள ம் 
ேசர்த் த்தான் 429 என்  ெசால்கின்ேறாம். அந்த 
அ ப்பைடயிேல 882 அரச நி வனங்களிேல ஒேர 
ெமாழியிேல - ெப ம்பா ம் சிங்கள ெமாழியிேல இ க்கின்ற 
ப வங்கைளக் கண் பி த் , அவற்ைற ன்  
ெமாழிகளி ேம ெவளியி வதற்கு, அதாவ  ஏைனய 
ெமாழிகளான தமிழ், ஆங்கிலம் ஆகியவற்றில் 
ெமாழிெபயர்க்கும் ெசயற்பாட்ைட என  அைமச்சு 
ஆரம்பித்தி க்கின்ற . அதற்குத் ேதைவயான ெமாழிெபயர்ப் 
பாளர் குழாம் ஒன்ைற என  அைமச்சிேல 
நியமித்தி க்கின்ேறன் என்பைதக் கூறிைவக்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

அத் டன், நா  வதி ம் இ க்கின்ற எல்லாப் 
ெபயர்ப்பலைகக ம் ன்  ெமாழிகளி ம் ெதளிவான 

ைறயிேல இ க்க ேவண் ம். சிங்கள ெமாழி ம் தமிழ் 
ெமாழி ம் ஆட்சி ெமாழிகளாக, ேதசிய ெமாழிகளாக 
இ க்கின்ற காரணத்தினாேல ன்  ெமாழிகளி ம் 
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ெபயர்ப்பலைககள் இ ந்தாக ேவண் ம். ெபயர்ப்பலைககளில் 
தமிழ் எ த் க்கைளச் சிறிதாக ம் சிங்கள எ த் க்கைளப் 
ெபாிதாக ம் எ த யா . அப்ப  எ வார்கேளயானால், 
தமிழர்க க்கு மாத்திரம் நான் க்குக்கண்ணா  ெகா க்க 
ேவண் யதாக இ க்கும். அப்ப க் ெகா க்க யா ; 
அதற்கான சந்தர்ப்பம் கிைடயா . ஆகேவ, இந்த எ த் க்கள் 
ஒேர அளவிேல இ க்க ேவண் ம். அ மட் மல்ல, 
ெபயர்ப்பலைககளில் எ தப்ப ம் தமிழ் வாக்கியங்கள் 
இலக்கணப் பிைழயில்லாமல் இ க்க ேவண் ம் என்பதி ம் 
நாம் கவனமாக இ க்கின்ேறாம்; அந்த வைகயில் இைவ 
எல்லாவற்றி ம் நாங்கள் அக்கைற ெகாண் க்கின்ேறாம்.  

அத் டன் ெமாழிகளின் அைம  வாிைசகூட ைறயாக 
அைமந்தி க்க ேவண் ம். அதாவ , த ல் சிங்கள 
ெமாழியில் எ தப்பட ேவண் ம்; அ த்த வாிைசயில் தமிழ் 
ெமாழியிேல எ தப்பட் , அதற்க த்த வாிைசயில் ஆங்கில 
ெமாழியிேல எ தப்பட ேவண் ம். உண்ைமயிேல சில 
இடங்களில்  சிங்கள ெமாழிக்கு அ த்  ஆங்கில ெமாழியில் 
எ தப்ப கின்ற ; அப்ப  இ க்கக்கூடா . அ மட் மல்ல, 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களிேல - தமிழ் மக்கள் 
ெப ம்பான்ைமயாக வா ம் மாகாணங்களிேல உள்ள 
ெபயர்ப்பலைககளில், த ல் தமிழ் ெமாழியில் எ தப்பட் , 
அதற்கு அ த்ததாகச் சிங்கள ெமாழியில் எ தப்படல் 
ேவண் ம். அதைன அ த்ேத ஆங்கில ெமாழியில் எ தப்படல் 
ேவண் ம். இவ்வா தான் அந்த வாிைச அைமய ேவண் ம். 
இவ்வா  ெசயற்ப வ தான் ெதளிவான ஜனநாயகமாகும். 
அைனவ ம் அைதப் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். ஆகேவ, இந்த 
அ ப்பைடயில்தான் நாம் ெசயற்பட ேவண் ம்.  

இந்த நாட் ேல தமிழ் ெமாழி ம் சிங்கள ெமாழி ம் 
சமமான ஆட்சி ெமாழிகளாக இ க்கின்றன. இன்ைறய 
அரசியலைமப்ைபப் பார்க்கும்ெபா , அதில் சிங்கள ெமாழி 
ஓர் ஆட்சி ெமாழி என்  குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற . அ த்த 
வாியிேல தமிழ் ெமாழி ம் ஓர் ஆட்சி ெமாழி என்  
குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற . திய அரசியலைமப்  
வ மானால் அதிேல சிங்கள ெமாழி ம் தமிழ் ெமாழி ம் ஆட்சி 
ெமாழிகள் என்ற விடயம் ஒேர வாக்கியத்திேல - ஒேர வாியிேல 
எ தப்ப வதற்கான ெசயற்பாட்ைட நிச்சயமாக நாங்கள் 

ன்ென ப்ேபாம் என்பைதக் கூறி ைவக்க வி ம் கின்ேறன். 
அ மட் மல்ல, ஆட்சி ெமாழியாகிய தமிழ்ெமாழி மற் ம் 
சிங்கள ெமாழியி ம் அேதேபால இைணப்  ெமாழியான 
ஆங்கில ெமாழியி ம் எந்தேவார் இலங்ைகக் கு மக ம் 
அரசாங்க அ வலகங்க க்குச் ெசன்  வாய் லமான, 
எ த் லமான பதிைலப் ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய உாிைம 
நைட ைறயி ள்ள அரசியலைமப்பிேல உ திப்ப த்தப் 
பட் க்கின்ற . எனேவ, அதைனச் ெசயற்ப த்த ேவண் ய 
கடப்பா  எனக்கு இ க்கின்ற . அதற்கு தய ெசய்  கால 
அவகாசம் ெகா ங்கள்! ஏெனன்றால் இப்ெபா  சட்டப்ப  
அரசாங்க அ வலர்கள் எல்ேலா ேம தமிழ் ெமாழி ம் சிங்கள 
ெமாழி ம் ப க்க ேவண் ெமன்  இ ந்தா ம், அதாவ , 
தமிழர்கள் சிங்கள ம் சிங்களவர்கள் தமி ம் ப க்க ேவண் ம் 
என்றி ந்தா ம் அவர்கள் அைதச் சாியாகக் கற்பதில்ைல. 
கற் க்ெகாண்டா ம் அந்த ெமாழித் ேதர்ச்சிையச் 
உாிய ைறயிேல ெபற்றி ப்பதில்ைல என்பதனால் அந்த  
ெமாழி உாிைம சாியான ைறயிேல மக்க க்கு 
வழங்கப்ப வதில்ைல.  

வடக்கி ந் ம் கிழக்கி ந் ம் மைலயகத்தி ந் ம் 
வ கின்ற எல்லாத் தமிழ்க் கு மக்க க்கும் அரசாங்க 
அ வலகங்களி ந்   எ த் லமான அல்ல  வாய்ெமாழி 

லமான பதிைலத் தன  தாய் ெமாழியிேல ெபறக்கூ ய 
உாிைம இ க்கின்ற . அேதேபால ெதற்கி ந் , சிங்களப் 
பகுதிகளி ந்  வடக்ைக ேநாக்கி அல்ல  கிழக்ைக 
ேநாக்கிச் ெசல்கின்ற சிங்களக் கு மக்க க்குத் தமிழ் 
அதிகாாிகள் மாத்திரம் இ க்கின்ற அ வலகங்களி ந்  
சிங்கள ெமாழியிேல வாய்ெமாழி லமாக ம் 
எ த் லமாக ம் பதில் ெபறக்கூ ய உாிைம 
உ திப்ப த்தப்பட் க்கின்ற . ஆகேவ, இந்த விடயங்கைள 
உ திப்ப த் வதற்காக ெமாழி அ வலர்கள் language officers 
-භා  ෂා නිල  ධාරින් என்  ெசால்லக்கூ ய அதிகாாிகைள 
ெப ந்ெதாைகயில் நிச்சயமாக நியமிப்பதற்கான ைவ நான் 
ெகாள்ைக ாீதியாக எ த்தி க்கின்ேறன். அ  சம்பந்தமாக 
நிதியைமச்சுடன் ேபச்சுவார்த்ைத நடத்திக்ெகாண் க் 
கின்ேறன். ஏறக்குைறய 3,300 ெமாழி அதிகாாிகைள நியமிக்க 
ேவண் ய ேதைவப்பா  இ க்கின்ற . இப்ெபா  நாட் ல் 
இ க்கின்ற திைணக்களங்கள் மற் ம் எல்லா அைமச்சுக்கள் 
மத்தியி ம் அ  சம்பந்தமான ஒ  கணக்ெக ப்ைப என  
அைமச்சு நடத்திக்ெகாண் க்கின்ற . சிங்கள ெமாழி, தமிழ் 
ெமாழிப் பாவைன எல்ேலா க்கும் மத்தியி ம் இ க்க 
ேவண் ம் என்ற வைகயில் தகவல் தரப்பட் க்கின்ற . அந்த 
அ ப்பைடயிேல நாம் ெப ந்ெதாைகயான அ வலர்கைள 
நியமிப்பதற்காக  ெசய்தி க்கின்ேறாம். பல்கைலக்கழகம் 
ெசல்வதற்குாிய தகுதிையப் ெபற் ம் அ மதி கிைடக்காமல் 
இ க்கின்ற, உயர் தரப் பாீட்ைசயிேல சித்தியைடந்த 
இைளஞர்கைளக் கண் பி த் , அவர்க க்கு ெமாழிப் 
பயிற்சிைய ம் கணினிப் பயிற்சிைய ம் ேமலதிகமாக வழங்கி, 
ெமாழி அ வலர்கள் என்ற ெபயாில் திய அதிகாாிகளாக 
அரசாங்க அ வலகங்களில் அவர்கைள நியமிப்பதற்கான 

யற்சிகைள எ த் க்ெகாண் க்கின்ேறாம்.  

ஆகேவ, ெபயர்ப்பலைககைள ம்ெமாழியி ம் 
இடம்ெபறச் ெசய்தல், அரசாங்கப் ப வங்கைள ன்  
ெமாழிகளி ம் ெவளியி தல், அ த்  கு மக்கள் அரசாங்க 
அ வலகங்களில் தத்தம  தாய்ெமாழியிேல பதிைலப் 
ெபறக்கூ ய வைகயில் அரசாங்க அ வலகங்களில் ெமாழி 
அ வலர்கைள நியமித்தல் ஆகிய ன்  விடயங்கைள ம் 
ெசயற்ப த் ம்ேபா  ெமாழிப் பிரச்சிைன தீர்ந் வி ம் என்ற 
நம்பிக்ைக எனக்கு இ க்கின்ற . ேதசிய ெமாழிப் பிரச்சிைன 
இன்  ெகாள்ைக அ ப்பைடயில் தீர்க்கப்ப மானால், அ  
நிச்சயமாகத் ேதசிய இனப்பிரச்சிைனத் தீர் க்கான 

ன்ேனா யாக இ க்குெமன்  ெசால்கின்ேறன். ேதசிய 
இனப்பிரச்சிைன என்  ெசால் க்ெகாண் க்கின்ற பாாிய 
பிரச்சிைனயிேல 51 தம் ெமாழிப் பிரச்சிைனயாகத்தான் 
இ க்கின்ற . ஏைனய 49 தத்திைனத் தீர்ப்பதற்குக் 
கட்டாயமாக அதிகாரப்பகிர்  அவசியமாக இ க்கின்ற . 
இ ந்தா ம், ெப ம்பகுதிைய ெமாழிப் பிரச்சிைனையத் 
தீர்ப்பதன் லமாகத் தீர்க்க ம் என்ற நம்பிக்ைக 
எனக்கி க்கின்ற . அந்த அ ப்பைடயில் உங்க ைடய 
ேகள்விக்கு நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன்.   
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Sir, can I please have thirty seconds? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, you cannot have a debate on your 

Question. You can ask for a clarification. 
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ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நன்றி! இன்  பல 

திைணக்களங்களில் ெமாழிெபயர்ப் ச் ெசய்வதற்குப் ேபாதிய 
உத்திேயாகத்தர்கள் இல்ைல. எனேவ, இன்  
ேவைலயற்றி க்கும் பட்டதாாிகள் பல க்கு இந்த 
நியமனங்கைள வழங்குவதன் லம் அவர்க க்கு ேவைல 
வாய்ப்ைப வழங்குவதாக ம் இ க்கும்; ேதசிய நல் ணக்கம் 
வ ப்ப வதற்கு அ  வாய்ப்பாக ம் இ க்கும் என்ற என  
ஆேலாசைனைய ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  நன்றி.   

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
நல்ல ேயாசைன. உண்ைமயிேல, அதிகமான அரசாங்க 

அ வலர்கைள உள்வாங்குவதற்கு ஒ  விதி ைற 
இ க்கின்ற . அந்த அ ப்பைடயில் நான் 
ெசயற்பட் க்ெகாண் க்கின்ேறன். நிச்சயமாக அதற்கான 
வாய்ப் க் கிட் ெமன்ற நம்பிக்ைக எனக்கி க்கின்ற .   
 

 
පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 
I 

රක්ෂණ කර්මාන්තය විධිමත් කිරීෙම් (සංෙශෝධන) 
පනත් ෙකටුම්පත 

காப் தித் ெதாழிைல ஒ ங்குப த்தல் 
(தி த்தம்) சட்ட லம் 

REGULATION OF INSURANCE INDUSTRY (AMENDMENT) BILL 
 

"2000 අංක 43 දරන රක්ෂණ කර්මාන්තය විධිමත් කිරීෙම් පනත 
සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි 

 (අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

 
පිළිගන්වන ලද්ෙද්  මුදල් හා ජනමාධ් ය අමාත් යතුමා ෙවනුවට 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසිනි. 

2017 සැප්තැම්බර් 06 වන බදාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි ද, 
එය මුදණය කළ යුතුයයි ද, අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට 
ෙයොමු කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

 
நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சாின் சார்பாக மாண் மிகு 

கயந்த  க ணாதிலக்க அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 

2017 ஓகஸ்ட் 23, தன்கிழைம 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 Finance and Mass Media;  

to be read a Second time upon Wednesday, 06th September, 2017 
and to be printed; and to be referred  to the relevant Sectoral Oversight 
Committee.  

II  
 

ඉෙලක්ෙටොනික ගනුෙදනු (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත  

இலத்திரனியல் ெகா க்கல்வாங்கல்கள் (தி த்தம்) 
சட்ட லம் 

ELECTRONIC TRANSACTIONS (AMENDMENT) BILL 

"2006 අංක 19 දරන ඉෙලක්ෙටොනික ගනුෙදනු පනත සංෙශෝධනය කිරීම 
සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

 

පිළිගන්වන ලද්ෙද්  විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් 
අමාත් යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසිනි. 

2017 සැප්තැම්බර් 06 වන බදාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි ද, 
එය මුදණය කළ යුතුයයි ද, අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට 
ෙයොමු කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  

வசதிகள் அைமச்சாின் சார்பாக மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க 
அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 

2017 ஓகஸ்ட் 23, தன்கிழைம 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 Telecommunication and Digital Infrastructure;  to be read a 
Second time upon Wednesday, 06th September, 2017 and to be printed; 
and to be referred  to the relevant Sectoral Oversight Committee.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මතු කරන්ෙන් 

හදිසි කාරණයක්ද?  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2017.08.11වැනි දා -ගිය සතිෙය්- 

ICTA එෙක් ගනුෙදනුවක් පිළිබඳව මම ෙම් ගරු සභාෙව්දී පශ්න 
කළා. ඒ සඳහා ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා 
ෙවනුෙවන් එහි නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා 
මැතිතුමා විසින් පිළිතුරු ලබාදුන්නා.  ඒ පිළිතුර ලබාදුන්නාට පසුව 
එදින රාතිෙය් ෙපෞද්ගලික රූපවාහිනී නාළිකාවක් වූ "සිරස" 
නාළිකාවට  එතුමා ෙමෙසේ කියනවා: 

"ෙම් අද ඇති ෙවලා තිෙබන ගැටලුව සම්බන්ධෙයන් 23 (2) 
පශ්නයට උත්තර ෙදන්න අගමැතිවරයා විසින් මාව දැනුවත් 
කර තිබුණා. 

ඉතින් ෙම් මහ බැංකුව සහ ICTA එෙකන් ලබා දීපු ෙතොරතුරු 
අනුව අෙප් අමාත්යාංශෙයන් පිළිෙයල කරපු පිළිතුරක් තමයි 
මම පාර්ලිෙම්න්තුවට සැපයූෙව්. අනුර කුමාර මන්තීතුමාෙග් 
ෙම් පශ්න කිරීමත් සමඟ මම පස්ෙසේ ෙම් ගැන ෙසොයලා 
බැලුවා."  

639 640 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපට ඕනෑ නම්, details නැතුව සභානායකතුමාෙගන් ඒ 

සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කර ගැනීමක් කර ගන්න පුළුවන්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතුමාට පැහැදිලි කරන්න බැහැ, ෙම් පශ්නය කියන්ෙන් 

නැතුව.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නය ඇහුවාට පස්ෙසේ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම ෙම් පශ්නය ඇහුවාට පස්ෙසේ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා 

පිළිතුරක් ලබා දුන්නා. පිළිතුර ගැන ෙහොයලා බැලුවාට පස්ෙසේ 
එතුමා කියනවා, නමුත් ෙමෙහම කිසි ෙදයක් සඳහන් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. එතෙකොට එක පැත්තකින් මාව - ඒ කියන්ෙන් එතුමාව- යම් 
කිසි විධියකින් ෙනොමඟ යැවීමක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා කියලා. 
ICTA ආයතනය ෙවනුෙවන් එතුමාට ලබා ෙදන  ලද පිළිතුර එතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිෙයව්වා. එතුමා එදා රාතිෙය් "සිරස" 
රූපවාහිනියට කියනවා, ICTA ආයතනය ෙවතින් තමන් ෙවත 
ලබා දී තිෙබන පිළිතුර නිවැරැදි පිළිතුරක් ෙනොෙවයි කියලා. එෙහම 
නම්, ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් වැරැදි පිළිතුරක්. ඔහු 
වැරැදි පිළිතුරක් දුන්නු බව "සිරස" රූපවාහිනි නාලිකාවට 
දුරකථනෙයන් පකාශ කර සිටිනවා. ගරු කථානායකතුමනි, අද 
හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා ෙම් සභාෙව් හිටියා. ඔහු එදා 
රාතිෙය් "සිරස" රූපවාහිනියට කිව්වා නම් මවිසින් ලබා දුන්ෙන් 
වැරැදි පිළිතුරක් කියලා, අඩුම තරමින් අද ඔහු පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒ 
ගැන පකාශ කළ යුතුව තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙව් අමාත්යවරයා විසින් ෙම් පිළිබඳව ලබා දීපු පිළිතුර ෙලස 
නිශ්චිතව සඳහන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් අසත්ය, වැරැදි සහගත 
පිළිතුරක්. ICTA ආයතනය විසින් තමන්ෙග් ගනුෙදනුව ආරක්ෂා 
කර ගැනීම ෙවනුෙවන්, එහි අධ්යක්ෂවරයා තමන්ෙග් මුළු බලතල 
ආරක්ෂා කර ගැනීම ෙවනුෙවන් ෙනොමඟ යැවීමක් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ ෙනොමඟ යැවීම හරහා නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවත් ෙනොමඟ යවලා තිෙබනවා. ඒක නිසා ෙම් 
පිළිබඳව විධිමත්, ඇත්ත පිළිතුරක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා දිය 
යුතුයි. ෙමොකද එතුමාම කියලා තිෙබනවා එතුමා ලබා දීපු පිළිතුර 
වැරැදි පිළිතුරක් කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට පැහැදිලි කරන්න කියලා කියමු.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I will inform the Hon. Deputy Minister. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
So, he can make a clarification.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම අහන්ෙන් ෙම් කාරණයයි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒවා ගැන විවාද කරන්න බැහැ ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභානායකතුමා එතුමාට කියන්න. ෙහට අවස්ථාවක් ෙදන්නම්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The Hon. (Dr.) Harsha De Silva is here.  He can explain 

it now. ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට අවස්ථාව 
ෙදන්න. ඔබතුමා පශ්නය කිව්වා ෙන්. 

 
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 මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එදා පකාශ කළ ෙද් සම්බන්ධව ඔබතුමා පස්ෙසේ කියලා 

තිෙබනවා, වැරැදි පිළිතුරක්ය ලබා දුන්ෙන් කියලා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඔව්, ගරු මන්තීතුමා ෙමොකක්ද කියන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක ආපහු කියන්න එපා. ඒ ගැන ෙහට පැහැදිලි කිරීමක් 

කරන්න පුළුවන්ද? [බාධා කිරීමක්]  එතුමා එක සැරයක් කිව්වා. ඒ 
ෙකොටස repeat ෙවනවා. එතුමා කථා කරන්ෙන් ICTA පශ්නය 
සම්බන්ධෙයන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
එෙහමයි, ගරු කථානායකතුමනි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා එදා රෑ "සිරස" රූපවාහිනි නාලිකාවට කිව්වා ෙන්, 

"ඔබතුමා ෙනොමඟ යැවීමක්" කරලා තිෙබනවා කියලා.  
 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
එෙහමයි, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙමතුමා පැහැදිලි කිරීමක් ඉල්ලන්ෙන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මම ඒ පැහැදිලි කිරීම කරන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ පැහැදිලි කිරීම දැන් කරනවාද, නැත්නම් ෙහට  කරනවාද? 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
දැන් කියන්නම්. ගැටලුවක් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා එකඟද? 

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

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙමතුමා පශ්නයක් අහලා තිබුණා. ඒ පශ්නය සම්බන්ධෙයන් 

පිළිතුරු මහ බැංකුෙවන් ඉල්ලා තිබුණා. මහ බැංකුව අයත් වන්ෙන් 
අෙප් අමාත්යාංශයට. ඒක, මහ බැංකුෙවන් අහලා තිබුණු 
පශ්නයක්.  

ෙකොෙහොම නමුත් ගරු අගාමාත්යතුමා මහ බැංකුව සහ ICTA 
ආයතනය කියන ෙදෙකන්ම එම පශ්නවලට පිළිතුරු ඉල්ලා 
තිබුණා. පිළිතුර දුන් දවෙසේ එතුමා සිටිෙය් නැහැ. මම ඒ පශ්නයට 
උත්තරය දුන්නා. ඊට පසුව අපට ආරංචි වුණා, -අපි දැනගත්තා- 
එහි තිබු ණු විස්තර සම්පූර්ණෙයන්ම -සියයට සියයක්- නිවැරැදි 
ෙනොවන බව. ඒ නිසා ඒ අවස්ථාෙව්දීම මා ICTA ආයතනෙය් 
සභාපතිවරයාට කතා කරලා කිව්වා, ෙම් සම්බන්ධ සියලු කටයුතු 
තාවකාලිකව අත් හිටුවන්න කියා. මම ගරු අගාමාත්යතුමා දැනුවත් 
කළා, ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් ෙල්කම්තුමා දැනුවත් කළා, ගරු 

අමාත්යතුමා දැනුවත් කළා. ඊට පසුව කිව්වා, වහාම ෙම් පිළිබඳව 
පරීක්ෂණයක් පවත්වා ගරු අගාමාත්යතුමාට, මට, අදාළ ගරු 
අමාත්යතුමාට, මහ බැංකුවට පිළිතුර ලබා ෙදන්න කියා. පිළිතුර 
ඊෙය් හැන්දෑෙව් අපට ලැබුණා. ඒ සමඟම ඉදිරි පියවර ගන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා විවාදයක් කරනවා ෙනොෙවයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, මා පශ්නයක් ඇහුවාට පසුව 

අගාමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් එතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරයා ෙලස ඔබතුමා නිශ්චිත පිළිතුරක් ලබා දුන්නා. 
හැබැයි ඔබතුමා ම එදින රාතිෙය් "සිරස" නාලිකාවට පකාශයක් 
කරනවා, ඒ ෙදන ලද පිළිතුර මුළුමනින් සත්ය ෙනොවන බවත්, 
ඔබතුමාද ෙනොමඟ යැවීමට ලක් කර තිෙබන බවත් සඳහන් 
කරමින්. ඔබතුමා එෙසේ පකාශ කළා. ගරු කථානායකතුමනි, 
එෙහම නම් මට සාධාරණ අයිතියක් තිෙබනවා, ඇත්ත උත්තරය 
ෙමොකක්ද කියා දැන ගැනීෙම්. ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් එදා මා අසන ලද පශ්නයට 
ඔබතුමා ලබා දී තිෙබන පිළිතුර නිවැරැදි පිළිතුර ෙනොෙවයි. නමුත් 
එය තමයි දැනට හැන්සාඩ්ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එය තමයි මා 
පිළිතුර ෙලස සලකන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, දැන් අපට 
අවශ්ය ෙවනවා, ඒ පශ්නයට නිවැරැදි පිළිතුර. ගරු නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා එය ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න.    

 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා, ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු 

කරන්න. විස්තරය ඊෙය්ද ෙකොෙහේද ලැෙබනවා කිව්වා ෙන්ද?  
 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, මා කලින් කිව්වා වාෙග්ම, 

ඒ investigation report එක ඊෙය් අපට ලැබුණා. ඊළඟ 
පාර්ලිෙම්න්තු සතිෙය්දී මා එයට පිළිතුර ඔබතුමාට සපයන්නම්, 
ගරු මන්තීතුමා.  

 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු. අද දින න්යාය පතෙය් විෂයය අංක 1, උසස ්

අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමා - පරිපූරක මුදල - ශීර්ෂය 117  
අනුමත කිරීම. විෂයය අංක 2, පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි කිරීෙම් 
පනත යටෙත් නිෙයෝග අනුමත කිරීම. විෂයය අංක 3, කීඩා පනත 
යටෙත් නිෙයෝගය අනුමත කිරීම.  
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පරිපූරක මුදල: අධිෙව්ගී මාර්ග සහ 
මහාමාර්ග සංවර්ධන ව්යාපෘති 

குைறநிரப் த்ெதாைக: அதிேவகப் பாைத 
மற் ம் ெப ந்ெத க்கள் அபிவி த்திக் 

க த்திட்டங்கள் 
SUPPLEMENTARY SUPPLY: DEVELOPMENT 

PROJECTS OF EXPRESSWAYS AND HIGHWAYS  

 
[2.30 p.m.] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 

"That a supplementary sum not exceeding  Rupees  Fifty Three 
Billion (Rs. 53,000,000,000) be payable out of the Consolidated 
Fund of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka or any other 
fund or monies of or at the disposal of the Government of the 
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka or from the proceed  of 
any loans obtained by the Government of the Democratic Socialist 
Republic of Sri Lanka for service of the Financial Year beginning of 
the 01st January 2017 and ending on 31st December 2017. The said 
sum may be expended as specified in the Schedule hereto. 

  

Schedule 
 

Head  - 117 Ministry of Higher Education and  
  Highways  

Programme  - 2  Development Activities 

      
           Rs. Million 

Project - 3 Expressways Development -      31,200.00 

  Foreign Fund  

  (Financing Code12)     30,000.00 

  Domestic Fund (Financing Code17)   
             1,200.00 

  (Schedule No. 01) 
  

 -  4 Highways Development -          15,800.00  
   

  Foreign Fund  

  (Financing Code12)      14,500.00 

  Domestic Fund (Financing  

  Code17)          1,300.00 

  (Schedule No. 02) 

  

    - 6 Construction of Bridges and  

  Fly Overs -            6,000.00 

  (Foreign Fund) (Financing Code12)       
  (Schedule No. 03) 

 

  Total Expenditure  Rs. 53,000.00 

     =========== 

     

  (Rupees Fifty Three Billion only.)      

(Cabinet approval signified.) 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුව 
ඉදිරිපත් කර ඇත්ෙත් ඉතාම සාර්ථක අයුරින් කියාත්මක වන 

ව්යාපෘති 6ක් සඳහා ෙම් වසෙර් අය වැය පතිපාදන මඟින් ෙවන් වූ 
මුදල් පමාණවත් ෙනොවන නිසා අතිෙර්ක පතිපාදන ලබා ගැනීම 
සඳහා යි.  

ඒ අනුව දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය  හම්බන්ෙතොට දක්වා දීර්ඝ 
කිරීම, ෙකොළඹ පිටත වටරවුම් මාර්ග ව්යාපෘතිය, තුන්වන පමුඛතා 
මාර්ග ව්යාපෘතිය,  ඒකාබද්ධ මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන, ෙදවන 
නව කැලණි   පාලම  ඉදිකිරීෙම්  ව්යාපෘතිය යන ව්යාපෘති සදහා 
සමස්ත වශෙයන් රුපියල්  බිලියන 53ක මුදලක් අතිෙර්ක 
පතිපාදන වශෙයන් ඉල්ලුම් කරනු ලබයි. ෙමම මුදලින්  රුපියල්  
බිලියන 51.5ක පමාණයක් දැනට ෙවන් වී ඇති චීන රජය, ජපාන 
රජය සහ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙව් ණය ෙයෝජනා  යටෙත් 
ලැෙබන බැවින් ෙද්ශීයව මුදල් සැපයීෙම් අවශ්යතාවයක් පැන 
ෙනොනඟිනු ඇත. ෙකෙසේ වුවද, බිලියන 2.5ක පමාණයක් මහා 
භාණ්ඩාගාරයට වැය  බරක් වනු ඇත.  

ගරු කථානායකතුමනි, පළමු වන ව්යාපෘතිය වන දක්ෂිණ 
අධිෙව්ගී මාර්ගය දීර්ඝ කිරීම ගැන මම පැහැදිලි කරන්නම්. දක්ෂිණ 
අධිෙව්ගී මාර්ගය ෙගොඩගම සිට හම්බන්ෙතොට දක්වා  කිෙලෝමීටර  
96කින් දීර්ඝ කිරීමට අදාළ ඉදි කිරීම් ශීඝෙයන් සිදු ෙකෙරමින් 
තිෙබනවා. ෙමම ඉදි කිරීම් ෙකොටස් 4කින් සිදු ෙකෙරනවා. ඒ  
සඳහා  රුපියල් මිලියන 265,374ක් වැය කිරීමට ඇස්තෙම්න්තු  
කර තිෙබනවා. 

ෙමම ව්යාපෘතිය සඳහා 2015 වසෙර්දි   ෙකොන්තාත්   පදානය 
කරනු ලැබුවා. ෙමම ඉදි කිරීම් ෙකොන්තාත් පැෙක්ජ 04ක් යටෙත් 
සිදු කරනු ලබනවා. චීන මහජන සමූහාණ්ඩුෙව් ණය ආධාර  මඟින් 
ෙමම ඉදි කිරීම් සිදු කරනවා. ෙමම ඉදිකිරීම්වලින් සියයට 35ක 
වැඩ කටයුතු අවසන් කර තිෙබනවා. ෙමම ගරු සභාව විසින් 
රුපියල් මිලියන 29,060ක්  2017 අය වැය ඇස්තෙම්න්තුව සඳහා 
අනුමත කර තිෙබනවා. නමුත්  ෙමම වසෙර් ජූලි මස අවසන් වන 
විට ෙමම  සම්පූර්ණ  මුදල සඳහා ඉදි කිරීම් කර තිෙබනවා. වසෙර් 
ඉතිරි කාලපරිච්ෙඡ්දය තුළදී සිදු කරන ඉදි කිරිම්  සඳහා අති ෙර්ක 
පතිපාදන  අවශ්ය වී තිෙබනවා. ඒ සඳහා විෙද්ශාධාර  ණය යටෙත් 
රුපියල් මිලියන  24,000ක් සහ ඊට අදාළ ෙද්ශීය අරමුදල් යටෙත් 
තවත් රුපියල් මිලියන 1,200ක අතිෙර්ක පතිපාදන 2017 වසර 
සඳහා අවශ්ය වී තිෙබනවා. එමඟින් ෙමම වසර අවසන් වන විට  
සියයට 40ක ෙභෞතික පගතියක් අත්පත් කර ගැනීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමම අධිෙව්ගී මාර්ගය 2019 වසර 
අවසානෙය්දී මහජනතාව  සඳහා  විවෘත කිරීමට සැලසුම් කර 
තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙදවන වන ව්යාපෘතිය වන ෙකොළඹ 
පිටත වටරවුම් මාර්ග ව්යාපෘතිය ගැන පැහැදිලි කරන්නම්. පිටත 
වටරවුම් මාර්ගෙය් III වන ෙකොටස කඩවත සිට ෙකරවලපිටිය  
දක්වා ඉදිකිරීම් කටයුතු ශීඝෙයන් සිදු ෙකරනවා. ෙමය කිෙලෝමි ටර 
9.3ක දුරකින් යුක්තයි. ෙමම මාර්ගය 2019 වසර වනවිට   නිමවන   
අතර, ඒ අනුව ෙකොළඹ-කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ග පද්ධතිය  
දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ග පද්ධතිය සමඟ සම්බන්ධ වී මාර්ග 
ජාලයක්  නිර්මාණය වනු ඇත.  

ෙමම මාර්ගෙය් ඉදිකිරීම් ක ටයුතු සියයට 27ක් අවසන් කර 
තිෙබනවා. 2017 වසෙර්දී සියයට 50ක ෙභෞතික පගතියක් අත්කර 
ගැනීමට සැලසුම් කර ති ෙබනවා. ෙමම වසර සඳහා ෙමම ගරු 
සභාව මඟින් රුපියල් මිලියන 5,000ක මුදලක් අනුමත කර 
තිෙබනවා. එම මුළු මුදලම ජූලි මස අවසන් වන විට ඉදි කිරීම් 
සඳහා ෙගවා අවසන් වී තිෙබනවා. ෙමම වසෙර් ඉතිරි කාලය තුළදී 
සිදු ෙකෙරන ඉදි කිරීම් සඳහා තවත් රුපියල් මිලියන 6,000ක 
අතිෙර්ක පතිපාදන අවශ්ය වී තිෙබනවා. 

ඊළඟට, තුන්වන පමුඛතා මාර්ග ව්යාපෘතිය ගැන පැහැදිලි 
කරන්නම්. චීන සංවර්ධන බැංකුෙව් ණය ආධාර යටෙත් 

645 646 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කියාත්මක වන ෙමම ව්යාපෘතිය 2015 වසෙර්දී ආරම්භ කරනු 
ලැබුවා. ෙමහි පළමු අදියර සඳහා ෙඩොලර් මිලියන 300ක ණය 
මුදලක් ආෙයෝජනය කරනු ලබනවා.  

ෙමහි පළමු අදියර යටෙත් කිෙලෝමීටර 142ක ඉදිකිරීම් සිදු 
කරනු ලබනවා. ෙමම ව්යාපෘතිය මඟින් ආරම්භ කරන ලද මාර්ග 
12ක ඉදිකිරීම් අවසන් ෙවමින් පවතිනවා. මාවනැල්ල-ගම්ෙපොළ 
මාර්ගෙය් ඉදි කිරීම් සිදු ෙකෙරනවා. එම මාර්ගෙය් ඉදි කිරීම් ජූලි 
මස අවසන් වන විට සියයට 63කින් අවසන් කර තිෙබනවා. ෙමම 
ව්යාපෘතිෙය් පළමු අදියර සඳහා රුපියල් මිලියන 3,500ක් 2017 
වසර සඳහා ෙමම ගරු සභාව විසින් අනුමත කර තිෙබනවා. එම 
මුළු මුදලම ජූලි මස අවසන් වන විට ඉදි කිරීම් සඳහා ෙගවා අවසන් 
වී තිෙබනවා. ෙමම වසෙර් ඉතිරි කාලපරිච්ෙඡ්දය තුළ සිදු කරන 
ඉදි කිරීම් සඳහා ෙගවීමට අතිෙර්ක මූල්ය පතිපාදන අවශ්ය වී 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා විෙද්ශාධාර ණය රුපියල් මිලියන 3,100ක් ද, 
ඊට අදාළ ෙද්ශීය අරමුදල් රුපියල් මිලියන 650ක් ද අවශ්ය වනවා. 
ෙමම ව්යාපෘතිෙය් පළමු අදියෙර් ඉදි කිරීම් සියල්ලම ෙමම වසර 
තුළදී අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර තිෙබනවා. 

ෙමම තුන්වන පමුඛතා මාර්ග ව්යාපෘතිෙය් ෙදවන අදියර සඳහා 
චීන සංවර්ධන බැංකුව මඟින් ෙඩොලර් මිලියන 100ක ණය ආධාර 
ලබා ගත්තා. ෙමමඟින් මහනුවර සහ කෑගල්ල දිස්තික්ක තුළ 
මාර්ග ව්යාපෘති 20ක් කියාත්මක වනවා. ෙමම ඉදි කිරීම් කටයුතු 
2016 ෙදසැම්බර් මස ආරම්භ කරනු ලැබුවා. 2017 වසර සඳහා 
ෙමම ගරු සභාව විසින් රුපියල් මිලියන 1,850ක් අනුමත කර 
තිෙබනවා. ෙමම මුළු මුදලම ජූලි මස අවසන් වන විට ඉදි කිරීම් 
සඳහා වියදම් කර අවසන් වී තිෙබනවා. වසෙර් ඉතිරි 
කාලපරිච්ෙඡ්දය සඳහා අතිෙර්ක පතිපාදන අවශ්ය වී තිෙබනවා. ඒ 
සඳහා විෙද්ශාධාර ණය රුපියල් මිලියන 3,400ක් ද, ඊට අදාළ 
ෙද්ශීය අරමුදල් රුපියල් මිලියන 650ක් ද අතිෙර්ක පතිපාදන ෙලස 
අවශ්ය වනවා. ෙමම ව්යාපෘති ය 2018 වසෙර් අවසන් කිරීමට 
සැලසුම් කර තිෙබනවා. 

ඊ ළඟට, ඒකාබද්ධ මාර්ග පතිසංස්කරණය; iRoad ව්යාපෘතිය. 
ඒකාබද්ධ මාර්ග පතිසංස්කරණ වැඩසටහන යටෙත් පළාත්බද 
මාර්ග හා ගාමීය මාර්ග කිෙලෝමීටර 3,130ක් පමණ සහ ජාතික 
මහාමාර්ග කිෙලෝමීටර 400ක් පමණ පමාණයක් ආසියානු 
සංවර්ධන බැංකු ආධාර යටෙත් ඇෙමරිකානු එක්සත් ජනපද 
ෙඩොලර් මිලියන 800ක සහ ශී ලංකා රජෙය් ආධාර ඇෙමරිකානු 
එක්සත් ජනපද ෙඩොලර් මිලියන 106ක වියදමින් පතිසංස්කරණය 
කිරීමට නියමිතයි. 

ෙම් යටෙත් දකුණු පළාෙත්, මධ්යම පළාෙත් හා සබරගමුව 
පළාෙත් සංවර්ධන කටයුතු ශීඝෙයන් සිදු ෙකෙරනවා. උතුරු මැද 
පළාෙත්, වයඹ පළාෙත් හා කළුතර දිස්තික්කෙය් මාර්ග 
කි ෙලෝමීටර 1,481ක සංවර්ධන කටයුතු ෙමම වසෙර් ආරම්භ 
කළා. ෙම් අනුව ෙමම මාර්ග පද්ධතිය මඟින් පාෙද්ශීය හා ගාමීය 
කර්මාන්ත මධ්යස්ථාන හා නාගරික මධ්යස්ථාන යා කිරීම මඟින් 
එම පෙද්ශවල නිෂ්පාදන, ෙවෙළඳ ෙපොළට පවාහනය කිරීම ඇතුළු 
කර්මාන්ත කටයුතුවල නව උද්දීපනයක් ඇති විය හැකියැයි 
අෙප්ක්ෂා කරනු ලැෙබ්. ඌව පළාෙත්, උතුරු පළාෙත් සහ 
නැ  ෙඟනහිර පළාෙත් මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු 2017 වසෙර්දී 
ආරම්භ කරනවා. 

ෙමම iRoad ව්යාපෘතිය සඳහා ෙම් ගරු සභාව විසින් 2017 
වස ර ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 8,000ක් අනුමත කර තිෙබනවා. 
ෙමම වසෙර් ජූලි මස අවසන් වන විට ෙමම මුළු මුදලම ඉදි කිරීම් 
කටයුතු සඳහා ෙගවා අවසන් වී තිෙබනවා. වසෙර් ඉතිරි 
කාලපරිච්ෙඡ්දය තුළ සිදු කරන ඉදි කිරීම් කටයුතු සඳහා ෙගවීමට 

අතිෙර්ක පතිපාදන අවශ්ය වී තිෙබනවා. ඒ සඳහා විෙද්ශාධාර ණය 
යටෙත් රුපියල් මිලියන 8,000ක අතිෙර්ක පතිපාදන අවශ්ය 
ෙවනවා.    

ඊ ළඟට, කැලණි ගඟ හරහා නව පාලමක් ඉදි කිරීෙම් 
ව්යාපෘතිය. කැලණි ගඟ හරහා නව පාලමක් ඉදි කිරීමට අවශ්ය 
කටයුතු සිදු ෙකෙරමින් පවතිනවා. 2017 ඔක්ෙතෝබර් මස එම ඉදි 
කිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි. එම පාලම හා සම්බන්ධ 
කුලුණු මත ඉදි කරන මාර්ගයක් වරාය දක්වා ඉදි කිරීමට සැලසුම් 
කර තිෙබනවා. ෙමමඟින් පෑලියෙගොඩ හා ඔරුෙගොඩවත්ත 
පෙද්ශෙය් වාහන තදබදය අඩු කිරීමට හැකි වනු ඇත. එෙමන්ම 
ෙකොළඹ වාණිජ මධ්යස්ථානය ඝෘජුවම අධිෙව්ගී මාර්ග පද්ධතියට 
ඒකාබද්ධ වීම ෙමම මාර්ගය හරහා සිදු වනු ඇත. 

ෙමම නව කැලණි පාලම ඉදි කිරී ෙම් ව්යාපෘතිය සඳහා JICA 
එක ණය ආධාර සපයනු ලබනවා. 2017 වසර සඳහා විෙද්ශාධාර 
ණය යටෙත් රුපියල් මිලියන 2,000ක් ෙමම ගරු සභාව අනුමත 
කර තිෙබනවා. එනමුත් ෙකොන්තාත් පදානය කිරීම ෙමම වසෙර්දී 
සිදු කළ යුතු බැවින්, අත්තිකාරම් ෙගවීම සඳහා තවත් රුපියල් 
මිලියන 6,000ක අතිෙර්ක පතිපාදන අවශ්ය වී තිෙබනවා. ෙමම 
නව කැලණි පාලම ව්යාපෘතිය 2020 වසෙර් මාර්තු මස අවසන් 
කිරීමට සැලසුම් කර තිෙබනවා. ෙමම ඉදි කිරීම තුළින් දැනට 
කැලණි පාලම පෙද්ශෙය් ඇති වාහන තදබදය අවම කිරීමට හැකි 
වනු ඇත.  

ගරු කථානායකතුමනි, අප අමාත්යාංශය මඟින් මහා පරිමාණ 
මාර්ග සංවර්ධන ව්යාපෘති සැලකිය යුතු පමාණයක් කියාත්මක 
කරනවා. අධිෙව්ගී මාර්ග ඉදි කිරීම, මහාමාර්ග පතිසංස්කරණ 
ව්යාපෘති සහ පාලම් ව්යාපෘති සඳහා විශාල මුදලක් අවශ්ය  ෙවනවා. 
ෙමම ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීම සඳහා 2017 වසෙර් අය වැය 
සකස් කිරීෙම්දී අප විසින් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. 2017 
වසර සඳහා රුපියල් බිලියන 300ක මුදලක් අවශ්ය බව අප මුදල් 
අමාත්යාංශයට ෙයෝජනා කරනු ලැබුවා. එනමුත් 2017 අය වැය 
ඇස්තෙම්න්තු තුළින් මහාමාර්ග අංශය සඳහා අප අමාත්යාංශයට 
රුපියල් බිලියන 116ක් පමණයි අනුමත වූෙය්. එම මුදලින් 
රුපියල් බිලියන 104ක් පමණ ජූලි මස අවසන් වන විට වියදම් කර 
අවසන් වී තිෙබනවා. ඒ අනුව ඉහත සඳහන් විෙද්ශාධාර ණය 
ව්යාපෘති සඳහා ෙවන් කර ඇති මූල්ය පතිපාදන පමාණවත් 
වන්ෙන් නැහැ. ෙකොන්තාත් ගිවිසුම් පකාරව පමාදයකින් ෙතොරව 
බිල්පත් පියවීම සිදු කළ යුතු ෙවනවා. එෙසේ ෙගවීම පමාද 
වුවෙහොත් සියයට 5ක ෙපොලී මුදලක් අතිෙර්කව ෙගවීමට සිදු 
ෙවනවා. එෙමන්ම ෙකොන්තාත් පකාරව අෙප්ක්ෂිත දිනට වැඩ 
අවසන් කිරීමට ෙනොහැකි ෙවනවා. ඒ අනුව ෙකොන්තාත්කරුවන්ට 
පමාද ගාස්තු ෙගවීමටත් අතිෙර්ක මුදල් අවශ්ය ෙවනවා. ෙමම 
තත්ත්වයන් මඟ හරවා ගැනීම සඳහා අප අමාත්යාංශයට රුපියල් 
දසලක්ෂ 53,000ක අතිෙර්ක මූල්ය පතිපාදන අවශ්ය ෙවනවා. ඉන් 
රුපියල් දසලක්ෂ 50,500ක් විෙද්ශාධාර ණය වශෙයන්ද, රුපියල් 
දසලක්ෂ 2,500ක් ෙද්ශීය අරමුදල් වශෙයන්ද අවශ්ය ෙවනවා.  

අප අමාත්යාංශය මඟින් කියාත්මක මහාමාර්ග ව්යාපෘති 
කමවත්ව කියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්ය වන ෙමම රුපියල් 
දසලක්ෂ 53,000ක අතිෙර්ක පතිපාදන අනුමත කර ෙදන ෙමන් 
මම ෙමම ගරු සභාෙව් මන්තීතුමන්ලාෙගන් ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු සඳහා 
ගරු අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලැබී  තිෙබනවා. ඒ සඳහා 
කටයුතු කළ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගාමාත්යතුමාටත්, 
අමාත්ය මණ්ඩලයටත් මාෙග් ස්තුතිය පිරිනමනවා. ෙමම ව්යාපෘති 
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[ගරු  ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා] 
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කමවත්ව කියාත්මක කරන අප අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා පමුඛ 
නිලධාරි මණ්ඩලයටත්, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් සභාපතිතුමා 
ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත් මාෙග් ස්තුතිය පිරිනමනවා. ඔබ සැමට 
ස්තුතියි!  

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
විෂය අංක 2ත්, විෂය අංක 3ත් ෙම් සමඟම විවාදයට ගන්නා 

නිසා මා ෙයෝජනා කරනවා, ඊළඟට ගරු එස්.බී. නාවින්න 
අමාත්යතුමාත්, ඉන් පසුව ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර අමාත්යතුමාත් 
කරුණු පැහැදිලි කිරීම ෙයෝග්යයි කියලා.  

ඊට පථම ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇති.  

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
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) 
ගරු එස්.බී. නාවින්න ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 2.46] 
 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා (අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ 
සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன - உள்ளக அ வல்கள், 

வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Nawinne - Minister of  Internal Affairs, 
Wayamba Development and Cultural Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකුමනි, 2016 අංක 8 දරන පුද්ගලයන් 

ලියාපදිංචි කිරීෙම් (සංෙශෝධන) පනතට අදාළ නිෙයෝග 
සම්බන්ධෙයනුයි  මා කථා කරන්ෙන්.  

නවීන තාක්ෂණය ෙයොදා ගනිමින් පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි 
කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් මහ ජනතාව ෙවත සපයනු ලබන 
ෙසේවාවන් වඩාත් කාර්යක්ෂම කිරීම උෙදසා, වයස අවුරුදු 15 හා 
ඊට වැඩි පුද්ගලයන්ෙග් ජීව දත්ත, ජීව මිතික දත්ත හා පවුෙල් 
ෙතොරතුරු හා ජාත්යන්තර සිවිල් ගුවන් ෙසේවා සංවිධානෙය් 
පමිතීන්ට අනුකූල ඡායාරූප ඇතුළත් ජාතික පුද්ගල නාම 
ෙල්ඛනයක් ස්ථාපිත කිරීම හා ඒ මත විද ත් ජාතික හැඳුනුම් පත 
නිකුත් කිරීම ෙවනුෙවන් පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි කිරීෙම් පනතට 
සිදු කරනු ලැබූ සංෙශෝධන සඳහා ෙමම ගරු සභාෙව් අනුමැතිය 
2016.06.31වන දින ලැබුණා. ඒ අනුව 2016 අංක 8 දරන 
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් (සංෙශෝධන) පනත කියාත්මක 
කිරීමට අදාළ නිෙයෝග ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය සඳහා අද 
දින ඉදිරිපත් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 1968 අංක 32 දරන 
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනතින්, උචිත නිශ්චිත වයසට 

පැමිණි සියලු පුරවැසියන් ලියා පදිංචි කර, ඔවුන්ෙග් අනන්යතාව 
විශ්වසනීය ෙලස තහවුරු කිරීම සඳහා හැඳුනුම් පතයක් නිකුත් 
කිරීෙම් බලය ඇත්ෙත් පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවටයි. ඒ අනුව 1971 ඔක්ෙතෝබර් මස 01 දින 
අරම්භ කරන ලද පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
විසින් 1971දී පනවනු ලැබූ පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි කිරීෙම් නිෙයෝග 
අනුව 1972 සිට එදා තිබූ ඉහළම තාක්ෂණය ෙයොදා ගනිමින් 
පුරවැසියන් ලියා පදිංචි කර හැඳුනුම් පතක් නිකුත් කිරීම ආරම්භ 
කළා. එය මිනිස් ශමෙයන්, ආරක්ෂිත කාඩ් පතක අතින් ලියා, 
ආස්තරණය -laminating- කර, අතින් කියාත්මක යන්තයකින් 
කපා සකස් කර හැඳුනුම් පත නිකුත් කරනු ලැබුවා. පුද්ගල 
ෙතොරතුරු සටහන් කිරීමට ෙපොත් පත් පමණක් භාවිත කරනු ලැබූ 
අතර හැඳුනුම් පත් අංකය එවකට පරිගණක තාක්ෂණය හිමිව තිබූ 
ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සකස් කරනු ලැබුවා. ෙමම හැඳුනුම් 
පත් අංකය පුද්ගලයාට ආෙව්ණික අංකයක් වූ බැවින්, එම අංකය 
පුද්ගලයන් හඳුනා ගැනීමට ඉතා වැදගත් වුණා. ෙම් වන විට 
පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ලියා පදිංචි 
කර හඳුනා ගැනීෙම් පතයක් නිකුත් කරනු ලැබූ පුද්ගල සංඛ්යාව 
මිලියන 30කට අධිකයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පුද්ගලයාෙග් අනන්යතාව 
තහවුරු කරන එකම ෙල්ඛනය ජාතික හැඳුනුම් පත වන ෙහයින් 
මහ ජනතාවට රජය හා අෙනකුත් ආයතනවලින් ෙසේවා ලබා 
ගැනීම සඳහා ජාතික හැඳුනුම් පත අත්යවශ්ය ෙල්ඛනයක් වී 
තිෙබනවා. එෙහත් 1972දී පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි කර, නිකුත් 
කරනු ලැබූ කමෙව්දය තුළ පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට මහත් අසීරුතාවන්ට මුහුණ දීමට සිදු වී ඇති 
අතර මහ ජනතාවට හා ෙසේවා සපයනු ලබන අෙනකුත් 
ආයතනවලට විවිධ අපහසුතාවන්ට මුහුණ දීමට සිදු වුණා. 
පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ආරම්භක 
කමෙව්දය තුළ තිබූ ෙමම ගැටලුවලට විසඳුමක් ෙලස අවුරුදු 15 හා 
ඊට වැඩි සියලුම පුරවැසියන්ෙග් ජීව දත්ත හා ජීව මිතික දත්ත 
ඇතුළත් ජාතික පුද්ගල නාම ෙල්ඛනයක් ස්ථාපිත කර ඒ මත 
විද ත් ජාතික හැඳුනුම් පත් නිකුත් කිරීමට 2011.08.17 දින 
අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබුණා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2013 ඔක්ෙතෝබර් 21 දින 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙයොමු වූ මානව අයිතිවාසිකම් ෙපත්සම අනුව 
ආරම්භෙය් සිට සිංහල භාෂාෙවන් නිකුත් කරනු ලැබූ ජාතික 
හැඳුනුම් පත, සිංහල හා ෙදමළ භාෂාෙවන් නිකුත් කිරීමට නිෙයෝග 
ලැබුණා. එෙමන්ම ෙයෝජිත විද ත් ජාතික හැඳුනුම් පත සිංහල, 
ෙදමළ හා ඉංගීසි භාෂාෙවන් නිකුත් කිරීම කඩිනම් කරන ෙලසත් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් නිෙයෝග කළා. එම නිෙයෝග අනුව 
හැඳුනුම් පත් නිකුත් කිරීෙම් කමෙව්දය 2014.02.28 දින 
පරිගණකගත කරන ලද අතර සිංහල හා ෙදමළ භාෂාෙවන් 
ආරක්ෂිත කාඩ් පතක මුදණය කිරීම ආරම්භ කළා. නමුත් 
ආරම්භෙය් සිට කියාත්මක වූ කමෙව්දෙය් ෙවනසක් වුෙණ් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නවීන තාක්ෂණය අනුව 
අවුරුදු 15 හා ඊට වැඩි සියලු පුරවැසියන්ෙග් ජීව දත්ත, ජීව මිතික 
දත්ත හා ජාත්යන්තර සිවිල් ගුවන් ෙසේවා සංවිධානෙය් පමිතීන්ට 
අනුව ඡායාරූපයක් හා පවුෙල් ෙතොරතුරු ඇතුළත් ජාතික පුද්ගල 
නාමෙල්ඛනයක් ස්ථාපිත කිරීම හා ඒ මත විද ත් ජාතික 
හැඳුනුම්පත නිකුත් කිරීම අත්යවශ්ය කටයුත්තක් ෙලස සලකා 
ෙමම කාර්යයන් මාෙග් අධීක්ෂණය හා ෙමෙහයවීම යටෙත් 
කඩිනම් කළා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඉහත කී පුද්ගලයන් 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනතට ෙගෙනන  සංෙශෝධන මඟින් මහ 
ජනතාවට වඩාත් කාර්යක්ෂම ෙසේවාවන් සැපයීම සඳහා නව 
ෙවනස්කම් රාශියක් ඇති කිරීමට හැකි ෙවනවා. ලියා පදිංචි වී 

649 650 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

හැඳුනුම්පතක් ලබා ගැනීමට දැනට ඇති වයස අවුරුදු 16 සීමාව 
අවුරුදු 15 දක්වා අඩු කර තිෙබනවා. ඒ අනුව අෙපොස (සාමාන්ය 
ෙපළ) විභාගයට වාර්ෂිකව ෙපනී සිටින ලක්ෂ තුනහමාරක පමණ 
ළමුන්ට කල් ෙව්ලා ඇතිව ජාතික හැඳුනුම්පත් ලබා ගැනීමට 
හැකියාව ලැෙබනවා. දැනට ෙල්ඛන මත පමණක් පුද්ගලයා හඳුනා 
ගැනීම ෙවනුවට ජීව මිතික ෙතොරතුරු අනුව (ඇඟිලි සටහන්) හා 
ජාත්යන්තර සිවිල් ගුවන් ෙසේවා සංවිධානෙය් පමිතිෙය් ඡායාරූපය 
සමඟ ඉතා නිවැරැදිව පුද්ගලයාෙග් අනන්යතාව තහවුරු කරදීමට 
හැකිවීම ඉතාමත් වැදගත් ෙවනවා. පුද්ගල ෙතොරතුරු පවුල් රුකක් 
ෙලස - family tree එකක් ෙලස - විද ත් දත්ත ගබඩාවක් තුළ 
ස්ථාපිත ෙවනවා. ෙම් තුළින් රජෙය් හා අෙනකුත් ආයතන ෙසේවා 
ලබාදීෙම්දී පුද්ගල අනන්යතාව නිවැරැදිව තහවුරු කරදීමට හැකි 
ෙවනවා. පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
පාෙද්ශීය හා පළාත් මට්ටමට විමධ්යගත කිරීම තුළ මහ ජනතාවට 
ඉතා පහසුෙවන් පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තු 
ෙසේවාවන් ලබා ගැනීමට හැකි ෙවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඉහත සඳහන් කරනු ලැබූ 
ෙම් ෙවනස්කම් තුළින් ෙතොරතුරු තාක්ෂණය සමඟ ෙම් රට 
සංවර්ධනය කිරීමට රජය ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළට පබල 
සහායක් ලබාදීමට හැකි වන බව ෙම් ගරු සභාවට දැනුම්දීමට 
කැමැතියි. ඒ අනුව 2016 අංක 8 දරන පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි 
කිරීෙම් (සංෙශෝධන) පනත කියාත්මක කිරීමට අවශ්ය නිෙයෝග 
මාලාවක් ෙකටුම්පත් කරනු ලැබූවා. අද දින ෙමම ගරු සභාෙව් 
අනුමැතිය ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත් කරන ෙමම නිෙයෝග 
පෙයෝජනවත් වන්ෙන් ෙමෙසේයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මුලින්ම හැඳුනුම්පත් නිකුත් 
කිරීෙම්දී සිංහල ජනතාව සඳහා සිංහල භාෂාෙවන් ද, ෙදමළ හා 
මුස්ලිම් ජනතාව සඳහා සිංහල හා ෙදමළ භාෂා ෙදෙකන් ද 
හැඳුනුම්පත් නිකුත් කරනු ලැබූවා. 2014.02.28 දින සිට සියලුම 
ජනතාව සඳහා සිංහල හා ෙදමළ භාෂා ෙදෙකන්ම හැඳුනුම්පත් 
නිකුත් කිරීම ආරම්භ කළා. ෙමම නව නිෙයෝග අනුව සියලුම 
හැඳුනුම්පත් සිංහල, ෙදමළ හා ඉංගීසි යන භාෂා තුෙනන්ම මුදණය 
කර නිකුත් කරනු ලබනවා. එෙසේම, නව නිෙයෝග යටෙත් සකස ්
කරනු ලබන හැඳුනුම්පත - ඡායාරූපය ඇතුළු සියලු ෙතොරතුරු- 
ෙපොලිකාබෙන්ට් කාඩ්පතක ෙල්සර් යන්තානුසාරෙයන් මුදණය 
කරනවා.  

විද ත් ජාතික හැඳුනුම්පත නිකුත් කිරීෙම්දී හැඳුනුම්පත් නිකුත් 
කිරීමට දැනට ලබා ගන්නා ජීව දත්තවලට අමතරව පවුෙල් 
සාමාජිකයන්ෙග් ෙතොරතුරු හා ජීව මිතික දත්ත ෙලස අත් ෙදෙකහි 
ඇඟිලි සලකුණු ලබා ෙගන ඒ ෙතොරතුරු මත පදනම්ව පුද්ගලයන් 
පිළිබඳ ජාතික නාමෙල්ඛනයක් ස්ථාපිත ෙකොට එමඟින් විද ත් 
ජාතික හැඳුනුම්පත නිකුත් කිරීමට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ජීව 
මිතික දත්ත ෙලස අත් ෙදෙකහි ඇඟිලි සලකුණු ලබා ගැනීමට හා 
පවුෙල් සාමාජිකයන්ෙග් ෙතොරතුරු සමඟ ජීව දත්ත ෙතොරතුරු 
ලබා ගැනීමට අදාළ ආකෘති පත නව නිෙයෝග මඟින් හඳුන්වා දී 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම සංෙශෝධන 
නිෙයෝගවලින් දැනට භාවිත කරන ඡායාරූප ෙවනුවට ජාත්යන්තර 
සිවිල් ගුවන් ෙසේවා සංවිධානෙය් පමිතීන්ට අනුකූල වූ ඡායාරූපයක් 
ලබා ගැනීමත්, එම ඡායාරූප ගැනීම සඳහා ඡායාරූප ශිල්පීන් ශී 
ලංකාව සම්පූර්ණෙයන්ම ආවරණය වන ආකාරෙයන් ලියා පදිංචි 
කිරීම සඳහාත් අවකාශ සලසා දී තිෙබනවා. ෙම් අනුව 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ඡායාරූප ශිල්පීන්ට අවශ්ය වන්නා වූ 
මෘදුකාංගය ලබාදී, පුහුණු කර නියමිත පමිතියට අනුකූල වූ 

ඡායාරූප ලබා ගැනීමට කටයුතු සලසා දී තිෙබනවා. එම ඡායාරූප 
හැඳුනුම්පතට ඇතුළත් කිරීෙමන් ඉතා ගුණාත්මකව හැඳුනුම්පත් 
ලබාදීමට ඉඩ කඩ සැලෙසනවා. විද ත් දත්ත පද්ධතියක් ෙලස 
පවත්වාෙගන යන පුද්ගලයන් පිළිබඳ විද ත් ජාතික පුද්ගල 
නාමෙල්ඛනය මඟින් හැඳුනුම්පත මත පදනම්ව තම දත්ත 
පද්ධතීන් පවත්වාෙගන යන මැතිවරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව, 
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල, විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව, විශාම 
වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ආගමන විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව වැනි 
රජෙය් ආයතන සමඟ හැඳුනුම්පත් පිළිබඳ ෙතොරතුරු හුවමාරු 
කිරීමට පහසුකම් සැලසීමට හැකියාව තිෙබනවා. එය රෙට් 
සංවර්ධනයට පිටුවහලක් ෙවනවා ෙමන්ම රෙට් පුරවැසියන්ටද 
එමඟින් පහසුවක් සැලෙසනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පුද්ගලයන් පිළිබඳ විද ත් 
ජාතික පුද්ගල නාම ෙල්ඛනය, විද ත් මධ්ය දත්ත ගබඩාවක් ෙලස 
ස්ථාපිත කර විද ත් ජාතික හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීම සඳහා 
දැනටමත් අදාළ ව්යාපෘතිය යටෙත් දිවයිෙන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාල 331හිම පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි කිරීෙම් පාෙද්ශීය 
කාර්යාල ස්ථාපිත කර, ඒ සඳහා නිලධාරින් බඳවාෙගන, ඔවුන් 
පුහුණු කර තිෙබනවා. තවද, පාෙද්ශීය කාර්යාලවල සිට 
හැඳුනුම්පත් සකස් කිරීමට අදාළ ඉල්ලුම්පත් විද ත් කමෙයන් 
ලබාගැනීම සඳහා පරිගණක උපාංග ලබාදී VPN සම්බන්ධතාව 
මඟින් පධාන කාර්යාලය සමඟ සම්බන්ධ කර තිෙබනවා. ෙමම 
නිෙයෝග අනුමත වීෙමන් අනතුරුව දීපව්යාප්තව එකවර 
කියාත්මක වන වැඩසටහනක් තුළින් හැඳුනුම්පත් ලබාගැනීමට 
සුදුසුකම් ඇති සියලු පුරවැසියන්ෙග් ඇඟිලි සලකුණු සමඟ 
ෙතොරතුරු ලබාගැනීමට අවශ්ය සියලු කටයුතු සූදානම් කර 
තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් සියලු 
පුරවැසියන්ට ජාතික හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීෙම් අධිකාරිත්වය 
පැවරී තිෙබන්ෙන් 1968 අංක 32 දරන පනෙත් විධිවිධාන අනුව 
පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පමණයි. මා 
නැවතත් සිහිපත් කරන්ෙන්, ෙම් රෙට් සියලුම පුරවැසියන්ෙග් 
විශ්වාසනීය පුද්ගල අනන්යතාව ජාතික හැඳුනුම්පත බවයි; 
අෙනකුත් ෙසේවාවන්, එනම් ගමන් බලපත, රියැදුරු බලපත, බැංකු 
කටයුතු, විභාග කටයුතු ආදී ෙසේවාවන් ලබා ගැනීෙම්දී පුද්ගල 
අනන්යතාව තහවුරු කරන ෛනතික ලියවිල්ල වන්ෙන් ජාතික 
හැඳුනුම්පත වන බවයි. එබැවින්, ජාතික හැඳුනුම්පත සියලුම 
පුරවැසියන්ට තම ෙසේවාවන් කාර්යක්ෂමව ලබා ගැනීමටත්, 
ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමටත්, රෙට් සංවර්ධනය ෙව්ගවත් 
කිරීමටත් මනා පිටුවහලක් ෙවනවා. එම නිසා ජතික හැඳුනුම්පත 
කාර්යක්ෂමව, ගුණාත්මකව සහ ජාත්යන්තර පමිතියකින් යුක්තව 
නිකුත් කිරීම ජාතික අවශ්යතාවක් බව ඔබ සියලු ෙදනාට මා 
නැවත නැවතත් ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරමින්, පුද්ගලයන් ලියා 
පදිංචි කර ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීෙම් කාර්යය කාර්යක්ෂම 
කිරීම සඳහා ඔබ සියලු ෙදනාෙග් ආශිර්වාදය ඉතාමත් 
ෙගෞරවෙයන් අෙප්ක්ෂා කරනවා. ස්තුතියි. 

 
 

[අ.භා. 3.00] 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2016.10.27 දිනැති අංක 

1990/23 දරන කීඩා නිෙයෝග මාලාෙව් 4 (ච) වගන්තිය ඉවත් 
කිරීම පිළිබඳව තරුණ, කීඩා, කලා සහ උරුමයන් පිළිබඳ ආංශික 

651 652 

[ගරු එස්.බී. නාවින්න මහතා] 
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අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් නිර්ෙද්ශත් සහිතව අපට යම් කරුණු 
කිහිපයක් ලැබී තිෙබනවා. ගාමීය මට්ටෙම් කීඩා නිලධාරින්ෙග් සිට 
ෙකොළඹ අවට, බස්නාහිර පළාත දක්වාත්, විෙශේෂෙයන්ම කීඩා 
අමාත්යාංශය දක්වාත්, ඒ වාෙග්ම ගාමීය මට්ටෙම් කීඩා 
නිලධාරින්ෙග් සිට පළාත් සභා සහ මධ්යම ආණ්ඩුෙව් කීඩා 
නිලධාරින් දක්වාත්, එම කීඩා නිලධාරින් විවිධ ක්ෙෂේත 
ගණනාවකම වැඩ කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඔවුන් ඉතා විශාල අත් 
දැකීම් සහිත පුද්ගලයන් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසාම 
ගාමීය වශෙයන්, එෙහම නැත්නම් දිස්තික් වශෙයන් තිෙබන 
සමහර සංගම්වල කීඩා නිලධාරින් විශාල පිරිසක් දිස්තික් මට්ටෙම් 
තිෙබන දිස්තික් සංගම්වලදී  කීඩාවට නායකත්වය ෙදනවා. ඔවුන් 
ඒවාට මැදිහත්  ෙවලා කටයුතු කරනවා විතරක් ෙනොෙවයි, 
ඔවුන්ෙග් අත් දැකීම්, ඔවුන්ෙග් සංවිධාන ශක්තීන්, ඒ සියල්ලම 
ගත්ෙතොත්, කීඩා නිලධාරින් කරන ෙසේවය අපට අවතක්ෙසේරු 
කරන්න බැහැ. ෙම් රෙට් කීඩාව යම්තාක් දුරට ෙහෝ රැඳී තිෙබනවා 
නම් රැඳී තිෙබන්ෙන් දිස්තික් මට්ටෙම් කීඩා නිලධාරින්ෙග් ශක්තිය 
නිසායි. එම නිසා අපට යම් වග කීමක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
පළාත් සභා නිලධාරින්ට කීඩා සංගම්වල නිලතල දැරීම පිළිබඳව 
තහනමක් තිබුෙණ් නැහැ. එෙසේ තහනමක් ෙනොතිබීම නිසාම 
පළාත් සභාවල කීඩා නිලධාරින් ඒ ඒ දිස්තික් කීඩා සංගම්වල යම් 
යම් තනතුරු දරමින්, ඒ වාෙග්ම එම කියාදාමයන්ට හුරු ෙවමින්, 
ඒවාට ශක්තිය ෙදමින්, විවිධ කීඩා තරග සංවිධානය කරමින්, ඒ 
වාෙග්ම කීඩකයන් ඉදිරියට ෙගනයමින් විශාල ෙසේවයක් කරනවා. 

පසුගිය කාල වකවානුෙව්දී අපි 2016.12.27 දිනැති 1999/23 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙයන් කීඩා නිෙයෝග මාලාවට 
වගන්තියක් ඇතුළත් කළා, ෙම් තනතුරුවලට ඉදිරිපත් ෙවන්න 
පුළුවන් පිරිස කවුද කියලා. ඒ අනුව අපි එහි '(ච)' වගන්තිය යටෙත් 
කීඩා අමාත්යාංශෙය් ෙසේවෙය් නියුතු ෙහෝ ඊට පත් කරනු ලැබ ඇති 
රාජ්ය ෙසේවකෙයකු ෙව් නම් ඔහුට ෙම් කීඩා සංගම්වල තනතුරු, 
නිල නාම දැරීම තහනම් කරලා තිබුණා. කීඩා නිලධාරින් විශාල 
සංඛ්යාවක් අප සමඟ වැඩ කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඔවුන් විශාල 
සංඛ්යාවක් අප සමඟ එකතු ෙවලා කීඩාව දියුණු කිරීම සඳහා කියා 
කරනවා. ඔවුන්ෙග් විෙශේෂ ඉල්ලීමක් තිබුණා, දිස්තික් මට්ටෙම් 
සහ ජාතික මට්ටෙම් කීඩා සංගම්වල යම් තනතුරක්, නිල නාමයක් 
දැරීමට ඔවුන්ට යම් අයිතියක් ෙදන්න කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ලංකාෙව් ඉතාම පවීණ 
පුහුණුකරුෙවක් වුණු ඩර්වින් ෙපෙර්රා මැතිතුමා එක් වරක් මලල 
කීඩා සංගමෙය් සභාපතිවරයා විධියට පත් වුණා. ඒ වාෙග් තවත් 
පුහුණුකරුවන් ගණනාවක් ඉන්නවා. මට මතකයි, සුනිල් 
ගුණවර්ධන මහත්මයා එක වතාවක් මලල කීඩා සංගමෙය් සභාපති 
ෙහෝ ෙල්කවරයා විධියට පත් ෙවලා කියා කළා. ඔවුන් 
පුහුණුකරුවන් වාෙග්ම කීඩා අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් විධියට 
කියා කරපු අය. කීඩාවට සම්බන්ධ අය කීඩා ක්ෙෂේතයට ආවාම, 
ඔවුන් ඒ නිලතල, තනතුරු භාර අරෙගන වැඩ කරනෙකොට එහි 
යම් වාසියක්, යම් ශක්තියක් අෙප් රෙට් කීඩාවට ලැෙබන්න 
පුළුවන්. ඔවුන්ට තිෙබන සම්බන්ධතා මත, ෙදස්-විෙදස් 
සංචාරවලදී ඔවුන් ලබා ගත්ත අත් දැකීම් මත රෙට් කීඩාව දියුණු 
කරන්න පුළුවන් යම් වාතාවරණයක් තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධව කීඩා නිලධාරින්ෙගන් 
ලැබුණු ෙයෝජනා ගණනාවක් ගැනත් කල්පනා කරලා මම හිතුවා, 
ෙම් සංගම්වල නිලතල දැරීමට ඔවුන්ට තිෙබන බාධාව යම් කිසි 
විධියකට ඉවත් කරලා, ඒ අයටත් නිලතලවලට සම්බන්ධ ෙවන්න 
අයිතිවාසිකම් ලබා දීමට කියා කිරීම වැදගත් කියලා. මම කලින් 
කිව්වා වාෙග් ලංකාෙව් හිටපු ඉතාම පවීණ, ඉතාම දක්ෂ 
පුහුණුකරුෙවක් වන ඩර්වින් ෙපෙර්රා මහතා වාෙග් අෙයක්, 
නැත්නම් කීඩා අමාත්යාංශෙය් නිලධාරිෙයක්, නැත්නම් කීඩා 

අමාත්යාංශෙය් සහකාර අධ්යක්ෂවරෙයක් විධියට, නැත්නම් 
අධ්යක්ෂවරෙයක් විධියට වැඩ කරපු ෙකෙනක් ලංකාෙව් ජාතික 
මලල කීඩා සංගමෙය් සභාපතිවරයා විධියට වැඩ කිරීම තුළ මලල 
කීඩාවට විශාල ෙසේවයක් ෙවනවා කියලා මම විශව්ාස කරනවා. ඒ 
නිසා කීඩා නිලධාරින්ට පමණක් ෙම් ක්ෙෂේතය තහනම් කර තිබීම 
නිසා යම් අසාධාරණයක් සිදු ෙවනවාය කියන කාරණය තුළ අපි 
ෙම් කියාදාමයට යම් සහෙයෝගයක්, ශක්තියක් දිය යුතුයි කියලා 
මම විශ්වාස කරනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ 
වාෙග්ම ෙමයින් යම් බලපෑමක් ෙවන්න තිෙබන ඉඩකඩත් වැඩියි.  

ෙමොකද ෙහේතුව, සමහර ආයතනවල ඉන්නා සමහර කීඩා 
නිලධාරින් සමහර සංගම්වලට ඇතුළත් වුණායින් පසුව, ෙම් රෙට් 
කීඩාව දියුණු කරන අමාත්යාංශය විධියට කියා කරන කීඩා 
අමාත්යාංශය තුළ ඉන්න නිලධාරින් ඒවාට සම්බන්ධ වීම තුළින් 
සමහර ෙවලාවට ඔවුන්ෙග් බලපෑම්වලට යටත් ෙවන 
තත්ත්වයකට සමහර කීඩා සංගම් පත් ෙවන්න තිෙබන ඉඩ කඩ 
වැඩියි කියන එකයි මෙග් අදහස. ඒ නිසා තමයි මම ෙම් නිෙයෝග 
ඉදිරිපත් කෙළේ. නමුත්, යම් කිසි ස්ථාවරභාවයක් තිෙබන විධියට 
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර ගන්න පුළුවන් නම්, කීඩා නිලධාරිනුත් 
ෙම් ක්ෙෂේතයට එකතු කරෙගන ඔවුන්ෙගනුත් සංගම්වලට ගන්න 
තිෙබන පෙයෝජනය ගත්ෙතොත් යම් කිසි වටිනාකමක් තිෙබනවා 
කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා තමයි ෙම් නිලධාරින්ට ෙම් 
අවස්ථාව අපි ලබා දිය යුතුයි කියලා මම ෙයෝජනා කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් කීඩා අමාත්යාංශෙය්, 
කීඩා සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ව්යාපෘති නිලධාරින් ඉන්නවා. 
අපි ෙම් ව්යාපෘති නිලධාරින් කීඩා සංගම් 62කට ෙබදලා තිෙබනවා.  
කීඩා සංගම් තුනක, හතරක වගකීම් අරෙගන කියා කරන්න කියලා 
ඔවුන්ට වගකීම් පවරලා තිෙබනවා. යම් විධියකට ඒ සංගම්වල 
තනතුරු දැරීම -ඔවුන් කීයා කරන සංගම් තුළින් තනතුරු දැරීම- 
තුළින් සමහර ෙවලාවට ඒ අයට යම් අගතියක් ෙවන්න පුළුවන් 
ඉඩකඩක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ ව්යාපෘති නිලධාරින් ඒ සංගම්වල 
තනතුරු දැරීෙම්දී තමන් කියා කරනු ලබන සංගම්වලින්, නැත්නම් 
තමන් පාලනය කරනු ලබන සංගම්වලින්, නැත්නම් තමන් බැඳිලා 
වැඩ කරනු ලබන සංගම්වලින් පරිබාහිරව ඔවුන්ට ඒ තනතුරුවලට 
යන්න තිෙබන ඉඩකඩ කීඩා අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා හරහා ලබා 
දීෙම් යම් අයිතිවාසිකමක් ලබා දිය යුතුයි කියලා අපි කල්පනා 
කළා. ෙමොකද, දැනටමත් පුහුණුකරුවන්ට, විනිශ්චයකාරවරුන්ට 
ෙමම කීඩා සමාගම්වල තනතුරු දැරීම සම්පූර්ණෙයන්ම අපි 
තහනම් කරලා තිෙබනවා. ෙමොකද ෙහේතුව බැඳීම් පිළිබඳ ගැටුමක්                       
- conflict of interest - ඇති ෙවන නිසා. අපි  ෙමම තීරණයට 
ආෙව් ෙම් කියාදාමය නිවැරදිව තක්ෙසේරු කරලායි. ෙමොකද, 
conflict of interest කියන එක සමහරුන්ට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. 
ඒක ෙත්ෙරන්ෙන් නැති ෙගොඩාක් අය පාර්ලිෙම්න්තුෙවත් 
ඉන්නවා. එම නිසා ඒ සියල්ලටම conflict of interest කියන එක -
බැඳීම් පිළිබඳ ගැටීම්- ඇති වන විට  ඒවාෙයන් ඉවත් විය යුත්ෙත් 
ෙකොෙහොමද කියලා අපි කියලා දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි. ඒ සියල්ල ගැන 
කල්පනා කරමින් තමයි මම ෙම් තීරණය ගත්ෙත්. ඒ සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ලැෙබයි කියලා මම හිතනවා. ඊට 
අමතරව, කීඩාව ගැන යම් පශ්න ඇහුෙවොත් මම ඒ සම්බන්ධවත් 
පිළිතුරු ෙදන්න සූදානම්ය කියන එකත් මතක් කරමින් මෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  
 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. Seeniththamby 

Yoheswaran. You have 13 minutes.  
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ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இன்  உயர் 

கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சின் குைறநிரப் த் 
ெதாைக, ஆட்கைளப் பதி ெசய்தல் சட்டத்தின் கீழ் 
ஒ ங்குவிதிகள் மற் ம் விைளயாட் க்கள் சட்டத்தின் கீழ் 
ஒ ங்குவிதி சார்பான விடயங்களில் ேபசுவைதயிட்  
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். தற்ேபா , உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சின்கீழ் பல ேவைலத்திட்டங்கள் 
நா  ரா ம் நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்றன. அந்த 
வைகயிேல, எங்கள  வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளிேல 
காணப்ப கின்ற திகள், பாலங்களின் னரைமப் த் 
ெதாடர்பில் ெகௗரவ உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 
அைமச்சர் அவர்கள் நடவ க்ைக எ த்  வ வைதயிட்  இந்த 
உயர் சைபயிேல அவைரப் பாராட் கின்ேறன். அேதேவைள, 
அதிேவக ெந ஞ்சாைலயான  மட்டக்களப் , அம்பாைற 
ஆகிய பகுதிக க்கூடாக அைமக்கப்படாமல் இ ப்ப  மிக ம் 
ேவதைனையத் த கின்ற . ஏெனனில், இந்த 
ெந ஞ்சாைலக க்கான நிதிகைள ெவளிநா களி ந்  
ெப கின்றேபா , மாவட்ட ேவ பா ன்றி அைனத்  
மக்க ேம கடனாளிகளாக மாற்றப்ப கிறார்கள். ஆகேவ, 
இந்த அதிேவக ெந ஞ்சாைலயான  எங்க ைடய 
பகுதிகளி டாக ம் ெசன்றி ந்தால், மிக ம் நன்றாக 
இ ந்தி க்கும்.  

இேதேவைள, ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சி டாக 
நைடெப கின்ற, அதாவ , தி அபிவி த்தி அதிகார 
சைபயின் கீழ் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற தி ேவைலகளில் பல 
குைறபா கள் இ ப்பைத ம் நான் அைமச்சின் கவனத் க்குக் 
ெகாண் வரேவண் யவனாக இ க்கின்ேறன். மட்டக்களப்  - 
ஹபரைண “கார்பட்” தியான , மிகக் கு கியதாக - அகலம் 
குைறந்ததாக இ ப்பதன் காரணமாக  அந்த தியில் அ க்க  
விபத் க்கள் நைடெப கின்றன. இந்த ேநரத்தில் இங்ேக 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் இ ப்பதனால், அந்த திைய 
அகலமாக அைமக்கேவண் ெமனக் ேகாாிக்ைக 
வி க்கின்ேறன். இதனால், அப்பாைதயில் நைடெப கின்ற 
விபத் க்கைளக் குைறத் க்ெகாள்ள ம் என்பதைன ம் 
நான் இந்தச் சைபயிேல ெதாிவிக்கின்ேறன்.   

அ தவிர, தி அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின் கீழ் 
வ கின்ற மட்டக்களப்  - தி மைல தியான  இன்  
மிக ம் ேமாசமான நிைலயில் குன் ம் குழி மாக 
இ க்கின்ற . இதனால், இப்பாைதயி டாகப் 
ேபாக்குவரத் ச் ெசய்வ  மிகக் கஷ்டமாக இ க்கின்ற . 
ஆகேவ, இந்த திைய “கார்பட்” தியாக மாற்றேவண் ய 
ேதைவ இ க்கிற . ஆைகயால், ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
இந்த விடயத்தி ம் கவனம் ெச த் வார் என்  நான் 
எதிர்பார்க்கின்ேறன். அத் டன், இன்  மட்டக்களப்  
மாவட்டத்திேல உள்ள பல திகள் ெபாி ம் பாதிப்பைடந்த 
நிைலயில் காணப்ப கின்றன. இவ்விடயம் ெதாடர்பி ம் 
நாங்கள் அைமச்சின் கவனத் க்குக் ெகாண் வந் 
தி க்கின்ேறாம்.  

அ தவிர, எங்கள  மாவட்டத்திேல பல ெபாிய பாலங்கள் 
அைமக்கப்படேவண் ய அவசியமி க்கின்ற . அங்குள்ள 
ப வான்கைர, எ வான்கைர ஆகிய பிரேதசங்கைள 
எ த் க்ெகாண்டால், ப வான்கைரப் பிரேதசத்தின் ன்றில் 
இரண்  பகுதியில் மக்கள் ெப ம்பான்ைமயாக வாழ்கிறார்கள். 

ஆகேவ, இந்தப் ப வான்கைர, எ வான்கைர ஆகிய இரண்  
பகுதிகைள ம் இைணப்பதற்குப் பாலங்கள் அவசியமாக 
இ க்கின்ற . அந்த மக்களின் ேதைவகைள 
நிைறேவற் வதற்கு அந்தப் பாலங்கள் க்கியத் வம் 
ெப கின்றன. இதனால்தான் அந்த மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த 
பிரதிநிதிகள் அத்தைனேப ம் - தற்ேபா  என்ேனா  
இ க்கின்ற பாரா மன்ற உ ப்பினர்களாக இ க்கலாம் 
அல்ல  ன்  என்ேனா  இ ந்த பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்களாக இ க்கலாம் -இந்தச் சைபயிேல பல 
தடைவகள் இந்தப் பாலங்கள் அைமப்ப  ெதாடர்பில் குரல் 
எ ப்பியி க்கின்ேறாம். அந்த வைகயிேல, கடந்த ஆண்  
நிைறேவற்றப்பட்ட இந்த வ டத் க்கான வர -ெசல த் 
திட்டத்தின்ேபா  நாங்கள் மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல 
கிண்ைணய  - க்கன்தீ  இைணப் ப் பாலம், நாசிவன்தீ  
- வாைழச்ேசைன இைணப் ப் பாலம், சந்திெவளி - 
திகி ெவட்ைட இைணப் ப் பாலம், கிரான் - பாய்ஞ்சகல் 
இைணப் ப் பாலம், பன்குடாெவளி - நாிப் ல் ேதாட்டம் 
இைணப் ப் பாலம், கு மண்ெவளி - மண் ர் இைணப் ப் 
பாலம் அம்பிளாந் ைற - கு க்கள்மடம் இைணப் ப் பாலம் 
ேபான்றைவ னரைமக்கப்பட ேவண் ெமன்பதைன நா ம் 
ெகௗரவ உ ப்பினர்களாகிய ஸ்ரீேநசன், வியாேழந்திரன் 
ஆகிேயா ம் இந்தச் சைபயிேல சுட் க்காட் யி ந்ேதாம். 

அைவ எப்ேபா  னரைமக்கப்ப ெமன்  நாங்கள் ெப ம் 
எதிர்பார்ப்ேபா  இ ந்தேவைளயில், திடீெரன ஒ  நற்ெசய்தி 
எங்க க்கு கிைடத்தி க்கின்ற . அதாவ , நான் குறிப்பிட்ட 
இந்த ஆ  பாலங்களில் நாசிவன்தீ  - வாைழச்ேசைன 
இைணப் ப் பாலத்ைதத் தவிர ஏைனய பாலங்கைளப் 

னரைமப்பதற்குத் ேதசிய ஒ ைமப்பா  மற் ம் நல் ணக்க 
அைமச்சு நிதி ஒ க்கீ  ெசய்தி க்கின்ற . அதற்காக அந்த 
அைமச்சுக்கு இந்தச் சைபயிேல நான் நன்றி ெதாிவிக்கக் 
கடைமப்பட் க்கிேறன். அவற்ைறச் ெசய் ப்பதற்கான 
தீர்மானத்ைத அைமச்சரைவயில் எ த்தி க்கிறார்கள். அைவ 
தவிர இன் ம் பல பாலங்கள் அந்த மாவட்டத்திேல 

னரைமக்கப்பட ேவண் யி க்கின்ற . இந்தப் பாலங்களின் 
னரைமப் த் ெதாடர்பாக எங்கள  ெகௗரவ தைலவர் இரா. 

சம்பந்தன் ஐயா அவர்க டாக மாண் மிகு பிரதம மந்திாி 
அவர்களிடம் நாங்கள் அறிக்ைக சமர்ப்பித்தி ந்ேதாம். அதன் 
பிரகார ம் மட்டக்களப்  மாவட்டச் ெசயலகம் ேமற்ெகாண்ட 
நடவ க்ைகயின் பிரகார ம் அைவ தற்ேபா  
அைமச்சரைவயின் தீர்மானத்ைதப் ெபற்றி க்கின்றன.  

ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் வடக்கு, கிழக்ைகப் 
னரைமப்பதில் மிகக்கூ ய கவனம் ெச த்திவ கின்றீர்கள். 

உங்கள  ெசயற்பா கைள நாங்கள் நன்கு அறிேவாம். 
ஆனா ம், எதிர்வ ம் காலங்களிேல இன் ம் சில 
நடவ க்ைககைள எங்கள  மாவட்டங்களில் 
ேமற்ெகாள்ளேவண் ய நிைலைம காணப்ப கிற . க்கிய 
தி த்த ேவைலகள் ெசய்யப்படேவண் ய சில பாலங்களின் 
விபரங்கைள இந்தச் சைபயின் கவனத் க்கும் உங்கள் 
கவனத் க்கும் த கின்ேறன். பட் ப் த் ெதாகுதியில் 
க வாஞ்சிக்கு க்கு அ காைமயில் இ க்கின்ற பட் ப் ப் 
பாலமான  மிக ம் ேமாசமாக உைடந்த நிைலயில் 
இ க்கின்ற . இன் ம் ெசாற்ப காலத்தில் அத டாகப் 
பயணம் ெசய்ய யா  ேபாகும். ஆகேவ, அந்தப் பாலம் மிக 
விைரவாகப் னரைமப் ச் ெசய்யப்பட ேவண் ம். 
அேதேபான் , அம்பிலாந் ைற - கு க்கள்மடம் இைணப் ப் 
பாலம் பற்றிய விளக்கங்கள் ெகா க்கப்பட் ம் அ  இ வைர  

னரைமக்கப்படவில்ைல. அந்தப் பாலத்ைத ம் 
னரைமப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம். 

அேதேபான் , ெசங்கல ப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 

655 656 



2017 අෙගෝස්තු  22  

இ க்கின்ற மாவ ேயாைடப் பாலத்ைத ம் னரைமப் ச் 
ெசய்யேவண் ெமன நீண்டகாலமாகக் ேகாரப்பட்  
வ கின்ற . அந்தப் பாலம் னரைமக்கப்படாதப யினால் பல 

ற் க்கணக்கான விவசாயிகள் ெப ம் பாதிப்பிைன 
எதிர்ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆகேவ, அந்த மாவ ேயாைடப் 
பாலத்ைத ம் சிறந்த ைறயில் னரைமப் ச் ெசய்வதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். மட்டக்களப்  நகாிேல 
இ க்கின்ற ம் கார் - ர் இைணப் ப் பால ம் 

னரைமக்கப்பட ேவண் ம்.  

ேம ம், ெவள்ள அனர்த்தங்களின்ேபா  வ ணதீ ப் 
பிரேதசத்ைத ம் மட்டக்களப்ைப ம் இைணக்கின்ற 
வைலயிற ப் பாலத்தி டாக  மக்கள் ெசல்ல யா . அந்த 
அள க்கு மிக ம் பாதிக்கப்பட்ட நிைலயில் அந்தப் பாலம் 
இ க்கின்ற . ஆகேவ, அந்தப் பாலத்ைத ம் னரைமப்பதற்கு 
அைமச்சர் நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ம். நாசிவன்தீ  - 
வாைழச்ேசைன இைணப் ப் பால ம் மிக ம் க்கியமான 
ஒ  பாலமாக இ க்கின்ற . அந்தப் பாலத்ைத ம் 

னரைமப்பதற்கு அைமச்சு நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ம். 
வாகைரப் பிரேதசத்தி க்கின்ற தட் ைன - கட் றி  
இைணப் ப் பாலமான  அந்த மக்களின் ேபாக்குவரத் த் 
ேதைவயில் க்கியத் வத்ைதப் ெப கின்ற . அந்தப் 
பாலத்தின் தி த்த ேவைல ெதாடர்பாக ம் இந்தச் சைபயிேல 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்குக் 
ெகாண் வ கின்ேறன்.  

அ தவிர, இன் ெமான்ைற ம் இந்த இடத்திேல நான் 
சுட் க்காட்ட ேவண் ம். மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல 
ெசங்கல ப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவி க்கின்ற 
க வங்ேகணி பிரதான தியான  கடந்த அரசாங்க 
காலத்திேல திட்டமிட் ப் றக்கணிக்கப்பட்ட . 
இவ்விடயத்ைத மாண் மிகு பிரதம மந்திாி அவர்களின் 
கவனத் க்கு நான் ெகாண் வந்தி ந்ேதன். அவர  
ேவண் ேகா க்கிணங்க ெகளரவ உயர் கல்வி, ெந ஞ் 
சாைலகள் அைமச்ச க்கு நான் அ ப்பிய க தம் அவரால் 
ைகெயாப்பமிடப்பட்  அைமச்சின் ெசயலாள க்குக் 
ெகா க்கப்பட்ட . நீண்டகாலமாக நான் அந்த அைமச்சுக்குச் 
ெசன்  அ  சார்பாக ஆராய்ந்  வ கின்ேறன். ஒ  
வ டத்திற்கு ேமலாகி ம் இன்ன ம் அந்த தி 

னரைமக்கப்படவில்ைல. இதில் விேசடமாகக் குறிப்பிட 
ேவண் ய  என்னெவன்றால், ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி 
அரசாங்கத்தின் 100 நாள் ேவைலத்திட்டத்தின்கீழ் 

னரைமக்கப்படெவன அதற்கு ந கல் இடப்பட் ம் அந்த தி 
இன் வைர னரைமக்கப்படாமல் இ ப்ப தான். ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கேள! அதி ம் நீங்கள் கவனம் 
ெச த் ர்கள் என்  நம் கின்ேறன்.  

தற்ேபா  மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல ெந ஞ்சாைல 
அைமச்சின் ேவைலத்திட்டத்தின்கீழ் னரைமக்கப்ப கின்ற 
ேகாட்ைட ைனப் பாலம் கிட்டத்தட்ட 183 மில் யன் பாய் 
ெசலவில் கட்டப்பட்  வ கின்ற . அந்த ேவைல 
உண்ைமயிேல கடந்த ன் மாதத்தில் வைடந்தி க்க 
ேவண் ம். ஆனால், ஒப்பந்தக்காரர்களின் இ த்த ப் க் 
காரணமாக அதன் 50 தமான ேவைலகேள தற்ெபா  

ந்தி க்கின்றன. நகரத்தில் அைமந் ள்ள அந்தப் பாலம் 
ேபாக்குவரத் க்கு மிக க்கியமானதாகும். ஆகேவ, அந்த 
ேவைலத்திட்டத்ைத விைரவாகச் ெசய் ப்பதற்கு அைமச்சர் 
அவர்கள் உாிய அதிகாாிக க்கு உத்தர  பிறப்பிக்க 
ேவண் ம் என்  அன்பாக ம் பணிவாக ம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள! 
எங்கள  மக்கள் சார்பாக நீங்கள் அதிகமான 

ேவைலத்திட்டங்கைள ேமற்ெகாண்  வ கின்றீர்கள். அந்த 
வைகயில் இந்த விடயத்தி ம் கவனம் ெச த் ர்கள் என்  
எதிர்பார்க்கின்ேறாம். எங்கள  மக்கள் சார்பான பல 
விடயங்கைள பல அைமச்சுக்க க்கும்  ெகாண் ெசல் 
கின்ேறாம். அவர்கள் குறித்த ஆவணங்கைள 
ஏற் க்ெகாள்கின்றேபாதி ம் அவற்றிைன ற் தாகச் 
ெசய் த வ  குைற . நீங்கள் அவ்வா  இல்ைல. நாங்கள் 
உங்களிடம்  ெகாண் வ கின்ற ேகாாிக்ைககைளத் தீர்த்  
ைவப்பதற்கு நீங்கள் உட க்குடன் நடவ க்ைக 
எ க்கின்றீர்கள். அதனால் உங்கள் மத்தியில் நாங்கள் என் ம் 
நன்மதிப்ைப ைவத்தி க்கின்ேறாம். அந்த வைகயில் இந்தச் 
ெசயற்றிட்டத்ைத எங்க க்காக ேமற்ெகாள் ர்கள் என்  
நம் கின்ேறாம்.  

இன்ைறய நிகழ்வில் இங்கு ஆட்பதி த் திைணக்களத்தின் 
ெசயற்பா  சம்பந்தமாக ம் ேபசப்ப கின்ற . அந்த வைகயில் 
கடந்த காலத்தில் வழங்கப்பட்ட அைடயாள அட்ைடக்குப் 
பதிலாக இலத்திரனியல் அைடயாள அட்ைட 
வழங்கப்படவி ப்ப  உண்ைமயில் வரேவற்கத்தக்க . 
அவ்வா  அைடயாள அட்ைடகள் வழங்கப்பட்டால், பல 
கள கள், ேமாச கள் குைறவதற்குச் சந்தர்ப்பம் இ க்கின்ற . 
அ  தவிர, பத்  வ டங்க க்கு ஒ ைற அந்த அைடயாள 
அட்ைடகைளப் ப்பிக்க ேவண் ம் என்  
குறிப்பிடப்ப வதாக நான்  அறிகின்ேறன். பத்  வ டத்திற்கு 
ஒ ைற ப்பிப்ப  என்ப  கிராமப் ற மக்க க்குப் 
ெபா ந்தா . ஆைகயால் அந்தக் காலத்ைத இ ப  
வ டங்களாக அதிகாிப்ப  நல்ல  என்  கூற 
வி ம் கின்ேறன்.  

அ  தவிர பிறப் , கு ம்ப உ ப்பினர்கள், பிள்ைளகைளத் 
தத்ெத த்தல் மற் ம் மரணம் சம்பந்தமாக எல்லாம் 
ஆைணயாளர் நாயகத்திற்கு அறிவிப்ப  சம்பந்தமாக ம் சில 
விடயங்கள் சுட் க்காட்டப்பட் ள்ள . இந்தத் தகவல்கைளத் 
திடீெரன்  அறிவிக்க யா . எனேவ, இதற்கப்பால், 
அைமக்கப்படவி க்கின்ற மாவட்டக் காாியாலயங்களி ள்ள 
உயர் அதிகாாிக க்கு இந்தத் தகவல்கைள அறிவிக்கின்ற 
வைகயில் ஏற்பா கைளக் ெகாண் வ வ  மிக ம் சிறந்த  
என்  இந்த இடத்திேல ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, please wind up now. 

 

ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
இந்த ேவைலத் திட்டத்தின்கீழ் 15 வய க்குக் குைறந்த 

மதகு மார் சார்பில் ெபற்றார் ைகெயாப்பமிட ேவண் ம் 
அல்ல  பிரதம கு க்கள் ைகெயாப்பமிட ேவண் ம் என்  
குறிப்பிட் க்கின்ற . குறித்த விடயம் சம்பந்தமாக ஆ  
மாதங்க க்கு ன்  ஆைணயாள க்கு அறிவிக்க ேவண் ம் 
என் ம் ெதாிவிக்கப்ப கின்ற . அேதேநரம் தனிேய ெபளத்த 
மதகு மா க்கு மாத்திரமின்றி இலங்ைகயில் இ க்கின்ற 
அைனத்  மதகு மா க்கும் இவ்வாறான விேசட அைடயாள 
அட்ைடகைள வழங்க ேவண் ம் என் ம் இந்தச் சைபயிேல 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ  தவிர, ைகப்படம் பி ப்ேபாைரப் பிரேதச 
மட்டத்திேல பதி ெசய்கின்ற விடயம் வரேவற்கத்தக்க . 
பத்தாயிரம் பாய் காசு கட் ப் பதி ெசய்த பின்னர் குறித்த 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

வசதிகள் ெசய்  ெகா க்கப்ப கின்றன. அவற்ைற எல்லாம் 
நாங்கள் வரேவற்கின்ேறாம். அந்த வைகயில் நல்ல விடயங்கள் 
வரேவற்கப்ப ம்.  

இன்  அைடயாள அட்ைடகளில் கள கள் ெசய் , 
ஷ்பிரேயாகம் ெசய்  ெவளிநா  ெசல்கின்றார்கள். இந்தச் 

ெசயற்பாட்ைடக் குைறப்பதற்கு இலத்திரனியல் அைடயாள 
அட்ைட வழிவகுக்கும். ஆகேவ, குறித்த ஒ ங்குவிதிகைள 
நான் வரேவற்கின்ேறன். அேதேநரம் ெந ஞ்சாைலகள் பற்றிய 
53 பில் யன் பாய் குைறநிரப் ப் பிேரரைணைய ம் நான் 
வரேவற்கின்ேறன். உண்ைமயிேல இந்தப் பிேரரைண 
அ மதிக்கப்பட்  குறித்த ேவைலத்திட்டம் சிறப்பாக 
நைட ைறப்ப த்தப்பட ேவண் ம். ஆட்பதி த் திைணக்களம் 
மற் ம் விைளயாட் த் ைற சார்பில் ெகாண் வரப்பட்ட 
ஒ ங்குவிதிக ம் வரேவற்கத்தக்கன. அைவ ம் 
நைட ைறப்ப த்தப்பட ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாண்  
என  உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. H.M.M. Harees. You have 

seven minutes. Before that, will an Hon. Member propose 
the Hon. Edward Gunasekara to the Chair? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I propose that the Hon. Edward Gunasekara do now 

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

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
[பி.ப. 3.20] 
 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ් මහතා (කීඩා නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் - விைளயாட் த் ைற பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. H.M.M. Harees - Deputy Minister of Sports) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
விைளயாட் க்கள் சட்டத்தின்கீழ் வ ம் ஒ ங்குவிதிகள் 
சம்பந்தமான விவாதத்தில் கலந் ெகாள்வைதயிட்  நான் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். குறிப்பாக, விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சின் விைளயாட் த் ைற உத்திேயாகத்தர்கள் 
விைளயாட் த் ைறயின் அபிவி த்தி ெதாடர்பாக விேசட 
ஆர்வ ம் அ பவ ம் ெபா ப் ள்ள விைளயாட்  ர, 

ராங்கைனகைளத் ேதசிய மற் ம் சர்வேதச மட்டத் க்கு 
இட் ச்ெசல்வதற்கான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாண் 

வ கின்றார்கள். விைளயாட் த் ைறயில் ஈ பா ெகாண்ட 
மானிட வளத்ைத இனங்கண் , அவர்களின் திறைமகைள 
வி த்தி ெசய்தல், அதற்குத் ேதைவயான ெதாழில் ட்பத்ைதப் 
பயன்ப த்தல், ேதைவக க்குாியவா  காைமத் வத் க்கு 
உட்ப த் த ம் ேவைலத்திட்டங்கைள ன்ென த்த ம் 
ேபான்ற ெசயற்பா களில் ஈ ப தல் என்பன 
விைளயாட் த் ைற  உத்திேயாகத்தர்களின் ெபா ப்பாகும். 
இத் ைற சார்ந்த உத்திேயாகத்தர்க க்கு  ஒ ங்கைமப் ப் 
பணிகைள ேமற்ெகாள் ம் ெபா ப்  உள்ளைதப்ேபான் , 
விைளயாட் க்களின் ன்ேனற்றத்திற்காக ேதசிய 
விைளயாட் ச் சங்கத்தின் ெசயற்பா கைள விைனத் 
திற டன் ேமம்ப த் ம் வைகயில், அதில் உள்ள 
பதவிக க்குப் ேபாட் யி ம் வாய்ப் ம் அவர்க க்கு 
இ க்கேவண் ம்.   

தற்ேபாதி க்கின்ற சட்டத்தின்ப , எம  விைளயாட் த் 
ைற அைமச்சில் பணியாற் கின்ற உத்திேயாகத்தர்கள், 

பணியாளர்கள் ேதசிய விைளயாட் ச் சங்கம் மற் ம் 
சம்ேமளனத்தில் உள்ள பதவிநிைலக க்குப் ேபாட் யிட 

யாத ஒ  தைட இ ந் வ கின்ற . இதனால், 
விைளயாட் த் ைறயில் அவர்க ைடய அ பவம் மற் ம் 
ெசயற்றிறைன ஊக்குவிப்பதற்குப் ெப ம் தைட 
காணப்ப கின்ற .  இதைன நீக்குவதற்காகேவ இன்  இந்த 
விைளயாட் த் ைற சார்ந்த சட்டத்தி த்தம் ேமற்ெகாள்ளப் 
ப கின்ற . எதிர்வ ம் காலங்களில் விைளயாட்  அைமச்சில் 
பணியாற் கின்ற உத்திேயாகத்தர்கள், பணியாளர்கள் ேதசிய 
விைளயாட் ச் சங்கம் மற் ம் சம்ேமளனத்தில் உள்ள 
பதவிக க்குப் ேபாட் யிட ம் என்ற ஏற்பா  ேமற்ெகாள் 
ளப்ப கின்ற .   

ேம ம், எம  விைளயாட்  அைமச்சு இன்  
விைளயாட் த் ைறைய வி த்தி ெசய்வதற்காகப் பல்ேவ  
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்கின்ற . குறிப்பாக, அ த்த 
வ டம் பிரேதச மட்டத்திலான விைளயாட் த் ெதாகுதிகள் 
அைமப்பதற்கு நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன. 
இதன் தற்கட்டமாக நா  ரா ம் 50 பிரேதச ெசயலகப் 
பிாி களில் விைளயாட் த் ெதாகுதிகள் அைமக்கப்பட 
இ க்கின்றன.  குறிப்பாக, வடக்கு, கிழக்கில் யாழ்ப்பாணம் 
ெதாடக்கம் அம்பாைற வைரயான சகல மாவட்டங்களி ம் 
ஏற்ெகனேவ மாவட்ட விைளயாட் த் ெதாகுதிகள் 
அைமக்கப்பட்  வ கின்றன. அத் டன், மாகாண 
விைளயாட் த் ெதாகுதிக ம் அைமக்கப்ப கின்றன. 
அேதேபான்  வ கின்ற வ டத்தில் குறிப்பிட்ட பிரேதச 
ெசயலகப் பிாி கைளத் ெதாி ெசய்  அவற்றில் 
விைளயாட் த் ெதாகுதிகைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு 
நடவ க்ைக எ த்தி க்கின்ேறாம்.  குறிப்பாக, சகல இன 
மக்கைள ம்  உள்ளடக்கியதாக இந்த விைளயாட்  ைமதானத் 
ெதாிைவ நாங்கள் ெசய்ய இ க்கின்ேறாம்.   

கடந்தவார விவாதத்தில் ெகளரவ உ ப்பினர் சாள்ஸ் 
நிர்மலநாதன் அவர்கள் வ ந்தத்தக்க சில விடயங்கைளக் 
கூறியி ந்தார்.  எங்கைளப் ெபா த்தமட் ல், இந்த 
விைளயாட் த் ைற அபிவி த்தி சம்பந்தமாக நாங்கள் 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்கின்றேபா  சகல ச கத்தவைர ம் 
தி ப்திப்ப த் கின்ற வைகயில்தான் இந்த நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்கின்ேறாம் என்பைத இந்தச் சைபக்குத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

ேம ம், நான் பிரதி அைமச்சராகப் பதவிேயற்ற பின்  
அம்பாைற மாவட்டத்தில் ெகளரவ உ ப்பினர் ேகாடீஸ்வரன் 
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அவர்களின் ேவண் ேகாளின்ப  அவ ைடய பிரேதசமான 
தி க்ேகாவில், ஆைலய ேவம் , காைரதீ  ேபான் 
றவற் க்கும் கல் ைனயில் கார்ேமல் பத்திமா கல் ாி 
ைமதானம், ெவஸ்ட்  ைமதானம், பாண் ப்  ைமதானம், 
நாவிதன்ெவளி ைமதானம் ேபான்றவற் க்கும் நாங்கள் நிதி 
ஒ க்கீ  ெசய்தி க்கின்ேறாம்.  இந்தப் திய விைளயாட் த் 
ெதாகுதிகளில், அம்பாைற மாவட்டத்தில் தமிழ்ப் பிரேதச 
ெசயலகப் பிாி க்கு ஒ  ைமதான ம் ஸ் ம் பிரேதச 
ெசயலகப் பிாி க்கு ஒ  ைமதான ம் சிங்களப் பிரேதச 
ெசயலகப் பிாி க்கு ஒ  ைமதான ம் அைமக்கப்பட ள்ள . 
அேதேபான்  மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ம் தமிழ்ப் பிரேதச 
ெசயலகப் பிாி க்கு ஒ  ைமதான ம் ஸ் ம் பிரேதச 
ெசயலகப் பிாி க்கு ஒ  ைமதான ம் அைமக்கப்பட ள்ள . 
கிழக்கு மாகாணக் கல்வி அைமச்சர் தண்டா தபாணி அவர்கள் 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் குச்செவளி ஞானச்ேசாைல 
விைளயாட்  ைமதானத்ைத அபிவி த்தி ெசய்வதற்குச் சிபார்சு 
ெசய் ள்ளைமயால் அதைன நாங்கள் ெதாி ெசய் 
தி க்கின்ேறாம். இவ்வா  வட மாகாணத்தி ம் அங்குள்ள 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்க டன் கலந்தாேலாசித் , 
ைமதானங்களின் அபிவி த்திைய ேமற்ெகாள்ள இ க்கின் 
ேறாம் என்பைத இந்தச் சைபக்குத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.   

ேம ம், நான் இந்தச் சைபயில் ஒ  பதிைவ ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ம்.  நான் கடந்த ஞாயிற் க்கிழைம னித ஹஜ் 
பயணத்ைத ேமற்ெகாள்ள இ ந்ேதன். இ ந் ம், எங்க ைடய 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்க ம் பிரதமர் அ வலக ம் இந்த 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சின் சட்ட ல விவாதத்தில் 
கட்டாயம் கலந் ெகாள்ள ேவண் ெமன்  ேவண் யதால், 
என் ைடய பயணத்ைத 24ஆம் திகதிவைர ஒத்திைவத்  
இந்தச் சட்ட ல விவாதத்தில் கலந் ெகாள்கின்ேறன்.   

அேதேநரம் எங்க ைடய ெப ந்ெத க்கள் அைமச்சு வட 
மாகாணத்திற்கும் கிழக்கு மாகாணத்திற்கும் highway 
திட்டங்கைள ேமற்ெகாள்ள இ க்கின்ற . எனேவ, கிழக்கு 
மாகாணத்திற்கான பாைதையக் குைறந்த  எங்க ைடய 
கல் ைனப் பிரேதசம் வைரயாவ  அைமக்கேவண் ம் எனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  ஏெனனில், மட்டக்களப்  மாவட்டம் 
ெப ம் சுற் லா ைமயமாகும். அேதேபான் , அம்பாைறயில் 
கல் ைன ஒ  வர்த்தக மத்தியஸ்தானமாகும். அ வைரயாவ  
இந்த Expressway இைன விஸ்தாிக்குமா  ெகௗரவ அைமச்சர் 
அவர்களிடம் ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன். மட்டக்களப் 
பி ந்  கல் ைன டாகப் ெபாத் வில்வைர ரயில் பாைத 
இல்லாத குைற ெதாடர்பாகக் கடந்த ஐம்ப  வ ட காலமாக 
இந்தச் சைபயில் இ க்கின்ற பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் 
குரல் ெகா த்  வ கின்றார்கள். 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Deputy Minister, please wind up now. 
 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
Sir, give me one more minute, please. 

அந்த வைகயில், அந்த ரயில் ேபாக்குவரத் ப் பற்றி ம் 
கவனம் ெச த் கின்ற அேதேநரம், இப்ெபா  
ெசயற்ப த்தப்பட இ க்கின்ற இந்த Expressway ஐ 
கல் ைனவைர விஸ்தாித் த் த மா  ெகௗரவ அைமச்சர் 
அவர்களிடம் மீண் ம் ேவண் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

[අ.භා. 3.28] 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධිෙව්ගී මාර්ග සම්බන්ධව 

රුපියල් බිලියන 53ක පරිපූරක මුදලක් අනුමත කිරීම සඳහා වූ  
විවාදය පවත්වන ෙම් අවස්ථාෙව්,  අද සහ එදා අධිෙව්ගී මාර්ගවල 
තත්ත්වය මට මතක් ෙවනවා. අද කඩවත සිට ෙකරවලපිටිය 
දක්වා දිෙවන අධිෙව්ගී මාර්ගය -පිටත වටරවුම් පාර- එදා මහින්ද 
රාජපක්ෂ යුගෙය් සැලසුම් කර තිබුෙණ් මංතීරු හයකින් 
සමන්විතව ෙකොන්කීට් කණු උඩ  ගමන් කරන ආකාරයට සකස් 
කරන්නයි. නමුත් වර්තමානය වන විට එය ෙකොන්කීට් කණු උඩ 
ගමන් කරනවා ෙවනුවට පස් පුරවා ඒ මතින් යන ආකාරයට තමයි 
සැලසුම් කර තිෙබන්ෙන්. ෙකොළඹ-කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්  
සමහර ස්ථාන පස් පුරවලා ඉදි කිරීම නිසා වැසි කාලයට ගංවතුර 
ගැලීම ෙහේතුෙවන් ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාව විශාල අපහසුතාවකට 
පත් ෙවනවා. ඒ විධියටම කඩවත - ෙකරවලපිටිය පාරත් ඉදිකළ 
පසු  එෙඬ්රමුල්ල, හුණුපිටිය, මහර, දළුගම සහ දළුපිටිය පෙද්ශ 
තනිකර වැවක් බවට පත් ෙවනවා. ෙමොකද, නිසියාකාර විධියට 
වතුර බැස යන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ජනතාව විශාල පීඩාවකට පත් 
ෙවනවා.  පෑලියෙගොඩ සිට කටුනායක දක්වා වූ අධිෙව්ගී මාර්ගයට 
කිෙලෝමීටරයකට පිරිවැය තිබුෙණ් රුපියල් මිලියන 2,077යි.  එදා  
සමහර උදවිය ඇහුවා, අධිෙව්ගී මාර්ග හැදුෙව් රත්තරන්වලින් ද 
නැත්නම් ප්ලැටිනම්වලින් ද කියලා. ඒ එක්කම පිට රට අධිෙව්ගී 
මාර්ගත් එක්ක සංසන්දනය කරලා ෙම්වා පිළිබඳව දැඩි ෙලස 
විෙව්චනය කළා.  

එදා පෑලියෙගොඩ-කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය මංතීරු 
හතරකින් යුක්තව කිෙලෝමීටරයකට පිරිවැය තිබුෙණ් රුපියල් 
මිලියන 2,077යි. වර්තමානෙය් කඩවත - ෙකරවලපිටිය අධිෙව්ගී 
මාර්ගය මංතීරු හතරකින් යුක්තව -එදා තීරණය කරලා තිබුෙණ්  
මංතීරු හයකින් යුක්තව -  එක කිෙලෝමීටරයකට පිරිවැය රුපියල් 
මිලියන 8229.6ක් යනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා 
කථා කරපු අයෙග් කටවල්වල පිට්ටු ද කියා දන්ෙන් නැහැ. සමහර 
අයෙග් කටවල්වලට ෙවනත් ෙද්වල් ඔබන්න ෙවලා තිෙබනවා. 
හැබැයි, ෙම් ෙවනෙකොට එක කිෙලෝ මීටරයකට රුපියල් මිලියන 
8,000 ගණනක් ගිහින් තිෙබනවා. එදා රත්තරන්වලින් හැදුවා ද, 
ප්ලැටිනම්වලින් හැදුවා ද කියා අහපු කට්ටිය අද නිරුත්තරයි. අද 
ඊට වඩා විශාල මුදලක් වැය වී තිෙබනවා. එදා කිව්ෙව්, ෙම් 
අධිෙව්ගී මාර්ග හදපු මුදල්වලින් මහින්ද රාජපක්ෂලා කළා වාෙග් 
දස ගුණයක සංවර්ධනයක් කරන්න පුළුවන් කියලායි. නමුත් 
වර්තමානෙය් ඊටත් වැඩි මුදල් පමාණයක් වැය කරමින් හදන්න 
යන ෙකොටස ෙකෝ? ඒ වැඩ බිෙම් කටයුතු අවුරුදු ගණනාවක් 
ගියත් තවම ආරම්භ කර නැහැ.  

නුවර අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් මූලික අදියර වූ මීරිගම දක්වා වූ 
ෙකොටස තව ෙවන තුරු ආරම්භ කරලාත් නැහැ. තවම විශාල 
පිරිසකට වන්දි දීලාත් නැහැ. අද ඒ පෙද්ශවල ජනතාව විශාල 
දුක්ඛ ෙදෝමනස්සයන්ට මුහුණ පා තිෙබනවා. ඒ මිනිසුන්ට වන්දි 
අරෙගන තමන්ෙග් පාඩුෙව් වැඩ කටයුත්තක් කර ගන්න විධියක් 
නැහැ. ඒ මිනිසුන්ට වන්දි මුදල් ෙගවා, ඒ මිනිසුන්ෙග් ජීවිත යථා 
තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා අවශ්ය කටයුතු කරන්න අද ෙම් 
ආණ්ඩුව අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ එක පැත්තක්. ඒ 
එක්කම එදා අපට මතකයි, සුජීව ෙසේනසිංහලා එෙහම කථා කළා. 
එදා ඉන්දියාෙව් මුම්බායි සිට නාසික් දක්වා වූ අධිෙව්ගී මාර්ගය 
හදනෙකොට ඒ එක මංතීරුවකට වියදම් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
කිෙලෝමීටරයකට ෙඩොලර් මිලියන 107යි. මංතීරු හතරකට යනවා 
නම්, ෙඩොලර් මිලියන 428යි. ඒ එක්කම ෙකන්යාෙව් නයිෙරෝබි 
තිකා අධිෙව්ගී මාර්ගයට කිෙලෝමීටරයකට වැයවී තිෙබන්ෙන් එක 

661 662 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මංතීරුවකට ෙඩොලර් මිලියන117යි; මංතීරු හතරක් හදන්න 
ෙඩොලර් මිලියන 468යි. අද ඒ වාෙග් විසි ගුණයක් ගිහින් 
තිෙබනවා. ඉන්දියාෙව් අධිෙව්ගී මාර්ගයක් හදනවා වාෙග් විසි 
ගුණයක් ෙකරවලපිටිය-කඩවත පිටත වටරවුම් මාර්ගය හදන්න 
ගිහින් තිෙබනවා.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
එදා කීයක් ගියාද? 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
එදා ඊට අඩුයි. ෙකෝ, කටවල්? [බාධා කිරීමක්] එදා ගණන 

රුපියල් මිලියන 7,120යි. අද පිරිවැය රුපියල් මිලියන 8,229යි. 
ෙම්වාෙය් සල්ලි අද කාෙග් ළඟටද යන්ෙන්? "මහින්ද රාජපක්ෂලා 
ෙම්වා ෙහොරකම් කළා"ය කියලා එදා කිව්වා. "මංතීරු කන්නද, 
පාරවල් කන්නද?" කියලා ඇහුවා. අද ෙම්වාෙය් සල්ලි ෙකෝ? අද 
ෙම්වා ෙදන්ෙන් ෙටන්ඩර් කරලාද? අද නුවර අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් 
තුන්වැනි අදියර එක එක්ෙකනාට ඕනෑ විධියට බලවතුන්, 
ඇමතිවරුන් සහ ව්යාපෘති ඇමතිවරුන් - 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ඔබතුමාෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද? ඇත්ත ඒකයි. ඔය 

අධිෙව්ගී මාර්ගද? ඔබතුමා නගර සභාෙව් ඒවා ටිකක් අහගන්න 
එපා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of 

Order එක ෙමොකක්ද? 
 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු  පසන්න රණවීර මන්තීතුමනි, කැලණිෙය් මංතීරු නැති ඒ 

කාලෙය් බලහත්කාරෙයන් පවරා ගත් පාරවල් ෙකොපමණ 
තිෙබනවාද කියලා ඔබතුමා දන්නවාද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
පිස්ෙසක්.  
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ගම්පහ නගර සභාෙව්ත් ඔය වාෙග්ම තමයි වැඩ කෙළේ.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු පසන්න රණවීර මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව 

කරෙගන යන්න ෙකෝ. 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ගම්පහ නගර සභාෙව් වැඩ කෙළේත් ඔය වාෙග්ම තමයි. නගර 

සභාෙව් ෙගොන් පාට්ම 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

තමයි දමන්ෙන්. ගම්පහ මිනිස්සු අයිෙයෝ! ෙගොන් පාට්මයි. 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි කියන්ෙන්. අද ඇත්ත කියනෙකොට, හරි 
දුකයි; ෙව්දනාවයි. ඇත්තට මුහුණ ෙදන්න බැහැ. ෙම්ක තමයි 
ඇත්ත; යථාර්ථය. එදා සමහරක් අය කිව්ෙව් ෙමොනවාද? [බාධා 
කිරීමක්] ෙමොනවාද, එදා කිව්ෙව්? අද ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ග 
හදන්ෙන් ප්ලැටිනම්වලින්ද?  

කඩවත-මීරිගම අධිෙව්ගී මාර්ගය සෑදීමට අදාළ වන්දි තවම 
ෙගවලා නැති නිසා එම මාර්ගය සෑදීම පටන් අරෙගන නැහැ. 
ඇමතිවරයා consultantsලා ෙදෙදෙනකුට ෙගවනවා. ඔවුන් 
අමාත්යාංශෙය් ෙකොෙහේ ඉන්නවාද කියලා දන්ෙන්ත් නැහැ. 
රුපියල් 67,000 ගණෙන් ඒ ෙදෙදනාට ෙගවනවා. අර මිනිසුන්ට 
වන්දි ෙගවා නැහැ. අධිෙව්ගී මාර්ග අලුතින් හදනවා ෙනොෙවයි, 
ඒවා දියුණු කරනවාත් ෙනොෙවයි. හැබැයි, කනංෙක් හදා තිෙබන 
exit එක ළඟ වැස්ස ෙව්ලාෙව් කඩාෙගන වැටුණු පස් ටික අවුරුදු 
ෙදකක් තිස්ෙසේ අයින් කර ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒෙක් 
තවම එක මංතීරුවයි භාවිත කරන්ෙන්. එෙහව් ආණ්ඩුවක්. 
තිෙබන අධිෙව්ගී මාර්ග ටිකත් විකුණා ෙගන කන්නයි හදන්ෙන්.   

හම්බන්ෙතොට වරාය, මත්තල ගුවන් ෙතොටුපළ මහින්ද හැදුවා. 
අද අධිෙව්ගී මාර්ග ෙදකත් හදන්න චීනයට දීම සඳහා 
සම්පූර්ණෙයන් පිඹුරු පත් සකසලා. එදා කිව්වා, "චීන 
ෙකොලනියක්" කරනවා කියලා. ෙකෝ? අද චීනය නැතුව බැහැ. 
චීනය නැතුව යන්න විධියක් නැහැ. අද තවම චීනෙය් Exim Bank 
එකට ණය වාරික ටිකවත් දීලා නැහැ. ඇයි? ෙටන්ඩර් පටිපාටිය 
නැතුව ආවාට ගියාට තමයි ෙම්වා ටික දීලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්] එදා දුන්නා. ඒකම තමයි එදා සහ අද අතර ෙවනස. එදා 
වැඩ - [බාධා කිරීමක්] අද ෙටන්ඩර් කරන්ෙන් නැහැ. එදා 
ෙටන්ඩර් කළා. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙකොයි කාලෙය්ද? 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
බාප්පාෙග් කාලෙය්. හරිද? ෙකොළඹ-කටුනායක අධිෙව්ගී 

මාර්ගය හදන්න ගිය මුදල වාෙග් හතර ගුණයක්. එදා රුපියල් 
මිලියන 2,077යි. අද පිරිවැය රුපියල් මිලියන 8,200යි. 

663 664 

[ගරු පසන්න රණවීර  මහතා] 
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ෙකොෙහොමද ෙවනස? ෙවනස සැපද? අද රෙට් ජනතාවට ෙම්ෙක් 
ෙවනස ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙත්ෙරනවා. කවුද ෙහොරු කියලා අද 
ජනතාවට ෙත්ෙරනවා. අද මහ බැංකුෙවන් ෙහොරකම් කරනවා; 
අධිෙව්ගී මාර්ගවලින් ෙහොරකම් කරනවා; වරාය ටික දීලා එයින් 
commission ටික ගන්නවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි. 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
අද පගාව ගහලා ෙම් රෙට් මිනිස්සු මත බදු බර පටවා ෙම් රෙට් 

ජනතාව තව තවත් පීඩාවට පත් කරන එක විතරයි කරන්ෙන්. ඒ 
නිසා ෙම් වැඩ බැරි ආණ්ඩුෙව් ෙකරුවාව ජනතාව ෙහොඳට, 
පැහැදිලිව ෙත්රුම් ගන්නවා. ෙම්  රෙට් ජනතාවට එය දැනී 
තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු දයා ගමෙග් ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 3.37] 
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා (පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயா கமேக - ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 
ගරු පසන්න රණවීර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙකොළඹ-

කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය ගැන කිව්වා. එදා අපි විපක්ෂෙය් 
ඉන්නෙකොට, මමත් ඔය කතන්දරයම ඇහුවා. 

එදා චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ඉන්නෙකොට  
කටුනායක පාෙර් වැලි සම්පූර්ණෙයන්ම පුරවලා  කාපට් එක 
විතරයි දාන්න තිබුෙණ්. කාපට් එකයි, පාලමයි හදන්න රාජපක්ෂ 
ආණ්ඩුව ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 300ක් ෙගව්වා. ඇෙමරිකන් 
ෙඩොලර් මිලියන 100කින් කරන්න තිබුණ එක, ඇෙමරිකන් 
ෙඩොලර් මිලියන 300ක් ඒ සමාගමට ෙගව්වා. ඒ කියන්ෙන්, එවැනි 
පාරවල් 3ක් අපට හදන්න තිබුණා. ඒකයි එදා අපි කිව්ෙව්. ඒ 
කථාව එදා විතරක් ෙනොෙවයි, අපි අදත් කියනවා.  

මම අෙප් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාටත්, මහාමාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සභාපති නිහාල් සූරියආරච්චි මැතිතුමාටත් 
මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම පකාශ 
කරනවා.  පසු ගිය ගං වතුර ෙවලාෙව් දිස්තික්ක 11ක් දැඩි ෙලස 
හානියට පත් වුණා. ජනතාව විශාල වශෙයන් ෙබොෙහෝ 
උවදුරුවලට පත් ෙවලා, පාරවල්වල යන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති 
වුණා. ඒ අවස්ථාෙව්දී ඉතාමත්ම කඩිනමින් මහාමාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉන්න ඉංජිෙන්රුවරුන් සමඟ එකතු ෙවලා, 
මාර්ග බාධක ඉවත් කරලා විපෙතන් විපතට පත් ෙවච්ච ජනතාවට 
තවත් බඩගින්ෙන් මැෙරන්න ෙනොදී ඉතාමත්ම ඉක්මනින් ඒ වැඩ 
කටයුත්ත කිරීම ගැන විෙශේෂෙයන්ම මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය  
ෙම් අවස්ථාෙව්දී එතුමන්ලාට පකාශ කර සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා -2002 වන විට- අපට 
තිබුෙණ් අධිෙව්ගී මාර්ග ගැන සිහිනයි. එදා, රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමා තමයි ඒකට මුදල් ෙහොයා ෙගන ෙකොළඹ-ගාල්ල 

අධිෙව්ගී මාර්ගය පටන් ගන්න උදව් කෙළේ. අපි බලයට පත් 
ෙවනෙකොට කිෙලෝමීටර 175ක් දුරට අධිෙව්ගී මාර්ග හදලා 
තිබුණා. දැනටත්  කිෙලෝමීටර 175යි operational තත්ත්වයක 
තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රජය 2019-2020 වන 
විට කිෙලෝමීටර 210ක අධිෙව්ගී මාර්ග අෙප් රටට එකතු කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන්, මාතර-හම්බන්ෙතොට 
කිෙලෝමීටර 90ක්. ඒෙක් මුල් agreement එක අත්සන් කරලා 
විතරයි තිබුෙණ්. අපි බලයට  එනෙකොට ගනුෙදනු අවසන් කරලා 
agreement එක අත්සන් කරලා, ෙකොමිස් මුදල අරෙගන අවසන් 
කරලා තිබුණා. අපි 2020 වන විට මාතර-හම්බන්ෙතොට, කඩවත-
මීරිගම, මීරිගම-කුරුණෑගල, ඒ වාෙග්ම නුවර අධිෙව්ගී මාර්ගය 
ගලෙගදර වනතුරු හදලා අවසන් කරනවා.   

විෙශේෂෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ඇමතිතුමා ට  මෙග් 
ෙගෞරවනීය ස්තුතිය  පකාශ කරන්නට  ඕනෑ.  පළමුවරට  අධිෙව්ගී 
මාර්ගයක් හදන්න ලංකාෙව් ෙද්ශීය ෙකොන්තාත්කරුවන් දහහතර 
ෙදෙනකුට  අවස්ථාව ලබා දුන්නා. අධිෙව්ගී මාර්ගය හදා ඉවර 
වුණාට පස්ෙසේ  ෙම් සමාගම්වලට  පුළුවන් ෙවනවා,  අෙනක් 
රටවලටත් ගිහින්  ඒ රටවලත් අධිෙව්ගී මාර්ග හදන්න පටන් 
ගන්න. ෙමවැනි අවස්ථාවක් පළමුවන වතාවට ෙද්ශීය -   

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාෙග්  point of Order එක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
එතුමා පකාශ කළා, ෙකොමිස් මුදල  අරෙගන ඉවරයි කියා.  

ගරු අමාත්යතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන් ෙමයයි.    
ඔබතුමා රජෙය් ෙකොන්තාත්කරුෙවකු විධියට  ඔබතුමාෙග් 
ආයතනයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒක රීති පශ්නයක් ද? 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath)    
රීති පශ්නයක් තමයි.  ගැටලුවක්, ඒක.  එතුමා කිව්ව පශ්නයට.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙකටිෙයන් අහන්න.  
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ෙකටිෙයන් අහන්නම්. අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාෙග් 

ආයතනෙයන් තමයි කුරුණෑගල - නුවර මාර්ගය හැදුෙව්. ෙකොමිස් 
මුදල දුන් පුද්ගලෙයක් සඳහන් කරනවා නම් වටිනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ගරු  ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ගරු මන්තීතුමාට මම ෙම් කාරණය විෙශේෂෙයන් කියන්න  

ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  Daya Constructions 
(Pvt.) Limited  කියන ආයතනෙය් ඒ  අවස්ථාෙව්,  මා තමයි හිටපු 
සභාපතිතුමා. එම ආයතනය තමයි ලංකාෙව් තිබුණු  ෙලොකුම 
මාර්ග ව්යාපෘති කරපු  එකම ආයතනය.   පළමුෙවන්ම  ෙලෝක 
බැංකු  ව්යාපෘතියක් කරපු ආයතනය. එම ආයතනයට  ඒ 
ආණ්ඩුෙවන්  ඊට පස්ෙසේ කිසිම ෙකොන්තාත්තුවක් ලැබුෙණ් නැහැ. 
එදා   Daya Constructions  (Pvt.) Limited  එකට   ලැබුණා නම්, 
ඒ   ෙටන්ඩර්  cancel  කළා. නමුත් අද අෙප් රජය  එවැනි ෙද්වල් 
කරන්ෙන් නැහැ. අද  ඕනෑම ආයතනයකට  ෙටන්ඩර්  මඟින්  
ඉදිරිපත් ෙවන්න පුළුවන්.  ඒ වාෙග්ම හැෙමෝටම ෙපෙනන විධියට  
ඉතාම  විනිවිදභාවයකින් තමයි  වැඩ කරන්ෙන්.  ඒ වාෙග්ම  එදා  
වාෙග් එක එක සමාගම්වලින් proposals  අරෙගන  කමය ෙවනස ්
කරලා  ඕනෑ එක්ෙකනාට ෙද න්ෙන් නැතිව, දැන් අපි "Swiss 
Challenge"  කමයක් ඇති කරලා තිෙබනවා. ඕනෑම ෙකෙනක්  
proposal  එකක් දැම්ෙමොත් ඒක   "Swiss Challenge"  එකට 
දාන්න  ඕනෑ. එෙසේ නැතිව තම  තමන්ට  ඕනෑ ආකාරයට  ෙදන්න 
පුළුවන් කමය අපි නැති කළා. ඒවාට අපි අලුෙතන් නීති ෙගනැවිත් 
ඉදිරිෙය්දී එවැනි වැඩ කාටවත් කරන්නට  බැරි ෙවන ආකාරයට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්   අනුමත කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  පළමුවන වතාවට  ඇමතිවරුන් ෙදෙදෙනකුට 
ෙචෝදනා ඉදිරිපත් වුණා.  ඔවුන්  ඒ ඇමතිකෙමන් ඉල්ලා අස්ෙවලා 
ගිහින් පිටුපස අසුන්වල වාඩි වුණා. අපි අලුත් සංස්කෘතියක් රටට 
හඳුන්වා දී  තිෙබනවා. ඒ ගැන  එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකෙයක් 
හැටියට  මම ආඩම්බර ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී  
කියන්නට ඕනෑ,  අපි බස්නාහිර පළාෙත් කිෙලෝමිටර  590ක්, 
සබරගමුව පළාෙත් කිෙලෝමිටර 473ක්, මධ්යම පළාෙත් 
කිෙලෝමීටර 595ක්, වයඹ පළෙත් කිෙලෝමීටර 696ක්, උතුරු  මැද  
පළාෙත් කිෙලෝමී ටර 500ක්, කළුතර කිෙලෝමීටර 278ක් වශෙයන් 
පාරවල්  කාපට් කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  ඒ වාෙග්ම  
ඌව  පළාෙත් කිෙලෝමිටර 1044ක්, නැ   ෙඟනහිර පළාෙත්  
කිෙලෝමිටර  845ක් , උතුරු පළාෙත් කිෙලෝමිටර 1058ක්, 
බස්නාහිර පළාෙත්  කිෙලෝමිටර  800ක්  වශෙයන්    පාරවල් වැඩි 
දියුණු කරන්නත්   බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි ෙම්  ආකාර යට  
පාරවල්  වැඩි දියුණු  කර ෙගන ගිෙයොත් 2020 වන විට අෙප් රෙට්  
මාර්ග පද්ධතිෙයන් සියයට 65ක් විතර  කාපට් කර අවසාන 
කරන්නට පුළුවන් ෙව්යයි සිතනවා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
රත්නපුර අධිෙව්ගී මාර්ගය පටන් ගන්නා දිනයක්  ඔබතුමා 

දන්නවා ද? 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
මා හිතන විධියට රත්නපුර අධිෙව්ගී මාර්ගයටත් 

ආෙයෝජකෙයෝ ෙසොයා ගන්න  බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගරු 
ඇමතිතුමා ඒ ගැන උත්තර ෙදයි.  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමනි, රත්නපුර අධිෙව්ගී මාර්ගය ගැන කැබිනට් 

තීරණයක් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ අධිෙව්ගී මාර්ගය ෙකොටස් 
තුනකට කඩලා තුන් ෙදෙනකුට දීලා තිෙබනවා.  ලබන බදාදා  
ආර්ථික සංවර්ධන  කමිටුෙව්දී අපි ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරනවා. 
ඊට සහභාගි වන ෙලස  මම  ඔබතුමාටත් ආරාධනය කරනවා. ෙම් 
අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉක්මනින් ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරනවා, at 
least the first section up to Ingiriya.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මෙග් ගමත් හරහා තමයි ෙම් මාර්ගය  යන්ෙන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අෙප් ඉඩම් පවා නැති ෙවනවා.  ඒක ෙවනම වැඩක්. මම 

කියන්ෙන්, ෙම් සතිෙය් ගරු අගමැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් 
ආර්ථික සංවර්ධන  කමිටුව පැවැත්ෙවනවා කියලායි.   ඔබතුමාත්  
එන්න ඒකට. මම ඔබතුමාට පණිවුඩයක්  එවන්නම්.  ඒ ගැන 
සාකච්ඡා කරමු.  
  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු දයා ගමෙග් අමාත්යතුමා කථාව කර ෙගන යන්න.  
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, අපට පුළුවන් ෙවලා 

තිෙබනවා,   මාර්ග පද්ධතිය විශාල වශෙයන් වැඩිදියුණු කර ෙගන 
යන්න.   

ෙම් සඳහා විශාල වශෙයන් මුදල් අවශ්ය ෙවනවා. ඇත්තටම 
අපි "A Class" පාරවල් ගත්ෙතොත් සියයට 57ක් තමයි තවම 
අවසන් කරන්න පුළුවන්ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  "B Class" පාරවල් 
සියයට 38ක් අවසන් කරන්නට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන් "A Class"  පාරවල්වල කිෙලෝ මීටර් 1,792ක් සහ "B  
Class"  පාරවල්වල කිෙලෝ මීටර් 4,995ක් කාපට් කරන්න, වැඩි 
දියුණු කරන්න තව ඉතිරිෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ කාලය අවසන්ෙවලා තිෙබනවා.   

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ෙහොඳයි.  

ෙම් සඳහා අපට විශාල මුදලක් අවශ්ය කරනවා. අපි එදා වාෙග් 
ගිනි ෙපොලියට මුදල් ගන්ෙන් නැහැ. අපට පිට රටවලිනුත් විශාල 
වශෙයන් මුදල් අධාර ලැෙබනවා. ADB එෙකන්, World Bank 
එෙකන්  පුළුවන් තරම් අඩු ෙපොලියට ණය මුදල්  අරෙගන තමයි 
ෙම් පාරවල් වැඩි දියුණු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මැතිතුමා.  

 
[பி.ப. 3.47] 
 

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
නැවත පදිංචි කිරීම රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் - னர்வாழ் 
வளிப்  மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, உயர் 
கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள், உள்ளக அ வல்கள், 
விைளயாட் த் ைற ஆகிய விடயங்க க்குப் ெபா ப்பான 
அைமச்சுக்க டன் ெதாடர்பான விடயங்கள் பற்றிய இந்த 
விவாதத்திேல கலந் ெகாள்வதில் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.  

ஒ  நாட் ைடய ெபா ளாதாரம் ன்ேனற்றமைடய 
ேவண் மாக இ ந்தால், அந்த நாட் ன் வர்த்தகத் ைறயில் 

தலீ கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். அந்த வைகயில் 
இங்கு தலீட்டாளர்கள் அைழத்  வரப்ப கின்றேபாதி ம் 
இந்த நாட் ல் நல்ல ைறயில் தி அபிவி த்தியைடந்தி க்க 
ேவண் ம் என்  அவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றார்கள். ஆகேவ, 
நம  நாட் ல் அதிகமான ெப ந்ெத க்கைள அபிவி த்தி 
ெசய்யேவண் ய ேதைவ ஏற்ப கின்ற . ஆனால், எம  
நாட் ேல இடம்ெபற்ற த்தம் காரணமாக கடந்த 30 
ஆண் களாக திகள் மற் ம் ெப ந்ெத க்கள் அபிவி த்தி 
ெசய்யப்படவில்ைல. இந்த விடயத்தில் ஏைனய நா க டன் 
ஒப்பி கின்றேபா  நம  நா  மிக ம் பின்தங்கிய நிைலயில் 
காணப்ப கின்ற . அதனால், இந்த நாட் ன் highways - 
ெப ந்ெத க்கைள ன்ேனற் வதற்கு அதிகளவில் ஈ பட 
ேவண் ய ேதைவ இ க்கின்ற . அந்த வைகயில் இன்  
ெகளரவ அைமச்சர் ல மன் கிாிஎல்ல அவர்களின் 
தைலைமயிேல ெப ந்ெத க்கள் ைறைய ன்ேனற் வதற் 
கான ஏற்பா கள் நிைறய இடம்ெபற் க்ெகாண் க்கின்றன. 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் தன் ைடய அைமச்சின் ஊடாக 
அவற்ைற அபிவி த்தி ெசய்வதில் ஆர்வம் காட்  
வ வைதயிட்  அவைர நாங்கள் மிக ம் பாராட் கின்ேறாம்.  

குறிப்பாக ெகா ம்  - கு நாகல் highway க்கான 
ேவைலகள் இடம்ெபற் க் ெகாண் க்கின்றன. அேதேநரம் 
கு நாகல் - ெபாலன்ன ைவ வைரயிலான அதாவ  வட 
மாகாணத்திற்குச் ெசல்கின்ற - யாழ்ப்பாணத்ைத ேநாக்கிச் 
ெசல்கின்ற highway அைமக்கப்படவி க்கின்ற . அதற்கான 
வைர கள் - திட்டங்கள் தயாாிக்கப்பட் ள்ளதாக நாங்கள் 
அறிகின்ேறாம். ஆனால், அதற்கான ேவைலகள் இன்ன ம் 
ஆரம்பிக்கப்படவில்ைல. அதைன ம் ாிதப்ப த்த ேவண் ம். 
அவ்வாேற, கிழக்கு மாகாணத்தின் ெபா ளாதாரத்ைதக் 
கட் ெய ப்ப ேவண் மாக இ ந்தால் அங்கும் highways 
அைமக்கப்பட ேவண் ம். ஆனால், மட்டக்களப்  மாவட்டம் 

த்தம் காரணமாக மிக ேமாசமான நிைலயிேல பின்தள்ளப் 
பட் ப்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். அதனால் அங்கு 
எந்தெவா  தலீட்டாளைர ம் அைழத் ச் ெசல்ல 

யாதி க்கின்ற . அதாவ  உற்பத்திப் ெபா ட்கைளத் 
ைற கத் க்குக் ெகாண் வ வதற்கும் மற் ம் லப் 

ெபா ட்கைளக் ெகாண் ெசல்வதற்கும் highway - 
ெப ந்ெத க்கள் இல்லாத காரணத்தினால் தலீட் 
டாளர்கைள அங்கு அைழத் ச்ெசல்ல யாத ஓர் 

இக்கட்டான சூழ்நிைல காணப்ப கின்ற . கஷ்டத்திற்கு 
மத்தியிேல அவர்கைள அங்கு அைழத் க்ெகாண்  
ெசன்றா ம், அங்குள்ள திப் ேபாக்குவரத் ப் பிரச்சிைன 
காரணமாக - பயணம் ெசய்ய, சுமார் பத்  மணித்தியாலங்கள் 
ெசல்கின்ற சூழ்நிைலயிேல - அங்கு தலீ  ெசய்வதற்கு 
அவர்கள் தயங்குகின்றார்கள். ஆகேவ, அங்கு கல் ைன வைர 
அல்ல  ெபாத் வில் வைர highway ஐ நீ ப்பதற்கான 
ஏற்பா கைளக் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ம் என்  இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேவைள, ஹபரைண - மட்டக்களப்  வைரயிலான 
தி இப்ெபா  ‘கார்பட்’ இடப்பட் க்கின்ற . ஆனால், 

அ  two-lanes தியாகத்தான் இ க்கின்ற . அைத four-
lanes தியாக ஆக்குவதற்கு உங்க ைடய அைமச்சு அ மதி 
வழங்கியி க்கிற . தி அபிவி த்தி அதிகாரசைப - RDA 
அதற்கான சில பணிகைள ேமற்ெகாண்  வ கின்ற . 
அேதேநரம், தி அபிவி த்தி அதிகாரசைபத் தைலவர் 
நாங்கள் எந்த ேநரம் ெதாைலேபசி எ த்தா ம் உடன யாக 
எங்கேளா  ெதாடர் ெகாண்  மான அள  எங்க க்கு 
உதவி ெசய்கின்ற ஒ  நல்ல பண்பாட் ைனக் ெகாண் க் 
கிறார். அதற்காக நான் அவைரப் பாராட் கின்ேறன். 
அேதேபான் , உங்க ைடய அைமச்சின் ெசயலாள ம் 
சிறப்பான ைறயிேல அைமச்சின் பணிகளில் மிக ம் 
ஆர்வத்ேதா  ெசயற்ப கின்றார். ஏற்ெகனேவ உங்க ைடய 
பணிப் ைரயின் ேபாில் ஹபரைண - மட்டக்களப்  
வைரயிலான அந்த பிரதான திைய four-lanes road 
ஆக்குவதற்காக மதிப்பிடப்பட் ச் சில அ மட்ட ேவைலக ம் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டன. என்றா ம், இன்ன ம் அதற்கான 
ேவைலகள் ெதாடர்வதாக இல்ைல. ெகௗரவ அைமச்சர் 
அவர்கேள, மிக விைரவாக அதைனச் ெசயற்ப த்த ேவண் ம். 
அப்ப ச் ெசய்கின்றேபா  எங்க ைடய பயண ேநரத்ைத 
ஓரள  குைறக்க ம். இன்  ெகா ம்பி ந்  
மட்டக்களப் க்குச் ெசல்வதற்கு 8 - 9 மணித்தியாலங்கள் 
எ க்கின்றன. அந்த திைய four-lanes ஆக்குவதற்கு 
கட் டங்கைள அதிகமாக உைடக்கேவண் ய அவசியம் 
இல்ைல. மக்கள் கு யி க்காத காட் ப் பிரேதசத்தி  
டாகத்தான் அந்த தி அைமந்தி க்கின்ற . அப்ப  four lanes 
ஆக அந்த தி ஆக்கப்பட்டால் அம்பாைற மாவட்டத்தின் 
கல் ைன, சம்மாந் ைற ேபான்ற எல்லாப் பிரேதச மக்க ம் 
அதிகமான நன்ைமகைளப் ெப வார்கள். அத் டன், 
அம்பாைற மாவட்டத்தில் ெதாழிற்சாைலகைள ம் ஏைனய 
ெதாழில் ைறகைள ம்  எங்களால் ன்ேனற்ற ம். 
ெகௗரவ அைமச்சா் அவர்கேள, உங்க ைடய அைமச்சு 

க்கியமான ஓர் அைமச்சாகும். அந்த வைகயில்,  நீங்கள் 
இங்கு ன்ைவத்தி க்கின்ற குைறநிரப் ப் பிேரரைணக்கு 
எங்க ைடய  ஆதரவிைன ம் நாங்கள் ெதாிவிக் 
கின்ேறாம். ஹபரைண - மட்டக்களப்  வைரயிலான அந்த 

திைய four lanes ஆக்குவதற்குாிய நடவ க்ைககைள நீங்கள் 
உடன யாக ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

எங்க ைடய மட்டக்களப் ப் பிரேதசம் த்தத்தின் 
காரணமாக ற் தாகப் றக்கணிக்கப்பட்ட ஒ  
பிரேதசமாகும். கடந்த காலங்களில் சி சி  அபிவி த்தி 
ேவைலகள்தான் அங்கு ெசய்யப்பட் க்கின்றன. ஆனால், 
பாாிய அபிவி த்திகைள அந்தப் பகுதியிேல ெசய்ய 
ேவண் யி க்கிற . பல பாலங்கள் கட்டப்பட ேவண் யி க் 
கின்றன. மக்கள் தங்க ைடய பிரேதசங்க க்குச் 
ெசல்வதற்குப் பல்ேவ பட்ட சிரமங்கைள எதிர்ேநாக்கு 
கின்றார்கள். ஆகேவ, ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் அதில் 
அதிக கவனம் ெச த்தி கிழக்கு மாகாணத்திற்கான அந்தப் 
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பிரதான திைய - ெப ந்ெத ைவ - highway ஐ 
ெபாத் வில்வைர நீ க்க ேவண் ெமன் ம் அந்தப் 
பிரேதசத்திேல அதிகமான அபிவி த்தி ேவைலகைளச் 
ெசய்யேவண் ெமன் ம் நான் இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல 
ெசால் ைவக்க  வி ம் கிேறன்.  

ெகௗரவ விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் அவர்கள் 
இப்ேபா  இங்கில்ைல. ெகௗரவ பிரதி அைமச்சர் ஹாீஸ் 
அவர்கள் இங்கி க்கிறார். நீங்கள் விைளயாட் த் ைறயிேல 
பல்ேவ பட்ட ன்ேனற்றங்கைளக் ெகாண் வ கின்றீர்கள். 
அந்த வைகயிேல, குறிப்பாக மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல 
விைளயாட் த் ைறைய ன்ேனற் வதற்கு நீங்கள் 
உங்க ைடய பங்களிப் க்கைளச் ெசய்ய ேவண் ம். அங்கு 
சில பிரேதசங்களில் விைளயாட்  ைமதானங்கள் இல்லாமல் 
இைளஞர்கள் கஷ்டப்ப கின்றார்கள். ஆகேவ, ஒ  ாித 
விேசட திட்டத்தின் அ ப்பைடயிேல அவ்வாறான 
பிரேதசங்களிேல விைளயாட்  ைமதானங்கைளப் னரைமப் 
பதற்கும் விைளயாட்  ைமதானங்கைள அைமப்பதற்கும் உாிய 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  இந்த 
சந்தர்ப்பத்தில் ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. (Mrs.) Shanthi 

Sriskandarasa. You have eight minutes.  
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ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய விவாதத்தில் க த் த் ெதாிவிப்பதற்கு ன்னர், 
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சர் ெகௗரவ 
ல மன் கிாிஎல்ல அவர்க க்கு இந்த உயாிய சைபயிேல 
என  நன்றிையத் ெதாிவிக்கக் கடைமப்பட் க்கின்ேறன். 
ஏெனனில், கடந்த வாரம் யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக்கழக 
வ னியா வளாகத்தின் 25 ஆண் கள் நிைறைவெயாட்  
நைடெபற்ற ெவள்ளிவிழா க்குக் ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
வ ைக தந்தி ந்தார். வ னியா வளாகத்ைத வன்னிப் 
பல்கைலக்கழகமாகத் தர யர்த்த ேவண் ெமன்  வி க்கப் 
பட்ட ேகாாிக்ைகக்கு அைமவாக, ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
வ னியா வளாகம் வன்னிப் பல்கைலக்கழகமாகத் தர யர்த் 
தப்ப ெமன்பைத அந்த நிகழ்விேல உத்திேயாக ர்வமாக 
அறிவித்தார். அந்த வைகயிேல, இவ்வா  ாிதமாக 
வன்னியிேல ஒ  பல்கைலக்கழகத்ைத உ வாக்குவதற்கு 
நடவ க்ைக எ த்தி க்கின்ற ெகௗரவ அைமச்சர் 
அவர்க க்கும் அைமச்சின் அைனத் ப் பணியாளர்க க்கும், 
பாதிக்கப்பட்ட அைனத்  மக்கள் சார்பாக ம் நான் என  
நன்றிைய ம் பாராட் க்கைள ம் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, அந்தப் 
பல்கைலக்கழகத் க்கு விேசட நிதி ஒ க்கீ கைள வழங்குவ 
தாக ம் நீங்கள் ெதாிவித்தி ந்தீர்கள். அதற்காக அங்கு கல்வி 
பயில இ க்கின்ற எம  எதிர்காலச் சந்ததியினர் சார்பாக ம் 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களில் வா கின்ற எம  மக்கள் 
30 வ ட கால த்தத்தின் பாதிப் க்களி ந்  இன்ன ம் 

ைமயாக மீளவில்ைல. அேதேநரத்தில், த்தத்திேல 
க ைமயாகப் பாதிக்கப்பட்ட வன்னிப் பிரேதசத்ைதப் 
ெபா த்தவைரயில், அங்கு ேவைலயில்லாப் பிரச்சிைன 
தாண்டவமா கின்ற . இலங்ைகயில் ேவைலயில்லாப் 
பிரச்சிைன 4-5 தமாக இ க்கின்ற ேவைளயிேல, 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் ேவைலயில்லாப் பிரச்சிைன 
யான  25 தமாகக் காணப்ப கின்ற . எனேவ, அங்கு 
காணப்ப கின்ற லவளங்கைள அ ப்பைடயாகக்ெகாண்ட 
உயர் கல்வித் ைறகள் உ வாக்கப்படேவண் ம். 
பல்கைலக்கழகக் கற்ைகெநறிகைள த்த மாணவர்கள்கூட, 
ேவைலேத  அைலகின்றார்கள்; அதற்காகப் ேபாராட்டம் 
நடத் கின்றார்கள். எனேவ, எம  பிள்ைளக க்கு ேவைல 
வாய்ப் க்கைளக் ெகா க்கக்கூ ய கல்விசார் ைறகைள 
அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கேவண் 

ெமன் ம் தங்கைளக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

கடல் வளத்ைதக் ெகாண்ட ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில், 
மீன்பி  மற் ம் நீாியல் வளத் ைற சார்ந்த 
பல்கைலக்கழகெமான்ைற உ வாக்குவதற்கு அ ப்பைட 
நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட் ந் ம் அ  வளர்ச்சியற்ற 
நிைலயில் காணப்ப கின்ற  அல்ல  கிடப்பில் ேபாடப் 
பட் க்கின்ற . எனேவ, இவ்வாறான ஒ  கல்வியியல் 

ைறைய உடன யாக ஆரம்பித் , ேவைலயற்ற 
பிரச்சிைனக்கு ஒ  ைவக் காண்கின்ற அேதேவைளயில், 
அபிவி த்தியில் சமநிைல அற்றி க்கின்ற எம  நாட் ல் 
நிைலேபறான, சமத் வமான ஓர் அபிவி த்திைய ஏற்ப த்தக் 
கூ ய வைகயில், உயர் கல்வியில் பல வாய்ப் க்கைள 
ஏற்ப த் வதற்கு தாங்கள் நடவ க்ைக எ க்கேவண்  
ெமன் ம் தயவாக ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேவைளயில், அழகு நிைறந்த இயற்ைக வளங்கைளக் 
ெகாண்ட வன்னிப் பிரேதசத்தில் சுற் லாத் ைறைய 
அபிவி த்தி ெசய்யக்கூ ய பல்ேவ  விதமான லவளங்கள், 
இயற்ைக வளங்கள் காணப்ப கின்றன. எனேவ, நீங்கள் 
சுற் லாத் ைற சார்ந்த அைமச்ைச ம் இைணத் க்ெகாண் , 
அங்கு சுற் லாத் ைறைய அபிவி த்தி ெசய்யக்கூ ய 
ஆக்க ர்வமான உயர் கல்வித் ைறகைள ஆரம்பிப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன் ம் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

ெந ஞ்சாைலகைளப் ெபா த்தவைரயில், அங்கு 30 வ ட 
காலமாகப் னரைமப் ச் ெசய்யப்படாதி க்கின்ற திகைள 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்களாகிய நாங்கள் தனிப்பட்ட 

ைறயிேல ெதாி ெசய்  அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக விேசட 
நிதிைய ஒ க்கீ  ெசய்  தந்தைமக்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். ேம ம், எங்க ைடய விேசட 
ேகாாிக்ைகக்கு அைமவாக தி அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின் 
கீ ள்ள திகைளப் பராமாிப்பதற்ெகனப் பணியாளர்கைள 
நியமிப்பதற்கு நடவ க்ைக எ த்தி ப்பேதா , அதற்கான 
அ மதி ம் வழங்கியி க்கின்றீர்கள். இவ்வாறான ெசயற் 
பாட் க்கும் என  நன்றிையத் ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறன். 
அேதேவைளயில், இன்  குைறநிரப் ப் பிேரரைண லம் 53 
மில் யன் பாையக் ேகாாியி க்கின்றீர்கள். இதற்கும் 
எங்க ைடய ைமயான ஆதரைவ வழங்குகின்ேறாம்.  

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, இ தி த்தத்திேல 
சர்வேதச ாீதியாகப் கழ் ெபற்றி க்கின்ற வட் வாகல் பாலம் 
இ வைர தி த்தம் ெசய்யப்படவில்ைல. அ  இ தி 

த்தத்தின்ேபா  எவ்வாறான நிைலயில் இ ந்தேதா, அேத 

671 672 

[ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා] 
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நிைலயில்தான் த்தம் வைடந்  ஒன்ப  வ டங்களா 
கின்ற நிைலயில் இன் ம்  காணப்ப கின்ற . இந்த 
வட் வாகல் பாலமான , இ தி த்தத்திேல சம்பந்தப் 
பட்டவர்கள் தங்க ைடய உற கைளக் ைகயளித்த இடமாகப் 
பிரபல்யம் ெபற்றி க்கின்ற . எனேவ, இதைன மக்களின் 
பாவைனக்கு விடக்கூ ய வைகயிேல உங்க ைடய நிதி 
ஒ க்கீ களின் லம் இந்தப் பாலத்ைத ைமயாகத் 
தி த்தம் ெசய்ய ேவண் ம் என்  மிக ம் தயவாகக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அங்கு உட்கட் மான வசதிகைள அபிவி த்தி ெசய்கின்ற 
ேவைளகளில் கனரக வாகனங்கள் பாவிக்கப்ப கின்றன. 
அவற்ைற இயக்குவதற்காகத் ெதன்பகுதியில் இ ந் தான் 
ெதாழிலாளர்கள் மற் ம் ெதாழில் வல் நர்கள் 
வரவைழக்கப்ப கின்றார்கள். ஆனால் இந்தப் பிரேதசங் 
களிேலேய ேவைலயற்றவர்களாக ம் அேதேநரத்தில் அந்த 
வாகனங்கைள இயக்கக்கூ யவர்களாக ம் இ ப்பவர்க க்கு 
அந்த ேவைலகளில் ஈ படக்கூ ய ஒ  சந்தர்ப்பத்ைத 
ஏற்ப த்திக் ெகா க்கேவண் ம். அத் டன், இவ்வாறான 
வாகனங்கைள இயக்கக்கூ ய பயிற்சிெநறிகைள உ வாக்க 
ேவண் ம் என்ற ேகாாிக்ைகைய ம் இங்கு ன்ைவக் 
கின்ேறன்.  

அங்கு "iRoad Project" என் ம் திட்டத்தின்கீழ் பல்ேவ  
திகள் தி த்தப்ப வதற்காக அைடயாளம் காணப் 

பட் ள்ளன. அவ்வாறான ஆக்க ர்வமான ெசயற்பா கள் 
இ ந் ம் அந்த திகைளப் னரைமப்பதற்குாிய 
ேவைலத்திட்டங்கள் இன்ன ம் ஆரம்பிக்கப்படவில்ைல. 
ஆகேவ, இதேனா  சம்பந்தப்பட்ட திைணக்களங்கைள ம் 
இைணத் க்ெகாண்  அங்குள்ள மக்கள் பயன்ெபறக்கூ ய 
வைகயிேல இந்தத் திட்டங்கைள உடன யாகச் ெசயற்ப த் 

வதற்கான நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட ேவண் ம். 

கடந்த 30 வ ட காலத்திேல ெசயற்ப த்தப்படாதி ந்த 
உட்கட் மான வசதிகைளச் ெசயற்ப த்தக்கூ ய, அபிவி த்தி 
ெசய்யக்கூ ய பல்ேவ  நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட் ந் 
தா ம், இவற்றின் லம் பிரதான திகள் அல்ல  
ெந ஞ்சாைலகள் அபிவி த்தி ெசய்யப்பட் க்கின்றனேவ 
தவிர, உள் திகள் அபிவி த்தி ெசய்யப்படவில்ைல. இதனால் 
அங்ேக த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட் க்கின்ற மக்கள் மிக ம் 
கஷ்டப்ப கின்றார்கள்.  மைழக்காலத்தில் ெவள்ளம் ஏற்ப ம் 
ேபா  பாடசாைலப் பிள்ைளகள், வேயாதிபர்கள், ேநாயாளிகள் 
ேபான்ேறார் தங்க ைடய அன்றாட ேதைவ கைளப் ர்த்தி 
ெசய்ய யாமல் மிக ம் ேவதைனக் குள்ளாகின்றனர்.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now.  

 

ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 
Please give me one more minute, Sir.   
இ தியாக, ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்க க்கு 

எங்க ைடய ைமயான ஒத் ைழப்ைப ம் பாராட் க் 
கைள ம் வழங்குகின்ற அேதேவைளயில்,  த்தத்திேல 
பாதிக்கப்பட்டவர்கள  ேதைவகைளப் ர்த்தி ெசய்யக்கூ ய 
வைகயில் அவ ைடய ேசைவகள் ெதாடர ேவண் ெமனப் 
பிரார்த்தித் , என  உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன்.  நன்றி.   

[අ.භා. 3.59] 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙද්ශ අරමුදල්වලින් 

කියාත්මක කරනු ලබන මහාමාර්ග ව්යාපෘති කිහිපයක් සඳහා 
අතිෙර්ක මුදල් සපයා ගැනීම පිණිස අද ෙමම පරිපූරක 
ඇස්තෙම්න්තුව ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. එම මහාමාර්ග ව්යාපෘති 
ෙවනුෙවන් වැය කිරීමට නියමිත මුදල රුපියල් බිලියන 53ක්. 
අධිෙව්ගී මාර්ග සඳහා රුපියල් බිලියන 31.2ක්, මහාමාර්ග 
ව්යාපෘති සඳහා රුපියල් බිලියන 15.8ක් සහ පාලම් සහ ගුවන් 
පාලම් සඳහා රුපියල් බිලියන 6ක් වශෙයන් රුපියල් බිලියන 53ක 
පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක් අනුමත කර ගැනීමට අද අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

අෙප් රෙට් සමස්ත මාර්ග පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 
ගන්නා වූ විෙශේෂ උත්සාහය පිළිබඳව අපි උසස් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් 
වර්ග කිෙලෝමීටර් 65,610 තුළ කිෙලෝමීටර් 1,18,000ක මාර්ග 
පද්ධතියක් තිෙබනවා. එයින් ජාතික මාර්ග පද්ධතිය වන 
කිෙලෝමීටර් 12,210න් "ඒ"ෙශේණිෙය් මාර්ග කිෙලෝමීටර් 
4,200කුත්, "බී" ෙශේණිෙය් මාර්ග කිෙලෝමීට ර් 8,000කුත් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  පළාත් මාර්ග කිෙලෝමීටර් 18,000ක් සහ 
ගාමීය මාර්ග කිෙලෝමීටර් 88,000ක් වශෙයන් තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම අධිෙව්ගී මාර්ග කිෙලෝමීටර් 170ක් තිෙබනවා.  

අප රජය බලයට පත් වූ පසු අධිෙව්ගී මාර්ගවල පිටත වට රවුම් 
මාර්ග සඳහා මූලික වැඩසටහන් කියාත්මක ෙවමින් යනවා. ඒ 
වාෙග්ම අෙප් විශාලතම ව්යාපෘතිය වන මධ්යම අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් 
මූලික වැඩ ආරම්භ කර ෙකොන්තාත් පිරිනමා, දැන් වැඩ 
කියාත්මක ෙවමින් යනවා. ෙම් රෙට් කියාත්මක වන විෙශේෂ 
ව්යාපෘතියක් වශෙයන් ෙමම මධ්යම අධිෙව්ගී මාර්ගය හඳුන්වන්න 
පුළුවන්. එහි විෙශේෂත්වයක් වන්ෙන් ඉදි කිරීම්වලින් විශාල 
පමාණයක් ලාංකීය ෙකොන්තාත්කරුවන්ට ලබාදීමයි. කඩවත සිට 
මීරිගම දක්වා ෙකොටස රුපියල් බිලියන 158ක -ෙකෝටි 15,800ක- 
මුදලක් චීන රජෙය් ණය මඟින් ලබාෙගන චීන සමාගම් සමඟ 
කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මීරිගම සිට 
කුරුණෑගල දක්වා ෙකොටස ඉදි කිරීමට රුපියල් බිලියන 123ක 
මුදලක් - රුපියල් ෙකෝටි 12,300ක මුදලක්- ශී ලාංකීය 
ෙකොන්තාත්කරුවන්ට ලබා දීලා ෙකොන්තාත්කරුවන් 14ෙදනකු 
විසින් එම මාර්ගය ඉදි කිරීෙම් කටයුතු දැන් ශීඝෙයන් සිදුෙවමින් 
යනවා. ඒ වාෙග්ම එම ව්යාපෘතිය යටෙත් ෙපොතුහැර සිට ගලෙගදර 
දක්වා ෙකොටස, ජපන් රජෙය් මූල්ය පතිපාදන මත රුපියල් බිලියන 
135ක් -ෙකෝටි 13,500ක්- වියදම් කරමින් සිදු කර ෙගන යනවා. 
ෙමහි සමස්ත වටිනාකම රුපියල් බිලියන 416ක් -රුපියල් ෙකෝටි 
41,600ක්-. ෙම් රෙට් ඉදි ෙකෙරන දැවැන්තම මහාමාර්ග 
ව්යාපෘතියක් වශෙයන් ෙමය හඳුන්වන්න පුළුවන්.  

අෙප් රජය බලයට පත් වූ පසු, පසු ගිය 2016 වසෙර්  රුපියල් 
බිලියන 49.3ක මුදලක් -රුපියල් ෙකෝටි 4,930ක මුදලක්- ෙවන් 
කරලා  අධිෙව්ගී මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම සඳහා විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කළා. ඒ වාෙග්ම මහාමාර්ග සංවර්ධනය සඳහා රුපියල් 
බිලියන 43.3ක් -රුපියල් ෙකෝටි 4,330ක මුදලක්- අය වැය මඟින් 
ෙවන් කර තිබුණා. ඒ මුදල්වලින් 2016 වසෙර් අපි ඒ වැඩ කටයුතු 
කර ෙගන ගියා. ඒ වාෙග්ම මාර්ග පුළුල් කිරීම සඳහා රුපියල් 
බිලියන 10.9ක -රුපියල් ෙකෝටි 1,090ක- මුදලක් ෙවන් කර 

673 674 
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තිබුණා. ඒ අනුව රුපියල් බිලියන 103.5ක - රුපියල් ෙකෝටි 
10,350ක - මුදලක් 2016 වසෙර් මහාමාර්ග සංවර්ධනය සඳහා අප 
රජය විසින් ෙවන් කර, ඒ කටයුතු ඉටු කරෙගන ගිහින් තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම, ෙම් රට තුළ මහාමාර්ගවලට පමණක් 
ෙනොෙවයි, ගාමීය මාර්ග කිෙලෝමීටර් දහසක් සඳහාත් පසු ගිය අය 
වැය තුළින්  මුදල් ෙවන් කර තිබුණා. ඒ අනුව ගාමීය මාර්ග ඉතා 
විශාල ෙලස සංවර්ධනය ෙවමින් යනවා. ඒ වාෙග්ම, ගාමීය පාලම් 
ව්යාපෘතියකුත් කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. ඒ අනුව පාලම් 
1,500ක ව්යාපෘතියක් කියාත්මක ෙවමින් යනවා. ෙමම ව්යාපෘතිය 
තුළිනුත් ෙම් රෙට් ගාමීය ජනතාවට විශාල වශෙයන් සහන 
සැලසීම සඳහා අප රජය කටයුතු කර ෙගන යනවා.  

මධ්යම අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් සමස්ත දුර කිෙලෝමීටර් 148ක් 
පමණ වනවා. 2020 වසර මුලදී -ජනවාරි මාසෙය්- අෙප් මධ්යම 
අධිෙව්ගී මාර්ගය විවෘත කරන්නට හැකි ෙවයි කියා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. කුරුණෑගල සිට දඹුල්ල දක්වා ෙකොටසත් 
අපි ඉන් පසුව ආරම්භ කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම, මාර්ග පුළුල් කිරීම විෙශේෂ කර්තව්යයක් ෙලස සලකා ඒ 
මාර්ග පුළුල් කිරීම සිදු කරනවා.  

මම ජීවත් වන කුරුණෑගල පෙද්ශෙය් මාර්ග සංවර්ධනය ඉතාම  
ශීඝ ෙලස සිදු ෙවනවා. වයඹ පළාෙත්, කුරුණෑගල දිස්තික්කය තුළ 
iRoad ව්යාපෘතිය මඟින් කිෙලෝමීටර් 600ට වැඩි පමාණයක් දැන් 
කාපට් කරමින් පවතිනවා. එය ගාමීය ජනතාවට,- [බාධා කිරීමක්] 
කිෙලෝමීටර් 729ක් බව අෙප් කීඩා ඇමතිතුමා කියනවා. එතුමා 
පධාන අමාත්යවරයා වශෙයන් සිටි කාලෙය් තමයි ඒ පිළිබඳව 
උනන්දු වුෙණ්. ඒ අනුව වයඹ පළාත තුළ iRoad ව්යාපෘතිය මඟින් 
කිෙලෝමීටර් 729ක් කාපට් කිරීෙම් කටයුතු කියාත්මක ෙවමින් 
පවතිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද උෙද්ත් අෙප් මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් සමඟත්, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 
සභාපති සූරියආරච්චි මහත්මයා සමඟ අතිෙර්ක පතිපාදන ලබා 
ගැනීම සඳහා අපි සාකච්ඡා කළා. ඒ අනුව, කුරුණෑගල-අෙඹ්පුස්ස-
දඹුල්ල මාර්ගයට අවශ්ය අතිෙර්ක පතිපාදන ලබා ෙගන දැනට 
ඉතිරි වී තිෙබන වැඩ ෙකොටස් ඉතාම ෙකටි කාලයක් තුළ අවසන් 
කිරීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කුරුණෑගල නගරය තුළ උමං 
මාර්ග ෙදකක් ඉදි කිරීම සඳහා මුදල් ෙවන් කරලා දුන්නා;  විදුලි 
සංඥා සඳහා මුදල් ලබා දී තිෙබනවා; ගුවන් පාලම් සඳහා මුදල් 
ලබා දී තිෙබනවා; මාර්ග කාපට් කිරීම සඳහා මුදල් ලබා දී 
තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව අෙප් අමාත්යතුමාට මෙග් විෙශේෂ ස්තුතිය 
පුද කරනවා.  

අප රජය බලයට පත් වූ පසු -2015 වසෙර් සිට ෙම් දක්වා- 
රුපියල් බිලියන 200ක පමණ වැය කරමින් -රුපියල් ෙකෝටි 
විසිදහසක් පමණ-  මාර්ග සංවර්ධනය කර තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳ 
ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිය පුද කරමින්, ෙම් වසෙර්ත් -2017 
වසෙර්ත්- අඩුම තරමින් රුපියල් බිලියන 400ක්, රුපියල් බිලියන 
500ක් වැය කරලා මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමට හැකි ෙව්වායි  කියා 
පාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 4.09] 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කිරීමට ෙකටි 

ෙව්ලාවක් ෙහෝ ලබා දුන්නාට ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් සිටියදී, අෙප් රෙට් මාර්ග 
සංවර්ධනය සම්බන්ධෙයන් වූ පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුව පිළිබඳ 
විවාදයට එක් ෙවන්න ලැබීම සතුටක් හැටියට සලකනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය කාලෙය් පරිපූරක 
ඇස්තෙම්න්තු ගණනාවක් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් ෙකරුණා. 
හැබැයි, ඒ පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු සියල්ලම ෙම් ගරු සභාෙව් 
සම්මත වුෙණ්, අමාත්යවරුන්ට වාහන ෙගන්වා ගන්න, එෙහම 
නැත්නම් ඒ අයෙග් නිල නිවාස අලුත්වැඩියා කර ගන්න ආදී 
වශෙයන් අමාත්යවරුන්ෙග් සුඛ විහරණය සාධනය කරන්නයි. 
හැබැයි, ෙම් පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුව ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් 
අෙප් රෙට් මාර්ග සංවර්ධනය ඉලක්ක කර ෙගන වැඩක් කරන්න 
බලා ෙගනයි. ෙමොනවා ෙහෝ වැඩක් කරලා ෙකොමිස් ගැහුවත් 
කමක් නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්; හිතන්න පුළුවන්; හිත හදා 
ගන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කළුතර මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසයත්, පානදුර මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයත් යා කරන 
ෙමොෙරොන්තුඩුව-වාද්දුව නමැති මාර්ගයක් තිෙබන බව මම ගරු 
අමාත්යතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා. ෙම් මාර්ගය එක 
පැත්තකින් ගාලු පාරත්, අෙනක් පැත්ෙතන් නව ජයවර්ධනපුර 
පාරත් යා කරන පධාන මාර්ගයක්. ෙම් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 
සඳහා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් සමෙය් ඇස්තෙම්න්තු සකස් 
කරලා, වැඩ ආරම්භ කරන්න නියමිතව තිබුණා. නමුත් ඒ අතරතුර  
තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව බලයට පත් වුෙණ්. ෙම් 
කරුණ ෙකෙරහි මා ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය අවස්ථා 
කිහිපයකදී ෙයොමු කළා. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් සභාපතිතුමා 
මුණ ගැෙහන්න කියලා තමුන්නාන්ෙසේ අපට කිව්වා. සතියකින් 
ෙම් පශ්නයට උත්තරයක් ෙදනවා කියලා එතුමාත් කිව්වා. 

නමුත් තවමත් ෙම් මාර්ගය සකස ්කිරීෙම් කටයුත්ත ඇදි ඇදී, 
ඇදි ඇදී යනවා. ෙම් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම තුළින් ගාලු පාෙර් 
වාහන තදබදයක් ඇති ෙවච්ච ෙවලාවක ගාලු පාෙරන් 
ජයවර්ධනපුර පාරට වාහන ටික යවලා, වාද්දුව හන්දිය, පානදුර, 
කළුතර අතර මාර්ග තදබදයට උත්තරයක් ෙසොයා ගන්න පුළුවන්. 
නමුත් මාර්ග තදබදයට උත්තරයක් හැටියට තිෙබන ෙම් මාර්ගය 
සංවර්ධනය කිරීෙම් කටයුත්ත තවමත්  අතර මඟ නතරෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් පාර හදනවාද, කවදාද හදන්ෙන්, ෙම් පාර 
ඉදිකිරීෙම් කාර්යය ෙකොතරම් දුරට කරලා තිෙබනවාද, ඒ වැඩ 
ආරම්භ කරන්ෙන් කවදාද, ෙකොන්තාත් පදානය කරලා 
තිෙබනවාද, ෙම් පාර ෙදපස අත්පත් කරගත් ඉඩම්වලට, ෙද්පළ 
අත්පත් කරගත් ෙද්පළවලට වන්දි ෙගවීෙම් කාර්යය සිදු වනවාද, 
ඒ වන්දි ෙගවීම සඳහා ෙම් වනෙකොට කටයුතු සූදානම් කරලා 
තිෙබනවාද කියලා මා ගරු අමාත්යතුමාෙගන් ෙම් අවස්ථාෙව්දීම 
දැනගන්න කැමතියි.   

මීට වසර 20කට විතර කලින් ඉඳලා තමයි ෙම් පාර සකස් 
කිරීම පිළිබඳ ඉල්ලීම ඉදිරිපත් වුෙණ් ගරු අමාත්යතුමනි. ඒ තරම්ම 
අෙප් ජන ජීවිතයට ඉතාම වැදගත් වන පාරක් තමයි වාද්දුව - 
ෙමොෙරොන්තුඩුව පාර. දහස් ගණනක් ෙම් පාර භාවිත කරනවා. 
බණ්ඩාරගම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට වාද්දුව දුම්රිය 
ස්ථානෙය් ඉඳලා ගමන් කරන අය, මිල්ලනිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයට වාද්දුව දුම්රිය ස්ථානෙය් ඉඳලා ගමන් කරන අය 

675 676 

[ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා] 
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වාෙග්ම, ෙකොළඹ ඉඳලා වාද්දුවට දුම්රිෙයන් එන අය ෙම් පාර 
තමයි භාවිත කරන්ෙන්. මිල්ලනිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය් ඉන්න තිස් හතළිස්දාහක ජනතාව ෙම් පාර තමයි 
ෛදනික කාර්යයන් සඳහා පාවිච්චි කරන්ෙන්. වසර විස්සක විතර 
කාලයක් තිස්ෙසේ ඉඳලා "ෙම් පාර පුළුල් කරන්න ඕනෑ. ෙම් පාර 
සංවර්ධනය කරන්න ඕනෑ" කියන සාකච්ඡාව මතු වුණා. ඒ අනුව, 
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් සමෙය් ෙම් පාර 
සංවර්ධනය කිරීෙම් කාර්යය ආරම්භ කරලා, ඉඩම් අත්පත් කර 
ගැනීම් සිදු කළා. ඒවාට වන්දි ෙගවන්න විතරයි තිබුෙණ්. 
ඇස්තෙම්න්තු සකස් කරලා, ඒ කටයුත්ත ආරම්භ කිරීමට නියමිතව 
තිබියදී තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට පත් වුෙණ්. වාද්දුව - 
ෙමොෙරොන්තුඩුව පාර සංවර්ධනය කිරීෙම් කාර්යය ආරම්භ 
ෙවන්ෙන් කවදාද, දැනටමත් ඒ සම්බන්ධෙයන් අරෙගන තිෙබන 
පියවර කුමක්ද, ෙම් පාරට පවරා ගන්නා ඉඩම් සහ ෙද්පළ 
ෙවනුෙවන් වන්දි ෙගවීම් සිදු වනවාද, ඒ වන්දි ෙගවීම සිදු 
ෙවන්ෙන් කවදාද, ඒ පාර සංවර්ධනය කිරීෙම් කටයුත්ත අවසාන 
කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් කවදාද 
කියලා මට ලැබී තිෙබන ෙකටි ෙවලාව තුළ මා 
තමුන්නාන්ෙසේෙගන් පැහැදිලිවම දැනගන්න කැමතියි.  

 
[பி.ப. 4.14] 

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

ன்  விடயங்கள் விவாதத்திற்கு வந்தி க்கின்றன. அதில் 
தலாவ  உயர் கல்வி மற் ம் ெப ம் ெத க்கள் அைமச்சின் 

ெசல த் தைலப் த் ெதாடர்பான . ெதற்கு அதிேவகப் 
பாைதக் க த்திட்டத்தின் 1ஆம், 2ஆம், 3ஆம், 4ஆம் கட்டங்கள் 
மற் ம் ெகா ம் ச் சுற் வட்ட அதிேவகப் பாைதயின் 
கடவத்ைத - ெகரவலப்பிட் ய பகுதி மற் ம் தி விஸ்தாிப்  
ேமம்ப த் ைக ெதாடர்பான ேவைலக க்கான குைறநிரப்  
மதிப்பீ க க்காக நிதி ஒ க்குவைத நாங்கள் ஆதாிக் 
கின்ேறாம். 

அேதேநரத்தில், விைளயாட் த் ைற சம்பந்தமாக ம் 
என் ைடய க த் க்கைள நான் இங்கு ெசால்ல 
இ க்கின்ேறன்.  
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Hon. Minister of Sports, are you leaving?  I have some 

issues -[Interruption.] Are you leaving?  [Interruption.] 
Okay.  

ேதசிய விைளயாட் க் கழகங்கைளப் பதி ெசய்தல், ேதசிய 
விைளயாட் க் கழகங்களின் அைமப்  விதி, ேதசிய 
விைளயாட் க் கழகங்களின் கடைமகள், அதிகாரங்கள் மற் ம் 
பணிகள் அத்தைகய ேதசிய விைளயாட் க் கழகத்தின் 
தீர்மானங்கள் மற் ம் நடவ க்ைகக க்கு எதிராக 
ேமன் ைறயீ  ெசய் ம் ைறகள் ெதாடர்பான 
ஒ ங்குவிதிகைள ம் தற்ெபா  இச்சட்டத்தின் கீழ் 

அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ள 61 வைகயான விைளயாட் க் 
கைள ம் அவ்விைளயாட் க்க க்காக இயங்குகின்ற 
கழகங்கைள ம் சட்டத்திற்கு அைமவாக இயங்கைவப் 
பதற்கான ஒ ங்குவிதிகைள ம் அைமத் ச் சமர்ப்பித்த 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் பாராட்டப்பட ேவண் யவர். 
விைளயாட் க் கழகங்களின் தைலவர், மற் ம் 
ெபா ளாளர்களின் பதவிக் காலங்கள் வைரயைற ெசய்யப் 
பட் ள்ளைம ம் நிதி ேமாச , ைறேக , ஊழல், ஒ க்காற்  
மீறல்கள் ெதாடர்பான குற்றமிைழத்தவர்கைள ைறயான 
விசாரைணக க்கு உட்ப த்தி ேமல்நடவ க்ைக எ ப்ப  
ெதாடர்பான திய விதிக ம் ன்ைனய விதிகளில் இ ந்த 
ஓட்ைடகைள அைடக்க வழிவைக ெசய் ள்ளன. அந்த 
வைகயில் விைளயாட் க் கழகங்களின் நிதிக் கூற் க்கைள 
உாியவா  கணக்காய்  ெசய்வ ம் உாிய காலப்பகுதியில் 
சமர்ப்பிப்ப ம் க்கியமானதாகும். 

வடக்கு, கிழக்ைகப் ெபா த்தவைரயில் 30 ஆண் கால 
த்த சூழல் ெக பி கள் காரணமாக விைளயாட் க் 

கழகங்கள் சிறப்பாகச் ெசயற்ப வதற்கான சூழல் மட் ப் 
ப த்தப்பட்டதாகேவ இ ந்த . எனேவ, இவ்விதிகள் 
ெதாடர்பாக விைளயாட் ச் ச கத்தவர்க க்கு விழிப் 

ட் வதற்கு  ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் நடவ க்ைக 
எ க்க ேவண் ம். ேதசிய விைளயாட் க் ெகாள்ைககளின் 
ேநாக்கங் கைள ம் இலக்குகைள ம் அைடவதற்கு 
விைளயாட் ச் சட்டத்தின்கீழான ஒ ங்குவிதிகைள 
இ க்கமாகக் கைடப்பி க்க ேவண் ம். அதன் லேம 
ஒ க்க ள்ள, கட் ப்பாடான விைளயாட் ச் ச கத்ைத 
உ வாக்க ம். விைளயாட் த் ைறைய ன்ேனற்  
வதற்கு மாகாண மட்டத்தில் விைளயாட் க் கல் ாிகைள 
உ வாக்க ேவண் ம். ெபா த் ைற மற் ம் தனியார் ைறத் 
தன்னார்வ அைமப் க்களின் பங்களிப் டன் விைளயாட் க் 
கல் ாிகைள உ வாக்க ேவண் ம். இக்கல் ாிகளில் 
விைளயாட் கள், விைளயாட்  காைமத் வம், நாட் ன் 
சட்ட திட்டங்க க்கு இணங்க, கழகங்க க்கான 
கணக்குகைளச் சாிவரப் ேபணிச் சமர்ப்பித்தல் ேபான்றன 
ெதாடர்பாகக் கற்பிக்கப்படல் ேவண் ம். இவ்வா  ெசய்தால் 
காலப்ேபாக்கில் ேதசிய விைளயாட் ப் பல்கைலக்கழகம் 
ஒன்ைற ம் இலங்ைகயில் உ வாக்க ம்.  

விைளயாட் க் கல் ாிகளின் லமாகப் திய 
விைளயாட் க் கலாசாரம், விைளயாட் டாக சமாதானத் 
ைத ம் அபிவி த்திைய ம் ஏற்ப த்தி நம்பிக்ைக ள்ள 
இைளஞர் ச தாயத்ைத உ வாக்குதல் ேபான்ற நல்ல 
ேநாக்கங்கைள அைடய ம். த்த காலத்தில் 
காயமைடந் , ைக, கால்கைள இழந்தவர்கைள ம் வல  
குைறந்தவர்கைள ம் விைளயாட் ல் ஈ ப த் வதற்குப் 
பாடசாைலகள் லமாக மட் மல்லா  விைளயாட் க் கல்விக் 
கல் ாிகள் லமாக ம் நடவ க்ைககைள ன்ென ப்ப  
சாலச் சிறந்த  என்ப  என  அபிப்பிராயம். அந்த வைகயில் 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் அவர்கள் தன  
ெசல்வாக்கிைன ம் அதிகாரத்ைத ம் பயன்ப த்தி, வட 
மாகாணத் க்ெகனக் கிளிெநாச்சியில் விைளயாட் க் கல்விக் 
கல் ாிெயான்ைற நி வித் த மா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
அத் டன், நான் ன்ன ம் இச்சைபயில் குறிப்பிட்டவா , 
கிளிெநாச்சியில் கட் க்கப்படாதி க்கும் சர்வேதச 
தரத்திலான விைளயாட்டரங்ைக விைரவாகக் கட்  த்  
மக்க க்குக் ைகயளிக்க ேவண் ெமன்பைத ம் மீண் ம் 
ஒ ைற நிைன ப த்த வி ம் கின்ேறன்.   தற்ேபா  
சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள ஒ ங்குவிதிகள் இலங்ைகயின் ேதசிய 
விைளயாட் க் ெகாள்ைகயின் ேநாக்கங்கைள ம் இலக் 
குகைள ம் அைடவதற்கு உந் சக்தியாக அைமந் ள்ளதனால் 
அைமச்சர் அவர்கைளப் பாராட் கின்ேறன்.  
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அ த் , உயர் கல்வி மற் ம் ெப ந் ெத க்கள் அைமச்சு 
ெதாடர்பாக ம் நான் சில க த் க்கைள இங்கு கூற 
வி ம் கின்ேறன். வட மாகாணத்தில் பிரதான திகளி ந்  
கிராமங்க க்குப் பிாிந் ெசல் ம் அ கு திக ம் 
அவ் திகளில் அைமந் ள்ள மதகுகள், பாலங்கள், பாைதேயார 
வ கால்கள் என்பன ம் ப தைடந்த நிைலயி ள்ளன. 
யாழ்ப்பாணம், கிளிெநாச்சி, வ னியா, ல்ைலத்தீ , மன்னார் 
ஆகிய எல்லா மாவட்டங்களி ம் இேத நிைலைமதான் 
காணப்ப கின்ற . இவற்ைற மைழக்காலம் ெதாடங்கும் 

ன்னர் தி த்த ேவண் ம். பராமாிப் ப் பணிகள் 
விைர ப த்தப்பட ேவண் ம். ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, 
வட மாகாணத்தில் தி அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின் 
அதிகார எல்ைலக்குள் னரைமக்கப்பட ேவண் ய திகளின் 
பட் யைல நான் உங்களிடம் ைகயளிக்க வி ம் கின்ேறன். 
நான் இங்கு சமர்ப்பிக்கும் பட் ய ந்  எந்த திகைள 

த ல் ெசய்ய ேவண் ம் என்பைத தி அபிவி த்தி 
அதிகாரசைபக்கு அறிவிப்பதற்கு உத்ேதசித் ள்ேளன். 
இதற்கான நிதி ஒ க்கீ கைள இவ்வாண் ல் ெசய்ய 

யாவிட்டா ம் 2018ஆம் ஆண் க்கான வர -
ெசல த்திட்டத்தில் உள்ளடக்குமா  ெகௗரவ அைமச்சர் 
அவர்கைள நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெப ந்ெத க்கள் அைமச்சான  அதன் நிதிெயா க்கீட் ல் 
மத்திய மற் ம் ெதன் மாகாணங்களி ள்ள மாவட்டங்களில் 
அ கு பாைதகள், மதகுகள், பாலங்கள், பாைதேயார 
வ கால்களின் தி த்தேவைல மற் ம் பராமாிப்  ேவைலகைள 
' தி வாரம்' என்ற ெசயற்றித்திட்டத்தின் லம் அக்கிராமத்  
மக்களின் பங்களிப் ட ம் ஏைனய திைணக்களங்கள், 
அைமச்சுக்களின் ஒத் ைழப்ேபா ம் ெசய் வ வ டன், 
அத்திைணக்களங்களின் லமாக மக்க க்குச் ெசன்றைடய 
ேவண் ய ேசைவகைள ம்  இடம்ெபயர் ேசைவ லம் - mobile 
service - மிகச் சிறப்பாக வழங்குவதாக நாங்கள் 
அறிகின்ேறாம். இந்த தி வாரச் ெசயற்றிட்டம் 
ெதன்னிலங்ைக மக்களிடம் அதிக வரேவற்ைபப் ெபற் ள்ள . 
இதற்காக ெகளரவ அைமச்சர் கிாிெயல்ல அவர்கைள ம் 
அைமச்சின் ெசயலாளர் உட்பட சம்பந்தப்பட்ட 
அதிகாாிகைள ம் தி அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின் 
தைலவைர ம் ெபாறியியலாளர்கைள ம் ெதாழில் ட்ப 
உத்திேயாகத்தர்கைள ம் இத டன் சம்பந்தப்பட்ட ஏைனய 
ஊழியர்கைள ம் பாராட்ட ேவண் ம். ஆனால், இ  ேபான்ற 
' தி வாரங்கள்' ெசயற்றிட்டம் வட மாகாண மாவட்டங்களில் 
நைடெபற்றதாக எனக்குச் ெசய்திகள் எட்டவில்ைல. 
இம்மாவட்டங்கள் 30 வ ட த்தக் ெக பி களினால் 
பாதிக்கப்பட்டதன் காரணமாக அந்த மாவட்டங்க க்கு 

ன் ாிைமயளிக்குமா ம் த ல் கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ  
மாவட்டங்களில் ' தி வார' நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள 
ஒ ங்குெசய் , அத டாக அங்குள்ள பல்ேவ  திகளின் 
தி த்த ேவைலகைள ம் ஏைனய ேசைவகைள ம் மக்க க்கு 
வழங்கேவண் ெமன் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அந்த 
வைகயில் கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ  மாவட்டங்களில் ' தி 
வார' நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள ஒ ங்குெசய்  நடத் வதற்காக 
நிதி ஒ க்கித் த மா ம் அைமச்சுக்கும் தி அபிவி த்தி 
அதிகாரசைபக்கும் அதற்கான கட்டைளகைள ம் 
பணிப் ைரகைள ம் இ மா ம் ெகௗரவ அைமச்சர் ல மன் 
கிாிெயல்ல அவர்களிடம் விநயமாக ேவண் கின்ேறன். 
இவ்வா  ஒ ங்கு ெசய் ம்பட்சத்தில் நாம் அ சரைண 
வழங்குவ டன், அப்பிரேதச மக்கைள ம் பங்குபற்றச் ெசய் , 
' தி வார' நிகழ்ச்சிகைள ெவற்றிகரமாக நடத் வதற்கும் 
உதவி ாிய ம். எனேவ, என  ேகாாிக்ைகைய 

நிைறேவற்ற உதவி ெசய் மா  ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்களிடம் மீண் ம் ஒ ைற ேவண் கின்ேறன். 

அ த் , ஆட்பதி ச் சட்டத்தின் கீழான ஒ ங்குவிதிகள் 
ெதாடர்பாக ம் என் ைடய க த் க்கைளக் கூற 
வி ம் கின்ேறன். 1971ஆம் ஆண் ந்  இன் வைர 
ஏறாத்தாழ 16 மில் யன் அைடயாள அட்ைடகைளத் 
திைணக்களம் வழங்கி ள்ள  என்  அறியக்கிைடக்கின்ற . 
ஆரம்பத்தில் 18 வயைத அைடந்தவர்க க்ேக அைடயாள 
அட்ைடகள் வழங்கப்பட்டன. இவ்வட்ைடகள் பாீட்ைசகள், 
வங்கிக் ெகா க்கல் வாங்கல்கள், ேதர்தல்களில் வாக்களித்தல், 
கட ச்சீட் க்கள் ெப தல் ஈறாக வாழ்க்ைகயில் இடம்ெப ம் 
அைனத் க் ெகா க்கல்வாங்கல்க க்கும் ஆதாரமான 
அ ப்பைட ஆவணமாகக் க தப்ப கின்றன. இன்  தி 
விபத் க்கள் நடந்தால் ைவத்தியசாைலகளில் ேநாயாளிகைள 
அ மதித்தல், ெபா சாாின் குற்றத் த ப்  நடவ க்ைககள், 
வழக்குத் ெதாட தல் ேபான்ற நடவ க்ைகக க்கும் ஆள் 
அைடயாள அட்ைட அத்தியாவசியமாக உள்ள .  

1971ஆம் ஆண் ந்  ைகயினால் எ தி வழங்கப்பட்ட 
அட்ைடகள், பின்னர் தட்டச்சு இயந்திரம், கணினி 
என்பவற்ைறப் பயன்ப த்தித் தயாாித்  வழங்கப்ப கின்றன. 
இவ்வட்ைடகள் நாளாந்தப் பயன்பா  காரணமாக 
இலகுவாகப் ப தைட ம் காரணத்தினா ம் 
ைகதவறிவி வதனா ம் அ க்க  ப்பிக்கும் 
ேதைவெயான்  மக்க க்கு ஏற்பட்ட . இைத 
நிவர்த்திக்கு கமாக ம் ந ன ைறயில் smart chip 
ெபா த்திய ஆள் அைடயாள அட்ைடகைள மக்க க்கு 
வழங்குவதற்கு வழிவைக ெசய் கமாக திய ஒ ங்குவிதிகள் 
இச்சைபயில் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ளைத வரேவற்கின்ேறாம். 
Smart chip அட்ைடகள் 2017ஆம் ஆண்  ஒக்ேராபாி ந்  
வழங்கப்பட ள்ளதாக அறிய வ கின்ற . இதன் ஆரம்பக் 
கட்டமாக 15 வயைதப் ர்த்திெசய் , தல் தடைவயாக 
அைடயாள அட்ைடக்கு விண்ணப்பித்தவர்க க்கும் 
காணாமற்ேபான அைடயாள அட்ைடகைள 
மீளப்ெப பவர்க க்கும் அைடயாள அட்ைடயில் 
தி த்தங்க க்காக விண்ணப்பித்தவர்க க்கும் smart chip 
ஆளைடயாள அட்ைடகைள வழங்க ள்ளதாக 
அறிய கின்ற .  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over.  
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Sir, please give me one more minute.  

இரண்டாம் கட்டமாக, இச்சைபயில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
ஒ ங்குவிதிகளின் கீழ், 2018ஆம் ஆண் ந்  ைகவிரல் 
அைடயாளம், ைகப்படம், மற் ம் உயிாியல் தகவல்கைள 
உள்ளடக்கிய smart chipஅட்ைடகைள மக்க க்கு 
வழங்குவதற்கு ஒ ங்கு ெசய்வதான  காலத்தின் கட்டாயத் 
ேதைவயாகும். Sir, shall I table* the rest of my speech?  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Okay. Thank you very much.  

මීළඟට, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා.  

ඊට පථම ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය 
සඳහා ෙයෝජනා කරන්න.  

 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා (වරාය හා නාවික 
කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக - ைற கங்கள் 
மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage - Deputy Minister 
of Ports and Shipping Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ලකී ජයවර්ධන 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතු ය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்ப , மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தனஅவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the 
Chair, and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the 
Chair. 

 
[අ.භා. 4.25] 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද පවාහන ක්ෙෂේතෙය් 

සුවිෙශේෂී පියවරක් තියන්නට, එෙහම නැත්නම් පවාහන 
ක්ෙෂේතෙය් උන්නතිය සඳහා ව්යාපෘති හයක්, -මාර්ග, පාලම් ඇතුළු 
විෙශේෂ ව්යාපෘති හයක් - රට තුළ ඇති කිරීමට රුපියල් බිලියන 
53ක පරිපූරක මුදලක් වැය කිරීම සඳහා, ඒ කියන්ෙන් රුපියල් 
ෙකෝටි 5,300ක් රට තුළ ආෙයෝජනය කිරීම සඳහා උසස් අධ්යාපන 
හා මහාමාර්ග අමාත්යාංශය ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අනුමැතිය ඉල්ලා තිෙබනවා. ෙම් රුපියල් බිලියන 53න් රුපියල් 
බිලියන 50.5ක්ම අපට ලැෙබන්ෙන් විෙද්ශ ණය ආධාර යටෙත්යි. 
අෙනක් රුපියල් බිලියන 2.5 තමයි අෙප් රෙට් මුදල්වලින් ෙම් 
සඳහා ආෙයෝජනය ෙවන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විවිධ අවස්ථාවල විපක්ෂය 
අහනවා, ආණ්ඩුව ෙමොනවාද කෙළේ කියලා. ෙමොකද, අපි cut-outs  
ගහෙගන, පින්තූර එල්ලාෙගන, ෙලොකු ෙලොකු උත්සව  පවත්වා 
වැඩ කරලා නැහැ. රට ෙවනුෙවන් ෙබොෙහොම නිහඬව, රෙට් සල්ලි 
නාස්ති කරන්ෙන් නැතිව තමයි අෙප් ෙම් අමාත්යාංශය වැඩ කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  

2016 අවුරුද්ෙද් මහාමාර්ග අමාත්යාංශය ෙම් රට ෙවනුෙවන් 
සුවිෙශේෂී කාර්යයක් කරලා තිෙබනවා. 2016දී අධිෙව්ගී මාර්ග 
සංවර්ධන සඳහා රුපියල් බිලියන 49.3ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. 

ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 4,930ක් 2016දී වියදම් කරලා 
තිෙබනවා. ඊට අමතරව මහා මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා රුපියල් 
බිලියන 43.3ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් 
ෙකෝටි 4,330ක්. ඒ වාෙග්ම මාර්ග පුළුල් කිරීම සඳහා, වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා රුපියල් බිලියන 10.9ක්, රුපියල් ෙකෝටි 1,090ක් 
වියදම් කරලා තිෙබනවා. ගුවන් පාලම්, මගී පාලම් ඉදි කිරීම සඳහා 
රුපියල් බිලියන 10.6ක්, ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 1,060ක් 
අපි වියදම් කරලා තිෙබනවා 2016 අවුරුද්ෙද් විතරක්. ඊට 
අමතරව ගංවතුර වැනි ස්වාභාවික විපත්වලින් මාර්ගවලට සිදුවුණු 
හානි පිළිසකර කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 118ක් වියදම් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 11ක්. 2016 අවුරුද්ෙද් 
විතරක් මහාමාර්ග අමාත්යාංශය රුපියල් ෙකෝටි 11,420ක් වියදම් 
කරලා තිෙබනවා ෙම් රෙට් අලුත් මාර්ග පද්ධතියක් හදන්නට සහ, 
-අධිෙව්ගී මාර්ග සහ මහා මාර්ග- තිෙබන මාර්ග පද්ධතිය 
ශක්තිමත් කරන්නට. ඊට අමතරව අපි මහා මාර්ග කිෙලෝමීටර් 
12,210ක් සහ අධිෙව්ගී මාර්ග කිෙලෝමීටර් 169ක් නඩත්තු කරලා 
තිෙබනවා. ෙමවැනි විශාල වැඩ ෙකොටසක් මහාමාර්ග 
අමාත්යාංශය තුළින් රෙට් ජාතික මාර්ග පද්ධතිය සඳහා එකතු 
ෙවලා තිෙබනවා.  

මම උසස ් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙග් 
අවධානයට ෙපොඩි පශ්නයක් ෙයොමු කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම "මඟ 
නැගුම" කියන ආයතනය එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙම් 
රෙට් සල්ලි නාස්ති කරන්නට, මංෙකොල්ල කන්නට හදපු එකක් 
කියලා තමයි මෙග් විස්වාසය. අපි දන්නවා, RDA එෙක් 
ෙකොන්තාත්තුවක් ඒ ආයතනයට ෙදන්ෙන් සියයට 28ක් එකතු 
කරලා කියලා. අමතර ගාණක් එකතු කරලා තමයි මඟ නැගුම 
ආයතනයට ෙදන්ෙන්. එෙහම නැතිව RDA එක ඍජුව ෙටන්ඩර් 
කරනවා නම්, ඍජුව ෙකොන්තාත්තුව කරනවා නම් සියයට 20යි. 
එතෙකොට සියයට 8ක් වැඩිපුර ෙදනවා ෙටන්ඩර් එෙකන් ෙතොරව 
කරන්න කියලා. ඒ සියයට 28න් සියයට 15ක් 
ෙකොන්තාත්කාරයාට දීලා, ඉතිරි ටික ඒෙගොල්ල තියාෙගන තමයි 
තාර පාරක් හදන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් ඒ ආයතනෙය් නඩත්තුව 
සඳහා සියයට 13ක් තියා ගන්නවා. ෙසේවකෙයෝ 800ක් විතර 
ඉන්නවා, නමුත් හරියට වැඩ කරන්ෙන් 200ක් විතර තමයි. 
Carpet  කරන ෙකොන්තාත්කරුවාට ෙදන්ෙන් සියයට 12, 1/2යි. 
ෙම් ආයතනය නඩත්තු කිරීම සුදු අලිෙයක් නඩත්තු කරනවා 
වාෙග් කියලා අපට ෙත්ෙරනවා.  

ගිය ආණ්ඩුෙවන් ෙම් ආයතනය හැදුෙව් ෙම් විධියට මුදල් 
නාස්ති කිරීම සඳහායි. මම ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙම් 
ෙකෙරහි ෙයොමු කරනවා.  මඟ නැගුම ආයතනය සුදු අලිෙයක් 
වාෙග්යි. අපි ෙම් ආයතනය රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා 
ෙයොදා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් ආයතනය මහාමාර්ග 
අමාත්යාංශෙය් පරිෙපෝෂිතෙයක් ෙවන්ෙන් නැතිව, ඒෙකන් 
යැෙපන  ෙකෙනක් ෙවන්ෙන් නැතිව ස්වාධීනව මුදලක් උපයනවා 
නම් ෙහොඳයි. එෙහම නැත්නම් ෙවනත් කාර්ය භාරයක් කරන්න. 
එෙහමත් නැත්නම් ඒකට වැඩ කරන්නට ඍජුව සල්ලි ෙදන්න, 
ෙකොන්තාත්තුවකින් සියයට 28ක් ඒෙගොල්ලන්ට ෙදන්නට ඕනෑ 
නැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයන් හිතන්නට ඕනෑ කාලය ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා කියන එක විෙශේෂෙයන්ම ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානයට මම ෙයොමු කරනවා.  

 අලුත් ව්යාපෘති හය දිහාත් බලමු. කටුනායක අධිෙව්ගී 
මාර්ගෙය් අවුරුද්දකට වාහන මිලියන 8.8ක් ගමන් කරනවා. 2016 
වර්ෂෙය් සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව එක දවසකට වාහන 24,109ක් 
කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් විතරක් ගමන් කරනවා. ෙම්වා 
ඔක්ෙකෝම එන්ෙන් ෙකොළඹට. ඊට අමතරව නුවර පාෙරන්, අනික් 
පැත්ෙතන් මීගමුව පාෙරනුත් ෙකොළඹට වාහන එකතු වනවා. එම 
නිසා ෙකොළඹ විශාල වාහන තදබදයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

681 682 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි ෙකොළඹ-කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය පෑලියෙගොඩ සිට 
හැදුවාට ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ගමන් කිරීම නිසා ඉතිරි වන 
කාලය, ෙකොළඹට ඒමට තිෙබන ඉතිරි දුරට නාස්ති වන නිසා ඒ 
තුළින් අපට ෙලොකු පතිලාභයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා මහාමාර්ග ඇමතිතුමා ෙම් පිළිබඳව 
විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කර ෙම් සඳහා අලුත් කැලණි පාලමක් 
හදන්න කටයුතු කරන්න යනවා. ඒ වාෙග්ම එතැනින් එහාට 
තිෙබන මාර්ග පද්ධතිය ශක්තිමත් කරලා ෙකොළඹ නගර මධ්ය 
දක්වා ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගය කියාත්මක කරන්නට ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කිරීම පිළිබඳවත් විෙශේෂෙයන්ම මම ස්තුතිවන්ත 
වනවා.  

ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගෙයන් ලැෙබන ආදායම දිහා බැලුවත්, 2016 
දී අපි රුපියල් බිලියන 2.5ක් ෙම් තුළින් ආදායම ඉපයූවා. ඒ 
 කියන්ෙන් ෙම් මාර්ගෙයන් එක දවසකට රුපියල් ලක්ෂ 68ක් අපි 
ආදායම ලබනවා. ෙම් මුදල ණය ෙගවන්නත් මදිය කියලා එදා 
කිව්වා වාෙග් ගණන අනුව ෙමහි අඩු පාඩු වන්න පුළුවන්. නමුත්, 
ෙම් තුළින් රටට යම් කාර්යක්ෂමතාවක් ඉෂ්ට කරනවා. හැබැයි, 
කැලණි පාලම ළඟ සිට ෙකොළඹට යනෙකොට ඒ සඳහා ඩීසල් 
පිච්චිලා, රස්තියාදු වන්න සිදු වීෙමන් ෙම් ඉතිරි කිරීම නැති ෙවලා 
යනවා. එම නිසා ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගය කාර්යක්ෂම මාර්ගයක් 
බවට පත් කිරීම සඳහා ගරු ඇමතිතුමා අලුත් කැලණි පාලමක් හදා, 
ඒ වාෙග්ම නව වටරවුම් පාරවල් නිර්මාණය කිරීමට යන ෙම් 
ව්යාපෘතිය විෙශේෂෙයන්ම අපි අගය කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය 
සම්බන්ධෙයන් එදා අපි කියපු කථාවක් තමයි, "ෙකොළඹට කිරි - 
ගමට කැකිරි" කියලා. නමුත්, පසුගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් තිබුෙණ් 
"රටට කැකිරි - හම්බන්ෙතොටට කිරි" තත්ත්වයක්. එෙහත් ටික 
දවසක් යනෙකොට හම්බන්ෙතොටට කිරි දීපු නායකයා පැනලා 
ගිහිල්ලා කුරුණෑගලින් ඡන්දය ඉල්ලන ෙකොට අපි හිතුවා, එෙහම 
නම් හම්බන්ෙතොටට කිරි හම්බ ෙවලාත් නැහැ, හම්බන්ෙතොටට 
හම්බ ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත් කැකිරි තමයි කියලා. ඒක අපි ෙත්රුම් 
ගත්තා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කාලය අවසානයි. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මට තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් කථාව විනාඩියකින් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
එදා රුපියල් බිලියන 175ක් වියදම් කරලා හම්බන්ෙතොට වරාය 

හැදුවා. ඒ වාෙග්ම මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හැදුවා; සූරියවැව 
ජාත්යන්තර කිකට් කීඩාංගණය හැදුවා. වවුෙලෝ ලගින 

සම්මන්තණශාලාවක් හැදුවා. ෙම් ව්යාපෘති ඔක්ෙකෝම අෙප් රෙට් 
සල්ලි ගිලින ව්යාපෘති බවට පත් ෙවලා තිබුණා. නමුත්, අද අපි 
ඉන්දියාවත් එක්ක එකතු ෙවලා ගුවන් ෙතොටුෙපොළ කමවත් 
කරන්න හදනවා. චීනයත් එක්ක එකතු ෙවලා වරාය දියුණු 
කරන්න හදනවා. ෙම්වා ඔක්ෙකෝම එකතු වුණාම එදා  
හම්බන්ෙතොට මවපු සංවර්ධනය අද සාර්ථක කරලා අධිෙව්ගී 
මාර්ග ජාලයක් රට තුළ ඇති කරලා  රෙට් අස්සක් මුල්ලක් නෑර 
ගලා යන ආකාරයට, අස්සක මුල්ලක සිටින සෑම අයකුටම 
පතිලාභ ලැෙබන්න පුළුවන් වන ආකාරයට ෙම් සංවර්ධන 
වැඩසටහන කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කිරීම ගැනත්, ඒක කියාත්මක කිරීමට යෑම ගැනත් මහාමාර්ග 
ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
9ක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.33] 
 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රුපියල් බිලියන 53ක 

පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක් මඟින් මහාමාර්ග අමාත්යාංශයට 
විෙද්ශ ණයක් අරෙගන තමයි ෙම් කටයුතු කරන්න හදන්ෙන්. 
ඊෙය් අගමැතිතුමා  කියනවා මට ඇහුණා, ෙම් රට ෙම් ණය 
උගුෙලන් ෙබ්රා ෙගන අෙප් පරම්පරාෙවන් පස්ෙසේ 2025 වර්ෂය 
වනෙකොට ෙම් ණය සියල්ලම ෙගවා අවසන් කරනවා කියලා. 
හැබැයි, ණය ෙගවා අවසන් කරනවා කිය කියා තවත් ණය 
කන්දරාවක් ගන්නවා. පාරවල් හදන්න  ඒ ණය ගන්නවා නම්, 
කමක් නැහැ.  

2017 අය වැය ඉදිරිපත් කරන ෙකොටත්, තවත් කීප වතාවකත් 
මහාමාර්ග ඇමතිතුමා කියලා තිෙබනවා, රුවන්පුර අධිෙව්ගී 
මාර්ගෙය් වැඩ කටයුතු පටන් ගන්නවා කියලා. හැබැයි, රුවන්පුර 
අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් වැඩ කටයුතු පටන් ගන්නවා කියලා 2017 අය 
වැෙයන් කිව්වත්, අද වන ෙතක් ඒෙක් කිසිම වැඩ කටයුත්තක් 
ෙකරිලා නැහැ. පසුගිය දවස්වල  කෙළේ ෙමොකක්ද? එක එක 
තැන්වලින් ෙම් පාර ඉදිවනවා කියලා ජනතාව බියවැද්දුවා. 
එතෙකොට තමන්ෙග් ෙගවල් ෙදොරවල් ඔක්ෙකොම කැෙඩනවා 
කියලා මිනිස්සු පාරට ෙග්න වැඩක් කළා. එවරත් මම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වා, ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගය හදන්න සල්ලි 
නැති නිසා තමයි ෙම් විධියට මිනිස්සු කුලප්පු කරන්ෙන් කියලා. 
මිනිස්සු පාරට බහින එක අපි නවත්වා ෙදන්නම්, ෙම් වැඩය පටන් 
ගන්න කියලා අපි කිව්වා.  

අද උෙද් මහාමාර්ග ඇමතිතුමා කියනවා මට ඇහුණා, ලබන 
සතිෙය් ඒ සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි කටයුත්තක් කරනවා කියලා. 
ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගය හැදීම සම්බන්ධෙයන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
පසු ගිය කාලෙය් කරලා තිබුණා. රත්නපුරයට අධි ෙව්ගී මාර්ගයක් 
හදන්න ඕනෑ. රත්නපුරයට යන්න අධිෙව්ගී මාර්ගයක් තිබුණා 
නම්, පසුගිය ගංවතුර ෙවලාෙව් රත්නපුරයට යන්න තිබුණා. 
රත්නපුරය නගරෙයන් එහා පැත්තට යන්න බැරිව දවස් තුනක් 
වාහන මඟ නතර කර ෙගන සිටියා. පාර ෙදපැත්ෙතන්ම ගංවතුර 
ගැලීම නිසා මිනිසුන් රත්නපුරය නගරෙය් ෙකොටු ෙවලා සිටියා. 

683 684 

[ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා] 
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රත්නපුර නගරය හරහා bypass එකක් හැදීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් පසුගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙයෝජනා කර තිබුණා. 
නමුත්, ඒ කිසිම වැඩක් තවම ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. පානදුර 
මාර්ගෙය්, ඉංගිරිෙය් සිට රත්නපුරයට  වංගු 110ක් තිෙබනවා. 
අධිෙව්ගී මාර්ගය හදන්ෙන් නැත්නම් රත්නපුර ට ෙලෙහසිෙයන් 
යන්න අඩුම ගණෙන් ෙම් පාරවත් හදා ෙදන්න කියා මම 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. කිරිඇල්ල ඔබතුමාෙග් ගමයි. ඒ 
ගමත් තිෙබන්ෙන් ෙම් පෙද්ශෙය්යි. ෙමම මාර්ගය හදන එක ෙම් 
රෙට් සංවර්ධනයට ෙලොකු දායකත්වයක්.  එම නිසා ෙම් පරිපූරක 
ඇස්තෙම්න්තුෙවන් එන මුදල් ෙහෝ ෙම් කටයුත්තට ෙයොදවන්න, 
ගරු ඇමතිතුමනි.  

පසුගිය කාලෙය් ගංවතුර ආපු ෙවලාෙව් රත්නපුර පෙද්ශෙය් 
මාර්ග රාශියක් විනාශ වුණා. RDA එකට අයත් මාර්ග කිෙලෝමීටර 
38ක්, පළාත් සභා මාර්ග කිෙලෝමීටර 32ක්, පළාත් පාලන ආයතන 
මාර්ග 206ක් මී ට ඇතුළත් ෙවනවා. ෙම් සඳහා දිසාපති 
කාර්යාලෙයන් ඇස්තෙම්න්තු හදා තිෙබනවා. ඒ මුදල රුපියල් 
මිලියන 1,196ක්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමනි, ගංවතුර ආධාර වශෙයන් රුපියල් බිලියන 

5ක් -Rs. 5 billion - අප දිසාපතිවරුන්ට මුදා හැර තිෙබනවා.  
 

ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.  

 ෙම් පෙද්ශෙය් පාලම් ගණනාවක් කැඩී තිෙබනවා, ගරු 
ඇමතිතුමනි.  එම නිසා ෙම් පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුව අනුමත 
වුණාට පසුව ඒ මුදල් ෙහෝ වියදම් කරලා -අලුතින් හදනවාට වඩා- 
තිබුණු ඒවාෙය් කැඩී බිඳී ගිය තැන් නැවත වරක් හදා ෙදන්න කියා 
තමයි අප ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලන්ෙන්.  

මීට කලින් කථා කළ ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමාත් 
ෙදොස් කියන්ෙන් ෙම්වා පසු ගිය මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය් කළ වැඩ 
කියායි.  හැබැයි, එතුමා දන්ෙන් නැහැ ෙම් රෙට් කිෙලෝමීටර 170ක් 
අධිෙව්ගී මාර්ග බව. එදා පිට රට ගිහින් විතරයි අපට අධිෙව්ගී 
මාර්ග දකින්න පුළුවන් වුෙණ්. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට පින් 
සිද්ධ ෙවන්න ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිසුන් අධිෙව්ගී මාර්ගයක් 
ඇහැට දැක්කා. කිෙලෝමීටර 170ක් හැදුෙව් එතුමායි. හැබැයි, ෙම් 
ආණ්ඩුව වැඩ අවසන් කළ එක කිෙලෝමීටරයක් තවම 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 මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා point of Order එක 

ඉදිරිපත් කරන්න.   

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මෙග් මිතයා, ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය් අධිෙව්ගී මාර්ග හැදුවා. 

ඔබතුමා දන්නවාද, ඒ සෑම අධිෙව්ගී මාර්ගයකම පළමුවැනි ණය 

වාරිකය පටන් ගත්ෙත් 2015න් පස්ෙසේ කියන එක? ඔබතුමන්ලා 
හැදුවා. අපි තමයි ණය ෙගවන්න පටන් ගත්ෙත්. 

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
දැන් ගන්න ණයවලටත් ඊට පස්ෙසේ අපි තමයි ෙගවන්ෙන්. 

ඒවා ෙම් රෙට් සම්පත්. ඒවා කවුරුවත් අරෙගන ගිෙය් නැහැ. දැන් 
ෙම් ණය ෙගවන්ෙන් කවුද? තමුන්නාන්ෙසේ ෙගවනවාද? නැහැ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ණය කවුරු හරි ෙගවන්න 
ඕනෑ. මීට ඉස්ෙසල්ලා තමුන්නාන්ෙසේලා අවුරුදු 20ක් ආණ්ඩු 
කළා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ආපු කාලෙය් ඒ ණය ෙගව්වා. 
ඊට ඉස්ෙසල්ලා ෙම් රෙට් ණය තිබුෙණ් නැද්ද? ඒ ණය ෙගව්වා, 
ඊළඟ ආණ්ඩුව. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් ආණ්ඩුව ජීවිත 
කාලෙය්ම තිෙබනවාද? ෙම් ගත්තු ණයත් ඊළඟට පත් ෙවන 
ආණ්ඩු ෙගවන්න ඕනෑ. ෙම් හදලා තිෙබන්ෙන් රටට සම්පතක්. 
හැබැයි, ජනාධිපතිවරණෙය්දී අධිෙව්ගී මාර්ග ගැන 
තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා. මම උදාහරණයක් හැටියට 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් කාරණය කියන්නම්. කඩුෙවල - 
ෙකරවලපිටිය අධිෙව්ගී මාර්ගය බිලියන 19කින් හදන්න පුළුවන් 
කියලා කිව්වා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ජනාධිපති මැතිවරණ 
පකාශනෙය්ත් ඒවා ගහලා තිබුණා. දැන් කීයටද හැදුෙව්? බිලියන 
66කට. අෙප් කාලෙය් ෙකොමිස් ගැහුවා ලු. එෙහම නම් දැන් කවුද 
ෙකොමිස් ගැහුෙව්? තමුන්නාන්ෙසේලා එෙහම කිව්වාට 
එක්ෙකෙනකුටවත් ඒ කාලයට වඩා සත පහක් අඩුෙවන් අධිෙව්ගී 
මාර්ග හදන්න පුළුවන්කමක් ලැබිලා නැහැ.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් තමයි ෙම් 
රෙට් කාපට් පාරවල් හැදුෙණ්. එතුමා තමයි ෙකොන්කීට් පාරවල් 
හැදුෙව්. ඕනෑ එක්ෙකෙනකුට කියන්න පුළුවන්, අරක ෙම්ක 
කියලා. මඟ නැඟුම ආයතනය වහන්න ඕනෑ කියලා කිව්වා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුවකුයි තිෙබන්ෙන්. අවුරුදු 
ෙදකහමාරක් ෙම් ආණ්ඩුව තිබුණා. වහගන්න එපා යැ. ඇයි, 
වහන්ෙන් නැත්ෙත්? එදා කාපට් පාරට ගිය මුදල අද 
තමුන්නාන්ෙසේලා තාර දාන පාරට කිෙලෝමීටරයකට වැය කරලා 
හදනවා. කාපට් දාන්ෙන් නැහැ. ABC දාලා, තලලා, ඒක උඩින් 
ගල් තාර දානවා. හැබැයි, ඒ පාරවල කාපට් එක ගහන්ෙන් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක මඟ නැඟුම හරහා ෙනොෙවයිද කරන්ෙන්?  

පසුගිය කාලෙය් මහාමාර්ග අමාත්යාංශෙයන් දීපු සල්ලි මඟ 
නැඟුමට දීලා ෙටන්ඩර් කරන්ෙන් නැතුව ෙකොන්තාත්කාරෙයෝ 
හරහා ඒ කටයුතු කරලා තිෙබනවා. අෙප් කාලෙය් දූෂණයක් වුණා 
නම් "මඟ නැඟුම" වහ ගන්න. දැන් ඔබතුමන්ලාට ආණ්ඩුවක් දීලා 
තිෙබන්ෙන්, ඒවා වහලා යහ පාලනය හදන්නයි. හැබැයි, ඒකට 
බැණ බැණ මඟ නැඟුම හරහාම ඒ කටයුතු කරනවා.  

2014 පාරවල් හදපු අයට තවම සල්ලි ෙගවන්ෙන් නැහැ. 
FCID එකට අරෙගන ගිහිල්ලා එෙහනුත් කියලා තිෙබනවා, 
පාරවල් හදපු ඒවාට සල්ලි ෙගවන්න කියලා. මම දන්න එක 
පාරක් තිෙබනවා. ඒ ගැන මම ඇමතිතුමාටත් කිව්වා. ඒ පාර 
සාමාන්ය මනුස්සෙයක් හදලා තිෙබන්ෙන්. මෙග් ආසනෙය් 
ෙනොෙවයි. මම සම්බන්ධත් නැහැ. හැබැයි, මට ඇවිල්ලා කිව්වා, 
අඩුම ගණෙන් ඇමතිතුමාට ෙහෝ කියන්න කියලා. ඒ මනුස්සයා 
හැම තැනකම ගිහිල්ලා සියල්ලන්ෙගන්ම නිදහස් ෙවලා ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. හංගමුව, බටඇඳිරිය කියලා පාරක් තිෙබනවා. ඒක 
හදපු එකට මිලියන තුනයි ගන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ මිලියන තුන අද 
ෙවන කල් ෙදන්ෙන් නැහැ. මඟ නැඟුෙම් සභාපතිතුමා කියලා 
තිෙබනවා, ෙම්වා එෙහම ෙගවන්ෙන් නැහැ කියලා. ඇමතිතුමනි, 
අවුරුදු ෙදකයි, මාස හයක් ෙම් මනුස්සයා ලක්ෂ 30ක් ගන්න 
මහන්සි ෙවනවා. ඒක කාෙග්වත් බූදලයක් ෙනොෙවයි.               
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් මනුස්සයාට සල්ලි ෙගවන්න ඕනෑ. ෙම් මනුස්සයාට 
අධිකරණයට යන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවා නම් නඩුවක් දාලා 
සල්ලි ගන්නවා. ඒ අහිංසක මනුස්සයා ඇවිල්ලා මට එය කිව්වා.  

මම ඔබතුමාටත් කිව්වා, "දූෂණයක් ෙවලා තිෙබනවා නම් 
ෙදන්න එපා. හරියට පරීක්ෂණයක් කරලා ෙදන්න." කියලා. 
හැබැයි, බිල් ඔක්ෙකෝම හදලා මාස ගණනක් ෙවනවා. අෙනක් 
ඔක්ෙකෝටම ෙගවනවා. අලුෙතන් එන ඒවාට ෙගවනවා.  පරණ 
වැඩ කරපු මිනිසුන්ට ඒ සල්ලි ෙගවන්ෙන් නැහැ. අපි කියනවා, 
"වැරැද්දක් කරලා නම් ෙගවන්න එපා. පරීක්ෂණයක් කරලා 
ෙගවන්න." කියලා. දැන් පරීක්ෂණ කරලාත් ෙගවන්ෙන් නැහැ. 
ඔබතුමාෙගන් මම ඉල්ලනවා, ඒ අයට සල්ලි ෙගවන්න කියලා. 
ඔබතුමා එදා මට කිව්වා, "එෙහම එකක් ෙවලා තිෙබනවා නම් 
ෙගවන්නම්." කියලා. හැබැයි, ගරු ඇමතිතුමනි, තවම ඒ කටයුත්ත 
කරලා නැහැ. මම අද කථා කරන විත්තිය ඒ මනුස්සයා දන්ෙන් 
නැහැ. හැබැයි, ෙම් ගැන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරපු නිසා 
සභාපතිතුමා දැන් ඒ මුදල් ෙදන එකක් නැහැ. එතෙකොට තවත් 
අසාධාරණයකුයි ෙවන්ෙන්. මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, 
ඒ මිනිස්සු හරියට වැඩ කරලා තිෙබනවා නම් ඒවා ෙගවන්න 
කියලා. පසුගිය ආණ්ඩුවට බණිනවා ඇෙරන්න වැඩ කරන්ෙන් 
නැති නිසා තමයි අපි හැම ෙවලාෙව්ම කියන්ෙන්, ඔබතුමන්ලා 
හරියට යමක් කරන්න කියලා. හරියට යමක් කරනවා නම් අපි 
කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම  නැවත වරක් ෙම් ෙද් 
ඉල්ලනවා. රත්නපුර අධිෙව්ගී මාර්ගය ෙම් රෙට්ම එක ෙකොටසක්. 
දැන් කිව්වා, "ඉස්සර හැදුෙව් හම්බන්ෙතොට විතරයි." කියලා. දැන් 
හම්බන්ෙතොට දියුණු වුණා. දැන් මට ෙමෙහම කියන්න පුළුවන් 
ෙන්. දැන් අධිෙව්ගී මාර්ගය හදන්ෙන් නුවර. නුවර ඇමතිතුමා 
ඉන්න නිසාද අධිෙව්ගී මාර්ගය නුවරට හදන්ෙන්? මීට ඉස්ෙසල්ලා 
ඇමතිතුමා හිටිෙය් කෑගල්ෙල්. ඒ ඇමතිතුමා කෑගල්ෙල් නිසාද 
අධිෙව්ගී මාර්ගය කෑගැල්ල හරහා යන්න හැදුෙව්? නැහැ. නුවර 
අධිෙව්ගී මාර්ගය හදනවාට අපි කැමැතියි. සාමාන්යෙයන් නුවර 
යන්න පැය හතරක කාලයක් ගත ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්]  ෙම් 
රෙට් ෙකොෙහේ ෙහෝ සංවර්ධනයක් ෙවනවා නම් ඒකට අකුල් 
ෙහළන එක ෙනොෙවයි අපි කරන්න ඕනෑ. රත්නපුර අධිෙව්ගී 
මාර්ගය ඔබතුමාෙග් කාලෙය් හදන්න කියලා ෙයෝජනා කරමින් මා 
නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

The Hon. I. Charles Nirmalanathan, please. You have 
eight minutes.  

 
[பி.ப. 4.42] 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய இந்த விவாதத்தின்ேபா  என்ைன ம் ேபச 
அ மதித்ததற்காக உங்க க்கு நன்றி ெதாிவிக்கின்ற 
அேதேநரம், ெகௗரவ உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 
அைமச்சர் ல மன் கிாிஎல்ல அவர்க க்கும் நான் நன்றி 
ெதாிவிக்க ேவண் ம். கடந்த 17ஆம் திகதி வியாழக்கிழைம 
யாழ். பல்கைலக்கழக வ னியா வளாகத்தின் இ பத்ைதந் 

தாவ  ஆண்  Silver Jubilee - ெவள்ளிவிழாவில் 
கலந் ெகாள்வதற்காக அவர் வ னியா க்கு வந்தி ந்தார். 
அவர் அந்த நிகழ்வில் உைரயாற் ம்ேபா , வ னியா 
வளாகத்ைத வன்னிப் பல்ைலக்கழகமாக மாற் வதாக  அவர் 
உத்திேயாக ர்வமாக அறிவித்தார். அதற்காக வன்னி மக்கள் 
சார்பாக ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க க்கு என  நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். மற்ைறய அைமச்சர்க டன் 
ஒப்பி ம்ேபா  சகல பாரா மன்ற உ ப்பினர்கைள ம் 
உள்வாங்கி - அவர்கள் ஆ ங்கட்சியினராக இ ந்தாெலன்ன, 
எதிர்க்கட்சியினராக இ ந்தாெலன்ன -  ஏேதா ஒ  வைகயில் 

யற்சி ெசய்  அவர்க ைடய பிரேதசங்களில் இ க்கின்ற 
குைறபா களில் ஒ சிலவற்ைறயாவ  நிைறேவற்றித் 
த கின்ற ஓர் அைமச்சராக நான் அவைரப் பார்க்கின்ேறன். 
அந்த வைகயில் திகைள அைமப்ப  ெதாடர்பாக ம் 
அவ க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

என் ைடய பிரேதசத்தில் மிக க்கியமான இரண்  
பாலங்கள் நீண்ட காலமாகப் னரைமக்கப்படாமல் 
இ க்கின்றன. அைவ ெவளிநாட்  நிதி உதவி டன்தான் 

னரைமப் ச் ெசய்யப்படேவண் யதாக இ க்குெமன நான் 
நிைனக்கின்ேறன். ஏற்ெகனேவ, இன்ைறய விவாதத்தில் 
ெகௗரவ உ ப்பினர் தி மதி சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா அவர்கள் 
குறிப்பிட்ட ேபான் , ல்ைலத்தீ  - கிளிெநாச்சி பிரதான 

தியில் அைமந் ள்ள வட் வாகல் பிரேதச பாலம் நீண்ட 
காலமாகப் பைழைம வாய்ந்ததாகேவ இ க்கின்ற . அந்தப் 
பாலத்தி டாக இரண்  வாகனங்கள் ஒேர தடைவயில் 
எதிெரதிர்த் திைசகளில் ெசல்ல யாத ஒ  சூழ்நிைல 
இ க்கின்ற . அந்த பாலத்தில் ஒ  வாகனம் ெசல்வதாக 
இ ந்தால் ஒ   பக்கத்தி ள்ள வாகனங்கள் மற்ைறய 
பக்கத்தில் உள்ள வாகனம் ெசல் ம்வைர காத்தி க்க 
ேவண் ய நிைல காணப்ப வைதக் ெகௗரவ அைமச்சாின் 
கவனத்திற்குக் ெகாண் வ கின்ேறன். ஆகேவ, 
இனிவ கின்ற காலங்களில் ெவளிநாட்  உதவி டன் 

னரைமக்கப்ப கின்ற பாலங்களின் பட் ய ல் வட் வாகல் 
பால ம் உள்ளடங்க ேவண் ம். அதற்கான உ திெமாழிையத் 
தரேவண் ம் என்  நான் ெகௗரவ அைமச்சாிடம் விநயமாகக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

தற்ெபா  மன்னார் - யாழ்ப்பாணம் பிரதான தியான ஏ
-32 தியில் உள்ள இரண்  பாலங்கள் னரைமக்கப்பட்  
வ கின்றன. அதில் ஒன் , கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தி ள்ள 
மண்ைடக்கல்லாற் ப் பாலம்; அ த்த , மன்னார் 
மாவட்டத்தி ள்ள பா யாற் ப்  பாலம். 105 கிேலாமீற்றர் 

ர ைடய மன்னார் - யாழ்ப்பாண தியி ள்ள இந்தப் 
பாலங்கள் னரைமக்கப்பட்  வ கின்றேபாதி ம், மன்னார் 
மாவட்டத்தின் இ ப்ைபக்கடைவப் பிரேதசத்தி ள்ள 
கள்ளிய  என்ற கிராமத் க்கு அண்மித்த பிரேதசத்தில் ஒ  
பால ம் னரைமக்கப்பட ேவண் யி க்கிற . அப்பாலம் 
ெதாடர்பில் நான் தி அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின் வட 
மாகாண பிராந்தியப் பணிப்பாளாிடம் ேகட்டேபா , "அ  
எந்தத் திட்டத் க்குள் ம் உள்வாங்கப்படவில்ைல" என்  
கூறினார். ஆகேவ, ஏ-32 பிரதான தியில் இ க்கின்ற 
கள்ளிய ப் பாலம் ெதாடர்பி ம் நான் ெகௗரவ அைமச்சர் 
அவர்க ைடய கவனத் க்குக் ெகாண் வ கின்ேறன். நான் 
குறிப்பிட்ட அந்த இரண்  பாலங்கள் ெதாடர்பாக ம் ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் கவனத்திெல த் , அவற்றிைன மிக 
விைரவில் னரைமப் ச் ெசய்  தரேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.  

தற்ெபா  வடக்கு மாகாணத்தி ள்ள 08 பாலங்கள் 
ஜப்பான் நாட் ன் நிதி தவி டன் தி அபி த்தி 

687 688 

[ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා] 
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அதிகாரசைபயின் ேமற்பார்ைவயின்கீழ், தங்க ைடய 
அைமச்சி டாகப் னரைமக்கப்பட்  வ கின்றன. அவற்றில் 
யாழ். மாவட்டத்தில் இரண்  பாலங்க ம் கிளிெநாச்சி 
மாவட்டத்தில் ஒ  பால ம் வ னியா மாவட்டத்தில் ஒ  
பால ம் மன்னார் மாவட்டத்தில் நான்கு பாலங்க ம் 
அடங்குகின்றன. இதற்கு 3,785 மில் யன் பாய் 
ெசலவிடப்ப கிற  என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். அதற்காக 
உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேநரத்தில், அந்த ேவைல ெதாடர்பில் மன்னார், 
வ னியா மாவட்ட மக்கள் மத்தியில் ெபாியெதா  குைற 
காணப்ப கின்ற . அந்தக் குைறைய ம் அைமச்சர் 
அவர்க ைடய கவனத் க்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன். 
அதாவ , யாழ்ப்பாணத்தில் னரைமக்கப்ப கின்ற 02 
பாலங்க க்கும் 100 தம் மணல் கலந்த concrete 
இடப்ப கின்ற . உண்ைமயில் யாழ்ப்பாணத்தில் மண ன் 
விைல  45,000 பாய். மன்னார் மாவட்டத்தி ந் தான் அந்த 
மணல் ெகாண் ெசல்லப்ப கின்ற . அந்த வைகயில் 
மன்னாாில் 28,000 பாய்க்குப் ேபாதியள  மணல் 
ெகாள்வன  ெசய்ய ம். ஆனால், மன்னார் மாவட்டத்தில் 

னரைமக்கப்ப கின்ற பாலங்க க்கு 100 தம் quarry dust 
கலந்த concrete இடப்பட்  வ கின்ற . இதில் மக்கள் 
மத்தியில் இ க்கின்ற சந்ேதகம் என்னெவன்றால், மண க்கு 
விைலகூ ய பிரேதசத்தில் இ க்கின்ற பாலங்கைள 
அைமப்பதில் 100 தம் மணல் கலந்த concrete இடப்ப கின்ற 
அேதேவைள, குைறவான விைலயில் மணல் ெபற் க் 
ெகாள்ளக்கூ ய இடத்தி ள்ள பாலங்கைள அைமப்பதில் 
quarry dust கலந்த concrete இடப்ப வ  ஏன்? என்பதாகும். 
அத் டன், இந்தப் பாலங்கைள அைமப்பதில் quarry dust 
பாவிப்பதன் காரணமாக கு கிய காலத்தில் அைவ 
ப தைடந் வி மா? என் ம் சந்ேதகிக்க ேவண் யி க்கிற .  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have to wind up now. 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
මට විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න. 

ஆகேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களின ம் இங்கு 
வ ைகதந்தி க்கின்ற அைமச்சின் ெசயலாளர்களின ம் 
கவனத்திற்கு இந்த விடயத்ைதக் ெகாண் வ கின்ேறன். 
மன்னார் மற் ம் வ னியா மாவட்டங்களில் JICA 
அ சரைண டன் அைமக்கப்ப கின்ற பாலங்க க்கு 100 

தம் மணல் கலந்த concrete இடப்ப ம் வைகயில் 
ஒப்பந்தக்காரர்க க்குத் தங்க ைடய பாிந் ைரகைள 
வழங்கும்ப  ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க க்கும் அைமச்சின் 
ெசயலாளர் மற் ம் பணிப்பாளர்க க்கும் ஆேலாசைன 

ன்ைவக்கின்ேறன். அந்த வைகயில்  இந்த நடவ க்ைக மிக 
விைரவில் இடம்ெப ம் என் ம் நம் கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you.  The next speaker is the Hon. Mujibur 

Rahuman. You have four minutes. 

[අ.භා. 4.50] 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල අමාත්යතුමාෙග් උසස් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යාංශයට අදාළ පරිපූරක මුදල, පුද්ගලයන් 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනත යටෙත් නිෙයෝග සහ කීඩා පනත යටෙත් 
නිෙයෝගය. පනත් තුනක් යටෙත් ඉදිරිපත් කිරීම් තුනක් කර 
තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන් පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි 
කිරීෙම් පනත යටෙත් නිෙයෝග පිළිබඳ වචන ස්වල්පයක් කතා 
කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් පුද්ගලයන් 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනත යටෙත් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කිරීම ඉතාම 
ෙහොඳ ෙදයක් කියායි මා හිතන්ෙන්. අලුත් digital හැඳුනුම්පතක් 
නිකුත් කිරීම හා පුද්ගලයන්ෙගන් අලුත් කමයකට ෙතොරතුරු ලබා 
ෙගන ඒ දත්ත සහ පවුෙල් සාමාජිකයන්ෙග් දත්ත ආදි සියලු 
ෙද්වල් එකතු කරලා අලුත් කමයක් යටෙත් ලියා පදිංචි කිරීම, 
විද ත් හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීම ඉතාම ෙහොඳ ෙදයක්. 
ෙලෝකෙය් පවතින අලුත් තාක්ෂණයත් එක්ක අෙප් හැඳුනුම්පතත් 
අලුත් වීම, පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් 
අලුත් තාක්ෂණයත් එක්ක ඉදිරියට පැමිණීම ෙහොඳ ෙදයක්. නමුත් 
මා හිතනවා, ඒ තාක්ෂණෙයන් විතරක් ඉදිරියට ඇවිත් අපට 
සෑහීමකට පත් වන්න බැහැ කියා. ෙමහිදී යම් යම් කාරණාවලදී 
අප තවම පරණ කමයට තමයි ලියවිලි එකතු කරන්ෙන්. 
ෙකෙනකු අලුතින් හැඳුනුම්පතක් ගන්න ගිය විට අවශ්ය කරන 
ලියවිලි ෙලස ඔහුට ලියවිලි ඉතා විශාල පමාණයක් ඉදිරිපත් 
කරන්න සිදු ෙවනවා. එෙහම ගත් හැඳුනුම්පත නැති වුණාම 
ආෙයත් මුල ඉඳන්ම ලියවිලි එකතු කරලා ඉදිරිපත් කරන්න සිදු 
ෙවනවා. මා හිතන්ෙන් අප දියුණු තාක්ෂණය එක්ක පමණක් 
ගියාට පමාණවත් නැහැ කියායි. ඒ තාක්ෂණෙයන් උපරිම 
පෙයෝජනය ගන්නවා කියන්ෙන් හැඳුනුම්පත් ලබා ගැනීෙම් 
පහසුවත් ජනතාවට තිෙබන්න ඕනෑ කියන එකයි. එෙහම 
ෙනොකර, තාක්ෂණය විතරක් අරෙගන, ඒ තාක්ෂණය පරණ 
කමයටම පාවිච්චි කරනවා නම් අපට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් 
කියා මා හිතන්ෙන් නැහැ.  

අපි උදාහරණයක් ගනිමු. හැඳුනුම්පතක් ගත් ෙකෙනකුෙග් එම 
හැඳුනුම්පත නැති වු ෙණොත් ආෙයත් හැඳුනුම්පතක් ගන්න ඔහු 
ආෙයත් ෙපොලීසියට යන්න ඕනෑ. ෙපොලීසියට ගිහින් ලියා පදිංචි 
ෙවලා, ෙපොලිස් සහතිකය අරෙගන, ගාම නිලධාරි සහතිකය 
අරෙගන එන්න ඕනෑ, ආෙයත් හැඳුනුම්පතක් ගන්න. අපි 
හැඳුනුම්පත විතරක් විද ත් කමයට නිකුත් කරනවා. නමුත් අවශ්ය 
ලියකියවිලි තවම අර පරණ කමයටම තමයි ඉදිරිපත් කළ යුතු 
වන්ෙන්. මා නම් හිතන්ෙන් නැහැ, එය විශාල සංවර්ධනයක් හා 
විශාල දියුණුවක් කියා. ඇත්තටම එය දියුණුවක් හැටියට දකින්න 
අපට බැහැ. ෙමොකද, අපි දන්නවා, ෙලෝකෙය් අෙනකුත් රටවල 
විද ත් හැඳුනුම්පත් ලබා ගැනීෙම්දී අයදුම්කරුවකු ඉදිරිපත් 
කරන්න ඕනෑ ලියවිලි පමාණය ඉතාම අඩු බව. හැඳුනුම්පතක් ලබා 
ගත් ෙකෙනකු නැවත හැඳුනුම්පතක් අයදුම් කරනවා නම්, ඒ ගැන 
ගැටලුවක් නැහැ; ඒක ගැන අපට පශ්නයක් නැහැ. ඔහුෙග් 
හැඳුනුම්පත නැති වුණාම ගාම නිලධාරිෙගන් ගන්නා ලියකියවිලි, 
ෙපොලීසිෙයන් ගන්නා ලියකියවිලි ආදිය ආෙයත් අවශ්ය වන්ෙන් 
නැහැ. හැඳුනුම්පත නැති වූ ෙකනා ආෙයත් හැඳුනුම්පත ඉල්ලුම් 
කරන්ෙන් තමන්ෙග් අනන්යතාව තහවුරු කරලායි. එකී ඉදිරිපත් 
කිරීම ඉතාම පමාණවත්. නමුත් අපට සිදු ෙවලා තිෙබන ෙද් 
ෙමොකක්ද? අපි තවම ඒෙකන් මිදිලා නැහැ. එකී ක්ෙෂේතෙය් අප 
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තවම ගමන් කරන්ෙන් ෙම් පැරැණි කමයත් සමඟයි. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමන්න ෙම් වාෙග් ගැටලු ගැන අප අවධානය 
ෙයොමු කරන්න ඕනෑ කියා මම හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙකොළඹ නගරය තුළ 
විශාල සංඛ්යාවක් ඉන්නවා, හැඳුනුම්පත ගන්න ගියාම ඉතාම 
තදබල ෙලස පශ්නවලට මුහුණ ෙදන. ඒ පශ්නවලින් එකක් තමයි, 
ඡන්දය ලියා පදිංචි ෙනොකිරීම මත ගාම නිලධාරිවරුන් පදිංචි 
සහතිකය ෙනොදීම. කුලී නිෙවස්වල සිටීම මත කුලී නිෙවස්වල 
සිටින අයට ගාම නිලධාරිවරු එකී සහතිකය නිකුත් කිරීම 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙකෙනකු හැඳුනුම්පත නැති ෙවලා ෙපොලීසියට 
ගියාම, ෙපොලීසිෙයන් ලියකියවිලි ඉතා විශාල සංඛ්යාවක් ඉල්ලන 
නිසාම ඒවා ලබා ගැනීෙම් අපහසුතාවක් තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන කාලය අවසානයි. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මට තව විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට විනාඩියක් වැඩිෙයනුත් දුන්නා. 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මට විනාඩි හයක කාලයක් තිබුණා. තමුන්නාන්ෙසේ ඒෙකන් 

විනාඩි ෙදකක් කපලා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
නැහැ, මම ෙනොෙවයි. 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
එෙහම නම් කවුද කැපුෙව්? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කාලයත් එක්ක තමයි - 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
අපට ෙදන විනාඩි පමාණය ෙදන්න. විනාඩි හයයි ෙන්. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැනටත් විනාඩි පහක් කථා කරලා තිෙබනවා. 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
අවසාන වශෙයන් තව විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දියුණු තාක්ෂණයත් එක්ක 

යනෙකොට ඒ තාක්ෂණෙය් උපරිම පෙයෝජනය ජනතාවට 
ලැෙබන්ෙන් ඒෙකන් ජනතාවට පහසුවක් වුෙණොත් විතරයි. 
ඒෙකන් Registration of Persons Department එකට පහසුවක් 
ෙවලා වැඩක් නැහැ. ඒෙකන් හැඳුනුම්පත් issue කරන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැඩ කරන උදවියට පහසුවක් ෙවලා වැඩක් 
නැහැ, Identity Card එක ගන්න ජනතාවට පහසුවක් ෙවන්ෙන් 
නැත්නම්. ඒකයි මම කියන්ෙන්, අපි ඒ තාක්ෂණෙයන් පෙයෝජන 
ගන්න ඕනෑ කියලා. ඒ නිසා අපි ඒ ගැනත් කල්පනා කරන්න 
ඕනෑ. තාක්ෂණය දියුණු ෙවනවාත් එක්කම ඒ පහසුව ජනතාවට 
උදා කරලා ෙදන්න ඕනෑ. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[பி.ப. 4.56] 
 

ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා (අධ් යාපන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன் - கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of 
Education) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம் உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 
அைமச்சின் குைறநிரப் ப் பிேரரைண ெதாடர்பான இந்த 
விவாதத்திேல கலந் ெகாள்வதில் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். 
பதவிக்கு வந்த திய அரசாங்கத்தினால் கடந்த இரண்  
வ டங்களாகப் பல பாைதகள் அபிவி த்தி ெசய்யப்ப வைத 
எங்களால் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . ஒ  நாட் ன் 
ெபா ளாதாரம் அபிவி த்தியைடய ேவண் மானால் 
நிச்சயமாக நாட் ள்ள பாைதகள் சீர்ெசய்யப்படல் 
ேவண் ம். அேதேபால கிராமியப் ெபா ளாதாரம் 
அபிவி த்தியைடய ேவண் மானால் கிராமியப் பாைதகள் 
அபிவி த்தி ெசய்யப்படல் ேவண் ம். இந்தப் பாைதகள் சீராக 
இல்லாதைமயால் பல்ேவ  பிரச்சிைனகள் ஏற்ப வதற்கான 
வாய்ப் க்கள் ஏற்ப கின்றன. அதாவ , ெபா ளாதாரத்ைத 
அபிவி த்திெசய்ய யா ; சுகாதாரத் ைறைய அபிவி த்தி 
ெசய்ய யா ; பாடசாைலக க்குச் ெசல்வ  
பிரச்சிைனயாக அைம ம். அந்த வைகயில், பாைதகள் 
எல்லாத் ைறக ட ம் இைணந்த ஒ  ெசயற்பாடாக 
இ ப்பதன் காரணமாக நிச்சயமாக எங்க க்குப் பாைதகள் 
அவசியமாக இ க்கின்ற .  

இந்த நாட் ேல பல்ேவ  பாைதகள் அபிவி த்தி 
ெசய்யப்ப கின்றன. ெப ம்பா ம் ெபாிய பாைதகள் 
அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்டெபா தி ம் சிறிய பாைதகளின் 
அபிவி த்தியில் சற் த் தாமதம் ஏற்ப வைத எங்களால் 
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . விேசடமாக நான் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற வெர யா மாவட்டத்திேல 
எங்க க்கு ஒ க்கப்படட்ட நிதியின் லம் பாைதகைளப் 

னரைமக்கும்ெபா  பல்ேவ  சிக்கல்கள் ஏற்ப வைத 

691 692 

[ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා] 
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எங்களால் அவதானிக்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . அந்தச் 
சிக்கல்கள் சம்பந்தமாக அைமச்சர் அவர்களிட ம் RDA 
தைலவர் அவர்களி ம் நான் ெசால் யி க்கிேறன். அந்தப்  
பாைதகள் இன்ன ம் ெசப்பனிடப்படாமல் இ ப்ப  மிக 
மனவ த்தத் க்குாிய ஒ  விடயமாகும்.  

ගරු ඇමතිතුමනි, නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් ෙපොඩි පාරවල් 
හදන්න ඔබතුමා ගිය වර රුපියල් මිලියන 60ක් ෙවන් කරලා 
දුන්නා. නමුත් අද ෙවනකල් එක පාරක්වත් හදලා දුන්ෙන් නැහැ 
කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කනගාටුෙවන් පකාශ කරනවා. 
නුවරඑළිෙය් ඉන්න ඉංජිෙන්රු මහත්වරු ෙම් ගැන එච්චර 
උනන්දුවක් දක්වන්ෙන් නැහැ. මා එක්ක තරහද, නැත්නම් ෙම් 
ආණ්ඩුවත් එක්ක තරහද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. පසුගිය 
ආණ්ඩුෙව්ත් මම හිටියා. ඒ කාලෙය්දී Secretary අත්සන් කරලා 
නම් පහුවදා ඒක කරලා දුන්නා. ෙම් වතාෙව් ඒ එකක්වත් 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා 2016 අවුරුද්ෙද් කරන්න තිබුණු වැඩ.  

2017 වසර සඳහාත් අපට පාරවල් කිහිපයක් හදන්න පතිපාදන 
ෙවන් කරලා දුන්නා. අද ෙවනකල් ෙමොකුත් කරලා නැහැ. දැන් 
මාස අටක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා ෙම් 
ගැන විෙශේෂ උනන්දුවක් දක්වලා කටයුතු කරන්න ඕනෑ කියලා මා 
හිතනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ එක්කම නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් 
ෙකොත්මෙල් ආසනෙය් තිෙබන ෙපොෙටොප් පාර ඔබතුමා 
නිෙයෝජනය කරන මහනුවර දිස්තික්කයටත් අයිතියි. ඒ පාර 
කිෙලෝ මීටර 22ක් දිගයි. පසුගිය රජයත් ඒක කරලා නැහැ. ෙම් 
රජයත් ඒක කරන්න කිසිම වුවමනාවක් නැහැ කියලා මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. ඒ පාෙර් බස් යන්ෙන් නැහැ. බස් 
යන්ෙන් නැති නිසා පාසල් ළමයින්ට පාසල් යන්න හරි අමාරුයි. 
ගුරුවරු පාසලට යන්න පරක්කු ෙවනවා. ඒ නිසා අධ්යාපනය      
කඩා   වැටීමටත්   ෙමය    ෙහේතුවක්    බවට  පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

அந்த வைகயில், இந்த மாதிாியான பல பிரச்சிைனகள் அங்கு 
இ க்கின்றன.   නුවරඑළිය  CE  සහ   EE   - Executive Engineer -  

ගැන මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කථා කරන්න ඕනෑ. දැන් අවුරුදු 
එකහමාරක් ෙවනවා. අවුරුදු එකහමාරක් තිස්ෙසේ මාව රැවටුවා. 
"අද කරනවා, ෙහට කරනවා, ෙටන්ඩර් කැඳවලා තිෙබනවා, එක් 
ෙකෙනක් ගත්තා, දැන් කරන්න පටන් ගන්නවා." ආදී වශෙයන් 
එක එක ඒවා කියලා තිෙබනවා. අද උෙද්ත් මම telephone කරලා 
ඇහුවා. "නැහැ, නැහැ. දැන් ෙටන්ඩර් කැඳවලා තිෙබනවා. තව 
සුමාන ෙදකකින් කරලා ෙදන්නම්." කියලා කිව්වා.  

මම හිතන විධියට ඒ නිලධාරි මහත්වරු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
රජෙය් නිලධාරින්ෙග් කුටිෙය් ඉන්නවා. ඒ අයෙගන් ෙම් ගැන දැන 
ගන්න පුළුවන්. ෙම් ගැන විෙශේෂ උනන්දුවක් දක්වන්න. අපිත් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු. අපිත් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් තමයි ඉන්ෙන්. 
අපිත් ෙහට ගිහිල්ලා ඡන්දය ඉල්ලන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් ගැන 
විෙශේෂ උනන්දුවක් දක්වලා කටයුතු කරන්න කියලා මා ඉල්ලා 
සිටිනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කිසිම පැකිලීමක් නැහැ. 
අපි ඔබතුමාට ෙදොස් කියන්ෙන් නැහැ. Chairman ෙහොඳයි, 
ඔබතුමාත් ෙහොඳයි. නමුත් ඒ ඉන්න නිලධාරින් ෙම්ක කරන්ෙන් 
නැහැ කියන එක තමයි මට ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, කාලය අවසානයි.  
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ආණ්ඩුව ඔබතුමා රවටනවා ෙන්ද? 

ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
අෙප් ආණ්ඩුව තමයි. අෙප් ඇමතිතුමාට තමයි මම කියන්ෙන්. 

ෙම්ක ෙවන කාටවත් කියන්න බැහැ ෙන්. අෙප් ආණ්ඩුව. අෙප් 
ඇමතිතුමාට අපි කියන්න ඕනෑ. ඇමතිතුමා ගැන කිසිම පශ්නයක් 
නැහැ. නිලධාරින් තමයි- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, කාලය අවසානයි. 
 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
මට මිනිත්තු අටක් තිෙබනවා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
නැහැ. මිනිත්තු හයයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
නැහැ. මිනිත්තු අටක් තිෙබනවා. ෙපොෙටොප් පාර ගැන 

ෙපොඩ්ඩක් බලන්න, ගරු ඇමතිතුමනි.  

අෙනක් කාරණය තමයි National Identity Card පශ්නය. ඒ 
ගැනත් අපි අපි කථා කරන්න ඕනෑ. National Identity Card එක 
නැති අය වැඩිපුරම ඉන්ෙන් වතුකරෙය්. වතුකරෙය් ජනතාවට 
National Identity Card එක ලබා ෙදන්න mobile service එකක් 
දියත් කරන්න ඕනෑ කියලා මා හිතනවා. කලිනුත් mobile service 
එකක් දියත් කළා. තවත් එකක් ඉක්මනට දියත් කරන්න ඕනෑ 
කියලා මා හිතනවා. ෙමොකද, පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ගිහිල්ලා ඒක කර ගන්න ඒ ෙගොල්ලන් 
උනන්දුවක් දක්වන්ෙන් නැහැ. ඡන්ද කාලයට විතරක් National 
Identity Card එක නැහැ කියලා කෑ ගහනවා. ඒ නිසා ඒ 
කාර්යයත් ඉක්මනින්ම කරන්න ඕනෑ කියලා මා හිතනවා.  

அ த்த , மைலயகத்திேல இ க்கின்ற இைளஞர்க க்குத் 
ேதசிய மட்டத்திேலா அல்ல  மாகாண மட்டத்திேலா அல்ல  
மாவட்ட மட்டத்திேலா விைளயாட் த் ைறயில் சான்றிதழ்கள் 
இல்லாத காரணத்தினால் பல்ேவ  சிக்கல்கள் ஏற்ப கின்றன. 
ஆகேவ, அங்கி க்கின்ற இைளஞர்கைள ம் பாடசாைல 
மாணவர்கைள ம் விைளயாட் த் ைறயின்பால் ஊக்குவிப் 
பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்படேவண் ம். ஏன் நான் 
இதைனச் ெசால்கின்ேறன் என்றால், இப்ெபா  
எங்க ைடய அைமச்சிேல விைளயாட் ப் பயிற்சியாளர் 
க க்கான ேதா்  நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்ற . 
இதற்காகக் கிட்டத்தட்ட 35,000 ேபா் விண்ணப்பித்தி க் 
கிறார்கள். இதற்கு விண்ணப்பித்தி க்கின்ற மைலயகப் 
பிள்ைளக க்கு ேதசிய மட்டத்திேலா, மாகாண மட்டத்திேலா 
எந்தவிதமான சான்றித ம் இல்ைல. இதனால், அவர்கள் 
ஒ க்கப்ப கின்றார்கள். இேத பிரச்சிைன மட்டக்களப் , 
யாழ்ப்பாணம் ேபான்ற பகுதிகைளச் ேசா்ந்தவர்க க்கும் 
இ க்கிற . ஆகேவ, ெபா வாக எல்லா இடங்களி ம் 
விைளயாட் த் ைறையச் சமமாக அபிவி த்தி ெசய்தால் 
மட் ேம, இவர்க க்குத் ேதசிய அளவி ம் மாகாண 
அளவி ம் ெசன்  ெவற்றி ெப வதற்குச் சந்தர்ப்பம் 

693 694 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

கிைடக்கும். இவ்வாறான சந்தர்ப்பம் கிைடக்கும் பட்சத்தில் 
மட் ேம, இவர்க க்கு ேவைலவாய்ப்  கிைடக்கும். தமிழ் 
பகுதிகைளச் ேசாந்்த மாணவர்கள் ேவைலவாய்ப்ைபப் 
ெப வ  மிக ம் கஷ்டமான ஒ   விடயமாகக் காணப் 
ப கின்ற . எனேவ, இந்த மாணவர்க ம் ேதசிய, மாகாண, 
மாவட்ட மட்டங்களில் விைளயாட் க்களில் ஈ ப வதற்கு, 
உாிய ஊக்குவிப்  நடவ க்ைககைள விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சு எ க்கேவண் ம் என்  ேகட் , என் ைடய 
உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி. 

 
[අ.භා. 5.03] 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම උසස ්අධ්යාපන 

හා මහාමාර්ග අමාත්යාංශය යටෙත් පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක් 
ඉදිරිපත් කර, ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන ෙවලාෙව් කථා කරන්න 
ලැබීම ගැන මා සතුටු වනවා. මට කාලය ලබා දීම සම්බන්ධව 
පළමුව මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

යහපාලන ආණ්ඩුව යටෙත් ගත වූ ෙම් අවුරුදු 2½ක කාලය 
තුළ උසස ් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යාංශෙයන් සිදු වුණු 
ෙසේවය අපි දැක්කා. රාජපක්ෂ පාලන කාලෙය්දී  highways ෙදකක් 
විතර හදලා,  "අපි තමයි පාරවල් හැදුෙව්" කියලා ඒ  ෙගොල්ෙලෝ 
නිතරම පුරසාරම් ෙදඩුවා. හැබැයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
අපි ෙම් අවුරුදු 2½ තුළ බහුතරයක් හැදුෙව් ගෙම් පාරවල්. අවුරුදු 
10ක් තිස්ෙසේ තාර ටිකක් වැටුෙණ් නැති පාරවල්, තාර දමා 
පතිසංස්කරණය කරන්න අපට පුළුවන් වුණා; අලුෙතන් හදන්න 
අපට පුළුවන් වුණා. ඒ වාෙග්ම ගම්වල පාරවල් කාපට් කරන්න 
අපට පුළුවන් වුණා. ගම්වල පාරවල් අපට ඒ විධියට සංවර්ධනය 
කරන්න පුළුවන් වුෙණ්, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ආණ්ඩුව ගමට, ගෙම් 
ආර්ථිකයට ශක්තියක් ෙදන්න ඕනෑ, ගෙම් ජනතාව සවිබල 
ගන්වන්න ඕනෑ කියන මතෙය් හිටපු නිසායි. ඊට සමගාමීව 
අධිෙව්ගී මාර්ග හදන්න ඕනෑ කියන මතෙය් සිටි නිසා, එහි මූලික 
වැඩකටයුතු අවුරුදු 2ක් ඇතුළත කරලා ෙම් වන විට කුරුණෑගල 
හරහා යන නුවර අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් වැඩකටයුතු ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා. එහි වැදගත්ම කාරණය තමයි, ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ග ඉදි 
කිරීෙම් ෙකොන්තාත්තුව ලබා දී තිෙබන්ෙන් ෙද්ශීය සමාගම් 13කට 
වීම. ෙද්ශීය සමාගම් 13කට ෙම් ෙකොන්තාත්තුව ලබා දීම හරහා 
අෙප් සමාගම්වලට ෙලෝකෙය් ඕනෑම ඉදි කිරීම් 
ෙකොන්තාත්තුවකට, අධිෙව්ගී මාර්ග ෙකොන්තාත්තුවකට ෙටන්ඩර් 
ඉදිරිපත් කරන්න සුදුසුකම ලැෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි ඒ සඳහා මුදල් පතිපාදන ෙහොයාෙගන 
තිෙබන්ෙන්ත් ෙද්ශීය බැංකු ආධාර මතයි. ඒකත් සුවිෙශේෂී 
ජයගහණයක්. අපි දන්නවා, අද ඒ සමාගම් ඉතාම ෙහොඳින්  එම වැඩ 
කටයුත්ත කරෙගන යන බව. ඒ වාෙග්ම එම ෙටන්ඩරෙය් මිල 
ගණන් ගැනත් අපි කථා කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මාතර සිට හම්බන්ෙතොට 
දක්වා ඉදි ෙකෙරන අධිෙව්ගී මාර්ගය ගැන කථා කරද්දී එක 
ෙකොටසක, -එම ෙකොටස ෙමොකක්ද කියලා මට මතක නැහැ. මට 
මතක හැටියට තංගල්ල ආසන්නෙය් තිෙබන ෙකොටස.- ඉදිකිරීෙම් 
ෙකොන්තාත්තුව ලබා දීෙම්දි කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්, 
ඉංජිෙන්රු ඇස්තෙම්න්තුවට වඩා සියයට 32ක් වැඩිෙයන් වූ මිල 
ගණන්වලටයි. Tender procedure එකට අනුව සාමාන්යෙයන් 
ඉංජිෙන්රු ඇස්තෙම්න්තුවට වඩා යන්න පුළුවන් උපරිමය සියයට 
30යි. ඒ සිමාවත් ඉක්මවා ගිහිල්ලා ෙටන්ඩරය පදානය කර 

තිෙබනවා. හැබැයි, අපි ෙද්ශීය සමාගම්වලට දුන් ෙකොන්තාත් 13 
ඉංජිෙන්රු ඇස්තෙම්න්තුවට වඩා සියයට 8යි මිල වැඩි. එය විශාල 
ජයගහණයක්.  

ඒ විතරක් ෙනෙවයි. 2014ට සාෙප්ක්ෂව ගත්තාම ව්යාපෘති 
ගණනාවකම විශාල ෙලස මිල ගණන් අඩු වුණා. නමුත්, three-
wheeler parksවල මං ෙකොල්ල කාපූ චණ්ඩි, මී හරක් පට්ටි බලපු 
කට්ටිය දැන් කිසිම හරයක් නැති කථා කිව්වා. ඒ අයට ෙම්වා 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. 

උදාහරණයක් විධියට කිව්ෙවොත්, 2014 දකුෙණ් සිදු කළ 
iRoad ව්යාපෘතියට වැය කළ මිල ගණන්වලට වඩා අෙප් වයඹ 
පළාෙත් සිදු කළ iRoad ව්යාපෘතිෙය් මිල ගණන් සියයට 18ක් 
අඩුයි. අපි ෙම් යහ පාලනය තුළින් ව්යාපෘති සඳහා වැය කරන මිල 
ගණන් අඩු කර තිෙබනවා, ව්යාපෘතිවල පමිතිය වැඩි කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ගෙම් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න, ගෙම් 
පාරවල් ටික හදලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රටට අවශ්ය අධිෙව්ගී 
මාර්ග හදන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. පසුගිය කාලෙය් මාර්ග 
72ක් ෙහෝ 73ක් ඉදි කිරීමට කිසිදු ෙටන්ඩර් කැඳවීමකින් ෙතොරව 
ලබා දුන්නා. මම විපක්ෂෙය් සිටියදී මට මතකයි, unsolicited 
proposals ඉදිරිපත් කළ ඒ නිෙයෝගය එදා ඉරලා විසි කළා. 
තමන්ෙග් ගජ මිතුරන් අරලියගහ මන්දිරයට ෙගනැල්ලා ඒ විධියට 
ව්යාපෘති 73ක් කිසිදු ෙටන්ඩර් කැඳවීමකින් ෙතොරව ෙබදුව බව අපි 
අහලා තිෙබනවා. අපි එෙහම ෙබදලා නැහැ; අපි එෙහම කරලා 
නැහැ. අපි ෙටන්ඩර් කැඳවලායි ෙකොන්තාත් ලබා දී තිෙබන්ෙන්. 
ඉදිරිෙය්දී සිදු කරන යම් යම් ව්යාපෘති අපි විනිවිදභාවෙයන් 
යුක්තව, ඕනෑ ෙකෙනකුට අභිෙයෝග කරන්න පුළුවන් ආකාරයට, 
Swiss challenge කමයට කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. අපි 
ඒකයි  කියන්ෙන්, ෙම් ආණ්ඩුව යහ පාලන පතිපත්ති මත කටයුතු 
කරනවා කියලා.  

අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. එතුමා පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව 
හැම ෙකනාටම මාර්ග ඉදි කිරීෙම් ව්යාපෘති ලබා දී තිෙබනවා. 
උදාහරණයක් විධියට කිව්ෙවොත්, අෙප් කීඩා ඇමතිතුමා බිංගිරිය 
ආසනෙය් හිටපු ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සංවිධායකතුමා. 
එතුමාටත් කිෙලෝ මීටර් 10ක් ඉදිකිරීෙම් ව්යාපෘති ෙදනවා; මටත් 
ෙදනවා. අෙප් ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා ෙසේවය 
කරන්ෙන් ඒ විධියටයි. අෙප් අෙනක් ඇමතිවරුත් ඒ විධියට වැඩ 
කරනවා නම් තමයි ෙහොඳ.  

අෙප් මහාමාර්ග අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඉතාම ෙහොඳින් 
එතුමාෙග් වැඩ කටයුතු කරෙගන යනවා. පසුගිය කාලෙය් සිටි 
ෙල්කම්වරු කටයුතු කළාට වඩා ඉතාම ෙහොඳින් විනිවිදභාවෙයන් 
යුක්තව කටයුතු කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය් සභාපතිතුමා ඇතුළු අෙනකුත් නිලධාරින් ෙමම 
කටයුතු කිරීෙම්දී අෙප් ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාට 
විශාල ශක්තියක් ලබා දී තිෙබනවා. ඒ ගැනත් මා විෙශේෂෙයන්ම 
මතක් කරන්න ඕනෑ.  ගරු ඇමතිතුමනි, මහාමාර්ග අමාත්යාංශෙය් 
වැඩකටයුතු ගැන අපි සතුටු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යහපාලන ආණ්ඩුවට තවම 
අවුරුදු 2යි. අපි තවමත් ජයගහණ ලබාෙගන යනවා. අපි පසුගිය 
කාලෙය් රෙට් නීතිය හැදුවා; ව්යවස්ථා සංෙශෝධන ෙගනාවා.     
රට තුළ- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 
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ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් කාරණය කියා කථාව 

අවසන් කරන්නම්. 

නමුත්, අපට කරන්න බැරිව ගිය එකක් තිබුණා. ඒ තමයි 
ෙහොරු අල්ලන එක. හැම දාම අෙපන් අහන්ෙන්, "ෙකෝ ෙහොරු 
ඇල්ලුවාද?" කියලායි. අපටත් සැකයක් තිබුණා, ෙහොරු අල්ලන 
එක නවත්වන්ෙන්, ඒ කටයුතු block කරෙගන ඉන්ෙන් 
ජනාධිපතිතුමා ද, අගමැතිතුමාද, නැත්නම් ෙවනත් බලෙව්ගයක්ද 
කියලා. හැබැයි, අපට ඊෙය්-ෙපෙර්දා ඔප්පු වුණා, ෙම් ෙහොරු 
අල්ලන එක නතර කරෙගන හිටිෙය්, ඒ කටයුතු පමාද කෙළේ 
අෙප්ම අධිකරණ ඇමතිතුමා බව. ඒ නිසා  අධිකරණ ඇමතිතුමාට 
අපි කියලා තිෙබනවා, "ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව යටෙත් ෙහොරු 
අල්ලන කටයුතු ෙව්ගවත් කිරීමට අවශ්ය කරන කටයුතු කරන්න 
කරුණාකරලා  තනතුෙරන් ඉවත් ෙවන්න" කියලා. එම තීන්දුව අද
-ෙහටම ලැෙබයි.  දැන් තීන්දුව ලැබිලාද කියා මම දන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, ෙම් ෙවනෙකොට විපක්ෂෙය් ෙසේරම හැංගිලා. දැන් ගරු 
සභාෙව් එක් ෙකෙනක්වත් නැහැ. ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුතමනි, දැනටමත් ෙහොරු භය ෙවලා වාෙග්. ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් එක මන්තීවරෙයකුවත් ෙම් පැත්ත පළාතක නැහැ. 
විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා සම්බන්ධ තීන්දුව ෙදන්න ඔන්න-
ෙමන්න කියා තිෙබද්දී ෙහොරු ටික හැංගිලා. ෙමොකද, ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
දන්නවා ෙහට-අනිද්දාම එතුමන්ලාට තීන්දුව ෙදනවා කියලා. අද 
එතුමන්ලා විජයදාස රාජපක්ෂ මහත්තයා ආරක්ෂා කරන 
පතිපත්තිෙය් ඉන්ෙන් ෙවන ෙමොකක්වත් නිසා ෙනොෙවයි. බලන 
ෙකොට එතුමා නිසා තමයි ඒ ෙගොල්ෙලෝ ෙමච්චර කාලයක් ආරක්ෂා 
ෙවලා ඉඳලා තිෙබන්ෙන්.  ෙමච්චර දවසක් කකුළුවා හැළිෙය් 
නැටුවා. ඔන්න දැන් වතුර ටික රත් ෙව්ෙගන එනවා . එම නිසා 
පරිස්සෙමන් ඉන්න කියලා අපි කියනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
[பி.ப. 5.09] 
 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

நைடெப கின்ற உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 
அைமச்சின் குைறநிரப் ப் பிேரரைண ெதாடர்பான 
விவாதத்திேல ேபசுவதற்கு வாய்ப்பளித்தைமக்கு த ல் 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். உண்ைமயிேல, 
நாங்கள் எதிர்க்கட்சியில் இ ந்தா ம் 2015ஆம், 2016ஆம் 
ஆண் க க்கான வர -ெசல த்திட்டம் உட்பட இந்த 
நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் நடவ க்ைககள் பலவற் க்கு 
ஒத் ைழப்  வழங்கிக்ெகாண் க்கின்ேறாம். இதற்கு இரண்  
காரணங்கள் இ க்கின்றன. ஒன் , எங்க ைடய மக்க க்கு 
ஒ  சிறந்த தீர் த் திட்டத்ைதப் ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ம் 
என்ப . அ த்த , எங்க ைடய மக்களின் அபிவி த்தி சார்ந்த 
விடயங்கள். இந்த இரண்  விடயங்கைள ம் நாங்கள் 
க த்தில்ெகாண் தான் வர -ெசல த்திட்டம் உட்பட இந்த 
நல்லாட்சியின் நடவ க்ைகக க்கு ஆதர  
வழங்கிவ கிேறாம்.  

இ ந்தேபாதி ம், வடக்கு, கிழக்கிேல எங்க ைடய மக்கள் 
எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனகள், பல்ேவ பட்ட 
ேதைவப்பா கள் குறித்  நாங்கள் 2015ஆம் ஆண்  
ெதாடக்கம் பல்ேவ  ன்ெமாழி கைளச் ெசய்தி ந்தா ம், 
எங்க ைடய மக்கள் சில அைமச்சுக க்கூடாக மாத்திரேம 

அத்தைகய ேவைலத்திட்டங்களில் ஓரளைவப் ெபற் க் 
ெகாள்ளக்கூ ய வாய்ப்  இ க்கிற . அந்த வைகயில் இந்த 
நாட் ல் இ க்கின்ற அைமச்சுக க்குள்ேள எங்க ைடய 
க த் க்கைள ம் ெசவிம த் , கூ தலான விடயங்களில் 
எங்கேளா  இைணந்  ெசயற்ப கின்ற ஓர் அைமச்சாக  உயர் 
கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சு இ க்கின்ற . அந்த 
அ ப்பைடயில் ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கைள நான் இந்த 
இடத்திேல பாராட் கின்ேறன். அவர் தன் ைடய அைமச்சு 
சார்ந்த ேவைலத்திட்டங்கைள ன்ென க்கும்ெபா , 
எங்க ைடய க த் க்கைள ம் ெசவிம த் , எங்கைள ம் 
உள்வாங்கிக்ெகாண்  பயணிக்கின்றார். அதற்காக,  நான் 
அவ க்கு நன்றி கூ கின்ேறன்.  

உண்ைமயிேல கடந்த ன்  தசாப்த கால - 30 வ ட கால 
த்தத்திேல எங்க ைடய மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ள்ள 

கிராமிய திகள் மிக ம் ேமாசமான ைறயிேல பாதிக்கப் 
பட் க்கின்றன. அங்கு சுமார் 85 தமான நிலப்பரப்பிைனக் 
ெகாண்டதாகக் கிராமங்கேள காணப்ப கின்றன. 1,085க்கு 
ேமற்பட்ட கிராமங்கைளக் ெகாண்ட இப்பகுதியில்  
ெப ம்பாலான திகள்  மண் திகளாக, கிரவல் திகளாக 
இ க்கின்றன. அந்த திகள் த்த காலத்தில் ெதாடர்ச்சியாக 
இரா வத்தின் கட் ப்பாட் க்குள் இ ந்ததனால், 30- 40 
வ டங்களாக எந்தவிதமான அபிவி த்தி ம் இல்லாமல் 
இ க்கின்றன.  

குறிப்பாக, கடந்த அரசாங்கக் காலத்திேல 'கிழக்கின் 
உதயம்' என்ற வைகயில் அங்கு அபிவி த்திசார் திட்டங்கள் 

ன்ென க்கப்பட்டா ம், அ  நகர்ப் றம் சார்ந்த தி 
அபிவி த்திையத்தான் ெப மள  ைமயப்ப த்தியதாக 
இ ந்த ; கிராமப் ற திகைளச் ெசப்பனி கின்ற பணிகள் 
மிக ம் மந்தகதியில் இ ந்தன. இந்த அ ப்பைடயிேல இந்த 
அரசாங்கம் குறிப்பாக அைமச்சர் அவர்கள் கிராமிய திகைள 
அபிவி த்தி ெசய்கின்ற ெசயற்றிட்டத் க்கும் கிராமியப் 
பாலங்கைள அபிவி த்தி ெசய்கின்ற ெசயற்றிட்டத் க்குமாகக் 
கூ தலான நிதிைய எம  மாவட்டத் க்கு வழங்கியி ப் 
பதற்காக நான் அவ க்கு நன்றி கூ கின்ேறன்.  

மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ைடய கிராமிய திகைள ம் 
மற் ம் 07 பாலங்கைள ம்  னரைமப்பதற்காக கிட்டத்தட்ட 
எட்டாயிரம் மில் யன் பாய் வழங்கப்பட் க்கின்ற . 
குறிப்பாக மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல இ க்கின்ற மக்கள் 
இந்த 07 பாலங்க ம் னரைமக்கப்படாததால் 
நீண்டகாலமாகத் ெதாடர்ச்சியாகப் பல்ேவ பட்ட 
பிரச்சிைனகைள மற் ம் உயிாிழப் க்கைளச் சந்தித்  
வந்தி க்கின்றார்கள். 2015ஆம் ஆண் ந்  இந்த 07 
பாலங்கைளப் பற்றி ம் நாங்கள் ெதாடர்ச்சியாகப் ேபசி 
வந்தி க்கின்ேறாம். அவற்றில் கிரான் பாலம், கு மண்ெவளி - 
மண் ர் பாலம், நாிப் ல் ேதாட்டம் - பன்குடாெவளிப் பாலம், 
கிண்ைணய  - க்கன்தீ ப் பாலம், சந்திெவளி - 
திகி ெவட்ைடப் பாலம், மைலயார்கட்  - இராைணம ப் 
பாலம் அத் டன் ேகாட்ைட ைனப் பாலம் என்பன அடங்கும். 
இந்தப் பாலங்கள் குறித்  நாங்கள் ெதாடர்ச்சியாகப் ேபசிய  
மாத்திரமல்லாமல், அைமச்சர் அவர்களிட ம் சம்பந்தப்பட்ட 
அதிகாாிகளிட ம் இ  ெதாடர்பான ெசயற்றிட்டங்கைள ம் 
சமர்ப்பித்தி ந்ேதாம். அ மட் மல்ல, 2015ஆம் 2016ஆம் 
ஆண் க க்கான வர  ெசல த்திட்டங்கள் சமர்ப்பிப்பதற்கு 

ன்னதாக நாட் ன் பிரதம அைமச்சர் அவர்கைளக்கூட 
சந்தித் ப் ேபசி, இத்தைகய ெசயற்றிட்டங்கைள 

ன்ெமாழிந்தி ந்ேதாம். நாங்கள் ன்ெமாழிந்த அந்தச் 
ெசயற்றிட்டங்கைளக் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
கவனத்தில் எ த் , அந்தப் பாலங்கள் அைனத் க்கும் 
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அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரத்ைதப் ெபற்  நிதிெயா க் 
கியைமக்காக அவ க்கு நான் மீண் ம் நன்றி கூ கின்ேறன்.  

குறிப்பாக கிரான் பாலத் க்காக 1,531 மில் யன் பா ம் 
அ ேபான்  கு மண்ெவளி - மண் ர் பாலத் க்காக 1,400 
மில் யன் பா ம் நாிப் ல் ேதாட்டம் - பன்குடாெவளிப் 
பாலத் க்கு 650 மில் யன் பா ம் கிண்ைணய  - 

க்கன்தீ ப் பாலத் க்காக 850 மில் யன் பா ம் 
சந்திெவளி - திகி ெவட்ைடப் பாலத் க்காக 1,200 மில் யன் 

பா ம் மைலயார்கட்  - இராைணம ப் பாலத் க்காக 120 
மில் யன் பா ம் ேகாட்ைட ைனப் பாலத் க்காக 185 
மில் யன் பா ம் ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . இதிேல 
குறிப்பாக ேகாட்ைட ைனப் பாலத் க்குாிய ேவைலகள் 
நைடெபற் க் ெகாண் க்கின்றன.  

கடந்த காலத்திேல பாரா மன்ற உ ப்பினர் 
அ ப்பைடயிேல அபிவி த்தி ெசய்வதற்காகத் தார் திகள் 
ெதாி ெசய்யப்பட்  60 மில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட்ட 
ேவைளயிேல, கிராமங்கைள ேநாக்கித்தான் நாங்கள் அந்த 
நிதிையச் ெசலவழித்ேதாம்.  அ ேபான்  'ெகாங்கிறீட்' 

திக க்காக 40 மில் யன் பாைய வழங்குவதற்கு 
இப்ெபா  அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப் 
பட் ந்தா ம், அ  ைமயாகக் கிைடக்கப் ெபறவில்ைல. 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் அைத ம் கவனத்திற்ெகாண்  
அத்தைகய 'ெகாங்கிறீட்' திக க்காக நிதிெயா க்கித் 
த வாேரயானால், நாங்கள் கிராமங்களிேல ெதாி ெசய் 
தி க்கின்ற அந்த திகைள மைழக்காலத்திற்கு ன்ேப 
அைமக்கக்கூ யதாக இ க்கும் என்பைத ம் இந்த இடத்திேல 
ெதாிவித் க்ெகாண் , வாய்ப் க்கு நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරුඅර්ජුන රණතුංග ඇමැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

8ක කාලයක් තිෙබනවා.   

 
[අ.භා. 5.15] 
 
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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු  මන්තීතුමනි,  අද දින ඉදිරිපත් කරන ලද 

කීඩා පනත යටෙත් නිෙයෝගය පිළිබඳව විවාද කරන  ෙම්  
අවස්ථාෙව් ඒ ගැන  මටත් වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට ෙව්ලාව 
ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් කීඩා 
අමාත්යාංශෙය් ෙසේවෙය් නියුතු ෙහෝ ඊට පත් කරනු ලැබ ඇති රාජ්ය 
ෙසේවකෙයකුට ෙම් පනත හරහා කීඩා සංගම්වල නිලතල දැරීෙම් 
අයිතිවාසිකම තිෙබනවා. කීඩා අමාත්යාංශය කියන්ෙන් ෙම් රෙට් 
කීඩාව පරිපාලනය කරන ආයතනයයි. කීඩා සංගමයකට, 
කීඩකෙයකුට ෙහෝ කීඩාවලට අවශ්ය ෙවනත් ෙදයක් සම්බන්ධව 
පශ්නයක් තිබුෙණොත්, එය නිරාකරණය කර ගන්න යන්න තිෙබන 
එකම තැන තමයි කීඩා අමාත්යාංශය.  

පසුගිය කාලෙය් කීඩා අමාත්යාංශෙය් හිටපු නිලධාරින්, එෙහම 
නැත්නම් පත් කරලා හිටපු නිලධාරින් කීඩා සංගම්වල නිලතල 

දැරුවා. ඒ හරහා පසුගිය කාලෙය් කීඩා සංගම්වලට  විශාල 
වශෙයන් බලපෑම් ඇති වුණු අතර, ඊට අමතරව වැරැදි කියා වසන් 
කිරීමට කීඩා අමාත්යාංශෙය් සිටි ෙබොෙහෝ  නිලධාරින් කටයුතු 
කළා. 1973 අංක 25 දරන කීඩා පනත මීට අවුරුදු 40කට 
ඉස්ෙසල්ලා ඇති කළ ඉතා වැදගත් පනතක්. අද ෙවනෙකොට  එම 
පනතට යම් යම් ෙවනස්කම් කළ යුතුයි කියලා මමත් පිළිගන්නවා. 
හැබැයි, කීඩා පනතක් සංෙශෝධනය කළ යුත්ෙත් රෙට් අවශ්යතාව 
ෙවනුෙවනුයි. එෙහම නැතිව පුද්ගලයන් කිහිප ෙදෙනකුට ෙහෝ 
ආයතන කිහිපයකට  අයිතිවාසිකම් ලබා ෙදන්න ෙනොෙවයි. මට 
ෙපනී යන ආකාරයට ෙම් වාෙග් පනත් සංෙශෝධනය කිරීෙම් 
පධාන අරමුණ විය යුත්ෙත් රෙට් කීඩාව ආරක්ෂා කිරීමයි. කීඩා 
අමාත්යාංශ ෙය් නිලධාරින්ට නිෙයෝජිතයන් හැටියට ඕනෑම 
ආයතනයක ඉන්න පුළුවන්. නමුත්,  එතැන බලතල දැරීම නුසුදුසු 
ෙදයක් කියලා මම හිතනවා. මම ෙම් ගැන විෙශේෂෙයන් සඳහන් 
කරන්ෙන් පසුගිය කාලෙය් ෙම් වාෙග් අත්දැකීම්වලට මුහුණ දුන් 
නිසායි.  

ෙම් රෙට් අණපනත්, නීති ෙරගුලාසි  ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. 
නමුත්, කීඩා අමාත්යාංශය ෙම්වා කියාත්මක කරනවාද කියලා අපි 
ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් කීඩා නීතිය තිෙබනවා; අණ 
පනත් තිෙබනවා. නමුත්, අවාසනාවකට කීඩා අමාත්යාංශෙය් 
සමහර නිලධාරින් ෙම්වා කියාත්මක ෙනොකිරීම නිසා අද විශාල 
ගැටලු ඇති ෙවලා තිෙබනවා. කීඩා පනත සංෙශෝධනය කිරීෙම්දී 
අෙප් රටට උචිත, අෙප් රටට අවශ්ය ආකාරයට සංෙශෝධනය 
කරනවා මිස, පිටරට කිකට් ආයතනයකට ෙහෝ ෙවනත් 
ආයතනයකට අවශ්ය ආකාරයට සංෙශෝධනය කිරීම ෙනොෙවයි 
කළ යුත්ෙත්.   ෙම්වා ෙවනස් කරනවා නම් කළ යුත්ෙත් අෙප් 
රටට ගැළෙපන කමෙව්දයකට අනුවයි. පසුගිය කාලෙය් කීඩා 
අමාත්යාංශය, කීඩා පනත සංෙශෝධනය කිරීම සම්බන්ධෙයන්  යම් 
යම් තීරණ ගත් බව අපි දැක්කා. එම තීරණ නැවත ෙවනස් 
කරනවා. කීඩා නිලධාරින් මීට වඩා වගකීමකින්  කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ කියලා මම කියනවා.  

2015 වර්ෂෙය් ෙවොලිෙබොල් සංගමෙය් නිලවරණයක් 
පැවැත්වුණු බව අපි දන්නවා. අපි හැම ෙදනාම ඒ ගැන දන්නවා. 
එහිදී සිදුවූ අසාධාරණයට විරුද්ධව මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් 
සභාවට යන්න සිද්ධ වුෙණො. මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාෙවන් 
තීරණයක් දුන්නාට, කීඩා අමාත්යාංශය ඒ ගැන ෙසොයලා බැලුෙව් 
නැහැ. ෙමන්න ෙම්වා තමයි අපි හදන්න ඕනෑ. නීති තිෙබනවා. එම 
නීති කියාත්මක කිරීමට කීඩා අමාත්යාංශය මීට වඩා වගකීමක් ගත 
යුතුයි. කීඩා ඇමැතිතුමා ෙම් ගැන ෙසොයා බලා දැඩි තීරණ ගත 
යුතුයි කියලා මම හිතනවා. ෙමොකද, මටත් ෙම් ගැන අත්දැකීම් 
ලැබිලා තිෙබනවා. මම පසුගිය කිකට් නිලවරණයට ඉදිරිපත් වුණු 
ෙව්ලාෙව් සිදු වුණු අසාධාරණයක් ෙවනුෙවන් කීඩා අමාත්යාංශයට 
ගිහින් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ෙම් රෙට් හැම ෙදනාම දන්නා 
ව්යාපාරිකයන්ට තිෙබන ව්යාපාර ෙමොනවාද කියලා දැන ගත්තත්, 
කීඩා අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් ඒක පිළිගන්න කැමැති වුෙණ් 
නැහැ. මම මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාවටත් ගියා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අමාත්යවරයකු  හැටියට 
සිටියත්, මාස 8ක්  ගත වනතුරුත් ෙමයට  අදාළ වාර්තාව තවම 
ලබා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙද්වල් තමයි අපි ෙම් රටින් ඉවත් කළ 
යුත්ෙත්. ෙද්ශපාලන වශෙයන් එක එක මතිමතාන්තර අපට 
තිෙබන්න පුළුවන්. අපි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙවන්න පුළුවන්, 
යූඑන්පී එෙක් ෙවන්න පුළුවන්, ෙජ්වීපී එෙක් ෙවන්න පුළුවන්. 
නමුත් අපි රට ෙවනුෙවන් තීරණ ගන්නෙකොට නිවැරැදි තීරණ 
ගැනීම ඉතාම වැදගත් වනවාය කියලා මා හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් ගැන දීර්ඝව කථා 
කරනෙකොට මූලික පශ්නයක් වශෙයන් මා දකින්ෙන්, කිකට් 
කීඩාව පිළිබඳ පශ්නයයි. මට ෙම් අවස්ථාව ලැබුණු නිසා ඒ ගැනත් 

699 700 

[ගරු එස්. වියාෙල්න්දිරන් මහතා] 
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කරුණු කිහිපයකින්  යම්  දැනුවත් කිරීමක් කළ යුතුයි කියලා මා 
හිතුවා.  2015 වර්ෂෙය් අෙප් ෙලෝක කුසලාන කණ්ඩායම 
තරගාවලියට යන්න මාස 2කට විතර කලින් ඔවුන් FCID එකට 
ෙගන ගිහින් පරීක්ෂණය කළ බව අපි දැක්කා. කීඩකයන් 
කිහිපෙදනකු පරීක්ෂණය කරන්න ෙගන ගිහින් ඔවුන්ෙග් 
මානසිකත්වය බිඳ දමලා තමයි ඔවුන් ඒ තරගාවලියට යැව්ෙව්. 
ෙමවැනි ෙද්වල් සිදු වනෙකොට කීඩා අමාත්යාංශය මීට වඩා වග 
කීමකින් තීරණ  ගත යුතුයි කියා මා හිතනවා.  ෙමවැනි ෙද්වල් 
කළ යුත්ෙත් කාලයත් එක්කයි.  තරගාවලියට යන කීඩකයන්; රට 
නිෙයෝජනය කරන කීඩකයන්; තරගාවලියට ෙත්රුණු කීඩකයන් 
තරගාවලියකට යන්න කලින් FCID එකට යවලා, පැය ගණනක් 
පශ්න කළා. එක කීඩකෙයක් දවස් 5ක් ෙරෝහෙල් නැවතිලා සිටියා. 
මා හිතන හැටියට ෙමවැනි සිදුවීම් හරහා තමයි අද කිකට් කීඩාවට 
ෙම් පශ්නය ඇතිෙවලා තිෙබන්ෙන්. නුසුදුසු පුද්ගලයන් කිකට් 
කීඩාවට ඇවිල්ලා තිෙබන එක ගැන අවුරුදු 2ක් තිස්ෙසේ අපි කිව්වා. 
මා ෙමතැනදී දකින ෙද් තමයි, කීඩකයන් ආරක්ෂා කරන වැඩ 
පිළිෙවළක් තිබිය යුතුයි කියන එක. කීඩකයන් නැති වුෙණොත් ෙම් 
කීඩාවන් නැති ෙවනවා. ඒක කිකට් කීඩාව ෙවන්න පුළුවන්; 
ෙවනත් කීඩාවක් ෙවන්න පුළුවන්. අද ෙපේක්ෂකෙයෝ කලබල 
ෙවනවා. නමුත් වැරැදිකාරයා කවුද? වැ රැදිකාරයා ෙවන්ෙන් ෙහොඳ 
පුද්ගලෙයෝ. පසුගිය තරගාවලියන් පරාජය වනෙකොට හිටපු 
පුහුණුකරු එළවා දැම්මා.  ඊළඟට ෙදවනුව කෙළේ නායකයාත් 
එළවා දැම්ම එකයි. හැබැයි පරිපාලනෙය් තිෙබන වරද ගැන 
කවුරුත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒවා යට ගහලා ෙවනත් 
ෙකෝණයකට යවන්න හදනවා. දැන් අලුත්ම ෙද් තමයි, ෙම් 
වරදවල් සියල්ලම මෙග් සෙහෝදර හිටපු කිකට් කීඩකයකු වන අද 
පරිපාලනෙය් ඉන්න  අසංක ගුරුසිංහ මත පටවන්න හදන එක. 
අෙප් කීඩකයන් ආරක්ෂා කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ කීඩා අමාත්යාංශය 
යටෙත් මීට වඩා ෙහොඳින් සිදු කළ යුතුයි කියලා මා හිතනවා. 
ෙමොකද, කිකට් කීඩකයකු හැටියට මා දන්නවා, කිකට් කීඩාව 
ජාත්යන්තරයට ෙගන යන්න ෙම් කීඩක දරුවන් විශාල කැපවීමක් 
කරනවාය කියලා. නමුත් අද ඒ කීඩකයන්ෙග් මානසිකත්වය 
වැටිලා තිෙබන්ෙන් පරිපාලනෙය් තිෙබන දුර්වලතා නිසායි. 
සූදුකාරයන් කීඩාවට ආවාම ෙම්වා සිදුවන එක නවත්වන්න බැහැ. 
අපි ෙම් ගැන පුන-පුනා කියනවා. හැබැයි ෙම්වා නැවැත්විය යුතු 
කමෙව්ද තිෙබනවා; නීතියක් තිෙබනවා. කිකට් කීඩාව පමණක් 
ෙනොෙවයි, ඕනෑම කීඩාවකට සම්බන්ධ වනවා නම් ඍජුව ෙහෝ 
වකව සූදු ව්යාපාරෙය් ඉන්න බැහැ, කීඩා ආම්පන්න ෙගන්වන්න 
බැහැ, පුවත්පත්වලට සම්බන්ධ වන්න බැහැ. ෙම් සියලුම ෙද්වල් 
තිබියදී, කීඩා නීතිය කියාත්මක ෙනොකිරීම නිසා තමයි අෙප් රෙට් 
ෙම් පශ්නය ඇතිෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මා අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මට 

කාලය නැති නිසා,  ෙම් කාරණය කියලා මෙග් කථාව අවසන් 
කරන්නම්. අපි ෙදොස් කිව යුත්ෙත් කීඩකයන්ට ෙනොෙවයි, 
පරිපාලනයටයි. "හූ" කියනවා නම් පරිපාලනයට "හූ" කියන්න, 
කීඩකයන්ට "හූ" කියන්න එපා. ෙම් රට නිෙයෝජනය කරන අෙප් 
දරුවන් කණ්ඩායමක් තමයි, කිකට් කීඩාෙව් ෙයදිලා ඉන්ෙන්. ඒ 
අය ආරක්ෂා කිරීම අපි සියලුෙදනාෙග්ම වගකීමක් ෙවනවා. ඒ 
සඳහා සියලුෙදනාටම එකතු ෙවන්නය කියා ඉල්ලා සිටිමින්,  මට 
ෙම් අවස්ථාව ලබාදීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.  

මීළඟට, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 5.24] 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අධිෙව්ගී මාර්ග 

සංවර්ධනයට අදාළව අමතරව රුපියල් බිලියන 53ක් අනුමත කර 
ගන්න ඇස්තෙම්න්තුවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගය ගැන යමක් කථා කරන්න ඕනෑ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගයට අදාළව 
China Railway First Survey & Design Institute Group Co., 
Ltd. - FSDI - කියන ආයතනය 2014.12.03 දින ගිවිසුම අත්සන් 
කෙළේ, මීට අවශ්ය උපෙද්ශක ෙසේවාවන් සඳහා designing 
ෙවනුෙවන් EXIM බැංකුෙවන් රුපියල් බිලියන 12ක මුදලක් 
ණයක් හැටියට ෙගෙනනවාය කියලා එකඟතාවක් මතයි. දැන් 
අවුරුදු ෙදකහමාරක් FSDI  කියන ආයතනය ෙම් ව්යාපෘතිය 
සඳහා උපෙද්ශක ෙසේවාවන් කරලා තිෙබනවා. නමුත් ඒ බැංකු 
ණය ඒ ආකාරයට අනුමත කරෙගන ලබාෙගන නැහැ. දැන් ෙම් 
අමතර මුදලක් සඳහා ඇස්තෙම්න්තු අනුමත කරන ෙවලාෙව්දී ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් අපට අහන්න තිෙබන පළමුවන පශ්නය තමයි, 
ෙම් උපෙද්ශක ආයතනය එම එකඟතාවට අනුව ණයක් ලබා 
ෙනොෙගන ෙම් උපෙද්ශක කටයුතු කරලා ෙදන්ෙන් ෙනොමිලෙය්ද 
කියන එක. 

එෙහම නැත්නම් contractorsලා හැටියට ඉන්න කැතික් 
සමාගම ෙහෝ ඒ අදාළ අනිකුත් සමාගම් තුන හතෙරන් - චීන 
සමාගම්වලින්ම - ෙගවීම් කරනවාද? අවසානෙය්දී ෙම් එකඟතාවට 
- agreement එකට - අනුව ෙමම අවුරුදු ෙදක හමාරට ඔවුන්ට 
ෙගවීම් කරලා නැති නිසා ඔවුන් ෙපොලී එකතු කෙළොත් අපි 
ෙකොච්චර ෙගවන්න වනවාද කියන බරපතළ පශ්නය තිෙබනවා. 
ඔවුන් අවශ්ය ණය අනුමත කර ෙගනත් නැත්නම්, ඔවුන් ඒ මුදල් 
ෙමහාට ෙගනැල්ලාත් නැත්නම් අවසානෙය් ෙම් ෙගවීම් කටයුතු 
සිදු වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙමොකද, ෙම් වනෙකොට  උපෙද්ශක 
ෙසේවාවයි, ඉදිකිරීමයි එකම රටක ආයතන විසින් කරන නිසා 
බරපතළ ගැටලු -පශ්න- මතුෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
උපෙද්ශකවරුන් design කරලා ෙදන ෙද් තමයි ඉදි කිරීම් 
ආයතනය විසින් කරන්ෙන්. ෙම් ව්යාපෘතිෙය් පධාන ෙද් ෙන් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉදිකිරීම් සහ සැලැසුම් - design - 
කියන එක.  

අද වනෙකොට ලංකාෙව් ඉංජිෙන්රුවන් විශාල පමාණයක් ෙම් 
නාස්තිකාර තත්ත්වය නිසා, සැලසුම්වල තිෙබන අසාර්ථකත්වය 
නිසා, ෙම් සැලසුම්වල මිල අධිකකම නිසා ෙම් ව්යාපෘතිෙයන් 
ඉවත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒක අෙප් රටට වන හානියක්. 
සාමාන්යෙයන් ෙම් චීන ජාතිකෙයකු  ෙමම ව්යාපෘතිය තුළින් 
මාසයකට රුපියල් ලක්ෂ තිහත්, රුපියල් ලක්ෂ පණහත් අතර 
පමාණයක පඩි ලබා ගන්නවා. ඒ ෙගවීම් ෙකෙරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? හුඟක් අය ලංකාවට එන්ෙන් සුදුසුකම් නැතිවයි. ෙම් 
ව්යාපෘතියට මුලින් අත්සන් කරපු අය ෙනොෙවයි අද වැඩ 
කරන්ෙන්. ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු tourist visaවලින් ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. ටික දවසක් යන ෙකොට නම් දකුණු පළාෙත් 
ජනගහනෙයන් වැඩිපුර පංගුව චීන අය ෙවන්නත් පුළුවන්; චීන 
කථා කරන සිංහල අය ඉන්නත් පුළුවන්; සිංහල කථා කරන චීන 
අය ඉන්නත් පුළුවන්; ෙදෙගොල්ලන් මුහු ෙවච්ච කට්ටිය ඉන්නත් 
පුළුවන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 ඒ අයට qualifications නැහැ. සමහරු ෙවනත් සමාගම්වල 
වැඩට එනවා කියලා ඇවිල්ලා ෙම් ව්යාපෘතිෙය් වැඩ කරනවා. 
ෙබොෙහෝ අය tourist visaවලින් ඇවිල්ලා වැඩ කරනවා. ෙම් 
agreement එෙක් තිෙබනවා, ෙම් ව්යාපෘතිෙය් වැඩ කරන චීන 
ජාතිකයන්ට අනිවාර්ෙයන්ම ඉංගීසි පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා ව්යාපෘතියක් සැලසුම් කරන 
ෙකොට ඇතුළත් කරන ෙද්වල්. ෙමොකද, ව්යාපෘතියක් කඩා 
වැටුෙණොත් කඩා වැටුණාම ෙන්. නමුත් ඒ හුඟ ෙදෙනකුට, design 
කරන අයටත් ඉංගීසි බැහැ. ඒක නිසා ගැටලු මතු ෙවලා තිෙබනවා. 
භාෂා පරිවර්තකයන්ට subject එක බැහැ. භාෂා පරිවර්තකයන් 
ඉන්නවා, ඒ ෙගොල්ලන්ට ඉංජිෙන්රු වැඩ බැහැ. ඉංජිෙන්රු වැඩ 
පුළුවන් අයට ඉංගීසි බැහැ. ඒ නිසා ගැටලු මතු ෙවලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි, 
අවුරුදු ෙදකහමාරක් ගත ෙවලත් ෙම් උපෙද්ශකයන්ට බැංකුවක් 
නැත්නම්, තවම ඔවුන් ණය ෙග්න්ෙන් නැත්නම්, එකඟතාවට 
අනුව ඔවුන් මුදල් ෙගනල්ලා නැත්නම් ඔවුන්ට ෙකොෙහොමද ෙගවීම් 
කරන්ෙන් කියලා. ෙගවීම් කරන්ෙන් අපිද, නැත්නම් ඒ contract 
එක භාර ගත්ත සමාගම ද? ඒ පශ්නය අපි ලිහා ගන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට, RDA එකයි -ෙමය නියාමනය කරන අය- 
උපෙද්ශකයනුයි අතර තිෙබන එකඟතාව ෙමොකක්ද? අවුරුදු 
ෙදකහමාරක් ෙවලා ඔවුන් ෙම් මුදල් ලබාෙගන නැත්නම් 
ෙකොෙහොමද ෙගවීම් කරන්ෙන්? ඒ පශ්නය පබල විධියට 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම 
ඉදිකිරීම්වල BOQ හදද්දී ෙමොවුන් වැඩිපුර ඇස්තෙම්න්තු කරලා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ගුවන් පාලම්වලට අදාළව වැඩිපුර 
ඇස්තෙම්න්තු කරලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙසොයා 
බලන්න ගුවන් පාලම්වලට අදාළ spun piles සාමාන්ය අනුපාතයට 
හැදුෙවොත් මීටරයකට රුපියල් 12,000ක් විතර යන්ෙන්. නමුත් ෙම් 
ෙගොල්ලන්ෙග් ඒකට රුපියල් 23,900 ගණනක් ඇස්තෙම්න්තු 
කරලා තිෙබනවා. එතෙකොට රුපියල් බිලියන 20ක විතර පාඩුවක් 
සිද්ධ ෙවනවා. අපි අද අනුමත කරලා ෙදන්න හදනවා රුපියල් 
බිලියන 53ක්. ඇස්තෙම්න්තුවල තිෙබන යථාර්ථවාදී ෙනොවන 
තත්ත්වය නිසා මීටරයකට  රුපියල් 23,900ක්  ඇස්තෙම්න්තු 
කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, ඒෙක් පමාණය ගත්ෙතොත් විශාල 
පමාණයක්. ෙමොකද, අපට ෙප්න්ෙන් ගුවන් පාලම විතරයි. හැබැයි, 
ගුවන් පාලම ඉදි කිරීම් කරද්දී කරන වියදම ඉතාම අධිකයි. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපි අහන්ෙන් එක ෙදයයි. ඩිස්ෙපන්සරිෙය් 
ෙබෙහත් ටික නැතුව රෙට් ජනතාව දුක් විඳිද්දී, අධ්යාපනය 
හදාරන්න තිෙබන ඉස්ෙකෝල වැහිලා යද්දී, ඉස්ෙකෝලවලට අවශ්ය 
ෙඩස්ක්-පුටු නැතිව තිෙයද්දී, තවත් ෙබොෙහෝ අත්යවශ්ය ෙද්වල් 
කරන්න තිෙයද්දී   ෙන්ද ෙම් නාස්තිය කරන්ෙන්? කමක් නැහැ 
ගුවන් පාලම් හදන්න. අධිෙව්ගී මාර්ග හදන්න. ඒවා ෙහොඳයි. 
හැබැයි, ෙම් ඇස්තෙම්න්තුවට ද අනුමත කරන්ෙන්? දැන් 
ෙමොකක්ද අපි අනුමත කරලා ෙදන්ෙන්? කාට ෙගවන්නද අනුමත 
කරලා ෙදන්ෙන්? චීනෙය් ආර්ථික අර්බුදයකට අපි උත්තර 
ෙහොයනවාද? ඇත්තටම ගත්ෙතොත් චීන  Consultancy සමාගමට 
හරි එකඟතාවක් -agreement - එකක් නැහැ. 2014දී ඔවුන් 
ෙපොෙරොන්දු වුණා, චීනෙය් EXIM බැංකුෙවන් රුපියල් බිලියන 
12ක් ෙග්නවා කියලා. ඔබතුමන්ලා ලංකාෙව් උපෙද්ශක 
ෙසේවාවලට ලංකාෙව් ඉංජිෙන්රුවන්  ගත්තා නම්, රුපියල් බිලියන 
4යි ඒ ෙගොල්ලන් කියන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන්ට රුපියල් බිලියන 4න් 
කරන්න පුළුවන් ෙද් තමයි බිලියන 12ක් ෙපොෙරොන්දු ෙවලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා චීනයත් සමඟ කරන්ෙන්. ඒ රුපියල් බිලියන 
12ත් ෙගනැල්ලා නැහැ; ඒ ෙගොල්ලන් ෙගනැල්ලා නැහැ. ෙම් 
ව්යාපෘතිෙය් මූලික එකඟතාවන් ෙම් අය කඩ කරලා තිෙබනවා. 
එෙහම කඩ කරලා තිෙයද්දී තමයි අද අපට ෙගවන්න සිද්ධ කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම පාලම් සඳහා නිෂ්පාදනය කරනු ලබන pre-
girder  සැලසුම් නිවැරැදි නැහැ. ඒ වාෙග්ම, ගුවන් පාලම්වලට 
වියදම ඉතාම අධිකයි. චීන සමාගම්වල අවශ්යතාවලට තමයි ගුවන් 
පාලම් සැලසුම් කරන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අවශ්යතාවට සමහර 
ඒවාෙය් කිෙලෝමීටර් 3ක් වැඩි කරලා තිෙබනවා. පාලම්වලට 
ෙයොදා ගන්නා bearing pads කියන ඒවාට කිසිම අනුමැතියක් 
නැහැ; අනුමැතිෙයන් ෙතොරව තමයි ඒවා ෙයොදා ගැනීම කරන්ෙන්. 
ෙමවැනි අභ්යන්තරික පශ්න රැසක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ලංකාෙව් 
ඉංජිෙන්රුවන් ෙම් ව්යාපෘතිය දමා ගිහින් තිෙබනවා. ෙම් 
ව්යාපෘතිෙය් මුළු ඇස්තෙම්න්තු මුදල රුපියල් බිලියන 243ක්. 
නමුත්, රුපියල අවපමාණය වීම නිසා විතරක් දැනට රුපියල් 
බිලියන 50ක අමතර පාඩුවක්  ෙවලා තිෙබනවා. රුපියල් බිලියන 
53ක් ෙවන් කරලා ෙදන්න අපි දැන් කථා කරනවා. රෙට් 
උතුරන්න සල්ලි තිෙබනවා නම්, රුපියල් බිලියන 53ක් ෙවන් 
කරලා ෙදන එක ෙහොඳයි. දැන් සල්ලි නැති නිසා, ෙම් සතිෙය්ම අපි 
ෙද්ශීය ආදායම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනනවා, පුණ්ය 
ආයතනවලිනුත් බදු අය කරන්න; කලාකරුවන්ට තිබිච්ච 
පහසුකම් නැති කරන්න; පිට රට ගිය අයෙගන් බදු අය කරන්න. 
සාමාන්ය මිනිස්සුන්ෙගන් බදු අය කරලා තමයි ෙම් ෙදන්ෙන්.  

සාමාන්ය මිනිස්සුන්ෙගන් අය කරලා, ඔවුන්ට 
ඩිස්ෙපන්සරිෙයන් ෙබෙහත් ගන්න තිෙබන සල්ලි ටික, 
ඉස්ෙකෝෙල් හදන්න තිෙබන සල්ලි ටික, ගරු මන්තීතුමන්ලා 
කිව්ව ආකාරයට ඔවුන්ෙග් දුක්ගැනවිලි හැටියට ඉදිරිපත් කරන 
පාලමක් හදා ගන්න, ගෙම් පාරක් හදා ගන්න තිෙබන සල්ලි ටික- 
ෙම් මකර කටට දමනවා. මම අහන පළමුවැනි පශ්නය ෙම්කයි. 
ෙම් උපෙද්ශක සමාගමයි, ෙකොන්තාත්කරුයි එකම රෙටන් 
ඇවිල්ලා, ඒ ෙගොල්ලන් උපෙද්ශක සමාගමක් හැටියට ෙම් කරන 
කාර්යය ගැන ඔබතුමන්ලා සෑහීමකට පත් ෙවනවාද කියන්න 
ෙකෝ? ඒ ෙගොල්ලන් මූලික එකඟතාවක්වත් නැතිව නම් ෙම් ෙද් 
කරන්ෙන්, ඇයි අපි ඒක ගැන හිතන්ෙන් නැත්ෙත්? ෙමොකද, අෙප් 
රෙට් බදු ෙගවන මිනිස්සුන්ෙග් සල්ලි ෙන්; තව ෙදයක් කරන්න 
තිෙබන සල්ලි ෙන් අපි ෙම් විධියට ෙවන් කරන්ෙන්; ෙම් කැප 
කිරීම කරන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
කාට හරි කියන්න පුළුවන්, ''ෙජ්වීපී එක අධිෙව්ගී මාර්ග 

හදනවාට විරුද්ධයි'' කියලා. අපි විරුද්ධ නැහැ. එෙහම අධිෙව්ගී 
මාර්ග හදන්න; ලංකාව පුරාම අධිෙව්ගී මාර්ග හදන්න. ඒත් කමක් 
නැහැ. හැබැයි, ෙම් තරම් නාස්තිකාර විධියට ෙනොෙවයි. ෙම් 
නාස්තිකාර කටයුත්තම ෙන්ද, මීට කලින් කෙළේ. මීට කලින් 
රාජපක්ෂ පාලනයට අපට තිෙබන ෙචෝදනාව ෙම්ක ෙන්ද? 
ඔබතුමන්ලාට තිෙබන ෙචෝදනාවත් ෙම්ක ෙන්ද? ඇයි, ඒ වාෙග්ම 
ෙදයක් ඔබතුමන්ලා කරන්ෙන්? දැන් මට ෙපෙනනවා අෙප් 
මන්තීතුමා කිව්වා, ''ෙහටින් පස්ෙසේ ෙහොරු අල්ලනවා. විජයදාස 
රාජපක්ෂ මහත්මයාෙගන් පස්ෙසේ ෙහොරු අල්ලනවා'' කියලා. 
එෙහම ෙන්, දැන් කියන්ෙන්. ෙම් ව්යාපෘතිය ඇතුෙළේත් සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් ඒවාම ෙන්. ඔබතුමන්ලා ෙම් රුපියල් බිලියන 53 
අනුමත කරන්න කලින් අහන්න ඕනෑ, ''ෙම් උපෙද්ශක සමාගම 
ෙපොෙරොන්දු  වුණු රුපියල් බිලියන 12 ෙගනාවාද?'' කියලා. 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, ෙම් අයට ෙගවීම් 
කරන්න තිෙබන බැංකුව ෙමොකක්ද කියලා මට කියන්නෙකෝ. 
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ෙමොකද, පසුව තමයි අපට මරණ පරීක්ෂණෙය් පතිඵල එන්ෙන්. 
ඊට පස්ෙසේ ෙමච්චරයි ෙපොලිය,  අච්චරයි ෙපොලිය කියලා 
ඔබතුමන්ලා සඳහන් කරනවා. ඒ අය අවුරුදු ෙදකහමාරක් වැඩ 
කරලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමන්ලා කියන්ෙකෝ, රුපියල් ලක්ෂ 
7, 10, 20, 30 පඩි ගන්න අය අෙප් රටට ඇවිල්ලා පදිංචි ෙවලා 
ෙනොමිෙල් අපට වැඩ කරයිද කියලා. නැහැ. අනිවාර්යෙයන්ම ඒ 
අය අෙපන් ෙදගුණයක් අය කරනවා. එෙසේ අයකිරීම් ෙවනුෙවන් 
ෙගවන්ෙන් අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් සල්ලි. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම 
මම ඔබතුමන්ලාට කියන්ෙන් ෙමයයි. ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද 
සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත්, මමත් සහභාගි වූ වැඩසටහනකදී 
මාධ්යෙව්දිෙයක් ෙපන්නුවා, චීන ජාතිකයින්ටත් ෙමෙහේ 
පුරවැසිභාවය ගන්න පුළුවන් විධියට ලංකාෙව් නීතියක් හදලා 
තිෙබනවා කියලා. මමත් ඒ ෙවලාෙව් තමයි ඒක දැනගත්ෙත්. 
Visitor visasවලින් ඇවිල්ලා තමයි ඒ අය ෙමෙහේ වැඩ කරන්ෙන්. 
අෙප් රෙට් මිනිස්සුන්ට වැඩ කරන්න තිෙබන තැන් ඒවා. ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ සංචාරකෙයෝ හැටියට ආවා නම්, සංචාර කෙයෝ හැටියට 
ආපහු යන්න ඕනෑ, ව්යාපෘතියට ආවා නම් ව්යාපෘතිෙය් වැඩ 
කරන්න ඕනෑ. ඒ විධියට එන අයෙග් qualifications ෙමොනවාද? ඒ 
අයට සුදුසුකම් තිෙබනවාද? කවුද ඒවා ෙහොයන්ෙන්? මම දන්නා 
තරමට RDA එෙකන් ඒවා ගැන ෙහොයන්ෙන් නැහැ. ෙම්වාට 
විරුද්ධ වන ලංකාෙව් ඉංජිෙන්රුෙවෝ ඉන්නවා නම් ඒ අය ඉවත් 
කරන එක තමයි RDA එෙකන් කරන්ෙන්. ලංකාෙව් කට්ටිය ඉවත් 
කරලා ඒ සංචාරකයින්ට පාර හදලා ෙදනවා. ඒක නිසා මට 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙමච්චරයි. අපට කරන්න 
තිෙබන්ෙන් කියන එක විතරයි; ඔබතුමන්ලාට තිෙබන්ෙන් 
කරන්න. ඔබතුමන්ලා අද ෙම් මුදල අනුමත කර ගනීවි. හැබැයි, ඒ 
මුදල් ෙම් රෙට් මිනිස්සුන්ෙග් ෙල්, දහඩිය මහන්සිය. ෙම් රෙට් 
මිනිස්සු ෙව්ලක් ෙනොකා ෙව්ලක් කාලා -තුන්ෙව්ල කන්න නැති 
මිනිස්සු- බදු හැටියට මහා භාණ්ඩාගාරයට එවන සල්ලි තමයි 
ඔබතුමන්ලා අතිෙර්ක පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවලින් අනුමත 
කරෙගන ෙමවැනි ව්යාපෘතිවලට ෙයොදවන්ෙන්. ෙම්වායින් කාට 
ෙමොනවා හම්බෙවනවාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම 
මම ෙම් ෙද් කිව්ෙව් ෙම් නිසයි. අද ෙම්ක අනුමත  වන බව මම 
දන්නවා. නමුත්, ෙම් තරම් බරපතළ නාස්තියක්, විනාශයක් ෙම් 
ව්යාපෘතිය ඇතුෙළේ සිද්ධ වන බව කියන්නයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 
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ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා (ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹப்தீன் - கிராமிய ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, உயர் 
கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சுக்கான  
குைறநிரப் ப் பிேரரைண, ஆட்கைளப் பதி  ெசய்தல் 
சட்டத்தின்கீழ் ஒ ங்குவிதிகள், விைளயாட் க்கள் 
சட்டத்தின்கீழ் ஒ ங்குவிதி என்பைவ சம்பந்தமான 
விவாதத்தில் ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்கு உங்க க்கு 
நன்றி கூ கின்ேறன். இந்த நாட் ேல விேசடமாக 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சு நல்ல ேசைவகைளச் ெசய்  

வ கின்ற . அதன் அைமச்சர், ெசயலாளர், அதன்கீழ் வ ம் 
நி வனங்களின் தைலவர்கள் மற் ம் அதிகாாிகள் திறம்பட 
இயங்குகின்ற காரணத்தினால்தான் இந்தப் பணிகள் 
இடம்ெப கின்றன. ஆகேவ, இந்தக் குைறநிரப் ப் 
பிேரரைணைய இந்தச் சைப மனப் ர்வமாக ஏற்  
நிைறேவற் ம் என்  நான் எதிர்பார்க்கின்ேறன்.   

நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் மட்டக்களப்  
மாவட்டத்திேல இந்த அைமச்சு அதிகமான ேவைலத்திட்டங் 
கைளச் ெசய்  வ கின்ற . எதிர்காலத்தி ம் எங்க ைடய 
எதிர்பார்ப் கள் நிைறேவற ேவண் ம். ெபாலன்ன ைவ 
ஊடாக யாழ்ப்பாணத்திற்குச் ெசல்வதற்கான அதிேவகப் 
பாைதைய அைமக்கின்ற அேதேநரம், மட்டக்களப்பி டாக 
அம்பாைற மாவட்டம் வைர ெசல்வதற்கான அதிேவகப் 
பாைத ம் திட்டமிடப்பட ேவண் ம். அதிேல கட்டாயம் 
மட்டக்களப்  மாவட்ட ம் ேசர்க்கப்பட ேவண் ம். இ  
மட்டக்களப்  வைர ஒ  கட்ட ம் அம்பாைற வைர ஒ  
கட்ட மாக அைமய ேவண் ம் என்  நாங்கள் 
எதிர்பார்க்கின்ேறாம். இந்தப் பிரேதச மக்கள் அபிவி த்திைய 

கர்வதற்கும் த்தத்தினால், சுனாமியினால் பாதிக்கப்பட்ட 
அவர்கள் எதிர்காலத்தில் அவசரப் பயணங்கைள 
ேமற்ெகாள்வதற்கும் அவர்க ம் ேதசியத்தில் அைடயாளம் 
காணப்பட் க்கின்றார்கள் என்கின்ற ெசய்திையச் 
ெசால்வதற்கும் இ  சந்தர்ப்பமாக அைம ம். ஆகேவ, 
எதிர்காலத்தில் மாியாைதக்குாிய அைமச்சர் அவர்கள் 
அதிேவகப் பாைதைய மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி டாக 
அம்பாைறக்குக் ெகாண் ெசல்வதற்கான ைனப்ைப 
ேமற்ெகாள்வார் என் ம் அதற்கு அதிகாாிகள் பங்களிப் ச் 
ெசய்வார்கள் என் ம் நான் நிைனக்கின்ேறன்.  

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, உங்களிடத்திேல நாங்கள் 
ஏற்ெகனேவ ேவண் ேகாள் வி த்த கிரான் causeway 
திட்டத்ைத மிக விைரவிேல நிைறேவற்றித் த வதற்கான 

ைனப் க்கைள நீங்கள் ெசய்  ெகாண் க்கின்றீர்கள். 
அந்தப் பிரேதச மக்கள் நிம்மதியாக வாழேவண் ம் என்ப ம் 
அரசாங்கத்தி ைடய ேவைலத்திட்டங்கள் விேசடமாக 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல நைடெபற ேவண் ம் 
என்ப ம்தான் எங்க ைடய எதிர்ப்பாகும். இந்த வ டத்தி ம் 
எதிர்வ ம் வ டத்தி ம் உயர் கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சின் ஒ க்கீ கள்தான் எங்க ைடய 
மாவட்டத்திேல அதிகம் ெசலவிடப்ப ம் என்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன். அதற்காக, ெகளரவ உயர் கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சர் ல மன் கிாிஎல்ல அவர்க க்கு 
இந்த இடத்தில் நன்றி கூ கின்ேறன். அேதேநரம் அைமச்சின் 
ெசயலாளர், RDA தைலவர் மற் ம் அதிகாாிக க்கும் 
என் ைடய விேசட நன்றிையக் கூறக் கடைமப்பட்டவனாக 
இ க்கின்ேறன்.  

விைளயாட் க்கள் சட்டத்தின்கீழான ஒ ங்குவிதிகள் 
சம்பந்தமாக ம் இங்கு ேபசப்ப கின்ற . விைளயாட் க்கான 

திய ஒ ங்குவிதிகள் எங்கள  மாவட்டத்தி ம் அ ல் 
ெசய்யப்பட ேவண் ம் என்பதில் எங்க க்கு ரண்பா  
கிைடயா . ஆனால், மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைதப் 
ெபா த்தளவில், அைமச்சு மாற்றான்தாய் மனப்பான் 
ைமேயா  ெசயற்ப வைதயிட்  நாம் கவைலப்ப கின்ேறாம். 
எங்கள  பிரேதசத்தில் விைளயாட் த் ைறயில் அபிவி த் 
திகைளச் ெசய்ய ேவண் ம் என்பதற்காக நாங்கள் ெகளரவ 
அைமச்சாிடத்திேல பல தடைவகள் ேவண் ேகாள்கைள 
வி த் ள்ேளாம். ஆனால், இ வைர அைவ நிைறேவற்றித் 
தரப்படவில்ைல என்ப  எங்க க்கு ேவதைனயாக 
இ க்கின்ற .  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல விேசடமாகப் ேபாைதக்கு 
அ ைமயாகின்ற இைளஞர் கூட்டம் அதிகமாக இ ப்பைத 
நான் இவ்விடத்தில் குறிப்பிட்டாக ேவண் ம். அவர்கைள 
அதி ந்  மீட்ெட க்க ேவண் ம் என்றால், விைளயாட் த் 

ைறயின்பால் அவர்கைள நகர்த்திச்ெசல்ல ேவண் ம். 
அதற்கான ெபா ப்  எங்க க்கு இ க்கின்ற . இைத 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சு ஒ  தார்மீகப் ெபா ப்பாகக் 
ெகாண் , மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல இ க்கின்ற எல்லாப் 
பிரேதசங்களி ம் அ ப்பைட விைளயாட்  ைமதானங்கைள 
அைமத் த் தரேவண் ம். அ  அங்கி க்கின்ற இைளஞர் 
க க்குப் பாாிய ஆ தலாக அைமவ டன் அவர்கைளப் 
ேபாைதயி ந் ம் காப்பாற் வதற்கு உத ம் என்  நாங்கள் 
நம் கின்ேறாம். ெகௗரவ விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் 
அவர்கள் இப்ேபா  இந்த இடத்திேல இல்லாதி ந்தா ம், 
அவர் இந்த விடயத்ைதக் க த்திற் ெகாண்  எதிர்காலத்திேல 
ெசவ்வேன ெசயற்ப வாெரன்  நாங்கள் நிைனக்கின்ேறாம்; 
அைத எதிர்பார்க்கின்ேறாம்.  

மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல விைளயாட்  ைமதானங் 
கைள அைமத் க்ெகாள்வதற்காக ஏதாவ  நிதி தவி 
ெசய்வதற்ெகன்  ஒவ்ெவா  வ ட ம் விைளயாட்  
அைமச்சி டாக எங்களிடம் ேகாாிக்ைககள் வி க்கப்ப வ  
வழைம. ஆனால், அப்ப  வி க்கப் பட்டெபா தி ம், 
அேநகமான விைளயாட்  ைமதானங் க க்கு அவற் க்குாிய 
நிதிெயா க்கீ கள் ெசய்யப் படாதி க்கின்ற குைறபா கைள 
நாங்கள் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . ெகௗரவ 
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, மட்டக்களப்  
மாவட்டம் ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்டதனால், அங்கி க்கின்ற 
இைளஞர்கள் ேவைல வாய்ப்பில்லா  மிகுந்த கஷ்டத்ேதா ம் 

ன்பத்ேதா ம் விரக்தி நிைலயில் இ க்கின்றார்கள் என்ப  
உங்க க்குத் ெதாி ம். இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல அவர்க க் 
குாிய விைளயாட்  ைமதான விடயத்ைத இந்த அைமச்சு 
க த்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். அதன் லமாகவாவ  அவர்கள் 
தம  விரக்தி நிைலைய ஓரள க்குப் ேபாக்கிக்ெகாள்ள 

ம். 

அ த்ததாக, ஆள் அைடயாள அட்ைடகைள வழங்குவதற் 
காகக் ெகாண் வந்தி க்கின்ற திய ைறைமயான , சிறந்த 
நைட ைறயாகும். அந்த நைட ைற இந்த நாட் ேல 
அறி கப்ப த்தப்ப கின்றேபா , ஆள் அைடயாளங்கைள 
உ திப்ப த் ம் ெசயற்பா  சிறப்பானதாக இ க்குெமன்  
ெதாிவிப்பேதா , வாய்ப் பளித்தைமக்கு மீண் ம்  நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. (Dr.) Harsha De Silva. 

You have four minutes. 
 
[අ.භා. 5.41] 
 
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, ෙම් අවස්ථාෙව්දී අදහස් 

දක්වන්නට මට ඉඩ ලබා දුන්නාට ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

කථා කිරීම සඳහා මම විනාඩි කිහිපයක් ඉල්ලා ගත්ෙත් ෙමන්න 
ෙම් නිසයි. ෙම් දවස්වල රාජගිරිය හන්දිෙය් flyover එකක් 
හදනවා. ඒක තමයි ලංකාෙව් දිගම flyover එක. කිෙලෝමීටර 
භාගයක් දිග flyover එකක්. ඒ flyover එෙක් එක් පැත්තකට 
lanes ෙදකක් යනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙකොළඹ ඉඳලා බත්තරමුල්ල 
පැත්තට lanes 2කුත්, බත්තරමුල්ල පැත්ෙත් ඉඳලා ෙකොළඹ 
පැත්තට lanes 2කුත් තිෙබනවා. ඒ හරහා උෙද්ට පාසල් යන 
දරුවන්ට සහ office යන පුද්ගලයන්ට, ඒ වාෙග්ම හැන්දෑවට 
පාසල් සහ office අවසන් ෙවලා නිවසට යන අයට පාෙර් 
ගතකරන්න තිෙබන කාලය සෑෙහන පමාණයකින් අඩු කරගන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

අනිත් කාරණය තමයි, ෙබොෙහෝ ෙදනා ආණ්ඩුවට ෙනොෙයකුත් 
කට කැඩුණු කථා කිව්වා, "පාලමක් හදාගන්න බැහැ. ෙබෝක්කුවක් 
හදාගන්න බැහැ." යනාදී වශෙයන්. නමුත් ලංකාෙව් දිගම flyover 
එක වන ෙම් flyover එෙක් වැඩ අවසන් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවලා තිබුෙණ් 2018 ෙදසැම්බර්වලයි. නමුත්, එහි වැඩ 2017 
ෙදසැම්බර් ෙවනෙකොට අවසන් කරන්න හැකියාව තිෙබනවා 
කියලා RDA එෙකන් අපව දැනුවත් කරලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව 
අපි RDA එකට ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද, 
ජනතාවට තිෙබන කරදරය අඩු කරන්න ෙමම වැඩ කටයුත්ත 
ඉක්මන් කරන නිසා. පෙද්ශෙය් මන්තීවරයා හැටියට මම ගරු 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාට ස්තුතිය පුද කරන්න කැමැතියි. 
ෙකෝට්ෙට් ජනතාව විතරක් ෙනොෙවයි, බත්තරමුල්ල, මාලෙබ් සහ 
ඊට එහා සිටින සියලු ෙදනාමත් ෙම් පාර පාවිච්චි කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නාවල පැත්ෙත් ඉඳලා 
එනෙකොට සමහර ෙවලාවට පැය භාගයක් විනාඩි 40ක් පමණ 
ඉන්නවා, පාර්ලිෙම්න්තු පාරට වාහනය දා ගන්න බැරිව. ෙකොටුෙව් 
තිෙබන මෙග් office එෙක් ඉඳලා දවල් 1.00ට පැවැත්ෙවන 
පාර්ලිෙම්න්තු සභාවාරයට පැමිෙණන්න සමහර ෙවලාවට පැය 
එකහමාර යන අවස්ථා තිෙබනවා. ෙම්ක ස්ථිරසාර විසඳුමක් 
ෙනොෙවයි කියලා මම දන්නවා. ෙමොකද, traffic එක දිගින් දිගටම 
build up ෙවනවා. අපි LRT එක හදන්න පටන් ගන්නවා. -LRT 
කියන්ෙන්, Light-Rail Transit කියන එකයි.-  ඒක හදන්න පටන් 
ගත්තාම lanes 6ක් එනවා.  ඒක ෙකෝච්චි පාරක්. ෙපොෙළොව උඩින් 
පාලමක් වාෙග් තමයි යන්ෙන්. ඒ මාර්ගය පිටෙකොටුෙව් ඉඳලා 
ෙකොටුව හරහා රාජගිරියට ඇවිල්ලා, රාජගිරිෙයන් බත්තරමුල්ල 
පැත්ෙතන් මාලෙබ් හරහා යනවා. ඒ හරහා අපට තව අවුරුදු 
කිහිපයකින් ස්ථිරසාර විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත්,  
දැනට අපට රාජගිරිෙය් flyover එකට මුදල් ලැෙබන්ෙන්, 
concessionary finance යටෙත් ස්පාඤ්ඤ රජෙයනුයි. ඒ සඳහා 
රුපියල් බිලියන හතරහමාරක විතර වියදමක් අපට වැය ෙවනවා. 
ඒ පාලම ඉතාමත්ම නූතන තාක්ෂණෙයනුයි  හැෙදන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාටත්, 
අමාත්යාංශයටත්, අෙප් RDA එෙක් නිහාල් සුරියආරච්චි  
සභාපතිතුමා ඇතුළු එතැන වැඩ කරන සියලුෙදනාටත්, එය 
කියාත්මක කරන ඇක්සස් සමාගම සහ ස්පාඤ්ඤෙය් 
consultantsලා සියලුෙදනාටමත්, පෙද්ශෙය් මන්තීවරයා හැටියට 
ස්තුති කිරීමට මම ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා. 
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ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කිරීමට ලැබී තිෙබන 

කාලය සීමා සහිත නිසා කරුණු කිහිපයක් පමණක් මතු කරන්න 
කැමැතියි.  

පළමුෙවන්ම මම කියන්න ඕනෑ, ෙම් මාර්ග සංවර්ධනෙය්දී  
කාලයක් තිස්ෙසේ  එක්තරා අන්දමකින් සිදු වන පශ්නයක් ගැන. 
ෙමම සංවර්ධන සැලසුම් සකස ් කිරීෙම්දී ජනතාවට පමාණවත් 
වන්දි ලබා ෙදන විධියට ෙනොෙවයි ඒ කටයුතු සැලසුම් වන්ෙන්. ඒ 
නිසාම ඒ ජනතාවෙග් පැන නඟින විෙරෝධය සාධාරණයි. ඉන් 
පසුව, එතැනින් එහාට මාර්ගය සංවර්ධනය කර ගන්නට, මාර්ග 
පුළුල් කර ගන්නට බැරි ෙවනවා. මම ඇමතිතුමා සමඟත්, අෙප් 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් සභාපතිතුමා සමඟත් දිගින් දිගටම 
සාකච්ඡා කරන, මැදිහත් ෙවන පශ්නයක් තිෙබනවා. 120 ෙහොරණ
-පාමංකඩ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීෙම්දී ඇත්තටම මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිෙය් සභාපතිතුමාත් විෙශේෂ මැදිහත්වීමක් 
කරනවා. නමුත්, ඒ සඳහා තිෙබන තක්ෙසේරුෙව් පශ්නය නිසා 
එතැනින් එහාට යන්න බැහැ. එම නිසා යම් කිසි මුදල් පමාණයක් 
ආෙයෝජනය කළත්, එහි නිසි පතිලාභ නිසි ෙවලාවට ගන්න බැරි 
පශ්නයකට මුහුණ දී තිෙබනවා. ෙම්ක අෙප් දිස්තික්කෙය් විතරක් 
ෙනොෙවයි, රෙට් පෙද්ශ ගණනාවක ඇති ෙවලා තිෙබන පශ්නයක්. 
එම නිසා මම ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න 
කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩාව සම්බන්ධව අද අපි 
ෙබොෙහෝ ෙදනා කථා කරනවා. අෙප් රෙට් කිකට්වලට ඇති ෙවලා 
තිෙබන තත්ත්වය ඉතාම ෙශෝචනීය තත්ත්වයක්. ෙලෝකයට අෙප් 
නම ෙගනගිය පධාන පාරවල් කිහිපයයි තිබුෙණ්. යුද්ධය නිසා 
අපට අපකීර්තියක් අත්වුෙණ්. නමුත්, අෙප් "Ceylon Tea" සහ 
කිකට් නිසා අපි ෙලෝකෙය් යම් කිසි ආකාරයකට කීර්තියක් අත්පත් 
කර ගත්තා. සුද්දා අපට කිකට් හඳුන්වා දුන්නාට, අපි අපට 
ගැළෙපන කිකට් සංස්කෘතියක් හදා ෙගන හිටියා. ඒ නිසා 
ඉන්දියාව, පාකිස්තානය වාෙග් ෙනොෙවයි, අෙප් කීඩකයන් කිකට් 
තරග පැරදුණත් අෙප් ෙපේක්ෂකයන්, අෙප් ජනතාව කීඩාවත් 
එක්ක, කීඩකයන් එක්ක හිටියා. නමුත්, ඔබතුමාට දැන් ෙප්නවා 
ඇති, අෙප් ෙපේක්ෂකයා තවමත් බුද්ධිමත් බව. දැන් දිගින් දිගටම 
කිකට් තරග පරදින ෙකොට කීඩකයන් ෙවතට ඇඟිල්ල දික් 
කරනවා ෙවනුවට, ෙදෝෂාෙරෝපණය කරනවා ෙවනුවට ඔවුන් 
පශ්නය නිවැරදිව හඳුනා ෙගන ෙද්ශපාලනයට සහ පරිපාලනයට 
ඇඟිල්ල දික් කරන්න පුරුදු ෙවලා තිෙබනවා. ඇත්තටම එය අපි 
වගා කර ගන්නා ලද කිකට් සංස්කෘතිෙය් එක්තරා දුරක 
ජයගහණයක්. ෙම් ෙපේක්ෂකයනුත් ආෙව්ගෙයන් ෙපන්වා ෙදන, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමන්ලා විටින් විට 
ෙපන්වා ෙදන කිකට් පරිපාලනයට ෙද්ශපාලනය රිංගීෙම් ආදීනව 
අද අපි රටක් හැටියට බුක්ති විඳින්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. අෙප් 
පුහුණුකරුෙවෝ අතහැරලා යනවා, ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් අය 
අත්හැරලා යනවා, අපි විෙද්ශෙය් සිට ෙගන්වා ගත්ත අෙප් රටට 
කීර්තියක් අත්පත් කර දුන් කීඩකයන්ට අද යන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඔවුන් කලකිරීමට පත් ෙවලා සිටිනවා.  

එම නිසා කිකට් කීඩාෙව් පරිපාලනය සඳහා ෙද්ශපාලනය 
මැදිහත් වීෙමන් ෙමම කීඩාව වහාම මුදවා ෙගන කිකට් 
කීඩකයන්ට ස්වාධීනව තමන්ෙග් දක්ෂතාවන් ෙහළිදරවු කරන්නට 
හැකිවන වාතාවරණයක් සකස් කර ගත යුතුයි. මම හිතනවා, එය 
මුළු මහත් රෙට්ම වගකීමක් බව. එම නිසා අපි ඉතා අමාරුෙවන් 
අත්පත් කර ගත් ජයගහණයක් ආපස්සට හරවන්න ට ෙදන්නට 
බැහැ. එක එක්ෙකනාෙග් ව්යාපාරික වුවමනාවන් අනුව, එෙසේ 

නැත්නම් එක එක්ෙකනාෙග් පචාරක වුවමනාවන් අනුව කීඩාව 
ෙයොදවනවා ෙවනුවට අෙප් රෙට් සම්පතක් වුණු කිකට් කීඩාව 
ඉදිරියට පවත්වාෙගන යාම සඳහා විෙශේෂ මැදිහත් වීමක් 
කරන්නටය කියා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු කීඩා ඇමතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. මට ෙම් කාලය ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම  ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 5.48] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින පැවැත්ෙවන 

විවාදෙය්දී මටත් අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන් උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යාංශෙය් 
පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුව ගැන පථමෙයන්ම කථා කිරීම ට මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග  
අමාත්යතුමා ෙමම අමාත්යාංශය ඉතාමත් දක්ෂ ෙලස 
ෙමෙහයවමින් රටට අවශ්ය මහා මාර්ග පද්ධතිය නවීකරණය 
කිරීම විතරක් ෙනොෙවයි, අලුෙතන් අවශ්ය highways  සහ අලුත් 
පිවිසුම් මාර්ග ඇතුළු සියලු මාර්ගවල කටයුතු රෙට් අවශ්යතාවන්ට 
ගැළෙපන විධියට සිදු කරමින් යන ෙමොෙහොතක් ෙමය. මහාමාර්ග 
අමාත්යාංශය යටෙත්, කලින් කථා කළ ගරු හර්ෂ ද සිල්වා 
ඇමතිතුමාත් ෙම් කාරණය කිව්වා. අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එනවිට නිතරම දකින්ෙන් රාජගිරිෙය් ගුවන් පාලම. ෙම් ගුවන් 
පාලම අවුරුද්දකට කලින් හදා අවසාන කරන්නට ලැෙබනවාය 
කියන එකත් ඉතා විශාල ජයගහණයක්. ෙම් විශාල ජයගහණය 
ෙවනුෙවන් ගරු අමාත්යතුමාටත්, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 
සභාපති ගරු සූරියාරච්චි මැතිතුමාටත් අපි සියලුෙදනාම 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්නට  ඕනෑ, ෙම් අමාත්යාංශෙය් වැඩ කටයුතු 
මනා දැක්මක් ඇතිව ඉදිරියට ෙගන යාම ගැන.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කිකට් 
ගැනත් කථා කරන්නට කැමැතියි. ගරු නලින්ද ජයතිස්ස 
මන්තීතුමාත් ඒ ගැන කථා කළා. අද කිකට් කීඩාවට ඇති ෙවලා 
තිෙබන ෙම් තත්ත්වය අපි සියලුෙදනාම අවෙබෝධ කර ෙගන ෙම් 
කිකට් කීඩාෙව් ඇති වී තිෙබන පශ්නවලට විසඳුමක් ලබා දිය යුතු 
ෙවනවා. ඇයි, මම එෙහම කියන්ෙන්? මූලාසනාරුඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ගත්ෙතොත්  ෙලෝක කුසලානය 
ලංකාවට ෙගනා නායකතුමා ඇමතිවරෙයකු හැටියට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. ඊළඟට ගරු කීඩා ඇමතිතුමාත් 
ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් සභාපතිතුමාත් 
අෙප් නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා. අපට දකින්නට තිෙබන්ෙන්  
කිකට් පරිපාලනය කරන සහ කික ට්වලට ආශා කරන ෙම් 
කණ්ඩායමම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න අතෙර් ෙමහි 
කාර්යක්ෂමතාව නැත්නම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්පදායයන් අනුව 
ෙකෙරන කටයුතුවල කාර්යක්ෂමතාව කිකට් කීඩාවට ෙනො ගිෙය් 
ඇයි කියන එකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද පක්ෂ විපක්ෂ ඇමතිවරුන්, 
මන්තීවරුන් එකතු ෙවලා රට පාලනය කරනවා. ෙම් දර්ශනයම 
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කිකට්වලටත් ෙයොදවා, ෙම් කිකට් කීඩකයන්ෙග් මානසික 
ඒකාගතාව  වැඩි කර ෙගන, දක්ෂතාව ඔප මට්ටම් කර ෙගන 
පරණ අත්දැකීම් සියල්ල උපෙයෝගි  කර ගත්ෙතොත් කිකට් කීඩාව 
සංවර්ධනය කර, කිකට් කීඩාව නැවත තිබුණු තැනට ෙග්න්නට 
අපට හැකියාව ලැෙබනවා. අපි අමතක කළ යුත්තක් ෙනොෙවයි, 
තව වසර ෙදකකින් අපි ෙලෝක කුසලාන මට්ටමට යා යුතු ෙවන 
බව. ෙමෙතක් තිබුණු හැම ෙලෝක කුසලාන තරගාවලියකටම 
සහභාගිෙවලා අවසන් පූර්ව වටය දක්වා ගිය කණ්ඩායමක් හැටියට 
තමයි ශී ලංකා කිකට් කණ්ඩායම පසුගිය ෙලෝක කුසලාන 
ඉතිහාසෙය්ම තිබුෙණ්. නමුත් ෙම් යන විධියට අපිට ෙම් වර බියක් 
ඇති ෙවනවා. එම නිසා කිකට් කණ්ඩායමට ලබා දිය යුතු 
උපෙද්ශනය හරියාකාරව ලබා දුන්ෙන් නැත්නම්  අවුරුදු ෙදකකින් 
පසුව පැවැත්ෙවන ෙලෝක කුසලාන තරගාවලිය සම්බන්ධෙයන් 
ෙලොකු පශ්නයකට මුහුණ ෙදන්නට අපට සිද්ධ ෙවන බව අපි 
අමතක ෙනොකළ යුතුයි. එම නිසා ෙම් ෙමොෙහොෙත්  කිකට් කීඩාවට 
ළැදි සියලු ෙදනාෙගන් අපි ඉල්ලා සිටිය යුතු කාරණයක් 
තිෙබනවා. කිකට් කීඩාෙව් නියම හරය අවෙබෝධ කර ෙගන ෙම් 
හරයත් එක්ක කිකට් කීඩාව නංවාලන්න උපෙද්ශකත්වයයි අවශ්ය 
වන්ෙන් කියන එක අවෙබෝධ කරගත යුතු ෙවනවා.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සඳහා ෙලෝක කුසලානය 
අෙප් ලංකාවට ෙගනා එදා කිකට්  නායකතුමා වූ අර්ජුන රණතුංග 
ඇමතිතුමාෙග් ඒ අත්දැකීම් අපට ලබා ගන්නට පුළුවන්. කිකට් 
පාලක මණඩලය ඒ කුසලතාවන් හරියාකාරව ලබාෙගන කටයුතු 
කරන්නට අවශ්ය ෙවනවා. ඒ වා ෙග්ම විවිධ ෙද්ශපාලන ඇඟිලි 
ගැසීම්වලින් ෙතොරව තිෙබනවා නම්, ෙම් කිකට් කීඩාව ඉහළට  
ඔසවන්නට ෙලෝක කුසලාන තරගෙය්දී දක්ෂතා ෙපන් වූ අෙප් 
කණ්ඩායෙම් කීඩකෙයෝ අද සැදී පැහැදී ඉන්නවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
කීඩාවට වැඩිපුර ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් අවශ්ය නැහැ කියන 

ස්ථාවරෙය් අපි ඉන්නවා. කිකට් කීඩාව නංවන්න තිෙබන ෙහොඳම 
අවස්ථාව පෙයෝජනයට අරෙගන, අත් දැකීම් තිෙබන සියලු 
කණ්ඩායම් එකතු ෙවලා කිකට් කීඩාව නංවන්න ඕනෑ. කිකට් 
කීඩකයන්ෙග් මනස හැදුෙවොත් අපට ජය ගන්න පුළුවන් කියා අප 
හිතනවා. අපි දැක්කා, අතීතෙය් ෙලෝක කුසලාන කිකට් 
තරගාවලිය පැවති කාලෙය්  කිකට් පුහුණුකරුවන් කටයුතු කෙළේ 
ෙකොෙහොමද, කණ්ඩායම කටයුතු කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා. ඒ 
ආදර්ශය දිය යුතුයි. ඒ ආදර්ශය ලබා දීමට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම 
සිටින තිෙදනාට හැකිෙව්වා කියා පාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ 
වනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
4ක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 5.53] 
 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කාලය ලබාදීම ගැන 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. රෙට් මහාමාර්ග දියුණු කරන්න 
කටයුතු කර තිබීම ගැන අද අෙප් ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමාට විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ; ඒ වාෙග්ම 
අපි එතුමා අගය කරන්න ඕනෑ. අපි දන්නවා, එතුමා  රෙට් තිෙබන 
මහා මාර්ග විතරක් ෙනොෙවයි, ගාමීය මාර්ගත් සංවර්ධනය කරලා 
ජනතාවට ඒ පහසුකම් ලබා ෙදන්න සෑෙහන ෙවෙහසක් ගන්නා 
බව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩාව ගැන කථා 
කරනෙකොට ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත 
ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, තල්දූව රගර් කීඩා පිටිය සංවර්ධනය කිරීම 
සඳහා අපි කියූ විගස එතුමා රුපියල් මිලියන 8කට වඩා වැඩි 
මුදලක් ෙවන් කළා.  සබරගමු පළාෙත් සහ කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් 
රගර් කීඩාව ඉහළ නංවන්න එතුමා කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ 
ගැන අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ.   

අද රගර් කීඩාව පාසල්වල ඉතා ෙව්ගෙයන් ඉදිරියට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. ඊට බලපා තිෙබන්ෙන් කීඩා කරන අයෙග් දක්ෂතාවන් 
පමණක් ෙනොෙවයි. කීඩා කරනෙකොට කීඩකයන් එක එක විටමින් 
වර්ග ලබා ගන්නවා.  ඒවාට "dietary supplements" කියලා 
කියනවා.   කීඩාෙවන් දස්කම් ෙපන්වන්න, ශාරීරික වර්ධනයට ඒ 
කීඩකයන්, පාසල්වල සිටින ළමයි කීඩාව coach කරන අයෙග් - 
උපෙද්ශකයන්ෙග් - අනුමැතිය ඇතිව ඒවා විශාල පමාණයක් ලබා 
ගන්නවා. හැබැයි, අපි  කීඩා ඇමතිතුමාට කියන්න කැමැතියි, 
ෙම්වාෙය් නියාමනයන් තිෙබනවාද කියා ෙසොයා බැලිය යුතු බව. 
ෙමොකද, ෙම් කීඩකයන් පසුව sports clubsවලට ෙසල්ලම් 
කරනවා; එෙහම නැත්නම් ජාත්යන්තර මට්ටමින් ෙසල්ලම් 
කරනවා. එතෙකොට ෙම් ගන්න විටමින් වර්ග -dietary 
supplements- ශරීරයට ෙකොයි විධියටද බලපාන්ෙන්, ෙම්වා 
ජාත්යන්තර මට්ටමින් තහනම් වර්ගද, පාසල්වල සිටින දරුවන්ට 
ෙම්වා ගන්න පුළුවන්ද කියා අප ෙසොයා බලන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒක තමයි අපි විෙශේෂෙයන්ම 
බැලිය යුත්ෙත්. අනික් කාරණය තමයි එදා රගර් කීඩාව ෙසල්ලම් 
කරපු කීඩකයන්  ඒ වාෙග් ජාති පාවිච්චි කෙළේ නැහැ කියලා අපි 
දන්නවා. ඔවුන් ෙහොඳට ආහාර වර්ග  අරෙගන තමයි ෙසල්ලම් 
කෙළේ. ඔවුන් කවදාවත් "dietary supplements" කියන ඒවා 
පාවිච්චි කෙළේ නැහැ.  අපි දන්නවා, සෑම කීඩාවක්ම ආරම්භයට 
ෙපර කීඩකයන්ට ඒ අයෙග් කාය වර්ධනය සඳහා ෙම් "dietary 
supplements" කියන විටමින් වර්ග ලබා ෙදනවා කියන කාරණය.  
පාසල් ළමුන් සම්බන්ධව ඒ ගැන හරියට නිරීක්ෂණය කරලා, 
ඒවාට නියාමනයන් ඇතුළත් කරන්න ඕනෑ කියලා අපි ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සෑම ෙව්ලාෙව්ම කථා 
කරන්ෙන් කිකට් කීඩාව ගැන සහ ලංකාෙව් කිකට් කණ්ඩායම 
ගැන. අපි දන්නවා, කාලයක් ශී ලංකා කිකට් කණ්ඩායම ඉහළින්ම 
සිටි බව. ඒ හිටපු  කීඩකයන් ෙහොඳට ෙසල්ලම් කරපු අය. ඒ අය 
ෙසල්ලම් කරලා ඔවුන්ෙග් වයසත් එක්ක දැන් retire ෙවලා 
ඉන්නවා. 

දැන් අලුතින් කීඩකයන් ඇවිත් සිටිනවා. කීඩකයන්ට තිෙබන 
පළපුරුද්ද එක්ක තමයි ඔවුන්ට ඉදිරියට ඇවිත් කණ්ඩායමක් 
හැටියට දියුණු ෙවලා, ෙසල්ලම් කරලා දිනන්න පුළුවන් 
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ෙවන්ෙන්. අලුත් කීඩකයන් ආවාම ඒ අය සම්බන්ධව එවැනි 
බලාෙපොෙරොත්තු තිබුණත්, එක වරම ජයගහණ ලබන්න බැහැ. අපි 
හැම ෙව්ලාෙව්ම කියනවා, "අෙප් National Cricket Team එක 
පැරදුණා" කියලා. එෙහම කියන එක ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. අපි 
සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා අෙප් කිකට් කණ්ඩායමට සහෙයෝගය 
ලබා දීමයි කළ යුත්ෙත්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම පසු ගිය දවසක 
දඹුල්ෙල්දී පැවැති තරගය නැරඹීමට ගිය මහ ජනතාව අෙප් 
කණ්ඩායමට කෑ ගසා, හූ කියා තිබුණු ආකාරය අපි දැක්කා. එෙහම 
කරලා කවදාවත් අෙප් කිකට් කීඩකයන්ට සහ කණ්ඩායමට 
සහෙයෝගය ෙදන්න බැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි. 
 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ඔබතුමා මට ලබා දුන් සීමිත කාලයට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් 

මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. 
 
[பி.ப. 5.59] 

 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய விவாதத்தில் உைரயாற்ற எனக்குச் 
சந்தர்ப்பமளித்தைமக்கு உங்க க்கு நன்றி. எனக்கு 
ஒ க்கப்பட்ட கு கிய ேநரத்தில் நான் விைளயாட் த் ைற 
சம்பந்தப்பட்ட ஒ சில விடயங்கைள இந்த உயாிய சைபயிேல 

ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். இன்  எம  நாட் ேல 
விைளயாட் த் ைறைய ேமம்ப த் வதற்காகப் பல்ேவ  
விதமான ஊக்குவிப் க்கள், திட்டங்கைள ன்ைவத்  எம  

ரர்கைள உற்சாகப்ப த் கின்ற ஒ  நிைலைம 
இ க்கின்ற . இதைன நான் ெபாி ம் வரேவற்கின்ேறன். 
நாங்கள் அவற்ைற ெமன்ேம ம் வளர்த்ெத க்க ேவண் ய ஒ  
ேதைவ ம் அவசிய ம் இ க்கின்ற . இவ்வாறான ஒ  
சூழ்நிைலயிேல நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் மைலயகத்ைதப் 
பற்றி ம் மைலயகத்தின் விைளயாட் த் ைற பற்றி ம் இந்தச் 
சைபயிேல ஒ சில விடயங்கைளப் பகிர்ந் ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  மைலயகத்திேல உள்ள இைளஞர், வதிகள் 
விைளயாட் த் ைறயில் மிக ஆர்வ ள்ளவர்களாக ம் அதில் 
பல்ேவ  க்கங்கைளத் ெதாிந் ெகாண்டவர்களாக ம் 
இ க்கின்றார்கள். ஆனால், அவர்கைள ஊக்குவித் , 

ைமப்ப த் வதற்கான வாய்ப்  இல்லாத ஒ  
ரதி ஷ்டகரமான சூழல் மைலயகத்திேல இ க்கின்ற . 

மைலயகத்ைதப் ெபா த்தளவிேல, அங்குள்ள விைளயாட்  
ரர்கள் கரப்பந்தாட்டம், கிாிக்கட், உைதபந்தாட்டம் ேபான்ற 

விைளயாட் க்கைள மிகத் திறைமயாக விைளயாடக் 
கூ யவர்கள். ஆனால், வாய்ப்பில்லாத காரணத்தால் 
இைலமைறகாயாக டங்கிப் ேபாயி க்கின்றார்கள். ஆகேவ, 
நாங்கள் மைலயக இைளஞர், வதிகைளச் சாியான 
வைகயிேல நல்வழிப்ப த்த ேவண் ம். விைளயாட் த் 

ைறயில் அந்த இைளஞர், வதிகைளச் சாியான வழியிேல 
ன்ெகாண்  ெசல்வதற்கு ஏற்ற வைகயில் அவர்க க்கு 

ஆக்க ர்வமான வாய்ப் க்கைள ஏற்ப த்திக் ெகா க்க 
ேவண் ம்; அவர்கைள ஊக்கப்ப த் வதற்கான நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்கைள ன்ைவக்க ேவண் ம். ஏெனனில், இந்த 
நாட் ேல இ க்கும் அைனவ ம் இந்த நாட் ன் பிரைஜகள்; 
இலங்ைக மாதாவின் பிள்ைளகள் என்ற வைகயிேல நாங்கள் 
எவைர ேம ஓரங்கட்ட யா ; றக்கணிக்க யா . 
அந்த வைகயிேல மைலயகத்ைத ம் தி ம்பிப் பார்த் , 
அங்குள்ள இைளஞர், வதிக ம் விைளயாட் த் ைறயிேல 
ஏைனயவர்க க்கு நிகராக விளங்கக்கூ ய, பிரகாசிக் 
கக்கூ ய வாய்ப்பிைன ஏற்ப த்திக் ெகா க்க ேவண் ம். 
இத டாக அவர்கைள நல்வழிப்ப த்த ம்.  

மைலயகத்ைதப் ெபா த்தளவிேல, அங்கு இந்த நிைலைம 
இல்லாத காரணத்தினால் தாங்கள் ஓரங்கட்டப்ப கிேறாேமா 
என்ற ஒ  தாழ்  மனப்பான்ைம அவர்களின் மனதிேல 
ஏற்பட் க்கின்ற . தங்க க்கு வாய்ப் க்கள் வழங்கப் 
ப வதில்ைல என்ற ஒ  தாழ்  மனப்பான்ைம அவர்களிடம் 
காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, இதைன நிவர்த்தி 
ெசய்யேவண் ய ேதைவயி க்கின்ற . அரசாங்கத்ைதப் 
ெபா த்தளவிேல, இந்தத் ைறயிேல அதிக ஆர்வம் 
காட் கின்ற . விைளயாட் த் ைற அைமச்சு விைளயாட் த் 

ைறைய ஊக்குவிப்பதற்கான ேவைலத்திட்டங்களில் 
இறங்கியி க்கின்ற . இதைன மைலயகத் க்கும் விஸ்தாிக் 
கேவண் ம்.  

மைலயகத்திேல இன்  விைளயாட்  ைமதானங்கள் 
என்  ெசால்லப்ப ம் திடல்கள் இ க்கின்றன. அவ்வாறான 
திடல்கைள நாங்கள் எவ்வைகயி ம் விைளயாட்  
ைமதானங்கள் என்  ெசால்ல யா . அைவ விைளயாட்  
ைமதானம் என்  கூ வதற்குத் தகுதியற்றைவ. கள் 
அைமப்பதற்கு, கட் டங்கைள அைமப்பதற்கு ெவட்டப்பட்ட 
தளங்கைளப் ேபான்ற ஒ  ேதாற்றத்திேலதான் 
மைலயகத்திேல ைமதானங்கள் இ க்கின்றன. ஆகேவ, 
இவற்ைற நாங்கள் னர்நிர்மாணம் ெசய்  விைளயாட்  
ைமதானங்களாக அபிவி த்தி ெசய்யேவண் ம். அவ்வா  
அபிவி த்தி ெசய்வத டாக விைளயாட் த் ைறைய 
நாங்கள் மைலயகத்திேல ஊக்குவிக்க ம்; ேமம்ப த்த 

ம். அவ்வா  ெசய்வத டாக அவர்கைள ம் ேதசிய 
நீேராட்டத்திேல இைணத் க்ெகாள்ளக்கூ ய வாய்ப்பி க் 
கின்ற . நான் ஏற்ெகனேவ கூறிய ேபால், மைலயக 
இைளஞர், வதிகள் சகல ைறகளி ம் சிறந்  விளங்கும் 
தன்ைம ெகாண்டவர்கள். எதற்கும் ச ப்பைடயாத 
மனப்பாங்ைகக் ெகாண்டவர்கள். ஆகேவ, அவர்கைள 
ஊக்கப்ப த்தேவண் ய ேதைவ எமக்கி க்கின்ற .   

இன்  நாங்கள் ‘ெகால்ப்’ விைளயாட்ைட 
எ த் க்ெகாண்டால், அ  ெவ மேன கனவான்க க்கு 
மாத்திரம் ெபா த்தமான ஒ  விைளயாட்டாகக் கணிக்கப் 
ப கின்ற .  ஆனால், இலங்ைகயின் ‘ெகால்ப்’ அணியிேல 
மைலயகத்தின் வெர யா பிரேதசத்ைதச் ேசா்ந்த ஒ  
ேதாட்டத் ெதாழிலாளியின் மக ம் இடம்பி த்தி க்கின்றார் 
என்பைத நான் இந்த இடத்திேல ெப ைமயாகக் 
கூ கின்ேறன்.  அவ க்கு எவ்வா  அந்த வாய்ப் க் கிைடத் 
தெதன்பைத ம் இங்ேக கூறேவண் ம். ‘ெகால்ப்’ 
விைளயாட்  விைளயா ம்ேபா  ேவகமாக அ க்கப்ப ம் 
பந் கைள ரத்தி ந்  எ த் க்ெகாண்  வ வதற்காகச் 
சி வர்கைள நியமிப்பார்கள். அந்த வைகயில், 

வெர யாவி ள்ள ேதாட்டத்தி க்கும் சி வன் ஒ வ ம் 
அங்குள்ள ‘ெகால்ப்’ ைமதானத்திற்கு வந் , இவ்வா  
அ க்கப்ப ம் பந் கைள எ த் வந்  ெகா க்கும் பணியில் 
ஈ பட்டத டாகச் சிறி  சிறிதாகத் தன்ைன 
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வளர்த் க்ெகாண்டான். அவ்வா  தன்ைன வளர்த் க் 
ெகாண்டவன் இன்  ேதசிய அணியிேல இடம்ெபற்றி க் 
கின்றான் என்றால், அ  அவன  திறைமக்குச் சான்றாக 
அைமகின்ற . ஆகேவ, இவ்வாறானவர்கைள நாங்கள் 
அைடயாளங்கண்  ஊக்குவிக்க ேவண் ம். இதற்கு 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சு மைலயகத்திேல ெபா த்தமான 
நடவ க்ைககைள  ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம்.   

தற்ேபா  கல்வி அைமச்சி டாக விைளயாட் ப் 
பயிற் விப்பாளர் என்ற பதவிக்கான ேநா் கத்ேதா்  
நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்ற . ேதசிய மட்டத்திேல, 
மாகாண மட்டத்திேல, மாவட்ட மட்டத்திேல விைளயாட் ல் 
சிறந்த ெப ேப கைளப் ெபற்றவர்கள் அதற்குத் 
தகுதியானவர்களாகக் கணிக்கப்ப கின்றார்கள். ஆனால், 

ரதி ஷ்டவசமாக மைலயக இைளஞர், வதிக க்கு இந்த 
வாய்ப்பில்லாமல் ேபாகின்ற . காரணம், அவர்கள் ேதசிய 
மட்டத்தி ம், மாகாண மட்டத்தி ம் தங்கள  திறைமகைளக் 
காட்ட யாத ஒ  நிைலைம இ ப்பதனால் - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 
 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
Sir, give me one more minute, please.   

-அதற்கான சான்றிதழ்கள் அவர்களிடம் இல்லாத 
காரணத்தினால் ேநா் கப் பாீட்ைசயிேல அவர்கள் 
ஓரங்கட்டப்ப கின்றார்கள் அல்ல  ெதாி ெசய்யப்படாமல் 
விடப்ப கின்றார்கள். ஆகேவ, மைலயக இைளஞர், 

வதிக க்கு ஒ  விேசட ச ைகயின் அ ப்பைடயிேல இந்த 
நியமனங்கள் கிைடப்பதற்கான வாய்ப் க்கைள ஏற்ப த்திக் 
ெகா க்கேவண் ம். இவ்வா  ெசய்வத டாக, 
"அைனவ க்கும் நாங்கள் சமமான வாய்ப்ைப ஏற்ப த்திக் 
ெகா த்ேதாம்" என்ற நிைலைமையத் ேதாற் விக்க ம். 
எனேவ, இதிேல கல்வி அைமச்சும் விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சும் அதிக காிசைன ெச த்தேவண் ம் என்  
ேகட் க்ெகாண் , சந்தர்ப்பமளித்த அைவத் தைலவர் 
அவர்க க்கு மீண் ம் நன்றிகூறி, விைடெப கின்ேறன்.    

[අ.භා. 6.05] 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනෙය් සිටින ගරු මන්තීතුමනි, අද උසස් අධ්යාපන හා 

මහාමාර්ග අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් -ඉදි කිරීම් සහ ඉදිරි වර්ෂෙය් 
අවශ්යතා සඳහා- රුපියල් බිලියන 53ක පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක් 
අනුමත කර ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. මහාමාර්ග 
තැනීෙම්දී පසු ගිය රජය කටයුතු කළ ආකාරය සහ ෙම් රජය 
කටයුතු කරන ආකාරය දිහා බැලුවාම අපට හිෙතන්ෙන් 
ෙමොකක්ද?  

අෙප් කීඩා ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින ෙව්ලාෙව් මම 
ඒ ගැන උදාහරණයක්  කියන්න  කැමැතියි. සමහරු හිතාෙගන 
ඉන්නවා, "කිකට් කීඩා කරන උදවිය දිහා බලා, අපටත් කීඩා 

කරන්න පුළුවන්" කියලා. ඒ නිසා ද දන්ෙන් නැහැ, අෙප් කීඩාවට 
අද යම් යම් අර්බුද ඇති ෙවන්ෙන්. පසුගිය කාලෙය් 
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ සහ නායකෙයෝ ෙවන්න හිතා ෙගන හිටපු අය, 
නායකෙයෝ ෙවන්න උත්සාහ කරපු අය, පැවති ආණ්ඩු දිහා 
බලාෙගන ඉඳලා, "මහින්ද රාජපක්ෂ වාෙග් අපටත් කරන්න 
පුළුවන් ෙවයි" කියලා හිතලා ආණ්ඩුව ගත්තා. නමුත් ඒ අය 
ආණ්ඩුව  ගත්තාට පස්ෙසේ රටට ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්? අද රට 
 තිෙබන්ෙන් ෙකොතැනද? එදා ෙම් අය ආණ්ඩුව ගනිද්දී කරපු 
පධානම ෙචෝදනාව තමයි, "පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් උදවිය මහාමාර්ග,  
අධිෙව්ගී මාර්ග,  ගාමීය මාර්ග, ගාමීය පාලම්,  විශාල පාලම් 
ව්යාපෘති වාෙග්ම ගුවන් පාලම් කියන  ව්යාපෘතිවලින් ෙහොඳ හැටි 
හම්බ කළාය" කියන එක. අද ෙම් හදන ඇස්තෙම්න්තුවලට 
ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද ෙම් රජය පිටත වටරවුම් පාර 
හදන්න ඇස්තෙම්න්තු කරන්ෙන් ගිය රජයට වඩා බිලියන 
ගණනක් වැඩිෙයන් ෙයොදලා මංතීරු පමාණයත් අඩු කරලායි. ඒ 
නිසා, "ආණ්ඩු දිහා බලාෙගන අපිටත් ආණ්ඩු කරන්න පුළුවන්" 
කියලා කවුරු හරි හිතනවා නම්, එෙහම කරන්න ගිහිල්ලා තමයි 
රට අද ෙම් තැනට වැටිලා තිෙබන්ෙන් කියන කාරණය මා මතක් 
කරන්න කැමැතියි.   

ගරු අමාත්යතුමනි, පිටත වටරවුම් පාර ෙකරවලපිටිෙය් ඉඳලා 
කඩවතට සම්බන්ධ කරන ෙකොටස කුලුනු මතින් ඉදි කරන්නයි  
සූදානම් කර තිබුෙණ්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමම පශ්නය කිහිප වතාවක්ම රූපවාහිනි මාධ්යෙය්ත් කථා 

කරලා තිෙබනවා. 

මම ඔබතුමාට මතක් කරන්න කැමැතියි, මුල සිටම තිබුෙණ් 
lanes  හතරයි කියන එක. ඒ ඇස්තෙම්න්තු මුදෙල්ත් කිසිම 
ෙවනසක් ෙවලා නැහැ. පසුගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් තමයි ෙම්ක  
estimate  කෙළේ. අපි ෙනොෙවයි, පසුගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් තමයි 
estimate කෙළේ. ඒ estimate කළ මුදෙල් කිසිම ෙවනසක් ෙවලා 
නැහැ. පසුගිය ආණ්ඩුවත්  estimate කෙළේ lanes හතරකට.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඔව්. නමුත් ගරු ඇමතිතුමනි, lanes හයකට ෙකරවළපිටිය - 

කඩවත ෙකොටස, - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අවුරුද්දක් තිස්ෙසේ ෙම් ගැන කථා කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඔබතුමා ඒ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න. නමුත් අෙප් දැන ගැනීම 

සඳහායි අපි ෙම්වා කියන්ෙන්. අපි වැරැදි නම් ඔබතුමා නිවැරදි 
කරන්න.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත්, රූපවාහිනිය තුළිනුත් 

උත්තර දීලා තිෙබනවා.  

715 716 

[ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා] 
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ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ෙබොෙහොම ෙහොඳයි, ගරු ඇමතිතුමනි.  ෙකොච්චර කථා කළත් 
අද ඒ පමාණවල ගැටලු සහගත තැන් තිෙබනවා.  

අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් සමහර තැන් වැලි මත ඉදි කර තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම කුලුණු මත ඉදි කළ තැන් තිෙබනවා. ඒ වැලිමත ඉදි 
කළ ෙකොටස  නිසා ගංවතුර ගැලීෙම්දී යම් කිසි බාධාවක් සිද්ධ වන 
බව කියපු තමුන්නාන්ෙසේලා, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව 
යටෙත්ත් අද කැලණිය පෙද්ශය වැවක්, තටාකයක් විධියට 
නිර්මාණය ෙවමින් පවතිනවා. අද ඒ අධිෙව්ගී මාර්ගය කුලුනු 
මතින් යෑම නවත්වලා වැලි මත ඉදි කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා 
කටයුතු කර තිෙබනවා. ගරු අමාත්යතුමනි, ඒ ඉදි කිරීම ඒ ජන 
ජීවිතයට බාධාවක්. අපි පසුගිය ගංවතුර දැක්කා. ඒ වාෙග්ම 
එළැෙඹන වර්ෂා කාලයකදී ඒ පෙද්ශයට ෙම් ඉදිකිරීම බලපානවා. 
ඒ නිසා මහාමාර්ග ඇමතිතුමා විධියට ඔබතුමා ෙම් ගැන පරීක්ෂා 
කර බලන්නය කියා ඉල්ලනවා.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි,  කඩවත - නුවර අධිෙව්ගී 
මාර්ගය සඳහා මා නිෙයෝජනය කරන ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ඉඩම් 
අත්පත් කර ෙගන තිෙබනවා. අපි හැම දාම ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමා සමඟ සාකච්ඡා කළා. නමුත් අද වන ෙතක් පතිඵල 
ලැබිලා නැහැ. ඔබතුමා එදා කිව්වා ෙම් ඉඩම්වල තක්ෙසේරුව වැඩි 
කරලා ෙදනවා කියලා. ඒ සම්බන්ධෙයන් තක්ෙසේරු නිලධාරින් 
දැනුවත් කරලා තිෙබන බව කිව්වා. එෙහම කරන්න හැකියාවක් 
තිෙබනවා නම් අපි ඒ ෙද් කරනවාය කිව්වා. නමුත් තවම ඒ 
සාධාරණය ඉටු ෙවලා නැහැ. ජනතාව ඔබතුමන්ලාට ඉඩම් 
පරිත්යාග කළා. දැන් කුඹුරු වැඩ කරන ෙගොවියාට කුඹුරට යන්න 
හැකියාවක් නැහැ. ඒ අයට කන්න ෙදක වැඩ කර ගන්න විධියක් 
නැහැ.  ඒ ජනතාවට ෙවනත් විකල්පයක් නැහැ. ඔබතුමන්ලා ඒ 
ඉඩම් අත්පත් කර ෙගනත් නැහැ. අත්පත් කර ගන්ෙන් නැතිව 
වන්දි ෙගවීම් කරන්න විධියක් නැහැ. අත්පත් කර ගත් 
ඉඩම්වලටත් තමුන්නාන්ෙසේලා වන්දි ෙගවලා නැහැ. දැනට මාස 
පහක්, හයක් ෙවනවා, මීරිගම පෙද්ශෙය්, ෙව්යන්ෙගොඩ පෙද්ශෙය්, 
පල්ෙල්ෙවල පෙද්ශෙය්  ගම්මානවල ඉන්න ජනතාවෙග් ඉඩම් ටික 
ෙබොෙහොම ෙසොච්චම් මුදලකට තමුන්නාන්ෙසේලා අත්පත් කරෙගන. 
ඒ ජනතාවට කරන්න ෙවනත් ෙදයක් තිබුෙණ් නැහැ. ඔබතුමන්ලා 
පුවත් පත්වල දැම්ෙම්, මාධ්යවලින් කිව්ෙව්, ෙව්දිකාවල කථා 
කරලා කිව්ෙව් "අපි පස් ගුණයක් වන්දි ෙගවනවා" කියලායි. ෙම් 
මාර්ගය ඉදි කරද්දී පස් ගුණයක් වන්දි ෙගවනවා කිව්වා.   ගම්පහ 
දිස්තික්කෙය් අපි ඒ නිසා පීඩා වින්දා. ඔබතුමන්ලා පස් ගුණයක් 
වන්දි ෙගවනවාය කියපු නිසා ෙමන්න ෙම් තරම් මුදලක් 
ලැෙබනවාය කියලා හිතලා,  ඉඩම් ෙවන්ෙද්සිකරුෙවෝ ඉඩම්වල 
මිල වැඩි කළා.  අද ඒ ජනතාවට ඉඩම් කට්ටියක් ගන්න විධියක් 
නැහැ. අද  ඉඩම් කට්ටියකට අත්තිකාරම - advance - බැඳලා ඉතිරි 
මුදල් ෙගවන්න අධිෙව්ගී මාර්ගය ෙවනුෙවන් මහාමාර්ග 
අමාත්යාංශෙයන් වන්දි ෙදන ෙතක් බලාෙගන ඉන්නවා. නමුත් ෙම් 
මාස පහ  හය තුළ වන්දි දීලා නැහැ. ජනතාව කණ කර භාණ්ඩ 
උකස් තියලා තිෙබනවා.  ඒවා සින්නෙවලා තිෙබනවා. තවමත් 
වන්දි ෙනොලැබුණු නිසා අද ඒ ජනතාව තැෙවනවා. ඒ ජනතාව 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත්යාංශයට එනවා; සභාපතිවරයා හම්බ 
ෙවනවා. හම්බ වුණාම  එතුමා ෙදන එකම උත්තරය තමයි, 
"ආණ්ඩුවට සල්ලි නැහැ, අපට ෙගවන්න විධියක් නැහැ, ඒ නිසා 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, අපි සල්ලි අනුමත කර ගන්නම්, ලංකා 
බැංකුෙවන් ණයක් ගන්නම්, ඒ ණය අරෙගන අපි ෙම් මුදල් 
ෙගවන්නම්" කියන  එක.  අද ඒ  ජනතාව විශාල පීඩනයක 
ඉන්නවා, ගරු ඇමතිතුමනි. ආණ්ඩුෙව් ඔබතුමන්ලා ඉන්න පීඩනය 
ගැන බලනවාට වඩා අපට ජනතාවෙග් පීඩනය ගැන බලන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. ෙමොකද, ජනතා නිෙයෝජිතයන් වශෙයන් අපි ජනතාව 

ෙවනුෙවන් වන්දි ෙගවිය යුතුයි. ඒ නිසා ෙම් ගැන ෙසොයා 
බලන්නය කියලා ඔබතුමාෙගන් මම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙම් වන්දි ෙගවීම සඳහා LARC කමිටුව පත් කළා; Super 
LARC කමිටුව පත් කළා. ඒ කිසිම කමිටුවකින් ඒ ජනතාවට  
සාධාරණයක් ඉටුෙවලා නැහැ. ඔබතුමන්ලාෙග් රජය විසින් 
ව්යවස්ථාපිත වන්දි මුදලක් ෙගවනවාය කිව්වා. පදිංචිය අතහැර 
ගියාම වටිනාකමින් සියයට 7ක් වන්දි ෙලස ෙගවනවා කිව්වා. 
දැන් ඒෙකනුත් සියයට 10ක බද්දක්  තමුන්නාන්ෙසේලා ගන්නවා. 
ෙම්ක සහගහන අපරාධයක්. ෙම්ක ජාතික අපරාධයක්. 
ඔබතුමන්ලා ෙම් ගැන ෙසොයලා බලන්න. පරිපූරක 
ඇස්තෙම්න්තුවලින් ෙහෝ, ෙවනත් ෙද්වලින් ෙහෝ මුදල් ෙසොයා 
ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපට තිෙබන ගැටලුව තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙම් සා විශාල මුදලක්  දැම්ෙම් ෙකොෙහේටද කියන එකයි. පසුගිය 
වකවානුෙව් හම්බ වුෙණ්   රුපියල් බිලියන 110ක් වාෙග් ෙපොඩි 
මුදලක් කියලා තමුන්නාන්ෙසේ  කිව්වා. තමුන්නාන්ෙසේ රුපියල් 
බිලියන 300ක් ඉල්ලුවාය කිව්වා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේ  කිව්වා, 
ජූලි මාසය ෙවද්දී - මාස හයක් යන ෙකොට- රුපියල් බිලියන 
110ක වැඩත් කරලා, ෙගවලාත් ඉවරයි කියලා. ෙම්ක යකාෙග් 
කථාවක්. 

ගරු ඇමතිතුමනි, මාස හයකින් ව්යාපෘතිවලට ෙගවීම් කරලා, 
ඒ මුදල් ඉවරයි කියනවා නම්, මම දන්ෙන් නැහැ ෙම්වා කාටද 
හම්බ වුෙණ් කියලා. ඉදි කිරීම් සමාගම්වල පුද්ගලයන්ට අද කන 
කර උගස් තියන්න සිදු ෙවලා තිෙබන බව එම පුද්ගලයන් 
කියනවා. අද ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරලා කිව්වා, ''ෙද්ශීය 
සමාගම් 16කට අපි ෙකොන්තාත් පිරිනමනවා'' කියලා. නමුත්, 
ෙද්ශීය සමාගම් සියල්ල හාන්සියි. පසුගිය රජය කාලෙය් තමයි 
ෙද්ශීය සමාගම් ෙගොඩනැඟුෙව්. අද විශාල ව්යාපෘති කරන සියලු 
සමාගම් ෙගොඩනැඟුෙණ්, ඔය තත්ත්වයට පත් වුෙණ්, පසුගිය 
කාලෙය් ෙම් රෙට් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් දැවැන්ත වැඩ කටයුතු සිදු 
වුණු නිසායි. නමුත්, අද ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, ''ෙද්ශීය සමාගම්වලට ෙකොන්තාත් 
ෙදනවා. අහවල් ෙකොටස දුන්නා''යි කියලා. නමුත් අද ඉදිකිරීම් 
සඳහා මුදල් ගන්ෙන් ෙද්ශීය සමාගම් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. අද සී9, සී6, සී7 ෙශේණිවල ඉන්න 
ෙකොන්තාත්කරුවන්ට පවා පාරකට තාර දැම්මාම, RDA එෙකන් 
ෙගවීම් කරන්න බැරිව  හිර ෙවලා ඉන්නවා. වන්දි ලැබිය යුතු 
මිනිහාට වන්දි ලැෙබන්ෙන් නැත්නම්; ෙකොන්තාත්කරුවාට මුදල් 
ලැෙබන්ෙන් නැත්නම්, රුපියල් බිලියන 103ක්, රුපියල් බිලියන 
110ක් වියදම් කෙළේ ෙකොහාටද? ෙමොනවාද ෙම් මුදලින් කරලා 
තිෙබන්ෙන්? දැන් ෙම් ගරු සභාෙව්දී  කථා කරලා කිව්වා, 
''flyover එෙක් වැඩ ඉවරයි; ගුවන් පාලම හදලා ඉවරයි'' කියලා. ඒ 
වැඩ ඉවර කරපු පුද්ගලයන්ට අදාළ ෙගවීම් ෙවලාවට- කලාවට 
ලැබිලා නැහැ. ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ අර්බුද තිෙබන්න පුළුවන්; 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජය ඇතුෙළේ අර්බුද තිෙබන්න පුළුවන්.  

අපි විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා. එම විශ්වාස භංග 
ෙයෝජනාව අපි ෙගනාෙව් අදාළ ඇමතිවරයා සම්බන්ධ ෙයන් 
විශ්වාසයක් නැහැ කියලායි. නමුත්, ඒක අපි ෙනොෙවයි කිව්ෙව්. 
මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා තමයි කලින්ම ගිහිල්ලා ෙම් 
බැඳුම්කරය සම්බන්ධෙයන් නඩු පැවරුෙව්. එතුමා ඒක කිව්වා. ඒ 
නිසා ඉවත් ෙවන්න සිද්ධ වුණා. ඊළඟට, දැන් විශ්වාස භංග 
ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්ෙන් කාටද? විජයදාස රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාට. එතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? එතුමා  කිව්වා, ''වරාය 
ගිවිසුම වැරැදියි'' කියලා. වරාය ගිවිසුම වැරැදියි කියපු නිසා, 
එතුමාට විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්න ඕනෑ කියලා පසු 
ෙපළ මන්තීවරු චූන් ෙවලා. පසු ෙපළ මන්තීවරු හරි කඩිසරයි, 
වරාය ගිවිසුම ගැන කථා කරපුවාම.  විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
වරාය විකුණන එක ගැන කථා කරපුවාම,- 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්. 
 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ඒක ගැන කථා කළාම හරි පශ්නයක්. ඒ නිසා පසු ෙපළ 
මන්තීවරුන්ට අපි කියනවා, ''කරුණාකරලා ඔබතුමන්ලා 
ෙපොඩ්ඩක් නිහඬ ෙවලා ඉන්න'' කියලා. එක එක්ෙකනාෙග් 
උල්පන්දම්වලට අහු ෙවන්න එපා. එක එක්ෙකනාෙග් 
උල්පන්දම්වලට අහු ෙවලා කෑ ෙකොස්සන් ගැහුවාට වැඩක් නැහැ. 
ජනාධිපතිවරයා තමයි එතුමාව තියා ගන්නවාද, යවනවාද කියන 
තීරණය ගන්ෙන්. ඒක අගමැතිවරයා ෙනොෙවයි තීරණය කරන්ෙන්.  

පසුගිය කාලෙය් ෙර්ස් පැද්දාම තමයි කෑ ගැහුෙව්, ''මහානායක 
හාමුදුරුෙවෝ කියන ෙද්ත් අහන්ෙන් නැහැ'' කියලා. දැන් 
මහානායක හාමුදුරුෙවො අණ කරනවා, ''බුද්ධ ශාසන ඇමති අයින් 
කරන්න එපා, අධිකරණ ඇමති අයින් කරන්න එපා'' කියලා.  
උන්වහන්ෙසේලාට අයිතියක් තිෙබනවා, රජයට එෙහම කියන්න. 
නමුත්, ෙම් රජය තමන්ට ඕනෑ විධියට  කටයුතු කරනවා. දැන් එක 
ඇමතිවරෙයක් කියනවා, ''ඔන්න ලියුම ගහලා තිෙබනවා; ඔන්න 
දැන් පත්වීම දීලා තිෙබනවා.  ෙහට ඉඳලා එතුමා පසු ෙපෙළේ වාඩි 
ෙවන්න ඕනෑ'' කියලා. ඒ අය හරි චූන් ෙවලා ඉන්ෙන්. අධිකරණය 
ගැන ෙන්ද ෙම් කථා කරන්ෙන්; බුද්ධශාසනය ගැන ෙන්ද ෙම් කථා 
කරන්ෙන්.  රෙට් සංස්කෘතිය ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්?  ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් ගමනක අවසානය සිද්ධ ෙවලා ඉවරයි. දැන් මර 
නින්ෙද් ඉන්ෙන්. දැන් හීන දකිනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මහනුවරට ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගය 
අරෙගන යද්දී අද තමුන්නාන්ෙසේෙග් දිස්තික්කෙය්ත් ගැටුම් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. ගලෙගදර මිනිසුන්ට ලබා ෙදන වන්දිය පිළිබඳව 
හරිහැටි තීරණය කරලා නැහැ. අද ගලෙගදර ජනතාව, අලව්ෙව් 
ජනතාව, කුරුණෑගල ජනතාව,- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මම  අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

ෙම් සියලු ෙදනාට ලැබිය යුතු වන්දි සම්බන්ධෙයන් හරි 
උත්තරයක් ලබා ෙදන්න. ඒ කාරණෙයන් එම ජනතාව පීඩාවට 
පත් කරන්න එපාය කියන ඉල්ලීම කරමින් මම නිහඬ වනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.   

මීළඟට, ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
හතරක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 6.16] 

 
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 

බිස්මිල්ලාහිර් රහම්ානිර් රහීම්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින උසස් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යාංශය සඳහා ඉදිරිපත් කර තිෙබන පරිපූරක 
ඇස්තෙම්න්තුව පිළිබඳව පැවැත්ෙවන  විවාදෙය් දී  කථා කිරීමට 
මටත් අවස්ථාව ලැබීම ගැන සතුටු වනවා. ඒකට ෙහේතුවක් 
තිෙබනවා. පසුගිය කාලෙය් සෑම ෙකෙනක්ම කිව්වා, ''ලංකාෙව් 
මහාමාර්ග පද්ධතිෙය් විශාල දියුණුවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා, 
ලංකාෙව් හදන්න තවත් පාරවල් නැහැ'' කියලා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් සමස්ත ලංකාව ගැනම කථා කරන්න මට 
ෙව්ලාවක් නැහැ. මෙග් දිස්තික්කය ගැන විතරයි මම කථා 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ඇමතිතුමා ෙම් 
අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, මම 
නිෙයෝජනය කරන අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය්, මහාමාර්ග 
අමාත්යාංශයට අයත්  B class එෙක් කිෙලෝමීටර් 280ක මාර්ගය 
තවම හදා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් දී 
සමස්ත රටම කිව්වා, ලංකාෙව් විශාල දියුණුවක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවාය කියලා.  

ෙමොනවාද දියුණු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? දියුණු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් මහාමාර්ග පද්ධතිය කියලායි කියන්ෙන්. ෙම් රජය 
බලයට පත් ෙවලා තවම අවුරුදු ෙදකයි ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
පසුගිය අවුරුදු විස්සක කාලයක් තිබුණා. ඒ කාලෙය් ෙමොනවාද 
කෙළේ?  

ගරු ඇමතිතුමනි, ගෙල්ෙවල ෙතෝනිගල කිෙලෝමීටර් 56යි; 
කැකිරාව ගෙන්වල්ෙපොල, දාච්චි හල්මිල්ලෑව කිෙලෝමීටර්              
42යි; බලලුවැව, අන්දරවැව කිෙලෝමීටර් 32යි. මැදවච්චිය 
ෙහොෙරොව්පතාන  කිෙලෝමීටර් 23යි. අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් 
ෙමෙහම නම් සමස්ත ලංකාව ගැන අපට හිතන්න ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? පසුගිය කාලෙය් පාරවල් හදලා තිබුණා නම් අපට අද 
ෙමෙහම කථා කරන්න සිදු වනවා ද, ගරු ඇමතිතුමනි? මම හිතන 
විධියට ඔබතුමා ෙම් අවුරුදු ෙදක තුළදී විශාල ව්යාපෘතියක් 
කරන්න ඕනෑය කියලා කල්පනා කර තිෙබනවා. ඒ අනුව 
ගෙල්ෙවල ෙතෝනිගල, කැකිරාව ගෙන්වල්ෙපොල, දාච්චි 
හල්මිල්ලෑව මාර්ග හැදීම සඳහා අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළක් ළඟදී 
සකස් කරන්නත් කටයුතු කර තිෙබනවා. මහාමාර්ග 
අමාත්යාංශෙයන් මුදල් ෙවන් කරලා, අවශ්ය කටයුතු කරන්න දැන් 
තීරණය කරලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, iRoad Project එක යටෙත් මෙග්ම 
දිස්තික්කෙය් දැනට කිෙලෝමීටර් 500ක් හදාෙගන යනවා. 
එපමණක් ෙනොෙවයි, අෙප් ඇමතිතුමායි, ඇමතිතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙය් සියලුම ෙල්කම්වරු, සභාපතිවරු ගම් මට්ටමින් ෙම් 
කටයුත්ත සිදු කරනවා. ෙම්ක මහාමාර්ග අමාත්යාංශයට විතරක් 
තිෙබන පශ්නයක් ෙනොෙවයි. පළාත් සභාවට මීට වඩා පශ්න 
තිෙබනවා; පාෙද්ශීය සභාවට පශ්න තිෙබනවා. පාෙද්ශීය සභා 
මාර්ග ෙම් දවස්වල හදනවා. හැම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුම 
ආසන සංවිධායකවරුන්ට මුදල් දීලා, පාෙද්ශීය සභා පාරවල් හදන 
ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. මම දන්නා විධියට අනුරාධපුර 
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දිස්තික්කෙය් සමහර ගම්වල බස් යන්න බැරි පාරවල් තිෙබනවා. 
ෙහොෙරොව්පතාන ආසනෙය් තිඹිරිඅත්තාවල, මාවත්තාවැව, 
අලිකිඹුලාව කියන ගම්මානවල පාෙද්ශීය සභාවට අයිති 
කිෙලෝමීටර් 12ක පාරවල්  තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. එහි 
ගම්මාන 3ක් තිෙබනවා. එම  පාරවල්වල බස් ධාවනය වන්ෙන් 
නැහැ.  ළමයින්ට පයින් යන්නවත් බැරි ආකාරයට  පශන් 
ඇතිෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමා ෙම් අවුරුදු ෙදක 
තුළදී විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරලා තිෙබනවා කියලා මම 
හිතනවා.   එෙහම  කරලා නැහැ කියලා කාටවත් කියන්න බැහැ.  

එදා  මහාමාර්ග ඇමති ෙවලා හිටිෙය් කවුද? රෙට් 
ජනාධිපතිතුමා තමයි මහාමාර්ග ඇමති ෙවලා එදා වැඩ කටයුතු 
කෙළේ. අද සාමාන්ය මන්තී ෙකෙනකු ඇමති ෙවලා ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ ඉටු කරනෙකොට අපි ෙකොච්චර සතුටු ෙවන්න ඕනෑද? එදා 
ජනාධිපති කරපු වැෙඩ් තමයි අද ඔබතුමා කරන්ෙන්. ඒ නිසා 
ඔබතුමා ගැන   ගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, අගමැතිතුමාටත් විශාල 
විශ්වාසයක් තිෙබනවා. එතුමන්ලා ෙදෙදනාම ඔබතුමාට ෙම් 
අමාත්යාංශය ලබා දුන්ෙන් නිකම් ෙන්. වැඩ කරන්න පුළුවන්, 
හැකියාව තිෙබන දක්ෂෙයක් නිසා තමයි ඔබතුමාට ෙම් 
අමාත්යාංශය බාර දුන්ෙන්. ඒ දක්ෂතාව ඔබතුමා යටෙත් ෙසේවය 
කරන නිලධාරින් තුළිනුත් දක්නට ලැෙබනවා. ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා, විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාෙග් 
ෙපෞද්ගලික ෙල්කම්තුමිය, ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් 
සභාපතිතුමා ඕනෑම මන්තී ෙකෙනක්, ඕනෑම ඇමති ෙකෙනක්  
කථා කෙළොත්, - රෑ වුණත් - එතුමන්ලාට උත්තර ලබා ෙදනවා. 

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
මට තව විනාඩියක් ලබා ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි.   

එතුමන්ලා එෙහම කරන්ෙන් ඇයි?  ගරු ඇමතිතුමාෙග්  මඟ 
ෙපන්වීම නිසා තමයි එතුමන්ලා එෙහම කථා කරන්ෙන්.  "මම 
රජෙය් ෙසේවකෙයක්" කියලා  phone එක off  කරලා ඉන්න 
පුළුවන්. නමුත් එතුමන්ලා එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා දක්ෂ 
ඇමති ෙකෙනක්. ෙම් අවුරුදු පහ තුළදී ඔබතුමා ෙම් කටයුතු කරයි 
කියලා අපට විශාල විශ්වාසයක් තිෙබනවා. මම කිව්ෙව්  
අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් තිෙබන කිෙලෝමීටර් 280ක  B class පාර 
ගැන විතරයි.  නමුත් සමස්ත ලංකාව තුළම මාර්ග ඉදි කරලා, මහා 
විශාල විප්ලවයක් කරමින් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ඇමති 
ෙකෙනක් තමයි ඔබතුමා.  

මෙග් මිත  දයාසිරි ජයෙසේකර,  කීඩා ඇමතිතුමා ෙම් 
අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. එදා ෙකොළඹට විතරයි කිරි 
ලැබුෙණ්. එතුමා කියනවා, "මල්ලි, මම ෙකොළඹට විතරක් 
ෙනොෙවයි කිරි ෙදන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාෙග් දිස්තික්කය ගැනත් මම 
බලනවා. ලබන අවුරුද්ෙද් අනුරාධපුරෙය් පධාන කීඩාංගණයක් 
හදනවා" කියලා.  

මට කථා කරන්න ෙව්ලාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි.    

[අ.භා. 6.22] 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩා පනත යටෙත් 

නිෙයෝගය, පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනත යටෙත් නිෙයෝග 
සහ මහාමාර්ග අමාත්යාංශෙය් පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු කීපයක් 
ගැන සාකච්ඡා වන ෙම් අවස්ථාෙව් කරුණු කීපයක් ඉතා 
ඉක්මනින් ඉදිරිපත් කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. දක්ෂිණ 
අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් වැඩ කටයුතු ආරම්භ කෙළේ 2001 අෙප් 
ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණු අවස්ථාෙව්දී බව මට මතකයි. එම 
අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදිකිරීෙම් වැඩ ආරම්භ කරලා,  එම කටයුතු 
කරෙගන යද්දි ඊට විරුද්ධව ෙපළපාළි ගියා මට මතකයි. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී සටන් පාඨ කළා; උද්ෙඝෝෂණ කළා. අපි දක්ෂිණ 
අධිෙව්ගී මාර්ගයට බද්ෙද්ගමිනුත්, පින්නදූෙවනුත් මුල් ගල තියද්දි  
ඒ පාර ඉදි කිරීමට විරුද්ධව කණ්ඩායමක් ෙකොට්ටාෙවන් 
ෙපළපාළි ගියා. පසුගිය කාලෙය් ෙකොළඹ තිබුණු රැලියකට 
ෙගනැල්ලා වයසක මිනිස්සු මරණයට පත් වුණා වාෙග් ෙම් 
ෙපළපාළිෙය්දිත් මනුස්සෙයක් මරණයට පත් වුණා.  

පහුෙවනි දා පත්තරෙය් විශාල වාර්තාවක් ගියා, "දකුණු 
අධිෙව්ගී මාර්ගය පළමු බිල්ල ගනී" කියලා. එෙහම තමයි එදා 
විපක්ෂෙය් හිටපු උදවිය දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගයට විරුද්ධ වුෙණ්. 
හැබැයි අධිෙව්ගී මාර්ගය හදලා විවෘත කරලා මෑතක් වන තුරු, 
පසුගිය ගංවතුර වන තුරු දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් පිතෘවරු 
හැටියට ෙම් අය ෙපනී සිටියා ගරු ඇමතිතුමනි. අපි තමයි දකුණු 
අධිෙව්ගී මාර්ගය හැදුෙව් කියලා කිව්වා. දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගය 
ජාතියට දායාද කළ මහා නිර්මාණකරු හැටියට ෙපනී සිටියා. 
හැබැයි ගංවතුර ගලාෙගන එන විට කලබල ෙවලා කිව්වා, "අෙන් 
අපි ෙනොෙවයි දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගය හැදුෙව්" කියලා. ෙමොකද, 
භය වුණා දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගය යටෙවයි කියලා. ඒ ෙවලාෙව් 
ඇත්ත එළියට පැන්නා. ඒ නිසා මම එක පැත්තකින් ස්තුති 
කරන්නට කැමැතියි, ගංවතුර අවස්ථාෙව් කලබල ෙවලා ෙහෝ 
දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගය ජාතියට දායාද කිරීෙම් පළමුෙවනි පියවර 
තිබ්ෙබ් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව බලෙය් සිටිද්දී කියන එක 
පකාශ කිරීම ගැන.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අධිෙව්ගී මාර්ග ඉදි කිරීෙම් 
අෙප් ඇස්තෙම්න්තු ගැන ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් අද 
කථා කළා. නමුත් ඒ අයට අමතක ෙවලා තිෙබනවා, දකුණු 
අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ඇස්තෙම්න්තුව ඉක්මවා සියයට 31ක වැය 
බරක් දරන්නට සිද්ධ වුණු බව. ඒ විධියට අති විශාල මුදලක්, 
විශ්මයජනක මුදලක් පසුගිය රාජපක්ෂ ෙරජීමය ෙම් රට පාලනය 
කළ කාලෙය් මාර්ග සංවර්ධනයට ෙයදවූවා.  

අද අපි සතුටට පත් ෙවනවා. අද අෙප් රජය මහා ෙඝෝෂාවක් 
නැතත් වැඩ කරනවා. පසුගිය කාලෙය් සමහර අය "වැඩ ෙකෝ, 
වැඩ ෙකෝ" කියලා කෑ ගැහුවා, "වැඩ බිම මුඩු බිමක් ෙවලා" 
කියලා සටන් පාඨ කිව්වා. දැන් ඒ සටන් පාඨ කැෙළේට ගිහින් 
තිෙබනවා. අද මුළු රට පුරාම මාර්ග පද්ධතිය ඉදි ෙවමින් 
පවතිනවා; අධිෙව්ගී මාර්ග ඉදි ෙවමින් පවතිනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ෙම් හැම ෙදයකම විනිවිද භාවයක් 
තිෙබනවා. දැන් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ 
පනත් ෙකටුම්පත සම්මතයි. එම නිසා ඕනෑම ෙකෙනකුට ගිහින් 
ෙම්වාෙය් ඇස්තෙම්න්තු බලන්නට පුළුවන්කම තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධිෙව්ගී මාර්ගවල ෙනොෙවයි 
පසුගිය කාලෙය් ඉදි වුණු පාෙද්ශීය සභා පාරවල්වල, පළාත් සභා 
පාරවල්වල ඇස්තෙම්න්තු ගැනවත් අපට දැන කියා ගන්නට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ලැබුෙණ් නැහැ. ඒවාට ෙකොපමණ මුදලක් වියදම් වුණා ද 
කියලාවත් දැන කියා ගන්නට ලැබුෙණ් නැහැ. මහාමාර්ග 
අමාත්යාංශය වියදම් කරලා හදපු ගාමීය පාරවල් හුඟාක් අද නැවත 
විනාශෙවලා තිෙබනවා. ඒවා කැඩිලා බිඳිලා ගිහින් තිෙබනවා. ඒවා 
සෑදීෙම් වගකීමත් අද අපට පැවරිලා තිෙබනවා.  

මම එක කාරණයක් සම්බන්ධෙයන් උසස් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මහා ගංවතුර 
ෙව්ලාෙව්, ගිං ගඟ ගලලා අෙප් පළාත යට වුණු ෙව්ලාෙව් එතුමා 
ෙබොෙහොම නිහතමානීව අපට කථා කරලා ඇහුවා, "ෙමොනවාද 
අෙපන් ෙකරන්නට ඕනෑ?" කියලා. ගංවතුර බැහැෙගන යද්දී ගිං 
ගඟ ෙදපැත්ෙත් තිබුණු පාරවල් හුඟක් විනාශ වුණා. විෙශේෂෙයන් 
ගිං ගඟ අසබඩ තිෙබන උඩුගම - බද්ෙද්ගම පාර විනාශ වුණා; 
ගඟට කැඩිලා ගියා.  මම මහාමාර්ග අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය් සභාපති නිහාල් සූරියආරච්චි මහත්මයාට ස්තුති 
කරන්නටත් ෙම්ක අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. එතුමා වහාම ගිහින් 
ඒක පරීක්ෂා කළා. අද වන විට ගඟට ෙසෝදාෙගන ගිය ස්ථානවලට 
බැමි දාන්නට විශාල මුදලක් ෙවන් කරලා වැඩ කටයුතු ආරම්භ 
කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කාලය අවසානයි. 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
කථාව පටන් ගත්තා විතරයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කාලය දිගු කර ගැනීමක් කෙළොත් ෙහොඳයි.  
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මිනිත්තුවකින් ෙදකකින් කථාවක් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 

කියන එකත් පශ්නයක්. අවසාන වශෙයන් මම ඔබතුමාෙගන් 
තත්පර 30 කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විනාඩි 10කින් කාලය දිගු කර 

ගනිමු. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
නියමිත ෙව්ලාෙවන් පසුව විනාඩි 10ක කාලයක් ෙම් විවාදය 

පවත්වාෙගන යාමට සභාෙව් අනුමැතිය පතනවා. සභාෙව් 
අනුමැතිය? 

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

ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
අෙප් ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමා සඳහන් කළා, 

විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිවරයාට විරුද්ධව අපි කලබල ෙවලාය, 
වරාය ගිවිසුම සම්බන්ධව එතුමා නඟන විෙරෝධය නිසා තමයි 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පසුෙපළ මන්තීවරුන් කලබල ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට එතුමා වරාය 
සම්බන්ධෙයන් කරන කථාව ගැන පශ්නයක් නැහැ. නමුත් එතැන 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සාමූහික වගකීම ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳව 
පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි කලබල වුෙණ් ෙවන කිසි 
ෙදයක් නිසා ෙනොෙවයි. පසුගිය දවසක ජනාධිපතිතුමා පකාශ 
කළා එතුමාට නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවයි, ෙපොලීසියයි ෙදන්න, 
මාස තුනකින් ෙහොරු අල්ලලා ෙපන්වන්නම් කියලා. ආණ්ඩුෙව් 
කවුරුන් ෙහෝ බලවෙතක් විපක්ෂෙය් ෙහොරු එක්ක deal දානවා 
කියලා පකාශ කෙළේ අපි ෙනොෙවයි ජනාධිපතිතුමා. ඒ පත්තර 
වාර්තාව අපි සතුව තිෙබනවා. එම නිසා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් වග කිව 
යුතු පසු ෙපළ මන්තීවරුන් හැටියට අපිට කලබලයක් ඇති වුණා, 
ඒ විධියට කවුරුන් ෙහෝ ෙකෙනක් ෙහොරු ආරක්ෂා කරනවාද 
කියලා. ඒ කලබලෙය් සැකයකුත් නැහැ. අද ෙහොරු එළියට 
පැනලා කෑ ගහමින් දඟලනවා, විශාල ෙඝෝෂාවක් ඇති කරමින් 
යනවා විජයදාස රාජපක්ෂ මහත්මයා ආරක්ෂා කළ යුතුයි කියලා. 
මම ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් කණ්ඩායමට කියනවා, කරුණාකරලා 
ඔබතුමන්ලාෙග් වීරෙයෝ අෙප් ආණ්ඩුෙව් තව ඉන්නවා නම් 
කියන්න කියලා. ෙමච්චර කාලයක් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
හැෙමෝටම ෙදෝහී වුණු, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හැෙමෝටම පහර 
පිට පහර ගහපු ෙම් විපක්ෂෙය් සුළුතර කල්ලියට අද එක 
පුද්ගලෙයක් වීරෙයක් ෙවලා තිෙබනවා.  

අෙප් ආණ්ඩුෙව් තව වීරෙයෝ ඉන්නවා කියලා පුළුවන් නම්, 
දැන්ම අපට කියන්න. අපි විනය පරීක්ෂණ දැම්මාම,  අෙප් 
ආණ්ඩුෙව් තිෙබන ෙපොදු එකඟතාවන් කැඩුවාම අපි ඒ අයට 
විරුද්ධව කථා කළාම ඒ පුද්ගලයන්ව වීරෙයෝ හැටියට 
සලකන්ෙන් ඇයි? ඒ අය වීරෙයෝ හැටියට දකින්ෙන් ඇයි? ඒ, 
තමන්ෙග් අවස්ථාවාදය ෙනොෙවයිද? ඒ, තමන් ෙවනුෙවන් ෙපනී 
සිටීම ෙවනුෙවන් වූ උපකාරයක්  ෙනොෙවයිද කියලා මා අහන්න 
කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුති කරමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 6.28] 
 
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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් ගරු 

සභාව දැනගන්න ඕනෑ, දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ෙකොටස් 
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හතරටම මිල ගණන් තීරණය ෙකරුෙව් 2013 දී කියලා. අද 
විපක්ෂෙය් සමහර මන්තීවරු මිල වැඩියි, මිල වැඩියි, මිල වැඩියි 
කියලා කිව්වාට 2013 දී තමයි ෙකොටස් 4ටම මිල ගණන් තීරණය 
ෙකරුෙව්. වර්තමාන ආණ්ඩුව බලයට පත් වීෙමන් පසුව ෙම් 
ගිවිසුම ෙවනස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා බැලුවා. නමුත්, ෛනතික 
වශෙයන් ඒක කරන්න අපට බැරි වුණා. ෙම් සියලුම මිල ගණන් 
2013 දී එකඟ වී තිබුණු මිල ගණන්. වර්තමානෙය්දී ඒ මුදෙල් 
කිසිම ෙවනසක් කරලා නැහැ. 2013 දී එකඟ වුණු මුදලට තමයි 
අපි දැනට දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ෙකොටස් 4ම හදන්ෙන්. ඒක 
තමයි පළමුවැනි කාරණය.  

අනික් කාරණය, FSDI කියලා උපෙද්ශක සමාගමක් ගැන 
කිව්වා. ඔවුන්ෙග් මුදල් ෙයොදවා ෙම් සම්බන්ධෙයන් වූ අධීක්ෂණ 
කටයුතු කරනවා. ණය මුදල අනුමත වූ පසු ඒ මුදල් අපට ලබා 
ගන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම සෑම පාර්ලිෙම්න්තු දිනකදීම වාෙග්ත්, 
රූපවාහිනී සාකච්ඡාවලදීත් කථා කරනවා, පිටත වටරවුම් මාර්ගය 
ගැන. ෙම් මාර්ගෙය් හැම දාම lanes 4යි තිබුෙණ්. පසු ගිය ආණ්ඩුව 
කාලෙය්ත් lanes 4යි, ෙම් ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් lanes 4යි. ෙම් 
ෙගොල්ලන් කියනවා, lanes 6ක් තිබුණා කියලා. මම දන්ෙන් නැහැ, 
ෙකොෙහන් ෙහොයා ගත්තාද කියලා. පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් 
තක්ෙසේරු කරපු වියදමට තමයි ෙම් වතාෙව්ත් හදන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම මම කියන්න ඕනෑ තවත් කරුණක් තිෙබනවා. 
මීට ටික ෙවලාවකට කලින් ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමා 
කථා ෙකරුවා. එතුමා තමයි ෙකොළඹ-නුවර අධිෙව්ගී මාර්ගය හදන 
ෙකොට ඒ ෙදපැත්ෙත් සිටින ඉඩම්ලාභින් ඇවිස්සුෙව්. මම මීරිගම 
කච්ෙච්රියට ගියාම එතුමා මාව ඉතාමත් සාදරෙයන් පිළිගත්තා. 
නමුත්, එතුමා තමයි ඒ ඉඩම්ලාභින් ඇවිස්සුෙව්. එතුමා මිනිස්සු 
අවුස්සලා අන්තිමට අපත් එක්ක සාකච්ඡාවටත් වාඩි වුණා. දැන් 
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
මීරිගම පැත්ෙත් කුඹුරු අක්කරයක වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 5යි - 
Rs. 5 lakhs.  නමුත්, අපි අද පර්ච් එකකට රුපියල් ලක්ෂ 15ක් 
ෙගවනවා. අපි ෙම් කථාව කිව්වාට පස්ෙසේ ෙමතුමාත් එක්ක ආව 
විෙරෝධතාකරුවන් සියලු ෙදනාම අෙප් අණට කීකරු වුණා. අද 
එතුමා කියන ආකාරෙය් කිසිම පශ්නයක් නැහැ. මම ඒ 
විෙරෝධතාකරුවන්ට කිව්වා, "ෙම් පාර දළ දා වහන්ෙසේ වඳින්න 
යන පාර. දකුෙණ් ජනතාවට දළ දා වහන්ෙසේ වඳින්න යන්න 
අවශ්ය පාර තමයි අපි හදන්ෙන්. ඒ නුවර අධිෙව්ගී මාර්ගය. ෙම්කට 
හිරිහැර කරන්න එපා." කියලා. එෙහම කිව්වාට පසුව ඒ අය සියලු 
ෙදනාම ඒ අයෙග් විෙරෝධතා ඉවත් කර ගත්තා. අද මීරිගම 
පෙද්ශෙය් කුඹුරු අක්කරයක් රුපියල් ලක්ෂ 5යි. අපි කුඹුරක පර්ච් 
එකකට ෙගවනවා, රුපියල් ලක්ෂ 15ක්.  

පසුගිය රජය කාලෙය් ඉඩම් බලහත්කාරෙයන් පවරා ගත්තා. 
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා පාරවල් 98ක් හැදුවා. ඒ 
බලහත්කාරෙයන් ඉඩම් පවරා ෙගන, ශත පහක් වන්දි ෙගවන්ෙන් 
නැතිව. ෙම් ළඟදි හම්බන්ෙතොට, සූරියවැව පෙද්ශෙය් ෙලොකු 
උද්ෙඝෝෂණයක් තිබුණා. අවුරුදු 9ක් ෙවනවා, ඒ පෙද්ශෙය් 
ජනතාවට වන්දි ෙගවා නැහැ. අපි ඒ රුපියල් මිලියන 200 ෙගව්වා. 
එම නිසා අපි කිසිම ඉඩමක් බලහත්කාරෙයන් පවරා ගන්ෙන් 
නැහැ. යහපාලන ආණ්ඩුව අවශ්ය වන්දි ෙගවා තමයි ඒ ඉඩම් පවරා 
ගන්ෙන්. මිනිස්සු කැමැත්ෙතන් ඉඩම් ෙදනවා. ඉන්දික අනුරුද්ධ 
ෙහේරත් මන්තීතුමා කිව්වා, උද්ෙඝෝෂණ ව්යාපාර තිෙබනවා කියලා. 
කිසිම උද්ෙඝෝෂණයක් නැහැ. මීරිගම, කඩවත, කුරුණෑගල, 
ෙපොතුහැර, ගලෙගදර පෙද්ශවල මිනිස්සු කැමැත්ෙතන් ඉඩම් 
ෙදනවා. ෙමොකද, ෙම්ක දළ දා වහන්ෙසේ වඳින්න යන පාර නිසා; 
දකුෙණ් ජනතාවට පැෙයන් නුවරට යන්න පුළුවන් පාරක් නිසා. 
එතුමා කියපු විධියට ෙම් සම්බන්ධෙයන් ජනතාව අතර පශ්න 
නැහැ. දැන් ෙම් අය තමයි ජනතාව අවුස්සන්ෙන්. ෙම් අය තමයි 
පස්ෙසන් ඉඳන් ජනතාව අවුස්සන්ෙන්. ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ 
ෙහේරත් මන්තීතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙමම ගරු සභාෙව් ෙනොසි ටීම 
ගැන මම කනගාටු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2020 වසෙර් මැද භාගය වන 
විට අප ෙකොළඹ-මහනුවර අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් වැඩ කටයුතු අවසන් 
කරනවා. රුවන්පුර අධිෙව්ගී මාර්ගය ගැන ෙම් සතිෙය් ගරු 
අගමැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් අප සාකච්ඡාවක් පවත්වනවා. 
ෙම් කාර්යය සඳහා සමාගම් ගණනාවක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා.  

මම ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. ඉන්දියානු මහාමාර්ග 
ඇමතිවරයා ලංකාවට එන්න අෙපන් දිනයක් ඉල්ලනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම උතුරු පෙද්ශයට. උතුරු පෙද්ශෙය් විශාල අධිෙව්ගී 
මාර්ග කීපයක් හදන්න ඉන්දියානු ආණ්ඩුව ෙපොෙරොන්දු ෙවලා 
තිෙබනවා. මා හිතන විධියට උතුෙර් මන්තීවරුන්ට එය විශාල 
සතුටක් ෙවයි. පසුගිය රජය විසින්  iRoad ව්යාපෘතිය ආරම්භ 
කළා. නමුත්, ඔවුන් උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශය අත් හැරියා. 
උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශයට iRoad ව්යාපෘතිය අප ලබා ෙදනවා. 
ඒ වාෙග්ම බදුල්ල සහ ගම්පහ දිස්තික්කවලටත් ෙම් අවුරුද්ද 
ඇතුළත අප iRoad ව්යාපෘතිය ලබා ෙදනවා.  

ස්තුතියි.  

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

 
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනත: 

නිෙයෝග 
ஆட்கைளப் பதி  ெசய்தல் சட்டம்: 

ஒ ங்குவிதிகள்  
REGISTRATION OF PERSONS ACT: REGULATIONS 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරනවා: 
 
"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 කරනු ලැබ, 2017.07.25 
දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.  

 
(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

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

 
කීඩා පනත : නිෙයෝගය 

விைளயாட் க்கள் சட்டம்: ஒ ங்குவிதி 
SPORTS LAW: REGULATION  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

725 726 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

"ජාතික රාජ්ය සභාෙව් 1973 අංක 25 දරන කීඩා පනෙත් 31 වගන්තිය 
සමඟ කියවිය යුතු 41 වගන්තිය යටෙත් කීඩා අමාත්යවරයා විසින් ජාතික කීඩා 
සංගම් නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් සාදන ලදුව, 2017 මැයි 05 දිනැති 2017/41 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.07.26 දින ඉදිරිපත් 
කරන ලද නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය.    
  

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

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

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

     
   
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  

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

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම. ගරු 

ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මන්තීතුමා.  

ඊට ෙපර, කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා 
ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න.  
 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී "ගරු 

ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමා  මූලාසනය ගත යුතුය" යි 
මා ෙයෝජනා කරනවා.  

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

 
 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள் 

 
Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair 

and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

මුලතිව් දිසත්ික්කෙය් කුඹුරු ඉඩම් මුල් 
හිමිකරුවන්ට ලබා දීම 

ல்ைலத்தீ  மாவட்ட வயற்காணிகைள ன்ைனய 
உாிைமயாளர்க க்கு வழங்குதல் 

HANDOVER OF PADDY LANDS IN MULLAITIVE DISTRICT TO 
ORIGINAL OWNERS 

 
[பி.ப. 6.35] 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ஒத்திைவப்  ேவைளயில் பின்வ ம் பிேரரைணைய நான் 
சமர்ப்பிக்கிேறன். 

" ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் ெகாக்கிளாய் கிழக்கு, ெகாக்கிளாய் 
ேமற்கு, க நாட் க்ேகணி, ெகாக்குத்ெதா வாய் ெதற்கு, 
ெகாக்குத்ெதா வாய் மத்தி ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களி ள்ள 
மக்க க்குச் ெசாந்தமாக எாிஞ்சகா , குஞ்சுக்கால்ெவளி, 
ெவள்ைளக்கல்ல  ேபான்ற மானாவாாி வயற்காணிக ம் 
அைடயக த்தான், ெதாண்டகண்டகுளம், ம கண்டல், 
உந்தராயன்குளம், ஆைமயன்குளம், கூமாவ கண்டல்ெவளி ேபான்ற 
நீர்ப்பாசன வயல்ெவளிக ம் 1952 மற் ம் 1980ஆம் ஆண்  
காலப்பகுதியில் ல்ைலத்தீ  மாவட்டச் ெசலயலகத்தினால் குறித்த 
மக்க க்கு அ மதிப்பத்திரம் வழங்கப்பட்ட வயற்காணிகளாகும்.  

அதன் பின்  1984ஆம் ஆண்  ஏற்பட்ட அசாதாரண 
சூழ்நிைலயினால் அைனத்  மக்க ம் இடம்ெபயர்ந்தேவைளயில் 
1988.04.15 மற் ம் 2007.03.09ஆம் திகதிய வர்த்தமானிப் 
பத்திாிைககளில் குறித்த பிரேதசம் ‘மகாவ  - எல்” வலயம் என 
பிரசுாிக்கப்பட் ப்ப  குறிப்பிடத்தக்க . இடப்ெபயர்வின் பின்னர் 
2011ஆம் ஆண்  தம  பிரேதசங்களில் மீளக் கு யமர்ந் ள்ளனர். 
எனி ம் இவ்வாறான ெதாடர்ச்சியான இடப்ெபயர்வின் காரணமாக 
குறித்த மக்களிடம் இ ந்த அைனத்  ஆவணங்க ம் 
ெதாைலக்கப்பட் ள்ளன.  

தற்ெபா  614 ஏக்கர் மானாவாாி வயற்காணிக க்குச் 
ெசாந்தமான 164 கு ம்பங்க க்கு 2013/01ஆம் இலக்கச் 
சுற் நி பத்திற்கைமய ெதாைலந்த உ திப்பத்திரங்க க்குப் 
பதிலாகப் திய உ திப்பத்திரங்கள் வழங்கப்படா ள்ள . ேம ம், 
ஆயன்குளம், ந்திாிைகக்குளம், மறிச்சுக்கட் க்குளம் ேபான்ற 
குளங்களின் கீ ள்ள, 225 தமிழ்க் கு ம்பங்க க்குச் ெசாந்தமான 
835 ஏக்கர் நீர்ப்பாசன வயற்காணிகள் இப்பிரேதசத்தில் 
கு யமர்த்தப்பட்ட சிங்கள மக்க க்குப் பகிர்ந்தளிக்கப்பட் ள்ளன. 

ன்னர் வழங்கப்பட்ட இக்காணிக க்குச் ெசாந்தமான தமிழ் 
மக்கள் தம  வாழ்வாதாரத்திற்கான காணிகைள இழந்த நிைலயில் 
மிக ம் வ ைமக்ேகாட் ன் கீழ் வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள்.   

எனேவ, 2013/01 சுற் நி பத்திற்கைமவாக உ திப்பத்திரங்கள் 
வழங்கப்படாத 164 கு ம்பங்களின் 614 ஏக்கர் மானாவாாி 
வயற்காணிக க்கான உ திப்பத்திரங்கைள வழங்குவதற்கும், 
தற்ேபா  சிங்கள மக்க க்குப் பகிர்ந்தளிக்கப்பட் ள்ள 225 தமிழ்க் 
கு ம்பங்களின் 835 ஏக்கர் நீர்ப்பாசன வயற்காணிகைள மீள ம் 

ன்னர் வழங்கப்பட்ட குறித்த தமிழ் மக்க க்கு வழங்குவதற்கும் 
நடவ க்ைக எ க்க ஆவன ெசய் மா   ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்."   

ெகௗரவ இராஜாங்க அைமச்சர் அவர்கேள, நான் இங்கு 
குறிப்பிட்ட விடயங்கள் ெதாடர்பாக ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத்தின் ஒ ங்கிைணப் க் கு க் கூட்டத்தில் பல 
தடைவகள் தீர்மானம் எ க்கப்பட்ட . அதாவ  614 ஏக்கர் 
வயற்காணிக க்குாிய உ திப்பத்திரங்கள் தற்ெபா  
விவசாயம் ெசய் ெகாண் க்கும் மக்க க்கு தற் 
தடைவயாக வழங்கப்படேவண் ம் என் ம், அேதேநரத்தில் 

ன்  வழங்கப்பட்ட காணிகள் மீண் ம் அந்த மக்க க்கு 
வழங்கப்படேவண் ம் என் ம் தீர்மானம் எ க்கப்பட்ட . 
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ஏற்கனேவ வழங்கப்பட்ட அந்தக் காணிக்குச் 
ெசாந்தக்காரர்களாக இ ந்த மக்கள் தற்ெபா  தங்கள  
ெசாந்த வயல் நிலங்களில் கூ யாட்களாக ேவைல ெசய்கின்ற 
நிைல அங்கு காணப்ப கின்ற .  ஆகேவ, இந்த விடயங்கைள 
இரண்  விதத்தில் பார்க்கேவண் ம். தலாவதாக, தற்ேபா  
விவசாயம் ெசய்கின்ற அந்த 614 ஏக்க க்குாிய 
உ திப்பத்திரங்கைளத் தய ெசய்  மிக விைரவில் 
வழங்கேவண் ம், அ த் , நான் த ல் குறிப்பிட்ட 835 
ஏக்கர் காணிகைள அவற் க்கு உாித்தான தமிழ் மக்க க்கு 
மீண் ம் வழங்குவதற்குக் ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம்.   

அந்தப் பிரேதசத்தில் த்தம் காரணமாக 1984ஆம் ஆண்  
இடம்ெபயர்ந்த மக்கள் 2011ஆம் ஆண் தான் மீண் ம் 
கு யமர்த்தப்பட் க்கின்றார்கள். 2009ஆம் ஆண்  த்தம் 

ந்தா ம் 2011ஆம் ஆண் தான் அந்தப் பிரேதசத்தில் 
அவர்கள் கு யமர்த்தப்பட்டார்கள். ெகௗரவ இராஜாங்க 
அைமச்சர் அவர்கேள, தாங்கள் அந்தப் பிரேதசத்திற்கு விஜயம் 
ெசய்தி ந்தீர்கள்; நா ம் உங்க டன் அந்த 
இடத்தி ந்ேதன்.  மீன்பி  சம்பந்தமாக அந்த இடத்தில் 
ஆராயப்பட்ட .  ஆனால், இந்த மகாவ  விடயம் ெதாடர்பாக 
அன்  ஆராயப்படவில்ைல. ஏெனனில், அன்  நீங்கள் 
மகாவ  அபிவி த்தி இராஜாங்க அைமச்சராக நியமிக்கப் 
படவில்ைல.  அவ்வா  நியமிக்கப்பட் ந்தால் இந்த 
விடயங்கள் ெதாடர்பாக ம் தங்க க்குத் ெதளி ப த் 
தியி ப்ேபாம். ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, இந்த மக்கள் 
பல ன்பங்களின் மத்தியில் வாழ்ந்தவர்கள். பல 
இழப் க்கைளச் சந்தித்தவர்கள்; தங்க ைடய உற களின் 
இழப் க்கைளச் சந்தித்தவர்கள். குறிப்பாக, இந்தப் 
பிரேதசத்தி க்கின்ற மக்களில், த்தத்தினால் தங்க ைடய 
அங்கங்கைள இழந்தவர்கள் இ க்கின்றார்கள்; கணவன்மாைர 
இழந்தவர்கள் இ க்கின்றார்கள்.  ஆைகயால், இவர்க ைடய 
இந்த விடயத்தில் ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் அதிக கவனம் 
ெச த்தி இந்த மக்க க்குாிய காணி உாிமப்பத்திரங்கைள 
வழங்கேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  ஏெனன் 
றால், தற்ேபா  அந்த 614 ஏக்கர் காணியில் விவசாயம் 
ெசய்கின்ற மக்கள் மத்தியில் தமக்கு உ திப்பத்திரம் 
வழங்கப்ப மா, இல்ைலயா? என்ற ஒ  சந்ேதகம் 
நில கின்ற . அத் டன், நில அளைவத் திைணக்களத்தின ம் 
அந்த மக்கள் வயல் ெசய்கின்ற காணிகைள அள  
ெசய்கின்றார்கள். ஆைகயால்தான், நான் அவசர அவசரமாக 
இந்த ஒத்திைவப் ேவைளப் பிேரரைணையப் பாரா மன்றத் 
திற்குக் ெகாண் வந்ேதன்.  ஏற்ெகனேவ, மாவட்ட 
அபிவி த்திக்கு க் கூட்டங்களில் பல தடைவகள் தீர்மானம் 
எ க்கப்பட் , மகாவ  அதிகாரசைபயின் பணிப்பாளர் 
நாயகத்திற்கு இந்தக் ேகாாிக்ைககள் அ ப்பப் 
பட் க்கின்றன. ஆனால், எந்தவித நடவ க்ைக ம் 
எ க்கப்படவில்ைல.  ெகௗரவ இராஜாங்க அைமச்சர் 
அவர்கேள, உங்க ைடய உைரயில் இந்த இரண்  
விடயங்க க்கும் தகுந்த பதிலளிப்பீர்கள் என்  
நம் கின்ேறன்.   

அேதேநரத்தில், ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தின் காடழிப் த் 
ெதாடர்பாகப் ேபசுவதற்கு ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க டன் 
ஒ  சந்திப்ைப ஏற்பா  ெசய்  த வதாக ஏற்ெகனேவ நீங்கள் 
உ தியளித்தி க்கின்றீர்கள். அதைன ம் இந்த ேநரத்தில் 
ஞாபகப்ப த் வேதா , இந்த மகாவ  ‘எல்’ வலயத்திற்குக் 
கீழ் ல்ைலத்தீவில் பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்குாிய, 
அவர்க க்குாித்தான நிலங்கைள அவர்க க்கு வழங்க ஆவன 
ெசய் மா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you. The next speaker is the Hon. S.Shritharan. 

You have 10 minutes.   
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ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ெகௗரவ உ ப்பினர் சாள்ஸ் நிர்மலநாதன் அவர்களால் 
ெகாண் வரப்பட் ள்ள இந்த ஒத்திைவப்  ேவைளப் 
பிேரரைணைய நான் வழிெமாழிந்  என  உைரைய 
ஆரம்பிக்கின்ேறன். மிக க்கியமாக, ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத்தின் எல்ைலயாக ம் தி ேகாணைல மாவட்டம் 
மற் ம் வ னியா மாவட்டம் என்பவற்றின் ஒ  ைலயாக 
உள்ள பிரேதசத்தின் எல்ைலயாக ம் காணப்ப கின்ற இந்தப் 
பகுதியான  ர் கமாகத் தமிழர்கள் வாழ்ந்த ஒ  நிலமாகும்.  
வரலாற்  ாீதியாக ‘வன்னி மண்’ என்  ெசால்லப்ப கின்ற 
இந்த இடமான  அவர்கள் ேதான்றி வாழ்ந்த பிரேதசமாகும். 
அவரால் குறிப்பிடப்பட்ட பிரேதசங்க க்கு ேமலதிகமாக 
கந்தசாமி மைல, மாாியா ைன, தாமைரக்குளம், ளிய ைன 
ேபான்ற கிராமங்க ம் இதற்குள் உள்ளடக்கப்பட் க் 
கின்றன. மிக க்கியமாக இ  வயல் நிலங்கைள ம் நல்ல 
இ வாட்  மண்ைண ைடய ேதாட்ட நிலங்கைள ம் 
ெகாண்ட பிரேதசமாகும்.  

குறிப்பாக அங்கு ெந ங்ேகணி, ஒதியமைல, "ெடாலர் 
பாம்", "ெகன்ற் பாம்" ேபான்ற இடங்களிேல மக்கள் 
வாழ்ந் வ ம்ேபா , அந்த இடத்தி ந்  ெவளிேய மா  
அவர்கள் வற் த்தப்பட்டார்கள். அவர்கள் ெவளிேயற 
ம த்தெபா , திட்டமிடப்பட்ட வைகயில், 1984ஆம் ஆண்  
ெசப்ெரம்பர் மாதமளவில் இலங்ைக இரா வப் பைடயினர் 
ஒதியமைலயி ந்த மக்கைளக் கூட்டாக அைழத் வந் , 
ஒதியமைல சனச க நிைலயத்திேல ைவத் , அவர்க ைடய 
ேமலாைடகைளக் கழற்றிக் ைககைளக் கட் விட் , 
கிட்டத்தட்ட 28 ேபைர ெவட் ப் ப ெகாைல ெசய்தார்கள். 
அந்த  இடம்தான் 'ெவ ஓயா' என்ற ெபயாில் இ க்கின்ற 
மணலா  பிரேதசமாகும். தமிழர்கள் வாழ்ந்த அந்தப் பிரேதசம் 
அப்ேபாதி ந்த மகாவ , காணி அைமச்சர் காமினி 
திஸாநாயக்க அவர்களால் திட்டமிடப்பட்ட ைறயிேல 
கபளீகரம் ெசய்யப்பட்ட . இதனால் ம ேதாைட, ஊஞ்சல  
மற் ம் ெந ங்ேகணியில்  "ெகன்ற் பாம்", "ெடாலர் பாம்" க்குச் 
ெசல் ம் பாைதயிேல இ க்கின்ற இடங்கைளச் ேசா்ந்த 
மக்கள் அந்த இடங்கைளவிட் ப் ேபாகேவண் ய ஒ  
நிைலக்குத் தள்ளப்பட்டார்கள். இந்த இடங்கள் 
பட் க்கு யி ப் , ஒ ம  ேபான்ற பிரேதசங்கேளா  
இைணந்த  வைகயிேல காணப்ப கின்றன.  

ெகௗரவ உ ப்பினர் சாள்ஸ் நிர்மலநாதன் அவர்களால் 
ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற பிேரரைணயின் பிரகாரம் அந்த 
மக்கள் அவர்க ைடய இடங்களிேல மீள்கு ேயற்றப்பட 
ேவண் ம். அ  அவர்க ைடய ெசாந்த நிலம். அவர்கள் 
திட்டமிட்  ஓர் இனச்சுத்திகாிப் ச் ெசய்யப்பட் க்கிறார்கள்; 
திட்டமிட்ட வைகயிேல அவர்கள் இன அழிப் ச் 
ெசய்யப்பட் க்கிறார்கள். நல்லாட்சி பற்றிப் ேபசுகின்ற 
இந்தக் காலத்தில் அந்த மக்கள் தங்க ைடய ெசாந்த 
இடங்க க்குச் ெசன்   அவர்க ைடய நிலங்கைள ம் 
வாழ்வாதாரத்ைத ம் ெபற்  வாழ்வதற்கான ஒ  
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நிைலைமைய அரசாங்கம் உ வாக்கிக்ெகா க்க ேவண்  
ெமன்  நாங்கள் வற் த்திச்ெசால்ல  வி ம் கின்ேறாம்.  
இந்த மக்கள் 1984ஆம் ஆண் ேல அவர்க ைடய ர் க 
நிலத்தி ந்  திட்டமிட் க் கைலக்கப்பட்டனர். அவர்கள் 
மீண் ம் அந்த இடத்தில் கு ேய வதற்கு வழிெசய்யப்பட 
ேவண் ம் என்பைதத்தான் நாங்கள் இந்த இடத்திேல 
மிக க்கியமாக வ த்திக் குறிப்பி கின்ேறாம். குறிப்பாக, 
24 மணித்தியாலயங்க க்குள் ெவளிேயற ேவண் ெமன 
வற் த்தப்பட்டனர்.  

2009ஆம் ஆண்  த்தத்ைத க்குக் ெகாண்  
வந்ததற்குப் பிற்பா , இடம்ெபயர்ந்த தமிழ் மக்க க்குாிய 
காணிக க்கான உ திகள்கூட அவசர அவசரமாகத் 
தயாாிக்கப்பட் , அந்தப் பகுதியி ந்த சிங்கள மக்க க்கு 
மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களால்  வழங்கப்பட் க்கிற . 
இதைனவிட, க நாட் க்ேகணியில் இ க்கின்ற பிள்ைளயார் 
ஆலயப்பகுதிைய ஒ  த்த றவி அடாத்தாகப் பி த் , 
அங்ேக ஒ  ெபௗத்த ஆலயத்ைதக் கட் வ கின்றார். 
அதி ந்  அவைர விலகுமா  ல்ைலத்தீ  நீதிமன்றம் 
தீர்ப்பளித் ம்கூட, நீதிமன்றத் தீர்ப் க்கு ரணான வைகயில் 
ெதாடர்ந் ம் அங்கு ஆலயம் கட்டப்பட் வ கிற . 
அங்ேகதான் அந்தப் ெபௗத்த றவி ம் இ க்கின்றார். 
தமிழர்க ம் சிங்கள மக்க ம் இந்த மண்ணின் ர் கக் 
கு களாக, இரண்  ெவவ்ேவ  ெமாழிகைளப் ேபசுகின்ற 
இரண்  ேதசிய இனங்களாக, ஒ  ாிதேலா ம் 
நல் ணர்ேவா ம் வாழேவண் ம் என்றால், தமிழர்கள் 
அவர்கள் வாழ்ந்த தங்க ைடய ர் கமான ெசாந்த 
நிலங்க க்குத் தி ம்பிச் ெசல்லேவண் ம் என்ப  மிக 

க்கியமாகும்.  

அந்த வைகயில், இன்  ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்களால் 
ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற இந்தப் பிேரரைணயான  
உயர்ந்த கவனத் க்கு எ க்கப்பட் , அந்த மக்கள் 
தங்க ைடய ெசாந்த நிலங்க க்குச் ெசன்  கு ேய வதற்கு 
வாய்ப்  உ வாக்கப்பட ேவண் ம். அதற்கான  

யற்சிகைள ம் இந்த அரசாங்கம் எ க்கேவண் ம். இ  
அந்த மக்க ைடய வாழ்வாதாரப் பிரச்சிைன. அவர்க ைடய 
கு ேயற்றப் பிரச்சிைன; அவர்க ைடய எதிர்கால வாழ்க்ைகப் 
பிரச்சிைன. மிக மிக க்கியமாக வடக்கு, கிழக்கு என்கின்ற 
மாகாணங்கள் இைணகின்ற - தமிழர்க ைடய 
சாித்திர ர்வமான ம் வரலாற்  ாீதியான மான அந்த 
நிலங்கள் இைணகின்ற மிகக் ேகந்திரமான இடம்தான் 
ெகாக்கிளாய், ெகாக்குத்ெதா வாய், க நாட் க்ேகணி என்  
ெசால்லப்ப கின்ற ெந ங்ேகணி-பட் க்கு யி ப்ேபா  
ேசாந்்த இந்தப் பிரேதசமாகும். ஆகேவ, இந்த இடமான  
நல் ணக்கத்தின் அ ப்பைடயில் அந்த மக்க க்கு மீள 
வழங்கப்பட் , அவர்கள் தங்க ைடய ெசாந்த நிலங்களிேல 
சுதந்திரமாக வாழ்வதற்குாிய ஏற்பா கைளக் ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் மற் ம் இந்த நாட் ள்ள உயர்ந்த 
தைலவர்கள் ெப மனேதா  ெசய்யேவண் ம் என்பைத இந்த 
இடத்திேல ெதாிவித் , என  உைரைய 
நிைற ெசய்கின்ேறன்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Mylvaganam 

Thilakarajah. You have nine minutes. 

[பி.ப. 6.47] 
 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ெகளரவ உ ப்பினர் சாள்ஸ் நிர்மலநாதன் அவர்கள் 
ெகாண் வந்தி க்கும் சைப ஒத்திைவப் ேவைளப் 
பிேரரைணயான , மகாவ  அபிவி த்தித் திட்டத்ேதா  
ெதாடர் ைடயதாக, காணிகைள இழந்த அல்ல  காணிகைள 
வழங்கேவண் ய மக்க க்கான ஒ  பிேரரைணயாகும். அந்த 
வைகயில், மகாவ  ஆ  வைடகின்ற தி ேகாணமைல, 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டங்கள் சார்ந்த பிரேதசங்களி ள்ள 
காணிப் பிரச்சிைனகள் பற்றிப் ேபசுகின்ற இச்சந்தர்ப்பத்தில், 
மகாவ  ஆ  ஆரம்பிக்கும் வெர யா மாவட்டத்தில் 
இ க்கின்ற பிரச்சிைனகள் சம்பந்தமாக நா ம்   
க த் க்கூறலாம் என்  நிைனக்கின்ேறன்.  

இன்  ெகௗரவ  உ ப்பினர் சாள்ஸ் நிர்மலநாதன் 
அவர்கள் ன்ைவத்த ேபான்ற ஒ  விாிவான 
பிேரரைணெயான்ைறச் சுமார் 3-4 மாதங்க க்கு ன்னர் 
சைப ஒத்திைவப் ேவைளயில் நான் மகாவ  அபிவி த்தி 
மற் ம் சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சரான அ ராத ஜயரத்ன 
அவர்களிடம் ன்ைவத்தி ந்ேதன். தற்ேபா  அவ ம் இந்தச் 
சைபயில் இ க்கின்றார். நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற 

வெர யா மாவட்டத்தின் ெகாத்மைலப் பகுதியில் 
இ க்கின்ற பிரச்சிைன சற்  வித்தியாசமான . கடந்த வாரம் 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் தைலைமயில் ெகாத்மைல, 
விக்ேராறியா வலயங்களில் மகாவ  அபிவி த்தியினால் 
பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிக க்கு மாற் க் காணிக க்கான 
காணி உ திப்பத்திரங்கைள வழங்கும் நிகழ்  கண் யிேல 
நைடெபற்ற . அ  மகிழ்ச்சிக்குாிய விடயமாகும். 
இ ந்தேபாதி ம், என  பிேரரைணயில் ன்ைவக்கப்பட்ட 
ெகாத்மைலப் பிரேதச ெசயலகத் க்கு உட்பட்ட 
ெமாச்சக்ெகாட்ைட பிரேதச கிராம ேசைவயாளர் பிாிவி ள்ள 
சுமார் 30 கு ம்பங்கள் இேத மகாவ  அபிவி த்தியினால் 
பாதிக்கப்பட்டன. இவர்கள  பாதிப்  என்ப  
வித்தியாசமான .  

மகாவ  அபிவி த்தித் திட்டம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டேபா  
அங்ேக பாதிப் ற்றவர்க க்கு “ஜனவசம” க்குக் கீ ள்ள 
ெமாச்சக்ெகாட்ைட என்கின்ற ேதயிைலத் ேதாட்டம் 
பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட . இவர்கள  வாழிட ம் இவர்கள் 
ேவைலெசய்த அந்தக் காணிப் பிரேதச ம் அவர்க க்குப் 
பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டதன் காரணமாக, அங்கு காலாகாலமாகக் 
கு யி ந்த ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள், அவர்கள் வாழ்ந்த 
“லயன்” அைறக்குள் மாத்திரம் மட் ப்ப த்தப்பட்டவர்களாக 
மாற்றப்பட்டார்கள். இன்  30 வ டங்களாகி ம் அந்த 
“லயன்” அைறகள் தவிர்ந்த ேவ  எந்தவிதமான ஏற்பா க ம் 
இல்லா , அவர்கள் அதற்குள் சிைறைவக்கப்பட் க்கின்ற 
மக்களாகேவ வாழ்ந்  வ கிறார்கள். இ  ெதாடர்பாக நான் 
ஏற்ெகனேவ பிேரரைணெயான்ைற ன்ைவத்தேபா , 
அதற்குப் பதிலளித்த அ ராத ஜயரத்ன அவர்கள் இவர்க க்கு 
உாிய தீர்விைனப் ெபற் க்ெகா ப்பதாக உ தியளித்தார். 
அ ேபால, இப்ேபா  அதற்கான ஏற்பா கள் 
ெசய்யப்பட் ப்பதாக நாங்கள் அறிகிேறாம். இந்த மக்களின் 
பிரச்சிைன அைடயாளம் காணப்பட் ப்பதாக ம் 
அ கி ள்ள ெகாளப்பத்தைன என்ற ேதாட்டத்தில் 
இவர்க க்கான டைமப் க் காணிகைளப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்குமா ம்  “ஜனவசம” க்குப் 
ெபா ப்பாக இ க்கின்ற அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
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அபிவி த்தி அைமச்சின் அ வலகத்தி ந்  ெகாத்மைல 
பிரேதச ெசயலாள க்குக் க தெமான்  அ ப்பப் 
பட் ப்பதாக அறியவ கிற .  

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள! நான் குறிப்பி ம் 
பிரச்சிைன மிகத் ெதளிவான . இந்த மக்கள் வாழ்ந்த, ெதாழில் 
ெசய்த ேதயிைலக் காணிகள் இவ்வா  பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டதன் 
காரணமாக, அவர்கள் ெதாழி ழந்  அன்றாடம் காய்ச்சிகளாக 
நாளாந்தம் எங்ேகயாவ  ேவைல ெசய் , தாங்கள் வாழ்ந்த 
'லயன்' அைறக்குள் சிைற ைவக்கப்பட் ப்ப  ேபான்  

டக்கப்பட்டவர்களாக மாற்றப்பட் க்கின்றார்கள். எனேவ, 
இவர்க க்கு வழங்கப்பட ேவண் ய தீர்  என்ப  தனிேய, 
ஏைனய ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு 'லயன்' ைறக்கு 
மாறாக வழங்கப்ப கின்ற 7 'ேபர்ச்' காணி என்ப  
மாத்திரமல்ல. ஏெனனில், நான் குறிப்பிட்ட ேபான்  
இவர்கள் காலாகாலமாக வாழ்ந் வந்த ேதாட்டத்தில் 
ெதாழிைல இழந்தி க்கின்றார்கள். இன்  இவர்கள் ெதாழில் 
ெசய்வதற்கு எந்தவிதமான ஏற்பா க ம் இல்ைல. எனேவ, 
இதைன ஒ  க்கியமான விடயமாகக் கவனத்தில் எ த் , 
வழைமயாக மகாவ  அபிவி த்தித் திட்டத்தின்கீழ் 
வழங்கப்பட்  வ கின்ற காணி உ திக க்கு ேமலதிகமாக 
அவர்கள் ஓரள  ெதாழி ம் ெசய்யக்கூ யதாக அவர்கள  
வாழ்வாதாரத்ைத ம் இைணத்ததான ஒ  டைமப் க் 
காணிைய  - அ  ேதயிைலக் காணிகளாக இ க்கட் ம் 
அல்ல  விவசாயம் ெசய்கின்ற காணிகளாக இ க்கட் ம் - 
ெகாளப்பத்தன ேதாட்டத்தில் இவர்க க்குப் ெபற் க் 
ெகா க்க ேவண் ம் என்பேத எம  எதிர்பார்ப்பாக 
இ க்கின்ற . இந்த இடம் ன்னாள் அைமச்சர் அ ராத 
ஜயரட்ன அவர்கள  ெதாகுதிக்கு மிக அண்மித்த பகுதி. அவர் 
கம்பைளையச் ேசர்ந்தவர். ெகாத்மைலக்கும் கம்பைளக்கும் 
இைடயிலான பிரேதசங்கள் பற்றி எல்லாம் அவர் மிகத் 
ெதளிவாக அறிந்தி க்கின்றார். எனேவ, அவர்க க்கான 
தீர்ெவன்ப  ெவ மேன 7 'ேபர்ச்' காணிைய வழங்கி, மீண் ம் 
அவர்கைளத் ெதாழிலற்றவர்களாக ட் க்குள் டக்குகின்ற 
ஒ  தீர்மானமாக இ க்கக்கூடா . மகாவ  
அபிவி த்தியினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் என்ற வைகயில், 
அவர்களின் பிரச்சிைனையச் சாியாகப் ாிந் ெகாண் , 
அவர்கள் தங்கள  ெதாழிைல ன்ென க்கக்கூ ய  
வைகயில், ஓரள  விவசாயத்தில் ஈ படக்கூ ய அல்ல  
ேதயிைலக் கன் கைள நட் ப் பராமாித்  வாழ்வாதாரத்ைதக் 
ெகாண்  ெசல்லக்கூ ய வைகயில், கால் ஏக்கர், அைர ஏக்கர் 
என்  ஒ  குறிப்பிட்ட பரப்பள க் காணிையப் 
ெபற் க்ெகா ப்பேத இவர்க க்கான நியாயமான தீர்வாக 
இ க்கும்.  

இந்த மக்கள் ெசய்தி க்கின்ற தியாகம் மிகப்ெபாிய . 
அந்தத் ேதாட்டேம இன்  ற் தாக ழ்க க்கப் 
பட் ள்ள நிைலயில், எந்தவிதமான ெபா ளாதார மாற்  
நடவ க்ைகக ம் இல்லாதி க்கின்ற . உச்சக்கட்டமாக இந்த 
மக்கள் அங்கி ந்  ேபாரா கின்ற சந்தர்ப்பத்தில், இனவாத 
ாீதியான சில தாக்குதல்க ம் அங்கு இடம்ெபற்றி க்கின்றன. 
குறிப்பாக, இந்த மக்கள் வாழ்கின்ற அந்த 'லயன்' 
கு யி ப் க க்குக் கடந்த 30 வ ட காலமாக மின்சார 
வசதிகள் இல்ைல. ஒ  பாரா மன்ற உ ப்பினர் என்ற 
வைகயில், என்னிடம் அவர்கள் வி த்த ேகாாிக்ைகயின் 
அ ப்பைடயில், மின்சார வசதிையப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு 
நான் ஏற்பா  ெசய் ெகா த்ேதன். மின்சார வசதிையப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கான விண்ணப்பத்திைன உ திப்ப த்திக் 
ெகா த்ததற்காக, "இந்த உதவிைய ஏன் அவர்க க்குச் 
ெசய்தீர்கள்?" என்  ேகட் , அந்தப் பிரேதசத்தின் கிராம 
ேசவகர் ஒ  சிங்களவராக இ ந்தேபா ம் அயலவர்களால் 
தாக்கப்பட் க்கின்றார்.   

எனேவ, சூழ ள்ள காணிகள் எல்லாேம 
ஏைனயவர்க க்குப் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்  அவர்க க்கு 
உாிைமயான நிைலயில், இவர்கள   - லயன் 
இவர்க க்குச் ெசாந்தமில்லாதேபா ம் தின ம் தங்கள  
உயிைரக் ைகயில் பி த்தவா  கு யி க்கின்றேபா , 
இவர்க க்காகக் கட்டப்பட் க்கின்ற மலசல கூடங்கள் 
ேவ  நபர்க க்குப் பகிர்ந்தளிக்கப்பட் க்கின்றன. அந்த 
அ ப்பைடயில், தினந்ேதா ம் அந்த இடத்தில் ஓர் 
இனாீதியான சிக்கல் நிைலைம ஏற்படக்கூ ய  சந்தர்ப்பம் 
காணப்ப கின்ற . அதி ந் ம் அவர்கைள வி விக்க 
ேவண் ய ேதைவயி க்கின்ற . எனேவ, இத்தைகய 
பிரச்சிைனகைளக் க த்திற்ெகாண் , ெகாத்மைல 
வலயத்திற்குட்பட்ட, மகாவ  அபிவி த்தித் திட்டத்தினால் 
பாதிப் ற்ற இந்த ெமாச்ைசக்ெகாட்ைடத் ேதாட்ட மக்க க்கு 
உாிய நிவாரணத்ைதப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு விேசட 
கவனத்ைதச் ெச த் மா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

இந்த நடவ க்ைகையச் சாதாரணமாக மகாவ  
அபிவி த்தித் திட்டத்தின் கீழ் ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ள 
காணி விடயத்தி ந்  மா பட்டதாகப் பார்க்கேவண் ம். 
நான் இ  ெதாடர்பான விாிவான விடயங்கைள இதற்கு 

ன்னர் என  சைப ஒத்திைவப்  ேவைளப் பிேரரைணயில் 
ன்ைவத்தி க்கின்ேறன். அதைன ம் நான் உாிய 

அதிகாாிக க்குத் தபால் லமாகச் ேசா்த்தி க்கின்ேறன்.  
எனேவ, ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் அவற்ைறக் 
கவனத்திற்ெகாண் , இந்த உயாிய சைபயில் அவர்களின் 
பிரதிநிதியாக நான் வி க்கும் ேவண் ேகாைள ஏற் , 
சாதாரண தீர்வாக இல்லாமல் விேசடமான தீர்மானம் ஒன்ைற 
நிைறேவற்றி குறிப்பிட்ட மக்க க்கு உாிய நிவாரணத்ைதப் 
ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாண் , 
விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි පහක 
කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.54] 
 

ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා (මහවැලි සංවර්ධන හා 
පරිසර නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன - மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் 
சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් චාල්ස් නිර්මලනාදන් 

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාෙව් තිෙබන්ෙන් ඒ පෙද්ශෙය් 
එතුමන්ලා මුහුණ ෙදන බරපතළ ගැටලුවක් පිළිබඳවයි. ඒ නිසා 
රජය හැටියටත්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නායකත්වය ලබාෙදන 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යාංශය  හැටියටත් අපට යම් 
වග කීම් පැවෙරනවා, ඒ කටයුත්ත නිවැරැදි කරන්න. නමුත්, අපි 
ෙමහිදී සිහිපත් කළ යුතු කාරණාවක් තිෙබනවා. අවුරුදු 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ අර්බුද රාශියකට මුහුණ දීලා, අවුරුදු 30කට 
වැඩි කාලයක් ආපස්සට ගිය රටක් තමයි අපට තිබුෙණ්. ඒ සියලු 
කාරණා නිවැරැදි කරෙගන තමයි අපි රටක් හැටියට ඉදිරියට 
යන්න උත්සාහ කරන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙසේ 
ඉදිරියට යන අවස්ථාෙව්දී අපට සිංහලද, දමිළද, මුස්ලිම්ද කියන 
කාරණාව ෙනොෙවයි වැදගත් ෙවන්ෙන්. ලාංකිකයන් හැටියට 
බලලායි අපි අවශ්ය කටයුතු කරන්ෙන්. ෙම් මන්තීතුමන්ලා  නඟපු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙචෝදනා එක්ක ගත්තාම ඒක ෙබොෙහෝ විට ඇත්ත. එෙහම බලපු 
කාලයක් තිබුණා. එෙහම බලපු කාලය තුළ ඇති වුණු පශ්න නිසා 
තමයි රට සම්පූර්ණෙයන්ම ආපස්සට ගිෙය්. එෙහම නැතුව සිංහල 
ජනතාව සහ දමිළ ජනතාව අතර පශ්න ඇති වු ණා ෙනොෙවයි. විවිධ 
මතිමතාන්තරත් එක්ක කටයුතු කරන්න ගිහිල්ලායි රට ආපස්සට 
ගිහිල්ලා තිබුෙණ්; අපි අතර පශ්න ඇති වුෙණ්. රජයක් හැටියට 
ෙහෝ යම් වකවානුවක කවුරු ෙහෝ ඒ විධියට කටයුතු කරලා ඒ 
කලාපවල දමිළ ජනතාව පදිංචි ෙවච්ච ස්ථානවලින්, වගා කරපු 
වගා බිම්වලින්, ඒ ඉඩම්වලින් ඒ අයව අයින් කරලා ඒ ජනතාවට 
ඒවා අහිමි කිරීමට කටයුතු කරනවා නම්, අපි කීයටවත් ඒක 
අනුමත කරන්ෙන්ත් නැහැ; සාධාරණීකරණය කරන්ෙන්ත් නැහැ. 
ඒක එෙහම ෙවන්න පුළුවන්කමකුත් නැහැ. හැබැයි, ඒ පශ්නය 
විසඳීමට ගැටලුවක් තිෙබනවා. 

1980-85 ෙවනෙකොට යම් කණ්ඩායමක් ඒ ඉඩම්වලින් ඉවත් 
කළාට පස්ෙසේ, කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ -අවුරුදු 25ක ට, 30කට 
ආසන්න කාලයක් තිස්ෙසේ- තවත් කණ්ඩායමක් -ඒ අය සිංහල 
ෙව්වා, මුස්ලිම් ෙව්වා, දමිළ ෙව්වා තවත් කණ්ඩායමක්- පදිංචි 
වුණාට පස්ෙසේ ඒ කණ්ඩායම් ඉවත් කරලා ඒ ඉඩම් ආපසු ලබා දීම 
පිළිබඳව පාෙයෝගිව ඇතිවන අර්බුද පිළිබඳව ෙම් මන්තීවරුන් 
සියලුෙදනාත් අදහස් පකාශ කළා හා සමානව ඒ පිළිබඳව ෙහොඳ 
අවෙබෝධයක් ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. 

අෙප් ගරු චාල්ස් නිර්මලනාදන් මන්තීතුමා ෙගනාපු පළමුවැනි 
ෙයෝජනාෙව් පැහැදිලිව තිෙබනවා ඉඩම් අක්කර 614කට ආසන්න 
පමාණය ගැන. ඒ කියන්ෙන් පවුල් 164කට විතර ආසන්න 
පමාණයක් හිටපු පෙද්ශයක් ගැන. ෙම් පිළිබඳව අපි ගරු මහින්ද 
අමරවීර අමාත්යතුමාත් එක්කත් සාකච්ඡා කළා. ඒවාෙය් ඉඩම් 
බලපත ලබාදීම් පිළිබඳව ගැටලුවක් නැහැ. ඒක නිවැරැදි කරෙගන 
ඉදිරියට යන්න අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමනි. ඒ 
නිවැරැදි කිරීම තුළ ඒ පෙද්ශෙය් ඔබතුමන්ලාට විශාල සහනයක්, ඒ 
ජනතාවට විශාල සහනයක් ලැෙබනවාය කියන කාරණාව අපි 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව දන්නවා. හැබැයි, සිංහල, දමිල, මුස්ලිම් 
කියන කාරණාව අපි හැම ෙවලාෙව්ම මතු කරෙගන යා යුතු 
කාරණාවක් ෙනොෙවයි. අපි හැෙමෝම ලාංකිකෙයෝ හැටියට 
බලන්න ඕනෑ. අපි ලාංකි කෙයෝ හැටියට බැලුවා නම්, අපි අද කථා 
කරන පශ්න ෙබොෙහෝමයක් වාෙග්ම, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 
ෙයෝජනා හැටියට ෙගනැල්ලා කථා කරන්න සිදුෙවන්ෙන්ත් නැහැ, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් කවුද, කින්ද, මන්ද කියන එක 
අපට වැදගත් කාරණාවක් ෙනොෙවයි. මූලාරම්භෙය් පදිංචි 
කණ්ඩායෙම් හිටියා නම්, ඔවුන්ට සාධාරණයක් කිරීම තමයි අපට 
වැදගත් වන්ෙන්.  

අෙප් ගරු චාල්ස් මන්තීතුමා ෙම් කාරණාව ෙයෝජනා කරන 
ෙකොට මම එතුමාෙගන් ඉල්ලීමකුත් කළා. අපට ෙබොෙහෝ විට 
මහවැලිෙයන් ඒ සඳහා සුදුසු ඉඩම්  පිළිබඳව කියන්නත් 
ඔබතුමන්ලා පෙද්ශෙය් ෙද්ශපාලන නායකත්වය හැටියට අපට 
ෙයෝජනා කරන්න. ඒ ෙයෝජනා අපි පිළිගන්නම්. අපි ඒ ෙයෝජනා 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කරලා ඒවාට ෙදන්න පුළුවන් 
විකල්ප සහන තිෙබනවා නම්, අපි ඒ විකල්ප සහන ටික 
ලබාෙදන්න උත්සාහ කරන්නම්. ඒ වාෙග්ම මහවැලිෙයන් අක්කර 
600කට ආසන්න විකල්ප ඉඩම් පිළිබඳව ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාව විතරක් අල්ලාෙගන 
අපට ඒක කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ ෙද්ශපාලන 
නායකත්වය ගන්න ඔබතුමන්ලාෙග් සහෙයෝගය අපට ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ. අද ෙමතැන ෙම් කාරණාව ගැන කථා කරනවා හා 
සමානව ඔබතුමාලා කියාෙවනුත් අපට ඒ දායකත්වය ලබා 
දුන්ෙනොත්, ගෙම් ඉන්න ඔබතුමන්ලාෙග් අහිංසක දමිළ 
ජනතාවටත් හරි සාධාරණයක් කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවාය 
කියලා මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව විශ්වාස කරනවා. 

ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ඊට අවශ්ය සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න 
අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ඒ සඳහා කැපෙවලා ඉන්නවා. ඒ 
පිළිබඳව අෙප් ගරු මහින්ද අමරවීර අමාත්යතුමාත් ඔබතුමන්ලාට 
දීර්ඝ වශෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් කරයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු තිලකරාජා 
මන්තීතුමා ෙගනාපු කාරණය පිළිබඳවත් වචනයක් මතක් කළ 
යුතුව තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම පවුල් 30කට ආසන්න පමාණයක් 
ෙකොත්මෙල් කලාපෙය් පදිංචි වුණා කියලා මම හිතනවා. ඔබතුමා 
ෙගනාපු ෙයෝජනාවත් එක්ක අපි ඒ ෙවලාෙව් මහවැලි නිලධාරින්ට 
උපෙදස් දුන්නා, ඒ ඉඩම් ෙකොටස ඒ පවුල් 30 සඳහා ෙබදා ෙදන්න 
අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළ සූදානම් කරන්න කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඒ වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ 
කරන ෙකොට අපි දැන ගත්තා, එම ඉඩම JEDB එෙක්, ඒ 
කියන්ෙන් ගරු කබීර් හාෂිම් අමාත්යතුමා යටෙත් තිෙබන ඉඩම් 
ෙකොටසක් කියලා. ඒක නිසා මහවැලිය හරහා ෙකළින්ම ඉඩම් 
ලබා ෙදනෙකොට තිෙබන ෛනතික රාමුව පිළිබඳව ඔබතුමා 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව දන්නවා. ඒක නිසා ඒ ඉඩම් ටික ෙකළින්ම 
මහවැලිෙයන් ලබා ෙදන්න අපට හැකියාවක් නැහැ. ඒ අනුව අපි 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාට ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා, ඉඩම් 
ෙකොමසාරිස් ෙජනරාල් හරහා, ඒ කියන්ෙන් JEDB එෙක් 
එකඟතාව අරෙගන පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට අත්පත් කර 
ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ අනුව අප පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්තුමාට ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා,  ඉඩම්  ෙකොමසාරිස් 
හරහා ඒ අදාළ වැවිලි සමාගෙම් එකඟතාව අරෙගන ෙමම ඉඩම 
අත් පත් කරගැනීම සඳහා කටයුතු කරන්න කියා. එම ෙයෝජනාව 
අප පාෙද්ශීය  ෙල්කම්තුමාටත් යවලා, ඉඩම් ෙකොමසාරිස්තුමාත් 
ෙම් වන විට දැනුවත් කර තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි, මීට සති 
ෙදකකට කලින් අප ඔය කාරණාව සාකච්ඡා කළ ෙවලාෙවදිත් 
ඔය පශ්නය මතු වුණා. අෙප් BM ෙලස කටයුතු කරන්ෙන් ධම්මික 
මහත්මයායි. ෙම් ඉඩම් තවම නිදහස් කර නැහැ කියන කාරණාව 
එහිදීත් එතුමා මතු කළා. අද වන විටත් තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. 
JEDB එක කියන්ෙන් ෙම් ඉඩම් පමාණය නිදහස් කරන්න වැවිලි 
සමාගම අපට තවම එකඟතාව ලබාදී නැහැ කියායි.  ඒ නිසා 
මහවැලිෙය් අප ෙම් ඉඩම් අත් පත් කර ෙදන්න උත්සාහ කරනවා 
හා සමානවම, ඔබතුමන්ලාත් එයට උදවු කරලා ඒ අමාත්යවරුන්ට 
ෙම් තිෙබන ඇත්ත තත්ත්වය පැහැදිලි කෙළොත්, මීට වඩා 
කඩිනමින් ෙම් ඉඩම් නිදහස් කරෙගන, ජනතාවට ලබාෙදන්න 
පුළුවන් තත්ත්වයක්  ඇති කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියා මා විශ්වාස 
කරනවා. වර්තමානෙය් තිෙබන තත්ත්වය ඕකයි. හැබැයි, විකල්ප 
ඉඩම්වලට යන්න ඒ ජනතාව සූදානම් නම් අපට ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව ඒ විකල්ප ඉඩම් ලබාදීෙම් හැකියාව තිෙබනවා. හැබැයි, 
ඔබතුමාත් දන්නවා -ෙම් ෙයෝජනා කළ හැම අවස්ථාෙව්ම මතු 
වුණු පරිදි- ෙකොළපත ෙන් තිෙබන JEDB  ඉඩමට තමයි ෙම් පවුල් 
ටික යන්න ඕනෑය කියා කියන්ෙන්. එය පාෙයෝගිකව හරියි කියා 
අප දකිනවා. ෙමොකද, අදටත් අපට පශ්න තිෙබන තැන් තිෙබනවා.  

ෙමොරගහකන්ද, ඒ වාෙග්ම කළු ගඟ ආශිත පෙද්ශවල සමහර 
ඉඩම්වල වගා කළ බිම් ෙවනුවට ෙගයක් හදාගන්න යම් ඉඩම් 
ෙකොටසක් අප දීලා තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ ඉඩම් ෙකොටෙසේ පදිංචි 
කළ කණ්ඩායම් නැවත ජීවත් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒ කණ්ඩායම් ෙබොෙහෝ විට ජීවත් වුෙණ් 
වතුවල වැඩ කරලායි. ඒ අය ජීවත් වුණු පරිසරයක් තිෙබනවා. ඒ 
පරිසරය අප සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් කර දැම්මාට පසුව -පවුල් 
30ක් කියන්ෙන් යම් විශාල පමාණයක්.- ඒ කණ්ඩායම ඉදිරියට 
ජීවත් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය තිෙබනවා.  ඒ නිසා 
තමයි අප ෙයෝජනා කෙළේ ෙකොළපතෙන්ම තිෙබන ෙම් ඉඩම් 
ෙකොටස ලබාෙගන අපි ඔවුන්ට ලබා ෙදමු කියලා. එතෙකොට 
ඔවුන්ට ඉඩම ලැබීම පිළිබඳ පශ්නය විතරක් ෙනොෙවයි ගරු 
මන්තීතුමනි, ජීවත් වීම -ඉදිරි අනාගතය සම්පූර්ණ කර ගැනීම- 
පිළිබඳ පශ්නයටත් ඒ හරහා විසඳුමක් ලැෙබනවා. 
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අද ඔබතුමා ෙම් පශ්නය මතු කළ නිසා තමයි, දැනට ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද, අප කෙළේ කුමක්ද කියන එක පිළිබඳව  මා 
මතක් කෙළේ.  ඔබතුමන්ලාෙගනුත් අප ඉල්ලන්ෙන් ෙද්ශපාලන 
අධිකාරිය හැටියටත් ෙම් කාර්යයට ඔබතුමන්ලාෙග් සෑම 
සහෙයෝගයක්ම ලබාෙදන්න කියායි. JEDB  එෙක් සභාපතිතුමා 
ඇතුළු සියලු නිලධාරින් ෙම් පිළිබඳව දන්නවා. ලිඛිතව අප ඉල්ලීම් 
කර තිෙබනවා. ෙම් JEDB ඉඩම් අත් පත් කරගැනීම කියන 
කාරණාව අපට අයිති කාරණාවක් ෙනොෙවයි. හැබැයි, ඔබතුමා මතු 
කළා හා සමානව මහවැලිෙය් සංවර්ධන කටයුතු එක්ක පශ්නවලට 
මුහුණ ෙදන්න වුණු පවුල් පමාණයක් නිසා අප ඒකට අවශ්ය අෙප් 
මැදිහත්වීම ෙම් වන විට කර තිෙබනවා.  

ගරු තිලකරාජා මන්තීතුමනි, ඔබතුමා යම් කාරණාවක් 
අහන්න සූදානම් වුණා ෙන්ද?  

 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙමන්න ෙම් කාරණය තමයි මට 

දැනගන්න ඕනෑ. ෙම් ෙකොළපතන වත්ත ගැන  එතැනින් ෙයෝජනා 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් -නිෙයෝගය ලබාදී තිෙබන්ෙන්- නිවාසවලට 
විතරයි. අෙප් ඉල්ලුම ෙවලා තිෙබන්ෙන් නිවාස විතරක් ෙනොෙවයි. 
ඒ ජනතාවත් කැමැතියි යන්න.  

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, අප අත් පත් කරගන්න ගිෙය් ඒ ෙපොඩි ඉඩම් 

ෙකොටස ෙනොෙවයි. අප  ෙයෝජනාව ෙගනැත් තිෙබන්ෙන් ඊට වඩා 
ෙවනස් වුණු විශාල ඉඩම් පමාණයක්. ඒ ඉඩම් පමාණය 
ෙබෙදන්ෙන් ඔය පවුල් 30 අතෙර් විතරයි. එතෙකොට ඒ අයට ජීවත් 
වීම සඳහාත් ඉඩමක් ලැෙබනවා කියා මා කිව්ෙව් ඒ නිසායි, ගරු 
මන්තීතුමනි.  

 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
මන්තීවරයකු හැටියට අපට ලබා ෙදන්න පුළුවන්ද, ඔබතුමාෙග් 

ඉල්ලීම. එතෙකොට එය පදනම් කරෙගන ගරු කබීර් හාෂීම් 
ඇමතිතුමාත් එක්ක කතා කර ගන්න අපට පුළුවන්. 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
පුළුවන්. ගරු මන්තීතුමා, ෙම් වන ෙකොට අෙප් ෙන්වාසික 

ව්යාපාර කළමනාකාරතුමා හරහා අපි මීට අදාළ ඉල්ලීම කළා, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්ෙගන්. ෙමොකද, ඉඩම් අත් පත් කරගන්න ෙකොට 
ඉඩම් ෙකොමසාරිස්තුමා හරහා JEDB එෙක් අනුමැතිය ෙදන්න 
ඕනෑ, අදාළ ඉඩම නිදහස් කර ගන්න. ඔය කියන ඉඩම vest 
වන්ෙන් LRC එක යටතටයි.  LRC එක තමයි ඉඩම් ෙකොමසාරිස් 
හරහා පාෙද්ශීය ෙල්කම්ට ඉඩම භාර ෙදන්න ඕනෑ. එවිට තමයි 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්ට පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්, එය සිටින පවුල් 
පමාණය අතර ෙබදා ෙදන්න. ඒවා ෙකලින්ම අප හා සම්බන්ධ 
ආයතන ෙනොවුණත් අප අවශ්ය ඉල්ලීම් කරලා, මා ෙපෞද්ගලිකවම 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්ට telephone එෙකන් කතා කරලා, ඒ ෙයෝජනාව 
සංවර්ධන කමිටුෙව්දී අනුමත කරවා, එය ෙම් වන ෙකොටත් JEDB 
එක, ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ඇතුළු සියලුෙදනාට ෙයොමු කර අවසන්, 
ගරු මන්තීතුමා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා මීට වඩා දීර්ඝ වශෙයන් 
කතා කරන්ෙන් නැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙයොමු කරපු 
පශ්න ෙදක පිළිබඳව ෙබොෙහොම ෙකටිෙයන් තමයි මා ඔබතුමාට 
අදහස් ඉදිරිපත් කෙළේ. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු චාල්ස් 

නිර්මලනාදන් මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරපු කාරණාව සම්බන්ධෙයන් 
අවශ්ය කරන සහෙයෝගය මහවැලි අමාත්යාංශය හැටියට අපි 
පැහැදිලිවම ලබා ෙදනවා. හැබැයි අපට ගැටලුකාරී එකම 
කාරණාවක් තිෙබනවා. අපි ඒ පිළිබඳව අදත් අෙප් මහවැලි 
අධිකාරිෙය් නිලධාරින් සමඟ සාකච්ඡා කළා. ෙමොකද, අප ෙම් 
කතා කරන්ෙන් ඉඩම් අක්කර 800ක, 900ක වාෙග් පමාණයක් 
පිළිබඳවයි. ඒ නිසා ඒ ඉඩම් පමාණය අපට එක විට ලබා ගන්න 
පුළුවන් ෙකොතැනද කියන එක පිළිබඳව අදත් අපි සාකච්ඡා කළා. 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒකයි මා ඔබතුමාටත් කිව්ෙව්, පෙද්ශෙය් 
ෙද්ශපාලන කණ්ඩායම් හැටියට ඒ පිළිබඳව ඔබතුමන්ලාෙග් 
අදහස් සහ ෙයෝජනාත් අපට ෙදන්න කියා. අෙප් අරමුණ 
වන්ෙන්ත් ඔවුන් තවත් අසීරු, අමාරු තැනක ගිහින් පදිංචි කිරීම 
ෙනොෙවයි. අෙප් අරමුණ බවට පත් වන්ෙන්ත් ඔවුන්ට ඉදිරිය 
ෙහොඳින් ශක්තිමත් කරගන්න පුළුවන් හරියාකාර ස්ථානයකට 
ඔවුන් ෙගන යෑමයි. අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව බවට පත් වන්ෙන්ත් 
එයයි. ෙබොෙහෝ විට, අප ඇවිල්ලා, කතාවක් කරලා, කාරණා 
ඉදිරිපත් කරලා අප ගිහින් ඒ කාරණා ටික අෙප් මිනිසුන්ට කියා, 
'අපි ෙම්ක කළා' කියා ෙපන්වනවාට වඩා ෙහොඳයි, එතැනින් එහාට 
ගිහින් ඔබතුමන්ලා අප සියලු ෙදනා ෙම් වැෙඩ්දී එකතු ෙවලා ඒ 
අහිංසක ජනතාව ෙවනුෙවන්, ඔවුන්ෙග් ජීවිත ෙගොඩ නැඟීම 
ෙවනුෙවන් පාෙයෝගිකව කටයුතු කිරීම. එෙසේ කටයුතු කර ෙම් 
පශ්නෙයන් ෙගොඩ ඒම සඳහා අපි කටයුතු කරමු කියන ඉල්ලීම 
කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු මහින්ද අමරවීර අමාත්යතුමා. ගරු අමාත්යතුමනි, 
ඔබතුමාට පස් වරු 7.30 වන කල් කාලය තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 7.04]  
 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්ය සහ මහවැලි සංවර්ධන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்ச ம் மகாவ  அபிவி த்தி  
இராஜாங்க    அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development and State Minister  of  
Mahaweli Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු චාල්ස් නිර්මලනාදන් 

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව පිළිබඳව ගරු අනුරාධ 
ජයරත්න නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාත්, මමත් -අපි- දීර්ඝ වශෙයන් අද 
කරුණු විමසීමකුත් කළා, අෙප් නිලධාරින් පාර්ලිෙම්න්තුවටත් 
ෙගන්වා ෙගන. ෙම් සම්බන්ධව ලබා දිය හැකි විසඳුම් පිළිබඳව අපි 
සාකච්ඡා කළා. එහිදී අපට වැටහුණු කාරණය තමයි ෙම් කියන 
ෙදය සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්, මීට අවුරුදු ගණනාවකට ෙපරයි 
කියන එක. එතුමන්ලාම සඳහන් කරන ආකාරයට 1984 වාෙග් 
කාලෙය් තමයි ඒ ඉවත් කිරීම සිදු කර තිෙබන්ෙන්. ඉන් අනතුරුව 
ඒ අයෙගන් කණ්ඩායමක් ඒ පෙද්ශවල නැවත පදිංචි කර 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමහි ගැටලු ෙදකක් 
තිෙබනවා. එකක් තමයි, ගරු චාල්ස් නිර්මලනාදන් මන්තීතුමා 
කියන කණ්ඩායම ඒ පෙද්ශවල සිටි බව පකාශ කරනවා. නමුත් ඒ 
අයට නීත්යනුකූල අයිතියක් ෙපන්වීෙම් හැකියාවක් නැහැ. ඒ 
අයෙග් ඔප්පු ෙහෝ ෙවනත් බලපත කිසිවක් නැහැ. ඒවා විනාශ වූ 
බව තමයි කියන්ෙන්. ඒක එක ගැටලුවක්. ඒ වාෙග්ම දැන් එම 
පෙද්ශවල වැව් හතරක්-  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඒ මිනිසුන් ඔක්ෙකෝෙග්ම documents 

නැති ෙවලා නැහැ. මිනිසුන් ටික ෙදෙනකුට ඔප්පු තිෙබනවා. 
ඔක්ෙකෝම අයෙග් ඒවා නැති ෙවලා නැහැ.  

  
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ඒක තමයි. අපි ෙමය කාරණා ෙදකක් විධියට ගනිමු. එක 

ෙකොටසකෙග් ඔප්පු තිෙබනවා. මා හිතන විධියට සුළු පිරිසකෙග්යි 
එෙසේ තිෙබන්ෙන්. වැඩි පිරිසකට ඔප්පු නැහැ. එහි කිරිඉබ්බන් වැව, 
ෙනළුම්වැව, ෙනළුම්වැව දකුණ, සාමුදා වැව කියන වැව් හතර 
සංවර්ධනය කර තිෙබනවා. ෙදම ළ භාෂාෙවනුත් ඒවාට ෙවනම 
නම් තිෙබනවා. ඒ වැව් හතර පසු ගිය කාලෙය් පතිසංස්කරණය 
කළා. ෙමොකද, එය විනාශ ෙවලා ගිය වැව් පද්ධතියක්.   

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, ஒ  விடயம் நன்றாகத் 

ெதாிகிற . தமிழ்ப் ெபயர்கேளா  தமிழர்கள் வாழ்ந்த 
பிரேதசங்கள் எவ்வா  பறிக்கப்பட்  சிங்கள மயப்ப த்தப் 
பட் க்கின்றன என்பைத நீங்க ம் ாிந் ெகாள்கிறீர்கள். 
இங்கு ஒ  வைகயான இனச் சுத்திகாிப் ம் அவர்கைள அந்த 
இடத்தி ந்  அ ப் கின்ற ஒ  ைற ம் ைகயாளப் 
பட் க்கிற  என்ப  மிக ெவளிப்பைடயாகேவ ெதாிகிற . 
ஆகேவ, இதற்கான ஒ  மாற் த்திட்டம் என்பதற்கு அப்பால், 
அவர்கள் தங்க ைடய ர் க நிலத்திற்குச் - ெசாந்த 
நிலத்திற்குச் - ெசல்லேவண் ய ஒ  சூழைல எவ்வா  
உ வாக்குவ ? என்ப  பற்றித்தான் நாங்கள் சிந்திக்க 
ேவண் ம். நீங்கள் 'ெவவ' - என்  ெசால் கின்ற 
ெபயர்கள்கூட, வாவி என்ற தமிழ்ப்  ெபயாி ந்  எவ்வா  
சிங்கள மயப்ப த்தப்பட் க்கிற  என்பைத மிகத் 
ெதளிவாகப் ாிந் ெகாள் ர்கள். ஆகேவ, இந்த நிைலைமைய 
மாற்றேவண் ம். இ தான் மிக க்கியமான . மனங்களிேல 
மாற்றம் வந்தால்தான், இந்த நிைலைமகளில் மாற்றங்கைள 
உ வாக்கலாம்.  

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තටම ඒ වැව් ෙදමළ 

නම්වලින් තමයි හඳුන්වා තිබිලා තිෙබන්ෙන්. ආෛමයන්කුලම්, 
අෛඩයකරුත්තාන්, උන්දරායන්කුලම් වාෙග් නම්වලින් තමයි ඒ 
වැව්  තිබිලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, ඒ වැව් විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒවායින් පෙයෝජනයක් අරෙගන නැහැ. ඒ කාලය තුළත් එක 
කන්නයක් වගා කළ බව තමයි වාර්තා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා 
කියන කණ්ඩායම එක කන්නයක -මාස් කන්නෙය්- වගා කරලා 
තිෙබනවා. පසුව ඒ වැව් සියල්ලම -හතරම- පුනරුත්ථාපනය 
කරලා තිෙබනවා. ඒක අවුරුදු ගණනාවකට ෙපර සිදු වුණු ෙදයක්. 
විශාල මුදලක් වියදම් කරලා ඒ වැව් හතර පුනරුත්ථාපනය කරලා 
තමයි නැවත ෙම් අලුත් නම් දමලා තිෙබන්ෙන්. අපි ඒක 
පිළිගන්නවා. ෙම් අලුත් නම් දැම්මා වාෙග්ම, ඊට පසුව ඒ 
පෙද්ශෙය් යම් කණ්ඩායම් පදිංචි කරලා තිෙබනවා. පදිංචි කළා 
විතරක් ෙනොෙවයි, වගා කරන්න ඉඩම් ෙබදා දීලාත් තිෙබනවා. ඒ 
අයට බලපත දීලාත් තිෙබනවා. ඒක ෙම් මෑත කාලෙය් වුණු සිදු 
වීමක් ෙනොෙවයි.  

එතෙකොට දැන් තිෙබන පශ්නය තමයි, ඔබතුමන්ලා සඳහන් 
කරන කණ්ඩායමට ඉඩම් ලබා දීම. ඒ වාෙග්ම ඒ සිංහල අය ඉවත් 

කරන්න කියන ඉල්ලීම. ඒ පිළිබඳව තමයි අපි කථා කරන්න ඕනෑ. 
ඒ පුද්ගලයනුත් දැන් ඒ ස්ථානවලට ගිහිල්ලා අවුරුදු ගණනාවක් 
ෙවනවා. ඔවුන් ඒ ඉඩම් එළිෙපෙහළි කරෙගන වගා කටයුතු පටන් 
අරෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ඒ අයට ඒ ඉඩම් ලබා දීමත් සිද්ධ 
කරලා තිෙබනවා. ඒ අයට නීත්යනුකූලව බලපතයක් දීලා 
තිෙබනවා. ඒ අය සිංහල ජනතාව බව සැබෑවක්. හැබැයි, දැන් අපි 
ෙකොෙහොමද ඒක නිවැරදි කරන්ෙන්? අපට ඒ අය එළියට ඇදලා 
දමන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද? ෙම් රෙට් එෙහම කරන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ නිසා 
එතැන ගැටලුවක් තිෙබනවා.  

යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ රජය විධියට ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් වාෙග් 
ෙබොෙහෝ පශ්න විසඳලා තිෙබනවා. ෙදමළ ජනතාව පදිංචිව සිටි 
ඉඩම් විශාල පමාණයක් නැවත ඒ අයට දීලා තිෙබනවා. ඒ සමහර 
ඉඩම් සංවර්ධනය කරලා දීලාත් තිෙබනවා. අත්යවශ්ය ඉඩම් 
හැරුණු විට හමුදාෙව් කටයුතුවලට දීපු ඉඩම්, ඒ වාෙග්ම ෙකෙනක් 
බුක්ති විඳින -පදිංචිව සිටින- ඉඩමක් හැරුණු විට අෙනක් ඉඩම් 
නැවත දීලා තිෙබනවා.  

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් කිව්වා, ඉඩම් ෙකොමසාරිස් 
ජනරාල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් චකෙල්ඛෙය්ත් තිෙබනවා, පදිංචිව 
සිටින -අයිතිවාසිකම තිෙබන- ඉඩම්වලින් මුදා හැරීෙම් -ඉවත් 
කිරීෙම්- බාධාවක්, ගැටලුවක් තිෙබනවා කියලා. ඒ නිසා එක 
පශ්නයක් විසඳන්න ගිහිල්ලා තවත් පශ්න රාශියකට මුහුණ 
ෙදන්න අපට සිද්ධ ෙවනවා. ෙම් පශ්නය දිහා බැලුෙවොත්, අවුරුදු 
ගණනාවක් පදිංචිව ඉන්න, බලපතයක් ෙහෝ ඔප්පුවක් තිෙබන 
මිනිස්සු, සිංහල මිනිස්සු වීම නිසා එළියට දමන්න ගිෙයොත් 
ගැටලුවකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒ කාලය තුළම ෙම් 
ගැටලුව විසඳා ගත්තා නම් ෙමෙහම පශ්නයක් ඇති ෙවන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් ෙම් පශ්නය විසඳන්න ගිහිල්ලා ඒ ජනතාව එළියට 
ඇදලා දැමීම බරපතළ පශ්නයක් ෙවනවා. හැබැයි, ඔබතුමන්ලා 
කියපු කාරණය අපි පිළිගන්නවා. ඔබතුමන්ලා කියන ඒ 
කණ්ඩායමටත් යම් සහනයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. දැනටමත් අපට 
වාර්තා කරලා තිෙබනවා, ඒ සඳහා ඉඩම් අක්කර 600ක් විතර 
ෙහොයා ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා කියලා. ඒ වාෙග්ම, අදත් අපි 
අෙප් නිලධාරින්ට උපෙදස් දුන්නා, ඒ අයට ලබා දීම සඳහා තවත් 
ඉඩම් ෙසොයා ගන්න කියලා. එෙහම ඉඩම් පමාණයක් ෙසොයා 
ගත්ෙතොත්, ඒ අයට ඉඩම් ලබා දීෙම් හැකියාව අපට තිෙබනවා. 
ෙද්ශපාලන අධිකාරිය විධියට තමුන්නාන්ෙසේලාත් ඒ සඳහා 
මූලිකත්වය අරෙගන කටයුතු කරන්න. අපි අනිවාර්යෙයන්ම ඒ 
සඳහා කටයුතු කරනවා. ෙම්ක නීත්යනුකූලවත් පශ්නයක් ඇති වන 
ෙදයක්. ෙමොකද, ආණ්ඩුව ෙබදා දීපු ඉඩමකින්, ආණ්ඩුව 
අයිතිවාසිකමක් දීපු ඉඩමකින් පුද්ගලෙයක් අයින් කරන්න බැහැ. 
ඒ පුද්ගලයා සිංහල වුණු පමණින් අයින් කරන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම 
ඒ පුද්ගලයා ෙදමළ වුණු පමණින්, මුස්ලිම් වුණු පමණින් ජන 
වාර්ගික බව ෙහේතුෙකොටෙගන අයින් කරන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. ෙමොකද, ආණ්ඩුව දැන් ඒ ඉඩම් දීලා ඉවරයි. ඒ වාෙග්ම, ඒ 
අය ඒ ඉඩම් කාලයක් තිස්ෙසේ බුක්ති විඳිනවා. බුක්ති විඳින 
ඉඩමකින් ෙකෙනකු ඉවත් කිරීෙම් කමෙව්දයක් තිෙබනවා. ඒ 
කමෙව්දය අනුව ෙම්ක පහසු කාර්යයක් ෙනොෙවයි. ඒ අයට 
අධිකරණට පවා ඉදිරිපත් වීෙම් හැකියාවක් තිෙබනවා. 
නීත්යනුකූලවත් ඒ අයට දැන් හිමිකමක් ලැබී තිෙබනවා. ඒක 
රජයක් කරපු වැරැද්දක් ෙවන්න පුළුවන්; ඒක අමාත්යාංශයක් 
කරපු වැරැද්දක් ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ වැරැද්ද දැන් ඒ 
මිනිසුන්ෙග් පිට පටවන්න බැහැ. ඒ අය ගිහිල්ලා ඒ ඉඩම් 
එළිෙපෙහළි කරෙගන, සුද්ද-බුද්ද කරෙගන, වගා කරලා 
තිෙබනවා. දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ වගා කරෙගන එනවා. ඒ නිසා 
ඒ අයට ඒ ඉඩම්වලට අයිතිවාසිකමක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ඒ අයට ඒ ඉඩම් සඳහා ඔප්පුවක් ෙහෝ බලපතයක් 
රජෙයන් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒක ෙම් ආණ්ඩුව කාලෙය් වුණු 
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සිද්ධියකුත් ෙනොෙවයි. එම නිසා, අපි ෙම් කාරණය පිළිබඳව ඉතාම  
පරිස්සෙමන් කටයුතු කරන්න අවශ්යයි. ඒ ගැන සැලකිලිමත්ව 
කටයුතු කිරීෙම් අවශ්යතාවකුත් තිෙබනවා. 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் ெசால் கின்ற 

காணிகள் ஒ  காலத்தில் தமிழ் மக்க ைடய காணிகளாக 
இ ந்தன. அங்கு வாழ்ந்த மக்கள் வ க்கட்டாயமாக அந்த 
இடத்தி ந்  இடம்ெபயர்க்கப்பட் , இரா வத்தினரால் 
ெகாண் ெசல்லப்பட் , 28 ேபா ் ெகாைல ம் 
ெசய்யப்பட் த்தான் அந்தக் காணி பறிக்கப்பட்ட . நீங்கள் 
இப்ெபா  அதற்கு மாற் த் திட்டெமான்ைற ன்ைவக்க 

யா  என்  ெசால்கிறீர்கள்.  

இேதேபால, பல்ேவ பட்ட காணிகள்! உதாரணமாக, 
கிளிெநாச்சியிேல பச்சிைலப்பள்ளி - பைளப் பிரேதசத்தி ள்ள 
கரந்தாயில் மக்கள் பரம்பைரயாக வாழ்ந்த காணிகள் - 
ெதன்னங்காணிகள், 2009ஆம் ஆண் க்குப் பிறகு, அவர்கள் 
வாழ்ந்த அந்த LRC காணிக க்குச் ெசன்ற ெதன்ைனப் 
பயிர்ச்ெசய்ைகச் சைபையச் ேசா்ந்தவர்கள் bulldozerகைள ம் 
motor graderகைள ம் பயன்ப த்தி, அங்கி ந்த 
கிண கைள ம் கைள ம் இ த் த் தைரமட்டமாக்கி, 
வ க்கட்டாயமான ைறயிேலேய அந்தக் காணிகைளப் 
பறித்தி க்கிறார்கள். அந்த இடத்திேல ஒ  நியாயம் 
ெசால்லப்ப கிற . "அந்தக் காணியில் ெதன்னம் 
பிள்ைளகைள நட்  4-5 வ டங்களாகின்றன. அதனால் 
தி ப்பித்தர யா " என்  ெசால்கிறார்கள்.  

ன்ைனய விடயத்தில், "30 வ டங்கள் 
ெசன்றி க்கின்றன. அங்கு கு ேயற்றிய மக்கள் 
காணிகைளெயல்லாம் ப் ரவாக்கிவிட்டார்கள்; குளங்கைளத் 
தி த்திவிட்டார்கள், கைளத் தி த்திவிட்டார்கள், 
அவர்க க்கு உாித்  வழங்கப்பட் க்கிற . அதனால் 
நாங்கள் ஒன் ம் ெசய்ய யா " என்  ெசால்லப்ப கிற . 
இங்ேக ஒ  நியாய ம் அங்ேக இன்ெனா  நியாய ம் 
ெசால்லப்ப கிற .  

யாழ்ப்பாணத்திேல வ காமம் வடக்கி ம் சாி, அல்ல  
நீங்கள் ெசால் கின்ற கிளிெநாச்சி இரைணதீவி ம் சாி, 
அல்ல  ேகப்பாப் லவி ம் சாி, மக்கள் தங்க ைடய ெசாந்த 
நிலங்க க்குச் ெசல்லேவண் ம் என்பதற்காகத் ெத விேல 
குந்தி இ ந்  ேபாரா கிறார்கள். நான் உங்கேளா  சண்ைட 
பி ப்பதற்காகேவா அல்ல  விவாதத் க்காகேவா இதைனச் 
ெசால்லவில்ைல. ஒ  நியாயம், நல் ணக்கம், நீதி என்ப  -  

 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඒ මිනිස්සුන්ට නීත්යනුකූලව අයිතියක් 

දීලා තිෙබනවා; ඔප්පුවක් දීලා තිෙබනවා. ඔබතුමා අපට කියන්න, 
ඒ අයව ඉවත් කරන කමෙව්දය ෙමොකක්ද කියලා.  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள், இவர்கைள 

அகற் வதற்கு என்ன வழிெயன்  என்ைனப் பார்த் க் 
ேகட்கிறீர்கள்? அப்ப ெயன்றால், தங்க ைடய ெசாந்தக் 
காணிகைள இழந்தவர்க க்கான நீதி என்ன? என்  நான் 

உங்கைளப் பார்த் க் ேகட்கிேறன். தாய், தந்ைதயர்கள் 
உட்பட எத்தைனேயா பரம்பைரகள் வாழ்ந்த தங்கள  ெசாந்த 
நிலத்தில் சுட் க்ெகால்லப்பட்ட, கைலக்கப்பட்ட 
மக்க க்கான நீதி என்ன? என்  நான் உங்களிடம் 
ேகட்கிேறன்.  

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙමතැන තිෙබන පශ්නය 

ෙම්කයි. කාට ෙහෝ ආණ්ඩුෙවන් ඉඩමක්  දුන්නා නම් ඒ මිනිස්සු 
පදිංචි වනවා. ඒක ඒ මිනිසුන්ෙග් වරදක් ෙනොෙවයි ෙන්. ඒ අය 
සිංහල මිනිස්සු කියන කථාව පැත්තක තියන්න. එම ඉඩම්වල 
පදිංචි ෙවලා ඉන්ෙන් ෙදමළ අය කියලා හිතන්න. ෙදමළ අය නම්, 
ෙකොෙහොමද ඒ අය අයින් කරන්ෙන්? ඒත් අමාරුයි ෙන්. ඉතින්, 
අපට- [බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමනි, මම කථා කරලා ඉවර 
වුණාම ඔබතුමා කථා කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ මිනිසුන් සිංහල වීෙම් 
ෙහේතුව නිසා අයින් කරන්න පුළුවන්කමකුත් නැහැ. ඒ මිනිසුන්ට 
රජෙයන් බලපතයක් -ඔප්පුවක්- දීලා තිෙබනවා. එම නිසා දැන් ඒ 
අය ඉවත් කරන්න නීතිමය පදනමකුත් නැහැ. LRC ඉඩම් වැනි 
ෙවන සිද්ධියක් තිෙබනවා නම්, අපි ඒ ගැන ෙවනම කථා කරමු. 
හැබැයි, ෙම් සිද්ධිය  ගත්තාම, ඒ  මිනිස්සු අයින් කරන්න රජයට 
කිසිදු ආකාරයක හැකියාවක් නැහැ. එෙහම අයින් කරන්නත් 
බැහැ. ඒ වාෙග්ම යම් පිරිසකට අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබනවා 
නම්, ඒ අයටත් සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න ඕනෑ. ඒ කියන්ෙන්, 
වන්දි මුදලක් ලබා දීම ෙහෝ ඉඩමක් ලබා දීම.  

අපි දැන් උදාහරණයක් විධියට ගනිමු අධිෙව්ගී මාර්ගය. 
අධිෙව්ගී මාර්ගය හදන ෙකොට පරම්පරාගත ඉඩම් විශාල 
පමාණයක් ආණ්ඩුව පවරාෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, රජෙය් 
කටයුතුවලට ආණ්ඩුව ඉඩම් විශාල පමාණයක් පවරාෙගන 
තිෙබනවා. ඒවා පරම්පරාගත ඉඩම්. හැබැයි, ඒ අයට වන්දි 
ෙදනවා. එෙහම නැත්නම් ඒ අයට විකල්ප ඉඩමක් ෙදනවා.  ෙම් 
මිනිසුන්ටත් අසාධාරණයක් ෙවලා නම්, ඒ මිනිසුන්ට විකල්ප 
ඉඩමක් ලබා දීම ෙහෝ මූල්යමය දීමනාවක් ලබා දීම ෙහෝ කළ 
යුතුයි. ඒ පිළිබඳව පශ්නයක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත්, පදිංචි 
ෙකෙනක් ඉවත් කරන්න ආණ්ඩුවට බැහැ. ඒ මිනිස්සු ඉවත් 
කරන්න බැහැ. එෙහම නම් කරන්න ඕනෑ, තුවක්කු ෙගනියලා 
ෙවඩි තියලා එළියට දානවා වාෙග් වැඩක්. ෙම් රෙට් එෙහම 
කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. සිදුවීම සිදු වුණු ෙමොෙහොෙත් පශ්නය 
විසඳා ගත්තා නම්, ඒක ෙවනම ෙදයක්. දැන් එෙහම ෙදයක් 
කරන්න ගිෙයොත් ෙම් ආණ්ඩුවට බරපතළ ෙචෝදනාවන්ට ලක් 
ෙවන්න සිදු ෙවනවා. ෙම් වාෙග් සිදුවීම් තවත් තිෙබන බව 
ඔබතුමාට මම දැනුම් ෙදන්න  කැමැතියි.  

දකු ෙණ් සිටින පිරිසක් කියනවා, උතුෙර් -යාපනෙය් - ඒ 
අයෙග් ඉඩම් තිෙබනවා,  ඒ අය අහවල් ඉඩෙම් ෙබ්කරි කරෙගන 
හිටියා; අහවල් ඉඩෙම් ව්යාපාර කරෙගන හිටියා කියලා. දැන් ඒ 
ඉඩම්වල ෙදමළ ජනතාව පදිංචි ෙවලා ඉන්නවා. හැබැයි, අපි ඒ 
අයව ඉවත් කරලා, දකුෙණ් අයට එම ඉඩම් අරෙගන ෙදන්ෙන් 
නැහැ. අපට එෙහම කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ අය ෙදමළ 
කියලා ඒ අයව ඉවත් කරලා සිංහල අයට එම ඉඩම් ලබා ෙදන්න 
අපට පුළුවන්කමක් නැහැ. මම එක්වරක් උතුරු පෙද්ශයට 
යනෙකොට ඒ අය උතුෙර් නගරවලට -යාපනය පෙද්ශයට, 
කිලිෙනොච්චි පෙද්ශයට, මුලතිව් පෙද්ශයට- ගිහින් බලනවා මම 
දැක්කා. ෙම් හැම පෙද්ශයකම ඒ මිනිසුන්ෙග් ඉඩම් තිෙබනවා. ඒ 
මිනිසුන් කියනවා "ෙම්ක අෙප් ඉඩම, අෙප් නිවස තිබුෙණ් 
ෙමතැන" කියලා. දැන් එතැන ෙදමළ ෙකෙනක් පදිංචි ෙවලා 
ඉන්නවා. හැබැයි,  සිංහල මනුෂ්යයා නිසා අර ෙදමළ මනුෂ්යයාව 

741 742 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එම ඉඩෙමන් එළියට දමන්න අපට බැහැ. ඒ මනුෂ්යයාත් එම ඉඩම 
සංවර්ධනය කරලා තිෙබනවා. අපි ජාතීන් පදනම් කරෙගන තීන්දු 
ගන්න ගිෙයොත් අපට වරදිනවා. එෙහම වුෙණොත්, අපි ඉදිරියට 
ෙගන යන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන වැඩසටහන්, අපි සිදු කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය, බලය 
ෙබදීම ආදී කටයුතුවලදී  ෙම්වා බරපතළ පශ්න බවට පත් ෙවනවා. 
උතුෙර්ද, දකුෙණ්ද කියලා බලන්ෙන් නැතිව, සිංහලද, ෙදමළද, 
මුස්ලිම්ද කියලා බලන්ෙන් නැතිව  සෑම ෙකෙනකුටම ජීවත් වීෙම් 
අයිතිය ලබා දීම තමයි ෙම් රජෙය් වගකීම බවට පත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ගරු ෛමතිපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, ෙම් 
සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවත් කල්පනා කරන්ෙන් හැම ෙකෙනකුටම එක 
හා සමානව ෙම් අයිතිවාසිකම් ලබා ෙදන්නයි. හැබැයි, ඒෙකන් 
අදහස් කරන්ෙන් නැහැ අවුරුදු ගණනක් පදිංචි ෙවලා හිටපු, ඔප්පු 
ලබා දීපු මිනිසුන්ව එළියට දමලා තව කට්ටියකට එම ඉඩම් ලබා 
දීලා ෙම් පශ්නය විසඳන්න පුළුවන් කියලා. අක්කර ෙදසියක, 
තුන්සියයක  පදිංචි පිරිස,  එෙහම නැත්නම් පවුල් 200ක් එළියට 
දමනවා වාෙග් ෙනොෙවයි.  එෙහම වුෙණොත්  එම සිද්ධිය හරහා ෙම් 
රෙට් විශාල ගැටුමක් ආරම්භ ෙවන්න පුළුවන්. එම නිසා අපි ෙම්වා 
සම්බන්ධෙයන් ඉතාම පෙරස්සමින්, ඉතාම සංෙව්දීව කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ.  

ෙම් කියන ෙතොරතුරු අනුව ඒ අයට යම් අසාධාරණයක් සිදු 
ෙවලා තිෙබන බව අපි පිළිගන්නවා.  ඔබතුමන්ලා කියනවා නම් ඒ 
අයට ඔප්පු පමාණයක් තිෙබනවා; බලපතයක් තිෙබනවා කියලා,  
එෙහම නම් ඒ අයට අසාධාරණයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ නිසා 
ඉඩම්වලින් මිනිසුන් එළියට ඇද දමලා ෙවනත් අයව පදිංචි කරන 
කමෙව්දය හැර ඒ ෙවනුෙවන් ෙවනත් කමෙව්දයක් රජයට 
ෙයෝජනා කරන්න. ඒ පිළිබඳව සැලකිලිමත් ෙවලා කටයුතු කිරීෙම් 
හැකියා අපට තිෙබනවා. මම මීට වඩා කථා කරන්න කාලය 
ගන්ෙන් නැහැ.  

 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ෙමතැන පශ්න ෙදකක් තිෙබනවා. Families 164කට 

තිෙබන්ෙන් ඉඩම් අක්කර 614යි. දැනට ඒ අය එම ඉඩම්වල කුඹුරු 
කරනවා. ඒ අයට තිෙබන පශ්නය තමයි ඔප්පු නැතිකම. ඒ හැර 
තව පශ්නයක් තිෙබනවා. Families 225කට ඉඩම් අක්කර 835යි 
තිෙබන්ෙන්.  ගරු ඇමැතිතුමාට මම කියන්ෙන් ෙම් ෙකොටස් ෙදක 
සම්බන්ධෙයන් ෙවන ෙවනම කටයුතු කෙළොත්  ෙහොඳයි කියලායි. 
ඒ අනුව පළමුවැනි පශ්නයට අදාළ අයට  ඔප්පු ෙදන්න පුළුවන් 
කවදාද? 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ඒ කියන්ෙන් දැනට ඔබතුමන්ලාෙග් කට්ටිය  බුක්ති විඳින 

ඉඩමට ඔප්පුවක්. 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ඒ අය දැනට කුඹුරු කරනවා.  

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
අපි ඒ පිළිබඳව ඉක්මනින් කටයුතු කරන්නම්.  ඔබතුමන්ලා 

ෙදෙදනා සමඟ සහ  අෙප් නිලධාරින් සමඟ ෙවනම  සාකච්ඡා 
කරන්නත් මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම මම නිතර 
ධීවර කටයුතු සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බැලීමට එම  පෙද්ශවලට 
යනවා. ඒ වාෙග් ෙව්ලාවක මම ෙහෝ අෙප් අනුරාධ ජයරත්න 
නිෙයෝජ්ය ඇමැතිතුමා ෙම් පෙද්ශෙය් අය සමඟ සාකච්ඡා කරලා 
පාෙයෝගික විසඳුමක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්නම්. 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
Families 835 සම්බන්ධව එම නිලධාරින් සහ එම ජනතාව 

සමඟ සාකච්ඡා කරලා, ඒ ජනතාව කැමැති ෙමොනවාටද කියලා 
බලලා, ඒ අයට උදව්වක් ෙදන්න කියලා මම ෙබොෙහොම 
ෙගෞරවෙයන් ගරු ඇමැතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා.  

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera)  
අනිවාර්යෙයන්ම කරනවා. ඔබතුමාෙග් ඉල්ලීම අපි 

ෙගෞරවෙයන් පිළිගන්නවා. ෙම් මිනිසුන්ට සාධාරණයක් ෙවන්න 
ඕනෑ කියන මතෙය් අපි ඉන්නවා. ඒ සාධාරණය ඉෂ්ට කිරීම සඳහා 
රජය පැහැදිලිව කටයුතු කරනවා. කිසිදු ජන ෙකොට්ඨාසයකට 
අසාධාරණයක් සිදු ෙවන විධියට ෙම් රජය කටයුතු කරන්න 
සුදානම් නැති බවත් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ඔබතුමන්ලාෙග් 
පශ්නය පිළිබඳව ෙකොළඹදී සහ එම පෙද්ශවලදී නැවත  සාකච්ඡා 
කර විසඳුම් ලබා ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.21ට, 2017 අෙගෝසත්ු 

23වන බදාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 
 

அதன்ப  பி. ப. 7.21 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2017 ஆகஸ்ட் 23, 
தன்கிழைம பி. ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 

Parliament adjourned accordingly at 7.21 p.m. until 1.00 p.m. on 
Wednesday, 23rd August, 2017.  

743 744 

[ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා] 
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ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
 
පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 
 අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ගවලට ආරක්ෂිත ෙග්ට්ටු 

සවිකිරීම 
 

විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා සංෙශෝධනය පනත් ෙකටුම්පත: 
 පළමුවන වර කියවන ලදී 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE:    
 Safety Gates at Unprotected Rail Crossings 

 
TWENTIETH AMENDMENT TO THE CONSTITUTION 

BILL: 
      Read the First time 

PRINCIPAL  CONTENTS 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள்  
 
 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
 

தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 பா காப்பற்ற ரயில் கடைவகளில் பாைதத் 

த ப் கைள அைமத்தல் 
 
 

அரசியலைமப் க்கான இ பதாவ  தி த்தம் சட்ட லம்: 
 தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  
 

වරපසාද ෙයෝජනාව: 
 පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙගෞරවයට හානි 

වන පරිදි හැසිරීම 
 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
 සුකිෙයෝ මහිකරි ශී ලංකා (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) - [ගරු 

ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා] - පළමුවන වර කියවන ලදී 
 
කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 නියඟෙයන් පීඩාවට පත් ජනතාවට කඩිනම් සහන 

சிறப் ாிைமப் பிேரரைண: 
 பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் பாரா மன்றத்தின் 

ெகளரவத்ைதக் களங்கப்ப த் ம் வைகயில் நடந்  
ெகாண்டைம   

 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லம்: 
 சுக்ேயா மகிகறி சிறிலங்கா (கூட் ைணத்தல்) – 

[மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ] - தன் ைற 
மதிப்பிடப்பட்ட  

 

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 
 வரட்சியினால் பாதிப் ற்ற மக்க க்குத் ாித 

நிவாரணம் 

PRIVILEGE MOTION: 
 Unruly Behaviour of Members of Parliament 

Damaging Dignity of Parliament 
 
PRIVATE MEMBERS' BILLS: 
 Sukyo Mahikari Sri Lanka (Incorporation) – [Hon. 

K.K. Piyadasa] – Read the First time   

 
ADJOURNMENT MOTION: 
 Speedy Relief to People Affected by Drought 
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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. 
 
 

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 වන වගන්තිය 
යටෙත්  ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය සහ වියට්නාම 
සමාජවාදී ජනරජය අතර උදර්පන ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන් 
ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ජූලි 19 දිනැති අංක 
2028/16 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, වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2014/2015 වර්ෂය සඳහා සී/ස ලංකා නැව් 
සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව  ඉදිරිපත් කරමි.  

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

 

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

ගරු 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 මාතෙල් දිස්තික් 

ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන හා ගිණුම් වාර්තාව 
මම 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. 

 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 

 ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள்  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
 

ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය සහ මානව සුබසාධනය, 

සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් 
සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන් මම ෙසෞඛ්ය සහ මානව සුභසාධනය, 
සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
ෙවත ෙයොමු කරන ලද, 

(i) 2015 සහ 2016 වර්ෂ සඳහා සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා 
සුබසාධන අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන වාර්තා; 

(ii) 2015 වර්ෂය සඳහා දිවි නැගුම සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව; 

(iii) 2013 සහ 2014 වර්ෂ සඳහා ශී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ 
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තා සහ ගිණුම්; 

(iv) 2013 සහ 2014 වර්ෂ සඳහා ජාතික සමාජ සංවර්ධන 
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තා; සහ 

(v) 2013 සහ 2014 වර්ෂ සඳහා වැඩිහිටි තැනැත්තන් 
සඳහා වූ ජාතික සභාෙව් 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. 

 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද  2011 වර්ෂය 
සඳහා සීමාසහිත මිහින් ලංකා (ෙපෞද්ගලික) සමාගෙම් වාර්ෂික 
වාර්තාව සහ 2013/2014, 2014/2015 සහ 2015/2016 වර්ෂ සඳහා 
ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තා සම්බන්ධෙයන් වූ එකී 
කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

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

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (කම්කරු, 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා හා සබරගමු සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெதாழில், 

ெதாழிற்சங்க உற கள் மற் ம் சப்பிரக வ அபிவி த்தி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour, Trade 
Union Relations and Sabaragamu Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, රත්නපුර, ෙදොඩම්ෙප්, කුරුගම්ෙමෝදර 

යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එච්.වී. ෙරෝහිණී මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1) ගාල්ල, දංෙගදර, මල්වත්ත පාර, අංක 21/ඒ යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි එච්.ඒ.ටී. දිශාන් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(2) ෙහෝමාගම, මාගම්මන, මුණසිංහගම, අංක 306/117 යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි එම්.ඊ.ඩී. කුමාර මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 

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

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

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

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 2 -1176/'16- (1), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 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. 
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4. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත් යන්තර ෙවළඳ 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2016 අය වැය ෙයෝජනා අංක 199ට අනුව, විෙද්ශ 
ආෙයෝජනයන් සඳහා වන ඉල්ලුම්පත් සම්පූර්ණ 
කර දින 50ක් තුළ වැඩ ඇරඹීම සහතික කරන වැඩ 
පිළිෙවළක් හඳුන්වා දුන් බැවින්, 2016 වර්ෂෙය්දී 
එෙසේ දින 50ක් තුළ වැඩ ආරම්භ කළ විෙද්ශ 
ආෙයෝජන කවෙර්ද; 

 (ii) උක්ත නැවුම් පෙව්ශය ෙහේතුෙවන් 2016 වර්ෂය 
තුළදී රට තුළ ව්යාපාර ආරම්භ කළ විෙද්ශ 
සමාගම් විසින් ශී ලංකාවට රැෙගන ආ විෙද්ශ 
විනිමය පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) විෙද්ශීය ආෙයෝජකෙයකුට දින 50ක් තුළ ශී 
ලංකාව තුළ ව්යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට ඉඩ පසථ්ා 
ලබාදීෙම් කියාවලිය හඳුන්වා දීෙම්දී සාෙප්ක්ෂව 
ඇති කළ ෙවනසක්ම් ලැයිසත්ුවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?    

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2016ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்ட 
ன்ெமாழி  இலக்கம் 199 இன் பிரகாரம், 

ெவளிநாட்  தலீ க க்கான விண்ணப்பப் 
ப வங்கள் ர்த்தி ெசய்யப்பட்  50 நாட்க க் 
குள் ேவைலகள் ஆரம்பிக்கப்ப வைத உ திப் 
ப த் வதற்கான ேவைலத்திட்டெமான்  
அறி கப்ப த்தப்பட்டைமயால், 2016ஆம் 
ஆண் ல் அவ்வா  5 0  நாட்க க்குள் 
ேவைலகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ெவளிநாட்  

தலீ கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  திய அ கு ைறயின் காரணமாக 
2 0 1 6ஆம் ஆண் ல் நாட் ல் ெதாழில் 

யற்சிகைள ஆரம்பித்த ெவளிநாட் க் 
கம்பனிகளினால் இலங்ைகக்கு ெகாண் வரப் 
பட்ட ெவளிநாட் ச் ெசலாவணியின் அள  
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ெவளிநாட்  தலீட்டாளர் ஒ வ க்கு 50 
நாட்களில் இலங்ைகயில் க த்திட்டத்ைத 
ஆரம்பிப்பதற்கு இடமளிக்கும் ெசயன் ைறைய 
அறி கப்ப த் ம்ேபா  ஒப்பீட்டளவில் 
ஏற்ப த்தப்பட்ட மாற்றங்கள் பற்றிய பட் ய 
ெலான்ைறச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

747 748 
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asked the Minister of Development Strategies and 
International Trade:  

(a) Will he inform this House - 
(i) the foreign investments that 

commenced work within 50 days in 
2016, as an arrangement that assures 
commencing work within 50 days 
from filling in the applications for 
foreign investments was introduced as 
per budget proposal No.199 of 2016; 

(ii) the amount of foreign exchange 
brought into the country by the 
foreign companies that commenced 
business in the country during 2016 as 
a result of the said fresh approach; and 

(iii) whether he would submit the list of 
changes introduced comparatively in 
introducing the process to facilitate 
the commencement of projects in Sri 
Lanka by a foreign investor within 50 
days? 

(b) If not, why?  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා  (සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம - அபிவி த்தி உபாய ைறகள் 
மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்) 
(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies and International Trade) 
Sir, the Answer to Question No. 4 is as follows: 

(a) (i) The Agency for Development has not been 
established as proposed under item No. 199 
of 2016 Budget Speech since its law has 
still not been enacted.  

 (ii) Not relevant.  

 (iii) Although the law establishing AFD has not 
yet been enacted, the following committees 
have been established in order to accelerate 
the approval process for BOI projects to 
ensure that projects take off the ground 
within the shortest possible period. 

  The Project Screening Committee - PSC - 
of the BOI immediately screens all 
investment applications jointly with cross-
functional departments to grant approval in 
an expeditious manner.   

  Any projects that need further clearance on 
operational issues will be referred to a 
higher level of committee such as Single 
Window Investment Approval Committee - 
SWIAC - chaired by the Secretary to the 
Treasury and Investment Approval 
Facilitation Committee - IAFC - chaired by 
the Senior Adviser to the Hon. Prime 
Minister for a speedy approval. 

  Any unresolved major issues will be 
directed to the Official Committee on 
Economic Management - OCEM -  and the 
Cabinet Committee on Economic 
Management(CCEM). 

(b)    Not relevant.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ගරු අමාත්යතුමනි, ෙමම අය වැය ෙයෝජනාව අනුව 
එවැනි තත්ත්වයක් නිර්මාණය ෙවලා නැහැ. ඔබතුමා ෙහොඳටම 
පිළිගන්නවා, ෙමම විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් ලංකාවට එන්ෙන් 
විශාල ෙලස ලැෙබන බදු අනුගහයන්, බදු සානුබලයන් නිසාය 
කියලා. දැන් ඒ ෙදන බදු සානුබල වියට්නාමය, මැෙල්සියාව සහ 
අෙනක් රටවල ෙදන පමාණෙය් තබා, තිබුණ බදු සහන සියල්ලත් 
නැති වන ආකාරෙයන් තමයි නව ෙද්ශීය ආදායම් පනත 
ෙකටුම්පත් කරලා තිෙබන්ෙන්. මක්නිසාදයත්, ඒ පනෙත් 
පැහැදිලිව තිෙබනවා ගරු ඇමතිතුමනි, "කවර නීතියක කුමන 
කරුණක් සඳහන් වුවත් ෙම් පනතින් නිශ්චිතව කියලා නැත්නම් 
බදු සහන හිමි ෙවන්ෙන් නැහැ" කියලා. එතෙකොට ෙවන්ෙන්, 
BOI Agreement එකක් ෙහෝ තමුන්නාන්ෙසේලා විෙද්ශ 
ආෙයෝජකෙයක් එක්ක ෙවන බදු සහන ගැන ගිවිසුමක් අත්සන් 
කළාට, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වුෙණොත් ඒ ගිවිසුෙම් 
තිෙබන සහනය ආෙයෝජකයාට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එම නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම බලන්න ඕනෑ වනවා. 
ෙමොකද, සමස්ත ආෙයෝජන ටික නතර ෙවයි. නව ෙද්ශීය ආදායම් 
පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් වනවා, "කවර 
නීතියක කුමන කරුණක් සඳහන් වුවත්, ඒ සහන ලැෙබන්න නම් 
ෙමම ෙද්ශීය ආදායම් පනෙත් තිෙබන්න ඕනෑ" කියලා. එතෙකොට 
අලුත් ආෙයෝජකෙයක් එක්ක බදු සහන දීලා ගිවිසුමක් අත්සන් 
කරන්නත් බැහැ;  BOI projectsවලටත් බැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ෙම් ගැන ඔබතුමා හිතන්ෙන් ෙමොකක්ද? 

 
ගරු මලික් සමරවික් රම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා කියූ කාරණයට මම 

සම්පූර්ණෙයන් එකඟ වනවා. සිකුරාදාට අපි ඒ පනතට සංෙශෝධන 
ඉදිරිපත් කරනවා. අපි ෙම් කරුණු සියල්ලම සලකා බලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව අපි සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් කාරණයට මැදිහත් ෙවන්න 

ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම් කාරණය අනික් කර්මාන්තවලටත් බලපානවා; 
මැණික් සහ විෙද්ශ විනිමය ෙගනන අපනයන සියල්ලට 
බලපානවා. ඒ නිසා රට ෙවනුෙවන් අෙපත් සංෙශෝධන තිෙබනවා. 
අපි කවුරුත් පිළිගන්නවා, රටට බදු ආදායම ඕනෑ බව. බදු ආදායම 
වැඩිෙවන්න ඕනෑ කියන කාරණය ගැන තර්කයක් නැහැ. ඒ නිසා 
ෙම් රටට ලැෙබන්න තිෙබන වාසි ටික නැති ෙවන එක වළක්වා 
ගැනීම සඳහා අපිත් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරනවා.  

 
ගරු මලික් සමරවික් රම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
දැනටමත් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. 

ඔබතුමන්ලාෙග් සංෙශෝධනත් තිෙබනවා නම්, ඒවාත් අපට 
ෙදන්න. එතෙකොට අදම ඒ අවශ්ය කටයුතු  කරන්න පුළුවන්. 
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ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරියට අයත් ඉඩම්වල වැලි 
කැනීම්: විසත්ර 

இலங்ைக மகாவ  அதிகாரசைபக்குச் ெசாந்தமான 
காணிகளில் மணல் அகழ் : விபரம் 

SAND MINING IN LANDS BELONGING TO MAHAWELI 
AUTHORITY OF SRI LANKA: DETAILS  

     1614/’17 

6. ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage )  
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරියට අයත් ඉඩම්වල වැලි 
කැනීම් කටයුතු සඳහා අවසර ලබාදීෙම් කමෙව්දය 
කවෙර්ද; 

 (ii) වලව කලාපය තුළ වැලි කැනීම් බලපතලාභීන්ෙග් 
නාම ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

 (iii) ෙමම කලාපය තුළ අනවසර වැලි කැනීම් විශාල 
පමාණයක් සිදුවන බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (iv) එම තත්ත්වය වැළැක්වීම සඳහා ෙම් වනවිට ෙගන 
ඇති පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i )  இலங்ைக மகாவ  அதிகாரசைபக்கு ெசாந்த 
மான காணிகளில் மணல் அகழ்  நடவ க்ைக 
க க்கு அ மதி வழங்கும் ைறைம யா ; 

 (ii) வளவ வலயத்தில் மணல் அகழ்  உாிமப்பத்திரம் 
ெபற்றவர்களின் ெபயர்ப்பட் யைலச் சமர்ப்பிப் 
பாரா; 

 (iii )  இந்த வலயத்தில் அத் மீறிய மணல் அகழ்  
ெப மளவில் இடம்ெப கின்றெதன்பைத  
ஏற் க்ெகாள்கிறாரா; 

 (iv) இந்த நிைலைமையத் த ப்பதற்காக இன்றள 
வில் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked  the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the methodology adopted in granting 
permission for sand mining in lands 
belonging to the Mahaweli Authority of Sri 
Lanka; 

 (ii) whether he would present to this House a 
list of names of those who have been issued  
licences for sand mining in Walawe Zone;   

 (iii) whether he would admit that unauthorized 
sand mining is taking place in large scale 
within the aforesaid Zone; and 

 (iv) the steps that have been taken at present to 
curb that situation?  

(b) If not, why? 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා (මහවැලි සංවර්ධන හා 
පරිසර නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன - மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் 
சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i) ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරි පනෙත් 3(1) වගන්තිය 
යටෙත් විෙශේෂ බල පෙද්ශයක් ෙලස පකාශයට 
පත් කර ඇති බල පෙද්ශයන්, කැලෑ ආඥා පනත 
කියාත්මක කිරීෙම් දී, කැලෑ නිෂ්පාදන ලබා 
ගන්නා ඉඩම හා පෙව්ශ මාර්ග ඇතුළු අෙනකුත් 
ෙභෞතික සම්පත් පරිහරණය ෙවනුෙවන් ඉඩම් 
පරිහරණ ගාසත්ු අය කිරීම හා අදාළ ඉඩම්වලින් 
බදු අය කිරීෙම් බලය ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරි 
පනෙත් 22 වන වගන්තිය හා 13 වන 
වගන්තීන්වල බලතල පකාරව ශී ලංකා මහවැලි 
අධිකාරියට හිමි වන අතර, එම ඛනිජ දව්ය ඉවත් 
කිරීමට අවසර ලබා දීෙම් දී දැනට අනුගමනය 
කරන කියාමාර්ග පහත පරිදි ෙව්. 

  සියලුම ඛනිජ දව්ය ඉවත් කිරීම සඳහා ලැෙබන 
ඉල්ලීම් අදාළ මහවැලි බලපෙද්ශෙය් කලාපීය 
ෙභෞතික සැලසුම් කමිටුව සඳහා ෙයොමු කරනු 
ලබන අතර, එහිදී මූලිකව අදාළ ඉඩම් ෙකොටස ්
අයත් පෙද්ශෙය් ඒකක කළමනාකාර / ඉඩම් 
නිලධාරි විසින් ෙයෝජිත ඉඩම් පිළිබඳ මූලික 
ෙතොරතුරු ඉඩෙම් වර්තමාන තත්ත්වය හා ෙයෝජිත 
ඉඩමට ආසන්නව පිහිටි ඉඩම් ෙකොටසව්ල ඉඩම් 
පරිහරණය පිළිබඳව පරීක්ෂා කර බලා නිර්ෙද්ශ 
ඉදිරිපත් කරනු ලබයි. 

  ඉන් අනතුරුව අදාළ මහවැලි බල පෙද්ශෙය් 
කලාපීය කමිටු නිර්ෙද්ශ ලබා දීම සඳහා ෙයොමු 
කරවනු ලබන අතර, කලාපෙය් තාක්ෂණ ෙසේවා, 
මානව හා ආයතනික සංවර්ධන, කෘෂි, ඉඩම්, ඉඩම් 
පරිහරණ සැලසුම්, ව්යාපාර සංවර්ධන යන 
අංශවලට අයත් විෂයය පිළිබඳ දැනුවත් නිලධාරින් 
විසින් අදාළ ඉඩම් ෙකොටස ්ෙපෞද්ගලිකව පරීක්ෂා 
කර බලා ඒ ඒ නිර්ණායකයන් පිළිබඳව අධ්යයනය 
ෙකොට ඉල්ලීම් කර ඇති ඉඩම් ෙකොටස ලබා දීම 
පිළිබඳව ඔවුන්ෙග් ෙයෝජනා හා නිර්ෙද්ශ ලබා 
ෙද්. 

  එෙසේම, මහවැලි බල පෙද්ශෙය් කලාපීය ෙභෞතික 
සැලසුම් ශිල්පී විසින් අදාළ බිම් ෙකොටස මූලික 
සැලසුම්වල ෙවන් කර ඇති ඉඩම් පරිහරණය සහ 
දැනට එහි පවතින යාබද ඉඩම් පරිහරණයට වන 
අනුකූලතා හා බලපෑම් ආදී ෙතොරතුරු පදනම් කර 
ගනිමින් අදාළ ඉඩම් ෙකොටස ් බැහැර කිරීම 
පිළිබඳව ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරිෙය් අධ්යක්ෂ 
(ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම්)ෙග් නිර්ෙද්ශය ලබා දීම 
පධාන කාර්යාලෙය් ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් අංශය 
මගින් සිදු කරනු ලබයි.  
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 (ii) වලව කලාපය තුළ වැලි කැනීම් බලපතලාභීන්ෙග් 
නාම ෙල්ඛනය ඇමුණුම (01) ෙලස අමුණා ඇත. 

මම එම ඇමුණුම සභාගත* කරනවා. 

 (iii)  ෙමම කලාපය තුළ අනවසර වැලි කැනීම් සිදු ෙව්. 

 (iv)  වලව කලාපය තුළ සිදුවන අනවසර වැලි කැනීම් 
පාලනය කිරීම සඳහා අදාළ සියලුම චකෙල්ඛ හා 
උපෙදස ් අනුව කටයුතු කළ යුතු බවට ශී ලංකා 
මහවැලි අධිකාරිෙය් අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් 
වලව ෙන්වාසික කළමනාකරු ෙවත දන්වා ඇති 
අතර, නිසි අධීක්ෂණ කියාවලියක් සථ්ාපිත කිරීම 
පිළිබඳව ද උපෙදස ්නිකුත් කර ඇත. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය 

ෙමෙසේයි. අනවසර වැලි කැණීම් සිදු ෙවනවා කියන කථාව ගරු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාත් පිළිගත්තා කියා මා හිතනවා. ෙමය වලව 
විෙශේෂ බල පෙද්ශය තුළ අද ඊෙය් සිදුවූවක් ෙනොෙව්. අවුරුදු 
ගණනාවක් පුරාවට අඩු-වැඩි වශෙයන් ෙමය සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙම් සඳහා සමහර 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් ඍජු මැදිහත්වීමත් සිදු ෙවනවා කියා මම 
විශ්වාස කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ෙම් හා සම්බන්ධ 
සිද්ධියකට අදාළව  වලව විෙශේෂ බල පෙද්ශෙය් හිටපු ෙන්වාසික 
ව්යාපාර කළමනාකාරතුමා සහ ෙකොට්ඨාස කළමනාකරුවන් කිහිප 
ෙදනකු ෙම් වන විට වැඩ තහනමට ලක්ෙවලා තිෙබන බව. නමුත් 
ෙම් කියාදාමය නතරෙවලා නැහැ. ෙම්ක නතර කරන්න කියලා 
ෙම් වන විට නිෙයෝග පනවා තිෙබනවාය කියලා ඔබතුමා කියනවා. 
නමුත් ෙම් වන තුරුත් ෙම් සඳහා නිසි කමෙව්දයක් නැහැ. දැන් 
වලෙව් ගඟ, ගඟ ආශිතව සිටින මිනිස්සුන්ෙග් ඉඩම් තිෙබන 
පැත්තට එනවා. ෙම්කට ෙහේතුව නිසි පාලනයක් නැතිවීමයි. 
ෙබොෙහොමයක් සිදු වන්ෙන් වලෙව් ග ෙඟ් කණ්ඩිය කැපීම නිසායි. 
ඒ නිසා ෙම් ෙවනුෙවන් ඉක්මනින් කියා මාර්ගයක් ගන්න අවශ්ය 
ෙවනවා. ඒ ෙවනුෙවන් ගන්න පුළුවන් කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද? 

 

ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු මන්තීතුමා කියන කාරණාව 

හරි. ඒ පිළිබඳව තර්කයක් නැහැ. අනවසරෙයන් - අවසර 
ගැනීමකින් ෙතොරව-  සිදු වන වැලි කැණීම් විශාල පමාණයක් 
තිෙබනවා. 2015දී අපි ෙම් අමාත්යාංශයට පත්ෙවලා සංඛ්යා 
ෙල්ඛන බලන ෙකොට හතෙරන් එකක පමාණයක් පමණයි බලපත 
ඇතිව මුළු ලංකාව තුළම වැලි සංසරණය වුෙණ්. අෙනක් සියලු 
ඒවා විවිධ වූ වක මාර්ගවලින් එකතු වුණු වැලි. ඒ නිසා ෙම් පශ්නය 
සුළු පටු කාරණාවක් ෙනොෙවයි. හැබැයි, ඒ ෙවනුෙවන් ගත යුතු 
සියලු කියා මාර්ග අපි ෙම් වන විට අර ෙගන තිෙබනවා. ඔබතුමාම 
දන්නවා, ෙම් වන විට මහවැලි සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් වලව 
කලාපය තුළ හිටපු ෙන්වාසික ව්යාපාර කළමනාකාරතුමාෙග් 
ඉඳලා නිලධාරින් කිහිප ෙදනකුෙග් වැඩ තහනම් කර 
තිෙබන්ෙන්ත් ඔබතුමා මතු කළ ඔය කාරණයත් එක්ක බව. ඒ 
වාෙග්ම පසුගිය කාලෙය් දිගටම  භූ විද්යා සමීක්ෂණ සහ පතල් 

කාර්යාංශය දිගින් දිගටම වැඩ කෙළේ  වැලි කැණීම් සඳහා බලපත 
නිකුත් කිරීමට පමණයි. හැබැයි, දැන් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ඒ 
ෙවනුෙවන් අවශ්ය උපෙදස් ලබා දී තිෙබනවා. අවශ්ය නිෙයෝග 
ලබා දී තිෙබනවා. වැලි කැණීම් බලපත නිකුත් කිරීමට පමණක් 
ෙනොෙවයි භූ විද්යා සමීක්ෂණ සහ පතල් කාර්යාංශය ඉන්ෙන්. ගරු 
ජනාධිපතිතුමා සියලු රැස්වීම්වලදීත් ෙම් පිළිබඳව ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව ඒ කණ්ඩායම් දැනුවත් කර තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, බලපත නිකුත් කළාට පස්ෙසේ ඒවා  සිදු වන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව අධීක්ෂණය කළ යුතුයි.  අද වන 
විට වලව පෙද්ශෙය් සියයට සියයක් එෙහම ෙනොෙවනවා කියලා  
මම කියන්ෙන් නැහැ.  

හැබැයි, අද වන විට පැහැදිලිවම පැවතුණු තත්ත්වයට වඩා 
ෙහොඳ තත්ත්වයකට ෙගෙනන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා, 
ගරු මන්තීතුමනි. ඔබතුමන්ලා කියන එවැනි ස්ථාන වැරදිලා ෙහෝ  
තිෙබනවා නම්, විෙශේෂ නිලධාරින් කණ්ඩායමක් යවලා ඒ 
පිළිබඳව පරීක්ෂා කරන්නත් අප කටයුතු කරනවා.  

 
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

පසු ගිය කාල සීමාව තුළදී වැලි කැණීම් කරන ලද 
ෙද්ශපාලනඥයන් සහ මහා පරිමාණ ව්යාපාරිකයින් 
සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බැලීමට අෙප් හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
පධාන ආරක්ෂක නිලධාරියා වන ෙනවිල් මැතිතුමාෙග් 
සභාපතිත්වෙයන් සංගමයක් හැදුවා.  කිසිදු ආකාරයකට ෙපොලිස් 
අණ ෙනොතකා, එෙහමත් නැත්නම් රාජ්ය මැදිහත්වීම් සියල්ල 
ගණන් ගන්ෙන් නැතිව ෙලොකු වැලි ව්යාපෘතියක් කළ 
ෙද්ශපාලනඥයින් සහ මහා පරිමාණ ව්යාපාරිකයින් 64ෙදෙනක් 
සම්බන්ධෙයන් වූ නාම ෙල්ඛනයක් මා සතුව තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳව ෙපොලිස්පතිතුමාට සහ අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට අප දැනුම් දීලා තිෙබනවා. නමුත්, 
ෙම් වන තුරු ඒ සම්බන්ධෙයන් කිසිදු කියා මාර්ගයක් ෙගන නැහැ. 
ෙම් ෙවනුෙවන් අමාත්යාංශය විධියට මැදිහත් ෙවලා කඩිනම් කියා 
මාර්ග ගන්න පුළුවන්. ෙමොකද, රජයට ලැබිය යුතු  විශාල 
ආදායමක් ෙම් නිසා අහිමි වුණා. සාමාන්ය ගෙම් මිනිස්සු ෙම් 
ව්යාපෘති කර ෙගන යාෙම් කිසිම වැරැද්දක් නැහැ. අහිංසක 
මිනිෙහක් ෙගයක් හදන්න වැලි ටිකක් ෙගොඩ දමා ගන්න එෙක් 
වැරැද්දක් නැහැ. මහා පරිමාණ ව්යාපාරිකයන් ධනවතුන් වුෙණ් 
ෙම් රෙට් සල්ලි, එෙහම නැතිනම් රජෙය් ආදායම අහිමි කරලායි. 
ඒ ෙවනුෙවන් ගත හැකි කියා මාර්ග ෙමොනවාද කියා මම 
ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තටම ෙම් පශ්නෙය්දී අපට බලපාන්ෙන් 

කරන පුද්ගලයා කවුද කියන කාරණාව ෙනොෙවයි. අපට වැදගත් 
ෙවන්ෙන්, එයට අදාළව අෙප් තිෙබන ආයතනවලින් ලබා ගත යුතු 
බලපතය ගත්තාද යන්නයි. විෙශේෂෙයන්ම, මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිය අප යටෙත් තිෙබනවා. ඒ අනුව, ෙදවනුව සලකා 
බලන්නට ඕනෑ, පරිසරයට හානියක් සිදු ෙවන ආකාරයට ෙම් ෙද් 
සිදු ෙවනවාද කියන කාරණයයි. ඒ කාරණාවලට පරිබාහිරව කවුරු 
හරි ෙම් ෙද් කරනවා නම්, ඒ කවුද කියන එක පිළිබඳව අපට 
පශ්නයක් නැහැ, ඒ සියලු ෙදනාෙග් බලපත අෙහෝසි කරන්න අපි 
කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒක තමයි පළමුවැනි ෙද්. එවැනි 
අවසරයකින් ෙතොරව කුමන ෙහෝ තැනක එෙසේ කටයුතු කර 
තිෙබනවා නම්,- ඒවා සම්බන්ධෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව් මා සතුව 
ෙල්ඛනයක් නැහැ. හැබැයි, පසුව ෙපන්වන්න පුළුවන්. -පළමුවැනි 
කාරණය ෙලස ඒ සියලු ස්ථාන  නතර කරන්න අප කටයුතු කර 
තිෙබනවා.  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා මට අමාත්යාංශය පැත්ෙතන් 
වගකීෙමන් කියන්න පුළුවන් කාරණය තමයි ෙමොනම 
විධියකින්වත් පරිසරයට හානි වන විධිෙය් වැඩ කටයුතු අද සිදු 
ෙකෙරන්ෙන් නැති බව. ඒවාට අවශ්ය නීත්යනුකූල පියවර අපි 
අරෙගන තිෙබනවා. හැබැයි, කලින් කැඩුණු ඒවා පිළිබඳව පරීක්ෂා 
කිරීම කියන කරුණු කාරණා අෙප් අමාත්යාංශයට පැවෙරන 
වගකීමක් ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

පශ්න අංක 7-1630/'17-(1), ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම 
මහතා. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඊෙය්ත් ෙම් 

සම්බන්ධෙයන් දීර්ඝ විස්තරයක් කළා.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පශ්නයට පිළිතුර ලබා දීම සඳහා 

මා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 10 - 1695'/17-(1), ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා. 

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 
සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

ගාම නිලධාරින් බඳවා ගැනීෙම් තරග විභාගය: 
විසත්ර 

கிராம அ வலர் ஆட்ேசர்ப் ப் ேபாட் ப் பாீட்ைச: 
விபரம் 

COMPETITIVE EXAMINATION TO RECRUIT GRAMA 
NILADHARIS: DETAILS 
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13.ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2017.03.31 දිනට ශී ලංකාෙව් ගාම නිලධාරි 
ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛාව, එක් එක් පළාත, දිසත්ික්කය හා 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) 2017.03.31 දිනට රාජකාරිෙය් නියුතු ගාම 
නිලධාරින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම සංඛ්යාව, එක් එක් පළාත, දිසත්ික්කය හා 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) 2017.03.31 දිනට පුරප්පාඩු වී ඇති ගාම නිලධාරි 
තනතුරු සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ්යාව, එක් එක් පළාත, දිසත්ික්කය හා 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය සහ ගාම නිලධාරි 
ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා ගාම නිලධාරින් බඳවා 
ගැනීමට තරග විභාගයක් පවත්වා තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, විභාගය පැවැත්වූ වර්ෂය සහ ඒ සඳහා 
ෙපනී සිටි අයදුම්කරුවන්  සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (v)  විභාගෙයන් වැඩිම ලකුණු ලබා ගත් 
අයදුම්කරුවන්ට සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් පවත්වා 
තිෙබ්ද; 

 (vi) එෙසේ නම්, එම සම්මුඛ පරීක්ෂණයට සහභාගී වූ  
අයදුම්කරුවන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (vii) ගාම නිලධාරි තනතුරු සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇති 
අයදුම්කරුවන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (viii) ඔවුන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2017 .03 .31ஆம் திகதியன்  உள்ளவா  
இலங்ைகயி ள்ள கிராம அ வலர் பிாி களின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) அந்த எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  மாகாணம், 
மாவட்டம் மற் ம் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  
வாாியாக தனித்தனியாக யா  என்பைத ம்; 

 (iii) 2017 .03 .31ஆம் திகதியன்  உள்ளவா  
கடைமயில் ஈ பட் ள்ள கிராம அ வலர்களின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 
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 (iv) அந்த எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  மாகாணம், 
மாவட்டம் மற் ம் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  
வாாியாக தனித்தனியாக யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) 2017 .03 .31ஆம் திகதியன்  உள்ளவா  

ெவற்றிடமாக உள்ள கிராம அ வலர் 
பதவிகளின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்: 

 (ii) அந்த எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  மாகாணம், 
மாவட்டம், பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  மற் ம் 
கிராம அ வலர் பிாி  வாாியாக தனித்தனியாக 
யா  என்பைத ம்;  

 (iii) குறித்த ெவற்றிடங்கைளப் ர்த்தி ெசய்வதற்காக 
கிராம அ வலர்கைள ஆட்ேசர்ப்  ெசய் ம் 
ேபாட் ப் பாீட்ைசெயான்  நடத்தப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனின், பாீட்ைச நடாத்தப்பட்ட ஆண்  
மற் ம் பாீட்ைசக்குத் ேதாற்றிய விண்ணப்ப 
தாாிகளின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (v) பாீட்ைசயில் அதிக ள்ளிகைளப் ெபற்ற 
விண்ணப்பதாாிக க்கு ேநர் கப்பாீட்ைச 
நடத்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனின், குறித்த ேநர் கப் பாீட்ைசக்கு 
ேதாற்றிய விண்ணப்பதாாிகளின் எண்ணிக்ைக 
யா  என்பைத ம்; 

 (vii) கிராம அ வலர் பதவிக்காக தகுதிெபற் ள்ள 
விண்ணப்பதாாிகளின் எண்ணிக்ைக யா  
என்பைத ம்; 

 (viii) இவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Home Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of Grama Niladhari Divisions 
available in Sri Lanka as at 31.03.2017; 

 (ii) separately, the aforesaid number as per each 
province, district and Divisional Secretary's 
Division; 

 (iii) the number of Grama Niladharis deployed 
in service as at 31.03.2017; 

 (iv) separately, the aforesaid number as per each 
province, district and Divisional Secretary's 
Division? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the number of vacant GN positions as at 
31.03.2017; 

 (ii) separately, the aforesaid number as per each 
province, district and Divisional Secretary's 
Division; 

 (iii) whether a competitive examination has 
been held to recruit Grama Niladharis to fill 
the aforesaid vacancies; 

 (iv) if so, the year in which the particular 
examination was held and the number of 
applicants who sat for the examination; 

 (v) whether an interview has been conducted 
for those who obtained the highest marks 
at the examination; 

 (vi) if so, the number of applicants who 
appeared for the interview;  

 (vii) the number of applicants who got qualified 
for the GN appointments; and 

 (viii) their names and addresses? 

(c) If not, why? 
 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) 14,022. 

 (ii)  
 

 
  

 (iii) 12,207 

පළාත දිසත්ික්කය පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස 
සංඛ්යාව 

ගාම නිලධාරි 
වසම් 
සංඛ්යාව 

බස්නාහිර ෙකොළඹ 13 558 

  ගම්පහ 13 1177 

  කළුතර 14 762 

දකුණ ගාල්ල 19 896 

  මාතර 16 650 

  හම්බන්ෙතොට 12 576 

සබරගමුව කෑගල්ල 11 573 

  රත්නපුරය 17 575 

වයඹ කුරුණෑගල 30 1610 

  පුත්තලම 16 548 

උතුර යාපනය 15 435 

  මන්නාරම 5 153 

  වවුනියාව 4 102 

  මුලතිව් 5 127 

  කිලිෙනොච්චිය 4 95 

උතුරු මැද අනුරාධපුරය 23 702 

  ෙපොෙලොන්නරුව 7 295 

මධ්යම මහනුවර 20 1188 

  මාතෙල් 11 545 

  නුවරඑළිය 5 491 

නැෙඟනහිර මඩකලපුව 14 345 

  අම්පාර 20 503 

  තිකුණාමලය 11 230 

ඌව බදුල්ල 15 567 

  ෙමොනරාගල 11 319 

757 758 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iv) ඇමුණුම I මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇත. ඇමුණුම I 
සභාගත* කරමි. 

(අ) (i) 1,815 

 (ii) ඇමුණුම IIහි සඳහන්ව ඇත. ඇමුණුම සභාගත* 
කරමි. 

 (iii) ඔව්. 

 (iv) එක් ලක්ෂ විසිදහසකි. (2016 වර්ෂෙය් 
අයදුම්කරුවන් 120,000ක් සිටී.) 

 (v) නැත. 

 (vi) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (vii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (viii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා තරග විභාගයක් පැවැත්වූවා කියලා. 
ඉන් පසුව අසන ලද පශ්නවලට එතුමා කියන්ෙන් "අදාළ ෙනොෙව්" 
කියලා. ඒ තරග විභාගෙයන් වැඩිම ලකුණු ලබාගත් අය සම්මුඛ 
පරීක්ෂණයට කැඳවා තිෙබනවා ෙන්ද? 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැනට පතිඵල නිකුත් කර තිෙබනවා. 

වැඩිම ලකුණු ගත් අයදුම්කරුවන් 4,000ෙග් පතිඵල නිකුත් කර 
තිෙබනවා. සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩල 30කට, 40කට ආසන්න 
පමාණයක් පත් කරමින් සිටිනවා. නියඟය සහ ගංවතුර නිසා 
සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වන නිලධාරින් සම්බන්ධව විශාල 
පශ්නයක් තිෙබනවා. නමුත් අපි ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ සම්මුඛ 
පරීක්ෂණ පවත්වලා බඳවා ගැනීමට අවශ්ය කටයුතු කරනවා.  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුර පරිදිම ගාම නිලධාරි පුරප්පාඩු 
1,815ක් තිෙබනවා. 2016දී තමයි ෙම් තරග විභාගය පැවැත්වූෙව්. 
ඒ විභාගය පවත්වලා අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් ෙවනවා. ඒ සඳහා 
එක් ලක්ෂ ගණනක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව, 
පුරප්පාඩුත් තිෙබනවා; විභාගය පවත්වලාත් තිෙබනවා. එෙසේ 
තිබියදී, ෙම් තරග විභාගෙයන් වැඩිම ලකුණු ගත් අයදුම්කරුවන් 
4,000කෙග් සම්මුඛ පරීක්ෂණ කල් දාලා,   බඳවා ෙනොගැනීම 
සාධාරණයි, සුදුසුයි කියලා ඔබතුමා විශ්වාස කරනවාද? 
 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, කිසිම කල් දැමීමක් සිදු කර නැහැ. 

2017 වර්ෂය තුළ පධාන වශෙයන් පශ්න කීපයකට අපි මුහුණ දීලා 
තිෙබනවා. එකක් තමයි, පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 332න්, 

95ක් ගංවතුරට මුහුණ දීම. ඒ එක්කම, පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස 116ක් නියඟයට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ගාම නිලධාරි 
වසම් 5,540ක් පමණ ගංවතුරට මුහුණ දුන්නා. නැවත ගාම 
නිලධාරි වසම් 4,000කට ආසන්න පමාණයක් නියඟයට මුහුණ 
දීලා තිෙබනවා. ඒ තත්ත්වයත් එක්ක අපි ඒකට ගැළෙපන පරිදි 
විශාම ලත් අය නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවා තිෙබනවා. තරග 
විභාගෙයන් වැඩිම ලකුණු ලත් අය සම්මුඛ පරීක්ෂණෙයන් ෙතෝරා 
ෙගන ෙසේවයට වාර්තා කරනවාත් සමඟ නැවත ෙසේවෙය් පිහිටු වූ 
විශාම ලත් අයෙග් ෙසේවය අෙහෝසි වනවා. ඊට අමතරව අපි රාජ්ය 
ෙසේවා ෙකොමිසම සමඟ ෙම් සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි එකඟතාවකට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා, ෙම් දිනවල විශාම යන නිලධාරිෙයකු 
ඉන්නවා නම්, පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා සහ දිසාපතිවරයා  නිර්ෙද්ශ 
කරලා එව්වාම අලුත් නිලධාරියා පැමිෙණන තුරු ඔහු තව දුරටත් 
ෙකොන්තාත් පදනම මත සිටිය යුතුයි කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අතුරු පශ්න ෙදක අවසන්, ගරු මන්තීතුමනි.  
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
තව එක් අතුරු පශ්නයක් අහන්න තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා අතුරු පශ්න ෙදකක් ඇහුවා. 

 
ෙකොටස ්ෙවළඳ ෙපොෙළහි ලැයිසත්ුගත සමාගම්: 

විෙද්ශ ආෙයෝජන 
ெகா ம்  பங்குச்சந்ைதயில் பட் ய டப்பட் ள்ள 

கம்பனிகள்: ெவளிநாட்  தலீ கள்  
COMPANIES LISTED IN COLOMBO STOCK EXCHANGE: 

FOREIGN INVESTMENTS 
 

1415/’16 

15.ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) 2016 අය වැය ෙයෝජනා අංක 199ට අනුව, 
විෙද්ශීය සමාගම් ලැයිසත්ුගත ෙකොටසව්ල 
ආෙයෝජනෙයන් ලැෙබන ලාභාංශ යනාදිය 
ආදායම් බද්ෙදන් නිදහස ් කළ බැවින්, 2016 
වර්ෂෙය්දී ශී ලංකාෙව් ෙකොටස ්ෙවළඳ ෙපොෙළහි 
ලැයිසත්ුගත සමාගම්වල විෙද්ශ ආෙයෝජන 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) වර්ෂ 2009 යුද ගැටුම් අවසන් වීෙමන් පසු ශී 
ලංකාෙව් ෙකොටස ් ෙවළඳ ෙපොෙළහි ඇති වූ 
උපනතීන් පිළිබඳ (සම්මත දර්ශකයන්ට අනුව) 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

 (iii) 2015 සහ 2016 වර්ෂවල විෙද්ශිකයන් ශී ලංකාෙව් 
ෙකොටස ් ෙවළඳ ෙපොෙළන් ඉවත් කරගත් 
ආෙයෝජන පමාණය කවෙර්ද; 

 (iv) ශී ලංකාෙව් ෙකොටස ් ෙවළඳ ෙපොෙළහි 
පුනර්ජීවනය සඳහා ෙයෝජිත ෙවනසක්ම් සහ 
රාජ්ය මූල් ය සහ බදු සානුබලයන් කවෙර්ද; 
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[ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා] 

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



2017 අෙගෝස්තු  23  

 (v) 2016 අය වැෙයන් ෙයෝජිත පග්ධන ලාභ බද්ද 
අනාගතෙය්දී ෙකොටස ් හුවමාරුවටද 
හඳුන්වාදීෙම් අදහසක් තිෙබ්ද; 

 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) 2016ஆம் ஆண் க்கான வர -ெசல த்திட்டப் 
பிேரரைண இலக்கம் 199இன் பிரகாரம், 

ெவளிநாட் க் கம்பனிகள் பட் ய டப்பட்ட 
பங்குகளில் தலீ  ெசய்வதி ந்  கிைடக்கப் 
ெப ம் பங்கிலாபம் ேபான்றைவ வ மான 
வாியி ந்  வி விக்கப்பட்டைமயினால் 

2016ஆம் ஆண் ல் இலங்ைக பங்குச் சந்ைதயில் 
பட் ய டப்பட் ள்ள கம்பனிகளின் ெவளி 
நாட்  தலீ களின் அள  எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (ii) 2009ஆம் ஆண் ல் த்தம் வைடந்த பின்னர் 
இலங்ைக பங்குச்சந்ைதயில் ஏற்பட்ட ேபாக்குகள் 
பற்றிய (அங்கீகாிக்கப்பட்ட சுட்ெடண்களின்ப ) 
அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) 2015 மற் ம் 2016ஆம் ஆண் களில் ெவளி 
நாட்டவர்கள் இலங்ைக பங்குச் சந்ைதயி ந்  
அகற்றிக்ெகாண் ள்ள தலீ களின் அள  
எவ்வளெவன்பைத ம், 

 (iv) இலங்ைக பங்குச் சந்ைதயின் த்ெத ச்சிக்காக 
ன்ெமாழியப்பட்ட மாற்றங்க ம் அரச நிதி 

மற் ம் வாி ஊக்குவிப் க ம் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 (v) 2016 வர -ெசல த் திட்டத்தில் பிேராிக்கப் 
பட் ள்ள லதன வாிைய எதிர்காலத்தில் 
பங்குப் பாிவர்த்தைனக்கு அறி கப்ப த் ம் 
ேநாக்கெமான்  உள்ளதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the amount of foreign investments made by 
the companies listed in the Colombo Stock 
Exchange in the year 2016 since the income 
from dividends on investments in listed 
shares by foreign companies was exempted 
from the income tax as per Proposal No.199 
of the 2016 Budget;  

 (ii) whether he will submit a report on the 
trends (as per standard indices) in the share 
market of Sri Lanka following the 
conclusion of the armed conflict in the year 
2009;  

 (iii) the amount of investments withdrawn by 
foreigners from the share market of Sri 
Lanka in the years 2015 and 2016; 

 (iv) the proposed changes and financial and tax 
incentives for the revival of the share 
market of Sri Lanka;  

 (v) whether there is a plan to introduce the 
Capital Gains Tax proposed from the 2016 
Budget to the share market in future? 

(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) වසර 2016 දී ශී ලංකාෙව් ෙකොටස ් ෙවළඳ 
ෙපොෙළහි ලැයිසත්ුගත සමාගම්වල විෙද්ශීය 
ආෙයෝජන පමාණය රුපියල් බිලියන 74.5කි.  

ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විෙද්ශීය මිලදී ගැනීම්. 

 (ii) වසර 2009දී යුද ගැටුම අවසන් වීෙමන් පසුව        
ශී ලංකාෙව් ෙකොටස ් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඇති වූ 
උපනතීන් සම්මත දර්ශකයන්ට අනුව: 

 

 
 

 (iii) වසර 2015දී විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් රුපියල් 
බිලියන 5.3ක වටිනාකමක මුදල් ෙකොටස ්
ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් ඉවත් කරෙගන ඇත. එෙහත්, 
2016 වර්ෂෙය්දී විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් විසින් 
රුපියල් මිලියන 383ක වටිනාකමක් ශුද්ධ 
වශෙයන් ෙකොටස ්ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ආෙයෝජනය 
කර ඇත. එය රට තුළට මුදල් ගලා ඒමකි.  

  ගරු කථානායකතුමනි, මා ඉතාම සන්ෙතෝෂෙයන් 
ඔබතුමාට දැනුම් ෙදන්න කැමැතියි, 2017 
අෙගෝසත්ු 11වන දින වන විට විෙද්ශ 
ආෙයෝජකයන් විසින් ශුද්ධ වශෙයන් රට තුළට 
ෙගනැවිත් ඇති ආෙයෝජන පමාණය රුපියල් 
බිලියන 26.7ක් බව. එය ෙකොටස ්ෙවෙළඳ ෙපොළ 
ඉතිහාසෙය් වසරක් තුළ වාර්තා වී ඇති ෙදවන 
ඉහළම ශුද්ධ විෙද්ශීය ගලා ඒෙම් පමාණයයි.  

වසර සමස්ත මිල දර්ශකෙයහි 
වර්ධනය (%) 

2010 96.0 

2011 සෘණ 8.5 

2012 සෘණ 7.1 

2013  4.8 

2014 23.4 

2015 සෘණ 5.5 

2016 සෘණ 9.7 

2017 (අෙගෝස්තු 11 දක්වා) 4.2 

761 762 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iv) ශී ලංකාෙව් ෙකොටස ් ෙවෙළඳ ෙපොෙළහි 
පුනර්ජීවය සඳහා ෙයෝජිත පධාන ෙවනසක්ම් 
වන්ෙන්, 

  පාග්ධන ෙවෙළඳ ෙපොළ නියාමනය යාවත්කාලීන 
කිරීම උෙදසා වසර 2017 තුළදී නව ශී ලංකා 
සුරැකුම්පත් සහ විනිමය ෙකොමිෂන් සභා පනත 
සම්මත කර ගැනීම.  

  අපි එය තව මාස එකහමාරකින්-ෙදකකින් 
ෙගෙනන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

  ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවක් උෙදසා ෙකොටස ්ෙවෙළඳ 
ෙපොළ අසාමූහීකරණය කිරීම. That is to 
demutualize  the Stock Exchange. 

  අවදානම් කළමනාකරණය උෙදසා DVP කමය 
හඳුන්වා දී (ෙකොටස ් නිෂ්කාශනය/ මුදල් ෙගවීම 
සහ ගනුෙදනු එකවර සිදු කිරීම) ඉන් පසුව මධ්යම 
පතිපාර්ශව් ආයතනයක් පිහිටුවීම. That is to 
create a central counterparty.  

  රජය සතු හඳුනාගත් සමහර සමාගම් ෙකොටස ්
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ලැයිසත්ුගත කිරීම තුළින් 
ෙකොටස ් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ විශාලත්වය සහ 
දවශීලතාව ඉහළ නැංවීම. That is to increase 
liquidity.  

  සුළු පරිමාණ ආෙයෝජකයින් අතර ඒකක භාර 
ආෙයෝජන පචලිත කිරීම - Unit trust.  

  පාග්ධන ෙවෙළඳ ෙපොළ පිළිබඳව මහජනයා, 
ආෙයෝජකයන්, පාසල් සිසුන්, ගුරු භවතුන්, 
විශව්විද්යාල ආචාර්යවරුන් ඇතුළු සියලුම පාර්ශව් 
තුළ ඇති දැනුවත්භාවය ඉහළ දැමීම. 

  ශී ලංකාෙව් පාග්ධන ෙවෙළඳ ෙපොළ නියාමනය 
තවදුරටත් වර්ධනය කිරීම උෙදසා පවත්නා නීති 
රීති (ලැයිසත්ුගත කිරීෙම් නීති, ෙකොටස ්තැරැව්කාර 
නීති, ගනුෙදනු පද්ධති නීති ඇතුළු සියල්ල) 
යාවත්කාලීන කිරීම. 

 (v) 2016 අය වැෙයන් ෙයෝජිත පාග්ධන ලාභ බද්ද 
අනාගතෙය්දී ෙකොටස ්හුවමාරුවට හඳුන්වා දීෙම් 
අදහසක් නැත. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.   
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

2016 අය වැය ෙයෝජනාවට අනුව, විෙද්ශ ආෙයෝජන 
පවර්ධනය කිරීම සඳහා ශී ලංකාෙව් පුරවැසියන් ෙනොවන අය හා 
විෙද්ශීය සමාගම් විසින් ලැයිස්තුගත ෙකොටස්වල 
ආෙයෝජනයන්ෙගන් ලැෙබන ලාභාංශ ආදිය ආදායම් බද්ෙදන් 
නිදහස් කිරීමට කටයුතු කරනවා. 2015, 2016 වර්ෂවල අය වැයට 
අදාළව ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, "ලාභාංශ බද්ෙදන් 
නිදහස ් කරනවා; ආදායම් බදුවලින් නිදහස් කරනවා; ෙම් බදු 
පනවනවා; ෙම් බදු ඉවත් කරනවා" කියලා. නමුත්, ෙම් ගරු 
සභාවට බදු සංෙශෝධනයක් සඳහා වන කිසිම ෙයෝජනාවක් 
ෙගනැල්ලා නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියනවාද 
ලාභාංශ යනාදිය බද්ෙදන් නිදහස් කිරීම සඳහා ෙයෝජනාවක් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා පනතක් සංෙශෝධනය කළාද, 
නැද්ද කියලා. 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු මන්තීතුමනි,  යම්කිසි පනතක් සංෙශෝධනය කරන්න ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාවා නම් ඔබතුමා එය දැනෙගන ඉන්න 
ඕනෑ. ඔබතුමා කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳලා දැන් 
මෙගන් අහන්න එපා, "සංෙශෝධන ෙගනාවාද?" කියලා.  

අෙනක් කාරණය තමයි,  පනතක් සංෙශෝධනය කරන්ෙන් 
නැතුව අපට නීතිය ෙවනස් කරන්න බැහැ කියලා ඔබතුමාත් 
දන්නවා. පනත සංෙශෝධනය ෙවලා නැත්නම්, පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරලාත් නැහැ. 

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

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා දැන් පිළිගත්තා,  පනෙත් නිශ්චිත වශෙයන් 
දක්වා තිෙබන බදු සහන හැර අෙනක් කිසිම බදු සහනයක් 
ලාභාංශවලට ෙහෝ විෙද්ශ ආෙයෝජනවලට ෙහෝ ෙවනත් 
ආෙයෝජන දිරිගැන්වීම්වලට ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියලා.  ගරු 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, එතෙකොට ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ගැන 
කථා කරනවා නම්, ෙමහි ලාභාංශ යනාදියට තිෙබන බදු නිදහස 
නැති වනවා නම් ඒ පිළිබඳව සංවාදයක් ඇති කරලා, එය පනතට 
ඇතුළු කර ගන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට යුතුකමක් සහ වග කීමක් 
තිෙබනවා. 

මෙගන් පශ්න අහන එක ෙනොෙවයි, කළ යුත්ෙත්. ආණ්ඩුව 
කටයුතු කරන විධියට ෙම් තිෙබන එකත් කඩාෙගන වැෙටන එක 
නතර කර ගන්න. ලංකා ඉතිහාසෙය් 2015 වර්ෂෙය් මහ බැංකුෙව් 
ඇති වුණු මහා මං ෙකොල්ලෙයන් පසුව ආෙයෝජකයන්  රජෙය් 
සුරැකුම්පත්වල, භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල, ෙකොටස්වල ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ ආෙයෝජනය කළ ඔක්ෙකොම සල්ලි ටික ආපසු අරෙගන 
ගියා කියන එක තමුන්නාන්ෙසේ පිළිගන්න ඕනෑ. රුපියල් බිලියන 
ෙදකකට වඩා අරෙගන ගියා. ඒ පාඩුව තමයි තවම දරා ගන්න බැරි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ෙම් අලුත් පනෙතන් කරන්න යන 
එක ගැනත් බලන්න.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා මට ෙලොකු ෙචෝදනාවක් කළා. 

මා ඒකට පිළිතුරු ෙදන්න ඕනෑ.  ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වන 
විට ලංකා ඉතිහාසෙය් ෙදවැනි වතාවට රුපියල් බිලියන 26.7ක 
අලුත් ආෙයෝජන ඇවිත් තිෙබනවා කියලා  ෙමතුමාට මතක් 
කරන්න කැමැතියි. ෙමතුමා කියනවා අරෙගන යනවා කියලා. මම 
ෙමතුමාට අභිෙයෝග කරනවා, ෙමතුමාට ගණන් පැටලිලා කියලා. 
ෙමොකද, අර ෙගන යනවා ෙනොෙවයි, ආෙයෝජන අරෙගන එනවා.  
අලුත් විෙද්ශ ආෙයෝජන හැටියට රුපියල් බිලියන 26.7ක් ෙකොටස් 
ෙවෙළඳ ෙපොළට ගලාෙගන ඇවිත් තිෙබනවා. ෙමතැනින් එළියට 
ගිහින් ෙනොෙවයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාත්, මමත් ෙහොඳට දන්නවා ඒ 
කාලෙය් උස්සලා අත හරිනවා කිව්වා ෙන්. Pump and dump 
කරලා British Virgin Islands වාෙග් තැන්වලින් ෙගනැවිත්, 
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[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා] 
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ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ රුපියල් 35ට තිබුණු කුකුළු ෙකොටු  
රුපියල් 250ට අරෙගන, රුපියල් 187ට ෙසේවක අර්ථ සාධක 
අරමුදලට අත හැරියා. ඒ කාලය අපට අමතක ෙවලා නැහැ. ඔය 
කළු සල්ලිවලින් තමයි බදු අය ෙනොකෙළේ. නමුත් රටක් හැටියට 
අපට සාධාරණ බදු පතිපත්තියක් තිබිය යුතු නිසා ඔය වාෙග් කළු 
සල්ලිකාරයන්ෙග් සල්ලිවලින් බදු අය කරනවා. නමුත්, සාමාන්ය 
ජනතාවෙග් ඉතිරි කිරීම්වලින්, ඔවුන්ෙග් කුඩා ව්යසායවලින් අය 
කරන බදු පමාණය අඩු කරනවා. 

ඉතින් ඒක තමයි අප රජෙය් ජනතා සාධාරණීකරණ බදු 
පතිපත්තිය. ඒක ගැන අපට සිකුරාදාට තර්ක කරන්න පුළුවන්. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ෙදවන වටය. 

පශ්න අංක 1 - 112/'15 - (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

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

 
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 දීම සඳහා මා සති 

ෙදකක් 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 3 - 1199/'16 - (1), ගරු පද්ම උදයශාන්ත 

ගුණෙසේකර මහතා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
තුනක් 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 5 - 1595/'17 - (1), ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අෙශෝක පියන්ත මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 
සතියක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
සීමාසහිත ලංකා ගල් අඟුරු (පුද්ගලික) සමාගම : 

විසත්ර 
வைரய க்கப்பட்ட லங்கா நிலக்காி (தனியார்) 

கம்பனி: விபரம் 
LANKA COAL COMPANY PRIVATE LIMITED: DETAILS  
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8. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு ந ன் பண்டார 
ஜயமஹ சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana  on behalf of the Hon. Nalin 
Bandara Jayamaha) 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත් යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 
(අ) (i) සීමාසහිත ලංකා ගල් අඟුරු (පුද්ගලික) සමාගම 

(Lanka Coal Company (Pvt.) Limited) පිහිටුවන 
ලද දිනය කවෙර්ද; 

 (ii) එකී සමාගෙම් ගිණුම් වාර්ෂිකව විගණනය කර 
තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, ඒ කවර ආයතනයක් විසින්ද; 
 (iv) ගිණුම් විගණනය කර ෙනොමැති නම්, එයට ෙහේතුව 

කවෙර්ද;  
 (v) එම සමාගම  විසින් ගිණුම්කරණය පිළිබඳ නිසි 

පමිතීන් පවත්වාෙගන යන බව සහතික කළ 
හැකිද;  

 (vi) එකී සමාගම ගිණුම්කරණය පිළිබඳ නිසි පමිතීන් 
පවත්වාෙගන යාමට අෙපොෙහොසත් වී ඇත්නම්, 
ඊට වගකිව යුතු නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් ගනු 
ලබන පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) வைரய க்கப்பட்ட லங்கா நிலக்காி (தனியார்) 
கம்பனி (Lanka Coal Company (Pvt.) Ltd.) 
தாபிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) ேமற்ப  கம்பனியின் கணக்குகள் வ டாந்தம் 
கணக்காய்  ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அ  எந்நி வனத்தினால் என்ப 
ைத ம்; 

 (iv) கணக்குகள் கணக்காய்  ெசய்யப்படவில்ைல 
ெயனின் அதற்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  கம்பனியினால் கணக்கீ  ெதாடர்பாக 
உாிய தரநியமங்கள் ேபணிவரப்ப கின்ற 
ெதன்பைத உ திப்ப த்த மா என்ப 
ைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  கம்பனி கணக்கீ  ெதாடர்பாக உாிய 
தரநியமங்கைளப் ேபணிவ வதற்குத் தவறி 
யி ப்பின், அதற்குப் ெபா ப் க் கூறேவண் ய 
உத்திேயாகத்தர்கள் சம்பந்தமாக ேமற்ெகாள்ளப் 
ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இ்ன்ேறல், ஏன்? 

 
asked  the Minister of Power and Renewable Energy : 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the date on which Lanka Coal Company 
(Pvt.) Limited was established; 

 (ii) whether the accounts of the aforesaid 
company  have been audited, annually; 

 (iii) if  so, by which  firm;  

 (iv) the reasons, if  the accounts  have not been 
audited;  

 (v) whether it can be guaranteed that the 
aforesaid company maintains  proper 
accounting standards; and 

 (vi) if the aforesaid company has failed in 
maintaining proper accounting standards,  
the steps   that would  be taken against  the 
responsible  officers ? 

(b) If not why? 

 
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 සභාගත* 
කරනවා. 

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

 
(අ) (i) අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් 2016 වර්ෂෙය්දී ගනු ලැබූ 

තීරණයක් මත 2007 අංක 07 දරන සමාගම් පනත යටෙත් 
සීමාසහිත ලංකා ෙකෝල් (පුද්ගලික) සමාගම ෙලස 2008 
ජනවාරි මස 23 වන දින පිහිටුවා ඇත. 

 (ii) ගිණුම් වාර්ෂිකව විගණනය කර තිෙබ්. 

 (iii) 2008 වර්ෂෙය් සිට 2013 වර්ෂය දක්වා ඇටිෙකෝ 
ඇෙසෝසිෙය්ෂන් වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය, 2013-
2014 වර්ෂ ෙලස දක්වා ගිණුම් බී.ආර්. ද සිල්වා වරලත් 
ගණකාධිකාරිවරුන් ද විගණනය කර ඇත. 

  2015 වර්ෂයට අදාළ ගිණුම් විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විගණනය කර ඇති අතර 2016 වර්ෂයට 
අදාළ විගණන කටයුතු විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
විසින් විගණනය කරමින් පවතී. 

 (iv) විගණනය කර තිෙබ්. 

 (v) ගිණුම්කරණ පමිතීන්ට අනුකූලව මූල්ය වාර්තා 
පවත්වාෙගන ෙගොස් ඇත. 

 (vi) අවශ්ය පමිතීන් පවත්වාෙගන ෙගොස් ඇති නිසා එවැන්නක් 
අවශ්ය ෙනොෙව්. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 9- 1641/'17 - (1), ගරු  චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

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

 
කින්නියා ෙරෝහලට ඇතුළත් කරන ලද ෙඩංගු 

ෙරෝගීන්: විසත්ර 
கிண்ணியா ைவத்தியசாைலயில் அ மதிக்கப்பட்ட 

ெடங்கு ேநாயாளிகள்: விபரம் 

 DENGUE PATIENTS ADMITTED TO KINNIYA HOSPITAL: 
DETAILS  
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11.ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு வாசுேதவ 
நாணாயக்கார சார்பாக) 
(The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 
Vasudeva Nanayakkara) 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2017 වර්ෂෙය් ෙම් දක්වා කින්නියා ෙරෝහලට 
ඇතුළත් කරන ලද ෙඩංගු ෙරෝගීන් සංඛ්යාව 
කවෙර්ද; 

 (ii) පතිකාර ලබමින් සිටියදී ඒ අතරින් කී ෙදෙනකු 
මියගිෙය්ද; 

 (iii) ෙඩංගු වසංගතය ෙහේතුෙවන් කින්නියා ෙරෝහෙල් 
ෛවද්යවරුන්, කාර්යමණ්ඩලය, ඇඳන් සහ 
ඉඩකඩ පිළිබඳ බරපතල හිඟයක් ඇතිවී තිෙබ්ද; 
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 (iv) ෙමම තත්ත්වය විසඳීම සඳහා ගනු ලබන පියවර 
කවෙර්ද; 

 (v) කින්නියා ෙරෝහෙල් පවතින ෛවද්යවරුන්ෙග් 
හිඟය ෙහේතුෙවන් ෙරෝගීන් තීකුණාමලය ෙරෝහලට 
මාරුකිරීම සිදුවී තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) 2017ஆம் ஆண்  தல் இன் வைர கிண்ணியா 

ைவத்தியசாைலயில் அ மதிக்கப்பட்ட ெடங்கு 
ேநாயாளிகள் எத்தைன ேபர் என்பைத ம்; 

 (ii) அவர்களில் சிகிச்ைச ெபற் க்ெகாண் க்கும் 
ேபா  மரணமைடந்தவர்கள் எத்தைன ேபர் 
என்பைத ம்; 

 (iii) ெடங்குத் ெதாற்  காரணமாக கிண்ணியா 
ைவத்தியசாைலயில் ைவத்தியர்கள், பணியாட் 
ெடாகுதியினர், கட் ல்கள் மற் ம் இடவசதி 
க க்கான பாாிய தட் ப்பா  நில கின்றதா 
என்பைத ம்; 

 (iv) இந்த நிைலைமைய நிவர்த்தி ெசய்வதற்காக 
ேமற்ெகாள்ளப்படவி க்கும் நடவ க்ைககைள 

ம்; 
 (v) கிண்ணியா ைவத்தியசாைலயில் நில ம் 

ைவத்தியர்க க்கான தட் ப்பாடான  ேநாயா 
ளிகைள தி ேகாணமைல ைவத்தியசாைலக்கு 
மாற் வைதக் கட்டாயப்ப த்தி ள்ள  என்ப 
ைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 

Medicine: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) how many dengue patients have been 
admitted to the Kinniya Hospital in the year 
2017 up to now; 

 (ii) how many of them died while being under 
treatment; 

 (iii) is there a severe shortage of doctors, staff, 
beds and space in the Kinniya Hospital as a 
result of the dengue epidemic; 

 (iv) the steps that will be taken to relieve this 
situation; and 

 (v) whether the shortage of doctors in the 
Kinniya Hospital compells the transfer of 
patients to the Trincomalee Hospital? 

(b) If not, why? 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 

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

(අ) (i) 1574කි. (එක්දහස් පන්සිය හැත්තෑ හතරක්) 

 (ii) 13කි. 

 (iii) නැත. 

 (iv) පැන ෙනොනඟී. 

 (v) නැත. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 12 - 1732/'17 - (1), ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් 

මවුලානා මහතා. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.  
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 

 

වාර්මාර්ග සහ ෙගොවිබිම් : මන්නාරම දිසත්ික්කය 
நீர்ப்பாசன ைறைமகள் மற் ம் பயிாிட்ட நிலங்கள்: 

மன்னார் மாவட்டம் 
IRRIGATION SYSTEMS AND CULTIVATED LANDS: MANNAR 

DISTRICT  
1200/’16 

14.ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා (ගරු පද්ම උදයශාන්ත 
ගුණෙසේකර මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர - மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம 
உதயசாந்த குணேசகர சார்பாக) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera on behalf of the Hon.  
R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත් යතුමාෙගන් 

ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) මන්නාරම දිසත්ික්කය තුළ 1983 වර්ෂය වනවිට තිබූ, 
 (i) වාරිමාර්ග සංඛ්යාව; 
 (ii) කුඩා වැව්, අමුණු සහ ඇළ මාර්ග සංඛ් යාව; 
 (iii) අසව්ද්දන ලද ෙගොවිබිම් පමාණය; 
  ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 

දන්වන්ෙන්ද? 
(ආ) (i) 1983 සිට 2009 වර්ෂෙය් යුදමය තත්ත්වය නිමවන 

ෙතක් වාරිමාර්ග, වැව්, අමුණු සහ ඇළ මාර්ග 
පතිසංසක්රණය සඳහා ෙවන් කරන ලද මුදල; 

 (ii) යුදමය තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු 2015 වර්ෂය 
දක්වා, සමසත් වාරිමාර්ග, වැව්, අමුණු සහ ඇළ 
මාර්ග පතිසංසක්රණයට රජය විසින් ෙවන් කරන 
ලද මුදල; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) 1983 ஆண்டளவில் மன்னார் மாவட்டத்தி ள் 

காணப்பட்ட, 

 (i) நீர்ப்பாசனங்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) சி  குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய் 
களின் எண்ணிக்ைக; 

 (iii) அவற்றின் லம் பயிர்ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப் 
பட்ட விவசாய நிலங்களின் அள ; 

 எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 1983 தல் 2009ஆம் ஆண் ல் த்தம் 
வைட ம் வைர நீர்ப்பாசனங்கள், குளங்கள், 

அைணக்கட் கள், கால்வாய்கைள னரைமப் 
பதற்காக ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ஆண்  
வாாியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) த்த நிலவரம் வைடந்த பின்னர் 2015 ஆம் 
ஆண்  வைர ஒட் ெமாத்த நீர்ப்பாசனங்கள், 
குளங்கள், அைணக்கட் கள், கால்வாய்களின் 

னரைமப் க்காக அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப் 
பட்ட பணத்ெதாைக ஆண் வாாியாக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு ேம ம் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked  the Minister of Irrigation and Water Resources 

Management: 

(a) Will he inform this House in relation to the 
Mannar District by the year 1983 - 

 (i) the number of irrigation systems that had 
existed; 

 (ii) the number of small-scale tanks, anicuts and 
canals that had existed; and 

 (iii) the extent of lands that had been brought 
under cultivation? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) separately on a per year basis from year 
1983 until the war situation had ended in 
2009 the amount of money that had been 
allocated for restoration of irrigation 
schemes, tanks, anicuts and canals; and   

 (ii) separately on a per year basis from the time 
the war situation ended until year 2015 the 
total amount of money the government had 
allocated for the restoration of irrigation 
systems, tanks, anicuts and canals?  

(c) If not, why? 

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (වාරිමාර්ග රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார - நீர்ப்பாசன இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of 
Irrigation) 
ගරු කථානායකතුමනි, වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් 

කළමනාකරණ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
සභාගත* කරනවා. 

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

 

(අ) (i) 1983 වර්ෂයට ෙපර ෙතොරතුරු ෙසොයා ගැනීමට ෙනොහැක. 
නමුත්, ෙම් වන විට වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් 
වාරිමාර්ග 03ක් පාලනය ෙව්. 

 (ii)  කුඩා වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් පාලනය 
ෙනොවන අතර, උතුරු පළාත් වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
යටෙත් නඩත්තු කටයුතු සිදු කරනු ලබයි. 

 (iii) 1983 වර්ෂය වන නවිට තිබූ ෙතොරතුරු ෙසොයාගත 
ෙනොහැකි අතර, 2015 වර්ෂය වන විට වාරිමාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් වගා කරනු ලැබූ අක්කර 
පමාණය 30199කි. 

(ආ) (i) ෙතොරතුරු ෙසොයා ගැනීමට ෙනොහැක. 

 (ii) මුළු මුදල රු.253,358,380.47 (රු.මිලියන 253.4) කි. 
වර්ෂයන්ට අදාළව ෙවන් කළ මුදල් පමාණය 
පහත පරිදි ෙව්. 

 

 
 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

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

ෙමොකක්ද? 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා අපට ඊෙය් දැනුම් දුන්නා, 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත  සම්බන්ධෙයන් වූ සංෙශෝධන ටික අපට අද දිනෙය්දී 
ඉදිරිපත් කරනවා කියලා. දැනට එය ලැබිලා නැහැ.  ගරු 
සභානායකතුමනි, ඒ පිළිබඳ තත්ත්වය ෙමොකක්ද? 

වර්ෂය ෙවන් කළ මුදල (රු.) 

2011   74,601,659.93 

2012   81,349,273.00 

2013   26,916,744.02 

2014   31,236,254.79 

2015   39,254,448.73 

එකතුව 253,358,380.47 

771 772 

[ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ගරු අමාත්යතුමාත්  සභාවට 

ඇවිල්ලා හිටියා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා එය සකස් කරමින් 

යනවා. ෙමොකද, එය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ 
එක්තරා විධියක් තිෙබනවා. අනික, ගරු අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමා එක්ක ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමා ඒ ගැන කතා 
කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා ඇමතිතුමා දැන් පැමිෙණනවා. එතුමාට 

පුළුවන් උත්තර ෙදන්න. 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම සංෙශෝධනවල  ෙකටුම්පත ෙම් 

වන විට නීතිපතිතුමාට ෙයොමු කර තිෙබනවා. අද හැන්දෑව වන විට 
ඔබතුමන්ලාට එය ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්නම්.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
සංෙශෝධන ෙකටුම්පතද? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔව්.  සංෙශෝධනවල ෙකටුම්පත නීතිපතිතුමාට යවා තිෙබනවා, 

එතුමාෙග් අනුමැතිය  ලබා ගන්න. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
සභාෙව් වැඩ කටයුතු අවසන් ෙවන්න කලින් අපට එය ලබා 

ෙදනවා ෙන්ද? 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
අනිවාර්යෙයන්ම ලබා ෙදනවා. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, point of Order එකක් ඉදිරිපත් 

කරන්න තිෙබනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද? 

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
අලුත් පළාත් පාලන ෙකොට්ඨාස සීමා නිර්ණය කිරීම පිළිබඳ 

ගැසට් පතයක් නිකුත් කර තිෙබනවා. නමුත් ගරු මන්තීවරුන් 
හැටියට අපට තවම එය ලැබී නැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයන් විවාදය 
පවත්වන්න කලින් ඒ ගැසට් පතය අපට ලබා ෙදනවාද කියා ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඒක ගැසට් කරලායි තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා පළාත් සභා හා 

පළාත් පාලන අමාත්යාංශයට ආවා නම් ඔබතුමාට ගැසට් පතයක් 
ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්නම්. හැබැයි සියලුම මන්තීවරුන්ට 
ලබාදීම  සඳහා ගැසට් පත 225ක් ලබා ෙදන්න කියලා මා 
ඉල්ලීමක් කෙළේ නැහැ. නමුත් එම  ගැසට් පතය දැනට නිකුත් කර 
තිෙබන  නිසා ඔබතුමාට එය ලබා ගැනීෙම් හැකියාවක් තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එම ගැසට් පතෙය් පිටපත් ගන්න බැරි ද? මන්තීවරුන්ට අවශ්ය 

නම් ඒ ගැසට් පත ලබා ෙදන්න පුළුවන් ෙන්.  
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ඒ ගැසට් පතෙය් පිටපත් 225ක් 

ලබා ගන්න සිදු වනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැනට පිටපත් කීයක් තිෙබනවාද? අඩු ගණෙන් ගැසට් පත 

එකක් ෙහෝ ෙදකක් ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් library එෙක් 
තැබුෙවොත් පෙයෝජනයට ගන්න පුළුවන් ෙන්. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Library එකට පිටපත් 2ක් මා ලබා ෙදන්න කටයුතු 

සලස්වන්නම්, ගරු කථානායකතුමනි. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මමත් දැකපු විධියට ඒ ගැසට් පතය විශාල එකක්. එම නිසා මා 

හිතන හැටියට වඩාත් ෙයෝග්ය වන්ෙන්, ඔබතුමාට පුළුවන් නම් ඒ 
ඒ දිස්තික්ක නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරුන්ට ඒ ඒ දිස්තික්කයට 
අදාළ ෙකොටස ලබාදීමයි. එෙහම ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න 
පුළුවන් නම් වඩා ෙහොඳයි. ගාල්ල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරුන්ට ගාල්ල දිස්තික්කෙය් සීමා නිර්ණය, ෙකොළඹ 
දිස්තික්කය නි ෙයෝජනය කරන මන්තීවරුන්ට ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙය් සීමා නිර්ණය, ඒ විධියට ලබා ෙදනවා නම්, එය 
වඩාත් පාෙයෝගික ෙවයි කියලා මා හිතනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊට අමතරව library  එෙක් ගැසට් පත තුනක් ෙහෝ හතරක් 

තැබුෙවොත් ෙහොඳයි, ගරු ඇමතිතුමනි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, සෑම ෙද්ශපාලන පක්ෂයකටම 

පිටපත් ලබා ෙදන්න මා කටයුතු කරන්නම්. ඒක ඊට වඩා 
පාෙයෝගිකයි කියලා මා හිතනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පුස්තකාලෙය්ත් තබන්න. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන සියලුම ෙද්ශපාලන 

පක්ෂවල ෙල්කම්වරුන්ටත් පිටපතක් යවන්නම්, ගරු 
කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, library  එෙක්ත් තබනවා 

නම් ෙහොඳයි ෙන්ද? 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එක් එක් දිස්තික්ක නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරුන්ට 

එතුමන්ලාට අදාළ දිස්තික්කෙය් ෙකොටස ලබාෙදන්න ගරු 
ඇමතිතුමාට පුළුවන් නම්, එතුමන්ලා ළඟ ඒ ෙකොටස තිෙබන නිසා 
වඩාත් පහසු ෙවයි කියලායි මා කිව්ෙව්.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
මා ඒ කටයුත්තත් කරන්න බලන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සීඩී පටයක දමා දුන්නා නම් පහසුයි ෙන්. එතෙකොට කාටත් 

පහසුයි. එෙහම නම් සීඩී පටයකට දමලා ෙදන්න. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
සීඩී පටයකට දමලා ෙදන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ගමන්ම library එකට ගැසට් පත ෙදකක් ෙගනැවිත් ෙදන්න. 

අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, සීඩී පටයකට දමලා දුන්නාම 
ෙහොඳයි ෙන්. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා කියන පරිදි කටයුතු 

කරන්නම්. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් 

පශ්නය, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා. 

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
අනාරක්   ෂිත දුම්රිය හරස ්මාර්ගවලට ආරක්ෂිත 

ෙග්ට්ටු සවිකිරීම  
 பா காப்பற்ற ரயில் கடைவகளில் பாைதத் 

த ப் கைள அைமத்தல் 
 SAFETY GATES AT UNPROTECTED RAIL CROSSINGS  
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ேபாக்குவரத்  மற் ம் 

சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர் ெகளரவ நிமல் சிறிபால 
த சில்வா அவர்களிடம் ேகள்வி ேகட்க அ மதித்ததற்கு நன்றி.  

சுமார் 26 வ டங்களாக வ னியா வைரயில் 
மட் ப்ப த்தப்பட் ந்த வடக்கிற்கான ரயில் ேசைவயான , 
2009ஆம் ஆண்  த்தம் க்குக் ெகாண் வரப்பட்டைத 
அ த் , 27.05.2011இல் வ னியாவி ந்  ஓமந்ைத 
வைரயான ேசைவயாக ஆரம்பிக்கப்பட் , பின்னர் அ  
ப ப்ப யாக நீ க்கப்பட் , 02.01.2015இல் காங்ேகசன் ைற 
வைரயிலான ேசைவயாக நிைற ெபற்ற டன், 
14.03.2015இல் தைலமன்னார் பியர் வைரயிலான ேசைவயாக 

ைமெபற் ள்ள .  

நாட் ல் பா காப்பற்ற ைகயிரதக் கடைவகள் பல 
இ க்கின்ற நிைலயில், ெதன்பகுதியி ந்  வடக்கு ேநாக்கிய 
ரயில் பாைதயில் காணப்ப கின்ற பா காப்பற்ற 
கடைவகளின் ஊடான விபத் க்கள் நா க்குநாள் அதிகாித்  
வ கின்றன. அந்த வைகயில், அ ராத ரம் ரயில்ேவ 
அத்தியட்சகாின் கீழான மாவட்டங்களில் கடந்த 2014ஆம் 
ஆண் ந்  2017.07.31ஆம் திகதி வைரயிலான 
காலப்பகுதிக்குள் ரயில் விபத் க்கள் காரணமாகச் சுமார் 95 
ேபர் ெகால்லப்பட் ள்ளதாக ம் சுமார் 102 ேபர் காயமைடந் 

ள்ளதாக ம் 134 வாகனங்கள் ேசதமாகி ள்ளதாக ம் 
ெதாியவ கின்ற . இந்நிைலயில் பா காப்பற்ற ரயில் 
கடைவகளின் ஊடான மரணங்கள் வடக்கில் ெதாடர்ந்  
இடம்ெப வ ம் குறிப்பிடத்தக்க .  

பா காப்பற்ற ரயில் கடைவகளில் மின் விளக்குச் 
சமிக்ைஞகள் ெபா த்தப்பட் ள்ளதாகக் கூறப்ப ம் 
நிைலயில், அைவ ெசயற்பாட் க்கு உகந்ததல்ல என்  
இந்தியாவில் பாவைனயி ந்  அப் றப்ப த்தப்பட்ட மின் 
விளக்குச் சமிக்ைஞகளாக இ ப்பதாக ம் கூறப்ப கின்ற . 
அதற்ேகற்றவா , இங்ேக என்னிட ள்ள இன்ைறய 
பத்திாிைகச் ெசய்திெயான்றின்ப , ேநற்  ன்தினம் 
வ னியா தாண் க்குளம் ைகயிரதக் கடைவயில் நா  
மணித்தியாலங்களாக மின் விளக்கின் சிவப் ச் சமிக்ைஞ 
எாிந்  ெகாண் ந்ததால் ேபாக்குவரத் த் தைடப்பட்ட 
தாக ம் பிறகு ெபா ஸார் அங்கு வந் தான் ேபாக்குவரத்  
நடவ க்ைககைள ஒ ங்குெசய்ததாக ம் அறியவ கின்ற .   
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வடக்கின் பா காப்பற்ற ரயில் கடைவகளின் ஊடாக 
அதிகாித்  வ கின்ற விபத் க்கைளக் கட் ப்ப த் ம் 
வைகயில், பா காப் க் கடைவகைள அைமப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்க மா? 

அேதேநரம், நாடளாவிய ாீதியில் பா காப்பற்ற ரயில் 
கடைவ ஊழியர்களாகச் சுமார் 3,628 ேபர் கடைமயாற்றி 
வ வதாக ம் இவர்களில் சுமார் 1,230 ேபர் வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்களில் கடந்த 4 வ டங்க க்கு ேமலாகப் 
பணியாற்றி வ வதாக ம் இவர்கள் அரச, தனியார், தற்கா க 
ேபான்ற எவ்விதமான ெதாழில் அந்தஸ் க ம் இன்றி, 
அ ப்பைடத் ெதாழில் சட்டத்திற்கு ரணான வைகயில் 
பணியில் அமர்த்தப்பட் ள்ளதாக ம் நாெளான் க்கு 8 மணி 
ேநரம் பணியாற் ம் இவர்க க்கு 250 பாய் தம்  
மாதாந்தம் 7,500 பாய் மாத்திரேம ஊதியம் 
வழங்கப்ப வதாக ம் வி ைறகள் எ ம் 
வழங்கப்ப வதில்ைல என் ம் ெதாியவ கின்ற . 

நாட் ள்ள சுமார் 688 பா காப்பற்ற ரயில் கடைவகளில் 
பா காப் க் கடைமகளில் ஈ ப வதற்ெகனப் ெபா ஸ் 
திைணக்களத்தினால் கடந்த 2013ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 
17ஆம் திகதி 2,064 ேபர் இைணத் க் ெகாள்ளப்பட் ள்ளனர் 
என் ம் ெதாியவ கின்ற .  

ேமற்ப  நபர்கைள இலங்ைகப் ைகயிரதத் திைணக்கள 
ேசைவயில் இைணத் க்ெகாள்வதற்கான வாய்ப் க்கள் 
உண்டா? 

இல்ைலெயனில், இவர்கள  பணிக க்கான 
அந்தஸ்திைனப் ெபற ம் அப்பணியாளர்கள  வாழ்க்ைகைய 

ன்ென த் ச் ெசல்வதற்குப் ேபா மான ஊதிய நிர்ணயம் 
மற் ம் ெதாழில் உாிைமகைளப் ெபற ம் ஏற் ைடய மாற்  
ஏற்பா கள் யாைவ? 

ேமற்ப  ேகள்விக க்கான பதிைல ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் வழங்குவார் என எதிர்பார்க்கின்ேறன். நன்றி. 
 

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, ෙමම පශ්නය මතුකිරීම පිළිබඳව මම 

ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් 
පශ්නයට සෑෙහන දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, 
අනාරක්ෂිත දුම්රිය ෙග්ට්ටු පිළිබඳව දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. 
දුම්රිය මාර්ග සකස් කිරීෙම්දී ෙබොෙහෝ විට ඒ විධිෙය් අනාරක්ෂිත 
දුම්රිය ෙග්ට්ටු හරහා ගම්වලට යන්න අපි අවසර දීලා තිෙබනවා. 
කාලයක් ඒ තැන්වලට බම්බු ෙග්ට්ටු දාලා, බම්බු ෙග්ට්ටුකරුවන් 
පත්කරලා තිබුණා. බම්බු ෙග්ට්ටුකරුවන් ඒ කාර්ය සම්බන්ධෙයන් 
යම් වෘත්තිමය කියා මාර්ගයක් ගත්තා. සමහර දුම්රිය ෙග්ට්ටුවලට 
"Bell and Light" කියන තාක්ෂණික කමය සහිතව සකස් කර 
තිෙබනවා. සියලුම ෙග්ට්ටුවලට Bell and Light කමය නැහැ. 
නමුත්, ෙලෝකෙය් සෑම දියුණු රටකම වාෙග් Bell and Light 
සවිකිරීම තමයි කරන්ෙන්. Bell and Light සවිකළත්, ෙග්ට්ටු 
සවිකළත්, රථ වාහන පදවන අය ෙග්ට්ටු තිබියදීත් ඒවා අතරින් 
වාහන දානවා. Bell and Light ෙකොච්චර වැදුණත්, ඒක ගැන 
අවධානයක් නැතුව දුම්රිය මාර්ග හරහා යනවා. ඒ නිසා මම එවැනි 
අවස්ථාවන් සඳහා වන දඩ මුදල වැඩි කිරීම සඳහා අවශ්ය නීති 
සකස් කරෙගන යනවා. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දඩ මුදල කීයක් විතර වැඩි කරනවාද? 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
දඩ මුදල රුපියල් 25,000 දක්වා වැඩි කරන්න කටයුතු 

කරනවා. 
 
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) 
එෙහම කරන්න ඕනෑ. එතෙකොට හරියනවා. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ඒකත් කරන අතෙර්, දුම්රිය පැත්ෙතන් අපට ගැටලු කිහිපයක් 

ඇතිවුණු නිසා ෙපොලීසිය මඟින් සිවිල් ආරක්ෂක කමිටු එකතු 
කිරීම කළා. පසුව එම ආරක්ෂක කමිටු සාමාජිකයන් "ගරු 
ෙසේවයක්" හැටියට එම ෙග්ට්ටු මුරකරන්න ඉදිරිපත් වුණා. 

සිවිල් ආරක්ෂක කමිටු මඟින් ඒක කළා. සිවිල් ආරක්ෂක 
කමිටු සාමාජිකයන් ෙපොලීසියත් සමඟ එකතු ෙවලා 
ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් තමයි  "අපි ෙම් ෙග්ට්ටු මුර කරන්නම්."  කියලා 
ඉදිරිපත් වුෙණ්. ෙම් අය ස්ෙව්ච්ඡාෙවන්ම ඇවිල්ලා ටික දවසක් 
යනෙකොට දීමනා ඉල්ලන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි, දීමනාව 
ෙගවන්ෙන්, දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙනොෙවයි, ෙපොලීසිෙයනුයි. 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වගකීම ෙපොලීසිය තමයි භාරගත්ෙත්. 
ෙම් අය ගරු ෙසේවයක් කළත් ෙපොඩි දීමනාවක් ෙදන්න කියලා  
භාණ්ඩාගාරෙයන් රුපියල් මිලියන 49ක පතිපාදනයක් ෙපොලීසියට 
ලබා දුන්නා. ඒ අනුව එක් අෙයකුට රුපියල් 7,500ක්. ඒ 
කියන්ෙන්, ෙම්ක shifts 3ක් කරන්න ඕනෑ. ඒ අනුව එක් 
ෙග්ට්ටුවකට රුපියල් 22,500ක්.  

මම ෙම් පිළිබඳව ඉන්දියාෙව් පවතින තත්ත්වය ෙසොයා 
බැලුවා. ඉන්දියාෙව් එය භාර ෙදන්ෙන් එක පවුලකටයි. ෙමොකද, 
සමහර ෙවලාවට අෙප් ෙකෝච්චියක් යන්ෙන් පැය පහකට වතාවක්. 
ඉතින්, කුඹුෙර් වැඩ සහ අෙනකුත් වැඩත් කරලා ෙකෝච්චිය යන 
ෙවලාව බලලා එතැනට ඇවිල්ලා ෙමම ෙග්ට්ටුව වහන, අරින 
කටයුත්ත කරනවා මිසක්, ස්ථීරවම එක තැනක -පැය 8ක් ෙහෝ 
පැය 24ක් ෙහෝ- ඉන්න ෙදයක් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ 
නිසා තමයි  ෙම් ෙගොල්ලන් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් එකඟ වුෙණ්. නමුත්, 
වෘත්තීය සමිති හදාෙගන ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් වැඩ කරපු සියලුම ෙදනා 
රස්සාවන් ස්ථිර කරන්න කියා ඉල්ලනවා. ඒක අපට කරන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒක පාෙයෝගික නැහැ. සහනයක් වශෙයන්  
මම ෙම් පිළිබඳව කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අවධානයට ෙයොමු කළා. 
ෙම් පිළිබඳ නිර්ෙද්ශයන් ලබා ෙදන්න කියලා මෙග් අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමා, භාණ්ඩාගාරය නිෙයෝජනය කරන සී. ජයසූරිය 
මහත්මයා, දුම්රිය සාමාන්යාධිකාරීතුමා, කම්කරු ෙකොමසාරිස් 
ජනරාල් නිෙයෝජනය කරන නීති නිලධාරිෙයකු, Commander  සී. 
මීගහෙපොළ, සාමාජික අධ්යක්ෂ ෙමෙහයුම් - සිවිල් ආරක්ෂක 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, සහකාර ආයතන අධ්යක්ෂ - වීරෙසේකර 
මහත්මිය, රථවාහන අධ්යක්ෂ චන්දන මහත්මයා යනාදී අයෙගන් 
යුක්ත නිලධාරී කමිටුවක් පත් කළා. ඒ කමිටුවට ෙම් 
ෙග්ට්ටුකරුවන්ෙග් සංගමෙය් අයට එන්න අවස්ථාවක් සලසා දීලා 

777 778 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් පිළිබඳ දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා කළා. ඉන්දියාෙව් සිදුවන කම 
පිළිබඳ ෙසොයා බලා එතැනදී අපි කිව්වා, "ෙහොඳයි, අපි පවුලකට 
රුපියල් 22,500ක් ෙදන්නම්." කියලා. එතෙකොට පවුෙල් 
සාමාජිකෙයෝ ටික එකතු ෙවලා ෙහෝ තනියම ෙහෝ එෙහම 
නැත්නම්  සියලු ෙදනාට ෙහෝ බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. අපි ඒ 
නිර්ෙද්ශය දැන් කියාත්මක කරනවා. නමුත් ෙම් අයට රජෙය් ස්ථිර 
රැකියා ෙදන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ. එම නිසා අපි ඉතා සාධාරණ 
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට ෙම් 
ස්ථානවල ෙකෙනක් හිටිෙය් නැති වුෙණොත්, එෙහමත් පශ්න ඇති 
ෙවන්නට පුළුවන්. ෙම් අය ෙම්  වැඩය භාර ගත්තාට සමහර අය 
ෙම් වැඩය කරන්ෙන් නැතිව ගිහින් කුඹුෙර් වැඩ කරනවා. එම නිසා 
තාක්ෂණික වශෙයන් අපට ලැබුණු උපෙදස තමයි "පුළුවන් තරම් 
ඉක්මනට ෙම් හැම තැනටම Bell and Light සවි කරන්න" කියන 
එක. ඒ අනුව අවුරුදු තුනක් ඇතුළතදී ෙම් සියලුම ෙග්ට්ටු සඳහා 
Bell and Light  සවි කරන්න භාණ්ඩාගාරෙයන් මුදල් දී 
තිෙබනවා. දැනටමත් ෙම් සඳහා එක ෙටන්ඩරයක් පදානය කර 
ෙග්ට්ටු  200ක් සඳහා Bell and Light සවි කිරීමට කටයුතු කර 
ෙගන යනවා. තවත් ෙග්ට්ටු 200කට Bell and Light  සවි කිරීම 
සඳහා දැන් ෙටන්ඩර් කැඳවා ෙගන යනවා. එතෙකොට 400යි. තව 
ෙදවරක් ෙම් විධිය ට Bell and Light සවි කිරීමට කටයුතු  
කිරීෙමන් - 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හරස් මාර්ග ෙකොච්චර තිෙබනවාද? 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
හරස් මාර්ග සියල්ලම 876ක් තිෙබනවා. එතෙකට අපිට 

සියලුම මාර්ග සඳහා තව වර්ෂ එකහමාරක් ෙදකක් ඇතුළතදී Bell 
and Light  සවි කර අවසාන කරන්නට පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] 
gate එකක් නැහැ, Bell and Light විතරයි. දැන් ෙලෝකෙය්  හැම 
තැනම එෙහමයි තිෙබන්ෙන්. ඉන්දියාෙව් සමහර තැන්වල ඒ 
විධියට තිෙබනවා. නමුත් දියුණු සෑම රටක්ම  Bell and Light  
එකට පුරුදු ෙවන්න ට ඕනෑ. එෙහම නැතිව ගරු කථානායකතුමනි, 
හැම ෙවලාෙව්ම ෙග්ට්ටු වහ වහා, ඇර ඇර ඉන්නත් බැහැ. සමහර 
ෙවලාවට ෙග්ට්ටු වහන අයෙග් අවධානයක්  ෙයොමු වී තිබුෙණ් 
නැත්නම් ඒක කරන්නත් බැහැ. එම නිසා ෙම් පශ්නය සඳහා 
තිරසාර විසඳුමක් මම ලබා දී තිෙබනවා. හැබැයි ඒකට එක්තරා 
කාලයක් යනවා.  

අවුරුදු ෙදකක් වාෙග් කාලයක් ඇතුළතදී ෙම් සියලුම කටයුතු 
කරන අතරම විෙශේෂෙයන් වාහන පදවන අයට ෙම් ගැන විෙශේෂ 
අවධානයක් ෙයොමු කරන්නට ෙවනවා. මම ඒ සඳහාත් දැන් වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙයොදා ෙගන තිෙබනවා,  දුම්රිය ෙග්ට්ටුවට යාර 
සියයක් තිබියදී board ගහලා ෙම් පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න; ඒ 
වාෙග්ම ඒ පාෙර් සමහර තැන්වල bumpers දාන්නත්, එකපාරටම 
කඩා ෙගන  එන්න බැරි ෙවන්න. ෙම් ෙමොනවා කළත් ඔබතුමා 
දන්නවා, ෙබො ෙහෝ විට  බීමත්ව ඇවිත් ෙම්වා කිසි ෙදයක් 
බලන්ෙන් නැතිව යනවා කියලා.  සමහරවිට Cotta Road එෙක් 
තිෙබන ෙර්ල් ෙග්ට්ටුව ළඟදී ඔබතුමා දකින්නට ඇති; අපිත් දැක 
තිෙබනවා, ෙර්ල්  ෙග් ට්ටුව වසා තිෙබනවා, නමුත් ඇතුෙළන් 
බයිසිකල් දමාෙගන යනවා. ෙග්ට්ටුව වසා තිෙබන ෙවලාෙව්ත් 
ඇතුෙළන් බයිසිකල් දා ෙගන යනවා.  ඒ විධියට අනවධානෙයන් 
වැඩ කරන අයෙග් ජීවිත ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් කමක් අපට 
නැහැ. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන් වාහන පදවන අයටත් ෙම් පිළිබඳව 

දැනුමක් ලබා ෙදන්නට ඕනෑ. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු 
කථානායකතුමනි. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
You can have only a clarification. We cannot have an 

argument on this.    
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, Bell and Light என்  

நீங்கள் ெசால்கின்ற விடயம் வடக்ைகப் ெபா த்தவைரயிேல 
சாியாகச் ெசயற்படவில்ைல. ேநற் க்கூட தாண் க்குளம் 

ைகயிரதக் கடைவயிேல நான்கு மணித்தியாலங்க க்கு ேமல் 
சிவப்  சமிக்ைஞ விளக்கு எாிந் ெகாண் ந்த . 
அப்ெபா  அங்கு ைகயிரதப் ேபாக்குவரத்  
இ க்கவில்ைல. கைடசியாக அைத அறிந்த ெபா ஸார் அங்கு 
வந் தான் மக்கைளப் ேபாகவிட்டார்கள். அேதேநரம் 
இந்தியாவில் ப தாகியி ந்த பைழய Light கைள இங்கு 
ெகாண் வந்  ெபா த்தியதாக ஒ  ேபச்சு இ க்கின்ற .  

அ த்த , வட மாகாணத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் 
ெபா சார் காசு த வதாக அதாவ  வாயிரத்தி ந்  
ஆறாயிரம் பாய் வைர மாதக் ெகா ப்பன  த வதாகக் 
கூறித்தான் சம்பந்தப்பட்டவர்கைள அங்கு ேசைவக்கு 
அைழத்தி ந்தார்கள். இ ந்தேபாதி ம் 22,500 பாய் 
ெகா ப்பன  வழங்குகின்ற உங்க ைடய திட்டம் 
வரேவற்கக்கூ ய நல்ல விடயம். ஆனப யால் தய ெசய்  
இைதக் க த்தில் எ த் க்ெகாள் ம்ப  ேவண் கிேறன். 
நன்றி. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
I will certainly look into your complaint.    

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා මතු 

කරන එක කාරණයක් පැහැදිලි කරන්න ඔබතුමා කැමැතිද?  

779 780 

[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා] 
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
කමක් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තිතුමනි, ඔබතුමාෙග් 

කාරණය පැහැදිලි කරන්න.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අනුරාධපුරෙය් සිට කන්කසන්තුෙර්ට 

දුම්රිය ස්ථාන 27කට ෙම් දුම්රිය හරස් ෙග්ට්ටු සවි කිරීම 
ෙවනුෙවන් ෙඩොලර් මිලියන 84ක් වැය කළා. ආසන්න වශෙයන් 
ගත්ෙතොත් එක ස්ථානයකට වැය ෙවලා තිෙබනවා, ෙඩොලර් 
මිලියන 3.1ක්.  ඒ ෙකොන්තාත්තුව   ලබා ගත්ෙත් ඉන්දියානු  
IRCON  සමාගම. ඒ සමාගම විසින් subcontracts  දුන්නා. 
අනුරාධපුර, සාලිය පුර, මැදවච්චිය, පරසන්ගස්වැව, වවුනියාව, 
ඕමන්ෙත් කියන දුම්රිය ස්ථාන හයම උප ෙකොන්තාත් දුන්ෙන් 
ෙඩොලර් මිලියන1.5ට. අපි එකක් දී තිෙබන්ෙන්, ෙඩොලර් මිලියන 
3.1ට.  ෙම් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මකව - ඔබතුමාත් දන්නවා,-  පියාල් 
සිල්වා  කමිටු වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ඒ 
ගැනත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමුකරයි  කියා මා හිතනවා.  ඒ 
කටයුත්ත දැන් අඩපණ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ඒ ගැන පරීක්ෂණ කර ෙගන  යනවා. ඒ පිළිබඳව පැමිණිලි 

ඇවිල්ලා, පරීක්ෂණ කරෙගන යනවා.  ඒ ගැන මම අත ගහන්ෙන් 
නැහැ. ඒ පරීක්ෂණ ඒ ආකාරෙයන් කර ෙගන යනවා. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම.  අගාමාත්යතුමා,  සහ ජාතික 

පතිපත්ති  හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා. 
 

 
පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 
විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා සංෙශෝධනය පනත් 

ෙකටුම්පත 
அரசியலைமப் க்கான இ பதாவ  தி த்தம் 

சட்ட லம் 
TWENTIETH AMENDMENT TO THE CONSTITUTION BILL  

 
"ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 

සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි. 
 
 (අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

පිළිගන්වන ලද්ෙද්  අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු  අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මහතා විසිනි. 

2017 සැප්තැම්බර් මස  06වන බදාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි 
ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද, අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට 
ෙයොමු කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவாின் சார்பில்  
மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப் 
பட்ட . 

2017 ெசப்ெரம்பர் 06, தன்கிழைம 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 
Prime Minister, Minister of National Policies and Economic Affairs; to 
be read a Second time upon Wednesday, 06th September, 2017 and to 
be printed; and to be referred  to the relevant Sectoral Oversight 
Committee.  

 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

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

"That notwithstanding the provisions of 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 1.00 p.m. to 
6.30 p.m. At 2.00 p.m. Standing Order No. 7(5) of the Parliament 
shall operate. At 6.30 p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament 
without question put.”    

 

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

වරපසාද ෙයෝජනාව 
சிறப் ாிைமப் பிேரரைண 

PRIVILEGE MOTION 
 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙගෞරවයට හානි වන පරිදි හැසිරීම   

 பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் பாரா மன்றத்தின் 
ெகளரவத்ைதக் களங்கப்ப த் ம் வைகயில் 

நடந் ெகாண்டைம    
UNRULY BEHAVIOUR OF MEMBERS OF PARLIAMENT 

DAMAGING DIGNITY OF PARLIAMENT 
 

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

"That the question of privilege arising out of the matter raised by the 
Hon. Ajith P. Perera, M.P on 11th August, 2017 in Parliament to the 
effect that his privileges have been infringed, be referred to the 
Committee on Privileges under Standing Order No. 127 of the 
Parliament." 

 

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

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

සුකිෙයෝ මහිකරි ශී ලංකා (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 
පනත් ෙකටුම්පත 

சுக்ேயா மகிகறி சிறிலங்கா (கூட் ைணத்தல்) 
சட்ட லம் 

SUKYO MAHIKARI SRI LANKA (INCORPORATION) BILL   

 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා. 

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

ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

 
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 අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික 
කටයුතු  අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப  சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  உள்ளக 

அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் 
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 Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural 
Affairs for report. 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

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

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව, ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මහතා. 

 
නියඟෙයන් පීඩාවට පත් ජනතාවට කඩිනම් සහන  

வரட்சியினால் பாதிப் ற்ற மக்க க்குத் ாித 
நிவாரணம்  

SPEEDY RELIEF TO PEOPLE AFFECTED BY DROUGHT 

 
[අ.භා. 1.51] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී 

පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ෙම් වන විට දිවයිෙන් දිස්තික්ක 19ක පවුල් 340,000ක පමාණයක් කියා 
මා ඇත්තටම සඳහන් කර තිබුණත්, ෙගොවි පවුල් විතරක් 517,825ක 
පමාණයක් දැඩි නියඟෙයන් පීඩා විඳිමින් සිටී. නියඟය දැඩි ෙලස බලපා 
ඇති කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් 163,000කට වැඩි ජනතාවක් ද, පුත්තලම 
දිස්තික්කෙය් 139,000කට වැඩි ජනතාවක් ද නියඟෙයන් ෙම් වන විට 
පීඩාවට පත් වී ඇත. උතුර, උතුරු මැද, නැෙඟනහිර, ඌව, මධ්යම 
පළාත්වල දිස්තික්ක වැඩි පමාණයක් නියඟෙය් බලපෑමට ලක්ව තිෙබ්. 

ජනතාවට තම වගා බිම් සඳහා පමණක් ෙනොව බීමට පවා ජලය 
ෙසොයාගැනීම විශාල ගැටලුවක් බවට පත්ෙවමින් ඇති අතර, වාරි මාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පවසා ඇත්ෙත් පවතින ජල ධාරිතාව සියයට 15 දක්වා 
පහත බැස ඇති බවය. එෙසේම පමාණවත් වැසි ඉදිරිෙය්දී අෙප්ක්ෂා කළ 
ෙනොහැකි තත්ත්වයක් ද වාර්තා වී ඇත. 

ෙම් තත්ත්වය තුළ ජනතාව තවදුරටත් පීඩාකාරී තත්ත්වයකට ලක්වීමට 
ෙපර  ඔවුන්ෙග් ෙමම ජල ගැටලුවට විසඳුම් ලබා දිය යුතුව තිෙබ්. ඒ සඳහා 
කඩිනමින් සහන සහ ඔවුන්ෙග් හානි වූ වගාවන් ෙවනුෙවන් වන්දි ලබා 
දීමට පියවර ගත යුතුව ඇතැයි ෙමම සභාවට ෙයෝජනා කර සිටිමි." 

ගරු කථානායකතුමනි, මම හිතන විධියට දීර්ඝ කාලයක් 
තිස්ෙසේ ෙමම නියං තත්ත්වය පැතිෙරමින් තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, සමහර පළාත්වල කන්න තුනක් වගා ෙකරිලා 
නැහැ. උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්, මහවැලි "එච්" 
කලාපෙය් පසු ගිය යල කන්නයත්, පසු ගිය මහ කන්නයත්, දැනට 
වගා කර තිෙබන යල කන්නයත් කියන කන්න තුෙන්ම වගා කිරීම් 
සිදු ෙනොවුණු පෙද්ශ තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, සමහර 
පෙද්ශ තිෙබනවා, කන්න ෙදකක් මුළුමනින්ම වගා කරලා නැහැ. 
සමහර පෙද්ශ තිෙබනවා, ෙමවර මහ කන්නය පමණක් වගා 
ෙනොකරන ලද. ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම තත්ත්වය 
එක් එක් දිස්තික්කවල, එක් එක් පළාත්වල විවිධාකාරෙයන් තමයි 
පැතිරී තිෙබන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන හඳුනා ගත යුතු පශ්න 
කිහිපයක් තිෙබනවා. ඉන් එකක් තමයි, තමන්ෙග් වගා බිම් 
මුළුමනින්ම වගා ෙනොකරන ලද ෙගොවි පිරිස්. ඒ ෙගොල්ලන් කන්න 
තුනක් වගා කෙළේ නැහැ. කන්න තුන වගා ෙනොකරපු ෙගොවීන් 
ඉන්නවා, කන්න ෙදක වගා ෙනොකරපු  ෙගොවීන් ඉන්නවා, එක් 
කන්නයක් වගා ෙනොකරපු ෙගොවීන් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම තව 
ෙගොවීන් පිරිසක් ඉන්නවා; ඔවුන් වගා කළා, නමුත් ඔවුන්ෙග් වගා 
විනාශයට පත් වුණා. ෙමොකද, ජලය තිෙබනවාය කියන 
විශ්වාසෙයන් යුතුව ඒ ෙමොෙහොෙත් ඔවුන් වගා කළත්, ඒ වගා 
කිරීම්වලින් නිසි අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්ය ජලය 
සැපයීමට ෙනොහැකි වීම ෙහේතුෙකොටෙගන වගා විනාශ ෙවලා 
තිෙබනවා.  

783 784 



2017 අෙගෝස්තු  23  

අනුරාධපුර, ෙපොෙළොන්නරුව, විෙශේෂෙයන්ම ෙමොණරාගල, 
හම්බන්ෙතොට හා අම්පාර වැනි පෙද්ශවල තව ෙහේන් ෙගොවීන් 
විශාල සංඛ්යාවක් ඉන්නවා ගරු කථානායකතුමනි. ඔවුන් වැවකින් 
ෙහෝ, ගඟකින් ෙහෝ විධිමත් වාරිමාර්ග රටාවකට අනුව වතුර 
ලැෙබන පිරිස් ෙනොෙවයි. ඔවුන් ෙහේන් ෙගොවිතැන් කරනවා, 
වර්ෂාව අෙප්ක්ෂා කරමින්. එතෙකොට එෙසේ වගා කරන ලද ෙහේන් 
ෙගොවිතැන් අහිමි වුණු, විනාශ වුණු ෙගොවීන් සංඛ්යාවකුත් ඉන්නවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සමස්ත පළාත්වලම ආර්ථිකෙය් 
විශාල පංගුවක් ඇති ෙවන්ෙන් කෘෂි  කාර්මික නිෂ්පාදන මතයි. ඒ 
අනුව තමයි කෙඩ්ට business එකක් තිෙබන්ෙන්; ෙහෝටලයකට 
business එකක් තිෙබන්ෙන්; hardware එකකට business එකක් 
තිෙබන්ෙන්; ෙරදි කඩයකට business එකක් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
කෘෂි කර්මාන්තය මත පදනම් වුණු ආර්ථිකයක් තමයි 
අනුරාධපුරය, ෙපොෙළොන්නරුව, කුරුණෑගල, ෙමොණරාගල, 
අම්පාර, පුත්තලෙම් ආනමඩුව පැත්තට බර ෙවන්න සහ 
හම්බන්ෙතොට කියන ෙම් පෙද්ශ ගණනාවකම තිෙබන්ෙන්, ගරු 
කථානායකතුමනි.  

මෑතකදී මම අනුරාධපුරෙය් ව්යාපාරික මහත්වරුන් 
කණ්ඩායමක් හමු වුණු ෙව්ලාෙව්දී ඔවුන් කිව්වා, පසුගිය ජනවාරි 
මාසෙය් ඉඳලා ඔවුන්ෙග් business විශාල ෙලස කඩා වැෙටන්න 
පටන් ගත්තාය කියලා. 

ඔහු ෙරදි ව්යාපාරිකෙයක්. දැන් වන විට ඔවුන්ෙග් business 
සියයට 75කට වඩා වැඩි පමාණයකින් කඩා වැටිලා තිෙබනවාය 
කිව්වා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙගොවි ජනතාවෙග් මුළු ආර්ථිකයම 
කඩා වැටුණාම, ඒ තුළින් සමස්ත පළාතකටම දැඩි බලපෑමක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව, ෙමම නියඟය නිසා ෙගොවි ජනතාවට 
ෙහෝ ෙගොවිතැෙනහි නිරතවූ පිරිසට පමණක් ෙනොෙවයි, එම 
පළාතටම විශාල බලපෑමක්  ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසාම 
සමස්ත ආර්ථිකෙය් කඩා වැටීමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම, අලුත් ඉදි කිරීම් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ කියන්ෙන්, 
කන්නයක් කපලා අස්වැන්න ආවාට පස්ෙසේ තමයි ෙගොවි 
මහත්මෙයක් කාමරයක් හදා ගන්න උත්සාහ කරන්ෙන්; සමහර 
අය අත්තිවාරමක් දමනවා; සමහර අය තමන්ෙග් ෙග් කපරාරු 
කරනවා. දැන් ඒ කිසිවක් සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා වඩු 
කාර්මිකෙයකුටවත්, ෙම්සන් කාර්මිකෙයකුටවත්, ෛදනිකව කුලී 
වැඩ කරලා ජීවත් වන ෙකෙනකුටවත් රැකියාවන් නැහැ. ඒ නිසා 
ෙම්ක සාමාන්ය තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ 
කියන්ෙන්, හදිසිෙය් ගංවතුරක් ඇති ෙවලා ඇති ෙවච්ච විනාශයක් 
නම්, මාස ෙදක, තුනක් ඇතුළත එතැන යළි තිබුණු තත්ත්වයට 
පත් කරන්න පුළුවන්. දැන් වන විට අවුරුදු එකහමාරකට ආසන්න 
කාලයක් දිගු ෙලස පවතින දැඩි නියං තත්ත්වය ෙහේතු ෙකොට 
ෙගන, ආර්ථික වශෙයන් එම පළාතට ඇති ෙකොට තිෙබන බලපෑම 
විශාලයි. ආර්ථික වශෙයන් පමණක් ෙනොෙවයි, ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙමය සමාජයීය පශ්නයක් බවට අද වර්ධනය 
ෙවමින් තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අද අෙප් රෙට් පාසල් දරුවන්ෙග් 
අධ්යාපනය පාසෙල් අධ්යාපනය මත පමණක් රඳා පවතින්ෙන් 
නැති බව අපි දන්නවා. දරුෙවෝ පළමුවැනි පන්තියට භාර ෙදන 
ෙකොටම, ඒ දරුවා ෙපෞද්ගලික පන්තියටත් භාර ෙදන්න 
ෙදමව්පියන් ෙප ළෙඹනවා. හැබැයි, ඒ අධ්යාපන කටයුතු සඳහා 
මුදල් ෙවන් කිරීෙම් හැකියාවක් අද එම පවුල්වලට නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම, ඔවුන්ෙග් අසනීප තත්ත්වයන්ට පතිකාර ගැනීමට පුළුවන් 
තත්ත්වයක් ඔවුන්ට නිර්මාණය ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා, ෙම් 
නියංකාරී තත්ත්වය එම පළාත්වල සමස්ත ජන ජීවිතය, ආර්ථික 
සහ සමාජයීය ජීවිතය මුළුමනින්ම බිඳ වට්ටලා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, සමහර මාධ්ය ආයතනවල ෙම් 
තත්ත්වය යම් පමාණයකට වාර්තා කරලා සමාජෙය් ෙපළඹීමක් 
හැදිලා තිබුණත් අවාසනාවකට, අෙප් මාධ්ය අද වැඩිපුර ෙපළඹිලා 
තිෙබන්ෙන් එදිෙනදා සටන් ජවනිකා ඉදිරිපත් කරන්නයි.  

පසුගිය පුවත් පත් ගණනාවක් අපි ෙහොයලා බැලුෙවොත් ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ පුවත් පත්වල පධාන ශීර්ෂ පාඨය බවට පත් 
ෙවලා තිබුෙණ්, රවි කරුණානායක අමාත්යවරයා ඇමති ධුරෙය් 
ඉඳියිද, නැද්ද, යයිද කියන කාරණයයි. මෑත කාලෙය් පුවත් පත් 
විශාල පමාණයක් අපි අවුස්සලා බැලුෙවොත්, ඒවාෙය් පධානම ශීර්ෂ 
පාඨය බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, විජයදාස රාජපක්ෂ 
අමාත්යවරයාට කවර ඉරණමක් අත් ෙවයිද කියන කාරණයයි. 
ෙමවැනි උඩ තලෙය් සිද්ධ ෙවන කුඩා, කුඩා ෙද්ශපාලන කැළඹිලි 
විසින් ඇත්ත සමාජ ජීවිතෙය් ජනතාව මුහුණ දී තිෙබන ගැටලු 
යටපත් කරමින් තිෙබනවා. ඒ නිසාම තමයි ගරු 
කථානායකතුමනි, අද පාර්ලිෙම්න්තුව තුළවත් ෙම් පිළිබඳ විධිමත් 
සංවාදයක් -සාකච්ඡාවක්- ආරම්භ කරන්නට මම උත්සාහ කෙළේ. 

ෙමොකද, අපටත් මහවැලිෙය් කුඹුරු තමයි තිබුෙණ්. අදත් 
මහවැලිෙය් කුඹුරුවලින් ලැෙබන වී පමාණෙයන් තමයි අෙප් 
ෙගදරටත් හාල් සපයා ගන්ෙන්. නමුත් දැන් කන්න තුනක් අපට වී 
නැහැ. ෙම්ක තමයි ඇත්තම කථාව. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් 
තත්ත්වය  සමස්ත ජනතාවෙග් ආර්ථික සහ සමාජ ජීවිතය කඩා 
වට්ටලා තිෙබනවා. ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා ගිහිල්ලා 
බැලුෙවොත් මිගලෑව පැත්ෙත්, එෙහම නැත්නම් ගල්ගමුෙව්, 
නැත්නම් ගිරිබාෙව් ෙගොවි ජනතාවෙග් ජීවිත මුළුමනින්ම 
ව්යසනයට පත්ෙවලා තිෙබන බව දකින්න පුළුවන්. ඒ නිසා රජයක් 
හැටියට ෙම් පිළිබඳව විධිමත් අවධානය ෙයොමු කරලා වහාම එම 
ජනතාවෙග් ආර්ථික ජීවිතයත්, සමාජ ජීවිතයත් සහ එම කලාපෙය් 
ආර්ථික තත්ත්වයත් ආරක්ෂා කර ගැනීම ෙවනුෙවන් කටයුතු කළ 
යුතුව තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් තත්ත්වය මතු ෙවනෙකොටම 
පසුගිය මාර්තු මාසෙය් ජනාධිපතිතුමා පකාශයක් කළා, මාස 
හතරක් -අෙපේල්, මැයි, ජුනි, ජූලි කියන මාස හතෙර්- ෙගොවි 
පවුලකට රුපියල් 10,000 බැගින් ලබා ෙදනවාය කියලා. ගරු 
කථානායකතුමනි, මම පළමුව කථා කරන්ෙන් කෘෂිකර්මාන්තෙය් 
ෙයදුණ අය ගැනයි; එහි අතුරු කණ්ඩායම් ගැන ෙනොෙවයි.  ෙගොවි 
පවුලකට රුපියල් 10,000 බැගින් ලබා ෙදනවාය කිව්වා. ඒ අනුව 
තිකුණාමලෙය් කන්තෙල් පෙද්ශෙය් ෙගොවි පවුල් සඳහා රුපියල් 
10,000 පළමු වාරික මුදල කියලා රුපියල් 8,650ක් දුන්නා. ෙවන 
ෙකොෙහේවත් දුන්ෙන් නැහැ. එයත් රුපියල් 10,000ක් කිව්වාට 
ෙගොවි පවුලක් අතට ලැබුෙණ් රුපියල් 8,650යි. මම දන්ෙන් නැහැ, 
ගරු කථානායකතුමනි, රක්ෂණයකට කියලා රුපියල් 1,350ක් 
කපාෙගන ඉතුරු ගණනයි දුන්ෙන්. ඒක ෙමොන රක්ෂණයක්ද? 
විපතින් විනාශ වුණු ෙගොවි පවුලකට රජෙය් භාණ්ඩාගාරෙයන් 
මුදල් ආධාරයක් ෙදනවා නම්, ඒක රක්ෂණයකින් දීපු මුදලක්ද? 
රුපියල් 10,000ක් ෙදනවාය කියලා එකඟතාවට ඇවිල්ලා 
රක්ෂණයට රුපියල් 1,350ක් කපලා රුපියල් 8,650ක් ෙගොවි 
පවුලක් ෙවත ලබා ෙදනු ලැබුවා. හැබැයි, ඒක ලබා දුන්ෙන්ත් 
අෙපේල් මාසෙය්, තිකුණාමලෙය් සහ කන්තෙල් ෙගොවි ජනතාවට 
විතරයි. ඊට පසුව මැයි මාසෙය් ෙහෝ, ජුනි මාසෙය් ෙහෝ ජූලි 
මාසෙය් ෙහෝ ඒ ෙගොවි ජනතාවට එම ආධාර මුදල ලැබුෙණ් නැහැ. 
එක වාරයයි ලැබුෙණ්. ඊට පසුව ෙමම රුපියල් 10,000 මුදල පසු 
ගිය ජුලි මාසය ෙවනුෙවන් -අෙගෝස්තු මාසෙය් 09වැනි දින- ෙගොවි 
පවුල් 65,000ක් සඳහා රුපියල් 10,000 මුදල ලබා දී තිබුණා. 
ඒකත් අර රුපියල් 1,350 කපාෙගනයි දී තිෙබන්ෙන්. රුපියල් 
10,000 බැගින් මාස හතරකට ෙදනවා කියලායි කිව්ෙව්. ෙම්ක 
ජනාධිපතිතුමා ෙපොෙළොන්නරුෙව්දී කිව්වා; තිකුණාමලෙය්දී 
කිව්වා.  අවස්ථා ගණනාවකදී ජනාධිපතිවරයා පකාශ කළා, ෙගොවි 
පවුලකට රුපියල් 10,000 බැගින් මාස හතරක් ලබා ෙදන බව.  
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හැබැයි, අෙපේල් මාසෙය් කන්තෙල් සහ තිකුණාමලය 
පෙද්ශෙය් ෙගොවීන්ට රුපියල් දහදාහ බැගින් ලබා දුන්නාට, අනික් 
අයට ජුලි සහ අෙගෝස්තු මාසවල එක් වාරිකයක් පමණක් ලබා දී 
තිෙබනවා. ඒ අනුව මසකට රුපියල් දහදාහ බැගින් ලබා ෙදනවාය 
කියන වාරිකය කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
අමාත්යවරු ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ඒ නිසා මම 
එතුමන්ලාෙගන් දැනගන්න කැමතියි, ජනාධිපතිතුමා එවැනි 
පකාශයක් කරනෙකොට, -  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය පිළිබඳව ඊෙය් කැබිනට් 

මණ්ඩලෙය්දී සාකච්ඡා වුණා. එක වර රුපියල් දහදාහක් ෙදනවාය 
කියපු එක ඇත්ත. Sir, it is a once and for all payment. එක වර 
රුපියල් දහදාහක් ෙදන්න ඊෙය් කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී ෙපොෙරොන්දු 
වුණා. මාස හතෙර් කථාව සම්බන්ධෙයන් ඇත්ත වශෙයන්ම 
අපැහැදිලි චිතයක් තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හරි, හරි. මම ඒ පිළිබඳව කියන්නම්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී ෙම් ගැන සාකච්ඡා වුණාම  එකඟ 

වුෙණ් මාසයකට රුපියල් දහදාහ බැඟින් ලබා ෙදන්නයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්වෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාට ෙම් කාරණය ගැන පැහැදිලි 

කරන්න අවස්ථාවක් ඕනෑද? 
 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
මම හිතන්ෙන් සභානායකතුමා කියපු කාරණය හරි. රුපියල් 

දහදාහක මුදලක් ෙදන ගමන් තීන්දුව ෙවනස් පැත්තකට ගමන් 
කළා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙදවැනි තීරණය ගැන මම කියන්නම්. 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ඒ තීන්දුව අනුව, වියළි ආහාර සලාක සහ අනික් ෙද්වල් ලබා 

ෙදමින් අනික් පැත්තට ඒ කටයුත්ත අපි කියාත්මක කළා.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමාට මම ෙදවැනි තීරණය කියන්නම්. ඊෙය් කැබිනට් 

මණ්ඩලෙය්දී කරපු පකාශය අපි දන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අපි 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයන් ෙනොෙවයි ෙන්. හැබැයි, අපි 

දැන ගන්ෙන් ජනාධිපතිවරයා විසින් ෙගොවි ජනතාව අමතා කරන 
ලද පකාශෙයන්. ඒ පකාශය මා ළඟ තිෙබනවා. එතුමා පැහැදිලිව 
පකාශ කරලා තිෙබනවා, "රුපියල් දහදාහ බැගින් ඉදිරි මාස 
හතරක කාලය තුළ ලබා ෙදනවා"ය කියලා. එතුමා මාස හතර 
හැදුෙව් යල කන්නෙය් අස්වැන්න ලැෙබ්වි කියන 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවනුයි. ඒ මාස හතර තමයි, අෙපේල්, මැයි, ජුනි, 
ජූලි කියන මාස හතර. ජූලි මාසෙය් අග වන ෙකොට යල කන්නෙය් 
අස්වැන්න ලැෙබනවා. නමුත් ෙම් වතාෙව් යල කන්නෙය් වගා 
වුෙණ්ත් නැහැ. ඒක තමයි ඊළඟ පශ්නය. නමුත් එතුමා ඉතා 
පැහැදිලිව එදා කිව්වා, "මාස හතරක් එක දිගට ෙම් රුපියල් දහදාහ 
ලබා ෙදනවා"ය කියා. නමුත් ඒ රුපියල් දහදාහ ලබා දුන්ෙන් 
නැහැ. ඔබතුමන්ලා එක් වාරිකයක් ලබා ෙදනවාය කියලා කිව්වාට 
එක් වාරිකෙයනුත් රුපියල් දහදාහක් ලැබුෙණ් නැහැ. එක 
වාරිකෙයනුත් ලැබුෙණ් රුපියල් 8,650යි. ඒ වාරිකෙයනුත් 
රුපියල් 1,350ක් කපා ගත්තා.  

ගරු කථානායකතුමනි, සමහර පළාත්වල කන්න තුනම වගා 
කරලා නැහැ. සමහර පළාත්වල කන්න ෙදකක් ෙහෝ එක් 
කන්නයක් වගා ෙනොකරන ලද විශාල පෙද්ශයක් තිෙබනවා. 
ඔවුන්ෙග් මුළු ජීවන පැවැත්මම රැඳී තිෙබන්ෙන් කෘෂි කර්මාන්තය 
තුළින් තමන්ට ලැෙබන ආදායම මතයි. කන්න තුනක් එම ආදායම 
අහිමි වී තිෙබනවා නම්, ඔවුන්ට ෙවනත් ජීවන මාර්ග නැත්නම්, 
ඔවුන්ට ජීවත් වීෙම් ෙවනත් කමෙව්දයක් නැත්නම් ඔවුන්ට ජීවත් 
වීම සඳහා ආධාර මුදලක් අපි ලබා දීම යුක්ති සහගතයි. ඒ නිසා 
ෙමම ෙගොවි පවුල් සඳහා ලබා ෙදන ෙම් ආධාරය අනිවාර්යෙයන්ම 
ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලා මා ෙයෝජනා කරනවා. 
ෙමොකද, ජනාධිපතිවරයා එකඟතාවකට ආවා. ෙගොවි ජනතාවෙග් 
විශාල ෙනොසන්සුන්තාවක් මතු වී තිබුණා. ඒ ෙගොවි ජනතාවෙග් 
ෙනොසන්සුන්තාව, ඒ එකඟතාව ෙහේතු ෙකොටෙගන නතර වුණා. 
ඊෙය් කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී කථා කෙළේ ෙගොවි ජනතාවට 
මාසයකට රුපියල් දහදාහක් ලබා ෙදන්නයි කියා  කිව්වාම එය 
සාධාරණ නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. 

ඊළඟට, රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා මතු 
කළ පශ්නය ගැන බලමු. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රුපියල් 
10,000 කථාව ආෙව් ෙගොවි පවුල් ඒකක සඳහායි. නමුත් ෙම් 
නියඟෙයන් විපතට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් එම පළාත්වල කෘෂි 
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන පවුල් ඒකක විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ 
පළාත්වල අෙනකුත් සියලු පවුල් ඒකකත් යම් විපත්තිදායක 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙගොවි ජනතාවට 
විෙශේෂ ආධාර වැඩ පිළිෙවළක් හදන අතර ෙපොදු ජනතාව ඉලක්ක 
කර ගත්ත ආධාර වැඩ පිළිෙවළක අවශ්යතාවත් තිෙබනවා. අන්න 
ඒ අවශ්යතාව තමයි දැන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් මට්ටමින් -දැන් රාජ්ය 
පරිපාලන ඇමතිතුමා කියපු ෙද්- කියාත්මක ෙවන්ෙන්, සති 
ෙදකකට රුපියල් 2,500ක බඩු මල්ලක් ලබා දීම මඟින්. ඒක 
ෙන්ද? සති ෙදකකට රුපියල් 2,500ක බඩු මල්ලක් ලබාදීම.  

ගරු කථානායකතුමනි, මා ළඟ  තිෙබනවා ෙම් බඩු මල්ලට 
අයත් දව්ය ලැයිස්තුව. පිටි කිෙලෝ 8.25යි. ඒ කියන්ෙන් පිටි කිෙලෝ 
8කුත් තව ගෑම් 250ක්. සීනි කිෙලෝගෑම් 2යි, කව්පි කිෙලෝගෑම් 1යි, 
පරිප්පු කිෙලෝගෑම් 1යි, ෙත් කුඩු ගෑම් 200යි, ලුණු කැට 
කිෙලෝගෑම් 1යි, මිරිස ් කුඩු ගෑම් 250යි, කහ කුඩු ගෑම් 100යි, 
ගම්මිරිස් කුඩු  ගෑම් 100යි, තුනපහ කුඩු ගෑම් 100යි, ෙසෝයාමීට් 
ගෑම් 250යි, ටින් මාළු 2යි, පැනෙඩෝල් 2යි. ෙම් බඩුවල වටිනාකම 
රුපියල් 2,502යි. රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ ඇමතිතුමනි, 
හරි ෙන්ද? ඔබතුමා එවපු චකෙල්ඛනෙය් ෙම්වා ෙන්ද 
තිෙබන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒ කියන්ෙන් සති 
ෙදෙකන් ෙදකට පිටි කිෙලෝ 8යි, ගෑම් 250යි. මා කලින් කිව්වා 
වාෙග් සීනි කිෙලෝගෑම් 2යි, කව්පි කිෙලෝගෑම් 1යි, පරිප්පු 
කිෙලෝගෑම් 1යි, ෙත් කුඩු ගෑම් 200යි, ලුණු කැට කිෙලෝගෑම් 1යි, 

787 788 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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මිරිස් කුඩු ගෑම් 250යි, කහ කුඩු 100යි, ගම්මිරිස් කුඩු  ගෑම් 100යි, 
තුනපහ කුඩු ගෑම් 100යි, ෙසෝයාමීට් ගෑම් 250යි, ටින් මාළු 2යි, 
පැනෙඩෝල් 2යි. -රුපියල් 1.50ක් දාලා තිෙබනවා ඒකට- එතෙකොට 
ෙම් බඩුවල එකතුව රුපියල් 2,502යි. රුපියල් 2,502ක ආහාර 
මල්ලක් ලබා ෙදන්න තමයි ඔබතුමන්ලා දැන් ෙම් චකෙල්ඛය යවා 
තිෙබන්ෙන්. හැබැයි ෙම් රුපියල් 2,502 ආහාර මල්ල ලබා 
ගැනීමට ඒ අය අවම වශෙයන් දින පහක වරු පහක් ෙපොදු 
කාර්යයක ෙයෙදන්න ඕනෑ. එක්ෙකෝ පාර හදන්න ඕනෑ, එක්ෙකෝ 
කනත්ත ශුද්ධ කර ගන්න ඕනෑ. එක්ෙකෝ ඇළ ෙව්ලි බැඳ ගන්න 
ඕනෑ. ඉස්සරත් ඒ කමය තිබුණා. ඉස්සරත් ආධාරයක් ෙදනවා නම් 
ෙපොදු වැඩ කරවා ගත්තා. නමුත් දැන් කියන්ෙන් දින පහක වරු 
පහක් වැඩ කළ යුතු බවයි.  ෙම් සහන මල්ල ලැෙබන්ෙන් වරු 
පහක් වැඩ කෙළොත්. වරු පහක් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ආසන්න 
වශෙයන් සාමාන්ය කුලී කම්කරුෙවකුට දැන් දවසකට රුපියල් 
2,000ක් ෙගවනවා. උෙද් වරුවට ගණන වැඩියි. එතෙකොට 
වරුවක් කියන්ෙන් රුපියල් 1,000ක්. ඒ අනුව වරු පහක් 
කියන්ෙන් රුපියල් 5,000ක්. උෙද් සහ දවල් කෑම දීලා තමයි 
ගම්වල කුලී කම්කරුෙවකුෙගන් වැඩ ගන්ෙන්. දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා වරු පහක් වැඩ ගන්නවා. ඒ වරුවකට රුපියල් 
1,000 ගණෙන් බැලුවත් වරු පහට රුපියල් 5,000ක් එන්න ඕනෑ. 
නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදන්ෙන් රුපියල් 2,500ක බඩු මල්ලක්. 
එතෙකොට ඒක සාධාරණද? මම ෙම් කියන්ෙන් ඒ අයෙගන් ගන්න 
වැඩ පමාණය මීට වඩා අඩු කරන්න කියන එක ෙනොෙවයි. 

ඔබතුමන්ලා විශ්වාස කරනවාද, ෙගොවි පවුලකට ෙම්ෙකන් 
ජීවත් වන්න පුළුවන් කියලා? ගරු කථානායකතුමනි,   ෙගොවි 
පවුලක් කිව්වාට දැන් ඒ ෙගවල්වලත් වී නැහැ. ඔවුන් හාල් 
ගන්ෙන්ත් කෙඩන්. දැන් හාල් කිෙලෝ එකක් රුපියල් 110ක්, 
රුපියල් 100ක් වාෙග්  ෙවනවා. දැන් ඔබතුමන්ලා ෙම් කියන්ෙන් 
පාන් පිටි කන්න කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, අනුරාධපුරෙය්, 
ෙපොෙළොන්නරුෙව් මිනිසුන්ට තුන් ෙව්ලටම පාන් පිටි කන 
පුරුද්දක් නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන් තුන් ෙව්ල බත් කන මිනිස්සු. ඒකයි 
මා ෙම් ඇත්ත කථාව කියන්ෙන්.  

මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, ෙම්ක කරන්න පීමා සමාගෙමන් 
ෙමොකක් හරි ෙකොන්තාත් එකක් හම්බ ෙවලාද කියලා. මට ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ඒ තරම් සැකයක් හිෙතනවා. ෙමොකද, හැම 
ෙගදරකටම පිටි කිෙලෝ 8යි, ගෑම් 250කුයි ගන්න කිව්වාම ඒක 
පීමා සමාගමට ෙහොඳ business එකක් ෙන්. ෙම්ක අස්ෙසේ  පීමා 
මුදලාලිෙග් ෙමොකක් හරි joint එකක් තිෙබනවාද කියලා බලන්න 
ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, පිටි කිෙලෝගෑම් 8ක් දුන්නාම, ඒ 
මිනිස්සු දිනපතා පිටි කන්නද? ෙම් ලැයිස්තුෙව් කහ ගෑම් 100යි, 
ගම්මිරිස් ගෑම් 100යි කියලාත් තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
බලු කපුටු දානයක් ෙදනවාද? අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් 
අහන්ෙන් ඒකයි.  ෙම් ෙද්වල් ෙදන්ෙන් මිනිසුන්ට ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්] දැන් ෙපොල් ගස් කඩා වැටිලා. පිටි ෙදනවා, ෙපොල් නැතිව 
ෙරොටි කන්න කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙපොල් ෙගඩියක්වත් 
ෙදන්න බැහැ ෙන්. මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. ෙම් මිනිසුන්ට ෙවන 
ආදායම් මාර්ග නැහැ.  තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අයෙගන් වරුවක 
වැඩ ගන්න. හැබැයි, සාධාරණව ජීවත් වන්න පුළුවන් පමාණයට 
යමක් ඒ අයට ෙදන්න.  

හැරිසන් ඇමතිතුමනි, මිහින්තලෙය්  ෙගොවි ජනතාවෙග් 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා ඔබතුමා දන්නවා. මිහින්තලෙය් ෙගොවි 
ජනතාවෙග් තත්ත්වය ෙමොකක්ද? ඒ මිනිසුන්ෙග් එකම 
ජීවෙනෝපාය මාර්ගය ෙගොවිතැන් කිරීම විතරයි. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
නිවසට තිබුණු එකම ආදායම ඒක. ෙම් වනෙකොට ඒ ජනතාවට 
කන්න තුනකට වඩා වැඩි පමාණයක් නැති ෙවලා තිෙබනවා. 

ඔවුන් හැම තැනටම ණය තුරුස් ෙවලා. ඔවුන් ෙම් වනෙකොට 
රත්තරන් බඩු ටික උකස් තියලා; ඉඩම උකස ්තියලා; බයිසිකලය 
උකස් තියලා; වතුර ෙමෝටරය උකස් තියලා; නගුල උකස් තියලා. 
දැන් ඔවුන්ෙග් මුළු ආර්ථිකයම කඩා වැටිලා. දැන් ඔවුන්ෙග් 
ෙගවල්වලට බැංකුවලින් ලියුම් එනවා, රත්තරන් බඩු ටික සින්න 
ෙවන්න යන්ෙන් ඉක්මනින් ෙබ්රා ගන්න කියලා. ඒ ෙවනුවට 
ආණ්ඩුෙවන් පිටි කිෙලෝ 8ක් ෙදනවා! බැංකුවලින් ලියුම් එනවා, 
ඉක්මනට වතුර ෙපොම්පය අරෙගන යන්න, නැත්නම් ඒක සින්න 
වනවා කියලා. ආණ්ඩුෙවන් ඒකට ෙදනවා, පිටි කිෙලෝ 8ක්! ෙම්ක 
සමාජ ෙඛ්දවාචකයක්. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට මම කියන්ෙන් 
ෙම් ජනතාවෙග් ජීවිතවලට ඇතුළු ෙවලා ෙමම ෙඛ්දවාචකය 
මනින්න කියලායි. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමම ෙඛ්දවාචකයට උත්තර 
ෙහොයන්න. අඩුම තරමින් අනුරාධපුරෙයන්, ෙපොෙළොන්නරුෙවන්, 
අම්පාෙරන්, ෙමොණරාගලින් ආපු මන්තීවරු ටික කැඳවන්න. ඔවුන් 
කැඳවා ෙම් මිනිස්සු ෙවනුෙවන් සාධාරණ විසඳුමක් ෙහොයන්න. 

ගරු කථානායකතුමනි,  ෙම් රුපියල් 2500 භාණ්ඩ ලැයිස්තුෙව් 
ගණන් හැදුවාම අන්තිමට රුපියලක අඩුවක් තිෙබනවා. රුපියල් 
2,499ට තමයි ෙම් ලැයිස්තුව හැදිලා තිෙබන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ ෙම් 
ලැයිස්තුෙව් යටින්ම දමනවා, පැනෙඩෝල් ෙපති ෙදකකුත් ෙදනවා 
කියලා. එතෙකොට  රුපියල් 2,502ක් ෙවනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් පැනෙඩෝල් ෙපති ෙදක ෙදන්ෙන් ෙමොකක් 
ෙවනුෙවන්ද?   භාණ්ඩ ලැයිසත්ුෙව් ඔක්ෙකොම එකතු වුණාම 
අවසන් ගණන හැටියට ආෙව් රුපියල් 2,499යි. ඊට පස්ෙසේ 
පැනෙඩෝල් ෙපති ෙදක් දැම්මා. එතෙකොට දැන් ශත 50ක් වැඩිත් 
ෙවලා!   මම කියන්ෙන් එක කාරණයයි. ඔබතුමන්ලා ෙම් 
ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය පිළිබඳව අවෙබෝධයකට ඇවිල්ලා ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ජීවිතය නඟා සිටුවන්න වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න. ඒ, 
පළමු කරුණ. ෙම් කාරණය සරල නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.  

නියඟය නිසා හානි වූ ෙගොවි පවුල්වල සංඛ්යා ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
වාර්තාවම අරෙගන මම දැන් කියන්නම්. අම්පාෙර් පවුල් 19,321යි; 
අනුරාධපුරෙය් 109,442යි; බදුල්ෙල් 10,549යි; මඩකළපුෙව් 
25,083යි; ගාල්ෙල් 37යි; ගම්පහ 9,537යි; හම්බන්ෙතොට 
22,790යි; යාපනෙය් 18,569යි; කළුතර 135යි; මහනුවර 4,409යි; 
කෑගල්ල 9,619යි; කිලිෙනොච්චිෙය් 8,441යි; කුරුණෑගල 
101,447යි; මන්නාරෙම් 8,505යි; මාතෙල් 7,084යි; මාතර 393යි; 
ෙමොනරාගල 48,957යි; මුලතිව් 17,081යි; නුවරඑළිෙය් 83යි; 
ෙපොෙළොන්නරුෙව් 19,177යි; පුත්තලෙම් 16,877යි; රත්නපුරෙය් 
3,073යි; තිකුණාමලෙය් 20,378යි; වවුනියාෙව් 15,188යි. මුළු 
එකතුව 496,272යි. ෙගොවි පවුල් 496,272ක් කියන්ෙන්, ආසන්න 
වශෙයන් ගත්ෙතොත් ලක්ෂ 20ක -මිලියන ෙදකක- ජනතාවක්. 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ෙල්ඛනෙය් සඳහන් වන්ෙන් ෙගොවි 
පවුල් ගැන විතරයි. හැබැයි, ඒ පළාත්වල ඉන්න ඔක්ෙකොම 
ෙගොවිතැන් කරන අය ෙනොෙවයි. ෙම් ගැන මම කලිනුත් කිව්වා. 
ෙම් පළාත්වල ෙම්සන් බාස්ලා ඉන්නවා; වඩු බාස්ලා  ඉන්නවා; 
කුලී වැඩ කරන අය ඉන්නවා; අත් වැඩ ෙදන අය ඉන්නවා; 
hardware store එකක වැඩ කරන අය ඉන්නවා; ෙරදි කඩයක 
වැඩ කරන අය ඉන්නවා. ෙමෙහම තමයි ගමක් සකස් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ අයෙග් පවුල් ඒකකත් ගත්ෙතොත් මීටත් වඩා ෙම් 
ගණන විශාලයි. එම නිසා ෙම් නියඟෙයන් ඇතිවී තිෙබන 
බලපෑමට සාෙප්ක්ෂව ආණ්ඩුවක් ෙලස තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ 

පිළිබඳව දක්වා තිෙබන අවධානය ෙහෝ මැදිහත්වීම පමාණවත් 
නැහැ. ඒ නිසා, සති ෙදකකට ෙදන ෙම් රුපියල් 2,499ක සහ 
පැනෙඩෝල් ෙපති ෙදෙක් බඩු මල්ල නම් ඔවුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය 
ඉහළට ගන්න කිසිෙසේත්ම පමාණවත් නැහැ.   

ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි. අද අපි 
අනුරාධපුර නගරෙය් හැම කඩයකටම ගිහින් ඇහුෙවොත් ඒ අය 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ අයෙග් ව්යාපාර කඩා වැටිලා කියන 

789 790 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එකයි. හැබැයි, ඒ අයෙග් ව්යාපාර කඩා වැටුණාය කියා ඒ කෙඩ් 
වැඩ කළ ෙසේවකෙයෝ අයින් කරන්න බැහැ; ඒ අය අඩු කරන්න 
බැහැ. ඒ ෙහෝටෙල් වැඩ කළ ෙසේවකෙයෝ අඩු කරන්න බැහැ. ඒ 
අයෙග් පඩි ෙගවාෙගන ව්යාපාරය ෙගන යන්නත්  ඕනෑ. හැබැයි, ඒ 
ව්යාපාර - business එක -  ජනවාරි මාසෙය් තිබුණාට වඩා සියයට 
75න් ෙම් ෙවන ෙකොට කඩා වැටිලා තිෙබන්ෙන්. අනුරාධපුර 
නගරෙය් ෙම් සිංහල අලුත් අවුරුද්ද තමයි ඉතිහාසෙය් අඩුෙවන්ම 
business තිබුණු අවුරුද්ද වුෙණ්. ෙම්ක හරි ෙඛ්දවාචකයක්. ඒ 
නිසා ඒ ව්යාපාරිකයන්ෙග් පශ්නයට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොයන 
විසඳුම ෙමොකක්ද?  ඔවුන්ෙග් ව්යාපාර ෙවනුෙවන් බැංකුවලින් 
ණය අරෙගන තිෙබනවා. අඩුම තරමින් ඒ ණයවල ෙපොලියට යම් 
සහනයක් ලබාෙදනවාද? ඒ අයෙග් ෙසේවකයන්ට යම් පමාණයකට 
දායකත්වයක් ආණ්ඩුෙවන් ලබාෙදන්න පුළුවන්ද?  ෙම්වා කරන්න 
පුළුවන් ෙයෝජනා. ඒ ව්යාපාරිකයන් මුහුණ දී තිෙබන ගැටලුව 
පිළිබඳවත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරලා, විසඳුමක් 
ෙසොයාගන්න ඕනෑකම තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟ කාරණය තමයි ෙසෞඛ්ය 
පද්ධතිෙය් බිඳ වැටීම. අපි කවුරුත් දන්නවා, අද අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවෙය් තත්ත්වය ගැන. ආණ්ඩුෙව් ඉස්පිරිතාලය තිබුණාට, 
ෙදොස්තර මහත්මයා ඉස්පිරිතාෙල් හිටියාට, අෙනක් ඔක්ෙකෝම 
ගන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් එළිෙයන්; ෙබෙහත් ගන්න ෙවන්ෙන් 
එළිෙයන්. අපි ඉස්පිරිතාෙලට ගියාම ෙදොස්තර මහත්මයා දැන් 
තුණ්ඩු ෙදකක් ෙදනවා. ඉස්පිරිතාෙලන් ෙබෙහත් ගන්න කියලා 
එක තුණ්ඩුවක් ෙදනවා. එළිෙයන් ෙබෙහත් ගන්න කියලා ෙදවන 
තුණ්ඩුව ෙදනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙමොන ඉස්පිරිතාෙලද? 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙමොණරාගල. 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
එෙහම නම් මම වහාම අධ්යක්ෂවරයාට විරුද්ධව කියා 

කරනවා. ඉස්පිරිතාලවල කිසිම විධියකින් එෙහම කරන්න බැහැ. 
එෙහම නම් මම අදම ෙමොණරාගල ෙරෝහෙල් අධ්යක්ෂවරයාෙගන් 
නිදහසට කරුණු ඉල්ලනවා.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
තංගල්ෙල් ඉස්පිරිතාලෙය්ත් එෙහමයි. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, තංගල්ෙල්ත් එෙහමයි. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය්ම එෙහමයි. 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙබොරු කියන්න එපා.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම ෙබොරු කියන්ෙන් නැහැ.  
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
එක්ෙකෝ ඔබතුමා ෙබොරු කියන්න ඕනෑ. නැත්නම් ඒ 

අධ්යක්ෂවරයා ෙබොරු කියන්න ඕනෑ. ෙදන්නාෙගන් එක් 
ෙකෙනක් ෙබොරු කියන්න ඕනෑ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඇමතිතුමා, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. වාඩි ෙවන්න.   
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙබොරු කියන්ෙන් කවුද කියලා මම ෙහොයලා බලන්නම්.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඇමතිතුමා, දැන් හරිද? ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. මම කියන්නම්. 

[බාධා කිරීමක්] මම කියන ෙද් හරියට කියන්නම්. ඔබතුමා වාඩි 
ෙවන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, රජිත ෙසේනාරත්න ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යවරයා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියනවා, ඕනෑම ෙරෝහලකට 
ෙබෙහත් ගන්න ගියාම සියලු ෙබෙහත් ලබා දීම සහ සියලු 
පරීක්ෂණ කටයුතු ෙරෝහල්වලින් ෙකෙරනවා කියලා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාද හරි, මමද හරි කියලා ජනතාව ෙත්රුම් 
ගනීවි. ගරු කථානායකතුමනි, සෑම ඉස්පිරිතාලයක් ඉදිරිෙය්ම 
pharmacies වැහි වැහැලා. හැම ඉස්පිරිතාලයක් ඉස්සරහම 
පරීක්ෂණ ආයතන වැහි වැහැලා. ඉස්පිරිතාෙල් ෙබෙහත් 
තිෙබනවා නම්, ඉස්පිරිතාෙල් ඉස්සරහ pharmacies පිෙරන්ෙන් 
නැහැ. ඉස්පිරිතාෙලන් පරීක්ෂණ ෙකෙරනවා නම්, ඉස්පිරිතාෙල් 
ඉස්සරහ පරීක්ෂණ ආයතන ෙගොඩ ගැෙහන්ෙන් නැහැ. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඉස්සර ඉස්පිරිතාලයක් ඉස්සරහ තිබුෙණ් මිනී 
ෙපට්ටි සාප්පුවක් විතරයි. ෙමොකද, ඉස්පිරිතාෙලන් මිනී ෙපට්ටිය 
දුන්ෙන් නැති නිසා. ගරු කථානායකතුමනි, අද හැම 
ඉස්පිරිතාලයක් ඉස්සරහම pharmacies තිෙබනවා. ඔබතුමා ගෙම් 
ඉස්පිරිතාෙලට ගිහිල්ලා බලන්න. ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා 
ෙම් ෙමොනවාද කියන්ෙන්? ෙමෙහමද, ෙසෞඛ්ය පතිපත්ති 
හදන්ෙන්? ඕක තමයි හදන ෙසෞඛ්ය පතිපත්තිය.  [බාධා කිරීම්]  
ෙම්ක ඔළුෙව් තියාෙගන තමයි ෙසෞඛ්ය පතිපත්ති හදන්ෙන්. [බාධා 
කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථාව කරෙගන යන්න. ගරු 

ඇමතිතුමා ෙම් ගැන ෙසොයා බලා පියවර ගන්න. 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, රෙට් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය ෙහොඳයි නම් 

රෙට් ෙසෞඛ්ය ඇමති ෙබෙහත් ගන්න සිංගප්පූරුවට යනවාද? රෙට් 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවය පිළිබඳව විශ්වාසයක් තිෙබනවා නම්, ජනාධිපති 
අරමුදෙලන් රුපියල් ලක්ෂ 100ක් අරෙගන ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා 
ෙබෙහත් ගන්න සිංගප්පූරුවට යනවාද? [බාධා කිරීම්] ගරු 
කථානායකතුමනි, රෙට් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය විශ්වාස නම් ෙසෞඛ්ය 
ඇමති ජනාධිපති අරමුදෙලන් රුපියල් ලක්ෂ 100ක් අරෙගන 
ෙබෙහත් ගන්න සිංගප්පූරුවට යනවාද? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව කරෙගන යන්න.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහම නම් ෙමතුමා ජාතික ෙරෝහෙලන් operation එක කර 

ගන්න එපායැ. ජාතික ෙරෝහෙලන් ෙබෙහත් ටික අර ගන්න 
එපායැ. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙම් ෙබොරු කියන්ෙන්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙබොරු? [බාධා කිරීම්] ජාතික ෙරෝහෙලන් ෙබෙහත් ටික ගන්න 

එපායැ. ජාතික ෙරෝහෙලන් operation එක කර ගන්න එපායැ. 
[බාධා කිරීම්] ෙමොකටද, ජනාධිපති අරමුදෙලන් රුපියල් ලක්ෂ 
100ක් අරෙගන ෙසෞඛ්ය ඇමති සිංගප්පූරුෙව් මවුන්ට් එලිසබත් 
ෙරෝහලට ගිෙය්? [බාධා කිරීම්] ජාතික ෙරෝහෙලන් operation එක 
කර ගන්න තිබුණා ෙන්. ඇයි, සිංගප්පූරුෙව් මවුන්ට් එලිසබත් 
ෙරෝහලට ගිෙය්? [බාධා කිරීම්] ඇයි, ජනාධිපති අරමුදෙලන් 
රුපියල් ලක්ෂ 100ක් ගත්ෙත්? [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒ ගිෙය් ආරක්ෂාවට. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලයත් 

අවසානයි. So, get back to your speech.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතුමා පැන්නා ෙන්. එතුමාට කථාව නතර කරන්න කියන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි 6ක් තිෙබනවා. ඔබතුමා කථාව කරෙගන 

යන්න. [බාධා කිරීම්]  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා කථා කරන එක නතර 

කරවන්න.  - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා,- [බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 

කථාව කරෙගන යන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම නිශ්චිත පශ්නයක් ගැන 

කියන්ෙන්. - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා කථාව කරෙගන යන්න. ගරු 

ඇමතිතුමා, ඒ ගැන පරීක්ෂා කරලා බලන්න. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 
එතුමා 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 
ඉවරද?  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ඉවරද? [බාධා කිරීම්] 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

වරද? වාඩි ෙවන්න. දැන් 
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 ඉවරද? ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා ජනාධිපති අරමුදලින් ලක්ෂ 
100ක් අරෙගන. ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. ගරු 
කථානායකතුමනි, දුප්පත් මිනිෙහකුට හදවත operation කර 
ගන්න ජනාධිපති අරමුදලින් ලක්ෂ 1½ක් ගන්න ෙදොස්තරෙග් 
සහතිකය ඕනෑ; ගාම නිලධාරිෙග් සහතිකය ඕනෑ; පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්ෙග් සහතිකය ඕනෑ. ෙමතුමාට ලක්ෂ 100ක්. ෙමොන  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[බාධා කිරීම්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, කථාව කරෙගන යන්න. ඔබතුමාට තව විනාඩි 

පහයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අපි අහන්ෙන්, ෙමොන 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 කියලායි. ෙමොකක්ද, ෙම් කියන්න එන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] මම 
ඔබතුමා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමාෙග් 
විස්තෙර් මම කියන්නම්. ෙම්, ඔබතුමා කවුද? [බාධා කිරීම්] 
ඔබතුමා ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්? කවුද ෙම්? ෙමොන  

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! සභාෙව් කටයුතුවලට යමු. [බාධා කිරීම්] 

කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්? දැන් 

ෙමතුමා ඇහුෙව්- [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා 
වාඩි ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්. 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 ඔබතුමා කථාව කරන්න. තව විනාඩි හතරයි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මෙග් කථාව. වාඩි කර වන්න ඕනෑ, එතුමාව. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා වාඩි කර වන්න ඕනෑ එතුමාව. 

නැත්නම් ජනාධිපතිට කියන්න. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතුමාව වාඩි කර වන්න. [බාධා කිරීම්] ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 

වාඩි ෙවන්න. එතෙකොට මම කියන්නම්. හැබැයි, ෙහොරකම් 
කරපුවා ෙනොෙවයි; ජනාධිපති අරමුදෙල් සල්ලි ගැන ෙනොෙවයි. 
[බාධා කිරීම්] 

 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාව වාඩි කරවන්න. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම කරන්නම්, මෙග් job එක. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමෝදර ධීවර වරාය බදු දුන්ෙන්- 

[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, වාඩි ෙවන්න. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමෝදර ධීවර වරාය මාස 300කට බදු 

දුන්ෙන් 1,25,000කට. රජෙය් තක්ෙසේරුව ලක්ෂ 17යි. ඒ ගැන 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
පරීක්ෂණය තිබුණා. ෙමතුමා ෙකොමිසමට ෙදපාරක් ගියා. 
ෙමතුමාට නඩු දමයි කියා ජනාධිපති මුණ ගැහිලා අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අධ්යක්ෂ ජනරාල්ව 
මාරු ෙකෙරව්වා.  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[බාධා කිරීම්] දැන් එනවා, අපට කථා කරන්න. 
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[බාධා කිරීම්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමනි, සභාෙව් වැඩ කටයුතු 

කර ෙගන යමු. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා අපට කියන්න එනවා;  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
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ෙමතුමා කවුද? අපි දන්ෙන් නැද්ද, ෙමතුමා ගැන. ආයුර්ෙව්ද ඖෂධ 
සංස්ථාවට මස්සිනා දා ගත්තා. පත්වීම් ෙදන්ෙන් ෙනෝනා. ෙනෝනා 
පත්වීම් ෙදන්ෙන් ෙමොනවාෙගන්ද? ෙනෝනා ලියුම යවනවා පත්වීම් 
ෙදන්න කියලා.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි විෂයට යමු. ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනයි 

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ආයතනෙය් පත්වීම් නැහැ. අපට කථා කරන්න එන්ෙන්, 

ෙමොන 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙම්? ඒවාට එන්න එපා. කවුද ෙම්? ෙමතුමා කවුද? ඒ ගැන 
පරීක්ෂණ කරන්න. [බාධා කිරීම්] ජනාධිපති අරමුදලින් ලක්ෂ 
100ක් අරෙගන. [බාධා කිරීම්] මෙගන් අහගන්න එපා. [බාධා 
කිරීම්] ලජ්ජා ෙවන්න. 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

  
ගරු කථානායකතුමනි,  ආණ්ඩුවත් එක්ක business කරලා 
මන්තීකම නැති ෙවලා තිබුණා. ලංකාෙව් නඩු තීන්දුවක් අනුව  
මන්තීකම නැති ෙවච්ච එකම මනුස්සයායි  අපට ෙම් ෙහොරකම් 
ගැන කියන්න එන්ෙන්.  [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, අපි වැඩ කටයුතුවලට යමු. ගරු මන්තීතුමා, 

ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නඩු තීන්දුෙවන් මන්තීකමත් නැතුව ගියා. රනිල් විකමසිංහ 

මහත්තයාට දණ ගහලා වඳින්න ඕනෑ. ෙමොකද, මන්තීකම නැති 
වුණාට පස්ෙසේ ජාතික ලැයිස්තුෙවන් මන්තීකම දුන්නා. ඔන්න 
කට්ටිය. අපිත් එක්ක එන්න එපා ඒවා ගැන කථා කරන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනයි තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාව වාඩි කරවන්න. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා වාඩි වුණා. ඔබතුමා කථාව කරෙගන යන්න. ඔබතුමාට 

විනාඩි තුනක කාලයක් තිෙබනවා.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මට කාලය ඕනෑ. එතුමා ෙන් බාධා කෙළේ. ගරු 

කථානායකතුමනි, මම කියන්ෙන් ෙසෞඛ්ය ෙසේවෙය් බිඳ වැටීමක් 
තිෙබනවා කියලායි. ගෙම් මිනිෙහකුට හදවත් ෙරෝගයක් ඇති 
වුෙණොත්, දැනට පවතින නියඟය නිසා ඇති ෙවලා තිෙබන ආපදා  
තත්ත්වය මත ඔහුට operation එකක් කර ගන්න සල්ලි නැහැ. 
ගරු කථානායකතුමනි, ජනාධිපති අරමුදෙලන් ඔහුට ආධාරයක් 
වශෙයන් රුපියල් 175,000යි ෙදන්ෙන්.  ඒක ලබා ගන්නත්  ඔහුට 
ආදායම් මාර්ග නැති බවට ගාම නිලධාරිෙග් සහතිකයක් තිෙබන්න 
ඕනෑ. එම සහතිකය සත්ය බවට පාෙද්ශීය ෙල්කම් සහතික 
කරන්න ඕනෑ. ෙමම පුද්ගලයාට operation එකක් කළ යුතු බවට 
ෛවද්යවරයාෙග් වාර්තාවක් තිෙබන්න ඕනෑ. හැබැයි, රෙට් 
ෙසෞඛ්ය ඇමැතිට ජනාධිපති අරමුදෙලන් ලක්ෂ 100ක් ෙදනවා, 
ෙබෙහත් ගන්න. [බාධා කිරීම්]  ඒ ෙසෞඛ්ය ඇමැති ෙමොන  

 
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 

කියලා මම අහනවා. [බාධා කිරීම්] මම අහන්ෙන් ඒකයි. ෙමොන  
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ඒ ෙසෞඛ්ය ඇමැති. [බාධා කිරීම්] මම අහන්ෙන් ඒක. ගරු 
කථානායකතුමනි, එතුමාට ලක්ෂ සියයක්. එම නිසා ෙම් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවෙය් ඇතිවී තිෙබන බිඳ වැටීම- [බාධා කිරීම්]  පිළිබඳව 
සැලකිල්ලට ලක් ෙකොට, එම ජනතාවට  විෙශේෂ ආධාර මුදලක් 
ලබා ෙදන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පළාත 
වකුගඩු ෙරෝගය පැතිරිලා තිෙබන පළාතක්.  විජයදාස රාජපක්ෂ 
හිටපු අමාත්යතුමාත් වකුගඩු ෙරෝගය ගැන  ෙගොඩක් ෙද්වල් කියලා 
තිෙබනවා, මම දැක්කා. වකුගඩු ෙරෝගය විශාල ෙලස පැතිෙරමින් 
යනවා. ඒ වෙග්ම පිළිකා ෙරෝගයත් පැතිරිලා තිෙබනවා. එම 
ෙරෝගවලට දිනපතා ෙබෙහත් ගන්න ඕනෑ. අද කෘෂි කර්මාන්තය 
මුළුමනින්ම බිඳ වැටිලායි තිෙබන්ෙන්. ඇමැතිවරයාට ෙබෙහත් 
ගන්න ජනාධිපති අරමුදෙලන් ලක්ෂ සියයක් දුන්නා වාෙග් එම 
ෙගොවි ජනතාවට  ෙබෙහත් ගන්න ලක්ෂ සියයක් ෙදන්ෙන් නැහැ. 
එම නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා වකුගඩු ෙරෝගෙයන් ෙපෙළන ෙගොවි 
ජනතාව ගැන කල්පනා කරලා; වකුගඩු ෙරෝගයට දිනපතා 
ෙබෙහත් ගන්න සිදු ෙවලා තිෙබන ෙගොවි ජනතාව ෙම්  නියඟයත් 
එක්ක පත්ෙවලා තිෙබන ආපදා තත්ත්වය ගැන කල්පනා කරලා ඒ 
අයට ෙසෞඛ්ය ෙසේවා දීමනාවක්  ලබා ෙදන්න කියලා මම  ඉල්ලා 
සිටිනවා.  ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම - [බාධා කිරීම්] ෙම් 
බලන්න,  

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් ෙව්ලාව අවසානයි.  ෙයෝජනාව ස්ථිර 

කරන්න.  [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා, කථාව අවසන්  කරන්න. 
 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, කථාව කරන්න බැරි වුණා ෙන්.  
 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මට එක පැත්තකට ෙදොස් කියන්න බැහැ.  [බාධා කිරීම්]  
 
 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතුමා ෙකෝප වුණාට, විරසක වුණාට මට පශ්නයක් නැහැ. 

[බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. බලන්න ෙකෝ ඉතින්. ගරු 
කථානායකතුමනි, අෙප් ෙගදර ෙටොමියා ඇවිස්ෙසන්ෙන් ෙමෙහම 
ෙමෙහම කරනෙකොට. [බාධා කිරීම්] නමුත් 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

 ඇවිස්ෙසන්ෙන් ෙමෙහම  කරනෙකොට.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොදයි. දැන් ඔබතුමා කථාව අවසන් කරන්න.  ෙයෝජනාව 

ස්ථිර කරන්න.  
 
 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම අවසන් කරන්නම්, ගරු කථානායකතුමනි.   

මම කිව්ෙව් එක ෙදයයි. ෙම් පළාත්වල වකුගඩු ෙරෝගය 
වැළදුණු ෙරෝගීන් සිටිනවා. ඒ අය දිනපතා ෙබෙහත් ගන්න ඕනෑ. 
රුපියල් 2,500ක ආහාර මල්ෙලන් පමණක් ඒ අයට යැපීමට 
පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියන එකයි ම ෙග් තර්කය 
වුෙණ්. ඒක තමයි තර්කය වුෙණ්. 

 
 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා ෙම් පෙද්ශවල ජනතාවෙග් ජන ජීවිතය 

ඉදිරියට ෙගෙනන ෙකොට ඒ අයෙග් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය ගැනත් 
කල්පනා කරලා, ඒ අයෙග් ෙලඩ ෙරෝග ගැනත් කල්පනා කරලා 
විෙශේෂ දීමනාවක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒකයි මෙග් 
ෙයෝජනාව.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු කථානාකතුමනි.   

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  ෙයෝජනාව  ස්ථිර කිරීම,  ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 

ජයතිස්ස මන්තීතුමා. 
 
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 

විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව මා ස්ථිර කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 2.23] 

 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් සභාෙව් ඉතා රසවත් 

විධියට කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් වුණා. අපි ෙම් කථා කරන්ෙන් 
ඉතා වැදගත් මාතෘකාවක් ගැනයි කියා මා හිතනවා. ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් නායක ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා 
කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව සඳහන්  කළා. අපි පිළිගන්නවා, ෙම්ක 
මානුෂික පශ්නයක් බව. ඒ ගැන තර්කයක් නැහැ.  නියඟය පවතින 
තත්ත්වය තුළ- [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා අහක යන කුණු ෙගොඩක්  
අවුස්සා ගන්න හදනවා.  [බාධා කිරීමක්] කුණු ෙගොඩක් කර ගන්න 
එපා.[බාධා කිරීමක්]  ඔව්, ඒක තමයි. 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්. 

 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙහොඳයි.   

ගරු කථානායකතුමනි, මම වාරිමාර්ග ඇමතිවරයා විධියට 
කටයුතු කර තිෙබනවා.  මහවැලි කලාපය ගැන කථා කරද්දී, අද 
තඹුත්ෙත්ගම පෙද්ශෙය් තිෙබන වතුර නාස්තිය ගැනත් කියන්න 
ඕනෑ.  සියයට හතළිහක් ජලය අපෙත් යවනවා.  මට ඒක ඔප්පු 
කරන්න පුළුවන්.  ෙගොවීනුත් සහ නිලධාරිනුත් ෙම් වරද කරනවා. 
ඒ පෙද්ශෙය් ජලය ලබා ගන්න අඩි අටක් ගැඹුර අවශ්ය වන්ෙන් 
නැහැ. අඩි හතරක ගැඹුරින් මම ජලය ලබා ෙගන තිෙබනවා.  ඒ 
නිසා මහා ජලාශ- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ෙම් අවසථ්ාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 

මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 
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අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්,  
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால] 
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA]  took the 
Chair. 

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

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමහිදී  ෙද්ශපාලනඥයන්ට 

විතරක් ෙදෝෂාෙරෝපණය කරලා වැඩක් නැහැ.  නිලධාරින් සහ 
ෙගොවීනුත් වතුර විනාශ කරනවා. ඒ කියන්ෙන්, මහා ජලාශවල 
වතුර.  කුඩා වැව්වල ෙනොෙවයි.  කුඩා වැව්වලත් ෙසොෙරොව්ව 
ඇරලා වතුර ඇරියා.  ඒෙකනුත් විපතක් වුණා.  

ෙදවැනි කාරණය,  ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා ඒ 
ෙගොවි පවුල් ශක්තිමත් කළ යුතුයි කියලා.  මම පිළිගන්නවා, 
අනුරාධපුරෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් පළාත්වල වුණත් 
ෙගොවිතැන් කරන  පෙද්ශවල මහා නියඟයක් ආෙවොත් ඒ 
ෙගවිතැන් කටයුතු සිදු වන්ෙන් නැහැ කියන එක. ෙගොවියාට 
අස්වැන්න ලැබිලා ආර්ථිකය දියුණු වුෙණොත් තමයි ඒ අෙනකුත් 
ව්යපාරත් දියුණු ෙවන්ෙන්.  යන්ෙතෝපකරණ විකිෙණන්ෙන්; ෙරදි 
ටික විකිෙණන්ෙන් ඔවුනෙග් ආර්ථිකය දියුණු වුෙණොත් විතරයි. ඒ 
නිසා රජයක් විධියට  ඒ අයට සහනාධාර ලබා දීම ගැන ඉදිරිෙය්දී 
කැබිනට් මණ්ඩලය තුළ අපට සලකා බලන්න ෙවනවා. එපමණක් 
ෙනොෙවයි, ෙම් ෙවලාෙව් ඔවුන් කරන ණය ගැනීම් තාවකාලිකව 
නැවැත්විය යුතුයි.  බැංකුවලින්  ණය ගැනීම,  mortgage කිරීම  අපි 
තාවකාලිකව නතර කළ යුතුයි.  මා ඇමතිවරයකු විධියට ෙම් ගැන 
රජයට පැහැදිලි කළා.   ව්යාපාරික සමාගම්,  finance  සමාගම්,  
mortgage  කරන අය, සමුපකාර බැංකුවලින් ණය දීම 
තාවකාලිකව නතර කළ යුතුයි කියලා.  ඒවා වහාම නැවැත්විය 
යුතුයි කියන එක අපි පතිපත්තියක් විධියට පිළිෙගන 
ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු කැබිනට් මණ්ඩලයට  ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්න තීරණය කර තිෙබනවා.    

ඊළඟට,  නියඟය නිසා විපතට පත් වූ  ෙගොවීන්ට සහන ලබා 
දීම සඳහාත් අවශ්ය පියවර ෙගන තිෙබනවා. තව මාස 
එකහමාරකින් මාස් කන්නෙය් වැස්ස එනවා.  ඒ වැස්ස එද්දී  ඒ 
අයට තමන්ෙග් ෙගොවිතැන් දියුණු කරන ගන්න පුළුවන්. අද ඒ 
අයෙග් ආර්ථිකය බිඳ වැටිලා.   අපි රක්ෂණ කමයක් මඟින් සහන 
ලබා දීම විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ අයට අවශ්ය බීජ, ආම්පන්න ලබා 
දීලා නැවතත් ඒ ෙගොවි පවුල්වලට නැඟිටින්න අවශ්ය ශක්තිය ලබා 
දීලා තිෙබනවා.  ඔවුන්ට මීට ෙපර කිසි දිනක ලැබී නැති විධිෙය්  
සහන ලබා ෙදන්න අෙප්  රජය කටයුතු කරලා තිෙබනවා.   බදු බර 
තිබුණාට, පිට රටවලට ණය ෙගවන්න තිබුණාට එවැනි 
තත්ත්වයක් තුළත් අපි ඒ අවශ්ය පියවර ගන්නවාය කියන එක මා 
පැහැදිලිව කියනවා.  

ඊළඟට, එම ෙගොවීන්ට බැංකු හරහා  අඩු ෙපොලියට ණය ලබා 
දීෙම් සහන කමයක් අපි ෙයෝජනා කර තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි. මා වගකීමක් ඇතිවයි එය කියන්ෙන්. අද රජය 
සමුපකාර බැංකු හරහා  විශාල මුදලක් ස්වයං ව්යාපාරවලට නිදහස් 
කරලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් ෙගොවි පවුල්වල ආර්ථිකය නඟා 
සිටුවන්න ඕනෑ. ෙම් සම්බන්ධෙයන්  ඊළඟ කැබිනට් මණ්ඩල 
රැස්වීමට මමත් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා.  ඒ අයෙග් වගාව 
දියුණු කර ගැනීමට, ආර්ථිකය දියුණු කර ගැනීමට අපි රජයක් 
විධියට බැංකු සහ විවිධ ක්ෙෂේත හරහා සහන ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කළ යුතුයි.   කෘෂිකර්මය ෙවන්න පුළුවන්; ෙවනත් කර්මාන්තයක් 
ෙවන්න පුළුවන්, ඒ සෑම කර්මාන්තයකටම ඒ ආකාරයට සහන 
ලබා ෙදන්න කටයුතු කළ යුතුයි කියලා මා කැබිනට් මණ්ඩලයට 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "විනාශ වූ පවුල්වලට 
රුපියල් 10,000ක් ෙදනවාය කිව්වා, ඒ මුදලින් රක්ෂණය සඳහා 
රුපියල් 1,350ක මුදලක් කපා ගත්තා"යි කියලා අෙප් අනුර 
දිසානායක මන්තිතුමා දැන් කිව්වා. ඒ පශ්නය හරිහැටි මතු වුෙණ් 
නැහැ. ඒ පශ්නය මතු කරලා, ඒ ගැනත් අපට කථා කරන්න 
පුළුවන්. ඊෙය් අඟහරුවාදා කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී අපි ෙම් ගැන 
කථා කළා. රක්ෂණය සඳහා කැපුවාය කියන රුපියල් 1,350 
ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරලා, කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී ඒ 
සම්බන්ධෙයන් සාධාරණයක් කරන්න සාකච්ඡා කළා.  

අෙප් ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්නවා. ඒ පවුල්වලට ලබා ෙදන ආහාර දව්ය ගැන අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
රුපියල් 5,000ක් ෙදන වැඩ පිළිෙවළ තුළ අපි එක්තරා 
පමාණයකට පිටි ෙදනවා. සහල් හිඟයක් තිෙබන නිසා අෙප් රිසාඩ් 
බදියුදීන් ඇමතිතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා, ඒ මුදලට ඇතුළත්ව 
හාල් කිෙලෝ 5ක් ෙහෝ ලබාදීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කරන්න අපට පුළුවන්ද කියලා බලන්නම්. රජයට වැය බරක් 
තිබුණත් අපි ඒ පවුල් ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. ඒ අයෙග් ආර්ථිකය, 
ජීවන රටාව අපි ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. එදිෙනදා ජීවිතය 
ෙගනයන්න පවුලකට මාසයකට අඩු වශෙයන් හාල් කිෙලෝ 5ක් 
දීලා, සති ෙදකකට වරක් රුපියල් 2,500 බැගින් රුපියල් 5,000ක් 
සඳහා අනික් බඩු දව්ය ලබාදීෙම් කමය ගැනත් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න පුළුවන්. යම් යම් පෙද්ශවල පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
මාර්ගෙයන් ෙතොරතුරු එකතු කරලා තමයි ෙම් මුදල් ෙදන්ෙන්. 
එෙහම මුදල් දීෙම්දී අඩු පාඩු සිද්ධ ෙවලා ඇති. ගාම නිලධාරි 
මාර්ගෙයන්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් මාර්ගෙයන්, දිසා ෙල්කම් 
මාර්ගෙයන් ඒ අවශ්ය මුදල් භාණ්ඩාරෙයන් නිදහස් කරනවා. ඒ 
මුදල් භාණ්ඩාගාරෙයන් නිදහස් කර ලබාදීෙම් වැඩ පිළිෙවෙළේදී 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් සියලුෙදනාම වග කීමක් ගන්න ඕනෑ.  

අෙප් රාජ්ය ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. අෙප් 
වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ ඇමතිතුමා ෙම් ගරු 
සභාෙව් ඉන්නවා. ෙම් පෑවිල්ෙලන් බඩ ගින්ෙන් දුක් විඳින්ෙන් 
මිනිසුන් විතරක් ෙනොෙවයි. සතා සිවුපාවාත් බඩගින්ෙන් ඉන්නවා. 
අද අලියාට වතුර නැතිව ගමට යනවා. එෙහම ගිහින් ළිංවල 
වැෙටනවා, මැෙරනවා, පිපාසෙය් මැෙරනවා, බඩ ගින්ෙන් 
මැෙරනවා. අෙප් රාජ්ය ඇමතිතුමා ෙම් ෙවලාෙව් ඉතා ෙහොඳ වැඩක් 
කරන බව මා කියන්නම්. වාරිමාර්ග රාජ්ය ඇමති විධියට එතුමා 
තඹුත්ෙත්ගම පෙද්ශෙය් කැලෑවල්වලට වතුර දීම, වැව් හෑරීම 
කරනවා. ලංකාෙව් වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව මා අගය 
කරනවා. අන්න ඒකයි සංහිඳියාව කියන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැඩි නියඟය නිසා පීඩාවට 
පත් වුණු පවුල් දිස්තික්ක 8ක් තුළ ඉන්නවා. ෙම් වන කල් අපි 
රුපියල් බිලියන 1.46ක් ෙගවලා තිෙබනවා, නියං සහනාධාර 
සඳහා. අපි ඉදිරියටත් ඒ සහනාධාර ෙදනවා. ෙම් පෑවිල්ෙලන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පීඩාවට පත්වුණු පවුල් 5,99,800ක් පමණ දිස්තික්ක 9ක ඉන්නවා. 
ඒ සියලු ෙදනාටම සහනාධාර ෙදනවා. අෙප් ආපදා කළමනාකරණ 
ඇමතිතුමා ගම්වලට බවුසර් 6,000ක් පමණ දැනට දීලා තිෙබනවා.  
මෙග් අමාත්යාංශය -මා- ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙයන් 
බවුසර්, ටිපර් 10ක් ඉල්ලුවා. ඒ ෙමොකටද? කැලෑ ගිනි ගන්නවා. 
සතුන්ට වතුර ෙදන්න ඕනෑ. ඒ කැලෑ වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයිතිද, වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයිතිද කියලා නැහැ, ගින්නක් ආෙවොත් ඒ 
ගින්න නිවන්න ඕනෑ. ගමට ඕනෑ නම් අපි ඒවාත් ෙදන්නම්. අපි 
එෙහමයි, සංහිඳියාව ඇති කරන්ෙන්. අපි ඒ විධියට කියා කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙහට අනිද්දා වැස්ස 
එනෙකොට ආපදාවට ලක්වන පෙද්ශවල ඉන්න අයට අත ෙදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන අපි හිතන්න ඕනෑ. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
රජෙය් අවධානය ෙයොමු වනවා. එක පවුලක්වත් බඩ ගින්ෙන් 
මැෙරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. උතුෙර්ද, දකුෙණ්ද, නැ ෙඟනහිරද 
කියලා නැහැ, අපි ඒ පවුල් ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. දැනුත් එක්තරා 
පමාණයකට වැස්ස ලැෙබනවා.  

අපට තිෙබන තවත් පශ්නයක් ඊෙය් කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දීත් 
සාකච්ඡා කළා. වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකරණ ඇමති හැටියට 
මා 2002දී  machineriesවලින් tube wells හදන එක ගැන 
පතිපත්තියක් ෙගනාවා.  

එක එක ෙපෞද්ගලික සමාගම් ගිහිල්ලා ළිංවල tube wells සවි 
කරනවා. ඊට පස්ෙසේ අල්ලපු ඉඩෙම්ත් සවි කරනවා. එතෙකොට 
වතුර සම්පූර්ණෙයන්ම හිෙඳනවා. ඊට පස්ෙසේ ළිං අයිතිකරුෙවෝ 
පැමිණිලි කරනවා. ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය 
යටෙත් ඇති ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයත්, ජාතික 
ජල සම්පත් මණ්ඩලයත් සහතික කරන ස්ථානවල පමණක් එම 
tube wells සවි කර එහි පාලනයක් ඇති කිරීමට රජය තීරණය කර 
තිෙබනවා. ඉඩෙමන් ඉඩමට නළ ළිං හාරන්න ගිෙයොත් ඔක්ෙකෝම 
ජලය විනාශ ෙවනවා.  

ඊළඟට, ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ලුණු වතුර එනවා. ඊට පස්ෙසේ 
kidney සම්බන්ධ අසනීප තත්ත්වයන් එනවා. ෙමවැනි පශ්න ඇති 
වන නිසා අපි tube wells සවිකිරීම පාලනය ෙනොකෙළොත් සියලුම 
ජනතාව ෙලඩ්ඩු බවට පත්ෙවනවා වාෙග්ම ෙපොෙළොවත් 
ෙව්ෙළනවා. එම නිසා ඊෙය් කැබිනට් මණ්ඩලය දැඩි ෙලස 
සාකච්ඡා කර එහි පාලනයක් ඇති කළ යුතුයි කියා තීරණයක් 
ගත්තා. අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා කිව්වා, "2002 වර්ෂෙය් 
වාරිමාර්ග ඇමති විධියට ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා 
ෙගනාපු චකෙල්ඛය තමයි හරි" කියලා. මම එදා තීරණය කළා, එහි 
පාලනයක් ෙනොකෙළොත් අෙප් සියලුම ජල උල්පත් විනාශ ෙවනවා 
කියලා. ඊට පස්ෙසේ ළිංවලට ලුණු වතුර ඇෙදනවා, kidney 
සම්බන්ධව අසනීප ඇතිෙවනවා. ඒ නිසා ෙම්ක සිදුකිරීම ඉතාම 
වැදගත්, අපි ඒ විධියට කියා කරනවා. 

ෙම් නියඟයත් එක්ක ඊළඟට ගංවතුර එන්න පුළුවන්. ගංවතුර 
වැළැක්වීම සඳහාත් අප සියලුමෙදනා වගකීම් ගන්න ඕනෑ. අපි 
ඔක්ෙකෝම එකතුෙවලා ගංවතුෙරන් ෙබ්ෙරන්න රජයක් විධියට 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න ලැහැස්ති විය යුතුව 
තිෙබනවා. මට මතකයි, මීට ෙපර පස් අවුරුදු පෑවිල්ලක් ඇතිවුණා.
[බාධා කිරීමක්] ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා අහපු පශ්නවලට 
මම උත්තර දුන්නා. ඒ ෙවලාෙව් ඔබතුමා එළියට ගිහින් හිටිෙය්. 
ඔබතුමා අපි අගය කරන අදහස් කිහිපයක් දුන්නා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඇමතිතුමාට ලබා දුන් කාලය නම් දැන් අවසන්ෙවලායි 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒ පෑවිල්ල ඇතිවුණු 1970-1977 කාලෙය් ජනතාව දුක් විඳපු 

හැටි මම දැක්කා. එවැනි යුගයක් අපට නැවත පාර්ථනා කරන්න 
බැහැ. ෙකෙහල් බඩ කාපු හැටි මට මතකයි. 1972 දී කලාවැව 
මැතිවරණ කටයුතුවලට ගිය ෙවලාෙව් මම දැක්කා, ඒ පෑවිල්ල 
නිසා ඒ පැත්ෙත් ජනතාව  දුක් විඳපු හැටි. ඒ ඡන්දයට ගිහිල්ලා 
අන්තිමට මමත් අසනීප ෙවලායි ආපහු ආෙව්. ඒ නිසා ඔක්ෙකෝටම 
වැඩිය ජනතාව ෙලොකුයි, ඒ වාෙග්ම ගහ ෙකොළ සතාත් ෙලොකුයි. 
ෙම් නියඟයට මුහුණ දීම සඳහා කියාත්මක කරන වැඩ පිළිෙවළට 
සම්පූර්ණ සහාය දීමට ෙම් රජය ලැහැස්තියි. ඒ පෙද්ශ සංවර්ධන 
කිරීමටත්, නියං ආධාර ලබා දීමටත්, නියඟෙයන් පීඩාවට පත් 
ජනතාවට නැවත ෙගොඩඒම සඳහා බැංකු වැනි ක්ෙෂේතවල සහාය 
ලබා ගැනීමටත් ඊළඟ කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීෙම්දී සාකච්ඡා 
කරන්න කැබිනට් මණ්ඩලය  ඔක්ෙකෝම ඉන්නවා. අපි ෙම් පශන් 
ටික පැහැදිලිවම සාකච්ඡා කරලා දැඩි තීරණ ගන්නවා. ෙමොකද, 
ජනතාව උකස් කළ රන් භාණ්ඩ ෙවන්ෙද්සි කරන්න ෙදන්න 
බැහැ. ඒ ජනතාව අහිංසකයි. ඒ නිසා අපි ඒක තාවකාලිකව 
නවත්වන්න ඕනෑ. 2015 ජනවාරි 8වැනිදා මැතිවරණයට ෙපර අපි 
සහතිකයක් දුන්නා, පසුගිය රජය කාලෙය් ජනතාව උකස ් කර 
සින්න ෙවන්න යන රන් භාණ්ඩ ෙබ්රලා ෙදනවා කියලා. අපි ඒවා 
ෙබ්රලා දුන්නා. මම ෙයෝජනා කරනවා, අපි ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
නැවතත් කියාත්මක කරලා එම අහිංසක ජනතාවෙග් පවුල්වල 
ආර්ථිකය දියුණු ෙවනකල් ඒවා ආරක්ෂා කර ෙදන්න කටයුතු 
කරන්නය කියා.  

කාලෙව්ලාව අවසන් බව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
දැනුම් දුන්නා.  රජයක් විධියට අපි සෑම දිසත්ික්කයකම සිටින 
ජනතාව ෙවනුෙවන් නියං ආධාර වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන 
බව මම පැහැදිලිව පකාශ කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Thank you.  The next speaker is the  Hon. 

Gnanamuthu Srineshan, but he is not present in the 
House.  The Hon. Douglas Devananda can speak next. 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ටීඑන්ඒ පක්ෂය ෙවනුෙවන් මමත් කථා කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
කථික ලැයිස්තුව එවලා තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමා. 

ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මන්තීතුමාට පස්ෙසේ ගරු ඩග්ලස් 
ෙද්වානන්ද මන්තීතුමා කථා කරන්ෙන්. එතුමාට පස්ෙසේ ඔබතුමා 
කථා කරන්න. [බාධා කිරීමක්] Is it okay with you? 

803 804 

[ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා  මහතා] 
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ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
එෙහම නම් අද මට කථා කරන්න ෙවලාව එපා. මෙග් 

ෙවලාවත් එතුමාටම ෙදන්න. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
That has to be informed by the Party Leader. The Hon. 

Douglas Devananda, please. 

 
[பி.ப. 2.36] 

 

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

இலங்ைகயில் 20 மாவட்டங்களில் ஏற்பட்ட க ைமயான 
வரட்சி காரணமாக 2017ஆம் ஆண்  ஆகஸ்ட் மாதம் 22ஆம் 
திகதி வைரயி ம் 137 பிரேதச ெசயலகப் பிாி களில் 3,69,354 
கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 12,70,673 ேபர் பாதிக்கப் 
பட் ள்ளதாக அனர்த்த காைமத் வ மத்திய நிைலயத்தின் 
அறிக்ைககள் கூ கின்றன. ேம ம் 2016ஆம் ஆண்  சம்பர் 
19ஆம் திகதி தல் 2017ஆம் ஆண்  ஆகஸ்ட் 22ஆம் திகதி 
வைரயிலான காலப்பகுதியிேலேய ேமற்குறிப்பிட்ட 
எண்ணிக்ைகயாேனார் பாதிக்கப்பட்டனர். இேதேவைளயில் 
ஆகக்குைறவாகக் கண்  மாவட்டத்திேலேய 870 
கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 2,680 ேபர் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர் 
என் ம் வெர யா, க த் ைற, ெகா ம் , மாத்தைற, கா  
ஆகிய 5 மாவட்டங்க ம் வரட்சியினால் பாதிக்கப்படவில்ைல 
என் ம் அனர்த்த காைமத் வ நிைலயம் ேம ம் 
அறிவித் ள்ள . இப் ள்ளிவிபரங்கள் ேதசிய மட்ட வரட்சிப் 
பாதிப் ப் பற்றிய சு க்கமான தகவல்கள் ஆகும். இங்கு வரட்சி 
பற்றிய விவாதத்தில் நாம் பங்குெகாள் ம்ேபா  சில 
மாவட்டங்களில் மைழ ெபய்ய ம் ஆரம்பித் ள்ள . இந்த 
நிைலயில், உள் ராட்சி மன்றப் பிரேதசங்களி ம் 
வனவிலங்குகள் பா காப் ப் பிரேதசங்களி ம் மக்க க்கும் 
விவசாயச் ெசய்ைகக க்கும் விலங்குக க்கும் ஏைனய 
உட்கட்டைமப் க க்கும் வரட்சியினால் ஏற்பட்ட ேசத 
விபரங்கைள இச்சைபக்கு விளக்குமா  அைமச்சர் 
அவர்கைளக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

ஓேசான் பைடயில் ஓட்ைட வி ந்  ேகாளம் 
ெவப்பமைடவதனால் ஏற்ப கின்ற காலநிைல 
மாற்றத்தினாலான அதிக மைழ ழ்ச்சி காரணமாகத் திடீர் 
ெவள்ளம் ஏற்ப வதனா ம் நீண்டகால வரட்சி காரணமாக ம் 
பல்ேவ  வாழ்க்ைகப் பிரச்சைனக க்கு மக்கள் 

கம்ெகா க்க ேநாி கின்ற . ெதன்னிலங்ைகயில் ஏற்பட்ட 
திடீர் ெவள்ளம் மற் ம் மண்சாி  நிகழ் கள் மக்க க்குச் 
ெசால்ெலாணாத் யரத்ைத ம், நிவாரணம் வழங்கேவண் ய 
காரணத்தால் அரசுக்கு அதிக ெசலவினத்ைத ம் 
ஏற்ப த்திய . அேதேபான்  கடந்த ஆ  மாதங்க க்கும் 
ேமலாக இலங்ைகயின் 20 மாவட்டங்களில் நில ம் க ம் 
வரட்சி காரணமாக 12 இலட்சத்திற்கும் ேமற்பட்ேடார் 
பாதிக்கப்பட்டேதா , ெநற்பயிர் உட்பட விவசாயப் பயிர்கள் 
நாசமைடந்தன. பயன்த  ட்  மி கங்க ம் பறைவக ம் 
ெசத்  ம ந்தன. ஆ க ம் குளங்க ம் கிண க ம் ஏைனய 
நீர் ஊற் க்க ம் வரண் ேபாயின. ெமாத்தத்தில் மக்கள் 
அைனவ ம் வாழ்வின் லாதாரங்கைள இழந்  
ைகேசதப்ப ம் நிைலக்குத் தள்ளப்பட் ள்ளனர். தற்ெபா  

விலங்குக டன் ேசர்ந்  மனிதர்க ம் 'தண்ணீர் தண்ணீர்' 
என்  தாகத்ேதா  அைலகின்றனர். இந்தச்சந்தர்ப்பத்தில் 
ெதன்னிந்திய பிரபல சினிமா ைடரக்டர் ேக. பாலச்சந்தர் 
அவர்கள் ன்  தசாப்தங்க க்கு ன்னர் 'தண்ணீர் தண்ணீர்' 
என்ற ெபயாில் ஒ  திைரப்படத்ைத ெவளியிட் த் தண்ணீாின் 

க்கியத் வத்ைத ம் ேதைவைய ம் மக்க க்கு 
உணர் ர்வமாக ெவளிப்ப த்திய  இப்ெபா  என் 
ஞாபகத்திற்கு வ கின்ற .  

இயற்ைகயின் தாக்கத்தினால் பாதிக்கப்பட் ள்ள 
மக்க க்கு உடன யாக மத்தியகால, நீண்டகால 
நிவாரணங்கைள வழங்கி, மக்கைள வழைமயான நாளாந்த 
வாழ்க்ைகக்குத் தி ப்பேவண் ய  அரசாங்கத்தின் தைலயாய 
கடைமயாகும். இ ந்தேபாதி ம், கடந்த இரண்  
வ டங்களாக இவ்வாறான இயற்ைகயின் தாக்கத்திற்கு மக்கள் 
உட்ப ம்ெபா  ஆட்சியாளர்கைளத் திட் வ  அவர்களின் 
உணர்ச்சி வழிப்பயணத்தின் ஒ  ேதாற்றப்பாடாகும். இதைன 
ைவத்  அரசியல்வாதிகள் சுயலாப அரசியல் ெசய்யக்கூடா  
என்பேத எம  நிைலப்பாடாகும். எனேவ, அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சும் ஏைனய சம்பந்தப்பட்ட 
அைமச்சுக்க ம் திைணக்களங்க ம் அதிகாரசைபக ம் 
மக்க க்கு உடன யாக நிவாரணம் வழங்கேவண் ம். த ல் 
மக்க க்குக் கு தண்ணீர் வழங்குவதற்குத் தாங்கிகைள ம் 
'ப சர்' லம் தண்ணீைர ம் கிராம மட்டத்திற்குக் 
ெகாண் ெசன்  வழங்குவதற்கான வசதிகைளச் ெசய்ய 
ேவண் ம். நிவாரணச் ேசைவகள் பற்றி மக்க க்கு 

ன்னறிவித்தல் ெகா க்க ேவண் ம். வரட்சியினால் வற்றிப் 
ேபான நீர் லங்கைளத் ர்வாாி ஆழப்ப த் வதற்கும் 
நீேராைடகள், ஆ கள், கிண கைளத் ப் ர  ெசய்வதற்கும் 
வரட்சியினால் வாழ்வாதார லங்கைள இழந் நிற்கும் 
மக்க க்குப் னர்ஜீவனம் அளிப்பதற்கான திட்டங்கைளத் 
தீட்  கிராம, பிரேதச, மாகாண சைப மட்டங்களில் 
கலந் ைரயா , உடன யாகச் ெசய்ய ேவண் ய திட்டங்கைள 
நைட ைறப்ப த் வதற்கும் களத்தில் இறங்க ேவண் ம். 
இதற்கு அரசாங்கம் நிதி வழங்கேவண் ம். அைதவி த் , 
அரசாங்க அதிகாாிகள் மக்கைள ேவ  திைசயில் 
தி ப் கமாகக் கூட்டங்கைள மட் ம் நடத்திப் ேபாக்குக் 
காட் , குண் ச் சட் க்குள் குதிைர ஓட்டக்கூடா .  

இச்சந்தர்ப்பத்தில் ெகௗரவ நிதி அைமச்சர் அவர்களிடம் 
ஒ  ேவண் ேகாைள வி க்க வி ம் கின்ேறன். இறக்குமதி 
ெசய்யப்ப ம் ஜப்பான் ேமாட்டார் ைசக்கிள்க க்கும் 
இைணயச் ேசைவக க்கும் வாிச்ச ைகைய அளித்தைமையப் 
பாராட்ட வி ம் கின்ேறன். ஆனால், அைமச்சர் அவர்கள் 
நாட் ல்  வரட்சியா ம் ெவள்ளத்தா ம் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்க க்கு தண்ணீர் விநிேயாகம் ெசய் ம் 'ப சர்'க க்கும் 
பால் ேசகாிக்கும் 'ப சர்'க க்கும் இறக்குமதிச் ச ைக 
அளித்  'ப சர்'க க்கு நாட் ல் நில கின்ற 
தட் ப்பாட்ைட ம் குைறத்தி க்க ேவண் ம். எனேவ, 
'ப சர்'க க்கும் இறக்குமதிச் ச ைக அளிப்பேதா , 
உள்நாட் ல் தயாாிக்கக்கூ ய 'ப சர்' தாங்கிக க்கும் 
வாிச்ச ைக அளிக்குமா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

அத் டன் விைதெநல், ேசதனப்பசைள, ந ைகப் 
ெபா ட்கள், கைளெகால் கள் ேபான்ற விவசாய 
உள்ளீ கைள மானியத் திட்டத்தின்கீழ் சகாய விைலயில் 
அல்ல  மானால் இலவசமாக வரட்சியினா ம் 
ெவள்ளத்தினா ம் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிக க்கு 
உடன யாக வழங்க ேவண் ம். தற்ெபா  பயன்த  ட்  
விலங்குகளான ஆ , மா , ேகாழி வளர்ப்ேபார் தண்ணீர் 
ேத ப் பல ைமல் ரம் தம  பட் கைளச் சாய்த் க்ெகாண்  
நீ க்காக ம் உண க்காக ம் அைலந்  திாிகின்றார்கள். 
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எனேவ, பயன்த  விலங்குகைள ம் பறைவகைள ம் 
பா காக்க ேவண் ம். இதற்காக மைழ நீைரச் ேசமித் ப் 
பயன்ப த்த மக்க க்கு விழிப் ணர்  ஊட்ட ேவண் ம்.  

ேமய்ச்சல் நிலங்களில் ற்றைரகள் வரட்சியினால் வரண்  
ம ந் ள்ளன. இதனால், பால் த ம் கறைவப் பசுக்க க்கு 

ல்ைல ெவட்  ாியா, சீனி, உப் க் கலைவ ேசர்த்  
சத் ணவான silage ெசய்   உணவளிக்க இயலா ள்ளதால், 
பால் உற்பத்திைய அதிகாிக்க யாமல் உள்ள . பால் 
பற்றாக்குைறயான  பா ண  ேதைவப்ப ம் 
குழந்ைதகைள ம் கர்ப்பிணித் தாய்மாைர ம் பாதிக்கும். 
எனேவ, வட மாகாணத்தின் அைனத்  மாவட்டங்களி ம் 
சீைமக் கி ைவ, வரசு, அகத்தி, ங்ைக, வாைழ ேபான்ற 
தாவரங்களின் ந ைகப் ெபா ட்கைள மக்க க்கு இலவசமாக 
விநிேயாகிக்க ேவண் ம். அ மட் மல்லாமல், 
கால்நைடக க்குத் ேதைவயான பிண்ணாக்கு, ேசாளக்கலைவ 
ேபான்ற அடர் தீவனங்கைளக் குைறந்த தீர்ைவயில் 
இறக்குமதி ெசய் , சகாய விைலயில் கூட் ற க் 
கைடகள் லம் மக்க க்கு விநிேயாகிக்க ேவண் ம். 
சமகாலத்தில் விலங்குக க்கான அடர்தீவனங்களின் 
உள்நாட்  உற்பத்திைய ம் அதிகாிக்க நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ம்.  

இலங்ைகயில் இவ்வாண் ல் ஏற்பட்ட வரட்சியான , 
கடந்த பத்  மாதங்களில் விவசாயப் பயிர்கைள ம் 
விலங்குகைள ம் பாாிய அழி க்கு உட்ப த்தி ள்ள . 
இவ்வரட்சி கடந்த நாற்ப  ஆண் களில் ஏற்பட்ட 
வரட்சிகளில் க ைமயான  என்  ஐக்கிய நா கள் உண  
மற் ம் விவசாய நி வனத்தின் - UNFAO- அறிக்ைககள் 
கூ கின்றன. இவ்வரட்சியின் காரணத்தினால் இவ்வாண் ல் 
ெநல் விைளச்சல் கடந்த ஆண் ம் பார்க்க நாற்ப  தம் 
குைற ம் என் ம் கடந்த ஐந்  ஆண் களின் சராசாி 
விைளச்சல் மகசூல்க டன் ஒப்பி ம்ேபா  35 தத்தால் 
குைற ம் என் ம் இ  2004ஆம் ஆண் ன் பின்னர் 
கிைடக்கப்ெப ம் குைறந்த விைளச்சல் ஆகும் என் ம் எதிர்  
கூறப்பட் ள்ள . இலங்ைகயின் ெதாழிற்பைடயில் - labour 
force- அண்ணளவாக 25 தமாேனார் விவசாயத்தில் 
ஈ பட் ள்ளைமயால் இலங்ைகயின் ெபா ளாதாரத் க்கு 
விவசாயத் ைறயினால் வழங்கப்ப ம் பங்களிப்  பாாிய 
தாக்கத் க்குள்ளாகும் என்  கூறப்ப கின்ற . நம  
ெபா ளாதாரத்தில் விவசாயமான  ெமாத்தத் ேதசிய 
உற்பத்தியின் 08 சத தமள க்குப் பங்களிப் ச் ெசய்கின்ற  
என்ப  இங்கு குறிப்பிடத்தக்க . 

இலங்ைகயின் வரலாற்றில் ஆதிவாசிகளின் காலம், ஆாிய-
திராவிடர் காலம், ேபாத் க்ேகயர் காலம், ஒல்லாந்தர் காலம், 
ஆங்கிேலயர் காலம் என்  வரலாற் க் காலகட்டங்கள் 
விளக்கப்ப கின்றன. ஆனால், நாம் இப்ெபா  சீனர்க ம் 
இந்தியர்க ம் அடங்கிய 'சின் யா'வின் காலத்தில் 
வாழ்ந் ெகாண் க்கின்ேறாம். இ  தவிர்க்க யாததாகும். 
காரணம் என்னெவன்றால், இவ்வி  நா க ம் ஆசியாவின் 
வளர்ச்சிக்காகப் பாாிய பங்களிப்ைபச் ெசய்வேதா , 21ஆம் 

ற்றாண்ைட ஆசியாவின் ற்றாண்டாக மாற் ம் என் ம் 
ெபா ளியலாளர்கள் எதிர்  கூ கின்றனர்.  

நாட் ன் ெபா ளாதார வளர்ச்சிைய நல்லாட்சி 
அரசாங்கத்தின் ெபா ளாதாரத் திட்டங்களின்ப  உயிர்ப்பித்  
ஊக்கப்ப த்த ேவண் ம். எனேவ, நல்லாட்சி அரசாங்கம் 
சந்திரமண்டலத்தில் இ ந்ேத ம் லதனங்கைளத் 

ேத ப்பி த்  இவ்வரசாங்கத்தின் ஆட்சிக்காலத் க்குள் 
மக்கள் எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம். இச்சைபயில் விவாதங்கைள 
ெவல் வ  க்கியமல்ல, உடன யாகத் ெதாழிற்பட 
களத்தில் இறங்குவேத க்கியமாகும். இ  அரசாங்கத்தின் 
தைலயாய கடைம மாகும். இந்நாட்  மக்க க்கு 
அளிக்கப்பட்ட நல்லாட்சி அரசின் வாக்கு திகைளத் 

ாிதமாகச் ெசயற்ப த்த ேவண் யேத காலத்தின் கட்டாய 
ேதைவயாகும்.  

அேதேநரம், வட மாகாணத்தி ள்ள கிராமத்  மண்ணின் 
ைமந்தர்கள் ெதாழில் ேத  நகரங்கைள ேநாக்கி ம் மத்திய 
கிழக்கு நா க க்கும் ெசல் ம் இக்கட்டான நிைலைமக்குத் 
தள்ளப்பட் ள்ளார்கள். இவ்வா  எம  இைளஞர்க ம் 

வதிக ம் ெதாழில் ேத ப் லம்ெபய ம்ெபா  
ெதாழிலாளர்கள் பற்றாக்குைற நாட் ல் ஏற்ப கிற . 
ஏற்ெகனேவ விவசாயம் மற் ம் கட் ட நிர்மாணத் ைறயில் 
ெதாழிலாளர்க க்கான பாாிய பற்றாக்குைற நில கின்ற . 
இந்த நிைலயில் உள்நாட் த் ெதாழிலாளர்கைளப் ேபாதியள  
நாம் உ வாக்கா விட்டால், 'சின் யா'வி ந்  
ெதாழிலாளர்கைள இறக்குமதி ெசய்யேவண் ய சங்கடமான 
நிைலக்கு எம  நா  தள்ளப்ப ம் என்  
எதிர் கூறேவண் ள்ள . 

அரசாங்கம் வரட்சியினா ம் ெவள்ளத்தினா ம் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு நிவாரணம் வழங்குவதற்கு 109 
பில் யன் பாய் ேதைவப்ப வதாக மதிப்பிட் ள்ளெதன 
அறியவ கிற . அதற்கு நிதியி வதற்காக அைமச்சுக்களின் 
பாதீ களி ந்  10 தத்ைத ெவட் , 65 பில் யன் 

பாையப் ெபற ம் என் ம் ேமலதிகமாகத் ேதைவப்ப ம் 
ெதாைகயான 44 பில் யன் பாையக் கடன் லம் ெபற்  
நிவாரணங்கைள ம் நட்டஈ கைள ம் வழங்க அரசாங்கம் 
நடவ க்ைக எ க்க ள்ளதாக ம் அறிகின்ேறாம். இைதச் 
ெசய்வதற்காக சகல அைமச்சர்க ம் ஒத் ைழப்ைப 
வழங்குவேதா , அதிகாாிக ம் விைரவான நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். மக்கள் பயனைடயக்கூ யதாக 
இைத அரசாங்கம் ெசய்ய ேவண் ெமன்  நாம் 
எதிர்பார்க்கின்ேறாம். ேம ம், இம் யற்சிக்கு உலக உண  
விவசாய நி வனம், USAID, JICA ேபான்ற சர்வேதச 
நி வனங்களிடமி ந் ம் அவசியமான ெதாழில் ட்ப 
ஆேலாசைனகைள ம் ஏைனய உதவிகைள ம் ெபற் , ஏைழ 
விவசாயிக க்குப் பயன்த  விவசாயத் திட்டங்கைளச் 
ெசயற்ப த்தேவண் ம் என் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

இம்மாதம் 20ஆம் திகதி ஞாயிற் க்கிழைம ெவளியான 
"Ceylon Today" வாரப் பத்திாிைகயில் ஆசிாியத் 
தைலயங்கத்திற்குத் "தண்ணீர்" என்  தைலப்பிட் , 
தற்ேபாைதய வரட்சிையப் பற்றி ம் அரசாங்கம் எ க்க 
ேவண் ய நடவ க்ைக பற்றி ம் அதன் ஆசிாியர் 
எ தி ள்ளார். இதில் பல க த் க்கள் அடங்கி ள்ளதால் 
அரசாங்க அதிகாாிக க்கும் ெகாள்ைக திட்டமி பவர் 
க க்கும் பிரேயாசனமாக இ க்கும் என்  க தி அந்த 
ஆசிாியத் தைலயங்கம் அடங்கிய பக்கத்ைதச் சபாபீடத்தில்  
*சமர்ப்பிக்கின்ேறன். Sunday's "Ceylon Today" ஆசிாிய க்கு 
என  பாராட் க்கள்! 

807 808 

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

[ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා] 
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 நான் இச்சைபயில் ெதாிவித் ள்ள க த் கள் ெதாடர்பாக 
ஜனாதிபதி, பிரதம அைமச்சர் மட்டத்தில் ெசயற்ப ம் அனர்த்த 
நிவாரணச் ெசயலணி கவனத்தில் எ த்  நிவாரணத் 
திட்டங்கைள விைரவாக மக்க க்கு வழங்குமா ம் மக்களின் 
பிரச்சிைனகைளத் தீர்க்குமா ம் ேகட் க்ெகாண் , என  
உைரைய நிைற ெசய் ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.  

 
[අ.භා. 2.50] 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ඉතාම වැදගත් ඒ වාෙග්ම 

මහ ජනතාවට බලපාන පධාන කාරණයක් සම්බන්ධෙයන් තමයි 
අද සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් විවාදය පැවැත්ෙවන්ෙන්. ඇත්ත 
වශෙයන්ම කිව්ෙවොත්, ෙම් වර්ෂය තුළ පශ්න ෙදකකට රජය මුහුණ 
දීලා තිෙබනවා. එකක් පධාන වශෙයන් ඇති වූ ගංවතුර තත්ත්වය. 
ගංවතුර ආරම්භ වුෙණ් මැයි මාසෙය් 25ෙවනි දා මධ්යම රාතී 
12.00න් පසුවයි. ජුනි මාසෙය් 05 දක්වා දැවැන්ත ගංවතුර 
තත්ත්වයකට රජය මුහුණ දුන්නා. ඒ වාෙග්ම ඊට පථම සිට පවතින  
නියඟය සම්බන්ධ විශාල පශ්නයටත් රජයක් හැටියට මුහුණ දීලා 
තිෙබනවා.   

පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 95ක්, ගාම නිලධාරි වසම් 
5,550කට ආසන්න පමාණයක් ඒ ඇති වූ ගංවතුර තත්ත්වයට  
මුහුණ දුන්නා. විෙශේෂෙයන්ම කළුතර දිස්තික්කය, ගාල්ල 
දිස්තික්කය, මාතර දිස්තික්කය, රත්නපුර දිස්තික්කය පධානෙකොට 
තවත් දිස්තික්ක ගණනාවක ඒ පශ්නය සම්බන්ධෙයන් අප රජය 
හැටියට මුහුණ දුන්නා. ඒ වාෙග්ම හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය 
ගත්ෙතොත්, එහි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 8ක් ගංවතුර 
තත්ත්වයට මුහුණ දුන්නා. ඒ වාෙග්ම කෑගල්ල, ෙකොළඹ සහ 
අනික් පෙද්ශ කිහිපයක් ද ගංවතුර තත්ත්වයට මුහුණ දුන්නා. ඒ 
එක්කම එක පැත්තක ෙමෙසේ මහ ගංවතුර තිෙයද්දී, අනික් පෙද්ශ 
නියඟයට මුහුණ ෙදමින් සිටියා.  මෙග් මතකෙය් හැටියට ගංවතුර 
පශ්නෙයන් අවතැන් වූ පවුල් 535,000ක් පමණ  යථා තත්ත්වයට 
පත් කරන්න  රජය හැටියට අවශ්ය පියවර ගනිමින් සිටියා. ඒ අතර, 
නියඟය නිසා ලංකාෙව් තවත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 144ක 
අර්බුදයකට අපට මුහුණ පාන්න සිදු වුණා.  දිස්තික්ක වශෙයන් 
බැලුෙවොත් මඩකළපුව, වවුනියාව, කෑගල්ල, කිලිෙනොච්චිය, 
මුලතිව්, මන්නාරම, පුත්තලම, යාපනය, තිකුණාමලය, 
ෙමොණරාගල, ෙපොෙළොන්නරුව, අනුරාධපුරය, කුරුණෑගල සහ 
හම්බන්ෙතොට කියන දිස්තික්ක මුල් කරගත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස 144ක්, ඒ එක්කම ගාම නිලධාරි වසම් 6,000කට 
ආසන්න පමාණයකට බලපෑ ඒ අර්බුදය ෙවනුෙවනුත් රජය 
හැටියට අපි  ෙම් වර්ෂය තුළ මුහුණ දීලා තිෙබනවා.  

එක පැත්තකින් ගංවතුර තත්ත්වයටත් අනික් පැත්ෙතන් 
නියඟයටත් රජය මුහුණ දීලා තිෙබනවා.  අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාෙග්ත් මැදිහත් වීෙමන් ෙම් තත්ත්වයන් යථා තත්ත්වයට 
පත් කරන්න අපට හැකි වුණා.  ඒ වාෙග්ම ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශය,  රජෙය් සියලු ෙදපාර්තෙම්න්තු සහ ආයතන 
සියල්ලම එක් තැන්ෙවලා එක පැත්තකින් ගංවතුරින් ඇති වූ 
තත්ත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කරමින්, අනික් පැත්ෙතන් 
නියඟයට මුහුණ දීපු සමාජය යථා තත්ත්වයට පත් කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා ෙසොයා බලනවා. නියඟය ඇති වූ දිස්තික්කවල 
නිවාස 565,000ක් පමණ ෙම් අර්බුදයට මුහුණ දුන්නා. නමුත් අෙප් 

අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා නිවාස හාරලක්ෂ ගණනක් 
කියා සඳහන් කළා මම අහෙගන හිටියා. නමුත් රජෙය්           
සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව  නිවාස 565,000කට ආසන්න පමාණයක් 
මම කලින් සඳහන් කළ දිස්තික්ක ගණනාෙව් ඇති වූ නියං 
තත්ත්වයට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. දැන් රජය මැදිහත් ෙවලා 
අවශ්ය කටයුතු සම්පාදනය කරමින් ඉන්නවා. ඒ අතර, අපි ලබා 
ෙදන දීමනාව රුපියල් 2,500යි, රුපියල් 10,000යි වශෙයන් 
කියමින් ෙනොෙයකුත් කරුණු කාරණා මතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් 
රජය හැටියට ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය සහන 
ලබාදීෙම්දී කටයුතු කළ ආකාරය ගැනත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  
උදාහරණයක් හැටියට ඒ සහන ලබාෙදන අයට සමෘද්ධි දීමනාව 
තිබුණා නම්, ෙවනත් රජෙය් දීමනා තිබුණා නම්, ඒ සියලු දීමනා 
ෙදන අතෙර් තමයි  රජය වර්තමානෙය් ගත් අනික් තීන්දු තීරණ 
කියාත්මක කෙළේ කියන එක මම ෙම් ෙවලාෙව් ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමාට මතක් කරන්න කැමැතියි.  

ඇත්ත වශෙයන්ම අඩු පාඩු තිෙබනවා නම්, ඒ සඳහා සාධාරණ 
අදහස් හා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කෙළොත් ඒවා සැලකිල්ලට අරෙගන 
ඒවා ගැන ෙසොයා බලා ෙම් වැඩසටහන ශක්තිමත් කරන්න අපට 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. ෙම් වැඩසටහන කියාත්මක කිරීෙම්දී අපි 
කාරණා ෙදකකින් ෙම් පශ්නය දිහා බැලුවා. එකක්, වර්තමානෙය් 
තිෙබන තත්ත්වයට මුහුණ දීම. අෙනක් එක, අනාගතෙය් ෙමවැනි 
තත්ත්වයන් ඇති වුෙණොත් මුහුණ දීමට රජය හැටියට ස්ථාවර වැඩ 
පිළිෙවළක් ඇති කිරීම. ෙම් නියං තත්ත්වයන් ඇති වීම ලංකාෙව් 
සිද්ධ වුෙණ් ඉතිහාසෙය් පළමුෙවනි වතාවට ෙනොෙවයි. ලංකා 
ඉතිහාසෙය් විවිධ අවස්ථාවල නියං තත්ත්වයන් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නියං ඇති වුණු අවස්ථාවල අධාර ලබා දීම් ෙම් කියන 
ආකාරයට වඩා අඩු ආකාරයකට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
ඒවා සංසන්දනය කිරීමට වඩා රජය හැටියට මහජනතාවෙග් 
පැත්ෙතන් ෙමම ආරක්ෂාව ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි 
අපි බැලුෙව්. උදාහරණයක් වශෙයන් ගත්ෙතොත්, ජනාධිපති 
කාර්යාලය මැදිහත් ෙවලා පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලට ෙබදා 
හැරීම සඳහා අලුෙතන්ම ජල බවුසර් 100ක් අෙප් අමාත්යාංශයට 
එව්වා. අපි ෙවනම අලුත් ජල බවුසර් 100ක් ජලය ෙබදා හැරීම 
සඳහා ඔය කියපු දිස්තික්කවල පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලට 
අනුයුක්ත කරලා තිෙබනවා. ඒ අලුත් ජල බවුසර් 100ත් එක්ක ඊට 
අමතරව තව ජල බවුසර් 326කට ආසන්න පමාණයක් මම කියපු 
දිස්තික්කවල පානීය ජලය ෙබදා හැරීම සඳහා පමණක් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලවලට ෙයොදවලා තිෙබනවා. ඒ අතෙර් ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙයන් ෙම් සඳහා චකෙල්ඛ නිකුත් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ චකෙල්ඛවල කියාදාමයන් පිළිබඳ යම් පශ්න 
තිෙබනවා නම්, ඒවා සාකච්ඡා කරලා නිවැරදි කරෙගන ෙම් 
වැඩසටහන තවත් ශක්තිමත් කරන්න අපට පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් ගරු 
සභාෙව් සිටින සියලු ෙදනාටම මතක් කරන්න කැමැතියි, ගං 
වතුෙරනුත්, නියඟෙයනුත් විපතට පත් ජනතාව ෙවනුෙවන් රජය 
හැටියට ෙම් වන විට රුපියල් බිලියන 100කට ආසන්න අතිෙර්ක 
මුදලක්   පාවිච්චි කරමින් සිටින බව. අපි දැනට රුපියල් බිලියන 
60ක මුදලක් ගං වතුෙරන් හානියට පත් වූ අය සඳහා ෙබදා හැරලා 
තිෙබනවා. දැන් අපට ඕනෑ කර තිෙබනවා, තවත් රුපියල් බිලියන 
60ක්. දැනට අගාමාත්යතුමා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාංශෙය් සියලු 
ෙදනා සමඟ සාකච්ඡා කරලා රුපියල් බිලියන 60ක් මුදා හැරියා. ඒ 
මුදල්  ඔක්ෙකෝම- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, ෙම්ක පකාශයට පත් කළා නම් ෙහොඳයි 

ෙන්ද? 

809 810 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැනට අපි ඒ රුපියල් 

බිලියන 60ම විපතට පත් ජනතාව අතරට යවා තිෙබනවා. තව 
රුපියල් බිලියන 60ක් ඕනෑ කරලා තිෙබනවා. නියඟෙයන් විපතට 
පත් ජනතාව සඳහා අපට තව රුපියල් බිලියන 80ක පමණ මුදලක් 
ඕනෑ කරලා තිෙබනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවූ විධිෙය් 
නියඟයකටත්, ගං වතුරකටත් මුහුණ දීලා මහජනතාවෙග් පශ්න 
අවම කරමින් අපි ෙම් කටයුත්ත ෙමෙහයවමින් ඉන්නවා. ඒ 
වැඩසටහන තවත් ශක්තිමත්ව නිවැරදිව කිරීම සඳහා ගරු 
මන්තීතුමන්ලා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරනවා නම් වඩාත් ෙයෝග්යයි 
කියලා මම හිතනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් මන්තීතුමන්ලා වාද-
විවාද කරනෙකොට අවසානෙය් bypass operation එෙක් තැනට 
තල්ලු ෙවන්න සිද්ධ වුණා. ඇත්ත වශෙයන්ම, මම ඒ ගැන 
කනගාටු ෙවනවා. මීට පථමත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු 
අගමැතිවරුන්ට, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු සභානායකවරුන්ට, 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු ඇමතිවරුන්ට එවැනි සැත්කම් කර 
තිෙබනවා. ෙම්, අෙප් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් bypass සැත්කම කළ 
පළමුෙවනි ඇමතිවරයා ෙනොෙවයි. සමහර අගාමාත්යවරුන්ට 
ජනාධිපති අරමුදෙලන් රුපියල් ලක්ෂ හාර පන්සියය වියදම් කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් විවාදය ඒ ඇමතිතුමාෙග් bypass operation එක 
ගැන සඳහන් කරන තත්ත්වයට පත් කර ගැනීම ගැන මම කනගාටු 
ෙවනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න කවුරුන් ෙහෝ 
යම් කිසි අපහසුතාවකට පත් ෙවනවා නම්, ඒ හැම ෙකෙනක්ම 
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අෙප් ෙම් සභාවම බැඳී ඉන්නවා. ඒ නිසා මම 
කැමැතියි- 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙත්රුෙණ් නැහැ. 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
 මන්තීතුමා, මම කිව්ෙව් අෙප් විවාදය අපරාෙද් ෙවන 

පැත්තකට ගියා කියලා; bypass සැත්කෙම් තැනට ගමන් කළා 
කියලා. අෙප් සමහර හිටපු ඇමතිවරුන්ට, අනික් අයට  bypass 
සැත්කම් සඳහා ඇෙමරිකාෙව් සමහර ෙරෝහල්වලට රුපියල් ලක්ෂ 
හාර පන්සියය ෙගවලා තිෙබනවා. හැබැයි, අපි ඒවා ෙම් විවාදයට 
එකතු කර ගන්නා තත්ත්වයට පත් ෙවන්න ෙහොඳ නැහැ.  ෙම් 
විවාදෙය් පෙයෝජනයක් ගැනීම සඳහා අවශ්ය කරන තැනට පත්වීම 
ඊට වැඩිය ෙහොඳයි කියන එකයි මම කිව්ෙව්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන් ෙම් විවාදය අලුත් විවාදයක් බවට පත්ෙවනවා.  
 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
නැහැ. අපි ෙදන්නා අතර විවාදයක් නැහැ. ෙමොනවා හරි 

කියන්න තිෙබනවා නම් කියන්න ගරු මන්තීතුමා. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම කලිනුත් කිව්වා, ඒ පළාත්වල ෙම් නියඟය ව්යසනයක් 

බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා කියලා. ඒ ජනතාවට ෙවනත් ආදායම් 
මාර්ග නැහැ. ඒ පෙද්ශවල ජීවත්වන සමහර අයට පිළිකා, වකුගඩු 
වාෙග් ෙරෝග තිෙබනවා; දිනපතා ඒවාට  ඖෂධ ගත යුතුව 
තිෙබනවා. නියඟය නිසා ඒ අය ෙග් ආර්ථිකය කඩා වැටුණාට 
පසුව, රුපියල් 2,500 ආහාර මල්ෙලන් පමණක් ඒ ජීවිත නඟා 
සිටුවන්න බැහැ. ඒ නිසා ඒ අයෙග් යම් සංගණනයක් කරලා ඒ 
අයට ෙබෙහත් ලබා ගැනීම සඳහා යම් ආධාරයක් ලබා දිය යුතු බව 
තමයි මෙග් ෙයෝජනාව වුෙණ්. නමුත්, ඒකට ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා 
කලබල වුණාට මට කරන්න ෙදයක් නැහැ.  

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම  ගරු 

අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාව ඉතාම වැදගත්. 
ඒ පෙද්ශවල ජීවත් ෙවන ජනතාව  පීඩාවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
මම උදාහරණයක් කියන්නම්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම්  කාර්යාල තිහයි 
තිෙබන්ෙන්; පසුගිය මාස  ෙදෙක්  එයින් දහසයකට මම ගිහින් 
තිෙබනවා.  පුත්තලම, ආනමඩුව හා මහ කුඹුක්කඩවල ඇතුළු 
පෙද්ශවල පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලටම ගිහින්, 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, අගමැතිතුමාෙග්ත්  කාර්යාල ඒකාබද්ධ 
ෙවලා  ගම් ම ට්ටෙමන් මහජනතාවත් සමඟ සම්බන්ධ වී ෙම් 
පශ්නය ෙදස අප බලා තිෙබනවා. ෙම් ෙමොෙහොත ෙවනවිට 
ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කයට වැහැලා තිෙබනවා. හැබැයි  ඒත්, 
ගරු මන්තීතුමා කියන්නා වාෙග්  අතීතෙය් තිබුණු තත්ත්වය එයින් 
විස ෙඳන්ෙන්  නැහැ. ඒ පෙද්ශයට වැහැලා දැන් යථා තත්ත්වයට 
පත් ෙවමින් තිෙබනවා. උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම් 
ෙනොච්චියාගම සහ අෙනක් පෙද්ශවලටත් ගිය සතිෙය් සුළු වැසි 
කිහිපයක් වැහැලා යථා තත්ත්වයට පත් ෙවමින් තිෙබනවා.  

රජයක් හැටියට ඉතාම අමාරු තත්ත්වයක සිටියත් ෙම් වර්ෂය 
තුළ අතිෙර්කව රුපියල් බිලියන එක සියපණහකට ආසන්න 
මුදලක් ෙම් සඳහා වැය ෙවයි. තවමත් සියල්ල ඇසත්ෙම්න්තු කර  
අවසාන නැහැ. ෙපෙර්දාත් අගාමාත්යතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ෙම් 
ගැන ෙවනම සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. ගරු මන්තීතුමා කිව්ව 
චකෙල්ඛය ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය නිකුත් කර 
තිෙබනවා. ඒ ගැන මම ආපසු  සාකච්ඡා කර බලන්නම්, ෙමොනවාද 
ඒෙක්  කරන්න ඕනෑ ෙවනස්කම් කියා. ඒ ෙයෝජනා අපට ෙවනස් 
කරන්න පුළුවන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා ට  නියමිත කාලය නම් අවසානයි.  
 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රජය  හැටියට ඉතාමත් 

අසීරු තත්ත්වයක ඉඳෙගන මහජනතාව ඉතාමත් ආරක්ෂිතව රැක 
බලා ගැනීම සඳහා අවශ්ය ෙකටිකාලීන පියවර සහ දීර්ඝකාලීන 
පියවර අපි දැනට අරෙගන තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම  අෙප් ගරු 
මන්තීතුමන්ලාෙගන් තවත් වැදගත් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් වුෙණොත් 
ඒවා සියල්ලක්ම ගැන අපි  රජය හැටියට අවධානය ෙයොමු කර  
කියා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන බව පකාශ කරමින් මම 
නිහඬ ෙවනවා.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඊළඟට, ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මන්තීතුමා.  
ඔබතුමා කථාව  කරන්න  කලින්  ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.  
 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

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

 

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

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Please commence your speech, Hon. Member. 

 
[අ.භා. 3.02] 

 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අවුරුදු ෙදකක පමණ 

කාලයක් පවතින නියඟය පිළිබඳව  වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට 
ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. ෙම් නියං තත්ත්වය නිසා අෙප්  
රෙට් දිස්තික්ක දහඅටක, විස්සක  පමණ  ජනතාව ෙම් වන විට 
පීඩාවට පත් ෙවලා ඉන්නවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
මා නිෙයෝජනය කරන අනුරාධපුර දිස්තික්කය ගැන කථා 
කරන්නට මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමම නියඟය නිසා 
ජනතාවට කන්න පහක් ෙගොවිතැන් කරන්නට ෙනොහැකි වීම නිසා 
ඉතාම දුෂ්කර තත්ත්වෙයනුයි ඉන්ෙන්. පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස විශාල පමාණයක ජනතාවට අද  ජීවත් ෙවන්න ආහාර 
පමණක් ෙනොෙවයි,  බීමට ජලයත් නැතිව දුක් විඳිනවා. අනුරාධපුර 
දිස්තික්කෙය් ඉතාම බරපතළ ෙලස නියඟයට අසු ෙවලා  තිෙබන  
පෙද්ශයක්  තමයි  මහවිලච්චිය පෙද්ශය. ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවට 
බීමට ජලය  නැහැ; ස්නානය කරන්න ජලය නැහැ. ඒ පෙද්ශෙය් 
ජනතාවට ආහාර ෙකෙසේ ෙවතත් බීමට හා නෑමට ජලය නැති 
තත්ත්වයට අද පත්ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සඳහා රජය මීට වඩා 
පහසුකම් ලබා දීම කළ යුතුයි.   ජනතාව අපිත්  සමඟ  කියනවා, 
ෙම් සඳහා  ආණ්ඩුෙවන් ලැෙබන අනුගහය ඉතාම මදියි කියා.  

එක අවස්ථාවක ඒ පෙද්ශෙය් ෙගොවි මහත්වරු වගා ළිඳක් 
හාරන්න යන ෙකොට, වනජීවී ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහ වන 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් ඇවිත් ඒ වගා ළිඳ 
කපන්න අවසරය දුන්ෙන් නැහැ. පස්ෙසේ, මම විලච්චිෙය් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්තුමාට කිව්වා, "ෙම් මිනිසුන්ට ෙබොන්න සහ නා ගන්න 
වතුර ටිකක් ගන්නයි ෙම් ළිං හාරන්ෙන්. ඒ සඳහාවත් අවසරය 
ෙදන්න" කියලා. ඒ නිසා නිලධාරින් ෙම් ජනතාවෙග් පීඩාව 
පිළිබඳව මීට වඩා නම්යශීලි ෙවන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ආණ්ඩුවක් 
හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වගකීම මීට  වඩා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම සහනාධාර ලබා 
දීම ගැන ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ලැයිස්තුවක් කිෙයව්වා. 

ඒක චකෙල්ඛවල තිෙබන ලැයිස්තුව ෙවන්න ඇති. මම ෙම් ආධාර 
ලබන අයෙග් ලැයිස්තුවක් ගත්තා. ඒ ලැයිස්තුවට අනුව 
ෙදෙදෙනකු සිටින පවුලකට ලැෙබන්ෙන්, පිටි කිෙලෝ 10යි, සීනි 
කිෙලෝ එකයි, කඩල කිෙලෝ එකයි, ෙත් කුඩු ගෑම් 200යි, සැමන් 
ටින් එකයි, මිරිස් කුඩු ගෑම් 200යි, පරිප්පු කිෙලෝ එකයි, 
පැනෙඩෝල් ෙපති ෙදකයි. ඒ වාෙග්ම පස් ෙදෙනකු සිටින පවුලකට 
ලැෙබන්ෙන්, පිටි කිෙලෝ 10යි, සීනි  කිෙලෝ එකයි, කඩල කිෙලෝ 
එකහමාරයි, ෙත් කුඩු ගෑම් 200යි, සැමන් ටින් එකයි, මිරිස් කුඩු 
ගෑම් 200යි, පරිප්පු කිෙලෝ එකහමාරයි, පැනෙඩෝල් ෙපති ෙදකයි. 
දවස් පහකට රුපියල් 2,500ක ආධාර ලබා දුන්නාට, ඒ මුදලට 
සරිලන විධියට භාණ්ඩ ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියන එක සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ, ගරු අමාත්යතුමනි. ෙම් සහනාධාර ලබන අය 
ගණන් හදා බලා තිෙබනවා. රුපියල් 2,500ක වටිනාකමට අදාළ 
භාණ්ඩ කිව්වාට, ලැෙබන්ෙන් රුපියල් 1,600ක විතර 
වටිනාකමකින් යුතු භාණ්ඩ කියලා ඒ ෙගොල්ලන් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
තිෙබන වටිනාකමට අනුව කියනවා. ඒ නිසා ෙම් ෙගොල්ලන්ට 
භාණ්ඩ ලබා ෙදනවාට වඩා මුදල් ලබා දුන්නා නම්, මීට වඩා 
සහනයක් ලැෙබනවාය කියලා අපි හිතනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් සහනාධාර ෙදන 
ෙකොට, සුදුසුකම් ලබන සියලු ෙදනාටමත් ඒවා ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
මම උදාහරණයක් කියන්නම්. මහවිලච්චිය 368 තුලාෙන් පවුල් 
621ක් ඉන්නවා. ඒෙකන් සහනාධාරවලට සුදුසුකම් ලබා 
තිෙබන්ෙන් පවුල් 384යි. එයිනුත් දැනට සහනාධාර ලැෙබන්ෙන් 
පවුල් 171ට. පවුල් 621ක් සිටින තැනක ඒ විධියට තමයි 
ලැෙබන්ෙන්.   

විෙශේෂෙයන් අනුරාධපුර දිස්තික්කය ඇතුළු වකුගඩු ෙරෝගීන් 
වැඩිපුර සිටින පෙද්ශවල ජනතාව පිළිබඳවත් වැඩිෙයන් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න අවශ්ය ෙවනවා. වකුගඩු ෙරෝගිෙයකු සිටින 
ෙගදරක ෙකෙනකු ඇඟලුම් කර්මාන්තෙය් ෙයදී ඉන්නවා නම්, ඒ 
අයටත් ෙම් සහනාධාරය ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම, වඩු 
කර්මාන්තෙය් දවස් පහෙළොවක් ෙයදී සිටිෙයොත්, ඒ අයටත් 
සහනාධාර ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ අනුව බලාෙගන ගියාම ඒ 
සහනාධාර ලබා දීෙම්දී විශාල කප්පාදුවක් සිදු ෙවනවා.  මම 
උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙත් මහ විලච්චිෙය් 368 තුලාෙන්. එහි 
පවුල් 621ක් ඉන්නවා. ඒෙකන් සහනාධාර ලබන්න සුදුසුකම් ලබා 
තිෙබනවා, පවුල් 384ක්. ඒ පවුල් 384ටත් සහනාධාර ලැබිලා 
නැහැ. පවුල් 171කට පමණයි  ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට 
පවුල් හාරසිය ගණනකට සහනාධාර ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ පවුල් 
අතර ආදායම් ලබන අය, ෙලොකු ධනපතීන් -සල්ලිකාරයන්- නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, වගා වන්දි ෙදන්න එකඟතාවකට ආවා ෙන්. 
 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
ඔව්, ඔව්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ වගා වන්දි දැන් ෙදන්ෙන්ම නැහැ. 
 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
ඔව්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
"නියං ආධාර" කියන එක තමයි දැන් තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
ඔව්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නමුත් අර වගාවලට වුණු හානි, ෙගොවීන්ට වුණු හානි ගැන 

කිසිම සැලකිල්ලක් නැහැ. 

 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
ඔව්, දැන් ඒවා නැහැ.  

ෙම් වනවිට හතර වතාවක් ඉල්ලුම් පත පුරවා තිෙබනවා, 
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙයන් සහ ඒ අදාළ ආයතනවලින්.  
ෙකොච්චරවත් ඉල්ලුම් පත පුරවනවා. චකෙල්ඛ ෙවනස් කරනවා 
කියන එක තමයි කියන්ෙන්. ඒ අයට කිසිම ආධාරයක් ලැබිලා 
නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම නියඟෙයන් පීඩාවට පත් වී 
සිටින වියළි කලාපෙය් ජනතාවෙග් දුක්ගැනවිලි බැලීම සඳහා 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොඩ්ඩක් ඒ ගම්වලට යන්න. ඔවුන් ඉතාම 
අමාරුෙවන් ජීවත් ෙවන්ෙන්. අද ඒ ජනතාවට ජීවත් ෙවන්න 
විධියක් නැතුව වහ ෙබොන තත්ත්වයට පත් ෙවලා සිටිනවා. 

ෙම් ෙදන සහනාධාරයත් හරියට ෙදන්ෙන් නැහැ. බඩු ෙදන්න 
ගියාම තවත් ෙනොෙයකුත් දූෂණ වංචා ඇති ෙවන්න පුළුවන් නිසා 
ඒ අය කියන්ෙන් මුදලින් ෙදන්න කියලායි.  

ෙම් නියඟය දිගින් දිගටම පවතින බව අපි දන්නවා. ෙගොවි 
ජනතාවට වගා කටයුතු කරන්න අද කිසිම ෙදයක් ඉතිරිෙවලා 
නැහැ. ඔවුන්ෙග් හැම ෙදයක්ම බැංකුවල, ෙපෞද්ගලික තැන්වල 
උකස් කරලා ආර්ථික වශෙයන් විශාල අමාරුවක වැටිලා ඉන්න 
ෙවලාවක්. ඉස්සරහට එන්ෙන් මාස් කන්නය.  මාස ් කන්නෙය් 
වර්ෂාව ඇවිල්ලා වගා කරන්න ජලය ලබා ගන්න පුළුවන් වුණත්, 
ෙගොවිතැන් කරන්න ඒ අයට හයියක් නැහැ. ඒ නිසා අපි කලින්ම 
කියා සිටින්ෙන් ෙම් අයට සහන ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න 
කියලායි. රජයක් පිහිටුවා ෙගන තිෙබන්ෙන් ජනතාව අපහසුතාවට 
පත් වුණු ෙවලාවට සහන සලසන්නයි. ගංවතුරක්, සුළි සුළඟක්, 
නියඟයක් ඇති ෙවලා ජනතාව අපහසුතාවට පත් වුණු ෙවලාවට 
සහන සලසන්න ඕනෑ. ෙම්වා ශුභ සාධන ආණ්ඩු. ඒ නිසා පීඩාවට 
පත් වුණු ජනතාව දිහා බලන්ෙන් නැතිව ඉන්න එපා. ෙම් 
ආකාරයට ජනතාව පීඩාවට පත් වන තත්ත්වය දිහා බල බලා 
ඉන්න එපා කියලා අපි විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලා සිටිනවා.  

අෙප් ඇමතිතුමා කිව්වා වතුර බවුසර් වගයක් ෙගනාවා කියලා. 
නමුත් සමහරවිට වතුර ගන්න තැන් නැහැ. වැව්වල වතුර නැහැ. 
ෙම් ළඟදී ෙපොඩි වර්ෂාවක් ලැබුණාට වැව්වලට තවම වතුර 
ඇවිල්ලා නැහැ; ළිංවලට වතුර ඇවිල්ලා නැහැ. සමහර අය 
කියනවා, කුඩා දරුෙවක් නාවා ගන්න වතුර ටිකක් නැහැයි කියලා. 
ෙම්ක ඒ තරම්ම තද නියඟයක්. මෑත ඉතිහාසය තුළ ඇති වුණු  
තදම නියඟය ෙම් දිස්තික්ක කිහිපයට ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා විෙශේෂ කාර්ය සාධන බළකායක් ෙහෝ හදලා  රජය හැටියට 

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් සඳහා දැඩි අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. 
එෙහම නැතිව, ඒ පළාත්වල මිනිස්සු නියඟයට හසුෙවලා ඉන්න 
ෙකොට ෙමෙහේ ඉඳෙගන ෙවනත් කතන්දර කියලා හරියන්ෙන් 
නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, බයිලා ගහලා වැඩක් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදන ෙසොච්චමවත් ඒ සියලු ෙදනාටම 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ගැන හරියට බලන්න ඕනෑ. 
ගාම නිලධාරි මහත්වරු  සහනාධාර ලබන අය ෙතෝරන ෙකොට 
අවශ්ය අය ෙතෝරලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම, වකුගඩු ෙරෝගය තිෙබන 
අයට විෙශේෂෙයන් සලකන්න ඕනෑ. පවුෙල් ෙකෙනක් ඇඟලුම් 
කර්මාන්තශාලාවල රක්ෂාවට ගියාය කියලා ඒෙකන් ජීවත් 
ෙවන්න බැහැ ෙන්. ඒවා ෙගොවිතැන් කරන පෙද්ශ; කෘෂිකාර්මික 
පෙද්ශ. ඒ අය කාටවත් අතපාලා ජීවත් වුණු අය ෙනොෙවයි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ කාලය අවසානයි. 
 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
මට තව මිනිත්තුවක් ෙදන්න.  

විෙශේෂෙයන්ම නියඟයට හසුෙවලා තිෙබන්ෙන් කෘෂිකාර්මික 
පෙද්ශ. ඒ පෙද්ශවල ජනතාව තමයි රටටම ආහාර සපයන්ෙන්. ඒ 
අය දුර්වල වුෙණොත්, මානසික වශෙයන් ඒ අයෙග් ශක්තිය බිඳ 
වැටුෙණොත් ඒක රටටම බලපාන පශ්නයක්. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම 
අපි ඒ අයට සහන ෙදන්න, සහනාධාර ලබා ෙදන්න ඉදිරි වැඩ 
පිළිෙවළක් හදන්න ඕනෑ. සති ෙදකකට රුපියල් 2,500ක බඩු 
ෙදනවාය කියලා රුපියල් 1,600ක බඩු දීලා හරියන්ෙන් නැහැ. 
ඒෙකන් ජීවත් ෙවන්න බැහැ. ඒ ෙදන භාණ්ඩ ටික දිහා බැලුවාම 
එක දවසක් ජීවත් ෙවන්නත් බැහැ. දැන් පවුලකට ජීවත් ෙවන්න 
යන වියදම තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. ඒ නිසා රජයක් හැටියට 
ෙම් පිළිබඳව ෙසොයලා බලලා, ඒ අවශ්ය සහන ලබා දීලා, ඒ ෙගොවි 
ජනතාව ෙම් පීඩාෙවන් මුදා ගන්න අවශ්ය කටයුතු කරන්නය 
කියලා  ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

[අ.භා. 3.13] 
 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය (කාන්තා  හා ළමා 
කටයුතු අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார - மகளிர் மற் ம் 
சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara - Minister of Women 
and Child Affairs) 
 ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නියඟය සම්බන්ධෙයන් 

සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී උතුරු මැද පළාත නිෙයෝජනය 
කරන මහජන නිෙයෝජිතවරියක් හැටියට, රෙට් සමස්ත ජනතාව 
ෙවනුෙවන්, වි ෙශේෂෙයන්ම අෙප් අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් ෙගොවි 
ජනතාව ෙවනුෙවන්   වචන කිහිපයක් කථා කිරීමට  අවස්ථාව 
ලබා දීම ගැන මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් අවස්ථාෙව් රජය 
පැත්ෙතන් අපි ෙම් සඳහා ෙගන තිෙබන කියා මාර්ග 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්නට මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මට පථම අෙප් දිස්තික්කයම නිෙයෝජනය කරන ගරු එස්.එම්. 
චන්දෙසේන මන්තීතුමා කථා කළා. දැනට තිෙබන අඩු පාඩුකම් 
ගැනත් එතුමා කිව්වා. සහනාධාර ෙදන්න ෙතෝරාෙගන තිෙබන 
විධිය ගැනත් එතුමා කිව්වා. මම ඒ පිළිබඳව දීර්ඝව කථා කරන්න 
යන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, පසුගිය කාලවල අෙප් ජනතාවට වුණු 
අසාධාරණකම් අපට මතක නිසා. ඒ පිළිබඳව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විවාදයකට යන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.  
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සමස්තයක් හැටියට ගත්තාම දිසත්ික්ක කිහිපයක ජනතාවට 
අද ෙම් පශ්නයට  මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. එම 
දිස්තික්ක අතරින් අනුරාධපුර දිස්තික්කයට නියඟය තදින්ම 
බලපාලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අනුරාධපුර දිස්තික්කය 
ගත්තාම, අෙප් දිස්තික්කෙය් ලක්ෂ 9ක විතර ජනතාවක් ජීවත් 
වනවා. ෙමහි පධාන ගංගා තුනක් තිෙබනවා. වැව් ගත්තාම, විශාල 
වැව් 13ක් විතර තිෙබනවා. කුඩා වැව් 2,569කට ආසන්න 
පමාණයක් තිෙබනවා.  නියඟය ෙහේතුෙවන් ඒ සියලු තැන්වල ජල 
මූලාශ සිඳී යාම තුළ අෙප් ජනතාව අද ෙලොකු පශ්නයකට මුහුණ 
දීලා තිෙබනවා. ඒ ජනතාව අතරින් 124,000ක විතර පිරිසක් 
තදින්ම ඒ පශ්නයට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ෙම් ෙවනුෙවන් රජය 
හැටියට අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළ අපි ආරම්භ කර තිෙබනවාය කියා 
මතක් කරන්නට ඕනෑ.  ෙකොයිම රජයකටවත් සියයට සියයක් ෙම් 
සියලු ෙද්වල් සම්පූර්ණ කරමින් කටයුතු කරන්න අමාරුයි කියලා 
මා හිතනවා. ඒ වුණත්, ෙම් අවස්ථාෙව් ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් 
ෙසොයා බලා, අවශ්ය ෙද්වල් ජනතාවට ලබා දීෙම් කටයුතු ෙම් වන 
ෙකොට අපි ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ ජනතාව මුහුණ දී 
තිෙබන ජල පශ්නය ෙවනුෙවන්, ගාම නිලධාරි වසම් 126ක් සඳහා 
ෙම් වන ෙකොට ෙලොරි, ටැක්ටර් බවුසර් මඟින් පානීය ජලය ලබා 
දීෙම් කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබනවා. සමස්තයක් හැටියට 
ගත්තාම, අෙප් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 22ක පවුල් 
24,037කට පානීය ජලය ලබා දීෙම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට හැකි 
ෙවලා තිෙබනවා. පුද්ගලයන් වශෙයන් ගත්තාම, 80,441ක් 
ෙවනුෙවන් ෙම් වන ෙකොට එම කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබනවා.    

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙව්ලාෙව්දී තවත් 
කරුණක් මතක් කරන්නට ඕනෑ. වගා විනාශයට ලක් වුණු ෙගොවි 
ජනතාව ෙවනුෙවන්, අමාත්යාංශ කිහිපයක් ඒක රාශි ෙවමින් 
ෙගොවීන්ට වන්දි මුදල් ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් වන ෙකොට 
අපි ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ෙමහිදී විෙශේෂෙයන්ම මතක් 
කරන්නට ඕනැ, ෙම් ආකාරෙයන් වගා හානි වූ ෙගොවි පවුල් 
30,805කට ෙම් වන ෙකොට වන්දි මුදල් ලබා දී තිෙබන බව. වගා 
කිරීමට ෙනොහැකි වූ ෙගොවීන් 69,380කටත් මුදල් ලබා දී 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, උස් බිම් වගා කර හානි වූ ෙගොවීන් 
15,295කට අවශ්ය වන්දි මුදල් ලබා දීමට කටයුතු කර තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම, රජය හරහා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශෙය් මූලිකත්වෙයන්, නියඟයට මුහුණ දුන් ජනතාවෙග් 
පවුල් ෙවත  සහල් ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ද අපි කියාත්මක 
කර තිෙබනවා. එතැනදීත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 22 
ගත්තාම, ඒ හරහා සහල් මිටි 58,116ක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ 
අනුව, පවුල් 56,222කට ෙම් පතිලාභය ලබා දීමට අපට 
පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙලෝක ආහාර 
වැඩසටහන යටෙත් රුපියල් මිලියන 20ක මූල්ය පතිපාදන හරහා, 
පදවිය, මහවිලච්චිය, පලාගල යන පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසවලට ආධාර ලබා දීෙම් වැඩසටහන් ෙම් වන ෙකොට 
ආරම්භ කර ඒවා කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා.  

ෙම් නියං පශ්නය ෙහේතු ෙකොට ෙගන එයට මුහුණ දුන් පවුල් 
ෙවනුෙවන් පවා සහනාධාර ලබා දීෙම් කටයුතු අප ආරම්භ කර 
තිෙබනවා. ඒ අනුව, සමස්තයක් හැටියට පවුල් 157,503කට වියළි 
සහනාධාර ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. 
ඊෙය්ත් ගල්නෑව පෙද්ශෙයන් මට කථා කරලා කිව්වා, ඒ 
සහනාධාරවල යම් යම් අඩු පාඩුකම් තිෙබනවාය කියලා. 

ඒ අවස්ථාෙව්දී අපි දිසාපතිතුමාට කථා කරලා ඒ තත්ත්වය 
නිවැරැදි කරන්න කියා දැනුම් දුන්නා. ඒ ෙවනුෙවන් අප අවශ්ය 

පියවර ෙගන තිෙබනවා. ෙද්ශගුණික වාෙග්ම කාලගුණික 
විපර්යාසයන්ට අප මුහුණ දුන්ෙන් අද-ඊෙය් සිට ෙනොවන බව මා 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ. මෑතකදී 
ගංවතුර සහ නායයෑම් ගණනාවකට මුහුණ ෙදන්න අපට සිදු වුණා. 
මම හිතන විධියට ෙම් තත්ත්වය  සෑම වර්ෂයක් පාසාම අප අත් 
විඳපු ෙදයක්.  වර්තමාන රජය ඒ ෙවනුෙවන් ක්ෂණිකව  කියා 
මාර්ග ගැනීම සතුටට කරුණක් බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, නියඟය ආරම්භ වූ අවස්ථාෙව් සිටම 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්,- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමියට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 
 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara) 
ෙහොඳයි.  ෙම් කාරණයත් කියලා මෙග් කථාව අවසන් 

කරන්නම්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. නියඟය ආරම්භ 
වූ අවස්ථාෙව් සිටම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් අදාළ 
විෂය භාර අමාත්යතුමා ඇතුළු කැබිනට් මණ්ඩලය සමඟ සාකච්ඡා 
කරලා ඒ ෙවනුෙවන් ක්ෂණිකව වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට 
පියවර ගත්තා. ඒ තුළින් ඉදිරිෙය්දී ෙම් පානීය ජල පශ්නය අවම 
කර ගන්න හැකි ෙවයි කියා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අවුරුදු 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ අවසන් කරගන්න බැරි වුණු ෙමොරගහකන්ද 
ජලාශෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු ෙම් වනෙකොට අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්  මැදිහත්වීම මත  ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඒ 
හරහා ඉදිරිෙය්දී  අෙප් දිස්තික්කවල ජනතාවෙග් පානීය ජල 
පශ්නය විසඳා ගැනීමට හැකි ෙවයි කියලා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
ෙමොරගහකන්ද ජලාශය ඉදිකිරීෙම් වැඩ කටයුතු දැන් අවසන් 
ෙවමින් තිෙබනවා.  ෙමොරගහකන්ද ජලාශය හරහා ජලය ලැෙබන 
ෙකොට පානීය ජල පශ්නයට විසඳුම් ලැෙබනවා.   

ඒ වාෙග්ම මල්වතුඔය ජලාශය ඉදිකිරීෙම් ව්යාපෘතියත් අද 
ෙහටම ආරම්භ කරන්න අවශ්ය සියලු කටයුතු දැන් සූදානම් කර 
තිෙබනවා. අනුරාධපුර දිස්තික්කයට බලපාන පානීය ජල පශ්නයට 
ෙම් ෙකටි කාලය තුළදී ක්ෂණිකව විසඳුම් ලබා දීමට පුළුවන් වීම 
ගැන මා විෙශේෂෙයන්ම සතුටු වනවා.   වර්තමාන රජය ෙම් ෙකටි 
කාලය තුළදී අනවශ්ය වියදම් නතර කරලා, විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
කර තිෙබනවා කියන කාරණයත් මා මතක් කරන්න කැමැතියි.  
ෙම් ෙවනුෙවන් ෙයෝජනා ගණනාවක් ඉදිරිපත් වුණා. තවත් ෙහොඳ 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරමින් ඉදිරිෙය්දී අෙප් ෙගොවි ජනතාවෙග් 
ජීවිත සාර්ථක කර ගැනීමට, ආරක්ෂා කර ගැනීමට වාෙග්ම ඔවුන් 
ශක්තිමත් කිරීමට අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළවල් කරන්න හැකි ෙව්වි 
කියලා අප විශ්වාස කරනවා. මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ වනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 3.22] 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, மக்கள் 

வி தைல ன்னணியின் தைலவ ம் பாரா மன்ற 
உ ப்பின மான அ ரகுமார திஸாநாயக்க அவர்கள் 
எங்க ைடய நாட்  மக்கள் இன்  எதிர்ேநாக்குகின்ற வரட்சி 
சம்பந்தமான ஓர் ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணையக் ெகாண் வந் 
தைமக்காக அவ க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இந்த நாட் ல் பலாின்மீ ம் பலவிதமான 
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ஊழல் குற்றச்சாட் க்கள் ன்ைவக்கப்பட்  வ கின்ற . 
இவ்ேவைளயில், ஒ சில மாவட்டங்கைளத் தவிர அேநகமான 
மாவட்டங்களில் வரட்சியின் நிமித்தம் மக்கள் தங்க ைடய 
விவசாயத்ைத இழந்  பசி டன் வாழ்ந் வ கின்ற ஒ  
சூழ்நிைல காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, வரட்சியால் வா கின்ற 
இந்த மக்க க்கு உடன  நிவாரணம் வழங்கும் கமாக, இந்த 
அமர்வின் பின்னர் அரசாங்கம் க்கிய கைள எ த் , 
அந்த மக்க க்கு நன்ைம பயக்கும் விதத்தில் வழிவைக ெசய்ய 
ேவண் ம் என்   ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற வன்னி ேதர்தல் 
மாவட்டத்தில் அடங்குகின்ற ன்  மாவட்டங்களி ம் இன்  
வரட்சி நிைலைம காணப்ப கின்ற . இதனால் அங்கு 
விவசாயிகள் மற் ம் நன்னீர் மீன்பி  மீனவர்கள் உட்பட, பல 
கு ம்பங்கைளச் சார்ந்த மக்கள் பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள். 
அந்த வைகயில் இந்த வரட்சியால் மன்னார் மாவட்டத்தில் 
23,207 கு ம்பங்கைளக் ெகாண்ட 81,451 அங்கத்தவர்கள் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள்; ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் 
35,730 கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 1,15,308 ேபர் 
பாதி்க்கப்பட் க்கின்றார்கள். இ  2016ஆம் ஆண் ன ம் 
2017ஆம் ஆண் ன ம் கணக்கீடாகும். அேதேபால் வ னியா 
மாவட்டத்தில் 28,612 கு ம்பங்கைளச் சார்ந்த 1,01,914 ேபர் 
இந்த வரட்சியால் பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள். உண்ைமயில் 
இந்த வரட்சி என்ப  எங்க ைடய விவசாயிகள் எதிர்பாராத 
விதமாக எதிர்ேநாக்கிய க்கிய பிரச்சிைன என்பதால், 
ஒவ்ெவா  விவசாயிைய ம் ஒவ்ெவா  மனிதைன ம் இந்த 
வரட்சியி ந்  காப்பாற்ற ேவண் ய  அரசாங்கத்தி ைடய 
ெபா ப் ம் கடைம மாகும். அந்த வைகயில் உடன யாக 
இவர்க க்கு வரட்சி நிவாரணங்கள் வழங்கப்பட ேவண் ம்.  

ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் குறிப்பிட்ட ஒ  விடயம் 
ெதாடர்பில் ெகளரவ அ ரகுமார திஸாநாயக்க அவர்கள் 
இங்கு ெதாிவித்தார். அந்த விடயமான , விவசாயிக க்கு 
வரட்சி நிவாரணமாக 10,000 பாய் தம் நான்கு 
மாதங்க க்கு வழங்கப்ப ம் என்பதாகும். ஆனால், விவசாயி 
ஒ வ க்கு வரட்சி நிவாரணமாக 8,650 பாயாகக் குைறத் , 
அ ம் ஒ  மாதம் மட் ேம வழங்கப்பட் க்கின்ற . மிகுதி 

ன்  மாதங்க ம் வழங்கப்படவில்ைல. அேதேநரம், இந்த 
10,000 பாய்,  பின்னர் எப்ப  8,650 பாயான ? என்ப  
ேகள்விக்குறியாக இ க்கின்ற . அேதேநரத்தில், "10,000 

பாய் வரட்சி நிவாரணம்" என்  அறிவிக்கப்பட்ட பின்  
எப்ப  8,650 பாய் ெகா க்கப்பட்ட ? என்ப ம் 
ேகள்விக்குறியாகத்தான் இ க்கின்ற . அதாவ , ஒ  
விவசாயக் கு ம்பத் க்கு 1,350 பாய் தம் குைறத் த்தான் 
ெகா ப்பன கள் ெகா க்கப்பட் ள்ளன. அவர்க க்கு 8,650 

பாய்தான் ெகா க்கலாம் என்  தீர்மானித் க் 
ெகா த்தி ந்தால் பரவாயில்ைல. ஆனால், இந்த 
நாட் ைடய அதிபர் விவசாயிக க்கு நிவாரணமாக 10,000 

பாய் வழங்கப்ப ம் என் ம் அ ம் ெதாடர்ந்  4 
மாதங்க க்கு வழங்கப்ப ம் என் ம் மக்க க்கு உ திெமாழி 
வழங்கியி ந்தார். அந்தவைகயில், மிகுதி 3 மாத 
நிவாரணங்க ம் விவசாயிக க்கு இன்ன ம் கிைடக் 
கப்ெபறவில்ைல.  

 ஆனால், தற்ெபா  உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சால் 2 
வாரங்க க்கு 2,500 பாய் தம் வரட்சி நிவாரணம் 
வழங்கப்ப கின்ற .  உண்ைமயில் 2 வாரங்க க்கு 2,500 

பாய் என்ப  மிக ம் சிறிய ெதாைகயாகத்தான் 
காணப்ப கின்ற .  ஏெனன்றால், ஒ  நாைளக்கு ஒ  

விவசாயி அல்ல  ஒ  கூ த்ெதாழிலாளி 1,500 பாய் தல் 
2,000 பாய் வைர சம்பளம் ெபற்றால்தான் அவ ைடய 
கு ம்பத்தின் சாதாரண ெசல கைளச்  சமாளிக்க ம். 
அந்தவைகயில், 2 வாரங்க க்கு 2,500 பாய் என்ப  மிக ம் 
ெசாற்ப ெதாைகயாகத்தான் இ க்கின்ற . அ   
அவர்க க்குப் ேபாதாம க்கின்ற . எனேவ, அந்தத் 
ெதாைகையத் தய ெசய்  அதிகாித் க் ெகா க்கேவண் ம் 
என்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அேதேநரத்தில், நான் 
நிைனக்கின்ேறன், 2 வாரத்தில் 2,500 பாய் ெப கின்ற அந்த 
மக்கள் அந்தப் பிரேதசத்தின் அதிகாாிகளால் 4-5 நாட்கள் 
சிரமதானப் பணிக்கு அைழக்கப்ப கின்றார்கள் என் . 
அவர்கள் தங்க ைடய கு ம்ப ேவைலகைள அல்ல  
அவர்கள் ெசய்யேவண் ய ேவைலகைள விட் விட்   அந்த 4
-5 நாட்க ம் அங்கு ெசன்  ஒ  நாைளக்கு 3 அல்ல  4 
மணித்தியாலங்கள் இந்த ேவைலையச் ெசய்வதில் மிக ம் 
சிரமப்ப கின்றார்கள். உண்ைமயில் 2,500 பாய் 
ெகா த் விட்  அவர்கைள 4-5 நாட்கள் ேவைலக்கு 
அைழப்ப  ஏற் க்ெகாள்ள யாத விடயம்.   

ேநற்  மன்னார் மாவட்டத்தி ந்  தாெயா வர் 
என்ைனத் ெதாைலேபசி லம் ெதாடர் ெகாண் , 
கிராமேசவகர் தன்ைன ேவைலக்கு அைழக்கின்றார் என்  
கூறியேதா , தன  கணவ க்குச் சுக னம் என் ம் தனக்கு 
3 பிள்ைளகள் இ க்கின்றார்கள் என் ம்  தான் எவ்வா  
தன  3 பிள்ைளகைள ம் விட் விட்   அங்கு ெசன்  
ேவைல ெசய்வெதன் ம் ேகட்டார். நான் அந்தப் 
பிரேதசத்திற்குாிய பிரேதச ெசயலாளைரத் ெதாடர் ெகாண்  
ேகட்டேபா , தங்க க்கு உள்நாட்ட வல்கள் அைமச் 
சி ந்  வந்த எ த் ல அறிவிப்பில் அந்த விடயம் 
குறிப்பிடப்பட் க்கின்றப யினால், அதைனமீறித் தங்களால் 
எந்தவித நடவ க்ைக ம் ெசய்ய யா  என் ம் அ  
அைமச்சி ைடய உத்தர  என் ம் அவர் குறிப்பிட் ந்தார். 
எனேவ, உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சர் தற்ேபா  இந்தச் 
சைபயில் இல்லாவிட்டா ம் அவர் இைதக் க த்திெல க்க 
ேவண் ம். அவர்கைள 4-5 நாட்கள் ேவைலக்கு அைழப்ப  
என்ப  ஏற் க்ெகாள்ள யாத விடயம்.  ஆகேவ, 
அதைன ம் பாிசீ த்  அவர்க க்கு வழங்கப்ப ம் 
ெதாைகைய ம் அதிகாித் க் ெகா க்கேவண் ம்.  அத் டன், 
அந்த மக்கைள அைழத்  ேவைல ெசய்விப்ப , 
நைட ைறயில்  அவர்கைள மிக ம் சிரமத் க்குள்ளாக் 
குகின்ற விடயம் என்பதால், அைத ம் பாிசீலைன ெசய் ம்ப  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேநரத்தில், மன்னார் மாவட்டத்தி ள்ள விவசாயிகள் 
நீர் பற்றாக்குைறயால் தங்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத 
ஈட் க்ெகாள்ள யா  தவிக்கின்றார்கள். நான் 
நிைனக்கின்ேறன், ஒவ்ெவா  வ ட ம் விவசாயிக க்குக் 
ெகா ப்பதற்காக கிட்டத்தட்ட 250 ஏக்கர் நிலங்களில் 
விைதெநல் இ வ  வழைம. அந்த விைதெநல்ைல 
விைளவிப்பதற்குக்கூட அங்கு நீர்ப் பற்றாக்குைற 
காணப்ப கின்ற . இப்ப யான சூழ்நிைலயில், எங்க ைடய 
மாவட்டத்தில் இ க்கின்ற மக்கள் ஒவ்ெவா  நிமிட ம் 
எப்ேபா  மைழ ெபய் ம்? எப்ேபா  இந்த அரசாங்கம் வரட்சி 
நிவாரணம் வழங்கும்? என்  ஏங்கியவண்ணம் 
இ க்கிறார்கள். இதைன இந்த அரசாங்கம் கவனத்தில் 
எ க்கேவண் ம்.  

மன்னார் மாவட்டத்தில் விவசாயிகள் மட் மல்ல, நன்னீர் 
மீன்பி  மீனவர்கள்கூட இவ்வா  பாதிக்கப்பட் க் 
கிறார்கள். அங்கு 14 நன்னீர் மீன்பி ச் சங்கங்கள் 
இ க்கின்றன. இம்மீனவர்கள் சிறிய குளங்களில் அல்ல  

819 820 

[ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා] 
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கட் க்கைரக்குளத்தில்தான் மீன்கைளப் பி ப்ப  வழைம. 
தற்ெபா  அங்கு நீ ம் இல்ைல, மீ ம் இல்ைல. 
இப்ப யான சூழ்நிைலயில் அந்த மீனவர்கள் எப்ப த் 
தங்க ைடய கு ம்பங்கைளக் ெகாண் நடத் வ ? 
தற்ெபா , மன்னார் மாவட்டத்தில் மட் ம் 14 சங்கங்கைளச் 
ேசாந்்த 764 மீனவர்கள் இ க்கிறார்கள். அேதேபான்  

த்ைதயன்கட் க் குளத்தில் மீன்பி க்கின்ற நன்னீர் மீன்பி  
மீனவர்க ம் பாாிய சிரமங்க க்கு உள்ளாகியி க்கிறார்கள். 
ஆகேவ, இந்த நன்னீர் மீன்பி  மீனவர்க க்கும் வரட்சி 
நிவாரணங்கள் வழங்கப்பட ேவண் ம். ஏெனன்றால், அந்தக் 
குளங்களில், நீர்த்ேதக்கங்களில் நீர் இல்லாத காரணத்தினால், 
அதி ள்ள மீனினங்கள் ற் தாக அழிந் விட்டன. 
எனேவ, அவர்கள் தங்க ைடய வாழ்க்ைகையக் 
ெகாண் நடத் வதற்கு வரட்சி நிவாரணங்கள் கிைடக்கப்ெபற 
ேவண் ம். எதிர்காலத்தில் அவர்க க்கு ந ன வசதிகைளக் 
ெகாண்ட மீன்பி  உபகரணங்கைள -  

 
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.  
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தய ெசய்  இன் ம் ஒ  நிமிடம் தா ங்கள்!  

ந ன வசதிகைளக்ெகாண்ட மீன்பி  உபகரணங்கைள 
அவர்க க்கு வழங்கேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள் 
கின்ேறன். அேதேநரத்தில், கால்நைடக ம் கு ப்பதற்கு நீர் 
இல்லாமல் மிக ம் சிரமப்ப கின்றன. கால்நைட 
வளர்ப்பின் ல ம் தங்க ைடய வாழ்க்ைகையக் ெகாண்  
நடத் கின்றவர்கள் பலர் இ க்கின்றனர். ஒவ்ெவா  
கால்நைடக்கும் ஜீவன் இ க்கிற . அந்த ஜீவன் நீர் 
இல்லாமல் அைலந்  திாிந்தைத நான் என் ைடய கண்களால் 
கண்ேடன். ஆகேவ, இந்தக் கால்நைடக க்கு கு ப்பதற்கு 
நீைர வழங்குவதற்குாிய ஒ ங்குகைள ம் இந்த அரசாங்கம் 
ெசய்யேவண் ம்.  

அேதேநரத்தில், நான் இன் ெமா  விடயத்ைத ம் இங்கு 
குறிப்பிடேவண் ம். இன்  எனக்குப் ேபசுவதற்கான 
சந்தர்ப்பம் இதற்கு ன்னர் வழங்கப்பட் க்க ேவண் ம். 
ஆனால், ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் எனக்கு அந்தச் 
சந்தர்ப்பத்ைதத் தரவில்ைல என்பைத ம் ெதாிவித் க் 
ெகாண் , வாய்ப் க்கு நன்றிகூறி, விைடெப கின்ேறன். 
நன்றி. 
 

[අ.භා. 3.35] 
 
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) 

බිස්මිල්ලාහිර් රහම්ානිර් රහීම්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පළාත් කිහිපයක පවතින 
දැඩි නියඟ තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන සභාව 
කල් තැබීෙම් විවාදෙය්දී ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන 

මණ්ඩලය භාරව සිටින අමාත්යවරයා වශෙයන් මට වගකීමක් 
තිෙබනවා, පානීය ජලය සම්බන්ධෙයන් එක් එක් පළාත්වල සිදු 
කර තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව සඳහන් කරන්නට. ෙම් නියඟ 
තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලෙය් නිලධාරින් තමන්ෙග් කාලය කැප කරලා ෙවෙහස 
මහන්සිෙවලා, කැපවීෙමන් වැඩ කිරීම සම්බන්ධෙයන් මුලින්ම 
මාෙග් ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. ඒ සමඟම විෙශේෂෙයන්ම උතුරු 
මැද, උතුර, වයඹ, ඌව, දකුණ යන පළාත්වල ෙම් පශ්නය උග 
ෙලස පවතින බැවින් ජල පාරිෙභෝගිකයන්ෙග් පානීය ජල 
අවශ්යතා සාමාන්ය පරිදි පවත්වාෙගන යාම සඳහා අපි සෑම 
පියවරක්ම අරෙගන තිෙබනවා. ෙකෙසේ නමුත් මම කියා සිටිය 
යුතුයි කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ගල්ගමුව හා මහව ජල සම්පාදන 
ව්යාපෘතිෙය් පමාණවත් ධාරිතාවක් ෙනොමැති වීම නිසා දිනක් හැර 
දිනක් බවුසර් මඟින් ජලය සැපයීමට කටයුතු කර තිෙබන බව. 
සමස්තයක් වශෙයන් සාමාන්ය පරිදි  පාරිෙභෝගික ජල අවශ්යතා 
ඉටු කිරීමට අවශ්ය පහසුකම් අපි පවත්වාෙගන යන බවත් මම කියා 
සිටිය යුතුයි. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය එක් 
එක් පෙද්ශවල ජනතාවට ජල ටැංකි ෙයොදා බවුසර් මඟින් පානීය 
ජලය සැපයීමට කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව දැනට නියඟය 
බල පැවැත්ෙවන පෙද්ශවල ජල ටැංකි 340ක් රඳවා බවුසර් 38ක් 
මඟින් ඒවාට ජලය ෙබදා හැරීෙම් කටයුතු අපි කරලා තිෙබනවා. 
නැ ෙඟනහිර පළාතට බවුසර් 7ක්, උතුරු පළාතට බවුසර් 10ක්, 
වයඹ පළාතට බවුසර් 3ක්, දකුණු පළාතට බවුසර් 7ක්, ඌව 
පළාතට බවුසර් 5ක්, උතුරු මැද පළාතට බවුසර් 6ක් වශෙයන් අපි 
බවුසර් සැපයීෙම් කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  

ඊට අමතරව අපි දකිනවා, අෙනකුත් අමාත්යාංශවලින්, 
විෙශේෂෙයන්ම ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය හරහාත් අපට 
ෙම් වැඩ කටයුත්ත සඳහා සහාය ලබාදීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ගම්පහ දිස්තික්කෙය් කටාන, දිවුලපිටිය වැනි පෙද්ශ සඳහා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය මඟින් ලබා දුන් ටැක්ටර් බවුසර් 
ෙදකකින් සහ ජාතික ජල සම්පාදන සහ ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් 
බවුසර් ෙදකකින් පානීය ජලය සැපයීමට කටයුතු කරන බවත් මා 
කියා සිටිය යුතුයි.  

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය අකීයව ඇති 
නළ ළිං, අත් ෙපොම්ප සියල්ල කල් ෙව්ලා ඇතිව පුනරුත්ථාපනය 
කිරීෙම් වැඩසටහනක් ආරම්භ කර තිෙබන අතර, ඒ අනුව අත් 
ෙපොම්ප 1,469ක් පුනරුත්ථාපනය කර තිෙබන බවත් මම සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ. එම වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් නියඟය බල 
පැවැත්ෙවන පෙද්ශවල නිෂ්පාදන ළිං 270ක් අලුෙතන් ඉදි කර 
ඇති අතර, පැරණි ළිං 717ක් ශුද්ධ පවිත කර බීමට සුදුසු පරිදි 
අලුත්වැඩියා කර තිෙබන බවත් මම සඳහන් කළ යුතුයි. මීට 
අමතරව ලීටර 1,000 ධාරිතාවකින් යුතු ජල ටැංකි 1,225ක් 
UNICEF  එක හා ඒකාබද්ධව  දිස්තික්ක 15ක් තුළ ෙබදා හැරලා 
තිෙබනවා.  

පසුගිය සඳුදා ජනාධිපති ෙල්කම්තුමාෙග් පධානත්වෙයන් 
පැවති විෙශේෂ පගති සමාෙලෝචන රැස්වීෙම්දී ගත් තීරණයක් පරිදි 
බවුසර් මඟින් පානීය ජලය ෙබදා හැරීෙම් කටයුතු දිවා කාලයට 
සීමා ෙනොවී අවශ්යතා අනුව රාතී කාලෙය්ද සැපයීමට සූදානම් 
කරලා, ඒ කටයුතු කර ෙගන යනවා. 

මීට අමතරව පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන් හා තිවිධ හමුදාව 
පාෙද්ශීය සභා මඟින් ජල සැපයීම කරෙගන යන අතර, ඒ සඳහා 
අවශ්ය ජලය ජල පවිතාගාර මඟින් ෙනොමිෙල් සැපයීමට අප 
කටයුතු කර තිෙබනවා.  

වකුගඩු ෙරෝගය නිවාරණය පිණිස පානීය ජල පහසුකම් 
සැපයීම සඳහා වවුනියාව, මුලතිව්, ෙපොෙළොන්නරුව, අනුරාධපුරය, 
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අම්පාර, පුත්තලම, කුරුණෑගල දිස්තික්කවලට පති ආශැතික ජල 
ෙපරණ යන්ත 69ක් ලබා ෙදන්න අප කටයුතු කරෙගන යනවා. 
නියඟය ෙහේතුෙවන් පානීය ජල ගැටලුවට මුහුණ පා සිටින ෙම් 
වාෙග් පෙද්ශවල ජනතාවට අපට පුළුවන් ආකාරයට උපරිම 
දායකත්වය ලබා ෙදන බව මා ඔබතුමාට සඳහන් කරන්න 
කැමතියි. ඒ සමඟම අප මෑත කාලෙය්දී මුහුණ දුන් විශාලම 
පශ්නයක් තමයි, උමා ඔය ව්යාපෘතිය සමඟ -උමඟ සෑදීමත් එක්ක-  
ඇති වුණු ව්යාකූල තත්ත්වය. නාය යෑම්, ෙගවල් අනතුරට ලක් වීම් 
වාෙග්ම ළිං සිඳී යෑෙම් විශාල අනතුරක් විෙශේෂෙයන්ම 
බණ්ඩාරෙවල වාෙග් නගර ආශිත ෙනොෙයකුත් පෙද්ශවල සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා. උමා ඔය ව්යාපෘතිය සමඟ ඇති වුණු ආපදාවට 
මුහුණ දීම සඳහා අප අමාත්යාංශයට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
නිෙයෝගයක් පරිදි  රුපියල් මිලියන 250ක විතර මුදලක් 
භාණ්ඩාගාරෙයන් ලබා දුන්නා. 

ඒ තුළින් ඒ පළාෙත් ජනතාවට ෙනොමිෙල් ජල සම්බන්ධතා 
ලබා දීෙම් කටයුතු කර ෙගන යන බවත්, ඒෙකන් සෑෙහන 
ෙකොටසක් දැන් අපි නිම කර තිෙබන බවත් මා සඳහන් කළ යුතුයි. 
වයඹ පළාත පමණක් ෙනොව බස්නාහිර පළාත, දකුණු පළාත 
වාෙග් පළාත්වලත් මින් ඉදිරියට ජල වුවමනාවන් සඳහාම 
ආෙව්ණික වූ ජලාශ ඇති කිරීෙම් අවශ්යතාව පැන නැඟී තිෙබන 
බවත් මා මතක් කළ යුතුයි. ගංවතුර ගලා යෑම නිසා දකුණු පළාෙත් 
නිල්වලා ගඟ, මැණික් ගඟ වැනි ඒ ගංගා නිම්නයන් විශාල ෙලස 
හානියට පත් වන අවස්ථා අප දැක තිෙබනවා. එබැවින්, ඒ සඳහා 
විවිධ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙමහිදී අවශ්ය පරිදි ජලාශ 
ඉදි කරලා ඒ තුළින් හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කයට පවා ඒ ජලය 
හරවා දිය හැකියි කියන කරුණත් මා මතක් කළ යුතුයි. ඒ පිළිබඳව 
අෙප් රජය මුළුමනින්ම අවධානය ෙයොමු කර ඒ සඳහා වූ ශක්යතා 
වාර්තා සකස් කර  ෙගන "ගිං - නිල්වලා හැරවුම් ව්යාපෘතිය" 
කඩිනමින් කියාත්මක කිරීම සඳහා අපි ඉදිරිපත් වී සිටින බවත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මා කිව යුතුයි. ඒ සඳහා අවශ්ය කටයුතු කිරීමට මුදල් 
ලබා ගැනීම සඳහා අතිගරු අගාමාත්යතුමන් විෙශේෂෙයන් තමන්ෙග් 
අවධානය ෙයොමු කර තිෙබන බවත් මා කියා සිටිය යුතුයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට ඊට වඩා කරුණු 
කියන්න තිබුණත්, කාල ෙව්ලාව මදි නිසා විෙශේෂෙයන්ම පානීය 
ජල ගැටලුව සම්බන්ධෙයන් නියඟ කාල සීමාව තුළදී අෙප් 
අමාත්යාංශය ඉටු කරපු වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව ෙකටිෙයන් ෙහෝ 
පැහැදිලි කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට මෙග් 
ස්තුතිය පුද කරමින් මෙග් කථාව සමාප්ත කරනවා. ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 3.43] 
 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  

இச்சைபயில் க்கிய ேபசுெபா ளாக இ க்கின்ற வரட்சி 
பற்றிய விடயத்தில் சில அம்சங்கைளக் குறிப்பிடலாம் என்  
நிைனக்கின்ேறன். அந்த வைகயில், மக்க க்கு மிக ம் 
அத்தியாவசிய ேதைவப் ெபா ளாக இ ப்ப  கு நீர். கு நீர் 
இல்லாத இடங்களில் மக்கள் பல்ேவ பட்ட நரக 
ேவதைனகைள அ பவித் க்ெகாண் க்கிறார்கள். இன்  
நாட் ல் குறிப்பிடத்தக்க சில பிரேதசங்களில், இன் ம் 
குறிப்பாகச் ெசால்லப்ேபானால் வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்களி ள்ள பல பிரேதசங்களில், வரட்சி நிைல 
அதிகமாகக் காணப்ப கின்ற . இந்த வரட்சியின் காரணமாக 
மக்கள் கு நீைரப் ெப வதில் பல்ேவ பட்ட சிரமங்கைள 

அ பவித்  வ கின்றார்கள். இந்த நிைலயில், வரட்சியினால் 
பாதிக்கப்ப கின்ற பிரேதசங்கள் என்  அைடயாளப் 
ப த்தப்பட்ட பகுதிகைள ைமயமாகக்ெகாண்  ஒ  

ன்ெமாழிவிைன, சிேரஷ்ட அைமச்சரான ெகௗரவ ற ப் 
ஹக்கீம் அவர்களிடம் நான் ெகா த்தி க்கிேறன். அதாவ , 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் உன்னிச்ைச என் ம் பிரதான 
குளெமான்  காணப்ப கின்ற . இந்தக் குளத்தி ந்  நீர் 
சுத்திகாிப் ச் ெசய்யப்பட் , 50-60 கிேலாமீற்ற க்கு 
அப்பாற்பட்ட பிரேதசங்க க்கு எல்லாம் கு நீர் விநிேயாகம் 
ெசய்யப்ப கின்ற . நாங்கள் அதைனப் பாராட் கின்ேறாம். 
ஆனால், மிக ம் குைறபாடான விடயெமான்  இ க்கின்ற . 
அதாவ , உன்னிச்ைசக் குளத்தி ந்  ெவளிப்ப கின்ற 
கு நீரான , உன்னிச்ைசக் கிராமத் க்குக்கூட கிைடக்கப் 
ெபறாத ஒ  நிைலைம காணப்ப கின்ற . குறிப்பாக, 
உன்னிச்ைச, ஆயித்தியமைல, ெநல் ர், மணி ரம், 
கர யனா , வரப்பாலம், இ ப்ப ச்ேசைன, 
மகிழெவட் வான் ேபான்ற கிராமங்களி ள்ள மக்கள் கு நீர் 
இல்லாமல் திண்டா க்ெகாண் க்கிறார்கள். எனேவ, 
உங்களிடம் மிக ம் விநயமாக - 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்களின் அ மதி டன் என  
க த்ைதத் ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன். உன்னிச்ைசக் 
குளத்ைதச் சூழ இ க்கின்ற கர யனா  ேபான்ற 
பிரேதசங்க க்கு, அதாவ  நீங்கள் குறிப்பிட்ட அந்தப் 
பிரேதசங்க க்கு இந்த உன்னிச்ைசக் குளத்தி ந்  கு நீர் 
வழங்காமல், ர இடங்க க்கு அதாவ  வாைழச்ேசைன 
ேபான்ற பிரேதசங்க க்குக் கு நீைரக் ெகாண் ெசல்கின்ற 
ேநாக்கம் எங்க ைடய அைமச்சுக்குக் கிைடயா  என்பைத 
நான் ெதளி ப த்த வி ம் கின்ேறன்.  அண்ைமயிேல இ  
சம்பந்தமாக ஒ  கலந் ைரயாடல் நைடெபற்றேபா , 
உன்னிச்ைசக் குளத்ைதச் சூழ இ க்கின்ற, அதாவ  நீங்கள் 
குறிப்பிட்ட எல்லாக் கிராமங்க க்கும் கு நீர் வழங்கும் 
வைகயில் இந்த நீர் விநிேயாகத் ெதாகுதிைய 
மாற்றியைமப்பதற்கான அைனத்  ஏற்பா கைள ம் நாங்கள் 
ெசய் வ கின்ேறாம்.  மிக விைரவில் அதற்கான 
கட தவிையப் ெபற் , இந்த வ டப் பிற்பகுதியில், 
இல்ைலெயன்றால் அ த்த வ ட ற்பகுதியில் நாங்கள் அந்த 
வாைழச்ேசைனக் கு நீர்த் திட்டத்ைத ஆரம்பிப்ேபாம். 
ஆனால், வாைழச்ேசைனயி ந்  பாசிக்குடா வைர ள்ள 
பிரேதசங்க க்கு நீைரக் ெகாண் ெசல்ல யற்சிக்கின்ற 
அேதேவைளயில், உன்னிச்ைசக்குளத்ைதச் சூழ இ க்கின்ற 
எல்லாப் பகுதிக க்கும் கு நீைரக் ெகாண் ெசல்வதற்கான 

யற்சிைய நாங்கள் ைகவிடவில்ைல.  நிச்சயமாக அைதச் 
ெசய்ேவாம் என நான் இங்கு வாக்கு தியளிக்கின்ேறன்.   

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நன்றி! குறிப்பாக, நான் 

ெசால்கின்ற விடயம் என்னெவன்றால், த்தம் இடம்ெபற்ற 
காலத்தில் உன்னிச்ைச சார்ந்த பிரேதசம் வி தைலப் 

களின் கட் ப்பாட் ல் இ ந்த . த்தத்தின் பின்னர் 
அங்கு  வ வைமத்தி ந்த நீர்த்தாங்கிைய ஆயித்திய மைலயில் 
அைமத்தி ந்தால்,  அங்கி ந்  நான் குறிப்பி கின்ற 
இடங்க க்ெகல்லாம் நீர் சுத்திகாிப் ச் ெசய்  
ெகாண் ெசல்வ  இலகுவாக இ ந்தி க்கும். ஆனால், அந்தக் 
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காலத்தில் விடப்பட்ட ஒ  தவ  என்னெவன்றால், 
உன்னிச்ைசக் குளத்தி ந்  ஏறத்தாழ 15 - 20 கிேலாமீற்றர் 

ரத்தில், அதாவ  நக க்கு அண் யி க்கின்ற ஒ  
பிரேதசத்தில் நீர் சுத்திகாிப் ப் பிரதான நிைலயத்ைத 
அைமத்தி க்கின்றார்கள். அ  நைடெபற்ற  உங்க ைடய 
காலத்திெலன்  நான் ெசால்லவில்ைல. அவ்வா  
அைமத்ததன் காரணமாக வ ணதீ  என்ற இடத்தி ந்  நீர் 
நகரப் பகுதிகைள அண் ய பகுதிக க்குக் ெகாண் ெசல் 
லப்ப கின்ற . ஆனால், உன்னிச்ைச சார்ந்த இடங்க க்கு நீர் 
வழங்காத  அந்த மக்க க்கு மிக ம் ஒ  ேவதைனயான 
விடயமாக இ க்கின்ற .  

இந்த விடயம் சம்பந்தமாக நான் அ க்க  
சுட் க்காட் யி க்கின்ேறன். மட்டக்களப்  மாவட்ட நீர் 
வழங்கல் வ காலைமப் ச் சைபப் பிராந்திய காைமயாளர் 
பிரகாஷ் அவர்களினால் தயாாிக்கப்பட்ட 330 மில் யன் 

பாய் மதிப்பீ ெகாண்ட proposal ஒன்றிைன உங்க ைடய 
ைகயில் தந்தி க்கின்ேறன். அங்குள்ள மக்கள் கு நீைர 
எதிர்பார்த் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். சிலேவைளகளில் 
சுத்தமான கு நீர் இல்லாமல் அசுத்தமான கு நீைர 
அ ந் வதன் லமாக அந்த மக்கள்  பல்ேவ பட்ட 
வியாதிக க்கு உள்ளாகலாம். எனேவ, 30 வ ட காலம் 

த்தத்தின் கஷ்டங்கைள ைமயாக அ பவித்த அந்த 
மக்க க்கு நல்லாட்சியின்ேபா  கு நீைரயாவ  நாங்கள் 
வழங்குவதன் லமாக எங்கள்மீ  அவர்கள் நம்பிக்ைக 
ெகாள்வதற்கு வாய்ப்பி க்கின்ற . இந்த நல்லாட்சி அரசு 
ஆரம்பிக்கப்பட்  இரண்டைர வ டங்கள் கடந்தி க்கின்றன. 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் ஆட்சிையப் ெபா ப்ேபற்  3 
வ டங்கள் கடந்தி க்கின்றன. இப்ப யான நிைலயில், 
அவர்கள் அந்தக் கு நீைர எதிர்பார்ப்பெதன்ப  
எந்தவைகயி ம் ஒ  தவறான விடயமாக இ க்க யா . 
எனேவ, ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, இந்த ஆண் க்குள்ேள 
கு நீர்த்தாங்கி நிைலயத்ைத ஆயித்தியமைலயில் மிக 
விைரவாக அைமப்பதன் லமாக நான் குறிப்பி கின்ற 
பிரேதசங்க க்கு இலகுவாகக் கு நீைர வழங்கக்கூ ய 
வாய்ப்பி க்கின்ற . ஆனால், வாைழச்ேசைன சார்ந்த 
பகுதிகள் உன்னிச்ைசக்குளத்தி ந்  மிகத் ெதாைலவில் 
இ க்கின்றப யால், அங்கு அதைன அைமக்கின்ற வாய்ப்  
குைறவாக இ க்கின்ற  என்பைத இந்த இடத்தில் நான் 
சுட் க்காட் கின்ேறன். 

இேதேபான் தான், வரட்சி நில கின்ற நாட் ன் எல்லா 
இடங்க க்கும் கு நீைர வழங்கேவண் ய தார்மீகப் ெபா ப்  
கு நீர் விநிேயாகம் சார்ந்த அைமச்சு, அனர்த்த நிவாரணம் 
சார்ந்த அைமச்சு மற் ம் மீள்கு ேயற்ற அைமச்சு 
ஆகியவற் க்கும் உள்ள .  ெகௗரவ மீள்கு ேயற்ற அைமச்சர் 
சுவாமிநாதன் ஐயா அவர்களிட ம் நான் இந்த விடயம் 
சம்பந்தமாக ஒ  proposal ெகா த் , அ  சம்பந்தமாகக் 
கைதத் மி க்கின்ேறன். எனேவ, இந்தக் கு நீர் வழங்குகின்ற 
விடயத்தில் நீங்கள் கூ தலான கவனெம த் , அந்த 
மக்களின் தவிப்ைபத் தீர்த்  ைவப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்ைக 
எங்க க்கி க்கின்ற . எதிர்வ ம் காலத்தில் இந்த 
இைடெவளிகள் நிரப்பப்ப வதன் லமாக நல்லாட்சி 
என்பதற்கு நாங்க ம் சான்றிதழ் ெகா க்கக்கூ ய ஒ  
நிைலைம இ க்கும். தற்ேபா  எங்க ைடய நகரத் 
திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சர் அவர்கள் 
வாைழச்ேசைனயில் அதற்குாிய நீர்த்தாங்கிைய அைமத்  நீர் 
வழங்குவ  பற்றிக் குறிப்பிட் ந்தார். அந்த வைகயில், 
உன்னிச்ைசயில் இ க்கின்ற நீர் உன்னிச்ைச மக்க க்குக் 
கிைடக்காம ப்ப  என்ப  ஒ  வைகயில் ஏற் க்ெகாள்ள 

யாத ஒ  விடயமாக இ க்கின்ற . இந்த விடயத்தில் 
பிரதானமான வகிபாகம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரச் 
சார்ந்தி க்கின்ற . அ த்த கட்டப் ெபா ப்பில் அனர்த்த 

காைமக்குப் ெபா ப்பான அைமச்சர் அவர்க ம் அதற்கு 
அ த்தப யாக மீள்கு ேயற்ற அைமச்சர் அவர்க ம் 
இ க்கின்றார்கள். எனேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள! 
எங்க ைடய மக்களின் தவிர்ப் க்குத் தீர்  காணக்கூ ய 
சாியான பதில் உங்கள் லமாகேவ கிைடக்க ேவண் ம் என்  
நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ேறாம்; கிைடக்கும் என்  நிச்சயமாக 
நம் கின்ேறாம்.  

தற்ேபா  வரட்சியின் காரணமாகக் கு நீர் 
மாத்திரமல்லாமல், ஏைனய மனித பாவைனக்குாிய நீர் 
இல்லாத நிைலைம ம் பல இடங்களில் காணப்ப கின்ற . 
அந்த வைகயில் வரட்சியின் காரணமாகப் பயிர்ச்ெசய்ைகயில் 
ஈ பட்டவர்கள்கூடப் பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள். இப்ப ப் 
பட்டவர்க க்கு உாிய பாிகாரம் அல்ல  நிவாரணம் வழங்க 
ேவண் ய ேதைவ இந்த நல்லாட்சி அரசுக்கு இ க்கின்ற . 
எனேவ, எதிர்காலத்தில் இந்த விடயங்கைளக் கவனத்தில் 
எ த்  ேம ம் காலத்ைத இ த்த க்காமல் - தாமதிக்காமல் 
இந்த மக்க க்குாிய நீர் வசதிைய வழங்குகின்ற 
ெசயற்பாட் ல் தீவிரம் காட்ட ேவண் ம் என்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

இன் ெமா  விடயத்ைத ம் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். அதாவ , தற்ேபா  நகர அபிவி த்தி என்ற 
விடயம் நைட ைறப்ப த்தப்பட் க் ெகாண் க்கின்ற ; 
அ ம் ேதைவதான். ஆனால், இதில் இரண்  வைகயான 
ேதைவகள் இ க்கின்றன என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். 
ஒன்  அத்தியாவசியத் ேதைவ; அ த்த  ஆடம்பரத் ேதைவ. 
அத்தியாவசியத் ேதைவைய ைமயாக நிைறேவற்றியதன் 
பின்னர்தான் ஆடம்பரம் சார்ந்த ேதைவக்கு க்கியத் வம் 
ெகா க்க ேவண் ம். மாறாக, நகரத்ைதச் ேசா க்கின்ற 
அல்ல  அதைன உல்லாசப் பயணத் ைறக்கு உகந்த 
கவர்ச்சிகரமான இடமாக மாற் கின்ற அேதேவைள, அங்கு 
ெப ம்பகுதியான மக்கள் கு நீர் இல்லாமல் இ ப்ப  என்ப  
ஏற் க்ெகாள்ள யாத ஒ  விடயமாகும். ஆகேவ, நகர 
அபிவி த்திையவிட த ல் ெசய்ய ேவண் ய  - 

ன்னிைலப்ப த்தப்பட ேவண் ய  கு நீர் வழங்குகின்ற 
விடயமாகும். எனேவதான் கு நீர் பற்றி நாங்கள் இரண்  
வ டங்களாகப் ேபசிக் ெகாண் க்கின்ேறாம். சில 
இடங்களில் ஆங்காங்ேக வழங்கல்கள் நைடெபற்றி க் 
கின்றன. இ ந்தா ம் ெப ம்பா ம் இந்த வழங்கல்கள் 
பற்றாக்குைறயாகத்தான் காணப்ப கின்றன.  

இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் வரட்சி 
நில கின்ற இடங்கைளப் பற்றிக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். 
அைவயாவன, ெவல்லாெவளிப் பிரேதச  ெசயலகப் பிாி , 
பட் ப்பைளப் பிரேதச ெசயலகப் பிாி , வ ணதீ ப் பிரேதச 
ெசயலகப் பிாி , ஏறா ர்ப்பற் ப் பிரேதச ெசயலகப் பிாி , 
வாகைர சார்ந்த பிரேதச ெசயலகப் பிாி கள், கிரான் பிரேதச 
ெசயலகப் பிாி  என்பனவாகும். இவ்வாறான இடங்களிேலேய 
வரட்சி அனர்த்தம் அதிகமாகக் காணப்ப கின்ற . எனேவ, 
அந்த இடங்கைள அைடயாளம் கண் , அங்கு தற்கா கமான 

ைறயிலாவ  கு நீைர வழங்கக்கூ ய விதத்தில் நீைரக் 
ெகாண் ெசல்லக்கூ ய 'ப சர்' எனப்ப கின்ற நீர் வழங்கல் 
வாகனங்கைளக் ெகா க்கேவண் ய ெபா ப்  அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சுக்கு இ க்கின்ற . கடந்த காலத்தில் 
மட்டக்களப்பில் இப்ப யான 'ப சர்'கள் வழங்கப்பட் ந்தன. 
இ ந்தா ம் அங்கு ெவல்லாெவளி சார்ந்த பிரேதசம், 
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வ ணதீ  சார்ந்த பிரேதசம், கிரான் சார்ந்த பிரேதசம் மற் ம் 
பட் ப்பைள சார்ந்த பிரேதசங்க க்கு நீர் வழங்குவதற்கு 
ேம ம் 'ப சர்'கைள வழங்க ேவண் ம். அதேனா  
இன்ெனா  விடய ம் அ ல்ப த்தப்பட ேவண் ம். அதாவ , 
பல்ேவ  இடங்களி ம் நீாில்லாமல் அைலகின்ற மக்க க்கு 
நீைர வழங்கக்கூ ய வைகயில் அந்தக் கிராமங்களி ள்ள 
சந்திகளில் 'பிளாஸ்ாிக்' நீர்த் தாங்கிகைள ைவக்க ேவண் ம். 
இதன் லம் இந்த வரட்சியினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்குத் 
தற்கா கமாகேவ ம் கு நீைர வழங்கக்கூ ய ஒ  
சந்தர்ப்பத்ைத ஏற்ப த்திக் ெகா க்க ம்.  

எனேவ, வரட்சி நில கின்ற இந்தக் காலப்பகுதியில் 
மட்டக்களப் , அம்பாைற, தி ேகாணமைலப் பிரேதசங்கள் 
மற் ம் வட லத்ைதச் சார்ந்த பிரேதசங்களில் மட் மல்ல, 
நாட் ன் ஏைனய பாகங்களி ம் தற்கா கமாகேவ ம் 
கு நீைரப் ெபற் க்ெகாள்வதற்குாிய ஏற்பாட்ைடச் 
ெசய் ெகா ப்ப  பய திவாய்ந்ததாக இ க்கும். அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சர் அவர்கைள இன்  நான் இங்கு 
காணவில்ைல. இ ந்தா ம் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாாிகள் இங்கு 
ச கமாகியி ப்பார்கள் என்  நிைனக்கின்ேறன். அந்த 
வைகயில், அனர்த்த காைமத் வம் சார்ந்த ைறக்குப் 
ெபா ப்பாக இ க்கின்ற அைமச்சின் ெசயலாளர்கள் மற் ம் 
அதிகாாிகள் இதில் அக்கைற காட்ட ேவண் ம்.  

அனர்த்தத்ேதா  சம்பந்தப்பட்ட இன் ெமா  
விடயத்ைத ம் இங்ேக ெசால்ல ேவண் ம். அதாவ , வரட்சி 
சார்ந்த அனர்த்தம் ஒ  பக்கம் இ க்க, இன் ேமார் 
அனர்த்த ம் ஏற்ப வ ண் . மாாி காலத்தில் மைழ 
ெபய்கின்ற ேவைளயில் அள க்கதிகமாக ெவள்ள நீர் 
ேதங்குவதனா ம் அனர்த்தம் ஏற்ப கின்ற நிைலைம 
இ க்கின்ற . குறிப்பாக, சில பிரேதசங்களில் வ கால் 
அைமப் க்கள் ஒ ங்காக அைமக்கப்படாததன் காரணமாக 
ெவள்ளம் ஏற்ப வதனா ம் அனர்த்தங்கள் ஏற்ப கின்றன. 
குறிப்பாக, மட்டக்களப்பின் நகரப் பகுதியில் வ கால் 
அைமப் க்கள் ஒ ங்காக அைமக்கப்பட் , மக்க க்கு 
அனர்த்தங்கள் ஏற்படாத விதத்தில் பா காக்கக்கூ ய ஒ  
ெபாறி ைறைய ஏற்ப த்தேவண் ய ேதைவ இ க்கிற . 
அந்த வைகயில், மட்டக்களப்பில் திதாகக் கு ேயற்றம் நடந்த 

ம் கார் என்ற ச ப் நிலப் பிரேதசத்தில் வ கால் 
அைமப் கள் ஒ ங்காக இல்ைல. இதன் காரணமாக அங்கு 
ெவள்ளப் ெப க்குகள் ஏற்பட்  அந்த மக்கள் பல 
அனர்த்தங்கைளச் சந்திக்கேவண் ய நிைலைம 
காணப்ப கின்ற .  

எனேவ,  வரட்சி, ெவள்ளம் ேபான்ற அனர்த்தங்கள் 
ஏற்ப கின்றேபா , நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் 
அைமச்சு, அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சு ேபான்றைவ 
அவற்றின் பணிகைள மிக ம் ெசம்ைமயான ைறயில் 
ெசய்வதற்கு ஏற்றவிதத்தில், நான் ன்னர் 
குறிப்பிட்ட ேபான்  அந்த மக்க க்கு நீர்த் தாங்கிகைள 
நிரந்தரமாக அைமத் க்ெகா த்தல், தற்கா கமான ைறயில் 
“ப சர்”கள் லமாக கு நீர் கிைடப்பதற்கு ஆவன ெசய்தல், 
நீர் வ ந்ேதாடக்கூ ய விதத்தில் வ கால் அைமப் க்கைள 
அைமத் க்ெகா ப்பதன் லமாக விபத் க்கள், அனர்த்தங்கள் 
ஏற்ப வைதத் தவிர்த்தல், அதேனா  சில பாலங்கைள ம் 
அைமத்   மக்கள  பயணங்கைளச் சுலபமாக்குதல்  ஆகிய 
விடயங்களில்  கவனம் ெச த்தேவண் ம் என்  இந்த 
இடத்தில் இ தியாகக் குறிப்பிட் , என  உைரயிைன 
நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி. 
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තත්ත්වය පිළිබඳව පැවැත්ෙවන කල් තැබීෙම් විවාදයට සහභාගි 
වීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන මම පථමෙයන්ම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ෙමම නියං තත්ත්වය දැන් මාස ගණනාවක ඉඳලා 
පවතිනවා. අෙප් ජීවිත කාලය තුළ මීට ෙපර දැක නැති විධියට 
ජනතාව පීඩාවට පත් කරමින් එය විශාල පශ්නයක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. වග කිව යුතු රජයක් හැටියට අපි අෙප් රාජ්ය 
යන්තණය තුළ ෙම් සඳහා සහනදායී, දීර්ඝ කාලීන සැලැස්මක් 
සකස් කරලා, ෙම් වන විට එය කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. අපි 
දන්නවා, ෙම් වන විට ෙලෝකෙය් ෙද්ශගුණය ෙවනස් ෙවලා 
තිෙබන බව. ෙද්ශගුණය ෙවනසව්ීම නිසා අෙප් රෙට් ජනතාවට 
පමණක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් සියලුම ජනතාවට පීඩා විඳින්න සිදු 
ෙවනවාය කියලා, ඒ පිළිබඳ විෙශේෂඥයන් ඉතාම දීර්ඝ කාලයක 
සිට අනතුරු හඟවා තිබුණා. ශී ලංකාවටත් අද ෙම් ෙද්ශගුණ 
විපර්යාසෙයන් ෙබ්ෙරන්නට බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ අෙප් රෙට් සිදු වුණු පරිසර විනාශය, ඒ 
වාෙග්ම ජනගහනය වැඩි වීම වැනි කරුණු කාරණා ෙම් පශ්නය 
උග කිරීමට ෙහේතු පාදක ෙවලා තිෙබනවා.  

අෙනක් දිස්තික්කවලට වඩා මා නිෙයෝජනය කරන පුත්තලම් 
දිස්තික්කෙය් වාෙග්ම කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්ත් විශාල පවුල් 
සංඛ්යාවක් ෙම් වන විට ෙම් නියඟෙයන් පීඩාවට පත් ෙවලා 
සිටිනවා. කෘෂිකර්මය සඳහා, අෙනකුත් ජල අවශ්යතා සඳහා 
පමණක් ෙනොෙවයි, බීමට පවා ජලය නැති වීම නිසා රජෙයන් 
ජලය සැපයිය යුතු තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. තරමක 
වැසි ලැබුණත් ගංගාවල, වැව්වල ජල පමාණය එන්න එන්නම අඩු 
ෙවලා, වැව් විශාල සංඛ්යාවක ජලය නැත්තටම නැති ෙවලා 
තිෙබනවා. සාමාන්ය නියඟෙයනුත් බැට කන ඒ පෙද්ශ අද වන විට 
මුළුමනින්ම විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් නියං තත්ත්වය 
ෙහේතුෙවන් ජනතාවට අත් වුණු පීඩාව අවම කිරීම සඳහා ෙම් රජය 
මැදිහත් ෙවලා කටයුතු කරනවා. අද වන විට ෙම් රජය ඒ වගකීම 
භාර අරෙගන ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කරෙගන යන බව 
මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අවධාරණය කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම මූලික අවශ්යතාවක් වන පානීය ජලය සැපයීම 
සඳහා අෙප් දිස්තික් කමිටුවල, පාෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුවල 
නිලධාරින් සමඟ දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා කරලා, ඔවුන් සමඟ 
එක්කාසු ෙවලා කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්, ගරු අගමැතිතුමාෙග් නිෙයෝග මත අෙප් ආපදා 
කළමනාකරණ ඇමතිතුමා ඇතුළු අප සියලු ෙදනාම දැනටමත් 
අෙප් පෙද්ශවල සහනදායී, පුළුල් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කරලා තිෙබනවා. ඇති ෙවන්නට ගිය විශාල විනාශයක්, විශාල 
පීඩනයක් ඒ තුළින් අවම කරන්නට අපට හැකි වුණා කියලා මා 
හිතනවා. නමුත් ෙම් ෙද්ශගුණික තත්ත්වය එන්න එන්නම අපට 
අවාසි ෙලස තව අවුරුදු ගණනාවක් ඉදිරියට ෙම් විධියටම තිෙබයි 
කියලා මා හිතනවා.  

එම නිසා ෙම් සඳහා දීර්ඝ කාලීන වැඩ පිළිෙවළක් රජයක් 
හැටියට අපට කියාත්මක කරන්න සිද්ධ වනවා. වැව් හිඳුණාම 
නැත්නම් ළිං හිඳුණාම ජනතාවට ෙකටි කාලීනව ජීවත් වන්න 
පුළුවන් වුණත්, දීර්ඝ කාලීනව ජීවත් විය ෙනොහැකි සමහර පෙද්ශ 
තිෙබනවා. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට මිනිත්තුවක් ෙදන්න. 

එම නිසා දීර්ඝ කාලීන සැලැස්මක් අනුව ඒ පෙද්ශවලට 
විදුලිබලය ලබා දීම සඳහා, ඒ වාෙග්ම මාර්ග තැනීම සඳහා විශාල 
මුදලක් අපි වියදම් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එම පෙද්ශවලට 
නළ ජලය ලබා දීම සඳහාත් රජයක් හැටියට අපි විෙශේෂ 
උනන්දුවක් අරෙගන ඉදිරිෙය්දී ඒ වැඩ කරනවාය කියන කරුණත් 
මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. ඒ ජනතාවට ලබා ෙදන 
සහනාධාර, ඒ වාෙග්ම වගා හානිවලට වන්දි ලබාදීෙම් කටයුතු 
කාර්යක්ෂමව සිදු කිරීමට රජෙය් සියලුම නිලධාරින් කටයුතු 
කරනවාය කියන කරුණත් මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. 

 
[අ.භා. 4.05] 
 
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අනුර කුමාර දිසානායක 

මැතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් සභාෙව් නැති වුණත්, අද අපට ෙම් 
මාතෘකාව සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයනුත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් ජනතාවට ඉතා සංෙව්දී 
වාෙග්ම, විෙශේෂෙයන්ම ෙද්ශපාලනඥෙයෝ විධියට ෙම් ගැන 
අවධානෙයන් බැලිය යුතු මාතෘකාවක්; අවධානය ෙයොමු කළ යුතු 
මාතෘකාවක් අද සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව විධියට එතුමා 
ෙගන ඒම පිළිබඳවත් මුලින්ම එතුමාට මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. 

අද අපට ෙම් ගැන කථා කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
කුමක් නිසාද කියලා විෙශේෂෙයන්ම මා කියන්න ඕනෑ. "ෙම් 
නියඟෙයන් විපතට පත් වූ ජනතාව ෙවනුෙවන් ලබා ෙදන සහන 
පමාණය මදි, තවත් සහන ලබා ෙදන්න කටයුතු කරපියව්" කියලා 
විපක්ෂෙය් සමහර කණ්ඩායම් මඟිනුත්, අනුර කුමාර දිසානායක 
මැතිතුමාත් ආණ්ඩුවට දැනුම් දුන් ආකාරය අපි දැක්කා. අන්තවාදී 
විධියට ෙම් ගැන බලන; හැම ෙවලාෙව්ම ආණ්ඩුව දිහා වපර 
ඇෙහන් බලන; හැම ෙවලාෙව්ම ආණ්ඩුව විෙව්චනය කරන 
කණ්ඩායම් ෙම්කට ෙවන ෙවන අර්ථ කථන දීලා කථා කරනවාත් 
අපි දැක්කා.  

හැබැයි, ආණ්ඩුව විධියට අපි මෑතකාලීන අත්දැකීම් අරෙගන 
බලමු. මා නිෙයෝජනය කරන රත්නපුර දිස්තික්කය ඇතුළු පෙද්ශ 
කීපයක 2004 වර්ෂෙය් මහා ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇති වුණා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  ඒ මහා ගංවතුර පැමිණි ෙවලාෙව් 
ඒ මිනිසුන්ෙග් ෙගවල් ෙදොරවල් ඔක්ෙකොම වතුරට යට වුණා.  
එහිදී ඔවුන්ට රුපියල් ලක්ෂයක මුදලක් දුන්නා, නැවත තැනක් 
ෙහොයාෙගන පදිංචි ෙවන්න; ඒ අවශ්ය කටයුතු කරගන්න. ඊට පසුව 
ඒ ගැන ෙසොයා බැලුෙව් නැහැ. නැවත 2004දී අපට තවත් 
අත්දැකීමක් තිෙබනවා;  ජනතාවට අවෙබෝධයක් තිෙබනවා සුනාමි 
ව්යසනය ගැන. එය ෙම් රෙට් මුහුදුබඩ පෙද්ශ රාශියකට බලපෑවා. 
ඒ ෙවලාෙව්  එවකට තිබුණු රජය කියා කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා 
ෙම් රෙට් ජනතාව දන්නවා.  

එදා සුනාමිය ආපු ෙවලාෙව් අෙප් රටට සහ එය බලපෑ අනිකුත් 
රටවලට ජාත්යන්තරෙයන් විශාල සහෙයෝගයක් ලැබුණා. ඒ 

අවස්ථාෙව්දී අෙප් රටට ලැබුණු ඒ ආධාර පමාණය, අෙප් රටට ඒ 
ආධාර කරන්න ඉදිරිපත් වූ පමාණය අපි හරියට කළමනාකරණය 
කළා නම්,  ඒ වාෙග් ව්යසනයක් තුළින් විපතට පත් වුණු ජනතාවට 
සහ සහන සැලසිය යුතු තවත් දුප්පත් අහිංසක මිනිසුන් සිටියා නම් 
ඔවුන්ටත් සහන සලසන්න තිබුණා. ඒ තරම් විශාල පතිපාදන 
පමාණයක් ෙම් රටට ගලාෙගන ආවා. හැබැයි, අවසානෙය් 
ෙමොකක්ද වුෙණ්?  

අවසානෙය්දී ඒ ලැබුණු පතිපාදන කළමනාකරණය කරගන්න 
බැරි වුණා; ඒ ලැබුණු ආධාර මුදල් අපට හරියට හසුරුවා ගන්න 
බැරි වුණා. ජාත්යන්තරෙයන් ලැබුණු ඒ සහෙයෝගය අපට නිවැරදි 
විධියට ලබාගන්න බැරි වුණා.  ෙද්ශපාලන අවශ්යතා මත, සුනාමි 
කාලෙය් සිදු වූ "Helping Hambantota" ගිණුම වැනි විශාල වංචා, 
ෙකොල්ල කෑම් සිදු ෙවලා ඒ අහිංසක මිනිසුන්ට ලැබුණු ආධාර 
ටිකත් සාක්කුෙව් දමාගැනීම නිසා, ෙම් රටට යම් විපතක්, 
ගංවතුරක්, නියඟයක් ආපු ෙවලාවකදී ආධාරයක්, සහෙයෝගයක් 
ෙදන්න කවුරුවත් ඉදිරිපත් වන්ෙන් නැති තරමටම කටයුතු සිද්ධ 
වුණා. එදා තිබුණු රජය ෙම් රෙට් ජනතාවට ලැෙබන ආධාර මුදල 
සාක්කුවට දමා ගන්නවාය කියා මිනිසුන් අතර, ජාත්යන්තරය තුළ 
මතයක් ගියා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගංවතුරින් විශාල 
හානියක් වුණු දිස්තික්කයක් නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු 
විධියට මට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙමපමණයි. අපට දැන් 
තිෙබන්ෙන් ආධාර දීලා ෙම් ජනතාව නඟා සිටුවන එක ෙනොෙවයි. 
ඉදිරි අනාගතය තුළ ෙමවැනි වටපිටාවක් නිර්මාණය ෙනොෙවන්න, 
ගංවතුරක් ආවාට ඒක මහා ෙලොකුවට ජනතාවට ෙනොදැෙනන්න, 
නාය යෑම් වුණාට ඒවාට අෙප් ජනතාව හසු ෙනොෙවන්න කියා 
මාර්ග ගැනීමයි අප කළ යුත්ෙත්. ඒ නිසා ඉතා ඉක්මනින්, සුදුසු 
තැන්වලින් ඒ ජනතාවට ඉඩම් ලබාෙදන්න කියා අපි ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අනවසර ඉඩම්වල ඉන්න කට්ටිය ඒ 
ස්ථානවලින් ඉවත් කරන්න ඕනෑ. එෙහම ෙනොකර ෙම් පශ්නයට 
විකල්ප ෙසොයන්න බැහැ.  

ෙම් යහ පාලන රජය තුළින් මිනිසුන්ට ෙම් වන විට රුපියල් 
ලක්ෂ 4ක්  මුදා හැරලා තවත් ලක්ෂ 12ක් දක්වා ලබාෙදන්න 
ෙපොෙරොන්දු ෙවලා, නිවැරදි තැනකට ජනතාව අරෙගන එන්න 
කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. ඒ පිළිබඳව 
ගරු අගාමාත්යතුමා පධාන අමාත්ය මණ්ඩලයට අෙප් ෙගෞරවය පුද 
කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ආපදාවට ලක්වන දිස්තික්කයක් වන 
රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ජනතාවට වාෙග්ම රෙට්ම ජනතාවටත් 
උපරිම සහන සලසන්න රජයක් විධියට අපි කටයුතු කරනවා.  

ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිසුන්ට ලැබුණු ඒ ආධාර මුදල් සාක්කුවට 
දමාගත්ත මිනිසුන්ට අද රත්නපුර වැනි දිස්තික්කවල සිටින 
අහිංසක ජනතාවට ලැෙබන ආධාර මුදල් ගැන ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පාරම් බාන්න බැහැ. ඔවුන් ෙම් රෙට් අහිංසක 
මිනිසුන්ට ලැබුණ ආධාර මුදලත් සාක්කුවට දමාගත් කණ්ඩායමක් 
නිසා, ෙම් ෙවලාෙව් සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ ෙම් 
ජනතාවෙග් කර පිටින් ඔවුන්ෙග් ෙද්ශපාලන ගමන යන්න.  

ෙම් ව්යසනය අවස්ථාෙව් ජනතාවට සහන ලබා දීම සඳහා 
කැබිනට් මණ්ඩලය ලබාදුන් සහෙයෝගය හා ශක්තිය අගය 
කරමින්, ඉදිරියටත් ඉතා ඉක්මනින් ෙම් සහන සැලසීෙම් කටයුතු 
කරන්න හැකියාව ලැෙබ්වා!යි පාර්ථනා කරමින්, මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා.  

ස්තුතියි.  

829 830 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
ගරු නි ෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඉතාම වැදගත් 

 ෙයෝජනාවක් ගැන සාකච්ඡා වන ෙමොෙහොතක් ෙම්ක. 
 
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 take the Chair? 
 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க - ெதாைலத்ெதாடர் கள் 
மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka - Deputy Minister of 
Telecommunication and Digital Infrastructure) 

Sir, I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do now 
take the Chair. 

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

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

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு  லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

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

       
[අ.භා. 4.11] 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා සතුටට පත් ෙවනවා, 

සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් විවාදයට කරුණු කීපයක් එකතු 
කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන. ඒ වාෙග්ම, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු සභාව දිහා බැලුවාම මට එක්තරා විධියක 
සංෙව්ගයකුත් තිෙබනවා. ෙමොකද, අද සභාව කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව ෙගනැල්ලා, මහ හයිෙයන් ෙම් ෙයෝජනාව ගැන කථා 
කරලා, ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාත් ඒකට පටලවා ෙගන, මාධ්යට ඕනෑ 
ටික කියලා මහ ෙඝෝෂාවක් කරපු ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් එක 
සමාජිකෙයක්වත් දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැති එක ගැන. ඒ 
ෙගොල්ෙලෝත් නියඟයට අහු ෙවලාද කියලා මට සැකයක් 
තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බලයට පත් වුණ ගමන් අෙප් 
රජයට රෙට් කාලගුණික හා ෙද්ශගුණික වශෙයන් ඇති වුණු යම් 
යම් උපදවවලට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුණා. එම උපදව 

තත්ත්වයන්ට මුහුණ ෙදන්න බැරිව ආණ්ඩුව ''ඇන ගනීවි'' කියලා 
ෙබොෙහෝ අය බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. ඒක තමයි ඇත්තම කථාව. 
නමුත්, ඒ හැම උපදව අවස්ථාවකදීම රජයක් හැටියට එයට 
ශක්තිමත්ව මුහුණ ෙදන්න අපට පුළුවන් වුණා. එම තත්ත්වයන්ට 
මුහුණ දීලා, ජනතාව පීඩාවට පත් ෙවලා හිටියා නම්, ජනතාව ඒ 
පීඩාෙවන් මුදවා ගන්න අපට හැකියාව ලැබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් 
මන්තීතුමා වාෙග්ම ගංවතුර උවදුරට මුහුණ දීපු පෙද්ශයක ජීවත් 
වන මහජන නිෙයෝජිතෙයක් මම. ෙමය රෙට් දිස්තික්ක කීපයකට 
බලපා ඇති නියඟය ගැන කථා කරන අවස්ථාව වුවත්, ගංවතුර 
උවදුෙරන් පීඩාවට පත් වුණු, ගාලු දිස්තික්කෙය් ගිං ගඟ 
මිටියාවෙත් ජීවත් වන ෙකෙනකු විධියට මම ෙමය අවස්ථාවක් 
කර ගන්නවා, අෙප් ගාලු දිස්තික්කෙය් ජනතාව ෙලොකු පීඩාවකට 
පත් වුණු අවස්ථාෙව් දිය හැකි උපරිම සහන ලබා ෙදන්න 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආශිර්වාදය ඇතිව ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් 
විෙශේෂ මැදිහත් වීෙමන් අෙප් රජය කළ කටයුතු  ගැන ස්තුති 
කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
කියාකලාපය ගැන මට යම්කිසි පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, 
ජනතාවට ෙමොනවා ෙහෝ ෙදන්න ගියාම ඒක ''මදි, මදි'' කියලා 
තමයි එතුමන්ලා හැම විටම සටන් පාඨ කියන්ෙන්. "මදි, මදි" 
කියලා ජනතාවත් එක්ක උද්ෙඝෝෂණය කරනවා. ෙගොවීන්ට 
සහනාධාරයක් ෙදන්න ගියත් එතැන ෙබෝඩ් එකක් අල්ලනවා. 
නියං සහනාධාර ෙදන්න ගියත්, එතැනදීත් ෙබෝඩ් එක අල්ලනවා. 
ගංවතුර බැහැෙගන යන ෙකොට අෙප් පෙද්ශවල ජනතාව අතරට 
ගිහිල්ලා, ගංවතුෙරන් පස්ෙසේ පීඩාවට පත් වුණු සංවිධානය කියලා 
ෙමොකක් ෙදෝ එකක් අටවා ෙගන ජනතාව සංවිධානය කළා, 
"ආධාර දුන්නා මදි, දුන්නා මදි" කියලා. ආධාර ෙදන ගමන් එම 
ජනතාව සකියව ඒ පෙද්ශෙය්ම සංවර්ධන කටයුත්තකට ෙයොදවා 
ගන්න ගියාම දැන් කියනවා, "ආධාර ෙදන ගමන් ෙම් 
මිනිසුන්ෙගන් වැඩ ගන්නවා" කියලා.  මම කනගාටු වනවා, 
සමාජවාදය ගැන කථා කරන ෙද්ශපාලන ව්යාපාරයක් ෙම් විධියට 
හැසිරීම ගැන. ජනතාවෙගන් කිසිදු වැඩක්පළක් ගන්ෙන් නැතුව, 
ජනතාවෙගන් කිසිම පෙයෝජනයක් ගන්ෙන් නැතුව, ජනතාව 
ඵලදායි ෙදයකට ෙයොදවා ගන්ෙන් නැතුව, සහනාධාර මුදල් 
නිකම්ම ජනතාවෙග් අතට ෙදන එක ඒ අය අනුමත කරනවාද? 
ඒකද ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් පතිපත්තිය කියලා අපි අහන්න කැමැතියි.  

මම කියන්ෙන් නැහැ, ජනතාවට පීඩාවට පත් වන අයුරින් හා 
වයසක උදවිය, ෙරෝගාබාධාවලට ලක් වුණු උදවිය වැඩපළවල 
ෙයදවිය යුතුයි කියලා. නමුත් ගංවතුෙරන් හානියට පත් වුණු 
පෙද්ශයක ඉන්න පුද්ගලයකු හැටියට මම අවංකව ෙම් කාරණය 
කියනවා. ගංවතුෙරන් පස්ෙසේ දීපු සහනාධාර නිසා  සහනාධාර මත 
යැෙපන, ඒ මත ජීවත් වන මානසිකත්වයකටත් සමහර උදවිය පත් 
වුණා. "සහනාධාරම ඕනෑ" කියන මානසිකත්වයකට පත් වුණා. 
ෙකටිෙයන් කිව්ෙවොත්, තමන්ෙග් ෙගදර ෙදොර වැඩපළ ඔක්ෙකෝම 
අමතක කරලා, කර්මාන්තශාලෙව්, ෙත් ඉඩෙම්, කුරුඳු ඉඩෙම් 
වැඩ පැත්තකට දමලා, මල්ලත් අරෙගන පාරට ෙවලා ඉන්න 
තැනට සමහර උදවිය පත් වුණා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ආශා 
කරන්ෙන් ජනතාව එවැනි තත්ත්වයකට පත් කරන්නද? එෙහම 
නැත්නම්, යම්කිසි ආධාරයක් ෙදන ගමන්, ඒ ෙදන ආධාරයට 
කිසියම් වූ වටිනාකමක් ෙදන්න තමන්ෙග්ම පෙද්ශෙය් වැව ෙහෝ 
පාර ෙහෝ කෘෂි ෙව්ල්ල ෙහෝ කුමක් ෙහෝ අදාළ ෙදයක් සංවර්ධනය 
කරෙගන ෙම් නියඟය අවසන් වුණාට පස්ෙසේ ඊළඟට මහා වැසි 
ඇද හැෙළන ෙකොට පෙයෝජනයට ගන්න පුළුවන් යමක් තමන්ෙග් 
ගමට ඉතුරු කරගන්න කටයුතු කරන එක ෙනොෙව්ද වැදගත් 
කියලා මම අහන්න කැමැතියි. මහජන නිෙයෝජිතයකු විධියට මම 
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නම් විශ්වාස කරන්ෙන්, ජනතාව පීඩාවට පත් වුණු අවස්ථාෙව් අපි 
උදවු කළ යුතු බවයි. ඒ උදවු කරනවාත් එක්කම අෙප් ජනතාවට 
හැඟීමක් දිය යුතුයි, ආකල්පයක් දිය යුතුයි, "රජය කියන්ෙන් 
අපිමයි, රජය ෙගවන හැම ශතයක්ම අෙප්ම සල්ලි; අෙප්ම සල්ලි 
අපට ලැෙබනවා නම් ඒ හැම රුපියලකටම අපි වටිනාකමක් දිය 
යුතුයි; ෙම් මහ ෙපොළවට වටිනාකමක් දිය යුතුයි" කියලා. ඒ 
ආකල්පය හා හැඟීම ජනතාව තුළ ඇති කළ යුතුයි කියන එකයි 
මෙග් හැඟීම.   

සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් විපක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායක අෙප් ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා 
ඉදිරිපත් කරපු සමහර කාරණාවලට මම එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ගිං ග ඟ 
පිටාර ගැලීම නිසා  එම පෙද්ශෙය් ජනතාව විපතට පත් වුණා.  
එවැනි පෙද්ශයක ජීවත් වන ෙකෙනක්  හැටියට මම කියන්න 
කැමැතියි,  ගං වතුෙරන් හානි වුණු  නිවාසවලට ලබා දිය හැකි 
උපරිම වන්දි මුදල ෙම් වන විට තක්ෙසේරු කර පූර්ණ නිවාස 
හානිවලට රුපියල් ලක්ෂ 25 දක්වා මුදල් ආධාර ලබා දීමට කියා 
කරලා තිෙබනවා කියලා. අෙප් ෙහේෂාන් විතානෙග් මන්තීතුමාත් ඒ 
ගැන ෙබොෙහොම පැහැදිලිව  සඳහන් කළා. ඒ වාෙග්ම ෙගයක් හදා 
ගන්නා  ෙතක් මාසික නිවාස කුලියක් ෙගවීමටත් කටයුතු කරනවා. 
ක්ෂණික ආධාර, සලාක දීමනා ආදී හැම ෙදයක්ම ලබා දීලා 
තිෙබනවා. මුළුතැන්ෙගයි උපකරණ කට්ටලෙය් සිට ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ෙම් හැම දීමනාවක්ම  ගං වතුෙරන් විපතට පත් වුණු 
අයට අද වන විට ලබා දීලා තිෙබනවා. නියඟෙයන් විපතට පත් 
වුණු අයටත් එම සහනයම ලබා දීලා තිෙබනවා.  

මම හිතන විධියට ෙමෙහම සහනාධාර ලබා දුන් ආණ්ඩුවක් 
පිළිබඳ අෙප් ලංකා ඉතිහාසෙය් සටහන් ෙවන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, 
එක ෙදයක් ඉතිහාසෙය් සටහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙමොකක්ද? 
අෙප් පළාත්වලට සුනාමි ආපු ෙව්ලාෙව් විෙද්ශ රටවලින් ලැබුණු 
ආධාර තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික බැංකු ගිණුම්වල දමා ගත් බව නම් 
ඉතිහාසෙය් සටහන් ෙවලා තිෙබනවා.  ඒවා ෙහොරා කාපු බව 
ඉතිහාසෙය් සටහන් ෙවලා තිෙබනවා. එම කටයුතුවලට දායක 
වුණු, ඒවාට නායකත්වය දුන්නු උදවිය අද ෙම් ආණ්ඩුවට ඇඟිල්ල 
දිගු කරනවා. සමහරු නියඟෙයන් ෙගොඩ යන්න බලාෙගන හිටියා; 
සමහරු ගං වතුෙරන් ෙගොඩ යන්න බලාෙගන හිටියා. ෙම් ආණ්ඩුව, 
නියඟයට වැඩ කෙළේ නැහැ, ගං වතුරට වැඩ කෙළේ නැහැ කියලා 
ෙද්ශපාලන මතවාද හදන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් හිටියා. අද ඒ 
අයෙග් සිහින ෙබොඳ ෙවලා ගිහින් තිෙබනවා. "ෙදෙවො වස්සතු 
කාෙලන - සස්ස සම්පත්ති ෙහොතු ච ...." කියන ගාථාව කට පාඩම් 
කරෙගන හිටියා,  දැන් රෙට් සිදු ෙවන්ෙන් ෙමන්න ෙම් වාෙග් 
කාරණා කියලා කියන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කරන එක ෙහොඳයි. හැබැයි, ෙම් හැම ෙයෝජනාවක්ම සද්භාවෙයන් 
ඉදිරිපත් කරන ඒවා ෙවන්න ඕනෑ. හුෙදක් ෙබෝඩ් අල්ලන එක, 
සටන් පාඨ කියන එක, ජනතාව උසිගන්වන එක, ඒ ඒ 
ආයතනවලින් "ෙදන එක මදි, ෙදන එක මදි, තව දියව් දියව්" 
කියන එක ඕනෑම ෙද්ශපාලන ව්යාපාරයකට, ඕනෑම 
පුද්ගලෙයකුට කළ හැකියි. හැබැයි, ෙම් කටයුතු සඳහා මුදල් 
ෙසොයන්න බදු පනවන්න ගිෙයොත්, ඒ සඳහා ෙමොනවා හරි උපාය 
මාර්ග ෙසොයන්න ගිෙයොත් ඒවාටත් විරුද්ධ ෙවන එක තමයි ෙම් 
ඇතැම් කණ්ඩායම්වල ෙද්ශපාලන පිළිෙවත බවට පත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතිව සාධාරණව රට ගැන හිතලා, රෙට් 
පශ්නවලදී මීට වඩා සැලකිල්ෙලන් කටයුතු කළ යුතුයි.  රතු තරුව 
ගිහින් කුණුකසළ ටිකක් සුද්ධ කළාය; කාණු ටිකක් සුද්ධ කළාය; 
පාරවල් ටිකක් සුද්ධ කළාය;  ෙමොනවා හරි කළාය කියලා පශ්න 

විස ෙඳන්ෙන් නැහැ. "රතු තරුව" කියන ෙබෝඩ් එකයි, දැන්වීමයි, 
පචාරය ෙවනවා; පවෘත්තිවලට ෙපෙනනවා. එමඟින් ෙමොනවා හරි 
පචාරයක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒෙකන් සම්පූර්ණ පශ්නය 
විස ෙඳන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ඒ ශබ්දයට අෙප් අවශ්යතා සම්පූර්ණ 
ෙවනවා කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. නියඟය ෙව්වා, ගං වතුර 
ෙව්වා ජනතාව පීඩනයට පත් වුණු හැම අවස්ථාවකදීම රජය ගත් 
ක්ෂණික කියා මාර්ග සහ ෙම් හැම අවස්ථාවකම ජනතාව එම 
කටයුතුවල ෙකොටස්කරුවන් කර ගැනීම, මාධ්ය ඉදිරිෙය් යම් යම් 
සංදර්ශන දමන සුළුතරයෙග් හැර, ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුෙග් 
පශංසාවට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව පිළිබඳ අෙප් 
අදහස් එෙසේ ඉදිරිපත් කරමින්,  මට කාලය ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ස්තුති කරමින් මෙග් කථාව  අවසන් කරනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.    

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ෙජ්.සී. අලවතුවල මන්තීතුමා.  

 
[අ.භා. 4.20] 

 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නියඟය ෙහේතුෙවන් ඇතිවූ 

වියළි කාලගුණ තත්ත්වය තුළ පීඩාවට පත් ජනතාව 
සම්බන්ධෙයන් අද දින ඉදිරිපත් කළ කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව 
පිළිබඳව විවාදෙය් දී  කථා කිරීමට මටත් අවස්ථාව ලැබීම ගැන  
ෙබෙහවින්ම සතුටු ෙවනවා.   ලංකාෙව් දිස්තික්ක ගණනාවකට 
ෙම් තත්ත්වය බලපාලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම පසුගිය වසර 
කිහිපය තුළ අප රටට ෙමන්ම  ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 
ගණනාවකට ෙමම අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය බලපෑවා. ෙමම 
අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය නිසා  ලංකාව තුළ ජීවත් ෙවන, 
එෙහම නැත්නම් ෙගොවිතැන් කරන ජනතාවට විශාල පාඩුවක් සිදු 
වුණා. ඒ වාෙග්ම කන්න කිහිපයකදී ඔවුන්ෙග් ජීවන මාර්ගය ඇණ 
හිටලා තිෙබනවා. අෙප් අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ෙම් 
ෙයෝජනාව  අද දින ෙගනාවත් රජයක් හැටියට අෙප් 
ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත්, කැබිනට් මණ්ඩලයත් 
නියඟෙයන් පීඩාවට පත් ජනතාවට සහන ලබා දීමට කඩිනමින්  
අවශ්ය පියවර ෙගන තිෙබනවා.   

2017.07.31 දින කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමත කර,  නියඟයට 
පත් වුණු  ජනතාව ට සහන ලබා ෙදන්න අවශ්ය පතිපාදන ෙවන් 
කර තිෙබනවා. එක් එක් දිස්තික්කවල පවුල් වශෙයන් ගත්තාම 
තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් පවුල් හයදහස් එකසිය අසූෙදකකුත්, 
මඩකලපුව දිස්තික්කෙය් පවුල් දහනවදහස් ගණනකුත්,  
කුරුණෑගල දිස්තික්කය ගත්ෙතොත් වැඩිම පවුල් සංඛ්යාවක් වන  
පවුල් හැත්තෑදහස් තුන්සිය අනූහතරක්  නියඟය නිසා පීඩාවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

පුද්ගලයන් හැටියට ගත්තාම එම දිස්තික්කෙය් ෙදලක්ෂ 
තිස්එක්දහසක් විතර පමාණයක්  නියඟෙයන් පීඩාවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. පුත්තලම දිස්තික්කය ගත්තාම පවුල් වශෙයන්  
හතළිස්හයදහස් පන්සිය තිස්එකකුත්,  ජනතාව හැටියට ගත්ෙතොත් 
එක්ලක්ෂ හතළිස් හතරදහස් හැටතුනකුත් පීඩාවට පත් ෙවලා 
සිටිනවා. ෙම් ලැයිස්තුව අනුව බැලුවාම, අෙප් වයඹ පළාෙත් 
දිස්තික්කවල ෙගොවි ජනතාවට තමයි පසු ගිය වසර ෙදක තුළ ෙම් 

833 834 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නියඟය නිසා  වැඩිම හානියක් සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  එක 
පැත්තකින් තමන්ෙග් වගාවන්වලට හානි වුණා වාෙග්ම පානීය 
ජලය ලබා ගැනීම පැත්ෙතනුත් විශාල අපහසුතා ගණනාවකට ෙම් 
ජනතාව ෙම් ෙවන ෙකොට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා රජය ගත් 
තීන්දුව අනුව, ෙම් ලැයිස්තු ගත කර තිෙබන එක් එක් දිස්තික්කවල 
පුද්ගලයින් හැටියට ෙදොෙළොස්ලක්ෂ හැත්තෑදහස් හයසිය 
හැත්තෑතුන්ෙදනකුටත්, පවුල් වශෙයන් තුන්ලක්ෂ හැටනවදහස් 
තුන්සිය පණස් හතරෙදනකුටත්   ආධාර ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කරන්න රජය අවශ්ය පියවර ෙගන තිෙබනවා.  

ෙමහිදී තව එක කාරණයක් පිළිබඳව මා මතක් කරන්න ඕනෑ.  
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය මඟින් ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
චකෙල්ඛය අනුව ෙම් ෙවන් කර තිෙබන මුදල් පතිපාදන පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලවලින් ලබා දීෙම්දී සමහර අය යම් යම්  
අපහසුතාවන්ට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ඒ ගැනත් මතක් කරන්න 
ෙවනවා. ෙමොකද, අෙප් පෙද්ශය තුළ ෙගොවිතැන් කරන උදවිය 
ෙවනත් රැකියාවලත් නිරත ෙවලා ඉන්නවා.  සමහර විට  වඩු බාස ්
ෙකනකු ෙවන්න පුළුවන්, ෙම්සන් බාස් ෙකනකු ෙවන්න පුළුවන්, 
එෙහමත් නැත්නම් තිෙරෝද රථ රියදුරකු ෙවන්න පුළුවන්, 
ෙගොවිතැන් කරන ගමන් ෙමවැනි ස්වයං රැකියාවලත් ඒ අය 
ෙයෙදනවා. ඒ අය ෙගොවිතැනට විතරක් සීමා ෙවලා  කටයුතු 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා චකෙල්ඛනයටම ෙකොටු ෙවන්ෙන් 
නැතිව ඒ ගැනත් අපි ෙසොයා බලා කටයුතු කළ යුතුයි.  

විෙශේෂෙයන්ම පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල ඉන්න 
නිලධාරින් ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් කරන්න ෙවනවා.  
ෙමවැනි ස්වයං රැකියාවල ෙයදිලා ඉන්න උදවියටත් ෙම් නියඟය 
නිසා අලාභ හානි සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අයටත් ෙම් සහනාධාර 
අපි ලබා ෙදන්න ඕනෑයි කියන එක අපි මතක් කරනවා. ෙමොකද, 
ආපදාවන්ට ලක් වුණු  සියලු ෙදනාටම සහනාධාර ලබා ෙදන්න  
කැබිනට් මණ්ඩලය  විසින් එම අවශ්ය පතිපාදන ෙවන් කර 
තිෙබනවා.  එෙහම නම්,  එම පතිපාදන ෙවන් කිරීම තුළ ෙවනත් 
ස්වයං රැකියාවක් කරන අයටත්,  ඒ හැම ෙකනාටම සහනාධාර 
ලබා දිය යුතුයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය කාලෙය් ඇති වුණු 
ආපදා ගණනාවකට අප රජයට මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණා. එක 
පැත්තකින් ජල ගැලීම්  ඇති වුණා. එයින් හානි වුණු  උදවියටත්  
විශාල මුදලක් ලබා දීලා තිෙබනවා. අපට මතකයි ඊෙය් ගරු 
අගාමාත්යතුමා පකාශ කළා, ජලගැලීම්වලට ලක් වුණු පෙද්ශවල 
උදවියට ඉදිරිෙය්දී  නිවාස සකස් කර දීම ඇතුළු අෙනකුත් කටයුතු 
සඳහා රුපියල් බිලියන 100කට වැඩි මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා 
කියලා.   පීඩාවට පත් වුණු ජනතාව ෙවනුෙවන් අප රජය ෙමවැනි 
කියා මාර්ග ගැනීම පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවනවා.  ඒ  හැම 
ෙකනාටම ෙම් ආධාර උපකාර නිසි ෙලස ෙබදී යන ආකාරයට 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල හරහා එම කටයුතු කියාත්මක ෙවනවා 
නම් ඉතාමත් ෙහොඳයි කියන එකත් මතක් කරමින් මට අවස්ථාව 
ලබා දීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙහට දවෙසේ ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබන පළාත් පාලන ආයතන 
ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත්  ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් වන 
සංෙශෝධන අද දහවල් 12.00ට ෙපර  අෙප් අතට ලැෙබන්න 
සලස්වනවා කියා  ගරු කථානායකතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණා. දැන් 
ෙවලාව පස් වරු 4.30යි.   අපට ඒවා ෙනොලැබීම තුළින් ෙහට දවස 
තුළ අපි  ෙම් සම්බන්ධෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?  ඒ නිසා ඔබතුමාෙගන් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා, ගරු 
කථානායකතුමාත් දැනුවත් කරලා  අද දවෙසේ ඉතා ඉක්මනින්  
අපට ඒ සංෙශෝධන ලැෙබන්න සලස්වන්නය කියා.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ගරු ඇමතිතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණා, අද දවෙසේ සභාෙව් 

කටයුතු අවසන් වීමට ෙපර සංෙශෝධන ෙදනවාය කියලා. 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා  ෙයොමු කළ කරුණ ෙකෙරහි නැවතත් ඔබතුමාෙග් 
අවධානය මා ෙයොමු කරනවා. අද දහවල් 12.00ට සංෙශෝධන 
ෙදනවාය කිව්වා. දැන් ෙවලාව සවස 4.30යි. නමුත් තවම ඒ 
සංෙශෝධන දුන්ෙන් නැහැ. අපි ඒ සංෙශෝධන අධ්යයනය කරලා 
යම්කිසි අදහසක් ගත යුතු වනවා. මුලින් කථානායකතුමා කිව්වා, 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් ඡන්දය ගන්ෙන් නැහැයි 
කියලා. ඊට පැයකට පස්ෙසේ සභානායකතුමා කිව්වා, "නැහැ, අපි 
ඡන්දය ගන්නවා"යි කියලා. ඔබතුමාට ෙම් සම්බන්ධෙයන් ස්ථිරව 
පකාශයක් කළ ෙනොහැකි නම් සභානායකතුමා විමසා ෙහෝ ෙම් 
සංෙශෝධන ෙනොදී තිෙබන තත්ත්වය තුළ ෙහට දවෙසේ පළාත් 
පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
පිළිබඳව ඡන්ද විමසීමට යනවාද, ඒ පනත් ෙකටුම්පත විවාදයට 
ගන්නවා නම් ඒ සංෙශෝධන ලබා ෙදන්ෙන් කුමන ෙවලාෙව්දීද 
කියන එක සම්බන්ධෙයන් ඉක්මනින් පකාශයක් ලබාෙදන්න. 
එතෙකොට අපට සූදානම් - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු කථානායකතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරලා ෙම් 

පශ්නයට පිළිතුරක් ලබා ෙදන්නම්. 

ඊළඟට ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මන්තීතුමා. 

835 836 

[ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා] 
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[අ.භා. 4.28] 
 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නියඟය සම්බන්ධෙයන් ෙම් 

රජය විසින් කියාත්මක කරන කියාවලිය පිළිබඳව අද දින ඉදිරිපත් 
කළ කල් තැබීෙම් විවාදයට සම්බන්ධ වීමට ලැබීම ගැන මා සතුටු 
වනවා. ෙම් වනෙකොට අෙප් රෙට් තුෙනන් එකක පෙද්ශයක් දරුණු 
නියඟයකට හසුෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි ෙම්ක ෙම් රෙට් 
නියඟයන් ඇතිවුණු පළමුවන අවස්ථාවවත්, අවසාන අවස්ථාවවත් 
වන එකක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් ගංවතුර ආපදා, ස්වාභාවික 
ආපදා රාශියක් ෙම් කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ සිදු වුණා. ඒවාත් අවසාන 
අවස්ථාව වාෙග්ම පථම අවස්ථාව බවට පත් ෙනොෙවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාරණා සම්බන්ධෙයන් 
රජෙය් වගකීම ෙකොෙතක් දුරට ඉටුෙවලා තිෙබනවාද කියන 
කාරණාව පිළිබඳව අපි දැඩි විෙව්චනයක ඉන්නවා. ඒකට ෙහේතුව 
ෙමයයි. අද වනෙකොට මා නිෙයෝජනය කරන අනුරාධපුරය 
දිස්තික්කෙය් කන්න හතරක් විනාශ ෙවලා තිෙබනවා, දරුණු 
නියඟය නිසා. හැබැයි ඒ කන්න හතෙරන් කන්න ෙදකක් 
විනාශයට පත් වුෙණ්, කෘෂි කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන්, 
විෙශේෂෙයන්ම වී වගාව සම්බන්ධෙයන් ෙම් රජය ගත් අදූරදර්ශී 
කියා පිළිෙවත නිසායි. ඒ කියන්ෙන් ජලය තිබුණු කාල පරිෙච් ඡ්දය 
තුළත් රජය තීරණයක් ගත්තා, ෙම් රෙට් වී වගාව ෙහක්ටයාර 
ලක්ෂයකින් -අක්කර 2,50,000කින්- අඩු කරන්න ඕනෑය කියලා. 
එෙහම තීරණයක් ෙම් රජය ගත්තාට පස්ෙසේ කන්න ෙදකක් ජලය 
තිබුණා, හැබැයි ෙගොවීන්ට වගා කරන්න අවස්ථාව ලබා දුන්ෙන් 
නැහැ. අනික් පැත්ෙතන් කන්න ෙදකක් සම්පූර්ණෙයන් 
නියඟයකට හසු වුණා. එම නිසා වර්තමානෙය් ඇතිෙවලා තිෙබන 
ෙම් තත්ත්වයට, ෙගොවියා අසරණ වීමට එක පැත්තකින් රජෙය් 
වැරැදි තීන්දු තීරණ බලපෑවා වාෙග්ම ස්වභාව ධර්මයත් ඊට 
හරස්ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සහනාධාර ලබාදීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ ෙම් වනෙකොට කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. හැබැයි ෙම් 
සහනාධාර ලබාදීෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක ෙවමින් පවතින 
කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දී ජනතාවට රජය ලබා ෙදන සහනය පිළිබඳව 
අෙප් එතරම් සතුටක් නැහැ, ජනතාව තුළ සතුටක් නැහැ. එයට 
ෙහේතුව ෙමයයි. අපූරුවට තුන් ෙව්ල බත් කාලා හිටපු රටක්, 
අපූරුවට තුන්  ෙව්ල බත් කන්න පුරුදුෙවලා හිටපු රටක් නැවත පිටි 
කන යුගයකට ෙගන යනවා. එම නිසා මා හිතනවා, රජය ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් මීට වඩා කල්පනාකාරී විය යුතුයි කියලා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අදත් ෙම් 
ගරු සභාව තුළ ඒ ගැන කථා කළා. එක මාසයකට රුපියල් 
10,000 බැගින් වූ වන්දි මුදලක් මාස හතරකට ලබා ෙදනවාය 
කියලා තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අනුරාධපුරෙය්දී පකාශ 
කෙළේ. එක මාසයකට රුපියල් 10,000ක් බැගින් මාස 4ක් ෙදනවා. 
ඒ වාෙග්ම එතුමා නිෙයෝග ලබා දුන්නා, සිංහල අවුරුදු කාලයට 
ෙපර රුපියල් 10,000ක මුදලක් එක පවුලකට ලබා ෙදන්නය 
කියලා. හැබැයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සහනාධාර ෙම් 
වන කල් ලැබිලා නැහැ. ෙම් වන කල් ලැබී තිෙබන්ෙන් ඉතාමත් 
ෙතෝරා ගත් පිරිසකට රුපියල් 8,650ක් පමණයි. රුපියල් 8,650ක 
සහනාධාරයක් ෙද්ශපාලන වශෙයන් ෙතෝරා ගත් පිරිසකට එක 
මාසයකට ලබා දීලා තිෙබනවා. එතෙකොට ඉතිරි මාස තුනට 
ෙමොකද වුෙණ්? ඒක කියාත්මක ෙනොකර පසු ගිය දා රජය නැවත 
නිෙව්දනය කරනවා, සහනාධාර හැටියට එක පවුලකට මාසයකට 
රුපියල් 5,000ක මුදලක් ලබා ෙදනවාය කියලා. ඒකත් මාස 

ෙදකකට කියාත්මක කරන්නයි. ඒ සඳහා පවුල් 25,000ක් නම් 
කරනවා. ෙම් පවුල් 25,000 ෙතෝරා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

මුළු රෙටන් තුෙනන් එකක් නියඟෙයන් හානිෙවලා. අෙනක් 
පැත්ෙතන් ලබා ෙදනවාය කියපු සහනාධාර ෙදන්ෙන් නැතුව, 
නැවත අලුත් සහනාධාරයක් ලබා ෙදන්න රජය ෙපොෙරොන්දු 
ෙවනවා. හැබැයි, ෙම් බැරෑරුම් පශ්නය සම්බන්ධෙයන් රජය 
ඉතාම සැහැල්ලුෙවන් කටයුතු කිරීම තමයි අපට තිෙබන පශ්නය. 
රජය ඉතාම සැහැල්ලුෙවන් කටයුතු කරන්ෙන්. වගකීම් විරහිත 
විධියට තමයි රජය ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ නිසා 
අද අෙප් පෙද්ශවල ජනතාව දිළිඳු බවින් මිරිකිලා ඉන්ෙන් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ජීවත් ෙවන්න කමෙව්දයක් නැහැ. 
ෙව්ල් තුනක් කාපු පවුලක් දැන් ෙව්ල් ෙදකයි කන්ෙන්. ළමයින්ට 
ෙව්ල් ෙදකක් කන්න දීලා ෙදමව්පිෙයෝ එක ෙව්ලයි කන්ෙන්. 
එෙහම තත්ත්වයක් තිබියදී ෙතෝරාගත් එක්තරා ෙද්ශපාලන 
පක්ෂයක කණ්ඩායමක් සඳහා පමණක් සහනාධාර ලබාදීම ඉතාම 
අසාධාරණ කියාවලියක්. ෙමොකද, ෙම් නියඟෙය් බලපෑමත්, 
එෙහම නැත්නම් රජය වී වගාව නතර කිරීම සඳහා කරපු 
බලපෑමත් එල්ලවී තිෙබන්ෙන් එක පක්ෂයකට විතරක් ෙනොෙවයි. 
සමස්ත ෙගොවි ජනතාවටම ෙම් අර්බුදය තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
ආකාරයට කටයුතු කරන්න එපාය කියා අපි ඉතාම ෙගෞර වෙයන් 
ඉල්ලනවා. 

අද ඉතාම වැදගත් විවාදයක් පවත්වන  අවස්ථාවක ෙම් රෙට් 
කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සිටිය යුතුයි. එතුමා 
ෙම් ගරු සභාෙව් ඉඳලා ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් සහ ෙම් 
රෙට් දිළිඳු ජනතාව සම්බන්ධෙයන් මීට වඩා ෙලොකු අවධානයක් 
ෙයොමු කළ යුතුයි. එතුමාත් අනුරාධපුර දිස්තික්කය -රජරට 
පෙද්ශය- නිෙයෝජනය කරන්ෙන්. හැබැයි, ෙම් රජය ජනතාව 
ෙකෙරහි ෙකොෙතක් දුරට කටයුතු කරනවාද කියලා ෙම්ෙකන්ම 
ෙත්ෙරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට ජනතාවට තිෙබන 
පශ්නය තමයි, ෙම් රජය ලබාදුන් ෙපොෙරොන්දු දිගින් දිගටම 
කඩකරමින් සිටීම. පසුගිය රජයට දිගින් දිගටම ෙචෝදනා කරපු ෙම් 
රජය, 2014 ෙවද්දී සහල් අතිරික්තයක් තිබුණු ෙම් රටට අද 
ෙවනෙකොට රටවල් 4කින් සහල් ආනයනය කරන තැනට තල්ලු 
කරලා තිෙබනවා. සහල් ආනයනය කරද්දී, එක පැත්තකින් 
ආණ්ඩුව ෙපොෙහොර සහනාධාරය නැවැත්තුවා. ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය නවත්වනවා කියලා ආණ්ඩුව කිව්ෙව් නැහැ. හැබැයි, 
උපකමශීලීව ඒක නැවැත්තුවා. "කන්න ෙදකක් වගාකරන්න 
රුපියල් 25,000ක් ලබාෙදනවා, එක කන්නයකට රුපියල් 
12,500යි" කියලා කිව්වා. හැබැයි, රුපියල් 350ට ලබාදුන් 
ෙපොෙහොර මිටිය රුපියල් 2,500 දක්වා ඉහළ යනවා. එෙහම ෙවද්දී 
රජය කිව්වා, ගුණාත්මක භාවෙයන් ඉහළ ෙපොෙහොර ලබා ගැනීම 
සඳහා තමයි ෙම් කර්තව්ය කරන්ෙන් කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රජය කෘෂි කර්මාන්තය 
සම්බන්ධෙයන් ෙගන ගිය පතිපත්තිය තුළ අද සමස්ත කෘෂි 
කර්මාන්තයම කඩා වැටීම තමයි අපට තිෙබන පශ්නය. සමස්ත 
කෘෂි කර්මාන්තයම කඩාවැටිලා තිෙබන ෙකොට ෙම් රෙට් 
නිෂ්පාදය ඉහළ යන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා තමයි අෙප් රෙට් ඉන්න 
ෙවෙළන්ෙදෝ අද දරුණු අවපාතයකට හසුෙවලා ඉන්ෙන්. උෙද් 
කිව්වා වෙග්, ෙම් ෙවනෙකොට හැම නගරයකම ෙවෙළඳ සැල් 
එකින් එක වැසීෙගන යනවා.  

සිංහල - ෙදමළ අලුත් අවුරුද්ද කාලෙය් තමයි ෙබොෙහොමයක් 
ෙවෙළඳ සැල් තමන්ෙග් ණය ෙගවලා, අලුතින් ආදායමක් 
ලබාෙගන -ලාභයක් ලබාෙගන- තමන්ෙග් ජීවිතය ඉස්සරහට 

837 838 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙගනයන්ෙන්. හැබැයි, දැන් තිෙබන දරුණු ආර්ථික අවපාතය තුළ 
සහ කෘෂි කර්මාන්තෙය් සිදුවී තිෙබන දැවැන්ත කඩාවැටීම තුළ 
ෙමවර සිංහල - ෙදමළ අලුත් අවුරුදු කාලෙය් ෙවෙළන්දන්ට 
තමන්ෙග් ණය තුරුස ් ෙගවාගන්නත් බැරි වුණා, අෙනක් 
පැත්ෙතන් ණය පමාණයත් වැඩි වුණා. ඒ නිසා ෙම් රජෙය් 
ඉලක්කය ෙමොකක්ද කියන එක පිළිබඳව අපට පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙමවැනි නියඟයක් ඇවිල්ලා තිබියදී, ජනතාව 
සහනාධාර බලාෙපොෙරොත්තු ෙවද්දී අහක බලාෙගන ඉඳලා 
හරියන්ෙන් නැහැ. ඒ සඳහා විසඳුමක් ලබාදිය යුතුයි. වර්ෂාව 
ලබාදීම රජයට කළ හැකි ෙදයක් ෙනොෙවයි. හැබැයි, වර්ෂාව 
ෙනොලැබීෙමන් අගතියට පත්වන පාර්ශ්වයන්ට සිදුවන හානිය 
සම්බන්ධෙයන් නිවැරදි කළමනාකරණයක් කළ  යුතුයි. අපි 
කියන්ෙන් නැහැ, ආණ්ඩුවට වැස්ස වස්සන්න පුළුවන් කියලා. 
හැබැයි, ආණ්ඩුවට පුළුවන් යම් වැඩ පිළිෙවළක් හදලා, නිවැරදි 
කළමනාකරණයක් කරලා කෙබලන් ළිපට වැටුණු ජනතාව නැවත 
නඟා සිටුවීමට අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව් පක්ෂ 
පාට ෙභ්දයකින් කටයුතු කරන්න එපා, තමන්ෙග් පාට 
කණ්ණාඩිවලින් බලන්න එපා කියලා අපි ෙම් රජෙයන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ෙමොකද, ෙම් නියඟය අවස්ථාෙව් ෙකොළ පාටට එක 
විධියකටත්, නිල් පාටට තව විධියකටත්, ෙවනත් පාටවලට තවත් 
විධියකටත් සලකන්න එපා. ඒ නිසා ෙම් රෙට් ඇති වී තිෙබන ෙමම 
ස්වභාවික උවදුර අවස්ථාෙව් වර්තමාන රජය ජනතාව ෙදස 
බැලීෙම්දී සහ සහන සැලසීෙම්දී ඉතාම අකමවත් වැඩ පිළිෙවළක් 
තමයි කියාත්මක කරෙගන යන්ෙන්. එක දවසක් ජනතාවෙග් 
පීඩනය එද්දී, එක ෙපොෙරොන්දුවක් ලබා ෙදනවා. "අපි මාසයකට 
රුපියල් 10,000ක් ලබාෙදනවා" කියනවා. ඊළඟට ඒක ලබා ෙනොදී 
කියනවා, "නැහැ, අපි දැන් රුපියල් 5,000ක බඩු මල්ලක් 
ලබාෙදන්න අවශ්ය කටයුතු කරනවා" කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් නියඟය සම්බන්ධෙයන් 
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් වාෙග් ස්වභාවික උවදුරු අවස්ථාවන්වලදී, 
එක පැත්තකින් ගංවතුරින් අවතැන් වූ ජනතාවට සහන සැලසීෙම්දී 
රජෙය් මැදිහත් වීමක් අදටත් නිවැරදිව සිදුෙවලා නැහැ. ඒ ජනතාව 
නඟා සිටුවන්න අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරලා නැහැ. 
කෑගල්ෙල් ඇති වූ නායයෑෙමන් අවතැන් වූ ජනතාවට සහන 
සැලසීෙම්දීත් ෙමවැනිම උදාසීන පතිපත්තියක් තමයි රජය 
අනුගමනය කෙළේ. රජය ඊට අදාළ පිළිතුරු ලබාදුන්ෙන් නැහැ. 
ජනතාවට සහන ලබා දුන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, point of Order  එක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ගරු මන්තීතුමනි, කෑගල්ල දිස්තික්කය ගත්තාම ඒ අවශ්ය 

කටයුතු සෑෙහන දුරට අවසන් කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමා 
කෑගල්ලට ඇවිල්ලා බලන්න.  

ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු මන්තීතුමා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී 
පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. හැබැයි, කූඩාරම්වල ඉන්න ජනතාව 
අදටත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් තමයි 
කූඩාරම්වල ඉන්ෙන් කියලා ඔබතුමා කියනවා නම්,  
තමුන්නාන්ෙසේලාට සතුටු ෙවන්න පුළුවන්. අපි කියන්ෙන්, සිදු 
ෙනොෙවච්ච කාර්ය භාරය තමුන්නාන්ෙසේලා අතින් සිදු විය යුතුයි 
කියලායි. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා රජෙය් වගකීම ඉටු කරන්ෙන් 
නැතිව රජෙය් වගකීම නිවැරදිව ඉටු කළා කියලා කියනවා නම්, 
ඒෙකන් තමුන්නාන්ෙසේලාට  හිත හදා ෙගන ඉන්න පුළුවන්. 
හැබැයි, රෙට් සමස්ත ජනතාව ඒක පිළිගන්ෙන් නැහැ.   

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජය නිෙයෝජනය කරන කණ්ඩායම 
කියනවා, "ඔව්, අපි ජනතාවට සහන සැලසුවා. ජනතාවට කිසිම 
පශ්නයක් නැහැ. ජනතාව ඉතා සතුටින් ජීවත් ෙවනවා." කියලා. 
හැබැයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔය කියන කාරණය 
අදාළ ෙවන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු පක්ෂය නිෙයෝජනය 
කරන මන්තීවරුන්ට විතරයි. ආණ්ඩු පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරුන්ට ජනතාවෙග් දුක ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද,  
ඔවුන් බලයට ආෙව් ෙම් රට සදාකල්ම  පාලනය කරන්නයි කියලා 
හිතාෙගන ඉන්නවා. ෙද්ශපාලන ෙකෝණයකින් බලන්ෙන් නැතිව, 
ෙම් රෙට් සමස්ත ජනතාවට -නියඟයට හසුෙවච්ච තුෙනන් එකක් 
ෙවච්ච දිස්තික්කවල ජනතාවට- ෙම් පහසුකම් ටික ලබා දිය යුතුයි.  

අවසාන වශෙයන් කියන්න ඕනෑ, ඊළඟ කන්නය වගා කිරීෙම් 
ගැටලුවක් අද තිෙබන බව. වර්ෂාව ලැබුණත්,  ඊළඟ කන්නය වගා 
කිරීෙම් ගැටලුවක් ෙගොවි ජනතාවට තිෙබනවා. ෙහේතුව? ෙකොෙහේද 
තිෙබන්ෙන්, බිත්තර වී ටික? ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්, ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය? ෙකෝ, අෙනකුත් ලබා ෙදන සහනාධාර ටික? ෙකෝ,  
ෙමවැනි අවස්ථාවන්වලදී කියාත්මක වන වැඩ පිළිෙවළ? නියඟය 
අවස්ථාෙව් දී අකමවත් විධියට අද වන තුරු රජය කටයුතු කළා 
වාෙග්ම, වර්ෂාව ලැබුණෙහොත් ඊළඟ කන්නය සාර්ථක කර ගැනීම 
සඳහාත් වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. නිවැරදි උපෙදසක් ලබා දීෙම් 
කමෙව්දයක් ඒ නිලධාරින්ට නැහැ. වර්තමාන රජය ඉතාම 
නිර්ලජ්ජිත ආකාරයට ඇවිල්ලා ජනතාව ඉදිරිෙය් කියනවා නම්, 
"අපි ජනතාවට සහන සලසා තිෙබනවා." කියලා; අපි කියනවා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට මහ ෙපොෙළොෙව් පය ගහලා ජීවත් ෙවන්න 
විධියක් නැහැ කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා මහ ෙපොෙළොෙව්  අද 
තත්ත්වය දන්ෙන් නැහැ. දන්ෙන් නැති නිසා තමයි දිගින් දිගටම 
කියන්ෙන්, "ෙම් රජෙය් කියාකාරීත්වය ෙහොඳයි." කියලා. හෘදය 
සාක්ෂියට එකඟව තමුන්නාන්ෙසේෙග් හදවතට තට්ටු කරලා 
බලන්න. ෙම් ෙහොඳයි කියන මන්තීවරු; නිවැරදි යාන්තණයක් 
කියාත්මක ෙවනවායි කියන මැති-ඇමතිවරු තමන්ෙග් හෘද 
සාක්ෂියට කථා කරලා බලන්න  තමන්ට ඡන්දය දීපු ජනතාවට 
සාධාරණයක් තමන්ෙග් රජය තුළින් ඉටු ෙවලා තිෙබනවාද 
කියලා. ඒ සාධාරණය රජය තුළින් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වාෙග් ආපදා අවස්ථාවකදී රජය තුළින් 
සාධාරණය වැඩි වැඩිෙයන් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ 
නිසා ආපදාවලට ලක්වුණු ජනතාව නගා සිටුවීම සඳහා වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කළ යුතුයි. අපි කියන්ෙන්, එක පැත්තකින් 
වගා කරපු ෙගොවියන්ට විතරක් සහනාධාර දීලා හරියන්ෙන් නැහැ 
කියලායි. අෙනක් පැත්ෙතන් ඒ ෙගොවි ජනතාව පමණක් ඉලක්ක 
කර ෙගන සහනාධාර දීලා හරියන්ෙන් නැහැ. ඒ මන්තීතුමා කිව්වා 
වාෙග් ෙගොවි ජනතාව ෙවනත් වෘත්තීන්වලත් ෙයෙදනවා. හැබැයි, 
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අද ඔවුන්ට ඒවාෙයහි ෙයෙදන්න කමෙව්දයක් නැහැ. අද, 
කම්කරුවන්ෙග් රැකියාව අහිමි ෙවලා තිෙබනවා.  

අෙනක් පැත්ෙතන් යම් වෘත්තීයක ෙයෙදන සියලුම 
කණ්ඩායම්වලට තමන්ෙග් රැකියා අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. අපි 
ෙමවැනි අවස්ථාවකදී කනගාටු ෙවනවා. රජය කියනවා නම්, රජය 
පාර්ශ්වෙයන් ජනතාවට ඉටු විය යුතු කාරණාව ඉටු වුණා කියලා 
ඒක ඉතාම වගකීම් විරහිත පකාශයක් ෙලස අපි දකිනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් පරක්කු 
වැඩියි. රජෙය් අවධානය ෙයොමු කළ යුතු කාලය දැඩි ෙසේ පරක්කු 
ෙවලා. හැබැයි, පරක්කුෙවලා හරි ෙම් රෙට් ජනතාව තුන්ෙව්ල 
කාලා සිටිය යුතුයි කියන පදනම අමතක කරන්න එපා. 
ෙදමව්පිෙයෝ තමන්ෙග් දූ-දරුවන් එක්ක සතුටින් තම පවුල් ජීවිත 
ගත කරන්න ඕනෑ කියන පදනම අමතක කරන්න එපා. දරුෙවෝ 
පාසලට ගිහිල්ලා තමන්ෙග් අධ්යාපන කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
අනාගතයට තමන්ෙග් දරුවා අරෙගන යන්න ඕනෑ. එය ඇහිෙරන 
තත්ත්වයක් තමයි අද ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි 
රජෙයන් ඉල්ලන්ෙන්, මීට වඩා වගකීමකින් කටයුතු කරන්න 
කියලායි. කරුණාකර මැති-ඇමතිවරු තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
පෙද්ශයන්වලට; තමන්ෙග් මැතිවරණ ආසනවලට යන්න. 
ගිහිල්ලා බලන්න, අද ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, සමහර පෙද්ශවල  ෙබොන්න වතුර නැහැ. අපි ඒ 
සම්බන්ධෙයන්- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි.  

 

ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තත්පර 30ක් ෙදන්න.  

මම ඒ සම්බන්ධව ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කළා. එතුමා අදාළ නිලධාරින්ට උපෙදස් දුන්නා 
කියලා දැනුම් දුන්නා. හැබැයි, අද වන තුරු අෙප් පෙද්ශවල ඒ 
කටයුත්ත කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක අසීරු කාලයක්. 
අසීරු කාලය තුළ තමයි වැඩි වැඩිෙයන් රජය මැදිහත් විය යුත්ෙත්.  
එවැනි තත්ත්වයක් යටෙත් රජෙය් මැදිහත් වීම ඉතාම අවම 
මට්ටමින්  තිෙබනවා විතරක් ෙනොෙවයි,  

නිලධාරින්ට තමන ්ෙග්  රාජකාරි ඉටු කිරීම සඳහා නිවැරදි 
උපෙදස් පතිකාවක්  ලබාදීමත් රජය මඟ හැර තිෙබනවා. 
නිලධාරින්ට ඕනෑ නම් ෙම් කටයුතු කරන්න, ඕනෑ නැත්නම් 
කරන්න  එපා කියන පදනම උඩ කටයුතු කරනවා.  හැබැයි, 
ඔවුන්ට තිෙබන පශ්නය  ෙමයයි.  ෙම්  නිලධාරින් සානුකම්පිකව 
ජනතාව ෙදස බලා සානුකම්පිකව ඒ ජනතාවට අවශ්ය සහන 
ෙදන්න  කටයුතු කළත් නැවත නීතිෙය් රැහැනට   හසු කර ගනීවිද 
කියා ඔවුන්ට භයක් තිෙබනවා. ඔවුන්ට ආරක්ෂාවක් ෙදන්න 
කණ්ඩායමක් නැහැ.   රජෙය් මැති ඇමතිවරුනුත් ෙම්  කාරණය 
මඟ හරිනවා. නිලධාරින්ට තමන්ෙග් රාජකාරිය ඉටු කිරීම සඳහා 
අවශ්ය අවස්ථාව ලබා දීමත් මඟ හැර තිෙබනවා. එම නිසා ෙමවැනි 
අවස්ථාවක වර්තමාන රජය ඉතාම පහසු ආකාරෙයන් ෙම්  
කාරණයට මැදිහත් ෙවනවා විතරක් ෙනොෙවයි, ෙබොෙහොම උදාසීන 
ආකාරෙයන්  ෙම් කටයුත්ත කිරීම සම්බන්ධව        අපි ඉතාම   
කනගාටු ෙවනවා.   ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

[අ.භා. 4.42] 

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
නායක ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා  නියඟය පිළිබඳව; 
නියඟයට ලක් වූ උදවියට රජය සහනාධාර ලබා  දීම පිළිබඳව 
සභාව කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. දැනට අපි ෙම් 
නියං සහනාධාර වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කර සති ගණනාවක් 
ෙවනවා.  ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත්, අමාත්ය 
මණ්ඩලයත්  තීන්දු කර,  ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ  මන්තීතුමා 
නිෙයෝජනය කරන  අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් කැබිතිෙගොල්ලෑව 
වාෙග් පෙද්ශවලට  ගිය සතිය ෙවනෙකොට ඒ සහනාධාර  ලබා දී 
තිෙබනවා. අපි දන්නවා, හැම දාම අපි යමක් ආරම්භ කරන විට 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ  පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් මහ ෙලොකුවට  
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරලා,  රජය ෙගනයන  ඒ වැඩ පිළිෙවළ ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ෙයෝජනාවක් හැටියට කියාත්මක කරන්නට 
උත්සාහ කරන බව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු  මන්තීතුමනි, ෙම් සහනාධාර ගැන කථා 
කරනෙකොට නියං  සහනාධාර විතරක් ෙනොෙවයි.  අෙප් රජය 
බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ සමෘද්ධි  මුද්දරය  එකට තුනකින් වැඩි 
කර තිෙබනවා. අෙප් රජය බලයට පත් ෙවනෙකොට, සමෘද්ධි 
මුද්දරෙයන් රුපියල් දාහක පතිලාභ ලැබූ උදවිය අද  රුපියල් 
තුන්දාහක පතිලාභයක් ලබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් පෙද්ශෙය් වයස 
අවුරුදු 70  ඉක්මවා ගිය අය අද රුපියල් ෙදදහක පතිලාභයක් 
ලබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප්  රජය බලයට පත් ෙවනෙකොට 
අනුරාධපුර, ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කවල  වකුගඩු  ෙරෝගෙයන් 
පීඩාවට පත් ෙවලා හිටි උදවියට  රුපියල්  පන්සියයි  පසුගිය  රජය 
දී  තිබුෙණ්. දැන් අපි  ඒ මුදල  රුපියල් පන්දාහ දක්වා වැඩි කර 
තිෙබනවා. එකට දහයකින් වැඩි කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය දවස්වල  නියඟයට 
අසු ෙවච්ච  ජනතාවට  ඒ අවස්ථාෙව්දී රුපියල් දහ දාහක මුදලක්  
ලබා දුන්නා. ඒ රුපියල් දහ දාෙහන් ලබා දී තිෙබන්ෙන් රුපියල් 
අටදහස් හයසියයි.  රජෙය් පතිපත්තියක් තිෙබනවා. නියඟෙයන් 
වගා හානි වුණු ෙගොවීන්ට ඒ හානි සඳහා මුදල් ලබා ෙදන්ෙන් කෘෂි  
රක්ෂණ මණ්ඩලෙයන්. එතෙකොට කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලයට 
වගාවන් ෙවනුෙවන් අය විය යුතු මුදලක් තිෙබනවා.  ඒ මුදල  අඩු 
වුණාම ඉතිරි ෙවන්ෙන්, රුපියල් අටදහස් හයසීයයි. රක්ෂණ  
වන්දියක් ෙගවන්න අෙප් රෙට් නීතියක් තිෙබනවා. වගාවකට 
හානියක් වුණාම  ඒ හානියට වන්දි ෙගවන්ෙන් කෘෂි රක්ෂණ  
මණ්ඩලෙයන්. කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලය  මඟින්  වාරික හැටියට  ඒ 
මුදල් ෙගවා ෙගන යනවා.  තව වාරික කිහිපයක් ඉතිරි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒවාත් රජය මඟින් ඉදිරිෙය්දී ෙගවන්නට  කටයුතු  
කරනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය කාලෙය් අපට රටක් 
හැටිය ට, රජයක් හැටියට  විවිධ ව්යසනවලට මුහුණ ෙදන්නට 
සිද්ධ වුණා. ඉතිහාසෙය් කවදාවත් බලාෙපොෙරොත්තු   ෙනොවුණු 
ෙද්වල් තමයි ඒ.  නමුත් අපි  ඒ ව්යසනවලට  ෙගොදුරු ෙවච්ච සෑම 
තැනකටම; ඒ වාෙග් ෙගවල් ෙදොරවල් නැති ෙවච්ච උදවියෙග්  
නැති ෙවච්ච ෙගවල් ෙදොරවල් යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න  
රජක් හැටියට කටයුතු කර තිෙබනවා.  

 ගරු ෙසේමසිංහ  මන්තීතුමා කිව්වා, "ඇයි, පිට රටින් ලංකාවට 
සහල් ෙගන්වන්ෙන්?"  කියා. "දැන් පිටි කෑම වැඩි ෙවලා"  කියා 
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එතුමා කිව්වා. තවදුරටත් එතුමා කිව්වා, "කන්න  හතරක් වගා පාළු 
වුණා." කියා.   කන්න  හතරක් වගා පාළු වුණාට  පස්ෙසේ  පිට 
රටින් සහල් ෙගන්වන්ෙන් නැතිව ෙමොකක්ද අපි කරන්ෙන්? 
රජයක් හැටියට අපිට අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් රෙට්  බත් කන 
අයට; බත් කන්න   පුරුදුෙවලා තිෙබන අයට; සහල් පරිෙභෝජනය 
කරන  අයට  සහල් තිෙබන රටවලින් සහල් ෙගනැවිත්  ඒ සහල් 
ලබා ෙදන්න. කන්න හතරක් පාළු වුෙණ් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
වැරැද්දකින් ෙනොෙවයි. ෙලෝකෙය් සෑම රටකටම බලපාන 
කාලගුණ විපර්යාසවල එක තත්ත්වයකට මුහුණ ෙදන්න අපට 
සිද්ධ වුණා. එතුමාෙග් කථාෙව්දී එතුමා කිව්වා, ෙබොන්න වතුර 
නැහැ කියලා.  

අපි දැක්කා, පසු ගිය දින කිහිපෙය් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමා එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා 
ආපදාෙවන් විපතට පත් වුණු පෙද්ශයට ජල බවුසර 100කට වැඩි 
පමාණයක් ෙබදා දුන් බව. පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ට ඒ වාෙග්ම 
පාෙද්ශීය සභාවලට ජල බවුසර් ෙබදා දුන්නා. අෙප් පෙද්ශවල 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු සහ දිස්තික් ෙල්කම්වරු ෙම් ෙවනෙකොට ඒ 
ජල බවුසර පමාණවත් ෙනොවන නිසා තවත් ජල බවුසර කුලියට 
අරෙගන ජලය ෙබදාදීෙම් කටයුතු කරෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම 
විෙශේෂෙයන්ම ෙමතැනදි මම සඳහන් කරන්න ඕනෑ,  අපි දැකපු 
ෙදයක් එක් ෙදයක්. ඒ තමයි ෙම් රෙට් ආණ්ඩුව යමක් කරනෙකොට 
විපක්ෂෙය් අය -විෙශේෂෙයන්ම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ,- එය 
විෙව්චනය කරලා, අපහාස කරලා, ඒවාට නින්දා කරන බව. අපි 
දැන් ෙම් වැඩකටයුත්ත  ආරම්භ කරලා නියඟෙයන් හානියට 
පත්වුණු උදවියෙග් අවශ්යතා ඉෂ්ට කරෙගන යනෙකොට ෙම් අය 
ෙමතැනට පැනලා ඒවා විෙව්චනය කරන්න කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් හැටියට මම  කියන්න 
කැමැතියි, ෙපොෙළොන්නරු දිස්තික්කෙය් නියඟය පැවැතුණත් 
පසුගිය සති කිහිපෙය්දී ෙපොෙළොන්නරු දිස්තික්කයට ෙහොඳ 
වර්ෂාපතනයක් ලැබුණු බව. නියඟය නිසා  ඉතාම භයානක 
තත්ත්වයකට මුහුණ පාන්න ඉඩ තිබුණද,  වර්ෂාව නිසා අපි ඒ 
තත්ත්වෙයන් යම් තරමකින් ෙබ්රුණා. එතුමා කිව්වා, ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් ෙම් සහනාධාර පතිලාභීන් ෙතෝරනවා කියලා. එෙහම 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙමතැන කිසි ෙද්ශපාලනයක් නැහැ. ෙම් 
සහනාධාර ලැබිය යුතු පුද්ගලයන් ෙතෝරන්ෙන් ගෙම් තිෙබන 
කමිටුවකින්. ඒ කමිටුවට ගාම නිලධාරි, සමෘද්ධි සංවර්ධන 
නිලධාරි, කෘෂි පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි සහ ගෙම් ස්ෙව්ච්ඡා 
සංවිධානවල එක් නිලධාරිෙයක් ඇතුළත් ෙවනවා. ෙම් අය 
එකතුෙවලා තමයි සහනාධාර ලැබිය යුතු අය ෙතෝරන්ෙන්. 
ෙමොකද, සහනාධාර ලැබිය යුතු අය ෙලසට සියලුෙදනා ෙතෝරන්න 
බැහැ. විවිධ ආදායම් මට්ටම්වල අය ඉන්නවා. ගාම ෙසේවා වසමක් 
ගත්ෙතොත්, ඒ ගාම නිලධාරි වසෙම් ආදායම් මට්ටම උස ්පහත් අය 
ඉන්නවා. ෙම් ෙත්රීෙම් කටයුත්ත කිසිම ෙද්ශපාලන වටපිටාවකින් 
ෙතොරව අෙප් පෙද්ශෙය් සිදු කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. 
සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි, කෘෂි පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි, ගාම 
නිලධාරි සහ ගෙම් ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධානවල නිලධාරිෙයක් නැත්නම් 
ෙදෙදෙනක් එකතු ෙවලා තමයි ෙම් රුපියල් 5,000ක සහනාධාරය 
ලබාදිය යුතු අය ෙතෝරන්ෙන්. ඒ නිසා  විශ්වාසවන්ත විධියට, 
ජනතාවාදී විධියට නියං සහනාධාර ලබා දීමට අපි කටයුතු 
කරෙගන යන බව කියමින් අද මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා 
නිහඬ වනවා. ස්තුතියි. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  
 

මීළඟට, ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 4.49] 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම භයානක ආකාරයට 
රෙට් දිස්තික්ක 15කට වැඩි ගණනාවක් නියඟයට ෙගොදුරු ෙවලා 
තිෙබන ෙම් ෙව්ලාෙව් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් වාෙග් 
ෙයෝජනාවක් සාකච්ඡාවට ගැනීම පිළිබඳව මා සතුටු ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම නියඟෙයන් පීඩාවට ලක් ෙවච්ච ලක්ෂ 15කට වැඩි 
ජනතාවට යම් ආකාරයක සහනයක් ලබා දීමට ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉවහල් වනු ඇතැයි කියාත් අපි විශ්වාස කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම උතුර, උතුරු මැද, වයඹ, දකුණ වැනි පළාත්වල 
බරපතළ ආකාරෙය් නියං තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
නිසා විෙශේෂෙයන්ම ෙකටි කාලීන ෙබෝග, වී වගාව සහ ෙහේන් 
වගාව සම්පූර්ණෙයන් කරගත ෙනොහැකි තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. බහු වාර්ෂික ෙබෝග හැටියට ෙකෙසල් වගාව බරපතළ 
ආකාරෙය් අනතුරකට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වැවිලි 
ෙබෝග හැටියට සැලෙකන ෙපොල් වගාවත්  බරපතළ අනතුරකට 
මුහුණ දී තිෙබනවා.  ඊෙය් ජනමාධ්ය හරහා වාර්තා කරලා 
තිෙබනවා මම දැක්කා, ඵලදාව ලබන අවුරුදු 25, 30 පැරණි ෙපොල් 
ගස් දසදහසකට වඩා විනාශ ෙවලා තිෙබනවා කියලා. ෙම් 
තත්ත්වය තුළ රෙට් ආහාර සුරක්ෂිතතාවට බරපතළ තර්ජනයක් 
එල්ල ෙවලා තිෙබනවා වාෙග්ම නියඟයට ෙගොදුරු වුණු පළාත්වල 
දැඩි ආහාර හිඟයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසාම සමස්ත රටම 
ෙම් වනෙකොට දැඩි ආහාර අර්බුදයකට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. 
ෙමොකද, ෙබෝග වගාවන් ෙකෙරන පෙද්ශවල වගාවන් නැති 
වුණාට පසුව රෙට් අෙනකුත් පළාත්වලට ආහාර දව්ය ලබා 
ගැනීෙම් හැකියාවක් කිසිෙසේත්ම නැති තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමය ඉතාම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. 

මීට මාස ෙදකකට පමණ ඉස්ෙසල්ලා රෙට් තවත් පළාත් 
කිහිපයක් දැඩි ආකාරයට ගංවතුර තර්ජනයට ලක් වුණා. එක 
පැත්තක ගංවතුර, අෙනක් පැත්ෙත් දැඩි නියඟය. ස්වභාව ධර්මය 
පවා ෙම් වනවිට අෙප් රෙට් පැවැත්ම, සාමාන්ය ජන ජීවිතය 
කඩාකප්පල් වන ආකාරයට ඉතාම නරක ආකාරෙයන් බලපා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ජන ජීවිතය සම්පූර්ණෙයන් කඩාෙගන වැටිලා. 
ෙම් ෙව්ලාෙව් අපි රජෙයන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, වග කිව යුතු රජයක් 
හැටියට කටයුතු කරන්න කියන එකයි. "ෙම් නියඟය නවත්වන්න 
කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ" කියා ආණ්ඩුවට ෙචෝදනා කරන්න 
බැහැ. ෙමොන ආණ්ඩු තිබුණත් නියඟය එනවා; වර්ෂාව එනවා; එම 
කටයුතු සිද්ධ ෙවනවා. හැබැයි, එවැනි ෙද්වල් සිදු ෙවන ෙකොට, 
එම තත්ත්වෙයන් පීඩාවට පත් ෙවන ජනතාවට යම් කිසි 
ආකාර යක සහනයක්, සහනාධාරයක් ලබා දීමට රජයට යම් කිසි 
වැඩ පිළිෙවළක් තිබිය යුතුයි.  

ගරු ජනාධිපතිතුමා පසුගිය දිෙනක පකාශ කළා, "මාස 
හතරක නියං සහන එක මාසයක රුපියල් 10,000 ගණෙන් 
එක්වරම ලබා දීමට අපි කටයුතු කරනවා"ය කියලා. ඒක ලබා 
දුන්නා නම් ෙහොඳයි. හැබැයි, ෙම් ෙවනෙතක්  ඒ මුදල තවම ලැබී 

843 844 

[ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා] 
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නැහැ. ෙමවැනි පශ්නයකට තුඩු දුන් ජනතාව ඉස්සහරට ගිහිල්ලා 
"ෙම් කටයුත්ත අපි ෙම් ආකාරෙයන් කරනවා" කියලා 
තාවකාලිකව ඔවුන් සතුටට පත් කරනවා වාෙග්ම, ඒ පශ්නය 
සඳහා පිළිතුරක් ලබා දීමත් සිදු විය යුතුයි. ඒ පමාදවීම තුළ 
නියඟයට මුහුණ දුන් ජනතාව බරපතළ ආකාරෙයන් පීඩනයට ලක් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය තමයි රෙට් හැම තැනින්ම වාර්තා 
ෙවන්ෙන්. අර ෙකොටෙදනියාෙව් ෙසේයා සෙදව්මි දැරිය ඉතාම 
අමානුෂික ආකාරයට දූෂණය කර මරා දැම්මාට පසුව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දැනට නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරුන් වශෙයන් සිටින 
අය එදා කෑ ගහලා ෙලොකුවට කිව්වා, "අපි වහාම මරණීය 
දණ්ඩනය නීතිගත කරනවා, අපි වහාම ෙම් ඔක්ෙකොම එල්ලා 
මරනවා" කියලා. ෙම් විධියට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාව කල් තබන 
අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවකුත් ෙගනාවා. ලජ්ජයි කියන්න. ඒ 
ඇමතිවරයාත් නැහැ, නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයාත් නැහැ. ෙකොණ්ඩයා 
ෙගදර ගියා, ෙකොණ්ඩයාෙග් අයියා හිෙර් ගියා. එල්ලා මරා 
දැම්මාද? ඒ විධියට පශ්නයක් වුණාට පසුව එම පශ්නයට ක්ෂණික 
විසඳුම් හැටියට කුමන පකාශයක් ෙහෝ කරලා ඇඟ ෙබ්රා ගැනීෙම් 
"සංජය ෙබල්ලට්ඨිපුත්ත න්යාය" තමයි ෙම් ආණ්ඩුව අනුගමනය 
කරන්ෙන්. පශ්නවලට සැබෑ විසඳුමක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම් වන විට ඇති වී 
තිෙබන ෙම් නියං තත්ත්වයට මුහුණ ෙදන්න දීර්ඝ කාලීන වැඩ 
පිළිෙවළක්, විද්යාත්මක වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් ආණ්ඩුවට තිෙබනවා 
නම්, ෙම් ෙව්ලාෙව් කළ යුතු ෙවන්ෙන් තාවකාලිකව ඒ අයට යම් 
යම් සහනාධාර ලබා ෙදමින් ජීවිතය ආරක්ෂා කර ගැනීමට ඒ අයට 
උදවු උපකාර කරනවා වාෙග්ම, දීර්ඝ කාලීන විසඳුම් හැටියට,  
වියළී ගිය, සම්පූර්ණෙයන් හිඳිලා ගිය ෙම් වැව් අමුණු වාරි පද්ධතිය 
නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා මහා මුදල් ආෙයෝජනයක් 
කරලා ෙම් වාරි කර්මාන්තය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීෙම් 
කටයුත්තක් කරන එකයි. ෙමොකද, වැව් හැම දාම හි ෙඳන්ෙන් 
නැහැ. වැව් හි ෙඳන කාලයට එම වැව් ටික ෙගොඩ දමා ගන්නා වැඩ 
පිළිෙවළක්වත් ෙම් ආණ්ඩුවට තිෙබනවාද කියන එක පිළිබඳව අපි 
නම් දැක්ෙක් නැහැ. අද වනවිට උතුරු මැද පළාෙත්, උතුරු 
පළාෙත්, වයඹ පළාෙත් සහ දකුණු පළාෙත් ෙම් ආකාරයට හිඳිලා, 
ෙව්ළිලා ගිහින් තිෙබන වැව් ටිෙක් ෙරොන් මඩ නියමිත පරිදි අයින් 
කරලා නැවත වර්ෂා කාලයට වතුර පිෙරන්න පුළුවන් මට්ටමට හදා 
ගත්ෙතොත්, ඉදිරි කාලෙය්දී ෙහෝ එන නියං තත්ත්වයට මුහුණ දීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක් අපට හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි, ආණ්ඩුවට 
එවැනි විද්යාත්මක වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද කියන එක 
පිළිබඳව අපට ෙපෙනන්ෙන් නැති තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්. කිසිම 
වැඩ පිළිෙවළක් නැතුව ආණ්ඩුව ඉබාගාෙත ඇවිදිනවා.  

කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයක් තිෙබනවා. ෙගොවියා හානියට පත් 
ෙවලා. කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා ඉන්ෙන් අනුරාධපුරෙය්. උතුරු මැද 
පළාත සම්පූර්ණෙයන්ම ෙව්ළිලා ගිහින්. හැබැයි, තිෙබන වැඩ 
පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? ඇත්තටම අද එම පළාත්වල ඉන්නා ජනතාව 
ජීවත් වීම සඳහා දවසකට එක ෙව්ලක් සඳහාවත් ආහාර සපයා ගත 
ෙනොහැකි මට්ටමින් ඉතාම දිළිඳුභාවයට පත් ෙවලා. සියලු අස්වනු 
ඉවරයි, අටුෙකොටු ඉවරයි, සතා සීපාවාට ෙබොන්න වතුර ටිකක් 
නැහැ. වනජීවී ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් තිෙබන උද්යානවල 
සිටින සතුන් මැෙරනවා. පසුගිය දවස්වල මාධ්ය හරහා ඒවා ෙපන්වූ 
ආකාරය අපි දැක්කා. මනුෂ්යයාට පමණක් ෙනොෙවයි, සිව්පා 
සතුන්ට, තිරිසනුන්ට පවා වතුර නැතුව මැරී ගිහිල්ලා. ෙගොවීන්ෙග් 
සත්ව පාලන කටයුතු සම්පූර්ණෙයන් ඇන හිටලා; කිරි 
අස්වැන්නක් ගන්න බැරි මට්ටමට පත් ෙවලා. අද ගව පට්ටි පිටින් 
මසට විකුණන මට්ටමට රෙට් සත්ව  පාලනය කඩා ෙගන වැටිලා. 
ෙමන්න ෙමවැනි තත්ත්වයක් පවතින විටදී, ෙම් සඳහා රජය යම් 
කිසි කියාමාර්ගයක් වහාම ගත යුතුයි. එෙහම නැතුව "ඊෙය් නම් 

ටිකක් වැස්සා, දැන් වැව් ටික පිරීෙගන එනවා, ෙහටත් වැස්ෙසොත් 
නියඟය ඉවර ෙවයි" යනුෙවන් කියන්න බැහැ. ඔය උත්තරය 
ෙනොෙවයි, ෙම් පශ්නයට තිෙබන විසඳුම.  

නියං සහනාධාර දීම ෙකෙසේ ෙවතත්, පසු ගිය දවස්වල රුපියල් 
ෙකෝටි-පෙකෝටි ගණනක මහා විශාල මුදලක් වැය කරලා ෙම් 
ආණ්ඩුව විසින් මුළු රට පුරාම සමෘද්ධි සහනාධාර පිළිබඳ 
සමීක්ෂණයක් සිදු කළා. එය, ඉතාම විද්යානුකූල සමීක්ෂණයක්. 
සමීක්ෂණය ෙකරුවා,  රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් ඒකට වැය  
ෙකරුවා. හැබැයි, එම මුදල ෙහෝ සහනාධාර හැටියට ෙම් 
මිනිසුන්ට දුන්නා නම් යම්තම් ෙහෝ ජීවිතය ගැට ගහ ගන්න 
තිබුණා. 

අද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් "ගෙහන් වැටුණ මිනිහාට ෙගොනා 
ඇන්නා වාෙග්"  ස්වභාව ධර්මය හරස්ෙවලා, ළිං, ඇළ, ෙව්ළි 
ෙපොකුණු සියල්ල සිඳිලා යාමයි. ඒ වාෙග්ම දැන් වගා විනාශෙවලා 
ඉන්න මිනිස්සුන්ෙග් සමෘද්ධි සහනාධාරය කපා හැරීම සඳහාත් 
සංෙශෝධන ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. නියං සහනාධාර සඳහා මුදල් 
ෙදනවා කිව්වා වාෙග්ම දැන් ඒකටත් කියනවා, නැහැ, අපි 
සමෘද්ධිය කපන්ෙන් නැහැයි කියලා. ජනවාරි මාසය වන ෙතක් 
ෙම්ක කියනවා. හැබැයි, ජනවාරි මාසය වන විට ෙහමින් සැෙර් 
ෙනොදැනීම ඒකට තට්ටු කරලා දමනවා. ෙම් වාෙග් පශ්නවලට අත 
ගාන විසඳුම්; පැලැස්තර විසඳුම් තමයි රජය සතුව තිෙබන්ෙන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වගාවන් විනාශ වුණා 
වාෙග්ම අමාරුෙවන් හරි නිෂ්පාදනය කරන; හදා ගන්න ෙභෝග 
වර්ගවල අස්වැන්නට ෙම් රෙට් මිලක් ගත ෙනොහැකි ආකාරයට; 
මිලක් ගන්න බැරි තත්ත්වයට පත් කර තිෙබනවා. වර්ෂාව නැති 
නිසා අස්වැන්න අඩු වුණා. හැබැයි, අෙප් පළාත්වල, රත්නපුර 
දිස්තික්කෙය් එක්තරා ෙකොටසකට, උඩවලව කලාපයට නියඟය 
බලපා තිෙබනවා. රත්නපුර කලාපයට නියඟය බලපාලා නැහැ. 
හැබැයි, රත්නපුර ෙමහා පැත්ෙත්,  වර්ෂාව තිෙබන කාලයට 
ෙගොවියා විසින් නිෂ්පාදනය කරන ගම්මිරිස් ටිකට අද ලැෙබන්ෙන් 
තුට්ටු ෙදකයි.  

පසුගිය කාලෙය්, 2014 අවුරුද්ෙද් 2015 මුල් වගා කන්නය 
තුළ රුපියල් 1,450ට විකුණපු ගම්මිරිස් කිෙලෝව - ගම්මිරිස ්ගැන 
ඇමති ෙකනකුත් ඉන්නවා. ඒ ඇමතිතුමාට  තිෙබන්ෙන් ඒ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විතරමයි. - අද රුපියල් 650යි. ෙමොකක්ද, ෙම් 
විගඩම?  ෙලෝක නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 5.6යි, ලංකාෙව් 
නිෂ්පාදනය කරන්ෙන්.  

ෙලෝකෙය් ඉතාම වටිනාම, වැඩිම  ඉල්ලුමක් තිෙබන ගම්මිරිස් 
නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් අෙප් රට තුළයි. හැබැයි, ෙම් ගම්මිරිස් ටික 
අද විකුණා ගන්න බැහැ. රුපියල් 1,400ට තිබුණු ගම්මිරිස ්
කිෙලෝව අද වන විට රුපියල් 550ට, 600ට බැහැලා තිෙබනවා. 
ෙගොවීන් සුසුම්ලනවා. ෙම් ගම්මිරිස් ටික විකුණා ගන්න බැරි 
පශ්නය නිසා සුසුම්ලනවා විතරක් ෙනොෙවයි, ආණ්ඩුවට ශාප 
කරනවා. ඒ ගැන ඇහුවාම කියනවා, "අපි පිට රටින් ගම්මිරිස් 
ෙගනාෙව් නැහැ"යි කියලා. හැබැයි, මහ බැංකුෙවන් ලබා ගත් 
සංඛ්යා ෙල්ඛන අපි ළඟ තිෙබනවා.  ඒ අනුව 2017 වර්ෂෙය් මුල් 
කාර්තුව තුළ වියට්නාමෙයන් ගම්මිරිස් ෙටොන් 500ක් ලංකාවට 
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා.  ඒ ෙගනා ගම්මිරිස් අද ඈත එපිට 
ගම්මානවලටත් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. කවුරු හරි එෙහම නැහැයි 
කියනවා නම් කිෙලෝව රුපියල් 500 ගණෙන්  වියට්නාම් ගම්මිරිස් 
ෙගෝනියක් මම ෙහට ෙගනැල්ලා ෙපන්වන්නම්. වියට්නාමෙයන් 
ෙගනා ගම්මිරිස් රට පුරාම තිෙබනවා. ෙමන්න ගම්මිරිස් ෙගොවියාට 
ගහලා තිෙබන ආකාරය. ෙම්වා ආණ්ඩුව විසින් කෘතීමව මවාපාපු 

845 846 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පශ්න. ආණ්ඩුව විසින් ආණ්ඩුෙව් යම් කිසි පුද්ගලයන් කිහිප 
ෙදනකුට - පුද්ගලයකුට ෙහෝ ෙදෙදනකුට- තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික 
වාසිය සඳහා; ලාභ පෙයෝජන සඳහා; තමන්ෙග් ව්යාපාර සඳහා 
රාජ්ය අනුගහය ඇතිව ගම්මිරිස් වියට්නාමෙයන් ලංකාවට 
ෙගනැල්ලා ලංකාෙව් ගම්මිරිස් ෙගොවියා විනාශ කළාය කියන 
ෙචෝදනාව අපි ආණ්ඩුවට කරනවා. ආණ්ඩුෙව් කිසිම බලධාරිෙයක් 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි උත්තරයක් ෙදන්ෙන් නැහැ. වහාම 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලන ෙලස අපි  ජනාධිපතිතුමාෙග් 
අවධානයට ෙම් පශ්නය ෙයොමු කරනවා.  ෙම් රෙට් දහස් ගණනක් 
ෙගොවීන් අත මිට සරු ෙගොවි ජනතාවක් විධියට ජීවත් වුෙණ් ෙම් 
ගම්මිරිස් වගා කරන කලාපවලයි. ලංකාෙව් දිස්තික්ක 18ක 
ගම්මිරිස් වගා කරනවා. වර්තමාන රජය යටෙත් ෙම් හැම 
ෙගොවියාම බරපතළ විධිෙය් ආදායම් කඩා වැටීමකට, නැත්නම් 
අසාධාරණයකට ලක්ෙවලා තිෙබනවා. එක පැත්තකින් නියඟය.  

අෙනක් පැත්ෙතන් ගංවතුර. ෙම් පැත්ෙතන් අස්වනු විකුණා 
ගන්න බැරිව ෙගොවීන් අමාරුෙව් වැටී තිෙබනවා. තව පැත්තකින් 
සහනාධාර කපා හරිනවා. අර ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මන්තීතුමා කිව්වා 
වාෙග් ෙම් තත්ත්වය තුළ අද රට එකම විශාලා මහනුවරක් බවට 
පත්ෙවලා තිෙබනවා.  නියඟයට ලක් වී තිෙබන පෙද්ශවල ෙගොවි 
ජනතාවට සහනාධාර ලබා දීෙම්දී යම් කිසි ෙද්ශපාලන 
ෙකෝණයකින් බලලා කටයුතු කරනවා නම් ඒක ඉතාම 
කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. ෙම් රජෙය් නායකයන්ෙගන්, ඒ 
අමාත්යාංශ භාර ඇමතිවරුන්ෙගන් අපි ඉතාම කරුණාෙවන් ඉල්ලා 
සිටිනවා, ෙම් විධිෙය් දුෂ්ට ආකාරෙයන් හැසිෙරන්න එපා, ෙම් 
විපතට පත් ජනතාව ලාංකීය පුරවැසියන් ෙලස හිතලා බලලා 
කටයුතු කරන්නය කියලා. එෙහම ෙනොවුණ ෙහොත් ෙගොවි ජනතාව 
නිරාහාරව මැෙරන තත්ත්වයක් තමයි ඇතිෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙම්වාට දීර්ඝකාලීන විසඳුම් අවශ්යයි.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මට තව විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

බරපතළ ආකාරයට අද රෙට් ආහාර සුරක්ෂිතතාව බිඳවැටිලා. 
ෙම් ර ට තුන් ෙව්ල බත් කාපු රටක්; ඉදිරි මාස හයකට වී අස්වැන්න 
ගබඩා කර තිබුණු රටක්; වී ගබඩා පිරී ඉතිරී ගිය නිසා ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළේත් වී ගබඩා කළ රටක්. අද ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ වීත් 
නැහැ; ගුවන් යානාත් නැහැ; ලබන මාසය වන විට ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළත් නැති ෙවනවා. ෙමන්න, ආණ්ඩුෙව් අවුරුදු ෙදකක 
ෙකරුවාව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව තුළින් 
ආණ්ඩුව අපහසුතාවට පත් කිරීමක්, පහර ගැසීමක් ෙනොෙවයි අපි 
කරන්ෙන්.  ෙම් තත්ත්වය ගැන හරියට ෙසොයලා බලලා, හිතලා 
බලලා, අපහසුතාවට පත් වුණු ලක්ෂ 15කට වැඩි ෙගොවි ජනතාවට 
ජීවත් වීම සඳහා වහාම ක්ෂණික ආහාර සහනාධාර ලබා ෙදන 
ෙලස අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම  ඉදිරි කාලෙය්දීත් ඇති විය 
හැකි නියඟය සහ ගංවතුර තත්ත්වයන්ට මුහුණදීම සඳහා  දීර්ඝ 
කාලීන විද්යාත්මක සැලසුමකට යා යුතුයි. එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් 
අවශ්ය බව පකාශ කරමින්, මට ෙම් අවස්ථාව සලසා දීම පිළිබඳව 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මන්තීතුමා. 

ඊට පථම, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය 
සඳහා ෙයෝජනා කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

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 ෙව්ලු කුමාර් මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය''යි මා 

ෙයෝජනා කරනවා. 

 
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. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள்.  

 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. VELU KUMAR took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 5.02] 

 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කිරීමට අවස්ථාව 

ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  

නියඟය සම්බන්ධව අද ෙම් පවත්වන විවාදෙය්දී ෙනොෙයකුත් 
තර්ක-විතර්ක ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් වුණා. නියඟය 
පැවතුණත්, ජල ගැල්ම ආවත්, කුණු කඳු කඩා වැටුණත්, ඒ ෙද්වල් 
පසුගිය කාලෙය් සිදු වුෙණ් නැති විධියට තමයි සමහර අය කරුණු 
ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ සියලු ෙද්ටම වග කියන්න ඕනෑ අෙප් රජය 
විසින්ය කියන කාරණය සමහර අයෙගන් පකාශ වුණා. පසුගිය 
කාලය තුළ මධ්යම කඳුකරෙය් වතුවල තිබුණු විශාල ගස ්ෙකොළන් 
කපලා විනාශ කරලා ඒවා සම්පූර්ණ කාන්තාර බවට පත් කළා. 
මහවැලි ගඟ බලංෙගොඩ ෙකළවෙර් සිට ෙව්රගංෙතොට පාලම 
දක්වා මධ්යම පළාතට පහළට ගලා බසිනවා.  

847 848 

[ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා  මහතා] 
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අෙනක් පැත්ෙතන්, නල්ලතන්නිෙය් සිට කැලණි මිටියාවත 
දක්වා කැලණි ගඟ ගලා බසිනවා. ෙම් ගංගා ෙදක ආශිතව විශාල 
වශෙයන් රජෙය් නිලධාරින් ඉන්නවා; සංවර්ධන නිලධාරින් 
ඉන්නවා. ඒ පෙද්ශය නාය යාමට ලක් වන පෙද්ශයක්. ඒ නිසා ෙම් 
අය එකට එකතු ෙවලා, අඩුම තරමින් රුක් ෙරෝපණ වැඩ 
සටහනක් කියාත්මක කළ යුතුයි. ඒ කියන්ෙන් එක උණ පැළයක්, 
ඒ වාෙග්ම එරමුදු පැළයක් සිටුවීම වැනි වැඩ පිළිෙවළක් ඇති 
කරලා නැහැ. එම නිසා ඒවා සියල්ලම වැහි කාලයට විනාශ 
ෙවනවා. පායන කාලයට විශාල වශෙයන් පෑවුම නිසා ඒ පළාතම 
විනාශ ෙවලා යනවා. ඒ වාෙග්ම, ගල් කඳු නිසාත් ඒ පෙද්ශ විනාශ 
ෙවනවා. ගල් කඳු රත්වීෙමන් එහි තිෙබන ෙත් වතු, ගස් ෙකොළන් 
විනාශ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, ගස් ෙකොළන් කපා දැමීෙම්දී එහි 
තිෙබන කුඩා ගස් සියල්ලම විනාශයට පත් ෙවනවා. ෙමවැනි 
නියඟ ඇති ෙවන්න පධාන ෙහේතු ෙම්වායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊට අමතරව මැණික් 
කර්මාන්තය සඳහන් කරන්න පුළුවන්. එය කර්මාන්තයක් 
වශෙයන් කරන අය බලපත අරෙගන පමිතියට කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙහොෙරන් මැණික් කර්මාන්තය කරන අයත් සිටිනවා. 
එෙසේ කිරීම තුළ ෙකෙහල්ගමු ඔය, ෙකොත්මෙල් ජලාශය, 
මාඋස්සාකැෙල් ජලාශය ෙම්වා සියල්ලම ෙරොන් මඩවලින් පිරී 
ඉතිරී පවතිනවා. එම නිසා වැහි කාලයට ෙම්වාෙය් වතුර රඳා 
හිටින්ෙන් නැහැ. ෙම්වා ඒ ඒ අමාත්යාංශවලට අප මතක් කර දී 
තිෙබනවා. ෙටන්ඩර් මඟින් ඒවාෙය් තිෙබන වැලි ටික ෙගොඩ දමා 
ගන්නවා; ෙරොන් මඩ ටික ඉවත් කරනවා. ඒ නිසා විශාල වශෙයන් 
ඒවාෙය් වතුර රඳා හිටිනවා. ඒ ආකාරයට වතුර රඳා හිටීම තුළ වැහි 
කාලය තුළ පහළට එන ජල කඳ  නතර ෙවනවා. එම නිසා 
ගංවතුෙරන් සිදු වන හානිය විශාල වශෙයන් අවම ෙවනවා. පසුගිය 
කාලෙය් ඒවා ෙපන්වා දුන්නත්, ඒවාට වැඩ පිළිෙවළක් ෙයදුෙව් 
නැහැ කියන එක මම විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැව් ගැනත් කථා කළ යුතුයි. 
රජරට පෙද්ශෙය් තිෙබන කුඩා වැව් පතිසංස්කරණය කරනවා නම්, 
අඩුම තරමින් අවුරුද්දකට කුඩා වැව් පහක් පමණ ඒ පෙද්ශය 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීතුමාට පතිසංස්කරණය කරන්න පුළුවන්. 
එෙහම කෙළොත් ෙම් පශ්නයට මුහුණ දීෙම්දී ගැටලුවක් ඇති 
වන්ෙන් නැහැ. ෙමතැනදී ''ෙගොවීන්'' කියලා සියලුම අය එකට 
එකතු කරනවා. ෙහේන් ෙගොවීන් ගත්තත් ෙම් හැම ෙකෙනක්ම 
ෙගොවීන් තමයි. ගම්මිරිස් ෙගොවීන් ගැනත් අෙප් මන්තීතුෙමක් කථා 
කළා. ෙම් හැම ෙගොවිෙයකුටම පශ්න තිෙබනවා තමයි. ඒ 
පශ්නවලට විසඳුම් ෙසොයා ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කර 
ගන්න ඕනෑ. ෙම්ක අද-ඊෙය් ආපු පශ්නයක් ෙනොෙවයි; 
කාලාන්තරයක් මුළුල්ෙල් ආපු පශ්නයක්. ඒ පශ්න විසඳා ගන්න 
වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරන්න ඕනෑ. එම නිසා තමයි අෙප් රජය 
විසින් යම් කිසි සහනාධාර වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කර 
තිෙබන්ෙන්. සහනාධාර දීෙම්දී, නිකම්ම ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් 
තමයි හැම ෙදනාම ෙයෝජනා කරන්ෙන්. නමුත්, ඒවාට ආදායම 
ලැෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒවා ලබා ගන්නා කමෙව්දය ෙමොකක්ද, 
ඒවායින් වැඩිදියුණු ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද, අස්වැන්න තිෙබන 
කාලයට ඒවා රැස් කර ෙගන ඒවායින් අනාගතයට මුහුණ ෙදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන වැඩ පිළිෙවළක් ෙහෝ කමෙව්දයක් නැහැ කියන 
එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.  

පසුගිය කාලය තුළ ගංවතුර ආවා; පෑවිල්ල - නියඟ- ආවා. ඒ 
අවස්ථාවලදී ජනතාව ෙනොෙයකුත් පශ්නවලට මුහුණ දුන්නා. 
ජනතාව ඒ පශ්නවලට මුහුණ දීපු අවස්ථාවලදී ඒ ඒ රජයන්වලින් 
එක එක පිළියම් ෙයොදලා අවශ්ය කටයුතු  කළා. නමුත් ෙම් රජය 
තුළින් තමයි ෙම් විධියට සහනාධාර ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් 
ඇති කෙළේ. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
"රුපියල් දහදාහක් ෙදනවා. රුපියල් පන්දාහක් ෙදනවා. 

අරයාට ලැබුෙණ් නැහැ. ෙමයාට ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ ෙගොවියාට 
දුන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙගොවියාට ෙදනවා" කියලා දැන් කිව්වා. නමුත්, 
ඒ විධියට වර්ග කරන්ෙන් නැතිව දිය යුතු පුද්ගලයන්ට සහනාධාර 
ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ වැඩ පිළිෙවළට අනුව 
සහනාධාර දීලා තිෙබනවා. සල්ලි තිෙබන එක්ෙකනාටත්, නැති 
එක්ෙකනාටත් ෙනොව, ආධාරයක් දිය යුතු පුද්ගලයන්ට ෙදන වැඩ 
පිළිෙවළක් ඇති කර තිෙබනවා. හැම දාම ෙම් නියං තත්ත්වය 
තිෙබන එකක් නැහැ.  

කැලෑ විනාශය වැළැක්වීමට වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්න 
ඕනෑ බව විෙශේ ෂෙයන් කියන්න ඕනෑ. ගස ්ෙකොළන් කපලා වනය 
විනාශ කරන කැලෑ ෙහොරුන්ෙගන් ෙම් රට ආරක්ෂා කර 
ගත්ෙතොත් ෙම් නියං තත්ත්වයට විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්.  

 විෙශේෂෙයන්ම අපි රුක් ෙරෝපණ වැඩසටහන් ආරම්භ කළ 
යුතුයි. අවුරුද්දට එක දිනයක් ෙනොෙවයි, රුක් ෙරෝපණය 
ෙවනුෙවන් අවුරුද්දට දින කීපයක් ෙවන් කරලා මන්තීවරුන්ට 
ලැෙබන්නා වූ විමධ්යගත අරමුදලින් යම්කිසි මුදලක් ඒ 
ෙවනුෙවන්ම ෙවන් කරලා රුක් ෙරෝපණ වැඩසටහන් ඇති 
කෙළොත් ජල ෙපෝෂිත පෙද්ශවල තිෙබන ජල මූලාශ ආරක්ෂා 
කරන වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒවා ඔක්ෙකෝම 
විනාශයට පත් කරලා තිෙබනවාය කියන එක  ෙම් අවස්ථාෙව්දී  
කියන්න කැමතියි. විෙශේෂෙයන්ම, මධ්යම කඳුකරෙය් ඒවා විනාශ 
වී තිෙබන බවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. මට කථා 
කරන්න කාල ෙව්ලාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. 

 
[අ.භා. 5.08] 

 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க - ெதாைலத்ெதாடர் கள் 
மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka - Deputy Minister of 
Telecommunication and Digital Infrastructure) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රට දැඩි නියං 

තත්ත්වයකට පත්ෙවලා තිෙබන අවස්ථාෙව් ඒ කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් වූ පාර්ලිෙම්න්තු විවාදයට සම්බන්ධ ෙවන්න 
අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මා සන්ෙතෝෂ වනවා. නියඟය සහ 
ගංවතුර කියන ස්වාභාවික විපත් ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක ඇති 
ෙවන ෙදයක්. පහු ගිය ඉතිහාසය තුළ අවස්ථා කීපයකදී ගංවතුර, 
නියඟය, සුළි සුළං කියන තත්ත්වයන්ට අෙප් රෙට් ජනතාවට 
මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. එවැනි තත්ත්ව ඇති වුණු 
අවස්ථාවලදී පැවතුණු රජයට ඒ පශ්නවලට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ 
වුණා. වර්තමාන රජයටත් ගංවතුර සහ නියඟ වැනි තර්ජනවලට 
මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඉතිහාසෙය් ඉඳලාම 
ස්වාභාවික විපත් සිදු ෙවලා තිෙබනවා වාෙග්ම, පවතින රජයට  ඒ 
පශ්නවලට මුහුණ ෙදන්නත් සිද්ධ වනවා. 

849 850 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ විපක්ෂෙය් ෙගෞරවනීය මන්තීතුමන්ලා 
ෙම් නියං තත්ත්වය සහ ගංවතුර පිළිබඳව ෙනොෙයකුත් අදහස් 
ඉදිරිපත් කළා. ෙලෝකෙය් තිෙබන රටවල් අතරින් අෙප් රට සුන්දර 
වූත්, ඉතාම ලස්සන, අලංකාර රටක්. ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක 
බද්ධ ෙවච්ච, ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක ෙබොෙහොම සමීපව, 
ෙළන්ගතුව ඇසුරු කරන ජන ෙකොට්ඨාසයක් තමයි අෙප් රෙට් 
ජීවත් වන්ෙන්. පසුගිය රජයන්වලටවත්, වර්තමානෙය් පවතින 
රජයටවත් විතරක් ෙනොෙවයි ෙම් ගැටලුව තිෙබන්ෙන්. රජයක් 
වුණාම ෙම් තිෙබන පශ්නවලට මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ. ෙම් රජය 
සහනාධාර ලබා දීෙම්දී අනුගමනය කරන සමහර කරුණු කාරණා 
සියයට සියයක්ම කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. නමුත් යම් 
පමාණයකින් ඒ  අවශ්ය කටයුතු කියාත්මක ෙවනවා. රජයක් ඒ 
විධියට වැඩ කටයුතු කියාත්මක කරනෙකොට ෙපෞද්ගලික අංශ 
වාෙග්ම සමාජෙය් තිෙබන සිවිල් සංවිධානත් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් 
එකතුෙවලා  අවශ්ය කටයුතු කරනවා. නමුත් ඒ වැඩ කටයුතු 
සියයට සියයක් සාර්ථක ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් රජයට විතරක් 
ෙනොෙවයි, පැවති සෑම රජයකටම ඒ පශ්නවලට මුහුණ ෙදන්න 
සිද්ධ වනවා. විවිධ අය ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවිධ ෙචෝදනා, විවිධ 
කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා. ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් ඒ ෙචෝදනාවල 
යම් සත්යතාවක් තිෙබනවා. නමුත් ඒ ෙචෝදනා සියයට සියයක්ම 
සත්යයයි කියලා කියන්නත් බැහැ. ෙමොකද, ෙම්වා ස්වභාව 
ධර්මයත් එක්ක ඇති ෙවච්ච ගැටලු නිසා. ෙම් පශ්න දිහා අපි 
බලන්න ඕනෑ මීට වඩා තව ටිකක් එහාට ගිහිල්ලායි. අපි 
ෙමතැනින් එහාට කල්පනා කරන්න ඕනෑ, රජයක් හැටියට 
කියාත්මක කරන වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳවයි. පසුගිය කාලෙය් 
පැවති හැම ආණ්ඩුවක්ම -හැම රජයක්ම- ෙම් පශ්නවලට මුහුණ 
දුන්නා වාෙග්ම, ඉදිරිෙය්දී ෙමොන ආණ්ඩුවක් බලයට ආවත්  ෙම් 
විධියටම තමයි ෙමම පශ්නවලට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වන්ෙන්. 

ෙම් නියං තත්ත්වයට, ෙම් ගංවතුර තත්ත්වයට රටක් හැටියට 
අපි ෙකොයි විධියටද මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ? මා දකින විධියට ඒ සඳහා 
අනිවාර්යෙයන්ම පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
අත්යවශ්යයි. පරිසරය රැකෙගන, පරිසරය ආරක්ෂා කරෙගන 
තිරසර සංවර්ධනයකට යෑම තමයි ඒ සඳහා මා දකින විසඳුම.  අපි 
ෙම් විධියට ගිෙයොත් ෙම් රජයට විතරක් ෙනොෙවයි, අනාගතෙය් 
පත් වන සෑම රජයකටම ෙම් පශ්නය බලපානවා. අද නියං 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා; අපි සහනාධාර ෙදනවා. ඒවා 
එතැනින් ඉවරයි. පසුගිය ආණ්ඩු පැවති කාලෙය්ත් නියං තත්ත්ව 
ඇති වුණා; සුනාමියක් ඇති වුණා. අපි ඒවාටත් ආධාර දුන්නා. ඒවා 
එතැනින් ඉවරයි. පසුගිය කාලෙය් ගංවතුර ඇති වුණා. එතෙකොටත් 
අපි සහනාධාර දුන්නා. ඒ අවස්ථාෙව් රජය හැටියට අවශ්ය සම්පත් 
ලබා දීලා ඒ අයෙග් ජන ජීවිතය ශක්තිමත් කරන්නට උදවු උපකාර 
කළා. ඒ වාෙග්ම සිවිල් සංවිධාන ඇතුළු පුද්ගලයන් 
ස්ෙව්ච්ඡාෙවන්ම ඒ කටයුතුවලට මැදිහත් වුණා. නමුත් අපි 
එතැනින් එහා වැඩ පිළිෙවළකට යා යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙම් 
පරිසරය සුරක්ෂිත කර ගැනීමට සහ අෙප් ජල සම්පත් සුරක්ෂිත 
කර ගැනීමට කටයුතු කරන්නට ඕනෑ. ඒ සඳහා නීතියක් අවශ්යයි; 
කමෙව්දයක් අවශ්යයි.  

අද ෙම් රෙට් දැඩි  නියං තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අද 
ෙම් නියඟය දිස්තික්ක 13කට බලපා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම මා 
නිෙයෝජනය කරන කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ජනතාව දැඩි ෙලස 
ෙම් පශ්නයට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කය, 
අනුරාධපුරය දිස්තික්කය, පුත්තලම දිස්තික්කය, හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කය යනාදී දිස්තික්ක 13ක ජනතාව අද ෙම් පශ්නයට මුහුණ 
දීලා තිෙබනවා. ෙම්ක ජනතාවෙග් වැරැද්දක්වත්, රජෙය් 
වැරැද්දක්වත් ෙනොෙවයි. ෙමතැන තිෙබන්ෙන් අපි ස්වභාව 

ධර්මයත් එක්ක ගනු-ෙදනු කරන කමයට අදාළ පශ්නයක්. ජීවත් 
වන හැම පුද්ගලයකුටම ෙම් රට උතුම්  රටක්. ස්වභාව ධර්මය ඒ 
එක එක්ෙකනාට ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ආදරය කරන්ෙන් නැහැ. 
ස්වභාව ධර්මය ෙම් රෙට් ජීවත් වන හැම ෙකනාටම එක හා 
සමානව ඒ ආදරය ලබා ෙදනවා. අපි ඒ ආදරය ලබා ගන්න නම්  
ෙම් පරිසරය ආරක්ෂා කර ගන්නට ඕනෑ; ජල සැපයුම් ටික, ජල 
උල්පත් ටික ආරක්ෂා කර ගන්න  ඕනෑ.  අපි ඒ සඳහා 
අනිවාර්යෙයන්ම වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතු ෙවනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පවතින නියං තත්ත්වය 
නිසා අද සමහර පෙද්ශවල ෙගොවි ජනතාව කියන්ෙන්ම වතුර 
නැහැ කියලා. ඒ අයෙග් ජීවෙනෝපාය කෘෂි කර්මාන්තය. ඒ අය 
අතුරු ෙභෝග වගාවත් කරනවා. ඒ අය ඉස්ෙසල්ලාම කියන්ෙන් ඒ 
අයෙග් ෙගොවිතැන කර ගන්න පමාණවත් වතුර නැහැ කියලා.  
අතුරු ෙභෝග වගාව සඳහා වතුර නැහැ කියනවා. ටිෙකන් ටික නියං 
තත්ත්වය වැඩි ෙවනෙකොට එදිෙනදා කටයුතු සඳහා වතුර නැහැ 
කියනවා. අන්තිමට කියනවා ෙබොන්න වතුර ටික නැහැ කියලා. අද 
ෙම් නියඟය නිසා ඒ තත්ත්වය ඇති ෙවලා තිෙබනවා. මා 
නිෙයෝජනය කරන කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ගල්ගමුව පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්  බල පෙද්ශය, ගිරිබාව පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශය, 
ෙපොල්පිතිගම පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශය, ඇහැටුවැව, 
නිකවැරටිය, රස්නායකපුර සහ ෙකොටෙවෙහර පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
බල පෙද්ශත්, පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් ආනමඩුව, කලුවරගස්වැව 
සහ රිදීගම වාෙග් පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශත්, අනුරාධපුර 
දිස්තික්කෙය් ෙහොෙරොව්පතාන, මැදවච්චිය, කැබිතිෙගොල්ලෑව 
වාෙග් පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශත්, ෙපොෙළොන්නරු 
දිස්තික්කෙය් සහ හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් සමහර පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් බල පෙද්ශත්ත් අද දැඩි නියං තත්ත්වයකට මුහුණ දීලා 
තිෙබනවා. ෙම් පෙද්ශවල බහුතරයක් ජනතාවෙග් ජීවෙනෝපාය 
තමයි කෘෂි කර්මාන්තය. එම නිසා අද ඒ ජනතාව සඳහා සම්පත් 
අවශ්යයි; වැඩ පිළිෙවළක් අවශ්යයි. කෘෂි කර්මාන්තයට වුවමනා 
ජලය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා අපට කුමක් ෙහෝ වැඩ 
පිළිෙවළක් අවශ්යයි. ඒ සඳහා කියාමාර්ගයකට යා යුතුයි. ඒ 
වාෙග්ම, ජලය ආරක්ෂා කර ගන්නට, ජල උල්පත් රැක ගන්නට 
වැඩ පිළිෙවළක් ඕනෑ. සමහර අය ස්ෙව්ච්ඡාෙවන්, තම හදවතින්ම  
ෙම් සම්පත් ආරක්ෂා කර ගැනීමට කටයුතු කරනවා. නමුත් තවත් 
සමහර අයට ඒ සඳහා වුවමනාවක් නැහැ, ගණන් ගන්ෙන් නැහැ. 
එම නිසා තමයි අද ෙම් පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දින කිහිපයකට ෙපර අතිගරු 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙම් රෙට් නායකයා 
හැටියට, ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කළ 
අත්දැකීමක් තිෙබන ෙගොවියකු හැටියට, පරිණත භාවයක් තිෙබන 
නායකයකු හැටියට අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් සහ 
ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් සමහර පෙද්ශ බලන්න ගියා.   

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නියඟය තිෙබන කැබිතිෙගොල්ලෑව, 
මැදවච්චිය වැනි පෙද්ශවලට ගියාම එම පෙද්ශවල ජනතාවට 
අත්යවශ්ය ෙමොනවාද කියලා එතුමා දැක්කා. එම පෙද්ශවල 
තිෙබන පිපාසාව දැක්කා. එම නිසා එතුමා ඉතා ඉක්මනින්ම ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය පමුඛ අෙනකුත් අමාත්යාංශවලට 
උපෙදස් දුන්නා, ෙම් පෙද්ශවල ජීවත් වන ජනතාවට ඉදිරි මාස 
කීපය සඳහා අවශ්ය සහනාධාර ලබා ෙදන්න කියලා.  

අද ගරු මන්තීතුමකු සඳහන් කළා, ෙම් සහනාධාර ලබා දීෙම්දී 
හරියට කියාත්මක ෙවලා නැහැයි කියලා. රුපියල් 10,000ක 
සහනාධාරයක් ලබා ෙදනවා කියලා තිබුණා. නමුත්, මා දන්නා 
ආකාරයට කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් පවුල් 102,400කට ආසන්න 

851 852 

[ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා] 
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පමාණයකට ෙම් රුපියල් 10,000ක සහනාධාරය අත්යවශ්ය ෙවලා 
තිබුණා. ෙම් වනෙකොට රුපියල් මිලියන 886ක මුදල් පමාණයක් 
එම සහනාධාරය ෙවනුෙවන් ඒ අයෙග් ගිණුම්වලට නිදහස් කර 
යවා තිෙබනවා. රුපියල් 10,000ක සහනාධාර මුදල එම ෙගොවීන් 
සඳහා අද අපි  ලබා දීලා තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ 
පිළිබඳව උපෙදස් දුන්ෙන් ඒවා අනිවාර්යෙයන්ම කළ යුතු නිසායි. 
එම ෙගොවි ජනතාවෙග් අවශ්යතා, ෙගොවි ජනතාවෙග් හැඟීම, දැනීම 
එතුමා දන්නා නිසායි.  එතුමා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පිළිබඳව නිෙයෝග 
දීලා; උපෙදස් දීලා කිව්වා, ෙම්වා අනිවාර්යෙයන්ම කියාත්මක විය 
යුතුයි,  එම නිසා ෙම් සහනාධාර ඉක්මනින්ම ෙගොවි ජනතාවට 
ලබා ෙදන්න කියලා.  මාසයකට රුපියල් 5,000ක දීමනාවක් 
වරකට  රුපියල් 2,500ක් බැගින්  වාරික ෙදකකින්  ලබා ෙදන්න 
අවශ්ය කටයුතු කරන්නත් එතුමා උපෙදස ් දුන්නා. ඒ, එතුමා ෙම් 
තත්ත්වය දැකපු නිසායි.   ෙම් වනෙකොට එම සහනාධාරය ලබා 
ෙදන්න අදාළ අමාත්යාංශවලට එතුමා  උපෙදස් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව මා නිෙයෝජනය කරන කුරුණෑගල 
දිස්තික්කයට ෙම් වනෙකොට රුපියල් මිලියන 400ක මුදලක් යවා 
අවසන්. අද ඒ කටයුත්ත පාෙයෝගිකව කියාත්මක වනවා. ඒ 
පිළිබඳව අපි සතුටු වන්න ඕනෑ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ පිළිබඳව 
ඉතා කඩිනමින් නිලධාරින්ට උපෙදස් ලබා දීම නිසා අද ඒ කටයුතු 
කියාත්මක කරන්න  හැකියාව ලැබී තිෙබනවා.  

ඒත් එක්කම, ෙම් නියඟෙයන් විපතට පත් ෙවලා; දැඩි ෙලස 
අසරණ ෙවලා සිටින ෙගොවි ජනතාවට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ලබා 
ෙදන්න කියපු සහනාධාර පිළිබඳවත් මම කථා කරන්න ඕනෑ. මා 
නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කය තුළත් දැඩි ෙලස නියඟය 
පවතිනවා. එම පෙද්ශවල ජනතාවට සහනාධාර ලබා ෙදන්න 
කියලා චකෙල්ඛ එනෙකොට අද විවිධ වූ කරුණු කාරණා එම 
චකෙල්ඛෙය් සඳහන් කරලා ඒ තුළින් ෙගොවියා තවත් අසරණ 
තත්ත්වයට පත් කරලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙපොෙහොසතාද, දුප්පතාද, අතරමැදියාද, මධ්යම පාන්තිකයාද කියලා 
නැහැ, ෙම් නියඟය හැම ෙකනාටම බලපානවා. නියඟෙයන් 
හැෙමෝම බැට කනවා. ඒ නියඟය බලපා තිෙබන ආකාරය, ඒ 
නියඟය කියාත්මක වන ආකාරය දිහා අපි බලන්න ඕනෑ.  

ගිරිබාව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය කියන්ෙන් කුරුණෑගල 
දිස්තික්කෙය් ඉතාමත් දිළිඳු ජනතාවක් ජීවත් වන පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයක්. ඊළඟට, ෙදොඩන්ගසල්න්ද ආසනෙය් 
රිදීගම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය වැනි පෙද්ශවලට ගිහිල්ලා 
බැලුවාම ඒ පෙද්ශවල මිනිස්සු ජීවත් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
එක අපට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්. එම නිසා චකෙල්ඛන 
එවනෙකොට ෙම් පිළිබඳව සැලකිලිමත් වන්න ඕනෑ. සමහර 
චකෙල්ඛවල සඳහන් කරලා තිෙබනවා, රාජ්ය ෙසේවය හැර, 
ෙපෞද්ගලික අංශය හැර, රට ගිය අය හැර, ව්යාපාරයක් කරනවා 
නම්, ඒ අය හැර අෙනකුත් අයට ෙම් සහනාධාරය ලබා ෙදන්න 
කියලා. රාජ්ය ෙසේවෙය් නියුත් පවුලක් නම් කමක් නැහැ,  ඒක 
අත්හරින්න පුළුවන්. හැබැයි, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වැඩ කරනවා 
නම්, ඒ වාෙග්ම පවුෙල් කවුරු හරි රට ගිහිල්ලා ඉන්නවා නම්, ඒ 
වාෙග්ම පවුෙල් යම් කිසි ෙකෙනකු වාහනයක් අරෙගන තිෙබනවා 
නම්, යම් සුළු ව්යාපාරයක් කරනවා නම්, ඒ අයට ෙම් සහනාධාරය 
ෙදන්ෙන් නැහැ.  ෙම් කාරණාවට මම එකඟ වන්ෙන් නැහැ.  
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වැඩ කරන ෙකෙනක් ගත්තාම,  ඒ අය ෙමොන 
විධිෙය් ෙපෞද්ගලික රස්සාවක්ද කරන්ෙන්, ඒ රස්සාෙව් ස්වභාවය 
ෙමොකක්ද කියන එක අපි හඳුනා ගන්න ඕනෑ. ෙමෙහන් ඉහළ 
ෙපෙළේ අෙප් ෙල්කම්තුමන්ලා, අදාළ බලධාරින් ෙම් සඳහා 
ෙයෝජනා හදලා දිස්තික් ෙල්කම්තුමාට අවශ්ය උපෙදස් යැව්වාම, 
දිස්තික් ෙල්කම්තුමා ඒවා පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාට යවනවා. 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා ඒ අනුව ගම් මට්ටෙම් සිටින ගාම 
නිලධාරින්, සමෘද්ධි නිලධාරින්, සංවර්ධන නිලධාරින් ලවා ෙම් 

සහනාධාර ලැබිය යුත්තන් කවුද කියලා පරීක්ෂා කර බලනවා. 
එතෙකොට චකෙල්ඛන අනුව ඒ නිලධාරින් කියාත්මක වනවා. මම 
ෙම් කාටවත් ෙචෝදනා කරනවා ෙනොෙවයි. ෙම්ක ඉහළින්ම හරි 
කමෙව්දයකට හැෙදන්න ඕනෑ. ෙපෞද්ගලික අංශය කිව්වාම එහි 
ෙනොෙයක් ස්වභාවයන් තිෙබනවා. ගෙම් මනුස්සෙයක් අයිස්කීම් 
ෙපට්ටියක අයිස්කීම් විකුණනවා නම්, ඒකත් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
රැකියාවක්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 2ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා  
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka) 
මම විනාඩි 15ක් ඉල්ලා තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔව්. විනාඩි 15න් තව විනාඩි 2යි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා  
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka) 

මට තව විනාඩි 3ක් ෙදන්න. 

අයිස්කීම් විකුණන  ව්යාපාරිකයා - ඒ තරුණයා - එම රැකියාව 
පටන් ගත්ෙත් ඔහුට ෙවන ආදායම් මාර්ගයක් නැති නිසායි. 
හැබැයි, ඔහුෙග් දවසක ආදායම රුපියල් 500යි, නැත්නම් රුපියල් 
600යි. ෙම් පශන්ත් එක්ක බැලුවාම එම මුදලින් ඔහුෙග් පවුලට 
ජීවත් වන්න බැහැ. හැබැයි, ෙමම සහනාධාරය ලැබිය යුතු 
කණ්ඩායෙමනුත් ඔහු ඉවත් කරනවා. 

ගෙම් අහිංසක මනුස්සෙයක් three-wheeler එකක් තියාෙගන 
ඒෙක් වාරික ෙගවා ගන්න බැරිව අසරණ ෙවලා ඉන්නවා.  "ඔයාට 
ෙම් ආධාරය ෙදන්න බැහැ" කියා ඒ මනුස්සයාත් එම 
කණ්ඩායෙමන්   අයින් කරනවා. පවුල ෙගොඩනඟාගන්න බැරි 
නිසා තමයි ෙගදරක බිරිඳ ෙහෝ ස්වාමිපුරුෂයා විෙද්ශගත වන්ෙන්. 
රට ගිහින් මාස ෙදකයි. තවම මාසෙය් පඩියවත් ෙගදරට එවා 
නැහැ. නමුත්, ඒ පවුලත් එම ලැයිස්තුෙවන් අයින් කර තිෙබනවා. 
ෙම් කමෙව්දය ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් නිසා අද ගම්වල 
ජනතාව ෙලොකු අපහසුතාවකට, දැඩි පීඩනයකට ලක්ෙවලා 
ඉන්නවා. එම නිසා ෙම් කමෙව්දය ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් 
ආදායම් ලබන තැන් පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා හරියට බලන්න.  

Garment factory එකකට යන තරුණිය ගන්න ආදායම ගැන 
හිතලා ඒ පවුල ගැන සෑහීමකට පත් ෙවන්න පුළුවන්ද? සමහර 
පවුල් තිෙබනවා, ඒ පවුෙල් ඉන්න හත් අටෙදනාම නඩත්තු 
කරන්න ඕනෑ ඒ තරුණිය ෙහෝ තරුණයා විසිනුයි. ඒ ලැෙබන 
ආදායෙමන් මුළු පවුලම නඩත්තු කරන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒකයි 
අපි බලන්න ඕනෑ. එෙහම බලන්ෙන් නැතිව, අපි ෙමතැන ඉඳලා 
එක පාරටම ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ව්යාපාරයක් කරනවා නම් 
ෙමෙහමයි කියා ඒ අය අයින් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එම නිසා 
ෙමම ෙම් කමෙව්දය ඉතාම ඉක්මනින් ෙවනස් කළ යුතුයි. ඒ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පෙද්ශයට ගැළෙපන විධියට, පෙද්ශෙය් පවුල්වලට ෙම්ක 
බලපාන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කරුණු සලකා බලා ෙම් කමය 
නිවැරදිව කියාත්මක ක ෙළොත් තමයි සාධාරණ වන්ෙන් කියා මම 
ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් කියන්න කැමැතියි.  

අෙප් ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මන්තීතුමාත්, රංජිත් ද ෙසොයිසා 
මන්තීතුමාත් අදහස් ඉදිරිපත් කළා. "ෙම් වැව් හරි කමෙව්දයට 
හැදිලා නැහැ, ඒවාෙය් ෙරොන් මඩ ඉවත් කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් 
තාක්ෂණික අතින් කියාත්මක ෙවලා නැහැ" කියා එතුමන්ලා 
කිව්වා. ඒ කාරණය මම පිළිගන්නවා. මෑත කාලෙය් -අවුරුදු 15ක්, 
20ක් ඇතුළත-  අප නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශවල තිෙබන 
වැව්වලත් ෙරොන් මඩ ඉවත් කර නැහැ. ෙම් වැව්වල ෙරොන් මඩ 
ඉවත් කරන්න; වැව් ගැඹුරු කරන්න ෙම් වර්ෂය තුළ රුපියල් 
මිලියන 500ක් කුරුණෑගල දිසත්ික්කයට ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම් කටයුත්ත කරන්න අවශ්යයි. වැව්වල ජලය ආරක්ෂා කරගන්න 
නම් මුලින්ම කළ යුත්ෙත් ෙරොන් මඩ ඉවත් කිරීමයි. වැව ගැඹුරු 
කරගන්න ඕනෑ. එත ෙකොට තමයි ජලය ආරක්ෂා වන්ෙන්; 
පවතින්ෙන්; නියඟයක් එනෙකොට අපට ඒ සඳහා මුහුණ ෙදන්න 
හැකි වන පරිදි ජලය තිෙබනවාද කියා බලන්න පුළුවන් වන්ෙන්.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉදිරිෙය්දී මහ කන්නය එන ෙකොට 
බිත්තර වී අවශ්යයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා  
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka) 
 "අද බිත්තර වී ෙහොයාගන්න නැහැ" කියා අෙප් ගරු 

මන්තීවරෙයක් කිව්වා. බිත්තර වී තිෙබනවා. ෙගොවි ජනතාව 
නිෙයෝජනය කරන මහජන නිෙයෝජිතයන් විධියට අප 
කීපෙදෙනක් ෙම් පිළිබඳව අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාව දැනුවත් 
කළා. "ඉස්සරහට එන ෙම් වැඩ පිළිෙවළට බිත්තර වී අවශ්යයි, ඒ 
වාෙග්ම වැව්වල ෙරොන් මඩ ඉවත් කරලා ඒවාෙය් වතුර ආරක්ෂා 
කරගන්න වැඩ පිළිෙවළක් අවශ්යයි" කියා අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ට අපි කිව්වා. එතුමන්ලා ඒ පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම 
අවධානය ෙයොමු කළා. ඉදිරිෙය්දී ආණ්ඩුව ෙගොවීන්ෙගන්ම බිත්තර 
වී මිලදී ගන්නත් කටයුතු කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් නියං තත්ත්වය නිසා ඒ 
මිනිසුන් දැඩි ෙලස පීඩාවට පත්වී සිටිනවා. ඔවුන් අහිංසකයි;  
අසරණයි. සමහර අයට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. සමහර අය දන්ෙන් 
නැහැ. එම නිසා ෙම් පිළිබඳව ඉහළින් -අමාත්යාංශ මට්ටමින්-  
කටයුතු කරලා, අෙප් ෙල්කම්තුමන්ලා සහ නිලධාරි මහත්වරු 
හරහා ෙම් කමෙව්දය තව ටිකක් පුළුල් කරලා ගමට යවන්න. අප 
ඒ නිලධාරින්ෙගන් ඇහුවාම, "අපට කරන්න ෙදයක් නැහැ, ඉහළ 
අය දැනුවත් කරන්න" කියා ඒ අයම කියනවා. ඒ නිසා අප 
ඔබතුමන්ලාෙගන් ෙබොෙහොම ෙගෞර වෙයන් ඉල්ලන්ෙන් ෙම් 
කමෙව්දය තව ටිකක් පුළුල් කරන්න කියායි. එතෙකොට ෙම් 
තිෙබන ගැටලු අඩු කර ගන්න පුළුවන්. යම් සහන දීමක් කරෙගන 
යනවා. ඒ පිළිබඳව අප අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා ඇතුළු 
රජයටත්, සියලුම ගරු ඇමතිතුමන්ලාටත්, අමාත්යාංශ 
ෙල්කම්තුමන්ලාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් කමෙව්දය තව 
ටිකක් පහසු කෙළොත්, ඒ ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් තව ටිකක් සහන 

ලැෙබයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට අවස්ථාව ලබාදීම 
පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මන්තීතුමා.  

ඊට ෙපර, කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු මූලාසනය සඳහා 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න.  

 
ගරු දුෙන්ෂ ් ගන්කන්ද මහතා (ආපදා කළමනාකරණ  
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த - அனர்த்த காைமத் வ பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda - Deputy Minister of Disaster 
Management)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 

 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා  
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

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

 
අනතුරුව ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு  ேவ  குமார் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. VELU KURMAR left the Chair and                
THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 

 

[பி.ப. 5.25] 
 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

JVPயினரால் ெகாண் வரப்பட்ட வரட்சி ெதாடர்பான சைப 
ஒத்திைவப் ேவைளப் பிேரரைணயின்மீ  ேபசக்கிைடத் 
தைமயிட்  மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். அன்  ஒ  நாள் இர  
ெபய்த மைழ லம் ஏற்பட்ட ெவள்ளத்தினால் இரத்தின ாி, 
க த் ைற, கா , மாத்தைற ேபான்ற மாவட்டங்களில் பல 

ற் க்கணக்கான உயிர்கள் கா ெகாள்ளப்பட்டன மற் ம் 
பல ேகா  பாய் ெப மதியான ெசாத் க்கள் 
அழிவைடந்தன. இதைன அறிந்த டன் தி மைல, 
மட்டக்களப் , அம்பாைற மாவட்ட மக்கள் வரட்சியினால் 
பாதிக்கப்பட்ட தங்க ைடய வயல் நிலங்க க்கு அல்ல  
ெசய்ைக நிலங்க க்கு நட்டஈ  ேவண் ம் என்ற 
ேகாாிக்ைகைய மாற்றி, அனர்த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 
ெதன் ல மக்களின் ன்பத்தில் பங்குெகாண்டார்கள்.  
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எனி ம், இவ்வனர்த்தம் ஏற்பட்டேபா  நாங்கள் ஒ  
ைமயான விடயத்ைதக் கண்ேடாம். அதாவ , 

எதிரணியிேல இ க்கின்ற ஒ  கு வினர், இயற்ைகயாக 
ஏற்ப கின்ற அனர்த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட அந்த 
நிைலைமயி ம்கூட, தங்கள  அரசிய க்காகப் ேபசுகின்ற 
நிைலைமையக் கண்ேடாம். எனி ம், இந்த ஆட்சி மாற்றம் 
ஏற்ப வதற்கு ன்னர் இப்ப ப்பட்ட ஒ  நிைலைம 
உ வாகியேபா  பல நா கள் - ஐேராப்பிய நா கள் 
மட் மல்ல, ெதன்கிழக்காசிய நா க ம் - பல  ேகா  

பாைய எம  மக்களின் இழப் க்கைள ஈ ெசய்வதற்காக 
அள்ளித் தந்தைத யா ம் மறந் விட யா . ற்றீசல் 
ேபான்  ெவளிப்பட்  இனத் ேவசத்ைதக் கக்கி, இந்த 
நாட் ன் பிரதம அைமச்சைர ம் ஆட்சியாளர்கைள ம் சித்த 
'ெபா பலேசனா' ேபான்ற அைமப் க்க ைடய 
ஆக்ேராஷங்கள் அந்த ஒ  நாள் அனர்த்தத்திேல 
அ ங்கிப்ேபாயின. இதற்காக நாங்கள் இைறவ க்கு நன்றி 
கூறேவண் ம். ஏெனன்றால், அந்த அனர்த்தத்தின்ேபா  இந்த 
நாட் ன் சி பான்ைமச் ச க ம் ச க அைமப் க ம் 
வாிந் கட் க்ெகாண் , தங்களால் இயன்ற உதவிகைளப் 
பாதிக்கப்பட்ட ெதன் ல - க த் ைற, மாத்தைற, கா , 
இரத்தின ாி - மக்க க்குச் ெசய்தார்கள். அவர்க ைடய 

ன்பத்தில் பங்குெகாண்  பல தியாகங்கைளச் ெசய்தார்கள். 
இதனால், இந்த இனத் ேவசிகள் அைனவ ம் 
ம ங்கிப்ேபாயினர்; காணாமற்ேபாயினர். இவர்கள் என்ன 
நிைனத்தா ம் பரவாயில்ைல. இந்த விடயத்ைத நான் ஏன் 
ஞாபக ட் கின்ேறன் என்றால், எங்க க்ெகன்ெறா  
ேகாட்பா  இ க்கின்ற . யாராவ  எம்ைம, எம  
ச கத்திைனப் பாதிப்பைடயச் ெசய்ய நிைனக்கின்ற 
ேநரத்திேல, நாங்கள் இைறவனிடேம உதவிையத் ேத ேவாம். 
அப்ப த்தான் ெதன் ல அனர்த்தத்தினால் ஒ  நாள் இரவிேல 
அவர்க ைடய ஆக்ேராஷங்கள் எல்லாம் அடங்கிப் 
ேபாய்விட்டன.   

இன்  இந்த அரசாங்கத்தின்மீ , அதாவ  இந்த 
நாட் ைடய ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் மீ ம் ெகௗரவ 
பிரதமர் அவர்கள் மீ ம் ெவளிநா கள் ைவத்தி ந்த 
நம்பிக்ைகயின் காரணமாக எமக்குப் பல உதவிகைளச் 
ெசய்தன.  தற்ெபா  எம  அரசு 1,755 மில் யன் பாைய 
இந்த வரட்சியினால் பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு நிவாரணம் 
வழங்குவதற்காக ஒ க்கி ள்ள . அதற்காக 20 
மாவட்டங்கைளத் ெதாி ெசய் ள்ள . குறிப்பாக, கிழக்கு 
மாகாணத்திேல தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல 7 பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி களி ம் மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல 9 
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி களி ம் அம்பாைற மாவட்டத்தில் 11 
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி களி ம் பாதிக்கப்பட்ேடார் 
ெதாி ெசய்யப்பட் ள்ளனர். அம்பாைற மாவட்டத்திேல 
16,300 கு ம்பங்களில் கிட்டத்தட்ட 57,248 ேப ம் 
தி ேகாணமைலயிேல 6,182 கு ம்பங்களில் கிட்டத்தட்ட 
19,000 ேப ம் மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல 19,714 
கு ம்பங்களில் 65,000க்கு ேமற்பட்டவர்க ம் இந்த 
வரட்சியின் ெகா ைமக்கு ஆளாக்கப்பட் ள்ளார்கள். 
அவர்க க்கான நிவாரணங்கள் வழங்கப்பட் க்ெகாண் 

ந்தேபா தான் இந்தத் ெதன்பகுதி அனர்த்தம் ஏற்பட்ட . 
இந்தச் சிறிய நாட் ேல ெதன் லத்திேல மைழயினால் ஏற்பட்ட 
அனர்த்தத்தினால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டேபா  20 
மாவட்டங்களில் வரட்சியினால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர்.   

இந்த மாதம் எம  கிண்ணியா DS Division இேல 
ெசம்பிேமாட்ைட, வட்டம , மானா  ேபான்ற 
பிரேதசங்களி ம் அேதேபான்  குச்செவளியிேல யான் ஓயா, 
ஆலங்குளம் ேபான்ற பகுதிகளி ம் விவசாயம் ெசய்த 
விவசாயிகளின் பாதிப் க்காக ெவள்ளிக்கிழைமக்கிைடயிேல 

தற் ெகா ப்பன  ெகா க்கப்பட இ ப்பதாக நாங்கள் 
அறிகின்ேறாம். அதற்காக அரசாங்கத்திற்கு நன்றி ெதாிவிக்கக் 
கடைமப்பட் க்கின்ேறன். அ மட் மல்ல, 3 பிள் 
ைளக க்கு ேமல் இ க்கின்ற கு ம்பங்க க்கு 5,000 பா ம் 
2 பிள்ைளக க்குக் கீழ் இ க்கின்ற கு ம்பங்க க்கு 4,000 

பா ம் வரட்சி நிவாரணமாக வழங்க அரசாங்கம் யற்சி 
ெசய் ெகாண் ப்பதைனயிட் ம் வரட்சியினால் பாதிக்கப் 
பட்ட எம  பிரேதசத்திற்குக் கடந்த மாத ம் water supply - நீர் 
விநிேயாகம் ெசய்வதற்ெகன 10க்கு ேமற்பட்ட 'ப சர்'கைளத் 
தந் தவியைமக்காக ம் அரசுக்கு நன்றிகூறக் கடைமப் 
பட் க்கின்ேறன்.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up your speech now.   
 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன் ம் இரண்  நிமிடங்கள் தா ங்கள்!  

கடந்த வாரம் எங்க ைடய மாவட்டத் க்கு வ ைகதந்த 
ெகௗரவ அைமச்சர் ற ப் ஹகீம் அவர்களிடம் 457 
கிேலாமீற்றர் ரமான இடங்க க்கு அங்கு நீர் விநிேயாக 
இைணப் க் ெகா க்கப்பட ேவண் ம் என்ற விடயம் 
ெசால்லப்பட்டேபா ம், தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல ஒ  
கிேலாமீற்றர் அள க்குக்கூட இைணப்   வழங்கப் 
படவில்ைல.  இதனால், 16,000க்கு ேமற்பட்ட கு ம்பங்கள் 
தண்ணீர் வசதி ெபற யாமல் இ க்கின்றன. இதைன 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் தன் ைடய கவனத் 
திற்ெகாண் , அவர் எம  மாவட்டத்திற்கான விஜயத்ைத 
ேமற்ெகாண்டதன் பிரதிபலனாக எங்கள் மக்க க்கான 
நிவாரணத்ைத வழங்கேவண் ம். அ மட் மல்ல, 
வரட்சியினால் பாதிக்கப்பட்ட தி ேகாணமைல மாவட்டத் 
தி ள்ள 7 பிரேதச ெசயலாளர் பிாி களி ம் விவசாயிக க் 
கான தற் ெகா ப்பனவான குைறந்தபட்ச ெதாைகயான 
8,000 பாைய உடன யாக வழங்குவதற்குாிய 
நடவ க்ைகைய ைமயாக நிைறேவற் வதற்கு ஆவன 
ெசய்யேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

ேம ம், ெபாலன்ன ைவ மாவட்டத்ைத இன்  
பா ங்கள்! அங்கு வரட்சியினால் 49 கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 
178 ேபா் மட் ம்தான் பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள்.  
ஏெனன்றால், சி.பி.  சில்வா அவர்களின் காலம் ெதாடக்கம் 
எங்க ைடய ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்களின் காலம் வைர அங்ேக நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள் 
ஒ ங்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளன. ெபாலன்ன ைவயில் 
இ க்கின்ற 3 குளங்களான மின்ேனாியா, க ல்ல, 
ெபாலன்ன ைவ ேபான்றைவ உாிய ைறயில் நீர்ப்பாசன 
வசதிகள் ெசய்யப்பட் க்கின்றன. தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்திேல நீர்ப்பாசனம் ெசய்வதற்கு வ கால்கள் 
அல்ல  பாய்ச்சல்கள் ஒ ங்காகச் ெசய்யப்படவில்ைல. 
ஒ நாள் மைழயினால் ெவள்ள அனர்த்தத்ைதக் 
காண்கின்ேறாம். ஒ  மாத ெவயி னால் வரட்சி 
அனர்த்தத்ைதக் காண்கின்ேறாம். எனேவ, எம  மாவட்டம் 
ஒ ங்குப த்தப்பட ேவண் ம். அதற்கான நிதியிைன எம  
மாவட்டத் க்குக் கூ தலாக ஒ க்கி வரட்சியி ந் ம் 
ெவள்ளத்தி ந் ம் அதைனப் பா காக்க ேவண் ம் என்  
அரைசப் பணிவாக ேவண் , விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you. The next speaker is the Hon. S. Shritharan. 
 
 
[பி.ப. 5.53] 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நா  

ரா ம் நில ம் வரட்சி நிைலைம ெதாடர்பாக இன்ைறய 
தினம் 'ஜனதா வி க்தி ெபர ன' - மக்கள் வி தைல 

ன்னணியின் தைலவர் அ ரகுமார திஸாநாயக்க 
அவர்களால் ெகாண் வரப்பட்ட ஒத்திைவப் ேவைளப் 
பிேரரைண மீதான விவாதத்தில் கலந் ெகாள்வைதயிட்  
மகிழ்ச்சியைடகிேறன். ெப ம்பா ம் இந்த நாட் ன் 
ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி ம் இவ்வாறான வரட்சிப் பிரச்சிைன 
பாாிய அளவிேல இ க்கின்ற . குறிப்பாக, கிளிெநாச்சி 
மாவட்டமான , வடக்கு மாகாணத்திற்கான 
ெநல் ற்பத்தியிேல பிரதான பாத்திரத்ைத வகிக்கின்ற ; 
இலங்ைகயிேல காணப்ப கின்ற ெபாிய ச த்திரம் ேபான்ற 
குளங்க ள் விரல்நீட் ச் ெசால்லக்கூ ய இரைணம க் 
குளத்ைதத் தன்னகத்ேத ெகாண் க்கின்ற . இரைணம வில் 
காணப்ப ம் வரட்சி காரணமாக அங்கு கடந்த ன்  
ஆண் க க்கு ேமலாக நீர் கிைடக்காததா ம் அந்தக் 
குளத்தி ைடய கட் மான ேவைலகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 
காரணத்தால் அங்ேக நீைரத் ேதக்க யாத ஒ  
சூழ்நிைலயி ம் இரைணம க் குளத்தின் கீழ்ப் 
பிரேதசத்தி ள்ள சுமார் 42 ஆயிரம் ஏக்கர் காணிகளில் 
பயிர்ச்ெசய்ைகயில் ஈ பட் வந்த பல விவசாயக் கு ம்பங்கள் 
க ைமயாகப் பாதிக்கப்பட் க்கின்றன. குறிப்பாக, 
இரைணம க் குளத்தின் கீழ்ப் பிரேதசத்திேல 
மானாவாாியாக ம் நீர் பாய்ச்சுகின்ற அ ப்பைடயி ம் பயிர் 
ெசய்யப்ப கின்ற 42 ஆயிரம் ஏக்கர் நிலப் பகுதிகள் 
காணப்ப கின்றன. இதிேல 22 ஆயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் 
காலேபாகத்திேல இரைணம க்குளத்தின்கீழ் நீர்ப்பாசனம் 
ெப கின்றன. அந்த 22 ஆயிரம் ஏக்கர் நிலங்க ள், ஆக 910 
ஏக்கர் காணிகளில் மட் ம்தான் இவ்வ டம் சி ேபாகம் 
ெசய்ைக பண்ணப்பட்ட . அ கூட தண்ணீர் இல்லாமல் 
இ தி ேநரங்களில் அழிந் ேபான நிைலயிேல 
விைதெநல்ைலக்கூடத் ேத கின்ற ஒ  ர்ப்பாக்கிய நிைலக்கு 
இன்  அந்த விவசாயிகள் தள்ளப்பட் க்கின்றார்கள்.  

இதைனவிட கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தி ள்ள பல்ேவ  
பட்ட குளங்கள் வரட்சி காரணமாக வற்றிப்ேபான நிைலயில் 
அந்த மாவட்டம் ெப மளவிேல பாதிக்கப்பட் க்கின்ற . 
குறிப்பாக கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தின்  நகாிப் பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாிவான , வ டத்தின் ப் பகுதி ேம 
கு தண்ணீ க்காக அைலகின்ற கிட்டத்தட்ட 6,800 
கு ம்பங்கைளக் ெகாண்ட ெபாிய, பாரம்பாிய 
நிலப்பரப்பாகும். அந்த 6,800 கு ம்பங்களில் 1,000 
கு ம்பங்கைளத் தவிர மிகுதியானவர்கள் ஒவ்ெவா  வ ட ம் 
அைலந்  திாிந் தான் கு தண்ணீைரப் ெப கின்ற 

ர்ப்பாக்கிய நிைலைமக்குத் தள்ளப்பட் க்கின்றார்கள். 
நகாிப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவி ள்ள க க்காய்தீ , 

கு ழ ைன, பாலாவி, இரைணமாதா நகர், வைலப்பா , 
பள்ளிக்குடா, நாலாங்கட் , ெசட் யாகுறிச்சி, ஆலங்ேகணி, 
நல் ர் ேபான்ற இடங்க ம் கு ழ ைனேயா  ேசர்ந்த 
பகுதியிேல காணப்ப கின்ற ழங்காவில் பிரேதசத்திேல 

இ க்கின்ற ெசம்மண்குன் , நாச்சிக்குடா, ழங்காவில், 
கர க்குன் , அன் ரம், ேசாைல, பல்லவராயன்கட் , 
காியாைல, நாகப வான் ேபான்ற பகுதிக ம் இந்த வரட்சி 
காரணமாகக் க ைமயாகப் பாதிக்கப்பட் க்கின்ற 
பகுதிகளாகும். ஆகேவ, இ  மிக மிக க்கியமாகக் 
கவனத்திேல எ க்கப்பட ேவண் ம்.    

2008 - 2009ஆம் ஆண்  காலப்பகுதியில் தமிழர்கள்மீ  
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட இன அழிப்  ாீதியான த்தம் காரணமாக 

நகாிப் பிரேதசத்தி ள்ள காியாைல, நாகப வான் 
குளப்பகுதிகளிேல விைதக்கப்பட்ட கண்ணிெவ கள் 
இ வைர அகற்றப்படவில்ைல. அதன் காரணமாக அந்தக் 
குளத் க்கு வ ம் மிகப் பிரதானமான ஆறான டக்கன் ஆ   
வ கின்ற பாைதயில் நான்கு இடங்களில் கண்ணிெவ  
அகற் ம் பிாிவினால் மறிப்  ஏற்ப த்தப்பட் ள்ள . 
அதனால் காியாைல, நாகப வான் குளத்திற்கான தண்ணீர் 
இம் ைற ம் வரத்தில்லாத காரணத்தால் அங்குள்ள 
விவசாயிகள் 500 ஏக்கர் சி ேபாக ெநற்ெசய்ைகையச் 
ெசய்ைகபண்ண யாத ஒ  சூழ்நிைலக்குத் 
தள்ளப்பட்டார்கள். அதனால் அவர்க ைடய விவசாயச் 
ெசய்ைக பாதிக்கப்பட் ள்ள . அந்த வைகயில் 
அக்குளத்தின் லம் பயிர் ெசய்கின்ற விவசாயிகள் இவ்வா  
மிகக் க ைமயான வரட்சிைய எதிர்ெகாண் க்கின்றார்கள்.  

இதைனவிட, நகாிப் பிரேதசத்திேல காணப்ப கின்ற 
இன்ெனா  நீர்ப்பாசனக் குளமான சின்னப்பல்லவராயன் 
கட் க் குள ம் இம் ைற க ம் வரட்சியால் 
பாதிக்கப்பட் ள்ள . அந்தக் குளத்ைத நம்பி 100 ஏக்கர் 
காணிகளில் சி ேபாகம் விைதத்த விவசாயிகள் ெநல்ைல 
அ வைட ெசய்ய யாமல் ைமயான அழி க்குள் 
தள்ளப்பட் க்கின்றார்கள். ஆகேவ, இந்த மாவட்டத்திேல 

நகாிப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவிேல இ க்கின்ற 
மக்கள்தான் இவ்வாறான க ம் வரட்சிைய மிகமிகக் 
கூ தலாக அ பவிக்கின்றார்கள். இவர்கைளவிட 
கண்டாவைள பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் காணப்ப கின்ற 
கல்லா , சுண் க்குளம், தர்ம ரம் கிழக்கு, 

ளியம்ெபாக்கைண, தட் வன்ெகாட் , உைமயாள் ரம், 
கண்டாவைளக் கிராமத்தி ள்ள மான த்த குளம், 
மாவரம்சாட் , ேதவன்பிட் , ேகாணன்குளம் ேபான்ற 
பகுதிகளிேல உள்ள மக்க ம் இவ்வாறான க ைமயான 
வரட்சிக்கு கம்ெகா த்  வ கின்றார்கள்.  

இந்தக் க ம் வரட்சியான  பல்ேவ  விதத்தில் பலைரப் 
பாதித்தி க்கிற . குறிப்பாக, நன்னீர் மீன்பி த் ெதாழி ல் 
ஈ ப கின்றவர்கைளப் பாதித்தி க்கிற . இரைணம க் 
குளத் க்குக் கீேழ சாந்த ரம் என்ற கிராமத்திேல வசிக்கின்ற, 
இரைணம க் குளத்ைதேய நம்பி நன்னீர் மீன்பி த் ெதாழி ல் 
ஈ ப கின்ற கிட்டத்தட்ட 184 கு ம்பங்கள் இந்த வரட்சி 
காரணமாக ற் தாகப் பாதிக்கப்பட் க்கின்றன. 
இவர்கள் மீன்பி த் ெதாழி ேல ஈ பட யாதள க்கு 
அக்குளத்தில் தண்ணீர் வற்றிக் காணப்ப கின்ற . 
இவர்க க்கு நிவாரணம் ேவண்  நான் மீன்பி த் ைற 
அைமச்ச க்குக்கூட க தம் எ தியி ந்ேதன். அவர் அதைன 
தன் ைடய ைறசார்ந்த தைலவ க்கு அ ப்பியி ந்தார். 
ஆனால், இ வைர அவர்க க்கு எந்த நிவாரண ம் 
கிைடக்கவில்ைல. இவர்கைளப்ேபாலேவ வன்ேனாிக்குளம், 
அக்கராயன்குளம், கல்ம க்குளம் ேபான்றவற்றில் நன்னீர் 
மீன்பி யில் ஈ ப கின்ற மீனவர்க ம் க ைமயாகப் 
பாதிக்கப்பட் க்கிறார்கள்.  
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இவற் க்கு அப்பால், கிளிெநாச்சியின் நகரப் பகுதிக்கு 
அண்ைமயில் இ க்கின்ற பாரதி ரம், மைலயாள ரம், 
கி ஷ்ண ரம், விேவகானந்த நகர், விநாயக ரம் ேபான்ற 
கிராமங்கைளச் ேசாந்்த மக்க ம் கிளிெநாச்சி நகாி ந்  
உயர்ந்த பகுதிகளில் வாழ்வதனால் க ைமயான வரட்சிக்கு 
உள்ளாகியி க்கிறார்கள். இ  பாாியெதா  வரட்சி. கடந்த 
நான்கு ஆண் களாக கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் மட் மல்ல, 
ஒட் ெமாத்தமாக வடக்கு, கிழக்கில் ப வ மைழ 
ெபாய்த்தி க்கிற . அதி ம் ெசன்ற ஆண்  ப வ மைழ 

ைமயாகப் ெபாய்த்தி ந்த . அந்த மைழ கிைடக்காத 
காரணத்தினால்தான் இவ்வாறான க ம் வரட்சிக்கு அவர்கள் 

கம்ெகா த்தி க்கிறார்கள். இங்கு ெகௗரவ அ ரகுமார 
திசாநாயக்க அவர்களால்கூட, வரட்சியினால் பாதிக்கப்பட்ட 
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக ெசால்லப்பட்ட . அந்த 
எண்ணிக்ைகையவிட அதிகமான கு ம்பங்கள் இந்த 
மாவட்டங்களில் காணப்ப கின்றன. இ  அந்த மக்கள் 
எதிர்ெகாண் க்கின்ற பாாிய விைளவாகும்.  

இேதேபாலேவ, யாழ்ப்பாணத்தின் தீவகப் பகுதியில் 
காணப்ப கின்ற பல பிரேதசங்களில் வா கின்ற மக்க ம் 
பாதிக்கப்பட் க்கிறார்கள். யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின் மிக 

க்கிய ேதா்தல் ெதாகுதியான ஊர்காவற் ைறைய 
ைமயமாகக்ெகாண்ட ெந ந்தீ , அனைலதீ , எ ைவதீ , 

ங்கு தீ , நயினாதீ , ேவலைண, சரவைண, மண்ைடதீ , 
ஊர்காவற் ைற, நாரந்தைன, சு வில், தம்பாட் , 
ப த்தியைடப் , ெம ஞ்சி ைன ேபான்ற கிராமங்களில் 
வா கின்ற மக்கள் நாளாந்தம் தண்ணீ க்காக அைலகின்ற 
நிைலைம காணப்ப கின்ற . அண்ைமயில் ெந ந்தீவிேல 
நடந்த ஒ ங்கிைணப் க் கு க்கூட்டத்தில் கடல்நீைரச் 
சுத்திகாித் த்தான் அவர்க ைடய த தண்ணீர்த் 
ேதைவயில் 40 த ேதைவையப் ர்த்திெசய்கிறார்கள் எனக் 
குறிப்பிடப்பட்ட . அந்த மக்கள் கு நீ க்காக அைலந்  
திாிகின்றார்கள். இேதேபால, 12 கிராம அ வலர் பிாி கைளக் 
ெகாண்ட ஒ  பாாிய கிராமமான ங்கு தீவில் மக்கள் 
கு தண்ணீ க்காக அைலந்  திாிகின்ற மிக ேமாசமான ஒ  
நிைலைம ஏற்பட் க்கிற . இதைனவிட, எ ைவதீ க் 
கிராமத்தில் அறேவ தண்ணீாில்லாமல் வா கின்ற மக்கள் 
அதற்காக எக்கால ம் ஏங்கியி க்கின்ற சூழல் 
காணப்ப கின்ற . இவ்வா  யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் 
இ க்கின்ற தீ ப்பகுதிகள் எந்த ேநர ம் கு  தண்ணீ க்காக 
ஏங்குகின்ற பிரேதசங்களாகக் காணப்ப கின்றன.  

குறிப்பாக, வடக்கு மாகாணத்திேல அரசாங்கத்தினால் 
ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள கடல் நீைரச் சுத்திகாித்  நன்னீராக்கி 
வழங்குகின்ற திட்டம் ெந ந்தீவிேல ஓரள  ெவற்றி 
ெபற்றி க்கின்ற . இதைன இன் ம் ெகாஞ்சம் அதிகமாகச் 
ெசயற்ப த்த ேவண் ய, அதாவ , அத ைடய Plant 
இ ைடய எண்ணிக்ைகைய இன் ம் அதிகாிக்கேவண் ய 
ேதைவயி க்கின்ற . அேதேபான்  ஏைனய தீ களி ம் 
இவ்வா  கடல் நீைரச் சுத்திகாித்  நீர் வழங்கக்கூ ய 
வைகயிேல ெசயற்றிட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டால், அந்த 
மக்க ைடய கு தண்ணீர்ப் பிரச்சிைனக்கான தீர்ைவ 
எட்ட ம் என்ப  எங்க ைடய க த் .   

இதைனவிட, இந்தத் தீவகத்திேல வாழ்ந்த மக்களில் 
ெப ம்பாலானவர்கள் கடற்ெறாழிைல நம்பி வாழ்ந்தார்கள்; 
மிகுதிப்ேபா் அங்ேக விவசாயத்ைத நம்பி வாழ்க்ைக 
நடத்தினார்கள். இவர்க ைடய விவசாயத்திேல 
பிரதானமான  ைகயிைலச் ெசய்ைக. இவ்வா  ைகயிைலச் 
ெசய்ைகயிேல ஈ பட்ட இவர்கள் அரசாங்கத்தின  தைட 
காரணமாகத் ெதாடர்ந்  அந்தச் ெசய்ைகயிேல ஈ பட 

யாம க்கின்றார்கள். அ வைட ெசய்த ைகயிைலைய 
விற்க யாம க்கின்றார்கள். ளியங்கூடல் கிராமத்திேல 
வாழ்கின்ற மக்கைள நான் அண்ைமயிேல சந்தித்தேபா , 
அவர்கள் கண்ணீேரா  எனக்கு இந்த விடயத்ைத 

ன்ைவத்தார்கள். இவர்கைளப்ேபான்  தீ ப் பகுதியில் பல 
இடங்களிேல வாழ்கின்ற மக்கள் ைகயிைலையப் பிரதான 
பணப்பயிராகக் ெகாண்  அதன் உற்பத்தியில் 
ஈ பட் ந்தார்கள். ஆனால், அவர்க க்கான எந்த மாற் த் 
திட்டங்க ம் அரசாங்கத்தினால் ன்ைவக்கப்படவில்ைல. 
அதனால் அவர்கள் அந்த இடங்களிேல ெதாடர்ந்  வாழ 

யாமல் இயல்பாகேவ இடப்ெபயர் க்குள்ளாக ேவண் ய 
ஒ  சூழ்நிைலக்குள் தள்ளப்பட் க்கின்றார்கள். இ  இந்த 
நாட் ேல ஒ  பக்கமி க்கின்ற  அனர்த்தம்!  

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
இலங்ைகயிேல ெதன்பகுதியில் ெவள்ளம் காரணமாக மக்கள் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள். அவர்க க்கான நிவாரணங் 
கள், திட்டங்கள் அறிவிக்கப்ப கின்றன. ஆனால், வரட்சி 
காரணமாகத் தீ ப் பகுதியிேல இ க்கின்ற மக்கள் 
எவ்வள ரம் பாதிக்கப்ப கின்றார்கள் என்பைத அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சின் அதிகாாிகள்  ெதாிந் ெகாள்ள 
ேவண் ம். நான் நிைனக்கின்ேறன்,  இங்கு அந்த 
அைமச்சி ைடய அதிகாாிகள் வ ைக தந்தி ப்பார்கெளன் . 
தீவகத்தி ைடய வரட்சி சம்பந்தமாக அவர்கள் தனியான 
ஒ ங்கைமப்ெபான்ைற ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய 
நிர்ப்பந்தத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட் ப்பார்கள் என்  நான் 
க கின்ேறன். காரணம், அந்தப் பகுதி மக்க ைடய 
எதிர்காலம் பற்றிய நம்பிக்ைககள் உ வாக்கப்பட ேவண் ம்.   

குறிப்பாக, இந்த வரட்சிக்கான காரணங்கைள 
ஆராய்கின்றெபா , இ க்கின்ற குளங்கள் ர்ந் ேபாயி க் 
கின்றன அல்ல  குளங்களிேல ேசாக்்கப்பட் க்கின்ற கழி  
மண் ர்வாரப்படவில்ைல. அந்தக் குளங்கள் ர்வாரப் 
பட் ந்தால், ஆழமாக்கப்பட் ந்தால், மைழ நீைரச் 
ேசமிக்கக்கூ ய வாய்ப்  அதிகமாக இ ந்தி க்கும். ஆனால், 
அவ்வாறான நிைலைமகள் அங்கு ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல. 
இ  ஒ  மிக ேமாசமான நிைலைம. ஆகேவ, இதற்கு நாங்கள் 
ஒ  திட்டத்ைதக் ெகாண் வ வ  மிக நல்லதாக 
இ க்குெமன நான் க கின்ேறன். குறிப்பாக ஒவ்ெவா  
கிராமங்க க்கும் 'கிராமத்திற்ெகா  குளம்' என்ற 
அ ப்பைடயில், ஒ  கிராமத்திேல  ஒ  குளத்ைதப் 

னரைமத் , அல்ல  ஒ  குளத்ைத அைமத் , அந்தக் 
குளத்தி டாகத் தண்ணீைரப் ெபற் க்ெகாள்கின்ற, அந்தக் 
குளத்தி டாக நிலத்த  நீைரப் ெபற் க்ெகாள்கின்ற ஒ  
வாய்ப்ைப ஒவ்ெவா  கிராமங்க க்கும் உ வாக்கேவண் ம். 
அந்தத் திட்டம் மிக மிக நன்ைமயானதாக அைம ம். நான் 
நிைனக்கின்ேறன், இந்தியாவிேல இன்ைறய இந்தியப் பிரதமர் 
ெகௗரவ நேரந்திர ேமா  அவர்கள் குஜராத்திேல ஒ  
கிராமத்திற்கு ஒ  குளம் என்  ெகாண் வந்த திட்டம், இன்  
அந்த மாநில மக்கள் அவைரக் கட ளாகப் பார்க்கின்ற ஒ  
சூழைல உ வாக்கியி க்கின்ற .  கிராமத்திற்ெகா  குளம் 
என்ற அ ப்பைடயில் நீைர ேநாக்கிய, மைழ நீைரக் 
கட க்குப் ேபாகவிடாமல் அதைன நிலத்த  நீராக 
மாற் கின்ற சூழைல உ வாக்குகின்ற திட்டங்கள் 
அ ல்ப த்தப்ப கின்றேபா  தான் நாட் ேல 
வரட்சியி ைடய தாக்கம் குைற ம்.  

இதைனவிட, மரங்கள் தறிக்கப்ப கின்றன. ஆனால், 
தறிக்கப்ப கின்ற மரங்க க்குப் பதிலாகப் திய மரங்கள் 
நாட்டப்ப வதில்ைல. ஆகேவ, மக்களிைடேய மரம் 
நாட் கின்ற பழக்க வழக்கங்கைள அதிகாிப்பத டாக, 
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இயற்ைகயி ைடய அந்தப் பசுைமையப் ேப வத டாக, 
நாங்கள் இந்த வரட்சிைய நீக்க ம் என்ப  என் ைடய 
க த் . இந்த அ ப்பைடயிேல கிளிெநாச்சியி ம் 
தீவகத்தி ம் நாட் ைடய ஏைனய பகுதிகளி ம் 
நில கின்ற வரட்சிக்கு ஒ  நல்ல  எட்டப்பட ேவண் ம். 
இந்த மக்கள் கவனிக்கப்பட் , வரட்சிைய எதிர்ெகாள்கின்ற 
அவர்க ைடய ன்பகரமான நிைலைமக்கு மாற்றீ  
காணப்படேவண் ம் என்பைதக் குறிப்பிட் , நிைற  
ெசய்கின்ேறன்.   

 
[අ.භා. 5.45] 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයට ලක් වන්ෙන් අෙප් රෙට් දිස්තික්ක 
20කට පමණ බලපා ඇති නියඟය සම්බන්ධවයි. සභාව කල් 
තැබීෙම් ෙයෝජනාෙව් සඳහන් වන විධියට, පවුල් 340,000කට 
ආසන්න පමාණයක් නියඟෙයන් පීඩාවට පත් ෙවලා සිටිනවා. 
විෙශේෂෙයන් උතුර, උතුරු නැ ෙඟනහිර, උතුරු මැද,  ඌව හා 
මධ්යම පළාත්වලට අයත් ෙමොණරාගල, අම්පාර, හම්බන්ෙතොට, 
බදුල්ල, ෙපොෙළොන්නරුව, අනුරාධපුරය, තිකුණාමලය, මුලතිව්, 
වවුනියාව හා යාපනය ඇතුළු දිස්තික්ක 20ක්  -දිස්තික්ක වැඩි 
ගණනාවක්- නියඟයකට පත් ෙවලා තිෙබන ෙවලාවක තමයි අපි 
ඒ සම්බන්ධෙයන් විවාදයකට ලක් කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නියඟය නිසා පීඩාවට 
පත්වූවන් පිළිබඳ ෙතොරතුරු අපට ලැබී තිෙබනවා. ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය් ෙතොරතුරු අනුව ෙම් ෙමොෙහොත 
වන ෙකොට තිකුණාමලය, මඩකලපුව, අම්පාර, ෙපොෙළොන්නරුව, 
අනුරාධපුරය, කුරුණෑගල, පුත්තලම, කිලිෙනොච්චිය, වවුනියාව, 
මුලතිව්, යාපනය, මන්නාරම, රත්නපුර, ෙමොණරාගල, බදුල්ල, 
මාතෙල්, මහනුවර, ගම්පහ, කෑගල්ල සහ හම්බන්ෙතොට කියන 
දිස්තික්කවල පවුල් 369,354ක් ෙම් නියඟය ෙහේතුෙවන් අනාථ 
ෙවලා, පීඩාවට පත් ෙවලා ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම  පීඩාවට පත්වූ 
පුද්ගලයන්ෙග් සංඛ්යාව 1,270,673ක් කියලා ෙමහි සඳහන් ෙවලා 
තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශය හරහා ෙම් දිස්තික්කවලට ලබා දුන්නු පතිපාදන 
පමාණයත් ෙමහි සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. දැනට දිස්තික්ක 8ක් 
සඳහා වියළි ආහාර සලාකත් ලබා ෙදනවා කියලා ෙමහි සඳහන් 
වනවා. හැබැයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නියඟය නිසා 
පීඩාවට පත් ෙවලා ඉන්න ෙගොවි පවුල් සංඛ්යාව 369,354යි කියන 
ෙම් සංඛ්යාව නිවැරදිද  කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
අෙගෝස්තු 6වන ඉරිදා නිකුත් වූ පත්තරයක තිෙබනවා, "නියඟය 
රෙටන් තුෙනන් එකක් ගිලියි. පන්ලක්ෂ තිස්තුන්දහස් ෙදසිය 
දහතුනක් නියඟෙයන් පීඩාවට" කියලා. එතෙකොට  නිවැරදි ෙම් 
පත්තෙර් තිෙබන සංඛ්යාවද, නැත්නම් ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශය විසින් ලබා දී ඇති සංඛ්යාවද? ෙම් පත්තරයටත් 
ෙතොරතුරු ලැෙබන්න ඇත්ෙත් ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශෙයන් ෙන්. ෙම් දත්ත ෙදෙකන් ෙමොකක් නිවැරදිද 
කියන එක අපි දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි ෙම් පවෘත්තිෙය් කියනවා, 
"පන්ලක්ෂ තිස්තුන්දහස් ෙදසිය දහතුනක් නියඟෙයන් පීඩාවට පත් 
ෙවලා" කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 ජනවාරි මාසෙය් 8වැනි 
දා පැවැති  මැතිවරණෙයන් ෙම් ආණ්ඩුව බලයට ආවාට පස්ෙසේ  
එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමාෙග් අමාත්යාංශෙයන් ෙම් රෙට් 
සමෘද්ධිලාභීන් පිළිබඳව සමීක්ෂණයක් කළා. ඔබතුමා දන්නවා, 
සමෘද්ධිලාභී පවුල් වැඩි සංඛ්යාවක් ඉන්ෙන් ෙම් නියඟය පවතින 
වියළි කලාපෙය් දිස්තික්කවල බව. සමෘද්ධිලාභීන්ෙගන් ලක්ෂ 
3කට වඩා වැඩි පමාණයක් දැන් නියඟෙයන් පීඩාවට පත්  ෙවලා, 
බැට කාලා ඉන්න ෙවලාෙව් පසුගිය කාලෙය් කරපු සමීක්ෂණෙය් 
පතිඵලයක් හැටියට ෙම් වන ෙකොට ඒ සමෘද්ධිලාභී පවුල්වලට 
සමෘද්ධිය කප්පාදු කිරීෙම් අනතුරක් ඇවිල්ලා තිෙබනවාය කියන 
එක සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා.  

එස්.බී. දිසානායක මහත්මයා 2015 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 
20වැනි දා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වා, "කී ෙදෙනක් සමෘද්ධි 
ආධාර ලැබීමට සුදුසුද, කී ෙදෙනක් සමෘද්ධි ආධාර ලැබීමට 
නුසුදුසුද, සමෘද්ධි ආධාර හරියටම දිය යුත්ෙත් කාටද කියලා 
සමීක්ෂණයක් කරනවා. අපි ෙම් සම්බන්ධව විෙශේෂෙයන් ෙසොයා 
බලනවා." කියලා. දැන් ආණ්ඩුව කලබල ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙමොකද, ෙම් සමීක්ෂණෙය් පතිඵල පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවලට ආවා. පෙද්ශිය ෙල්කම් කාර්යාල දැන් නාම 
ෙල්ඛන විස්තරගත කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙම් රෙට් 
සමෘද්ධිලාභී ජනතාව පසු ගිය දවස්වල පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල 
වටලමින් කියන්න ගත්තා, "අපට ජීවත් ෙවන්න විධියක් නැහැ. 
තිබුණු එකම සහනාධාරය ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව කැපුවා" යි 
කියලා. ෙම් නියඟය නිසා පීඩාවට පත්වූ ජනතාව තවත් පීඩාවට 
පත් වූ පැත්තක් ගැනයි මම ඒ සඳහන් කෙළේ. සමෘද්ධි සහනාධාරය 
කිසිම කප්පාදුවක් ෙනොකර  සමෘද්ධිලාභී පවුල්වලට හරියටම ලබා 
ෙදන්න කියලා, අපි ෙම් වග කිවයුතු පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 
ඉල්ලනවා. එස්.බී. දිසානායක මහත්තයා කිව්ෙව්, "ෙම්,  
කම්පියුටර්වල පශ්නයක්,  කම්පියුටර් ජිල්මාට් එකක්,  data feed 
කිරීෙම්දී ඇති වූ පශ්නයක්" කියලා. එෙහමයි උන්නැෙහේ කිව්ෙව්. 
2015 වසෙර් ඔක්ෙතෝබර් මස 20වැනි දින එතුමා කිව්ෙව්, 2016 
අය වැයට කලින් ෙම් පතිඵලය රටට කියලා, ෙම් සම්බන්ධව 
සමෘද්ධි කප්පාදුවක් කරන්ෙන් නැහැ කියලායි. දැන්, 2017 ඒක 
ඇවිල්ලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, සමෘද්ධිය සම්බන්ධව සමීක්ෂණය 
කරපු form එක මා සතුව තිෙබනවා. ඒ form එක සකස් කරලා 
තිබුෙණ් නැවත කිසිම ෙකෙනකුට සමෘද්ධි ආධාරයක් 
ෙනොලැෙබන විධියටයි. ෙම් form එක ගම්වලට යවලා තමයි 
සමෘද්ධිලාභීන්ට තට්ටු කරන ඒ වැඩසටහන ආෙව්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් 
නියඟය සම්බන්ධව එක්තරා වැදගත් කාරණාවක් මම ෙම් 
ෙව්ලාෙව් කියන්න ඕනෑ. ෙමම නියඟය නිසා ෙම් රෙට් ෙගොවියා 
අද කබෙලන් ළිපට වැටිලා කියලා අපි දන්නවා. එක පැත්තකින් වී 
ෙගොවියාට ලැබිය යුතු ෙපොෙහොර සහනාධාරය නිසි කලට ලැබිලා 
නැහැ. "මඩ ෙසෝදා ගත් කළ ෙගොවියා රජකමටත් සුදුසුයි" කියන 
රෙට් ඒ ෙගොවියා කුඹුර සීසානෙකොට සල්ලි ටික නැත්නම්, දින 
හෙත්දී ෙපොෙහොර ටික දමන්න මුදල් ටික ලැබිලා නැත්නම්, දින 
21දී ෙපොෙහොර ටික දමන්න අවශ්ය මුදල් ලැබිලා නැත්නම්, දින 
45දී ෙපොෙහොර ටික දමන්න අවශ්ය මුදල ලැබිලා නැත්නම් ෙගොයම් 
කපලා බැත හුළං කළාට පස්ෙසේද, ඒ සහනාධාරය ෙගොවියාට 
ලැෙබන්ෙන් කියලා අපි විෂය භාර ඇමැතිතුමාෙගන්   -කෘෂිකර්ම 
ඇමැතිතුමාෙගන්- අහන්න කැමැතියි. ඒකත් ෙම් නියඟය ඇතුෙළේ 
තිෙබන එක බරපතළ පශ්නයක්. අෙප් රෙට් ෙගොවි ජනතාව එක 
පැත්තකින් නියඟෙයන් පීඩා විඳිනවා. වතුර නැතිව වැව් අමුණු 
ගණනාවක් හිඳිලා ගිහින්. අනුරපුෙර්, රජරට පෙද්ශෙය් වැව් 
තුන්දහස් ගණනක්  හිඳිලා කියලා පසුගිය දවස්වල පත්තෙර් 
තිබුණා. ඒෙකන් පීඩා විඳින ෙගොවියාට ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
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හරි ෙව්ලාවට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. කන්නය ඉවර ෙවනෙකොට 
ෙගොවියා ණය ෙවලා. ෙගොවියා ණය තුරුස්වලින් පිරිලා ඉන්ෙන්. 
අවසානෙය් ෙගොයම් කපලා බැත හුළං කරලා හාල් ටික ෙගදරට 
එනෙකොට ඒ ෙගොවියා සම්පූර්ණෙයන් ණයකාරෙයක් බවට පත් 
ෙවලා ඉවරයි. ඉන් පසුව තමයි ෙගොවියාට සහනාධාරය  
ලැෙබන්ෙන්. ඔන්න ෙපොෙහොර සහනාධාරෙය් තත්ත්වය! එදා 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලෙය්  නිසි ෙව්ලාවට, නිසි 
කලට, නිසි ෙමොෙහොෙත් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙගොවියාට 
ලැබුණා. සීසාන ෙකොට දින 7 ෙපොෙහොර ටික දමන්න, දින 45න් 
ෙපොෙහොර ටික දමන්න හරියට ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලැබුණා. අද 
ෙගොවියට ඒක ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. වී ෙගොවියා ඒ විධියට පීඩා විඳනවා 
වාෙග්ම, අද ගම්මිරිස්වලටත් ෙහොඳ මිලක් නැහැ. අද කිරි 
ෙගොවියාටත් ෙහොඳ මිලක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. පසුගිය දවස්වල 
රබර් ගස් ටික දරට කපන්න සුදානම් වුණා. ෙමොරණාගල 
දිස්තික්කෙය්, බඩල්කුඹුර වාෙග් පෙද්ශවල රබර් වගාෙවන් ඉතා 
විශාල ආදායමක් ලබපු මිනිසුන් රබර්වලට මිලක් නැති නිසා ඒ 
පැත්ෙතන් කබෙලන් ළිපට වැටිලා තිෙබනවා. ලංකාෙව් රබර්වලට 
මිලක් නැහැ; කිරිවලට මිලක් නැහැ. ඒ කාලෙය් ගම්මිරිස්වලට 
තමයි වැඩිම ආදායම තිබුෙණ්. ඒකත් දැන් ආදායමක් නැති 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැව් ගැන සමහර මන්තීවරු 
කියූ කරුණු සම්බන්ධව මට  වැදගත් කාරණාවක් කියන්න 
තිෙබනවා. අනාදිමත් කාලයක් තිස්ෙසේ  උතුරු මැද පළාෙත් රජරට 
පෙද්ශෙය්, උතුරු පෙද්ශෙය්, නැෙඟනහිර පළාෙත් නියඟය පැවති 
බැවින් වැව් බැන්දා. ඒ ආකාරයට නැෙඟනහිර දීඝවාපිය දක්වා 
පැවති මාගම රාජධානිය පාලනය කළ කාවන්තිස්ස රජ සමෙය්, 
ගැමුණු මහරජ ෙම් රට ෙබ්රා ගැනීෙම් සටනට යන ෙව්ලාෙව් 
සද්ධාතිස්ස කුමාරයා දීඝවාපිය දක්වා වැව් අමුණු දස දහසක් හදලා 
ඌව ෙවල්ලස්ස දීඝවාපිය, ඌව ෙවල්ලස්ස බින්තැන්න කලාපය 
සශීක කළා කියලා කියනවා. වැව් දසදහසක් නිම කර කුඹුරු 
දසලක්ෂයක්  අස්වැද්දුවා කියලා අපි අහලා තිෙබනවා. එදා වැව 
කිව්ෙව් ටැංකියකට ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අද 
වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ ඇමැති ෙලස විජිත් 
විජයමුණි ෙසොයිසා මැතිතුමා මෙග් දිස්තික්කෙය් -ඌව 
ෙවල්ලස්ෙසේ-  ජාතික ලැයිස්තුෙවන් පත් ෙවලා ඇවිත් ඉන්නවා. 
එතුමාෙගන් මට වැදගත් පශ්නයක් අහන්න තිෙබනවා. ඒ තමයි 
ෙම් නියඟයට මුහුණ ෙදන්න වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
අරෙගන තිෙබන පියවර ෙමොකක්ද කියන පශ්නය. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක 

කාලයක් ලබා ෙදන්න.  

අද හැම දිස්තික්කයකම තිෙබන වාරිමාර්ග, වැව්, අමුණු ටික 
කපනවා; හාරනවා. වැලි ෙහොරකෙම් ෙයෙදනවා. ෙමොණරාගල 
දිස්තික්කෙය්, එහා පැත්ෙත් අම්පාර දිස්තික්කෙය් අෙප් වාරි 
ව්යාපාරය වන රඹකැන්ඔය ජලාශෙය් රඹකැන් ඔය පැත්තට වැලි 

ෙහොරු ටික ගිහින් කියලා ආරංචි ෙවලා තිෙබනවා. මනම්පිටිය 
ගඟටත් වැලි ෙහොරු ෙබෝ ෙවලා. මහවැලි ගෙඟ් වැලි ෙහොරුන්ට,  
හැම ගංගාවකම සිටින වැලි ෙහොරුන්ට, වැලි ජාවාරම්කාරයන්ට 
ඉඩ ෙදන වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියලා එකක්  වාරිමාර්ග 
හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබනවා.  

අප අහන්ෙන් ෙම්කයි. ඉතිහාසෙය් වැව් හැදුවා කියන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? වැවට ෙපෝෂක පෙද්ශයක් තිබුණා; ඉහත්තාවක් 
තිබුණා. මහවැවට එන ෙරොන් මඩ නැවැත්තුෙව් ෙකොෙහොමද? කුළු 
වැව් ටික ආරක්ෂා කරලායි. මින්ෙන්රිය වැවට අක්කර ලක්ෂ 
ගණනක ෙපෝෂක පෙද්ශයක් තිබුණා. ඔබතුමන්ලා දුන්න 
  computer එක දැන් මා ළඟ තිෙබනවා. ඒ ෙකන් මම  ෙතොරතුරු 
ෙසොයා බැලුවා. අම්පාර දිස්තික්කෙය් ෙසේනානායක සමුදෙය් 
ෙපෝෂක පෙද්ශෙය් ධාරිතාව එහි සඳහන් ෙවනවා. ඊළඟට, 
මින්ෙන්රිය වැවට ෙහක්ෙටයාර විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. ෙම් 
විධියට හැම වැවක්ම මහා පරිමාණ ෙපෝෂක පෙද්ශයක් රැකෙගන 
තිබුණා. අද ඒ වැව්වල ෙපෝෂක පෙද්ශෙය් ඉහත්තාව ගැන මධ්යම 
පරිසර අධිකාරිය බලනවාද? වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව අහලා 
බලනවාද?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ෙම් කාරණයත් කියලා මම කථාව අවසන් කරන්නම්, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

මම ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් තිෙබන වාරිමාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ගියා. ෙම් දවස්වල වැව් ටික හාරනවා. 
නියඟෙයන් පීඩා විදිනවා කියා හිතලා තමයි ෙම් වැව් ටික 
හාරන්ෙන්. මාලිගාවිල වැව හාරනවා, රාතී කාලෙය්දී. අඩි පහක් 
හාරනවා. ෙරොන් මඩ ගන්න අඩි පහක් හාරන්ෙන් ෙමොකටද? 
ෙරොන් මඩ එෙහම අයින් කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් වාරි 
විෙශේෂඥයින්ෙගන් අහන්න, ෙරොන් මඩ එෙහම ගන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව, අද වැව් 
පතුලටම හාරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. කටුගහගල්ෙග් වැව, සද්ධාතිස්ස වැව, 
මීගහපිටිය වැව ආදී ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය් හාරන හැම 
වැවක්ම හාරන්ෙන් වැලි ෙහොරකමට. පස් ෙහොරකමට වැව් ටික 
හාරනවා. එෙහම කරලා රජවරුන්ට වැඳෙගන හිටියාට, අහසට 
වැඳෙගන හිටියාට, වැස්ස වලාහක ෙදවියන්ට වැඳෙගන හිටියාට 
වැෙව් වතුර පිෙරන්ෙන් නැහැ. උඩින් වැෙටන වතුර ටික 
ෙගොවියාට පෙයෝජනයට ගන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අපි ඉතා 
වගකීෙමන් කියනවා, ෙම් වන විට ලංකාව පුරාම වැව් 
පතිසංස්කරණෙයන් ෙම් රජය කරලා තිෙබන්ෙන් වැව් හාරා වැලි 
ජාවාරමක ෙයදීමක් බව; පස් ජාවාරමක ෙයදීමක් බව. ඒ නිසා 
වැව්වල ජලය පතුලටම හිඳිලා. වැව්වල ජලය පතුලටම හිඳීම 
නිසා, ෙම් නියඟය නිසා ෙගොවි ජනතාව පීඩා විඳිනවා. වැව මරා 
දැමීම නිසා අනාගත වාරි ශිෂ්ඨාචාරයත් මියැෙදනවා. ඒවාට 
පිළියම් ෙයොදන තාක්කල් ෙම් පශ්නවලට පිළිතුරු ලැෙබන්ෙන් 
නැති බවත් මතක් කරමින් මා නවතිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[பி.ப. 5.58] 
 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

எம  நா  எதிர்ேநாக்கியி க்கின்ற வரட்சியின  பாதிப்ைப 
ன்ைவத்  நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்ற இந்த 

விவாதத்திேல என  க த் க்கைளக் கூ வதற்கான 
வாய்ப்ைபத் தந்தைமக்கு நன்றி ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
குறிப்பாக, நாட் ள்ள 20 மாவட்டங்களிேல வரட்சியின் 
பாதிப்  இ க்கின்றேபா  நான் பிரதிநிதித் வம் ெசய்கின்ற 
கண்  மாவட்டத்திேல இத ைடய பாதிப்  மிகக் குைறந்த 
மட்டத்திேலேய காணப்ப கின்ற . அவ்வாறி ந்தா ம், அந்த 
வரட்சியி ைடய பாதிப்பின் சில அங்கங்கைள இங்ேக 
சுட் க்காட்டேவண்  இ க்கின்ற .   

குறிப்பாக, கண்  மாவட்டம் உட்பட மத்திய மைலயகப் 
பகுதிைய எ த் ப்பார்க்கின்றேபா , அங்ேக ெப ம்பாலான 
பகுதிகள் ேதயிைலத் ேதாட்டங்களாகக் காணப்ப கின்றன. 
இந்த மைல சார்ந்த பிரேதசங்களி ள்ள நீேரந்  
பகுதிகளி ந்  அதைனச் சுற்றியி க்கின்ற கிராமங்க க்கும் 
நகரங்க க்கும் கு நீரான  ெபற் க் ெகா க்கப்ப கின்ற . 
ஆனால், எங்க க்குத் ெதாி ம், இந்தத் ேதாட்டப் பகுதிகளிேல 
நீேரந்  பகுதிகள் இ ந்தா ம் நீ ற் க்கள் காணப்பட்டா ம் 
அங்கு இயற்ைகயாக வ கின்ற நீ ற் க்களி ந் தான் 
அவர்க ைடய தண்ணீர்த் ேதைவயான  ர்த்தி 
ெசய்யப்ப கின்ற  என் . அந்த மக்க க்ெகனத் 
திட்டமிடப்பட்ட நீர் வழங்கல் திட்டெமான்  இ வைர 
சாியாகக் கட் ெய ப்பப்பட வில்ைல. அதன்காரணமாக 
இன்றி க்கின்ற இந்த வரட்சியினால் பாாிய ஒ  பாதிப்பிைன 
இந்தத் ேதாட்டப் பகுதியி க்கின்ற மக்கள் 
எதிர்ேநாக்கியி க்கின்றனர்.  

குறிப்பாக, கண்  மாவட்டத்தில் சல்லாைவப் பகுதியிேல 
இ க்கின்ற ேசாகம, க கல, சங்குவாாி ேபான்ற 
ேதாட்டங்களிேல பாாிய கு நீர்ப் பிரச்சிைன இ க்கின்ற . 
ஆனால், அதற்கு அண்மித்த பகுதியி ந்  ேதைவயான 
தண்ணீர் ேசகாிக்கப்பட் , அதைனச் சுற்றியி க்கின்ற 
நகரங்க க்கும் கிராமங்க க்கும் ெகாண் ெசல்லப் 
ப கின்ற . அேதேபான் , நாவலப்பிட்  பிரேதசத் 
தி க்கின்ற இம் ல்பிட் ய, பாரண்டா, க யன்ேலன 
ேபான்ற பகுதிகளிேல பாாிய கு நீர்ப் பிரச்சிைன 
இ க்கின்ற . ஆனால், அந்தப் பகுதிக்கு அண்ைமயிேல 
அைமக்கப்பட் க்கின்ற கு நீர்த் திட்டங்களி ந்  
நகரங்க க்குத் தண்ணீர் ெகாண் ெசல்லப்ப கின்ற . அந்த 
வைகயில், தண்ணீர் நீ ற் க்கள் இ க்கின்ற, நீேரந் ப் 
பிரேதசமாக இ க்கின்ற தங்க ைடய பிரேதசத்தில் 
அைமக்கப்பட் க்கின்ற கு நீர்த் திட்டங்கைள ைமயப்ப த்தி 
நகரப் பகுதிக க்குத் தண்ணீைரக் ெகாண்  ெசல்வதைனத் 
ேதாட்ட மக்கள் பார்த் க் ெகாண் க்கின்றனர். ஆனால், 
அத்திட்டங்களி ந்  அவர்க ைடய ேதைவக க்கான 
கு நீைரப் ெபற் க் ெகாள்ள யாத ர்ப்பாக்கிய நிைல 
இன்  ேதான்றியி க்கின்ற . இதன்காரணமாக எதிர்வ ம் 
காலப்பகுதியிேல, இந்தத் ேதாட்டப் பகுதியிேல இ க்கின்ற 
மக்க க்குத் திட்டமிடப்பட்ட வைகயில் கு நீர்த் திட்டங்கைள 
அைமத் , அவர்க ைடய தண்ணீர்த் ேதைவையப் ர்த்தி 
ெசய்வதற்குாிய நடவ க்ைக எ க்கேவண் யி க்கின்ற .   

இன்  நாட் ேல ெதாடர்ச்சியாக நாங்கள் காலநிைல 
ெதாடர்பான மாற்றங்கைளக் காண்கின்ேறாம். இந்த 

மாற்றங்கேளா  இந்த நீேரந்  பகுதிகளி ம் மாற்றங்கைளக் 
காண்கின்ேறாம். இயற்ைகயாக வ ந் ெசல்கின்ற, 
இயற்ைகயாக ஓ கின்ற தண்ணீ ைடய பற்றாக்குைறைய 
நாங்கள் காண்கின்ேறாம். இைவ இந்தத் ேதாட்டங்களிேல 
வாழ்கின்ற மக்க க்கு மிகுந்த ெந க்க யான தன்ைமயிைன 
ஏற்ப த்தியி க்கின்ற . ஆகேவ, கு நீர் வழங்கல் 
ெதாடர்பாக அைமச்சி டாகத் திட்டமிடப்பட்ட வைகயில் 
கு நீர்த் திட்டங்கள் ஏற்ப த்தப்பட் , ேதாட்ட மக்கள் 
அவற்றி ந்  பயன்ெப ம் வைகயில் அைவ சாியாக 

ன்ென க்கப்பட ேவண் ம் என்பதைன இந்த அைவயிேல 
ஞாபகப்ப த்த வி ம் கின்ேறன்.   

அேதேபான் , இந்த வரட்சியினால் ேதயிைலத் 
ேதாட்டங்களிேல ெபறப்ப கின்ற ெகா ந் கள  
விைளச்சலான  மிகக் குைறந்த மட்டத்ைதயைடகின்ற .  
இவ்வா  குைறந்த மட்டத்ைதயைடகின்றேபா ம் ேதாட்ட 
நிர்வாகமான , அந்த மக்கைளக் குறிப்பிட்டள  ெகா ந்  
பறிக்கேவண் ெமன, அதாவ  18 கிேலாகிராம், 20 
கிேலாகிராம், 22 கிேலாகிராம் எனக் கட் ப்பா கைள 
விதித் , அந்தள  ெகா ந்ைத ஒ  நாளில் பறித்தால்தான் 
அவர்க க்குாிய நாள் கூ ையப் பதி ெசய்யலாம் என்ற 
ெந க்க ைய ஏற்ப த் கின்ற . இவ்வாறான 
சூழ்நிைலயிேல, அங்ேக ெகா ந்தின  விைளச்சல் இல்லாத 
சந்தர்ப்பத்தில், அதைனப் ெபற் க்ெகாள்ள யாத 
ெந க்க த் தன்ைமக்கு இந்த மக்கள் ஆளாகின்றார்கள். 
ஆகேவ, இந்தத் ேதாட்டப் பகுதியில் ெகா ந் களின  
விைளச்சல் குைற  காரணமாக அவர்க ைடய ேவைல 
நாட்கள் குைறக்கப்பட் க்கின்றன. அந்த ேவைல 
நாட்கைளக் குைறக்கின்றேபா  அவர்க ைடய மாதாந்த 
வ மானம் குைறகின்ற . ஆகேவ, அவர்கள் ெதாடர்பான 

ள்ளிவிபரங்கைள எ த் , அவர்கைள ம் வரட்சி நிவாரணம் 
ெதாடர்பான இந்தத் திட்டத்திற்குள் உள்வாங்கேவண் ம் 
என்பதைன இந்த அைவயிேல நான் ெதாியப்ப த்த 
வி ம் கின்ேறன்.    

இ தியாக, எம  நாட் ல் நில கின்ற இந்த வரட்சி நிைல 
ெதாடர்பில் எம  அரசாங்கம் ற்ேபாக்கான 
ெசயற்பாட் ைன எ த்தி க்கின்ற ; வரட்சி நிவாரணங்கள் 
வழங்கைல ற்ேபாக்காக ேமற்ெகாள்கின்ற . அவ்வா  
ேமற்கின்ற நிைலயிேல, இந்த மைலயகத் ேதாட்டப் பகுதியில் 
இ க்கின்றவர்களின் உண்ைம நிைலைய அறிந் , 
அவர்க க்கும் தகுந்த நிவாரணத்ைதப் ெபற் த்தரேவண் ம் 
எனக்ேகாாி, விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி. 

 
[பி.ப. 6.03] 

 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, எம  
நாட் ல் இயற்ைகயின் சீற்றத்தால் ஏற்பட் க்கும் வரட்சி 
நிைல பற்றி இன்  இங்ேக குறிப்பி வதற்குச் சந்தர்ப்பம் 
தந்தைமக்கு த ல் உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். தற்ேபா  நாட் ன் பல பாகங்களி ம் 
நில ம் வரட்சியால் மக்கள் ெசால்ெலாண்ணாத் ன்பத்ைத 
அ பவித் வ வைத இச்சைபயின் ெகளரவ உ ப்பினர்கள் 
அைனவ ம் நன்கு அறிவர். அண்ைமக்காலமாக நிலவிவ ம் 
வரட்சியினால் த்தளம், கு நாகல், கிளிெநாச்சி, யாழ்ப் 
பாணம், ல்ைலத்தீ , வ னியா, மன்னார், அ ராத ரம் 
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ேபான்ற 19 மாவட்டங்கள் ெபாி ம் பாதிக்கப்பட் ள்ளன. 
விேசடமாக நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற வ னியா, 
மன்னார், ல்ைலத்தீ  மாவட்டங்களில் நில ம் க ம் 
வரட்சியால் விவசாயிகள், பாடசாைல மாணவர்கள், 
பல்கைலக்கழக மாணவர்கள் என்  ெபா மக்கள் பல 
தரப்பின ம் தம  அன்றாட அத்தியாவசியத் ேதைவகைள 
நிைறேவற் வதற்குக்கூட நீாின்றிப் ெபாி ம் சிரமப் 
ப கின்றனர்.  

வரட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் பிரச்சிைனகைள 
ேநாில் கண்டறிவதற்காக அண்ைமயில் ேமதகு ஜனாதிபதி 
ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள் எம  மாவட்டத்தின் 
பக்கத் க் கிராமமான ெகபித்திெகால்லாவப் பிரேதசத்திற்கு 
விஜயம் ேமற்ெகாண்டார். அங்குள்ள நிைலைமகைள ேநாில் 
கண்டறிந் , உாிய அதிகாாிக க்கு ஆேலாசைன 
வழங்கியதற்ேகற்ப, பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு உல ண  
வழங்குதல், கு தண்ணீர் வழங்குதல் மற் ம் ஏைனய 
நலன் ாிச் ேசைவகைள நிைறேவற் தல் ேபான்ற பல்ேவ  
ெசயற்றிட்டங்கள் அ ல்ப த்தப்பட்  வ வ  வரேவற்கப்பட 
ேவண் ய விடயமாகும். ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் 
இவ்விடயத்தில் ஆர்வம் காட் வைதயிட் ப் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்களின் பிரதிநிதி என்ற வைகயில் நான் அவ க்கு என  
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 
வரட்சி நிவாரணப் பணிகள் ெதாடர்ச்சியாக இரண்  
மாதங்க க்கு நைடெபறவி ப்பதாக எமக்குக் கிைடக்கின்ற 
தகவல்கள் லம் அறிகிேறாம். அேதேநரம் மைழ 
கிைடக்கும்வைர இந்நிவாரணங்கள் ெதாடர்ந் ம் வழங்கப் 
ப வதற்கான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் 
என்  அைமச்சர் அவர்களிடம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
ெதாடர் வரட்சி காரணமாக வன்னிப் பிரேதசத்தி ள்ள ன்  
மாவட்டங்க ம் க ைமயாகப் பாதிக்கப்பட் ள்ளன. அதாவ  
வ னியா, மன்னார், ல்ைலத்தீ  ஆகிய ன்  
மாவட்டங்களி ம் ஓர் இலட்சம் கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த சுமார் 
3,50,000 ேபர் க ைமயாகப் பாதிக்கப்பட் ள்ளார்கள். இ  
அந்த மக்களின் எண்ணிக்ைகயில் கிட்டத்தட்ட 80 
சத தமாகும்.  

இன்  இப்பிரேதச நீர்நிைலகள், குளங்கள் மற் ம் 
கிண கள் ைமயாக வற்றி ள்ளன. மக்கள் கு நீைரப் 
ெபற் க் ெகாள்வதற்காகச் சில கிேலா மீற்றர் ரம் 
நடந் ெசல்ல ேவண் யி க்கின்ற . இதனால் அதிகம் 
பாதிக்கப்ப பவர்கள் ெபண்கேளயாவர். 90 தமான மக்கள் 
விவசாயம் மற் ம் கால்நைட வளர்ப்ைபப் பிரதான 
ஜீவேனாபாயமாகக் ெகாண்  வாழ்க்ைக நடத் ம் இந்த 
வன்னிப் பிரேதசத்தில் ெநல் மற் ம் ஏைனய ேமட்  
நிலப்பயிர்கள்  அழிந்ததன் காரணமாக நாளாந்த உண த் 
ேதைவையக்கூடப் ர்த்தி ெசய் ெகாள்வதில் அவர்கள் பாாிய 
ெந க்க கைள எதிர்ெகாள்கின்றனர். அங்கு 75 தமான 
மக்கள் ெதாழில்வாய்ப் க்கைள இழந் ள்ளனர். பிரதான 
விவசாயிகள் மாத்திரமன்றி வயல் நிலங்களி ம் உ ந் த் 
ேதாட்டங்களி ம் மரக்கறித் ேதாட்டங்களி ம் கூ  ேவைல 
ெசய்கின்ற ஆயிரக்கணக்கான மக்க ம்  வ மானங்கைள 
இழந் ள்ளனர்  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 
மக்கள் த்தம் காரணமாகப் பல வ ட காலம் 
பாதிக்கப்பட்டேபாதி ம் அவர்கள் மிக அண்ைமயில், ேபாதிய 
அ ப்பைட வசதிகளின்றி மீளக் கு யமர்த்தப்பட்டதனால் மிக 

ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர். இவர்க க்குாிய 
உட்கட்டைமப்  வசதிகள்கூடச் சாியாகச் ெசய்  
ெகா க்கப்படவில்ைல. அேதேநரம் இவர்க க்குாிய வளமான 
நிலங்கள் திட்டமிட் ப் பறிக்கப்பட் ள்ளன. அதாவ , வன 
சீவராசிகள் திைணக்களம் ேபான்ற பல நி வனங்களால் 
அவர்க க்குாிய இடங்கள் வர்த்தமானி அறிவித்தல் லம் 
திட்டமிட் ப் பறிக்கப்பட் ள்ளன. இவர்களின் இடங்கள் 
இல்லாமல் ேபானைமயால் அவர்கள் ேம ம் கூ தலாகப் 
பாதிக்கப்பட் ள்ளார்கள். இதனால், எம  பகுதியில் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தம  ெசாந்தக் கிராமத்திற்கு மீண் ம் 
வ கின்ற நிைலைமையத் தவிர்த்  வ கின்றார்கள். 
தற்ெபா  ஏற்பட் க்கின்ற வரட்சி காரணமாக அந்த 
மக்கள் தங்கள  அ ப்பைடத் ேதைவகைளப் ர்த்தி 
ெசய்வதற்காக தம  தா க்ெகா கைள ம் பரம்பைர 
நைககைள ம் ஈ ைவத் ப் பணம் ெபறேவண் ய சூழ்நிைல 
ஏற்பட் க்கிற . அ மாத்திரமன்றி, அவர்கள் ெபற் க் 
ெகாண்ட விவசாயக் கடன்கைளக்கூடத் தி ப்பிச் ெச த்த 

யாத ஓர் இக்கட்டான நிைலைமக்குள் தள்ளப் 
பட் க்கிறார்கள். இவ்வா  எம  மக்களின் பிரச்சிைனகள் 
இன் ம் ெதாடர்ந்தவண்ணம் இ க்கின்றன.  

அங்கு த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளி யள்ள பல 
குளங்கள் இன் ம் னரைமப் ச் ெசய்யப்படாம ம் 
அங்குள்ள நீர்நிைலகள் பராமாிப்பின்றி ம் இ ப்பதனால்தான் 
எம  மக்கள் வரட்சியினால் மிக ம் பாதிக்கப்படக்கூ ய 
சூழ்நிைல ஏற்பட் க்கின்ற . இதைன ஈ ெசய்வதற்காக 
அவர்கள் கடற்ெறாழி க்குச் ெசல்ல நிைனத்தால், அங்கும் 
பிரச்சிைன! இன்  கடற்கைரேயாரங்கள் எல்லாம் பறைவகள் 
சரணாலயங்கள் என்  வர்த்தமானி அறிவித்தல் லம் 
பிரகடனப்ப த்தப்பட்  வ கின்றன. இதனால், அவர்கள் 
அங்கும் ெசல்ல யாத நிைலைம காணப்ப கின்ற . 
எனேவ, அங்கு வரட்சியினால் விவசாயம் பாதிக்கப்ப ம் 
ெபா , அவர்கள் மீன்பி த் ெதாழில் லமாவ  
தங்க ைடய வாழ்க்ைகையக் ெகாண் ெசல்வதற்குாிய 
சூழ்நிைலக ம் இதன் லம் ம க்கப்ப கின்ற . இைவகைள 
உணர்ந்  அந்தப் பகுதியில் நல்லெதா  ேவைலத்திட்டத்ைத 
உ வாக்கேவண் ம்.  

ஆரம்பத்தில் மகாவ  கங்ைகைய வட மாகாணத் க்குத் 
தி ப் வதாகக் கூறப்பட்ட . எனி ம், அத்திட்டம் 
தற்ெபா  ைகவிடப்பட் க்கின்ற . எனேவ, அத் 
திட்டத்ைத மிக ம் விைரவாகச் ெசயற்ப த்தி, எம  
மக்க ைடய நீர்த்ேதைவையப் ர்த்திெசய்ய ேவண் ம். 
அ மாத்திரமன்றி, அங்கு பாாிய குளங்கள் 
காணப்ப கின்றன. அத் டன், ஒவ்ெவா  கிராமத் க்கும் ஒ  
குளம் என்ற அள க்கு அங்கு குளங்கள் காணப்ப கின்றன 
என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். ஆனால், அவற்றில் நீர் 
இல்ைல. எனேவ, அதற்குாிய நீைரப் ெப வதற்காக பாாிய 
சில ேவைலத்திட்டங்கைளச் ெசய்யேவண் யி க்கின்ற . 
அந்த வைகயில்தான், இன்  கீழ் மல்வத்  ஓயா நீர்த்ேதக்கத் 
திட்டம் - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member,  please wind up now. 
 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
தய ெசய்  எனக்கு இன் ம் ஒ  நிமிடம் தா ங்கள்!  
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அந்த அ ப்பைடயில், கீழ் மல்வத்  ஓயா நீர்த்ேதக்கத் 
திட்டம் ஆரம்பிக்கப்படவி க்கின்ற . அதி ம் பல 
தடங்கல்கள் காணப்ப கின்றன. எனேவ, மிக விைரவாக 
அத்திட்டத்ைத ஆரம்பித்  எம  பகுதி மக்க ைடய நீர்த் 
ேதைவைய நிவர்த்தி ெசய்யேவண் ம். அத் டன், குளங்கள் 
ேம ம் ேதாண்டப்பட்  அவற்றில் நீர் ேசகாிக்கும் அள  
அதிகாிக்கப் படல் ேவண் ம். இவ்வாறான சில 
ேவைலத்திட்டங்கள் மிக ம் ாிதமாகச் 
ெசய்யப்படல்ேவண் ம். அவ்வாேற, எம  பகுதியில் 
வா கின்ற த்தத்தால் மிக ம் பாதிக்கப்பட்ட மக்க ைடய 
பிரச்சிைனகைளத் தீர்க்கும் வைகயில், உாிய ெசயற்பா கள் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

எம  பகுதியின் அபிவி த்திக்காக எந்த வைகயிலாவ  
பாாிய ேவைலத்திட்டங்கைளச் ெசய்யேவண் ய சூழ்நிைல 
காணப்ப கின்ற . இல்லாவிட்டால் குறிப்பிட்ட காலத் க்குப் 
பிறகு அங்கு அவர்கள் வாழக்கூ ய சூழல்கூட இல்லாமல் 
ேபாகும். எனேவ, அரசாங்கம் இந்தப் பிரச்சிைனகைள நன்கு 
உணர்ந்  ெசயற்படேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
அத் டன், அங்கு கடல் வள ள்ள பகுதிக ம் திட்டமிட் ப் 
பறிக்கப்பட் ள்ளன. எனேவ, அவற்ைற மீள ம் அந்த 
மக்க க்கு வழங்கும் வைகயில் ெசயற்பா கைள ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ம் என்  ேகட்டவனாக, என  உைரைய 
நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி.  

 
[අ.භා. 6.12] 

 
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
අඌදු බිල්ලාහි මිනශ්ෙශයිතානිර් රජීම්. බිස්මිල්ලාහිර් 

රහ්මානිර් රහීම්.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද නියඟය සම්බන්ධව කථා 

කරන්න ලැබීම ගැන මා විශාල සතුටක් ලබනවා. අද  සමස්ත 
ලංකාෙව් දිස්තික්ක 19ක 1,200,000ක් ජනතාව -පවුල් 369,000ක්
- නියඟය නිසා පීඩනයට පත්ෙවලා සිටිනවා. මෙග් අනුරාධපුර 
දිස්තික්කෙය් ජනගහනෙයන් 120,000ක් පමණ ජනතාව  නියඟය 
නිසා පීඩාවට පත්ෙවලා සිටිනවා. අනුරාධපුෙර් විතරක් ෙනෙවයි, 
ෙපොෙළොන්නරුව, වව්නියාව, මන්නාරම, යාපනය, අම්පාර, 
ෙමොණරාගල, හම්බන්ෙතොට වාෙග් දිස්තික්ක 19ක ජනතාවට 
තමයි දැනට ෙම් පශ්නයට මුහුණ දී සිටින්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන් ගත්ෙතොත් අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් 
ෙහොෙරොව්ෙපොතාන, ගෙලන්බිඳුණුවැව, කහටගස්දිගිලිය, 
මැදවච්චිය, පදවිය, කැබිතිෙගොල්ලෑව, රඹෑව, ෙනොච්චියාගම, 
මහවිලච්චිය, මධ්යම නුවරගම් පළාෙත් විතරක් ෙනොෙවයි, 
පළාගල, රාජාංගණය, හබරණ, මනුප, තිරප්පෙන්, මිහින්තෙල් 
වාෙග් පෙද්ශවල ජනතාව තමයි වැඩි වශෙයන් පීඩාවට පත් වී 
සිටින්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
පසුගිය දවස්වල මැදවච්චියට ගියා. එතුමාට අපි කිව්වා, "ගරු 
ජනාධිපතිතුමනි, අෙප් ජනතාව කන්න තුනක් ෙගොවිතැන් නැතුව 
ඉන්නවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. වතුර නැති නිසා මාළු අල්ලන්නත් 
බැහැ. ඒකත් අපට බලපා තිෙබනවා. එළවලු, බඩ ඉරිඟු ආදී කිසිම 
ෙභෝගයක් වගා කරන්න අෙප් ජනතාවට බැරිෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා විෙශේෂෙයන් ඒ ගැන ඔබතුමා අවධානය ෙයොමු කරලා, ගරු 

අගමැතිතුමා එක්ක කථා කරලා, කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී ඇමතිවරු 
එක්ක කථා කරලා, අවශ්ය කටයුතු කරලා ෙදන්න." කියලා. අපි ඒ 
ඉල්ලීම කරපු ෙවලාෙව් අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, 
අගමැතිතුමාත්  විෙශේෂෙයන් මුදල් ෙවන් කරලා,  අනුරාධපුර 
දිස්තික්කෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, සමස්ත ලංකාෙව්ම පීඩනයවට 
පත් වූ ජනතාවට සහන ලබා ෙදන බව අපට දකින්න තිෙබනවා. 
නමුත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සහන ෙදනෙකොට 
යම්කිසි පශ්නයකුත් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අෙප්ම රජෙයන් 
චකෙල්ඛයක් එවලා තිෙබනවා. මම ඒ ගැන අෙප් වජිර 
අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා එක්කත් කථා කළා. එතුමාත් කිව්වා, "යම් 
කිසි පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා, අපි ඒක නිවැරදි කරන්න 
ඕනෑ." කියලා. ඒක පෙයෝජනයට අරෙගන සමහර නිලධාරින් -
සියයට 100ක් කියලා මම කියන්ෙන් නැහැ. සියයට 1ක්, 2ක්, 3ක් 
වාෙග් පිරිසක්- තමුන්ෙග් ෙද්ශපාලන  වැඩ පිළිෙවළක් කරන බව 
අපට දකින්න තිෙබනවා.  

එක පැත්තකින් ගංවතුර, එක පැත්තකින් නියඟය වාෙග්  
පශ්න තිබියදීත් ෙම් යහපාලන රජය  ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් මුදල් 
ටික එකතු කරෙගන ගම් මට්ටමින් ෙබදලා ෙදන්න යන ෙකොට 
සමහර නිලධාරින් එක්ෙකනකු, ෙදෙදනකු -සියයට සියයක් 
ෙනොෙවයි- ෙම් තුළින් තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන වැඩ පිළිෙවළවල් 
කරෙගන යන ආකාරයක් අපට ගම්වල දකින්නට තිෙබනවා.  ගරු 
ජනාධිපතිතුමනි, ගරු අගමැතිතුමනි, ගරු ඇමතිවරුනි, ඒ නිසා 
ෙම් ගැන විෙශේෂෙයන්  ෙසොයා බලන්න කියා ඉල්ලීමක් කරනවා.  
එෙහම නැති වුෙණොත් ගම්වල ඉන්න නිලධාරිනුත් ෙමවැනි 
කටයුතු තුළින් තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන වැඩ පිළිෙවළවල් දිගින් 
දිගටම කරෙගන යන ආකාරයක් අපට දකින්නට ලැෙබ්වි.  

මා නිෙයෝජනය කරන අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් ජනතාව මහා 
විශාල පීඩනයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  අනුරාධපුරය කියන්ෙන් 
ෙගොවිතැන් කරන පෙද්ශයක්, මාළු අල්ලන ගම්මානයක් විතරක් 
ෙනොෙවයි, එළවලු වගා කරන පෙද්ශයක් කියන එක සමස්ත 
ලංකාවම  දන්නවා. ෙම් ජනතාවට එකපිට අවුරුදු තුනක්,  කන්න 
තුනක් ෙගොවිතැන් කර ගන්න බැරි වීම තුළ තමන්ෙග් ජීවන 
කටයුතු කර ගන්න බැරිව විශාල පශ්නයකට මුහුණ දී  තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී ෙම් වාෙග් වැඩ පිළිෙවළවල් සඳහා සැලසුමක් 
සකස් කරන්න ඕනෑ. සමහර අයට ෙබොන්න වතුර නැහැ; නාන්න 
වතුර නැහැ; තමන්ෙග් එදිෙනදා කටයුතු කර ගන්න විධියක් 
නැහැ.   

අෙප් ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා විෙශේෂ ව්යාපෘති කිහිපයක් 
අනුරාධපුරයට හඳුන්වා දී තිෙබනවා.  එතුමා ඒකට මුදල් ෙවන් 
කරලා තිෙබනවා. එතුමාටත් මා කියන්ෙන්, ෙම් මුදල් ෙවන් 
ෙකරුවා කියලා ෙනොසලකා ඉන්ෙන් නැතිව ෙමය විෙශේෂ විධියට 
සලකා,  ගරු ජනාධිපතිතුමා එක්කත්, ගරු අගමැතිතුමා එක්කත් 
කථා කරලා ෙම් අවුරුදු ෙදක තුන ඇතුළත ෙම් පශ්නවලට ස්ථිර 
විසඳුමක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලායි.  නැත්නම් 
හැමදාම නියඟයක් එනෙකොට, හැමදාම ගංවතුර එනෙකොට,  එම 
පශ්නවලට තාවකාලිකව  ක්ෂණික විසඳුම් දීලා වැඩක් නැහැ. 
එයට ස්ථිර විසඳුමක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ.  අනුරාධපුරය 
දිස්තික්කෙය් මෙග් ආදරණීය ජනතාව ෙම් දවස්වල ෙබොන්න වතුර 
නැතිව,  නාන්න වතුර නැතිව තමන්ෙග් ජීවන කටයුතු කර ගන්න 
බැරිව මහා විශාල පශ්නයකට මුහුණ පා සිටිනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 
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ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
මට තව විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   

අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් මා විෙශේෂ 
ඉල්ලීමක් කරනවා.  ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට මහා විශාල ශක්තියක් 
ෙදන  අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් මෙග් ආදරණීය ජනතාවට යම් කිසි 
සහනයක් ෙම් මාසෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, ලබන මාසෙය්ත් ලබා 
දීලා, ඊළඟ මාසෙය්ත් ලබා ෙදන්න කියලා ගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙගනුත්, ගරු අගමැතිතුමාෙගනුත්, ගරු 
ඇමතිවරුන්ෙගනුත්  ඉල්ලා සිටිනවා.  ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන 
ඇමතිතුමා  එම දිස්තික්කෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලට 
වතුර බවුසර් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ ගැන එතුමාට මා විෙශේෂෙයන් 
ස්තුති කරනවා.   අෙප් උතුරු මැද පළාෙත් අනුරාධපුර දිස්තික් 
ජනතාව විඳින පීඩාව ගැන එතුමා එක්ක සාකච්ඡා කරපු නිසා 
එතුමා ඒ අයට විෙශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වා තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් ගරු 
මන්තීතුමා මට විනාඩි ෙදකක් ලබා දුන්නා. එතුමාටත් ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මන්තීතුමා. 
ඔබතුමාට විනාඩි හතරක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
 
 

[பி.ப. 6.19] 
 

ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, வரட்சி 
காரணமாகப் பாதிக்கப்பட் ள்ள விவசாயிக க்கும் ஏைன 
ேயா க்கும் நிவாரணங்கைளப் ெபற் க்ெகா க்கும் ேநாக்கில் 
ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற ஒத்திைவப் ேவைளப் பிேர 
ரைண ெதாடர்பாக என் ைடய க த் க்கைள ம் கூற 
வாய்ப் த் தந்தைமக்காக உங்க க்கு நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

நா  ரா ள்ள பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகைளக் 
ெகாண்ட மாவட்டங்களிேல அம்பாைற மாவட்டம் பிரதான 
மான  என்பதில் மாற் க் க த்  இ க்க யா . 
அம்பாைறயிேல காணப்ப கின்ற காணிகளிேல 52 

தமானவற்றில் மாத்திரம்தான் விவசாயத்ைத ேமற்ெகாள்ள 
அ மதி வழங்கப்பட் ந்த . 48 தமான விவசாயக் 
காணிகளில் ேவளாண்ைம ெசய்வதற்கு அ மதிக்கப் 
படவில்ைல. இதனால் ஏறக்குைறய 30 ஆயிரத் க்கும் 
ேமற்பட்ட விவசாயக் கு ம்பங்கள் வ மான வழியின்றி 
நட்டாற்றிேல விடப்பட் க்கின்றன. அேதேநரம் விவசாயம் 
ெசய்வதற்கு அ மதிக்கப்பட்ட காணிகளில் விவசாயம் 
ெசய்தவர்களில் ெப ம்பாலாேனா ம் நஷ்டமைடந்தி க் 
கின்றார்கள் என் தான் அறிக்ைககள் கூ கின்றன. விவசாயம் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ய காணிப் பரப்பி ைடய அளைவ 
அறிவிப்பதிேல அல்ல  தீர்மானம் எ ப்பதிேல ஏற்பட்ட 
தாமதம் காரணமாக விவசாயிகள் சாியான - ெபா த்தமான 
காலத்திேல விவசாயத்ைத ேமற்ெகாள்ள யவில்ைல. 
அதனால் தம  பயிர்ச்ெசய்ைக பல்ேவ  பீைடக க்கும் 
ேநாய்க க்கும் கம்ெகா க்க ேவண்  ேநர்ந்ததாக அந்த 

விவசாயிகள் ைறயிட்  வ கின்றனர். அவ்வா  விவசாயம் 
ேமற்ெகாண்ட விவசாயிகள் மாத்திரமல்ல, விவசாயத்ைத 
ேமற்ெகாள்ள யாமல் வ மான வழியில்லாமல் இ க்கின்ற 
விவசாயிக ம் நிவாரணம் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக இந்த 
அரசாங்கத்ைத - நல்லாட்சிைய நம்பிக்ெகாண் க்கின் 
றார்கள்.  

 
 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, now, wind up please! 

 
 

ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
Sir, please, give me one more minute.  

அரசாங்கம் இவ்வா  நஷ்டமைடந்தி க்கின்ற விவசாயி 
க க்கு உல ண  வழங்குவதற்கு தீர்மானம் எ த்தி ப்ப 
தாக ம் அந்த உல ண க்காக விவசாயக் கு ம்பத்ைதச் 
ேசர்ந்த ஒ வர் வாரம் ஒ  நாள் ேவைல ெசய்ய ேவண் ம் 
என்பதாக ம் அதற்கான தகவல்கள் திரட்டப்ப வதாக ம் 
அறிகின்ேறன். அரசாங்கத் க்கு அதற்காக நன்றி ெசால்கின்ற 
அேதேவைள, நிச்சயமாக, இந்த நிவாரணத்ெதாைக 
ெதாடர்பாக மீளாய்  ெசய் , பாதிக்கப்பட் க்கின்ற சகல 
விவசாயிக க்கும் நஷ்டஈட் த் ெதாைகையத் தாராளமாக 
வழங்க ேவண் ம். பாதிக்கப்பட் க்கின்ற சகல விவசாயி 
க க்கும் ஆகக்குைறந்த  உர மானியத் ெதாைகையயாவ  
அரசாங்கம் வழங்க ன்வர ேவண் ம் என்  ேகட் க் 
ெகாண் , என் ைடய ேபச்ைச த் க் ெகாள்கின்ேறன். 
நன்றி. 
 

[අ.භා. 6.22] 
 

ගරු දුෙන්ෂ ් ගන්කන්ද මහතා (ආපදා කළමනාකරණ  
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த - அனர்த்த காைமத் வ பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda - Deputy Minister of Disaster 
Management)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 

අනුර දිසානායක මන්තීතුමා  විසින් අද දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවට අදාළව ෙම් රෙට් පවතින නියං 
තත්ත්වය පිළිබඳව අද දවස පුරා අදහස් පකාශ වුණා. ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා හැටියට මා, 
ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කළ ෙබොෙහෝ මන්තීවරුන්ෙග් අදහස් 
උදහස්වලට ඇහුම්කන් දුන්නා. මට මුලින්ම කියන්නට තිෙබන 
ෙද් තමයි, රට පුරා පවතින ෙම් තත්ත්වය ඉතාම සංෙව්දී 
තත්ත්වයක්ය කියන එක. මිනිසුන්ට පානීය ජලය නැහැ, ඒ 
වාෙග්ම තමන්ෙග් ෙභෝග ෙව්ළිලා. අස්වැන්න ෙව්ළුණු තත්ත්වය 
ගැන පුළුල්ව බැලුවාම ෙලෝක ෙය් රටවල් ගණනාවක ෙම් 
තත්ත්වය උද්ගත ෙවලා තිෙබන බව දකින්න පුළුවන්. එක 
පැත්තකින් නියඟය, අෙනක් පැත්ෙතන් අධික වර්ෂාව.  ෙගෝලීය 
උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම නිසා  ෙම් වනෙකොට ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ 
රටවල ෙම් තත්ත්වය පවතිනවා. ඉන්දියාව, පාකිස්තානය, 
බුරුමය, බංග්ලාෙද්ශය වැනි ආසියාතික කලාපෙය් රටවලට 
පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් වනෙකොට අපිකාව හා යුෙරෝපා 
රටවලටත් ෙම් තත්ත්වය උදාෙවමින් පවතිනවා. මා කියන්න 
කැමැතියි, අෙප් ලංකාෙව් පවතින ෙම් තත්ත්වය වර්තමාන රජය 
නිසා සිදු වුණු කියාදාමයක් ෙනොෙවයි කියලා. ෙගෝලීය 
උෂ්ණත්වය නිසා අපටත් ෙම් තත්ත්වය බලපානවා. හැබැයි වග 
කිව යුතු රජයක් හැටියට අෙප් රජය ෙම් වනෙකොට වග කීෙමන් 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  

873 874 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යම් යම් තැන්වල තිෙබන 
දුර්වලතාවන්, යම් යම් තැන්වල තිෙබන අඩු පාඩු ෙපන්වා දීමට 
විපක්ෂයට අයිතියක් තිෙබනවා. ඒ අඩු පාඩු ෙපන්වන තත්ත්වය 
තුළ තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන මට්ටෙමන් එක් එක් අර්ථ කථන 
ඉදිරිපත් කරපු ආකාරය මා දැක්කා. සාමූහිකව ගත් කල ඒ 
පිළිබඳව විපක්ෂය විෙව්චනාත්මක ඇහැකින් දකින එක ඉතාමත් 
ෙශෝචනීයයි; කනගාටුදායකයි. මා එෙහම කියන්ෙන් ෙම් නිසායි.  
වර්තමාන රජය විෙව්චනය කරවීෙම් ඉතාමත් පටු පරමාර්ථයකින් 
ෙමවර පත් වුණු විපක්ෂෙය්  ළා බාල මන්තීවරුන් කණ්ඩායමක් 
යුද පිටිය ඉදිරියට එවා තිෙබනවා මා දැක්කා.  

ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් නායක අෙප් අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාවලිය සම්බන්ධෙයන් අදහස ්
කිහිපයක් පැහැදිලි කරන්න මා කැමැතියි. ෙම් නියං තත්ත්වය 
පිළිබඳව රජයක් වශෙයන් ගත් කියා මාර්ග ගැන ඉතාම 
ෙකටිෙයන් ෙම් ගරු සභාව දැනුවත් කිරීම මෙග් යුතුකමක් වනවා.  

ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය හැටියට මා මතක් 
කරනවා, ෙම් තත්ත්වය දිස්තික්ක 21ක පවතින බව. 2017 
අෙගෝස්තු මාසෙය් 23වන දා වනෙකොට නියං තත්ත්වය නිසා පවුල් 
4,27,000කට ආසන්න පමාණයක් ෙම් තත්ත්වෙයන් අපහසුතාවට 
පත්ෙවලා තිෙබනවා. පුද්ගලයන් වශෙයන් බැලුවාම ලක්ෂ 14ක 
පමණ පමාණයක් අපහසුතාවට පත්ෙවලා තිෙබනවා.  අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරිවරුන් ෙම් දිස්තික්ක 21කම තත්ත්වය 
ෙහොඳාකාරව අධීක්ෂණයකට ලක් කරමින්, දිස්තික් ෙල්කම් 
කාර්යාල, එහි ෙල්කම්වරුන්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල සහ එම 
කාර්යාලවල සිටින අෙප් නිෙයෝජිතයන් හරහා ගාමීය මට්ටෙම් 
තත්ත්වය ගෙම් සිට දිස්තික් කාර්යාලයටත්, දිස්තික් කාර්යාලෙය් 
සිට අෙප් අමාත්යාංශය දක්වාත් නිරන්තරෙයන්ම අධීක්ෂණයට 
ලක් කරමින් කටයුතු සිද්ධ කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. උතුරු 
නැ ෙඟනහිර කලාපවල දූපත්වල ජල උල්පත් සිඳී යාම, දූපත්වල 
ජලය අඩු වීම නිසා එම ජනතාවට මුහුණ පාන්න සිදු වුණු 
දුෂ්කරතාවන්ට විසඳුම් ෙසවීම සඳහා අපි ගත්ත කියා මාර්ග ගැන 
මා ඉතා ෙකටිෙයන් පැහැදිලි කරන්න කැමැතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, පස් වරු 6.30ට සභාෙව් වැඩ 

කටයුතු අවසන් කරන්න නියමිත නිසා ෙකටි කාලයකුයි ඉතිරිව 
තිෙබන්ෙන්. 

 

ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   

දිස්තික්ක 21ක් පුරා ෙම් තත්ත්වය උදා ෙවන ෙකොට  අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන්, ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් 
උපෙදස් පරිදි, ජල බවුසර් 200කට අධික සංඛ්යාවක්  අපි දිස්තික් 
ෙල්කම් කාර්යාල හරහා ෙම් වන ෙකොට රට පුරා ෙබදා දීමට 
කටයුතු සිද්ධ කරලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි ෙම් 
ෙවන ෙකොට දිස්තික්ක 24ක ඒ ගම්මානවලට පානීය ජලය ලබා 
දීමට ජල ටැංකි දහදාහකට ආසන්න පමාණයක් රට පුරා ෙබදා  
දීලා තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම, පානීය ජලය ෙබදාදීෙම්දී, විෙශේෂෙයන්ම ජල 
බවුසර් පවාහන කටයුත්ෙත්දී රියදුරන්ට, රියදුරු සහායකවරුන්ට, 
ඉන්ධනවලට, ජල මූලාශ පිළිසකර කර ගැනීමට අපි ෙම් 
ෙවනෙකොට මහා භාණ්ඩාගාරය හරහා රුපියල් මිලියන 100කට 
වැඩි මුදලක් වැය කරලා තිෙබන බව මම මතක් කරන්න 
කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම අපි ඒ රුපියල් මිලියන 100න් රුපියල් 

මිලියන 62ක් ෙම් ෙවනෙකොට ව්යාප්ත කරලා -විහිදුවලා- 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙවනෙකොට අපි රට පුරා පානීය ජල 
බවුසර් 347ක් ෙබදාහැර තිෙබනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය දැන් 

අවසන්. 
 

ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලය හරහා රුපියල් 10,000 දීමනාව 

ලබාදීමට අපි මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් රුපියල් බිලියන 5ක් 
ෙවන්කර තිෙබන බවත් මම මතක් කරන්න කැමැතියි. ෙම් 
ෙවනෙකොට එයින් රුපියල් බිලියන 4.1ක් අපි පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස මට්ටමට ව්යාප්ත කර ලබා දී තිෙබනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, අද රැස්වීම් පස් වරු 6.30ට 

නවත්වන්න ඕනෑ. දැන් ෙව්ලාව පස් වරු 6.30යි. 
 

ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
ෙමහි සත්ය තත්ත්වය පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. නමුත් 

කාලෙව්ලාව ඉක්ම ෙගොස් තිෙබන නිසා ඒ සියලු විස්තර  සභාගත 
කරන්න ද, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔව්, සභාගත කරන්න. 
 
ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
ෙහොඳයි, ඒ සියලු විස්තර ඇතුළත් මෙග් පිළිතුරු කථාෙව් ඉතිරි 

ෙකොටස මම සභාගත* කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

*සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 
Rest of the speech tabled: 
 

01. නියඟය ෙහේතුෙවන් පීඩාවට පත් වී සිටින උතුරු පළාත් ජනතාවට 
වහාම සැලසිය හැකි සහන කියාමාර්ග: 
 
I. මුදල් අමාත්යාංශෙයන් පතිපාදන ෙවන් කරවාෙගන ඇති 

අතර, දිස්තික් ෙල්කම්වරුන්ෙග් ඉල්ලීම පරිදි පානීය 
ජලය ෙබදාහරින බවුසර් රථවල ඉන්දන, එවාෙයහි 
ෙසේවය කරන රියදුරු/ රිය සහායක අතිකාල දීමනා, ජලය 
සඳහා ෙගවීම්, ජල මූලාශ පිරිසිදු කිරීම, පරිපාලන වියදම් 
ආදිය සඳහා පතිපාදන ලබාදීම. ෙම් වන විට පහත පරිදි 
පතිපාදන ලබා දී ඇත. 

875 876 

[ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා] 

 # දිස්තික්කය ලබා දී ඇති මුදල රුපියල් 

1 මුලතිව් 2,171,000.00 
2 කිලිෙනොච්චි 3,000,000.00 
3 වව්නියාව 350,394.00 
4 යාපනය 4,889,492.80 

  එකතුව 5,521,394.00 
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II. තවද ජනාධිපපති ෙල්කම් කාර්යාලය, ජාතික ආපදා සහන 
ෙසේවා මධ්යස්ථාන හා ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය 
මඟින් පානීය ජලය ෙබදාහැරීම සඳහා ටැක්ටර් බවුසර් හා 
ෙලොරි බවුසර් රථ පහත පරිදි ලබා දී ඇත. 

 

 
 
III. පානීය ජලය ගබඩා කිරීම සඳහා 2016 හා 2017 වර්ෂය තුළ 

ජල ටැංකි මිලදී ෙගන පහත පරිදි ඒ ඒ දිස්තික්ක ෙවත ලබා දී 
ඇත. දිස්තික්කවලින් ලැෙබන ඉල්ලීම් පරිදි තවදුරටත් අවශ්ය 
ජල ටැංකි ලබා දීමට කටයුතු ෙකෙර්. 

 

 
 
02. ජලය දුම්රිය මඟින් 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 පිළිබඳ 
කරුණු සැලකිල්ලට ෙගන ෙමය කියාවට නැංවීෙම් ඇති 
හැකියාව පිළිබඳ ඉදිරිෙය් දී තීරණය කරනු ඇත. 

  දිස්තික්කය ටැක්ටර් බවුසර් 
පමාණය 

ෙලොරි බවුසර් 
පමාණය 

1 යාපනය 13 1 

2 මුලතිව් 8 - 

3 කිලිෙනොච්චි 11 - 

4 මන්නාරම 5 - 

5 වව්නියාව 8 - 

  එකතුව 45 1 

# දිස්තික්කය ජල ටැංකි පමාණය 

1 මුලතිව් 90 

2 කිලිෙනොච්චි 190 

3 වව්නියාව 100 

4 මන්නාරම 185 

5 යාපනය 85 

  එකතුව 650 

03. නැ ෙඟනහිර, වයඹ හා උතුරු මැද පෙද්ශවල පීඩාවට පත් 
ජනතාවට ලබා දිය හැකි සහන ෙලස, 

1. පානීය ජලය ෙබදාහරින බවුසර් රථවල ඉන්දන, 
ඒවාෙයහි ෙසේවය කරන රියදුරු/ රිය සහායක 
අතිකාල දීමනා, ජලය සඳහා ෙගවීම්, ජල මූලාශ 
පිරිසිදු කිරීම, පරිපාලන වියදම් ආදිය සඳහා පතිපාදන 
ලබා දීම. 

2. ජල ටැංකි ලබාදීම. 

3. ජලය ෙබදාහරින බවුසර් රථ ලබාදීම. 
 

4. ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා හා අදාළ නිලධාරින් 
යාපනය දිස්තික්කෙය් නිරීක්ෂණ චාරිකාවක් සිදු කළ අතර, 
එහිදී දිස්තික්කෙය් දිස්තික් ෙල්කම්තුමා ඇතුඵ පධාන 
නිලධාරින් සමඟ වියළි කාලගුණික තත්ත්වෙයන් විපතට පත් 
ජනතාවට සහන සැලසීම පිළිබඳව පගතිය හා තවදුරටත් 
සහන සැලසීම සම්බන්ධෙයන් අධ්යයනයක් සිදු කරන ලදි. 

 
දිස්තික්කයට බලපා ඇති ආපදා සම්බන්ධෙයන් ගත යුතු 
ෙකටි කාලීන හා දිගු කාලීනව ගත යුතු කියාමාර්ග පිළිබඳ 
අදාළ නිලධාරින් සමඟ සාකච්ඡා කර ගත් තීරණ අමාත්ය 
මණ්ඩල සංෙද්ශයක් මඟින් අමාත්ය මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් 
කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත. 

 
එකල්හි  ෙව්ලාව අ.භා. 6.30 වුෙයන් මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමා විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2016 මාර්තු 08වන දින සභා 

සම්මතිය අනුව, 2017 අෙගෝසත්ු මස 24වන බහසප්තින්දා පූ. භා. 
10.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

 

அப்ெபா , பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ மாண் மிகு தைலைம 
தாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா  
மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம், அதன  2016 மார்ச் 08ஆந் ேததிய 
தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2017 ஆகஸ்ட் 24, வியாழக்கிழைம .ப. 10.30 
மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

 

It being 6.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER adjourned 
Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 10.30 a.m. on Thursday, 
24th August, 2017 pursuant to the Resolution of Parliament of 08th 
March, 2016. 
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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත: 
 ෙදවන වර කියවීම - විවාදය කල් තබන ලදී 
 
කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 ඉඩම් හිමිකම් බලපතලාභීන්ට සින්නක්කර  අයිතිය ලබා දීෙම්  කියාවලිය කඩිනම් කිරීම 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

LOCAL AUTHORITIES ELECTIONS (AMENDMENT) BILL:   

 Second Reading – Debate Adjourned  

ADJOURNMENT MOTION:  

       Expedite the Process of Granting Deeds to Permit Holders  

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 

உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதர்தல்கள் (தி த்தம்) சட்ட லம் : 
    இரண்டாம் மதிப்  - விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட  
 

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண : 
    காணி உாிமப்பத்திரதாாிக க்கு ாிதமாக அ தி உ திகைள வழங்குதல் 
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2017 අෙගෝසත්ු 24වන බහසප්තින්දා 
2017  ஓகஸ்ட் 24, வியாழக்கிழைம 

Thursday, 24th 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 

 
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 අෙගෝස්තු මස 24වන බහස්පතින්දා 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. 

 
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) 
Steering Committee එක පස් වරු 2.30 ට පැවැත්ෙවනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
At what time do you want to have it?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We will have it at 3.30 p.m. පස් වරු 3.30ට තියමු. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම් අපි පස් වරු 2.00ට පවත්වමුද?  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Otherwise, the times of Committee meetings are 

clashing.   
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, that is right. Actually, at the last meeting, we 

decided to have it at 2.30 p.m. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
But when you fix the time, you must check it with  the 

time of other Committee meetings. The Steering 
Committee is meeting at 2.30 p.m. today. So, I cannot 
attend both Committees at the same time.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I understand that. Anyway we can amend that.  That is 

okay.   
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We will meet at 3.30 p.m. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay, we will do so. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
What about having it at 1.30 p.m. as we suspend for 

lunch at 12.30 p.m? 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Is it okay to have it at 1.30 p.m.? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes, 1.30 p.m. is okay.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. Then we will have the Committee on 

Parliamentary Business at 1.30 p.m. 

879 880  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ අමාත්ය හා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க - காணி மற் ம் 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின்  

தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය 
සඳහා සමුදීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරි ෙය් වාර්ෂික 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 ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2014 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, මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි.  

 

(i) 2017 වර්ෂය සඳහා ෙදවන කාර්තුෙව් මූල්ය කාර්ය සාධනය 
පිළිබඳ වාර්තාව; සහ 

(ii) 2015 වර්ෂය සඳහා ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව 

එම වාර්තා රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු 
කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

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

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල 

පනෙත් 27 (1) වගන්තිය යටෙත් විශ්වවිද්යාල පතිපාදන 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශය සහිතව, නැ ෙඟනහිර 
විශ්වවිද්යාලෙය් තාක්ෂණ පීඨයක් පිහිටුවීම සම්බන්ධෙයන් උසස් 
අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 
ජනවාරි 18 දිනැති අංක 2002/35 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 
පළ කරන ලද නියමය මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම නියමය අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි.    

 

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

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

ෙවනුෙවන් 2014/2015 වර්ෂය සඳහා සී/ස කළුෙබෝවිටියාන ෙත් 
කර්මාන්තශාලා සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

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

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

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, හාලිඇල, උඩෙදොම්ෙප, අලවත්තැන්න 

යන ස්ථානෙයහි පදිංචි ආර්.ඩී. දයාරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු කථානායකතුමනි, නාරම්මල, ඉහළ රන්මුතුගල, අංක 33 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එම්.එස්.එස්.පී. ජයරත්න මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා - පැමිණ නැත.  
 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

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

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

Petitions. 

881 882 
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පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 1 -115/'15- (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.  

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
 

කාත්තන්කුඩි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය: 
පදාන/බලපත මත ලබාදී ඇති රජෙය් ඉඩම් 

காத்தான்கு  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  :அளிப் /
உாிமப்பத்திரங்கள் லம்  வழங்கிய அரச காணிகள் 

KATHTHANKUDY DIVISIONAL SERCRETARY'S DIVISION: 
STATE LANDS GIVEN ON GRANTS/PERMITS 

 
1173/’16 

2. ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1): 

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

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

 (iii) එෙසේ නම්, එම අයදුම්පත් පමාණය ෙකොපමණද; 

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

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ)  (i) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின் காத்தான்கு  
பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் அைமந் ள்ள அரச 
நி வனங்க க்குச் ெசாந்தமான காணிகளின் 
அள  யா ; 

 (ii) ேமற்ப  பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் 
கு யி ப்பாளர்கள் அரசாங்கக் காணிகைள 
அளிப் /உாிமப்பத்திரங்கள் வாயிலாகப் 
ெபற் க்ெகாள்ள விண்ணப்பித் ள்ளார்களா; 

 (iii) ஆெமனில், அவ்விண்ணப்பங்களின் எண்ணி 
க்ைக யா ; 

 (iv) ேமற்ப  விண்ணப்பதாாிக க்கு இற்ைறவைர 
அளிப் /உாிமப்பத்திரங்கள் வாயிலாக  
வழங்கப்ப ள்ள காணிகளின் அள  யா ;  

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Lands and Parliamentary 
Reforms: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the total extent of lands belonging to state 
institutions in Kaththankudy Divisional 
Secretary's Division in the Batticaloa 
District;  

 (ii) whether residents of the aforesaid 
Divisional Secretary's Division have 
submitted applications for obtaining state 
lands on grants/ permits;  

 (iii) if so, the number of applications that have 
been received; and 

 (iv)  the extent of land that have been granted to 
those applicants on grants/licences as at 
present? 

(b) If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ)  (i) මඩකලපුව දිසත්ික්කෙය් කාත්තන්කුඩි පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ පිහිටි රාජ්ය ආයතන 
සතු ඉඩම් පමාණය ෙහක්ෙටයාර 13ක් පමණ ෙව්. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) පදාන පත සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති ඉල්ලීම් 
සංඛ්යාව 1,000යි. 

  දීර්ඝ කාලීන බදු සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති ඉල්ලීම් 
සංඛ්යාව 1,272යි. 

 (iv) පදාන පත මත ලබාදී ඇති ඉඩම් පමාණය 
ෙහක්ෙටයාර 35ක් පමණ ෙව්. ඉඩම් කට්ටි 
සංඛ්යාව 911කි. දීර්ඝ කාලීන බදුකර ලබාදීම 
සම්බන්ධෙයන් වැඩ කටයුතු සිදු කරෙගන යනු 
ලැෙබ්. 

(ආ)   අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා ට ෙයොමු කරන මෙග් 

පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කාත්තන්කුඩි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය ලංකාෙව් ඉතා 
කුඩාම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයක්. භූමි පමාණය අනුව 
ගත්ෙතොත්, වර්ග සැතපුම් 2.56යි තිෙබන්ෙන්. ෙම් පෙද්ශෙය් 
40,000කට අධික ජනගහනයක් ඉන්නවා. ඔබතුමාෙග් උත්තරය 
අනුව අයදුම්කරුවන් දහස් ගණනක් ඉන්නවා. එවැනි අවස්ථාවක 
ඒ පුද්ගලයන්ට  ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත යටෙත් ෙහෝ ෙවනත් 
පදානයන් යටෙත් ඉඩම් ෙබදාදීමට එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය තුළ ඉඩම් නැහැ. එම නිසා එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයක ජීවත් වන ජනතාවට ඒ ෙකොට්ඨාසෙය් ඉඩම් 
නැත්නම් ෙවනත් යාබද පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකින් ඉඩම් 
ෙවන් කිරීමට රජෙය් පතිපත්තියක් තිෙබනවා ද? එෙහම නැත්නම්, 
එවැනි පතිපත්තියක් ඇති කිරීමට සලකා බලනවා ද?  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැනට තිෙබන තත්ත්වය අනුව 

පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ තමයි ඉඩම් කච්ෙච්රි 
පවත්වලා ඉඩම් ලබා ෙදන්ෙන්. නමුත්, ෙමතැන එවැනි ගැටලුවක් 
තිෙබනවා නම්, අපට ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා යම් තීරණයකට 
එන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ඉල්ලුම්කරුවන් 1,000ක් ඉල්ලා 
තිබුණා. එයින් 911 ෙදෙනකුටම පදාන පත ෙදන්න කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. තව 89 ෙදෙනකුට එම පදානයන් ෙදන්න තිෙබනවා. 
ඒකත් කඩිනමින් කරලා ෙදනවා.  

 

ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු අමාත්යතුමනි, මම ඔබතුමාට ෙයොමු කර සිටිෙය්, 

අනාගතෙය්දී ඇති විය හැකි තත්ත්වයන් පිළිබඳවයි. ඒ කියන්ෙන් 
ජනගහනය වර්ධනයත් සමඟ ඉදිරිෙය්දී ඉඩම් සඳහා ඉල්ලීම් වැඩි 
ෙවන්න පුළුවන්. ඔබතුමා ඉඩම් අමාත්යතුමා විධියට පතිපත්තිමය 
ෙවනසක් ඇති කිරීම සුදුසුයි කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අපට ඒ පිළිබඳව සංෙශෝධනවලට යන්න ෙවයි. ෙමොකද, 

සමහර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල  ජනතාවට ෙදන්න රජෙය් 
ඉඩම් නැහැ. සමහර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල තිෙබනවා. 
අපි එවැනි තත්ත්වයන් ගැන සාකච්ඡා කරමු.  
 

ශී ලංකා ගුවන් හමුදාෙව් ෙහලිෙකොප්ටර් යානා 
ෙනොමිෙල් භාවිත කිරීමට හිමිකම් දරන්නන්: විසත්ර  
இலங்ைக விமானப்பைடயின் ெஹ ெகாப்டர்கைள 
இலவசமாகப் பயன்ப த்த உாித் ைடேயார் : விபரம் 
PERSONS ENTITLED TO USE AIR FORCE HELICOPTERS FREE 

OF CHARGE: DETAILS 
1177/’16 

3. ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) ෙද්ශීය ගුවන් ගමන් පිළිබඳ රජෙය් නිශච්ිත 
පතිපත්තියක් තිෙබ්ද; 

 (ii) ශී ලංකා ගුවන් හමුදාෙව් ෙහලිෙකොප්ටර් යානා 
ෙනොමිෙල් භාවිත කිරීමට හිමිකම් ඇති රජෙය් 
තනතුරු දරන්නන් කවුරුන්ද; 

 (iii) ශී ලංකා ගුවන් හමුදාෙව් ෙහලිෙකොප්ටර් යානා 
ෙනොමිෙල් භාවිත කිරීමට හිමිකම් ඇති රජෙය් 
ආයතන කවෙර්ද; 

 (iv) රජෙය් මුදලින් ෙද්ශීය ගුවන් ගමන් යා හැකි 
තනතුරු දරන්නන් කවුරුන්ද; 

 (v) 2015.01.09 දින සිට 2016.10.31 දින දක්වා කාලය 
තුළදී රජෙය් මුදලින්, රාජ්ය සංසථ්ා ෙහෝ 
ව්යවසථ්ාපිත මණ්ඩලවල මුදලින්, රාජ්ය 
සමාගම්වල මුදලින් ෙහෝ ෙද්ශීය ගුවන් ගමන් 
ෙයදුණු රජෙය් අමාත්යවරයන්, මන්තීවරයන් සහ 
නිලධාරින්ෙග් නම්, ඔවුන් ෙද්ශීය ගුවන් ගමන්වල 
ෙයදුණු අවසථ්ා, එෙසේ ගුවනින් ගමන් කිරීමට 
ෙහේතු සහ එම ගමන්වල පිරිවැය ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i )  உள்நாட்  விமானப் பயணங்கள் பற்றி 
அரசாங்கத்தின் திட்டவட்டமான ெகாள்ைக 
ெயான்  காணப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 ( i i )  இலங்ைக விமானப்பைடயின் ெஹ ெகாப்டர் 
கைள இலவசமாகப் பயன்ப த் வதற்கு 
உாித் ைடய அரசாங்க பதவி வகிப்பவர்கள் 
யாவர் என்பைத ம்; 

 ( i ii )  இலங்ைக விமானப்பைடயின் ெஹ ெகாப்டர் 
கைள இலவசமாகப் பயன்ப த் வதற்கு 
உாித் ைடய அரசாங்க நி வனங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 ( i v )  அரசாங்கப் பணத்தில் உள்நாட் ல் விமானப் 
பயணங்கைள ேமற்ெகாள்ளக்கூ ய பதவிகைள 
வகிப்பவர்கள் யாவர் என்பைத ம்; 

 ( v )  2015.01.09ஆம் திகதி தல் 2016.10.31ஆம் 
திகதி வைரயான காலத்தில் அரசாங்கப் 
பணத்தில், அரச கூட் த்தாபன அல்ல  நியதிச் 
சைபகளின் பணத்தில், அரசாங்க கம்பனிகளின் 
பணத்தில் உள்நாட்  விமானப் பயணங்கைள 
ேமற்ெகாண்ட அரசாங்க அைமச்சர்கள், 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் மற் ம் 
உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்கள், இவர்கள் 
உள்நாட்  விமானப் பயணங்களில் ஈ பட்ட 
சந்தர்ப்பங்கள், இவ்வா  விமானப் பயணங் 
கைள ேமற்ெகாள்வதற்கான காரணங்கள் மற் ம் 
இப்பயணங்க க்கான ெசல கள் தனித்தனிேய 
யாைவ 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 the Government has any definite 
policy about local air navigation; 
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 (ii) what Government-post holders are entitled 
to use helicopters of the Sri Lanka Air 
Force free of charge; 

 (iii) what Government institutions are entitled to 
use helicopters of the Sri Lanka Air Force 
free of charge; 

 (iv) what persons bear Government positions 
that enable them to local travel by air using 
Government funds; and  

 (v) what Government Ministers, Members of 
Parliament and officers travelled by air 
locally using funds from the Government, 
State Corporations or State-owned 
Companies from 09.01.2015 to 31.10.2016, 
what times they made these journeys, what 
occasioned the visits and what costs they 
incurred, separately? 

(b) If not, why?  

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා (ආරක්ෂක රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன - பா காப்  இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ)  (i)  නැත.  

  ගරු මන්තීතුමනි, ෙද්ශීය ගුවන් ගමන් පිළිබඳ 
නිශච්ිත පතිපත්තිය ගැන Transport and Civil 
Aviation Ministry එෙකන් තමයි අහන්න ඕනෑ. 
ඒක අපට අදාළ නැහැ. 

     (ii) 1.  ජනාධිපති කාර්යාලෙය් ඉල්ලීම මත අතිගරු  
ජනාධිපතිතුමා 

  2.  අගාමාත්ය කාර්යාලෙය් ඉල්ලීම මත ගරු 
අගාමාත්යතුමා 

  3.  ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් ඉල්ලීම මත ගරු 
ආරක්ෂක අමාත්යතුමා 

  මීට අමතරව විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් 
ඉල්ලීම් හා ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් අනුමැතිය 
මත විෙද්ශීය රාජ්ය නායකයන්ෙග් ෙද්ශීය සංචාර 
සඳහා ෙනොමිෙල් ෙහලිෙකොප්ටර් යානා ලබා ෙද්. 

 (iii) ඉහත තනතුරු දරන්නන් හැර, ෙහලිෙකොප්ටර් 
යානා ෙනොමිලෙය් භාවිත කිරීමට හිමිකම් ඇති 
රජෙය් ආයතන ෙනොමැත. 

 (iv) ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් අනුමැතිය මත අෙනකුත් 
අමාත්යාංශවල ඉල්ලීම් මත රජෙය් නිලධාරින් 
ෙවත මුදල් ෙගවීෙම් පදනම මත ගුවන් ගමන් යා 
හැකිය. 

 (v) රජෙය් අමාත්යවරයන්, මන්තීවරයන් සහ 
නිලධාරින් මුදල් ෙගවා ෙද්ශීය ගුවන් ගමන්වල 
ෙයදී ඇති නමුත් ඒ සඳහා මුදල් ෙගවා ඇත්ෙත් 
රජෙය් මුදලින් ද, රාජ්ය සංසථ්ා ෙහෝ ව්යවසථ්ාපිත 
මණ්ඩලවල මුදලින් ද, රාජ්ය සමාගම්වල මුදලින් ද 
යන්න ගුවන් හමුදාවට නිශච්ිතව හඳුනා ගැනීමට 

ෙනොහැකි අතර, ඔවුන් ගුවනින් ගමන් කිරීමට 
ෙහේතූන් ද දැක්වීමට ෙනොහැක. එබැවින් ඊට අදාළ 
නිවැරදි ෙතොරතුරු තහවුරු කරගත් පසුව දැනුම් 
දීමට කටයුතු කරමි. 

(ආ) අදාළ නැත. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පශ්නය අගාමාත්යතුමාෙගන් 

විමසුෙව් විෙශේෂ ෙහේතුව වුෙණ් ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, "ෙද්ශීය 
ගුවන් ගමන් පිළිබඳ රජෙය් නිශ්චිත පතිපත්තිය කුමක්ද?" කියන 
පශ්නයයි මා අසා තිෙබන්ෙන්.  ෙනොමිලෙය් ෙදන්ෙන් කාටද,  
ගුවන් හමුදාවට මුදල් ෙගව්ෙවොත් ෙදන්න පුළුවන්  කාටද කියන 
එක ආණ්ඩුවක් විසින් ඇමති මණ්ඩලය තුළින් ගත යුතු 
පතිපත්තියක්. එය සිවිල් ගුවන් ෙසේවයට කරන්න පුළුවන් ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. එම නිසායි පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සිටින ආණ්ඩුෙව් 
නායකයා වන අගමැතිතුමාට මා ෙම් පශ්නය ෙයොමු කෙළේ. 
අගමැතිතුමා තමයි ෙම් පශන්ය ඔබතුමාට ෙයොමු කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  

මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි, ගරු අමාත්යතුමනි.  
අමාත්යාංශයක්, රාජ්ය ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩලයක්, රාජ්ය සමාගමක්  
මුදල් ෙගවා ගුවන් ගමන් ෙවන් කරන්ෙන් නම් එෙහම ෙගවන ලද 
ගුවන් ගමන් පිළිබඳවයි මම අහන්ෙන්. ඒ සඳහා කවුරු ෙහෝ මුදල් 
ෙගවා තිෙබනවා ෙන්. ඒ පිළිබඳ ෙතොරතුරු පසුව ෙදන බව 
ඔබතුමා සඳහන් කළා. එය ඉටු කරාවි කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. 

දැන් ඔබතුමා කරුණු ඉදිරිපත් කළ ආකාරයට 
ජනාධිපතිතුමාටයි, අගමැතිතුමාටයි, ආරක්ෂක ඇමතිටයි, විෙද්ශ 
රාජ්ය නායකයන්ෙග් ෙද්ශීය සංචාර සඳහා පමණක්  එෙසේ භාවිත 
කරනවා  නම් පශ්නයක් නැහැ. ඊට අමතරව අගවිනිසුරුතුමාත්, 
ගරු කථානායකතුමාත් ෙම් ලැයිස්තුවට එකතු වීෙම්ත් කිසි 
පශ්නයක් නැහැ. මීට ෙපර ඔබතුමා ෙම් පශ්නයට පිළිතුරක් 
සභාගත කළා. එම පිළිතුරට අනුව පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සහ 
සමහර රජෙය් නිලධාරින් ගුවන් හමුදාවට මුදල් ෙගවීමකින් 
ෙතොරව ෙනොමිෙල් ගමන් කරලා තිබුණා. ඒ අයෙගන් මුදල් අය 
කර ගැනීම ෙවනුෙවන් අමාත්යාංශය යම් කියාමාර්ගයක් ෙගන 
තිෙබ්ද? 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ෙගොල්ලන් ගිෙය් ෙනොමිෙල් ෙනොෙවයි. 

මම හිතන විධියට එම පශ්නයට මම පිළිතුර සභාගත කරන 
අවස්ථාව වනවිට එම අමාත්යාංශෙයන් මුදල් ෙගවා තිබුෙණ් 
නැහැ. නමුත් ඒ සියල්ලක්ම ෙම් වනවිට ෙගවා තිෙබන්ෙන්. 
ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත්, ආරක්ෂක අමාත්යාංශයත් හැර 
ෙවන කවුරු ෙහෝ අමාත්යවරෙයකුට ෙහෝ රාජ්ය නිලධාරිෙයකුට  
එෙසේ ගුවන් ගමනක් යෑමට අවශ්ය නම්, ඒ අය මුදල් ෙගවා තමයි 
යන්න ෙවන්ෙන්.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම පින් රාජ්ය ඇමතිතුමනි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 4 - 1201/'16-(1), ගරු ආර්.එම්. පද්ම උදයශාන්ත 

ගුණෙසේකර මැතිතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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.  

ෙපෙර්දා මම පශ්නය මුලතිව් දිස්තික්කයට අදාළවයි ඇසුෙව්. 
ඒ ෙව්ලාෙව් එම පශ්නය ෙයොමු කර තිබුෙණ් පළාත් සභා හා පළාත් 
පාලන අමාත්යාංශයටයි. වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශයට ෙයොමු කළ යුතු පශ්නය තමයි පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන අමාත්යාංශයට ෙයොමු කර තිබුෙණ්. නමුත් මම එදා 
කියපු ආකාරයටම අද ෙමම පශ්නය ෙයොමු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
නිශ්චිත පරිදි අදාළ විෂය භාර -වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් 
කළමනාකරණ- අමාත්යවරයාටයි. ෙමොකද, අර විධියට වුණාම 
අතුරු පශ්නයක් අහද්දී එම විෂයානුබද්ධ දැනුම තිෙබන 
අමාත්යාංශෙය් විෂය භාර අමාත්යවරයාෙගන් අපට එම පශ්නය 
අහන්න බැරි ෙවනවා. අපට තිෙබන පශ්නය වන්ෙන් ඒකයි. ඒ 
නිසායි මම ඒ ෙව්ලාෙව් එම ගැටලුව ඉදිරිපත් කෙළේ. මම නැවතත් 
අද ෙම් පශ්නය අහනවා. පිළිතුරු දීමට අද අදාළ අමාත්යවරයා 
සිටිනවා නම් අතුරු පශ්නත් අහනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, එෙහම පිළිතුරු ෙදන්න අපහසුතාවක් තිෙබනවා නම් 

ඇමතිතුමාට ෙයොමු කරන්න. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් 

කළමනාකරණ 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 8 - 1632/'17-(1), ගරුඅජිත් මාන්නප්ෙපරුම 

මැතිතුමා. 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ 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. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 9 - 1636/'17-(1), ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 

මැතිතුමා. 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ 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. 

 
වන අලි පහාර: පුත්තලම දිසත්ික්කය  

காட்  யாைனகளின் தாக்குதல்: த்தளம் மாவட்டம் 
WILD ELEPHANT ATTACKS:  PUTTALAM DISTRICT 

                      
 1668/’17                       

10.ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- 

(1): 

(අ) (i) 2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා වයඹ පළාෙත්, 
පුත්තලම දිසත්ික්කෙය් වන අලි ගම්වැදීම 
ෙහේතුෙවන් මියගිය පුද්ගලයන් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එෙසේ මියගිය පුද්ගලයන්ෙග් නම් කවෙර්ද: 

 (iii) පුත්තලම දිසත්ික්කෙය් වන අලි තර්ජනයට මුහුණ 
පා සිටින පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස හා ගාම 
නිලධාරි වසම් කවෙර්ද; 

 (iv) ෙමම ගැටලුවට මුහුණ දීම ෙහේතුෙවන් ජීවිත, 
නිවාස හා වගා හානිවූ පුද්ගලයන්ට අමාත්යාංශය 
හරහා සහන ලබා ෙදන්ෙන්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, එම සහන කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ெகௗரவ அேசாக்க பிாியந்த,- வ வாதார அபிவி த்தி 

மற் ம் வனசீவராசிகள்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2010ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இற்ைறவைர 
வடேமல் மாகாணத்தின், த்தளம் மாவட்டத்தில் 
காட்  யாைனகள் கிராமங்களில் ைழந்ததன் 
காரணமாக உயிாிழந்த ஆட்களின்  எண்ணிக்ைக 
யா  என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வா  உயிாிழந்த ஆட்களின் ெபயர்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) த்தளம் மாவட்டத்தில் காட்  யாைனகளின் 
அச்சு த்தைல எதிர்ேநாக்கி ள்ள பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி கள் மற் ம் கிராம அ வலர் 
பிாி கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) இப்பிரச்சிைனைய எதிர்ேநாக்கேவண் ேயற் 
பட்டதன் காரணமாக உயிாிழப் கள், கள் 
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மற் ம் பயிர்ச் ேசதங்கள் ஏற்பட்ட ஆட்க க்கு 
அைமச்சின் ஊடாக நிவாரணம் வழங்கப்ப மா 
என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனின், அந்த நிவாரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Sustainable Development and 
Wildlife: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of persons who died as a result 
of wild elephants entering villages in the 
Puttalam District of the North-Western 
Province from year 2010 up to now; 

 (ii) the names of persons who died in the above 
manner; 

 (iii) the names of Divisional Secretaries' 
Divisions and Grama Niladhari Divisions 
which are faced with the threat of wild 
elephants; 

 (iv) whether relief is granted through the 
Ministry to persons who were subjected to 
loss of life, houses and cultivations as a 
result of facing the above issue; 

 (v) if so, as to what those concessions are? 

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

(අ)   (i)  පුද්ගලයන් දහඅට ෙදෙනකි. (18)  

මිය ගිය අලි ගණන - මිනිසුන් විසින් මරපු අලි ගණන - නම් 
කියන්න බැහැ.  

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
පිළිතුර table කරන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පිළිතුර table කරන්නලු, ගරු ඇමතිතුමනි.  
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
බැහැ, බැහැ. මට වැදගත් කරුණු කිහිපයක් කියන්න 

තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ඇයි ෙමොකද, ඔච්චර වහන්ෙන්? 

එෙහම වහන්න බැහැ. ඔබතුමා ෙබොෙහොම පශ්න අහන ෙකෙනක්. 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය හරි වැදගත්. ඒ නිසා - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ඇමතිතුමනි. පිළිතුර කියවන්න. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
කකුල් ෙදෙක් සතා ගැන විතරයි කථා කරන්ෙන්. ඒ නිසා මම 

ෙම් පිළිතුර කියවන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] 

2010 කකුල් ෙදෙක් සත්තු කවුරුවත් මැරිලා නැහැ. 2011 
තුන් ෙදෙනක් මැරිලා තිෙබනවා. පී. සිරා මහතා, ඩී.එම්. ඩිංගිරි 
බණ්ඩා මහතා සහ ආර්.එම්. ෙසෙනවිරත්න මහතා. [බාධා 
කිරීමක්] බැහැ, බැහැ. එෙහම කරන්න බැහැ.  

පශ්නයක් ඇහුවාම ඒක සමාජයට ෙදන්න ඕනෑ. ඒක එතුමාට 
විතරක් ෙනොෙවයි දැන ගන්න ඕනෑ.   

 (ii)  මිය ගිය පුද්ගලයන්ෙග් නාම ෙල්ඛනය පහත 
දැක්ෙව්. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඉල්ලුම්කරුට අවශ්ය නැතිනම්, ඇයි ඔබතුමා බෙලන් පිළිතුර 

කියවන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] 

891 892 

වර්ෂය 
මිය ගිය පුද්ගලයින් 

සංඛ්යාව 
නම 

2010 0 නැත 

2011 3 බී. සිරා මහතා 

   ඩී.එම්. ඩිංගිරිබණ්ඩා මහතා 

   ආර්.එම්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 

2012 2 ඩබ්.එල්.එම්. සුද්දා මහතා 

    සුනිල් එදිරිසිංහ මහතා 

2013 5 එච්.බී. පුංචිරාළ මහතා 

    ඩී.එම්. ෙපේමතිලක මහතා 

    ෙජ්.ඒ. ආනන්ද ජයෙකොඩි මහතා 

    ටී.ජී. විෙජ්ෙසේකර මහතා 

    ඒ.එම්.එම්. සුනිල් ෙපේමතිලක මහතා 

2014 5 ෙක්.ඩී. අනුර ජයවර්ධන මහතා 

    එච්.එම්. තිලකරත්න මහතා 

    එල්.ඒ. රත්නායක රාජපක්ෂ මහතා 

    දූවෙග් නිමල් රංජිත් ෙපෙර්රා මහතා 

    ආර්.එම්. රත්නායක බණ්ඩාර මහතා 

2015 1 එස්.එම්.ෙක්. ෙසෝමපාල මහතා 

2016 2 එච්.එම්. පියෙසේන මහතා 

    ඒ.එච්. ආරියෙසේන මහතා 

2017 0  නැත 

එකතුව 18   



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මම වැඩි ෙව්ලාවක් ගන්ෙන් නැහැ. 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම් ඉක්මනට කියන්න. 

 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
පශ්නයක් ඇහුවාම උත්තරයක් දුන්ෙන් නැතිනම් හරි නැහැ. 

2013 තමයි වැඩිෙයන්ම මිය ෙගොස ් තිෙබන්ෙන්. 2015 
එක්ෙකනායි මිය ගිහින් තිෙබන්ෙන්. ඒ, අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය්. 
2016 මිය ගිහින් තිෙබන්ෙන් ෙදෙදනායි. 2017 බින්දුවයි.  

 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පිළිතුර අවසන්ද? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. උත්තරය තව තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අයිෙයෝ! අපට ෙවලාව පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉක්මනින් පිළිතුර ෙදනවා. 

පුත්තලම දිස්තික්කෙය් වන අලි තර්ජනයට මුහුණ පා සිටින 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස හා ගාම නිලධාරි වසම් ගැන එතුමා 
අසා තිෙබනවා.  

 (iii)  අදාළ විසත්ර පහත පරිදි ෙව්. 

 (iv) ඔව්. තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්යාංශය 
යටෙත් ඇති වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙම් සඳහා සහන (වන්දි) 
ලබා දීම සිදු කරනු ලැෙබ්. 

 (v) ෙද්පල හානි සඳහා (එක් නිවසකට) ෙගවන වන්දි 
මුදල රු:100,000කි. 

  ජීවිත හානි ෙහෝ පූර්ණ ෙබලහීනතාවය සදහා (එක් 
පුද්ගලෙයකුට) ෙගවන වන්දි මුදල රු: 500,000කි. 

  ශාරීරික හානි (අර්ධ ෙබලහීනතාවය) සඳහා (එක් 
පුද්ගලෙයකුට) ෙගවන වන්දි මුදල රු: 75,000කි. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

ෙද්ෙපොළ හානි සඳහා පසුගිය කාලෙය් රුපියල් 50,000යි 
දුන්ෙන්. අපි දැන් රුපියල් ලක්ෂයක් ලබා ෙදනවා. ජීවිත හානි ෙහෝ 
පූර්ණ දුබල වුෙවොත්, ඒ කියන්ෙන් අංගවිකල වුෙණොත් පසුගිය 
කාලෙය් රුපියල් ලක්ෂයයි ලබා දුන්ෙන්. දැන් රුපියල් ලක්ෂ 
පහක් ෙගවනවා. 

ශාරීරික හානි සඳහා රුපියල් 25,000යි කලින් ලබා දුන්ෙන්. 
දැන් ඒ ෙවනුෙවන් රුපියල් 75,000ක් ෙගවනවා.    

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
ගරු මන්තීතුමනි, අතුරු පශ්න තිෙබනවාද? 
 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා ඉතාමත් ෙජ්යෂ්ඨ, ඒ 

වාෙග්ම අපට ෙහොඳ ආදර්ශයක් සපයන ඇමතිවරෙයක්. නමුත්, 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් නිලධාරින් ලබා ෙදන පිළිතුරුවල 
වැරැදි තිෙබනවා. 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා ඒ ෙතොරතුරු ටික මට ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
2017 අවුරුද්ෙද් මරණ නැහැ කියලායි පිළිතුෙර් තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මට එෙහමයි නිලධාරින් ෙතොරතුරු ලබා දී තිෙබන්ෙන්. 
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පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාශය 

                            ගාම නිලධාරි වසම 

 නවගත්ෙත්ගම 643 ෙමොරවැව, 643/1 මහමැද්දෑව, 644 කිරිමැටියාව, 
644/1 රඹකතයාගම, 644/2 මහඅන්දරවැව, 644/3 
මියැල්ලෑව, 645/1 ඉඟිනිමිටිය නැෙඟනහිර, 645/2 
ඉඟිනිමිටිය බටහිර, 645/3 මුල්ෙල්ගම, 645/4 
ෙගදරවැව, 646 තම්මැන්නාවැටිය, 646/3 සමෘද්ධිගම, 
647 අමුණුවැව, 647/1 කැෙල්වැව. 

 ආණමඩුව 614-මැල්ලන්කුලම, 649 ෙකොට්ටුකච්චිය, 653 ඒ-
තල්ගස්වැව, 653 බී-ගල්ලෑව, 655-ෙකොතලෙකමියාව, 
655ඒ-තලාෙකොළවැව, 656ඒ-ආණමඩුව, 656බී-
තම්මැන්නාගම 

 වනාතවිල්ලුව 637/1 මයිලන්කුලම, මංගලපුර, 636/5 
බංඩාරනායකපුර, 635 විජයපුර නැෙඟනහිර, 635/2 
රාල්මඩුව, 635/1 පරණ එළුවන්කුලම. 635/1 අළුත් 
එළුවන්කුලම. 

පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාශය 

                            ගාම නිලධාරි වසම 

පුත්තලම 615 ෙසල්ලකන්දල්, කල්අඩිය 615 ඒ, 615 බී 
තම්මැන්නාගම, 615 සී ෙනළුම්වැව, සිරම්බිඅඩිය. 

කරුවලගස්වැව පලිගම, එෙගොඩපිටිය, කුඩාමැදවච්චිය, 
කරුවලගස්වැව, මුරුකුවටවන. 

 
මහකුඹුක්කඩවල 

612/ෙමොෙහොරිය, 613 බී/ගල්කුලිය/ නැෙඟනහිර, 613 
කවයන්කුලම, 613 බී මහකුඹුක්කඩවල, 614 සී/කිවුල, 
614 ඩී දංගහවල, 658-ඒ වල්පාලුව, 611-
බරණන්කට්ටුව, 613 ඊ දංගස්වැව, 614 බී/කිවුල තරුණ 
ව්යාපාරය, 614 ඒ කිවුල අංක 01 
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ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ඒ ෙතොරතුරු වැරැදියි. මීට මාසයකට කලින් මම ගියා 

නවගත්ෙත්ගම, - 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
 ඒ ෙතොරතුරු ටික මට ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ෙතොරතුරු ගරු ඇමතිතුමාට ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
එෙහම බැහැ ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම්ක මෙග් 

දිස්තික්කෙය් තිෙබන පශ්නයක්.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒක හරි. 

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
නිලධාරින් මදි නම් නිලධාරින් බඳවාෙගන ෙහෝ වන අලි සහ 

ජනතාව අතර තිෙබන ගැටුම සමථයකට පත් කරන්න 
කමෙව්දයක් හදන්න ඕනෑ. පුත්තලම දිස්තික්කෙය් සිටින වනජීවී 
නිලධාරින් ෙලොකු දුකක් විඳිනවා. [බාධා කිරීම්] "පුත්තලම 
දිස්තික්කෙය් වන අලි තර්ජනයට මුහුණ පා සිටින පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස කවෙර්ද?" කියා මා අහලා තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් කාරණය විහිළුවට ගන්න එපා. ගරු මන්තීතුමාට අතුරු 

පශ්න අහන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. පශ්නය ඉක්මනට අහන්න, 
ගරු මන්තීතුමා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
මම (අ) (iii) යටෙත් අහලා තිෙබනවා, "පුත්තලම 

දිස්තික්කෙය් වන අලි තර්ජනයට මුහුණ පා සිටින පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස හා ගාම නිලධාරි වසම් කවෙර්ද?" කියලා. ඒ 
ෙකොටසට පිළිතුර මට ෙපොඩ්ඩක්- 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මම කියන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කියන්න, ගරු ඇමතිතුමා. 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මට බාධා කළා. ගරු 
මන්තීතුමාත් උත්තරය කියවන්න අවශ්ය නැහැ කියා කිව්වා. ගරු 
මන්තීතුමා කියන කාරණය මා පිළිගන්නවා.  

අෙප් නිලධාරින් පැය 24ම වැඩ කරනවා. ලංකාෙව් කිසිම 
නිලධාරිෙයකු එෙහම වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. කිෙලෝමීටර් 300ක් 
විතර එක නිලධාරිෙයකු බලාගන්නවා. රෑ 2.00ට කථා කළත් ඒ 
නිලධාරින් වාහනෙයන් යනවා. ඒ වනජීවී නිලධාරින් ගැන මා 
ආඩම්බර වනවා. මට නිලධාරින් 1,000කට වැඩිය අවශ්යයි. 
විභාගයක් පවත්වලා යන්තම් 500ක් බඳවා ගන්න අනුමත ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් පශ්න තිබියදී තමයි අෙප් නිලධාරින් වැඩ 
කරන්ෙන්.  

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

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එෙහම නම් මම ඒකට උත්තරය ෙදන්නම්. නවගත්ෙත්ගම 

පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය- පිළිතුර සම්පූර්ණෙයන් 
කියවන්නද? 643 ෙමොරවැව,-[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 

අහන්ෙන් ෙමොකක්ද? 

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල 

නම් විතරක් දැනගත්ෙතොත් ඇති. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
නවගත්ෙත්ගම, ආණමඩුව, වනාතවිල්ලුව, පුත්තලම, 

කරුවලගස්වැව, මහකුඹුක්කන්කඩවල කියන පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා සෑහීමකට පත්  ෙවනවාද? 

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ඔව්.  ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට දැන් ෙහෝ පසුව කියන්න 

පුළුවන්ද ඒ රාජකාරි කටයුතුවලට නිලධාරින් ෙකොපමණ 
ඉන්නවාද කියලා. 

895 896 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
අෙන්!  අහපු නැති පශ්නයකට ෙක්න්දර බලලා මට උත්තර 

කියන්න බැහැ. ඒත් ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒකටත් 
උත්තරයක් ෙදන්නම්. අද ඒ නිලධාරින් 26 ෙදනාෙගන් 
22ෙදෙනක් වර්ජනෙය්. ඒ අය අවුරුදු 15න් කිසිම උසස්වීමක් 
ෙනොලබා විශාම යනවා. මම ඒ ගැන කනගාටු ෙවනවා. මම මීට 
ෙපරත් ඒ සම්බන්ධව කැබිනට් පතිකාවක් දාලා තිෙබනවා.  ඒ අය 
මම  හින්දා වැඩ කරනවා. ඒ අය විශාම යන්ෙන් උසස්වීම් නැතිව. 
ඒ, ජීවිත පූජා කරන නිලධාරින්. ලංකාෙව් තිවිධ හමුදාවට සහ 
ෙපොලීසියට පසුව, -දඩයක්කරුවන් අල්ලන්නට ගිහින්- 
වැඩිෙයන්ම මැරිලා තිෙබන්ෙන් වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්. ඒක ෙබොෙහොම ෙඛ්දනීය 
තත්ත්වයක්. මම ලබන සුමානෙය් ඒ නිලධාරින් සම්බන්ධෙයනුත් 
විෙශේෂ කැබිනට් පතිකාවක් දමනවා. 
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11.  ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
 (மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
 (The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

 බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 
කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ            
පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 1987 වර්ෂෙය්දී මඩකළපුව දිසත්ික්කෙය්, 
මුනන්කුඩිච්චි ගාම නිලධාරි වසෙම් එරාවුර්, 
පුන්නකුඩා ධීවර ගම්මානෙය් පදිංචිව සිටි ඩබ්ලිව්. 
හැරිසන් පනාන්දු මහතා ඇතුළු ගම්වාසීන්ට ෙකොටි 
තසත්වාදීන් විසින් අමානුෂික පහාරයක් එල්ල කර 
ජීවිත ගණනාවක් විනාශ කළ බවත්; 

 (ii) එම සිදුවීෙමන් ඒ මහතාෙග් ව්යාපාරික සථ්ානය, 
යානවාහන සහ ඔහු සතු සියල්ල අහිමිවූ බවත්; 

 (iii) තැනැත්තන්, ෙද්ෙපොළ සහ කර්මාන්ත 
පුනරුත්ථාපන කිරීෙම් අධිකාරිය මඟින් 
1996.03.14 දිනැති ලිපිෙයන් අදාළ කරුණ සනාථ 
කර ඇතත්, ෙමෙතක් ඔහු ඇතුළු එම පවුෙල් අයට 
සිදුවූ හානිය පිළිබඳව කවර ෙහෝ සහනයක් සැලසී 
ෙනොමැති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමොනරාගල දිසත්ික්කෙය්, වැල්ලවාය, වරුණගම 
නමැති ගම්මානෙය් දැනට පදිංචිව සිටින හැරිසන් 
පනාන්දු මහතාට සිදු වූ හානිය ෙවනුෙවන් වන්දි 
මුදලක් ෙගවීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, වන්දි මුදල ෙගවනු ලබන දිනය 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள் 
கு ேயற்றம் மற் ம் இந்  மத அ வல்கள் அைமச்சைரக்  
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 1987ஆம் ஆண் ல் மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின் 
னங்கு ச்சி கிராம அ வலர் பிாிைவச் ேசர்ந்த 

ஏறா ர் ன்னகுடா மீனவக் கிராமத்தில் 
கு யி ந்த தி . டபிள் . ஹாிசன் பர்னாந்  
உள்ளிட்ட கிராமவாசிகள் மீ  ப் பயங்கர 
வாதிகளால் க ம் தாக்குதல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்   
பலர் ெகால்லப்பட்டார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) அச்சம்பவத்தினால் இவ க்குச் ெசாந்தமான 
வர்த்தக நிைலயம், வாகனங்கள் மற் ம் 
இவ க்குச் ெசாந்தமான அைனத்ைத ம் 
இழந் ள்ளாெரன்பைத ம்; 

 (iii) ஆட்கள், ெசாத் க்கள் மற் ம் ைகத்ெதாழில் 
னர்வாழ்வளிப்  அதிகாரசைபயினால் 

1996.03.14ஆம் திகதிய க தம் லம் ேமற்ப  
விடயம் உ திப்ப த்தப்பட் ள்ளேபாதி ம் 
இ வைர இவர் உள்ளிட்ட ேமற்ப  கு ம் 
பத்ைதச் ேசர்ந்தவர்க க்ேகற்பட்ட ேசதம் 
ெதாடர்பாக எந்தெவா  நிவாரண ம் அளிக்கப் 
படவில்ைல என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) ெமானறாகைல மாவட்டத்தின் ெவல்லவாய, 

வ ணகம எனப்ப ம் கிராமத்தில் தற்ேபா  
கு யி க்கும் தி . ஹாிசன் பர்னாந் விற்கு 
ஏற்பட்ட ேசதத் க்கு இழப்பீட் த் ெதாைக 
ெயான்ைறச் ெச த் வதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், இழப்பீட் த் ெதாைக 
ெச த்தப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, 

Resettlement and Hindu Religious Affairs: 

(a) Is he aware that- 

 (i) the Tiger terrorists launched a brutal attack 
in the Earvur Punnakuda fishing village in 
the Munankudichchi Grama Niladhari 
division in Baticaloa District in which Mr. 
W. Harrison Fernando and other villagers 
lived and massacred a number of people in 
the year 1987; 

 (ii) he lost his place of business, vehicles and 
all other belongings in that attack; 

 (iii) even though the Rehabilitation of Persons, 
Properties and Industries Authority 
confirmed the relevant facts by its letter 
dated 14.03.1996 no relief has been granted 
to him and his family members for the 
damage they sustained? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether arrangements will be made to pay 
compensation to Mr. Harrison Fernando 
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who is currently residing at Varunagama in 
Wellawaya in Moneragala District for the 
damage sustained by him; 

 (ii) if so, the date the compensation will be 
paid? 

(c) If not, why? 
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු 
ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத  அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 

Hon. Speaker, Answer to Question No.11 (a) (i), (ii), 
(iii) and (b) (i), (ii) is as follows:  

(a) The Rehabilitation Authority has no records 
regarding the damaged properties of Mr. Harrison 
Fernando. However, we have sent a letter to Mr. 
Harrison Fernando to submit his application with 
the relevant documentation to take necessary 
action to pay the compensation by the 
Rehabilitation Authority. According to our 
circular, we have also sent copies of same to the 
Divisional Secretary of Eravur and the Divisional 
Secretary of Wellawaya to expedite the process.  

(b) The Rehabilitation Authority will take necessary 
action after receiving the relevant documents from 
Mr. Harrison Fernando.  

(c) Does not arise.         

 

ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
Sir, this incident took place 30 years back. Therefore, 

some of the documents are missing. But, I spoke to the 
Hon. Minister to see whether he was willing to make this 
payment based on an affidavit submitted by the victim. 
Will that be possible?  

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Hon. Member, that could be done. If the documents 

are not available, and if there is an affidavit available and 
also if the village headman of the area can certify that this  
has happened, on that basis, probably we can do it.  

 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
I have a document which certifies that this incident 

took place 30 years back and the Divisional Secretary as 
well as the Grama Niladari has certified that. So, based on 
that, if you can make this payment, it would be really 
helpful.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. You can do that.  
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Okay.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Thank you very much.  

 
නාය යෑෙම් අවදානමට මුහුණදී සිටින පවුල්: නිවාස 

ෙයෝජනා කමයක් 
மண்சாி  அபாயத்ைத எதிர்ேநாக்கும் கு ம்பங்கள்: 

டைமப் த் திட்டம் 

  FAMILIES FACED WITH LANDSLIDE RISK: HOUSING PROJECT  
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12.  ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
 (மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
 (The Hon. Douglas Devananda) 

කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන  
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

 

(අ) (i) 2014 වර්ෂෙය්දී මතුගම, ෙවෝගන් වත්ෙත්, පහළ 
ෙකොටෙසේ සිදුවූ නායයෑෙමන් පසුව පවුල් 14ක් 
දැඩි අවදානම් තත්ත්වයක් මත තවමත් එහි පදිංචිව 
සිටින බවත්; 

 (ii) එම සථ්ානෙයන් එම ජනතාවෙග් වාසසථ්ාන 
ඉවත් කළ යුතුයැයි 2014 ජුනි මාසෙය්  ජාතික 
ෙගොඩනැගිලි පර්ෙය්ෂණ සංවිධානය විසින් වතු 
කළමණාකාරිත්වයට උපෙදස ්දී ඇති බවත්; 

 (iii) විකල්ප සථ්ාන ෙවන්කිරීම පිළිබඳව වතු 
කළමනාකාරිත්වය හා ෙමම ජනතාව අතර ඇති වී 
තිෙබන ගැටුම ෙහේතුෙවන් විකල්ප ඉඩම් ලබාදීම 
පමාද වී ඇති බවත්; 

 (iv) ෙම් හා සමානව නායයෑෙම් අවදානමක් පවතින 
අගලවත්ත,     ෙඩල්කිත් වත්ෙත්, ඉලුප්පුවත්ත 
ෙකොටස තුළත් පවුල් 21ක් පසුගිය වර්ෂ  2 ක 
පමණ කාලයක සිට ජීවත්වන බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහන් කළ පරිදි පීඩාවට පත්වී, ජීවිත 
අවදානමකට මුහුණදී සිටින ජනතාව සඳහා යම් 
නිවාස ෙයෝජනා කමයක් ආරම්භ කිරීමට පියවර 
ගන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්,  එහි වර්තමාන පගතිය කවෙර්ද;  

  යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
மைல நாட்  திய கிராமங்கள்,  உட்கட்டைமப்  வசதிகள் 

மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2014 ஆம் ஆண் ல் மத் கம, ேவாகன் 
ேதாட்டத்தின், கீழ்பகுதியில் ஏற்பட்ட மண் 
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சாிவின் பின்னர் 14 கு ம்பங்கள் க ம் 
இடர்காண் நிைலைமயில் இன்ன ம் அங்கு 
கு யி க்கின்றனர் என்பைத ம்; 

 (ii) இவ்விடத்தி ந்  இம்மக்களின் கு யி ப்  
கைள அகற்ற ேவண் ெமன 2014 ன் 
மாதத்தில் ேதசிய கட் ட ஆராய்ச்சி அைமப்பி 
னால் ேதாட்ட காைமத் வத் க்கு அறி ைர 
வழங்கப்பட் ள்ள   என்பைத ம்; 

 (iii) மாற்  இடங்கைள ஒ க்குதல் ெதாடர்பில் 
ேதாட்ட காைமத் வத் க்கும்  இம் 
மக்க க்கும் இைடயில் ஏற்பட் ள்ள ேமாதல் 
காரணமாக மாற் க் காணிகைள வழங்குதல் 
தாமதமாகி ள்ள  என்பைத ம்; 

 (iv) இதைனெயாத்த மண்சாி  ஆபத்  காணப் 
ப கின்ற அகலவத்த, ெடல்கித் ேதாட்டத்தில், 
இ ப் வத்த பகுதியி ம் 21 கு ம்பங்கள் கடந்த 
 சுமார் 2  வ ட காலமாக வசிக்கின்றனர் 
என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமேல குறிப்பிட்டவா  பாதிப் க்குள்ளாகி, 
உயிர் ஆபத் க்கு கம்ெகா த் ள்ள மக்க க் 
காக ஏேத ம் டைமப் த் திட்டெமான்ைற 
ஆரம்பிக்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (ii) ஆெமனில், அதன் தற்ேபாைதய ன்ேனற்றம் 
யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
 asked the Minister of Hill Country New Villages, 

Infrastructure and Community Development: 
(a) Is he aware that - 

 (i) 14 families are still  living  in   a  highly  
vulnerable  situation  in the  lower division 
of the Wogen Estate in Mathugama after 
the land slide which occurred there in the 
year 2014; 

 (ii) the National Building Research 
Organization has instructed the 
management of the estate in June 2014 that 
the houses of the aforesaid people should be 
removed from that place; 

 (iii) providing optional lands has been delayed 
due to the clash between these people  and 
the management over  the allocation of 
optional  lands; and 

 (iv) 21 families have been living in the 
Iluppuwatta  division  of the Delkith Estate 
in Agalawatta  for the last 2 years,  in which 
a similar landslide risk is prevalent? 

(b) Will he inform this  House - 

 (i) whether steps will be taken to commence 
some housing project for the people who 

have undergone much strain and  
encountered  threat  to their lives as is 
mentioned above; and 

 (ii)  if so , the current progress of it? 

(c) If not, why?  
 
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. PalanyThigambaram - Minister of Hill Country 
New Villages, Infrastructure and Community Development) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ேகள்விக்கான பதில்:  

(அ) (i )   அறிேவன். ேவாகன் ேதாட்டத்திற்காக 15 
கள் 2014ஆம் ஆண்  ஒ க்கப்பட்ட . 

எனி ம், பயனாளிகள் இத்திட்டத்ைத ஏற் க் 
ெகாள்ள ம த்த டன் அேத பகுதியில் தங்கள் 
ெசாந்த இடத்திேலேய ெதாடர்ந் ம் வாழ் 
கின்றனர். எனேவ, அந்நிகழ்ச்சித் திட்டம் 
இரத் ச் ெசய்யப்பட்ட .  

      (ii)    நான் அறிந்தி க்கவில்ைல. 

    (iii) ேதாட்ட காைமத் வத்தால் வழங்கப்பட்ட 
காணிகைள பயனாளிகள் ஏற்க ம ப்பதாக 
அறிவிக்கப்பட்ட . 

     (iv) ஆம். ெடல்கித் ேதாட்டத்தில் இவ்வா  
இடம்ெபயர்ந்த மக்கள் ெதாடர்பாக 2016ஆம் 
ஆண் ன் ந ப்பகுதியில்  அறிவிக்கப்பட்ட . 
ெடல்கித் ேதாட்டம் அைமந்தி ப்ப  அகல 
வத்ைதயில் அல்ல, ப ர ய பிரேதசத்தில். 
ேதாட்டத்தில்  பாதிக்கப்பட்ட பிாி  இ க்வத்த 
அல்ல  பிாிசிலன் என அைழக்கப்ப கின்ற . 

(ஆ ) (i)  குறிப்பிடப்பட் ள்ள இரண்  ேதாட்டங் 
க க்கும் கைள வழங்குவதற்கான நடவ க் 
ைககள் ஏற்ெகனேவ ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளன.   

      (ii)    விபரங்கள் பின்வ மா : 

           ேவாகன் ேதாட்டம் - 2017ஆம் ஆண் ற்கான 
ஒ க்கீட் ல் ேவாகன் ேதாட்டத்தின் இத்தெகாட 
பிாி க்கு 22 க ம், ேவாகன் ேதாட்ட கீழ் 
பிாி க்கு 15 க ம் வழங்கப்பட ள்ளன. 
இதற்கான ஆரம்பகட்ட நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளன.  

           ெடல்கித் ேதாட்டம் - 2017ஆம் ஆண் ற்கான 
ஒ க்கீட் ல் ெடல்கித் ேதாட்ட பிாிசிேலான் 
பிாிவிற்கு 21 கள் வழங்கப்பட ள்ளன. 
இதற்கான ஆரம்பகட்ட நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளன. 

(இ) ெபா த்தமற்ற . 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ஏற்ெகனேவ நான் எ ப்பிய ேகள்விக்கு பிறகு, 

இன் வைர அந்த மக்க க்கு எ ம் நைடெபறவில்ைல 
ெயன்  பத்திாிைகச் ெசய்திகள் குறிப்பி கின்றன. ஆகேவ, 
அைமச்சரவர்கள் தய ெசய்  அைத க த்திெல த் க் 
ெகாண்  ஆவன ெசய் மா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
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2017 අෙගෝස්තු 24 

ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
சாி. 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
நன்றி.   

 
ෙරෝහණ විෙජ්වීර මහතා භාවිත කළ ඉඩම හා නිවස:  

පවරාගත් පදනම 
தி . ேராஹண விேஜ ர பயன்ப த்திய காணி 

மற் ம் : சு காிப்பின் அ ப்பைட 
LAND AND HOUSE USED BY MR. ROHANA WIJEWEERA: 

BASIS OF ACQUISITION 
1696/’17 

15.  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

 අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

 
(අ) (i) මහනුවර දිසත්ික්කෙය්, උලපෙන් පෙද්ශෙය් පිහිටි 

ෙරෝහණ විෙජ්වීර මහතා භාවිත කළ ඉඩම හා 
නිවස ෙම් වනවිට රජය විසින් යම් කටයුත්තක් 
සඳහා ෙයොදා ගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම ඉඩම හා නිවස රජෙය් 
කටයුත්තකට පවරා ෙගන ඇත්ෙත් ඔහුෙග් පවුලට 
ෙහෝ ෙවනත් ආයතනයකට වන්දි මුදලක් 
ෙගවීමකින් පසුවද; 

 (iii) එෙසේ නම්, ෙගවූ වන්දි මුදල හා දිනය කවෙර්ද; 
 (iv) ෙනො එෙසේ නම්, එම ඉඩම හා නිවස රජය විසින් 

පවරාගත් පදනම හා ෙම් වනවිට භුක්ති විඳින 
පදනම කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) கண்  மாவட்டத்தில், உலபைன பிரேதசத்தில் 
அைமந் ள்ள தி . ேராஹண விேஜ ரவினால் 
பயன்ப த்தப்பட்ட காணி மற் ம்  தற்சமயம் 
அரசாங்கத்தினால் ஏேத ெமா  அ வ க்கு 
பயன்ப த்தப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், ேமற்ப  காணி மற் ம்  
அரசாங்கத்தின் அ வ க்காக சு காிக்கப் 
பட் ப்ப  இவர  கு ம்பத்திற்கு அல்ல  
ேவ  நி வனெமான் க்கு இழப்பீட் த் 
ெதாைகெயான்  ெச த்தப் பட்டதன் பின்னரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனின், ெச த்தப்பட்ட இழப்பீட் த் 
ெதாைக மற் ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) இன்ேறல், ேமற்ப  காணி மற் ம்  
அரசாங்கத்தினால் சு காிக்கப்பட்ட அ ப்பைட 

மற் ம் தற்சமயம் உாிைம ேகா ம் அ ப்பைட 
யாெதன்பைத 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 the land and the house used by Mr. 

Rohana Wijeweera, which is situated in 
Ulapane area in Kandy District, is used by 
the Government for some activity at 
present;  

 (ii) if so, whether it is after paying some 
amount of money as compensation to his 
family or any other institution that the 
aforesaid land and the house have been 
acquired for an activity of the Government;  

 (iii)  if so, the amount of compensation paid 
along with the date on which it was paid; 
and 

 (iv) if not, the basis on which the aforesaid land 
and the house have been acquired by the 
Government along with the basis on which 
it is being used at present? 

(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 
පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ)  (i)  ඔව්. 

 (ii) නැත. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv) ෙරෝහණ විෙජ්වීර මහතා භාවිත කළ ගඟ ඉහළ 
ෙකෝරෙල් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට අයත් 
උලපෙන් ශාන්ත ෙම්රි වත්ත යනුෙවන් හඳුන්වන 
විකුණුම්කර අංක 04 යටෙත් අත්තනායක 
මුදියන්ෙසේලාෙග් ශාන්ත නිමලසිරි හා සමරෙකෝන් 
ආරච්චිෙග් පියානි චන්දිමා යන ෙදපළට අයත්ව තිබූ 
ෙද්පළ, මහනුවර මහාධිකරණ විෙශේෂ නඩු අංක 1/90, 
2/90 හා 4/90 යටෙත් රාජසන්තක කරන ලද එම 
ෙද්පළ 1990.05.15 දින අංක 610/02 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද මහජන ආරක්ෂක 
පනෙත් (40 වැනි අධිකාරි) 05 වන වගන්තිය යටෙත් 
පකාශිත අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නිෙයෝගය පරිදි 
1997.02.07 වන දින ජාතික තරුණ ෙසේවා සුබසාධක 
අරමුදල ෙවත පවරා ඇත. 

 ඒ අනුව තරුණ ෙසේවා සභාව මඟින් එම ෙද්පළ බුක්ති 
විඳී. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දැන් නඩු අංක කිහිපයක් පකාශ කළා. 
ඔබතුමාට පුළුවන්ද, ඒ නඩු තීන්දුවල පිටපත් අප ෙවත ඉදිරිපත් 
කරන්න?  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒවා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් ළඟ නැහැ. 

නමුත් ඉදිරිෙය්දී ඒවාෙය්  පිටපත් ඉදිරිපත් කරන්න හැකියාවක් 
තිෙබනවා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මාෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නයත් ඒ වාෙග්ම එකක්. ගරු 

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙකොපමණ කාලයක් ඇතුළත ඒවාෙය්  
පිටපත් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ද?  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙකොපමණ කාලයක්ගත ෙවයිද කියා 

මට ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න අපහසුයි. මම ඒ පිළිබඳව ෙසොයා 
බලා ගරු මන්තීතුමාව දැනුවත් කරන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, එම පිටපත ඉක්මනින් ලබා ෙදන්න 

පුළුවන් ෙන්ද? 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඉක්මනින් ලබා ෙදන්නම්, ගරු කථානායකතුමනි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙදවන වටය.  

පශ්න අංක 5 - 1416/'16-(1), ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු 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. 

කීඩා පිටි සංවර්ධනය: බදුල්ල දිසත්ික්කය 
விைளயாட்  ைமதானங்களின் அபிவி த்தி: ப ைள 
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6. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා 
ෙවනුවට)  

 (மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி 
சார்பாக) 

 (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
Chaminda Wijesiri) 

  කීඩා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) වත්මන් යහ පාලන රජය බලයට පත්වීෙමන් 
අනතුරුව, ෙම් දක්වා බදුල්ල දිසත්ික්කය තුළ 
සංවර්ධනය කරනු ලැබූ කීඩා පිටි සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම කීඩා පිටිවල නම් කවෙර්ද; 

 (iii) එම එක් එක් කීඩා පිටිය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 
වැය කළ මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) අදාළ කීඩා පිටි සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 
ෙකොන්තාත් ලබාගත් පුද්ගලයන්ෙග් නම්, 
ලිපිනයන් හා ඔවුනට අමාත්යාංශය විසින් ෙගවන 
ලද මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு 
வந்த பின்னர் இற்ைறவைர ப ைள மாவட் 
டத்தில் அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்ட விைளயாட்  
ைமதானங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (ii) அவ்விைளயாட்  ைமதானங்களின் ெபயர்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii)  ேமற்ப  ஒவ்ெவா  விைளயாட்  ைமதானத் 
ைத ம் அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு ெசலவிடப் 
பட்ட பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (iv) ஏற் ைடய விைளயாட்  ைமதானங்கைள 
அபிவி த்தி ெசய்வதற்கான ஒப்பந்தங்கைள 
ெபற் க்ெகாண்ட ஆட்களின் ெபயர்கள், 

கவாிகள் மற் ம் இவர்க க்கு அைமச்சினால் 
ெச த்தப்பட்ட பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக 
யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 asked the Minister of Sports:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of playgrounds that have been 
developed in Badulla District by now  after 
this Government of Good Governance 
came into power; 
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 (ii) the names of the aforesaid grounds; 

 (iii) the amount of money spent for  developing 
each playground mentioned above, 
separately; 

 (iv) the names and the addresses of the persons 
who obtained the contracts  for developing 
the playgrounds concerned along with the 
amount of money paid by the Ministry to 
them, separately? 

(b) If not, why ? 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

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

 (iii) පිළිතුර (ii)න් ආවරණය ෙව්. 

 (iv) පිළිතුර (ii)න් ආවරණය ෙව්. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 7-1615/'17-(1), ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකුතමනි, 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. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 13-1693/'17- (1), ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා 

මහතා. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලය ෙම් 

වන ෙකොට විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙයන් ඉවත් ෙකොට නැවත 
මුදල් අමාත්යාංශය යටතට පවරා තිෙබනවා. එම නිසා අදාළ 
අමාත්යවරයාට මා ෙම් පශ්නය ෙයොමු කරන්නම්. 
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[ෙමම පිළිතුර පුසත්කාලෙය් ද තබා ඇත.] 
[இந்த விைட ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ] 
[This reply  is also placed in the Library.] 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, අදාළ අමාත්යවරයාට ෙයොමු කරන්න. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
පුල්මු ෙඩ් ලංකා ඛනිජ වැලි සමාගම: විසත්ර 
ல்ேமாட்ைட, இலங்ைக கனிய மணல் கம்பனி: 

விபரம் 
PULMUDAI LANKA MINERAL SANDS LIMITED: DETAILS 
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14. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப் 
சார்பாக) 

 (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Imran 
Maharoof) 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 

(1) : 

(අ) (i) පුල්මු ෙඩ් ලංකා ඛනිජ වැලි සමාගෙම් අනුමත 
කාර්ය මණ්ඩලය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සමාගෙම් වර්තමාන ෙසේවක සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද;  

 (iii) පසුගිය වසෙර්දී ෙමම සමාගම ලැබූලාභය 
ෙකොපමණද;  

 (iv) එකීසමාගම යටෙත් කියාත්මක අංශ කවෙර්ද;  

 (v) එක් එක් අංශෙය් ෙසේවය කරනු ලබන ෙසේවක 
සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) සමාගමට අලුතින් බඳවාෙගන ඇතිෙසේවකයන් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔවුන් බඳවා ගැනීම සඳහා අනුගමනය කළ 
බඳවාගැනීෙම් කමෙව්දය කවෙර්ද; 

 යන්නත්  එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) ல்ேமாட்ைட, இலங்ைக கனிய மணல் 

கம்பனியின் அங்கீகாிக்கப்பட்ட பணியாட் 
ெடாகுதியினர் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கம்பனியின் தற்ேபாைதய ஊழியர் 
களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) கடந்த ஆண் ல் இக்கம்பனி ஈட் க்ெகாண் ள்ள 
இலாபம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) இக்கம்பனியின் கீழ் இயங்குகின்ற பிாி கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) ஒவ்ெவா  பிாிவி ம் கடைமயாற் கின்ற 
ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) கம்பனிக்கு திதாக ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட 
ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கைள ஆட்ேசர்ப்பதற்காக பின்பற்றி ள்ள 
ஆட்ேசர்ப்  ைறைம யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Industry and Commerce: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the approved cadre of the Lanka Mineral 
Sands Limited in  Pulmudei; 

 (ii) the number of employees in that company 
at present; 

 (iii) the profit earned by this company in the 
previous year; 

 (iv) the divisions that are operative under this 
company; and 

 (v) separately, the number of employees who 
are serving in each of the aforesaid 
divisions? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the number of newly recruited employees 
to the company; and 

 (ii) the scheme of recruitment that was 
followed to recruit those employees? 

(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, I table* the answer for Question No.14 - 

1694/’17.  
 

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

 

(a)  (i)   The approved cadre of the Lanka Mineral Sands Ltd 
Pulmudai is 842 (70 in the Head Office, 680 in the 
factory in Pulmudai and 92 in Kokilai.) 

 (ii)  The number of employees in that company at present 
is 683 employees as at 30th , June 2017. 

 (iii)   The profit earned by this company in the previous year 
was Rs.154 million. 

 (iv)   The divisons that are operative under this company are 
as follows; 

  1. Head Office at Rajagiriya 

  2. Factory at Pulmudai 

  3. Ship Yard at Cod Bay 

  4. New factory at Kokilai (The preliminary 
constructions have just been started according to 
the provisions.) 
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       (v)  The number of employees who are serving in each of 
the aforesaid divisions are as follows; 

Head Office.    

 

 

 

 

 

 

Factory in Pulmudai   

(b) (i)  Number of employees recruited from 01.01.2017 to 
30.06.2017 is 15. 
 

1. Competent Authority  01 post 

2. Consultant  03 posts 

3. General Manager  01 post 

4. Security Manager  01 post 

5. Civil Engineer  02 posts  

6. Casual Sanitary Labour  02 posts 

7. Management Assistant  01 post 

8. Mechanical Engineer  01 post 

9. Laboratory Assistant  01 post 

10. Casual Office Assistant  01 post 

11. Refrigerator Technician  01 post 

 (ii)  The methodologies of recruitment that was followed to 
recruit them were;   
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  Division No. of employees 
1 Administration 36 
2 Accounts 21 
3 Internal Audit 07 
4 Supply 16 
5 Transport 16 
6 Marketing 08 
7 Security 16 
8 Other Ministry 02 

  Total 122 

  Division  No. of em-
ployees 

1. Administration 45 
2. Personnel 8 
3. Accounts 19 
4. Audit 04 
5. Supply 07 
6. Stores 16 
7. Security 42 
8. Laboratory 19 
9. Electric workshop 40 
10. Generator power house 07 
11. Mechanical workshop 22 
12. Maintenance unit (House and road) 73 
13. Carpentry Workshop 02 
14. Water supply unit 16 
15. Water plant yard -Yan Oya 06 

16. Factory Block A 39 
17. Factory Block B 24 
18. Factory Block C 20 
19. Mining Unit 07 
20. Transport 11 
21. Vehicle maintenance unit 45 
22. Excavator 01 
23. Dry sand factory 43 
24. Wet sand factory 39 
25. Tug and Barge Yard 06 
  Total 561 

No Designation 

No. of 
newly 

re-
cruited 

employ-
ees 

No. of 
ap-

proved 
posts 

Is it  in 
accor-
dance 

with the 
approved 
Scheme 

of recruit-

Methodologies of 
 recruitment 

1 Consultant 
(Human 
Resources) 

1 No. No. · Has been recruited for three 
months on contract basis and 
extended the contract period 
for six months.  · In contradic-
tion with the SOR. · The 
Cabinet approval which 
should be obtained to recruit 
an executive officer over 60 
years old has not been ob-
tained. 

2 Consultant  
(Accounts) 

1 No. No. Has been recruited for three 
months on contract basis · In 
contradiction with the SOR · 
The Cabinet approval which 
should be obtained to recruit 
an executive officer over 60 
years old has not been ob-
tained. 

3 Consultant 
(Marketing 
Promoter) 

1 No. No. Has been recruited for three 
months on job assigning basis. 
· In contradiction with the  
SOR. · The Cabinet approval 
which should be obtained to 
recruit an executive officer, 
over 60 years old has not been 
obtained. 

4. General 
Manager 

1 1 Yes. · An officer of Sri Lanka 
Administrative Service has 
been recruited on secondment 
basis. · The qualifications 
have been fulfilled according 
to the SOR methodology. 

5. Security 
Manager 

1 1 Yes. · Has been recruited on job 
assigning basis considering 
the requirement of service. · 
The qualifications have not 
been fulfilled according to the 
SOR. · The request has been 
made to amend the qualifica-
tions of the SOR which are 
relevant to this post. 

6. Civil Engi-
neer 

1 2 Yes. · The qualifications have been 
fulfilled according to the SOR. 
· Has been recruited by calling 
the applications through the 
public newspapers. 

7. Civil Engi-
neer 

1 - Yes. · Has been recruited on job 
assigning basis. · Has not been 
recruited by calling applica-
tions through the public news-
papers according to the rele-
vant procedure. 

8 Sanitary 
Labourer 

2 6 Yes. · Have been recruited on 
casual basis. · The qualifica-
tions have been fulfilled ac-
cording to the SOR methodol-
ogy. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(c)  Does not arrise.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු. අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1. පළාත් 

පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
ෙදවන වර කියවීම. 

මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. අද දින විවාදයට ගැනීමට නියමිත පළාත් පාලන 
ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ 
විවාදය අද දින ආරම්භ ෙකොට පවත්වා ෙගන යන බවත්, එහි 
කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කිරීම සහ සම්මත 
කිරීම 2017 සැප්තැම්බර් මස 06වන බදාදා දින සිදු කිරීමට 
අෙප්ක්ෂා කරන බවත් රජය විසින් මා ෙවත දැනුම් දී ඇති බව 
දැන්වීමට කැමැත්ෙතමි. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් 

(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව අපි ඔබතුමාවත් හමුෙවලා 
සාකච්ඡා කළා. රජයටත් අෙප් අදහස් ඉදිරිපත් කළා. අද උෙද් 
සංෙශෝධන 50ක් භාර දීලා තිෙබනවා. ෙම් සංෙශෝධන 
නීත්යනුකූලද, ව්යවස්ථානුකූලද කියන එක හා එහි අධ්යයනෙය් 
බලපෑම පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට ෙව්ලාව අවශ්යයි. එම නිසා අපි 
ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව හා සම්පදාය අනුව රජෙයන් සහ ගරු 

කථානායකතුමාෙගන් පළමුව ඉල්ලා සිටින්න කැමැතියි, අද දින 
විවාදය තව විෙශේෂ දවසකට දීර්ඝ කරන්න කියලා. ලබන සතිෙය් 
වුණත්- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සැප්තැම්බර් මස හයවැනි දින අපි නැවත සාකච්ඡා කරනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සංෙශෝධන අද ඊෙය් ආපු ඒවා 

ෙනොෙවයි. මට ඒ ෙකොමිටිෙය් මහත්වරු කිව්වා 27 වතාවක් 
විපක්ෂය සමඟ සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා කියලා.  ෙමතුමන්ලා  
මැතිවරණ ඉල්ලනවා, උසාවි යනවා.  නමුත් දැන්  පළාත් පාලන 
ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධෙයන් වන විවාදය කල් දමන්න හදනවා.  [බාධා කිරීම්] 
ඇයි කල් දමන්න හදන්ෙන්? [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා, අපි සැප්තැම්බර් මස 

හයවැනි දින නැවත විවාදය පවත්වනවා.  කල් තිෙබනවා ෙන්.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, සභානායකතුමා කියන කාරණය 

සම්බන්ධව - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද සාකච්ඡා කරනවා. සභානායකතුමා, ඉස්ෙසල්ලාම ඒ ගැන  

පැහැදිලි කරන්න.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඇත්ත වශෙයන්ම අපි අද ෙම් විවාදය  පවත්වන්න සුදානම්.  
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අපිත් ලෑස්තියි. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමන්ලාත් ලෑස්තියි. ෙම්කට සම්මාදන් ෙවන්න. මල් 

වට්ටියට අත ගහන්න. [බාධා කිරීම්] ඇයි ෙම්කට විරුද්ධ 
ෙවන්ෙන්? ගරු කථානායකතුමනි, ඡන්දය පවත්වන්න කියලා 
උසාවි යනවා. අපි පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරලා ඡන්දය 
පවත්වන්න හදනෙකොට විරුද්ධ ෙවනවා. ලජ්ජා නැද්ද? මල් 
වට්ටියට අතගහන්න. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 ගරු කථානායකතුමනි, සභානායකතුමා කියන කාරණය 

ගැන කථා කෙළොත්, එතුමා හැමදාම අපි කියන එකට විරුද්ධ 
ෙවනවා. නමුත්, මීට මාස ෙදකකට කලින් පනත් ෙකටුම්පත 

913 914 

[ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා] 

No Designation 

No. of 
newly 

re-
cruited 

employ-
ees 

No. of 
ap-

proved 
posts 

Is it  in 
accor-
dance 

with the 
approved 
Scheme 

of recruit-
ment? 

Methodologies of recruitment 

9. Manage-
ment Assis-
tant 

1 52 Yes. · Has been recruited through 
the interview. · The qualifica-
tions have been fulfilled 
according to the SOR meth-
odology. 

10. Mechanical 
Engineer 

1 2 Yes. · Has been recruited by call-
ing applications through the 
public newspapers. · The 
qualifications have been 
fulfilled according to the 
SOR methodology. 

11. Laboratory 
Assistant 

1 6 Yes. · Has been recruited on job 
assigning basis considering 
the requirement of services. · 
The qualifications have been 
fulfilled according to the 
SOR methodology. 

12. Office 
Assistant 

1 16 Yes. · Has been recruited on casual 
basis. · The qualifications 
have been fulfilled according 
to the SOR methodology. 

13. Refrigerator 
Technician 

1 1 Yes. · Has been recruited as substi-
tute worker considering the 
requirement of services. · The 
qualifications have been 
fulfilled according to the 
SOR methodology. 
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ඉදිරිපත් කරපු ෙවලාෙව් ෙකොමසාරිස්තුමා හදපු ඒ පනත් 
ෙකටුම්පතට සහෙයෝගය ෙදනවා කියලා අපි පකාශයක් කළා. දැන් 
ඒ පනත් ෙකටුම්පතට සංෙශෝධන 50ක් රිංගවලා තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, මම 
කියන්නම්. අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ගැන සාකච්ඡා කිරීමට 
එකඟයි. ඡන්දය පැවැත්වීම සඳහා දිගටම සටන් කරපු ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය අපි. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කරන්න හදන 
ෙද් පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග හා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට 
පටහැනි කියාමාර්ගයක්ද නැද්ද කියලා ගරු කථානායකතුමා 
තීන්දුවක් ෙදනවා නම්, අපි ඒ අනුව කටයුතු කරන්න ලැහැස්තියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අවශ්ය නම් සැප්තැම්බර් 6වැනිදාට ෙම් ගැන නැවත සාකච්ඡා 

කරන්න රජය සූදානම්. අපි අද අපර භාග 1.30ට රැස්ෙවලා ෙම් 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. දැනට අපි විවාදය ආරම්භ කරමු. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන 

සියලුම පක්ෂ අවස්ථා ගණනාවකදී ෙම් සංෙශෝධන පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කළා. එෙසේ සාකච්ඡා කරලා ෙමහි තිෙබන සංෙශෝධන 
විශාල පමාණයකට,- මට මතක විධියට දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාත් අවස්ථා ගණනාවකදී සහභාගි වුණා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම එක් අවස්ථාවක සම්බන්ධ වුණා. 

අරලියගහ මන්දිර ෙය් පැවැති සාකච්ඡාවලට- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අරලියගහ මන්දි රෙය් ෙනොෙවයි. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් 

සාකච්ඡා ඔක්ෙකෝම තිබුෙණ් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අංක 3 කාරක සභා 
කාමරෙය්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අංක 3 කාරක සභා කාමරෙය් අවස්ථා 
ගණනාවකදීම සාකච්ඡා පැවැත්වුණා. ඒ සාකච්ඡාවලින් අපි පුළුල් 
එකඟතාවකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. හැබැයි, අද තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ සංෙශෝධන අපට ලබා ෙදන්ෙන්. ෙමොකද, අපි 
එකඟ වන්ෙන් වගන්ති ගැන ෙනොෙවයි, ෙපොදු සංකල්පය ගැනයි. 
ෙපොදු සංකල්පය ගැන වන එකඟතාවන් අනුව, පනතට අදාළ වන 
පරිදි සංෙශෝධන තමයි දැන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ඒ 
සංෙශෝධන දැන් අපට ලැබී තිෙබන්ෙන් පළමුවන වතාවටයි. ඒ 
කියන්ෙන්, අපි ෙම්ෙක් ෙපොදු සංකල්පවලට එකඟ ෙවලා තිබුණාට 
ඒක පනෙත් නීත්යනුකූල වගන්තිවලට ඇතුළත් වී  සංෙශෝධන 
ෙලස අපට ලැබිලා තිෙබන්ෙන් දැනුයි. ඒ නිසා ෙම් සංෙශෝධන 
අධ්යයනය කිරීම සඳහා කාලයක් ඉල්ලන එක සාධාරණයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, මැතිවරණ  ෙකොමසාරිස්තුමාත් ඒ 
පැවැති සාකච්ඡාවලදී කිව්වා,  සැප්තැම්බර් මාසෙය් 15වැනිදාට 
ෙපර ෙමම සංෙශෝධන ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කර ෙදන්න 
බැරි නම් අෙපොස (සාමාන්ය ෙපළ) විභාගයට ෙපර ෙම් පළාත් 
පාලන මැතිවරණය පවත්වන්න බැහැ කියලා. සාකච්ඡා 
කිහිපයකදීම ඔහු පකාශ කළා, සැප්තැම්බර් මාසෙය් 15වැනිදාට 
ෙපර ෙමය සම්මත කර ෙදනවා නම් අෙපොස (සාමාන්ය ෙපළ) 
විභාගයට ෙපර මැතිවරණය පවත්වන්න හැකියාව තිෙබනවා කියා. 

ඒ නිසා සංෙශෝධන පිළිබඳ විධිමත් සාකච්ඡාවකුත් අවශ්යව 
තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම ඉක්මනින් සම්මත කර ගන්නත් අවශ්යව 
තිෙබනවා. කාලයක් සීමා නිර්ණය කිරීෙම් ෙකොමිසමට මුවා 
ෙවමින් ෙම් කටයුත්ත පස්සට ගියා. තව කාලයක් නව ඡන්ද 
කමයක් පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ෙම්ක පස්සට ගියා. දැන් 
සම්මත කර ගැනීම සඳහා තවත්  කල් දිය යුතු නැහැ. ඒ නිසා ගරු 
කථානායකතුමනි, අපි ඉල්ලන්ෙන්  අද අපි ෙම්ක විවාද කරමු 
කියායි.  අපට - මන්තීවරු කණ්ඩායමට - අමාත්යාංශෙයන් 
පැහැදිලි කිරීම් කරන්න. අපි එන්නම්. කාරක සභාවක රැස්ෙවලා 
සාකච්ඡා කරමු.  අපට අහන්න ෙදන්න එක එක සංෙශෝධනය 
ගැන. එතෙකොට නිලධාරි මහත්වරුන් අපට පැහැදිලි කරන්න. 
පැහැදිලි කරලා ෙහට දිනෙය් ඡන්දය ගන්න. තව දුරටත් ෙම්ක 
කල් දමන එකට අපට එකඟ ෙවන්න බැහැ. ෙමොකද, පළාත් 
පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත වීම කල් දැමීමත්, මැතිවරණය කල් දැමීමත් එකට ගැට 
ගැෙහන නිසායි. ෙමොකද, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වීම කල් 
යනවා නම් අනිවාර්ය ෙලස මැතිවරණය කල් යනවා. අෙප් 
ස්ථාවරය ෙම් අවුරුද්ද ඇතුළත ෙම් මැතිවරණය පැවැත්විය යුතුයි 
කියන එකයි.  

මැතිවරණය පැවැත්වීම තව දුරටත් කල් දමමින් සිටිනවා නම්, 
පළාත් පාලන ආයතනවල ඇති වී තිෙබන බිඳ වැටීම තවත් උග 
වනවා මිස එය යහපත් තත්ත්වයට පත් වන්ෙන් නැහැ. එම නිසා 
අපි ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, දැන් ඔබතුමා Committee 
Room එකකට කාරක සභාව කැඳවා එහිදී අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
සාකච්ඡා කරලා, සංෙශෝධන එකිෙනක පැහැදිලි කරන්න 
කියලායි, ඒ සංෙශෝධනවල අරමුණු පැහැදිලි කරන්න කියලායි. ඒ 
පිළිබඳව විධිමත් සාකච්ඡාවක් කරලා, ෙහට දිනෙය්දී 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙමය සම්මත කර ගනිමුයි කියන එක තමයි 
අෙප් ෙයෝජනාව වන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමනි, එෙහම නම් අපි  අපර භාග 1.30ට ඒ 

ගැන සාකච්ජා කරමු.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, පැහැදිලි කර ගැනීමක් තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද, ගරු  ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා? 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, සභානායකතුමා පළමුෙවන්ම අපට 

ඇඟිල්ල දික් කර ෙචෝදනාවක් කළා. ගරු කථානායකතුමනි, 
මැතිවරණ ෙනොපැවැත්වීම නිසා පළාත් පාලන ආයතන 
අකර්මණ්ය ෙවලා අද දිනට අවුරුදු 2යි, මාස 2යි දවස් 24ක් 
ගතෙවලා තිෙබනවා. මැතිවරණ ඉක්මනින් පවත්වන්න කියලා 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී අපි ෙයෝජනා ෙදකක් ඉදිරිපත් 
කරලා, ඒ සම්බන්ධෙයන් විවාද සිදු කරලා තිෙබනවා. එම නිසා 
ගරු සභානායකතුමනි, මැතිවරණ කල් දැමීෙම් සිහිනයක් ෙහෝ 
අපට නැහැ. කරුණාකර ඒ ෙචෝදනාව ඉල්ලා අස්කර ගන්න. 
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ගරු කථානායකතුමනි, ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමා දන්නවා, 
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා දන්නවා, ඔබතුමා දන්නවා, 
මැතිවරණය කඩිනම් කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විධියට අපි 
ෙමොන තරම් කැප වීමක් කළාද කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමාට සහෙයෝගය දීපු හැටි ඔබතුමා දන්නවා. ගරු විපක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා කියන කාරණයට අපි එකඟයි, ගරු 
කථානායකතුමනි.  

මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා සියලුම පක්ෂ නාකයින්ට ලියුමක් 
යවා තිෙබනවා. ෙම් ලියුෙම් පස්වන වගන්තිය බලන්න, ගරු 
කථානායකතුමනි. ෙම් සභාෙව් සිටින හැම පක්ෂ නායකයකුටම 
ෙම් ලියුම ලැබී තිෙබනවා. ෙමහි සඳහන් වනවා, "... වැදගත්ම 
කරුණ වන්ෙන් ෙනොපමාව ෙම් මස පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම 
පැවැත්වීමට පියවර ගැනීමයි." කියලා. එෙහම කියලා කියනවා, 
"2012 අංක 22 දරන පනෙත් සඳහන් ෙයෝජිත ෙකොට්ඨාස කමය, 
පරාජිත අෙප්ක්ෂිත ඡන්ද සඳහා වූ සමානුපාතික නිෙයෝජන කමය 
හා පූර්ණ සමානුපාතික කාන්තා නිෙයෝජනය යන කම තුනම 
එක්වරම භාවිත ෙවන ඡන්ද කමයක් පිළිබඳව කිසිදු අත් දැකීමක් 
ෙනොමැති බැවින් පනත  සම්මත වී ඡන්ද වීමසීම පැවැත්වීමට දින 
75ක කාලයක් මැතිවරණ ෙකොමිසම සඳහා අවශ්ය ෙව්." කියලා. 

ගරු කථානායකතුමනි, එතෙකොට ගරු අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමා කියන කාරණාව මතු ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා 
ෙයෝජනා කරන්ෙන් 6වැනි දා. ගරු සභානායකතුමනි, 6වැනි දා දිග 
වැඩි නම් ලබන සතිෙය් අඟහරුවාදා ෙම් සඳහා ෙවනම රැස්වීමක් 
කැඳවන්න. එතෙකොට කල් තිෙබනවා. විපක්ෂෙය් ගරු 
සංවිධායකතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් අපි ෙනොහිතපු කාරණා 
ෙගොඩක් ගැබ් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සභාවටම ෙම්ක අධ්යයනය 
කරන්න ෙම් ෙමොෙහොත වනෙකොට ලැබිලා තිෙබන්ෙන්, විනාඩි 
30ක කාලයක් විතරයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ගරු සභානායකතුමා එක්ක කථා කළා. පස ්වරු 1.30ට අපි 

කථා කරලා තීරණයක් ගනිමු. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, එක උදාහරණයක් ඔබතුමාට 

කියන්නම්. පළාත් පාලන ආයතනයක ඡන්ද විමසීමට අවම 
වශෙයන් එක් වර්ෂයකට ෙපර එම පළාත් පාලන ආයතනය තුළ 
පිහිටි යම් රාජ්ය ආයතනයක ෙසේවය කිරීම අවසන් ෙනොවූ එම 
පළාත් පාලන ආයතනය සඳහා නාම ෙයෝජනා ඉල්ලා සිටින යම් 
තැනැත්ෙතක් නුසුදුස්ෙසක් ෙවනවා. ෙම්වා ෛනතික පශ්න. දැන් 
ෙම් පනතට විරුද්ධව උසාවි යන්නත් බැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තව විනාඩි 120කට වඩා තිෙබනවා. අපි ෙම් ගැන කථා කරමු. 

That is the best thing. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, can I add one final word? ගරු කථානායකතුමනි, 

මැතිවරණය කල් ගිෙය් අෙප් වැරැද්ෙදන් ෙනොෙවයි. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි, හරි. දැන් අපි විවාදය ආරම්භ කරමු. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පසුගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙකොට්ඨාස සීමා නිර්ණය ෙකරුෙව් 

ඇමතිවරුන්ෙග් ෙගවල්වල. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම් අපි විවාදය ආරම්භ කරලා සාකච්ඡා කරලා 

තීරණයක් ගන්නම්. We will go ahead. [බාධා කිරීම්] ගරු 
සභානායකතුමා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, සමහර ෙකොට්ඨාස නාය ගියා වාෙගයි. 

ඒ තරම් දිගයි. [බාධා කිරීම්] කල් යන්න ෙහේතුව ඒකයි. [බාධා 
කිරීම්] අෙපන් ඇහුවාද? එදා අපි විපක්ෂෙය් හිටියා. අෙපන් 
ඇහුවාද? [බාධා කිරීම්] අෙපන් ඇහුවාද? අෙපන් ඇහුෙව් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොර රහෙසේයි ඒක ෙකරුෙව්. කල් ගිෙය් ඒක 
නිසයි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ෙයෝජනා කරනවා,  විවාදය ආරම්භ කරලා අපි පස් වරු 

1.30ට තීරණයක් ගනිමු කියලා. ෙම්ක ෙලොකු ගැටලුවක් 
ෙනොෙවයි.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඉතා වැදගත් වූ පශ්නයකුයි මම මතු කරන්ෙන්. අපි අද ආෙව්, 

මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් ෙයෝජනා අනුව ෙම් ෙගන එනු ලැබූ 
පාෙයෝගික සංෙශෝධන ඇතුළත් වූ සංෙශෝධිත පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත කරලා වහාම මැතිවරණයකට යාමටයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඔක්ෙකෝම එක මතයකයි ඉන්ෙන්, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
නමුත් කාරක සභා අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කිරීමට ෙයෝජනා 

කරන "සංෙශෝධන" යැයි කියන ඊනියා සංෙශෝධනවලින් ආණ්ඩු 
පක්ෂය ෙම් පශ්නය අවුල් කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඒ ගැන පස් වරු 1.30ට කථා කරමු. 
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක ආණ්ඩු පක්ෂය විසින් කරන ලද බරපතළ අපරාධයක්. 

විෙශේෂ දිනයක් නියම කරෙගන ෙහෝ අප ෙමහි අවසානයක් 
දකින්න ඕනෑ.   
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මුළු සභාවම එකඟයි.  

 

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) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද point of Order 

එක? අපි දැන් දිනට නියමිත වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරමු. ගරු 
චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා, ඔබතුමා නියමිත Seat එෙක් ෙනොෙවයි 
ඉන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]  

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
හරි, හරි. එෙහම තමයි. ෙපොඩ්ඩක් වැරැදුණා. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 

[බාධා කිරීම්]  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි දිනට නියමිත කටයුතු ආරම්භ කරමු. එෙහම 

ෙනොවුෙණොත්, එය අනවශ්ය ෙලස කාලය නාස්ති කිරීමක් වනවා. 
[බාධා කිරීම්] ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා. 

 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ෙයෝජනා කළ විධියට 6වන දා 

විවාදය ආරම්භ කරලා, අපට පුළුවන් අදාළ සංෙශෝධන අධ්යයනය 
කරලා- 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
විවාදය අද ආරම්භ කරනවා. [බාධා කිරීම්]   

 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
6වන දා අවසාන කරනවාද?  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අප අද පස් වරු 1.30ට පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී තීරණයක් 

ගන්නම්. එෙතක් ඉවසන්න. අපි දැන් ගරු සභාෙව් වැඩ ආරම්භ 
කරමු. ගරු සභානායකතුමා.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we will start the Debate.  පස් වරු 1.30ට රැස් ෙවලා 

තීරණයක් ගනිමු.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
All right.  

 
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) 
Hon. Speaker, can I make a clarification, please? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Hon. Speaker, when the Bill was originally presented, 

the Elections Commissioner stated that certain technical 
amendments had to be made for the purpose of having the 
election. Consequent to that, there were Party Leaders' 
Meetings; there was a consistent dialogue and 
subsequently amendments were made based on that 
dialogue. But if any Member in this House requires 
clarification of  those amendments, my officials are 
present  in a Committee Room and they are in a     
position to -  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We will discuss that at the Party Leaders Meeting. 

Now start the Debate.  

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) 

පනත් ෙකටුම්පත 
உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதா்தல்கள் 

(தி த்தம்) சட்ட லம்  
LOCAL AUTHORITIES ELECTIONS (AMENDMENT) 

BILL 
 

ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 

 
[11.22a.m.] 
 

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) 
I move, 
"That the Bill be now read a Second time."  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

Hon. Speaker, I present this Bill to amend the Local 
Authorities Elections (Amendment) Act, No. 22 of 2012. 
The pith and substance of this Bill is to facilitate the 
election.  When this Act, No. 22 of 2012 was brought 
about, due consideration was not given in regard to the 
manner in which the election should be held. Therefore, 
amendments  were needed to facilitate it. 

Consequent to that, the present Government brought 
in the Local Authorities Elections (Amendment) Act, No. 
1 of 2016 where we introduced female representation. 
That was a very progressive move in the history of our 
country where women were given a quota of 25 per cent. 
Whilst this dialogue was going on, there were requests by 
Party Leaders that there should be an increase in the quota 
of the PR system. Thereby, the 30 per cent was increased 
to 40 per cent to facilitate representation of all parties and 
when such amendment was brought about, the 
requirement of 25 per cent had to be brought in within the 
40 per cent. So taking into consideration all these aspects, 
I would say that this Bill is very progressive. 

Sir, various allegations have been made that we 
postponed this election. I would like to state to go on 
record in this House that at no stage has this Government 
postponed this election.  

ෙමම පනත සම්බන්ධ වූ සීමා නිර්ණය තුළින් සියලුම 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට සාධාරණයක් ඉෂ්ට වුෙණ් නැහැ. එය එක් 
පුද්ගලයකුෙග් අභිමතයට තමයි සිද්ධ වුෙණ්. ශී ලංකා නිදහස ්
පක්ෂෙය් අභිමතයට වුණත්  සීමා නිර්ණය හරියාකාරව කරපු නැති 
නිසා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඇමතිවරයා විධියට මට සීමා 
නිර්ණ අභියාචනා කියාදාමයකට යන්න වුණා. එම සීමා නිර්ණ 
අභියාචනා කියාදාමය යනෙකොට අපි පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලන 
නායකත්වය සමඟත් සාකච්ඡා කළා. අපට අවුරුදු එකහමාරක 
කාලයක් ඒ සඳහා අවශ්ය වුණා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙයක් අය 
ඇඟිල්ල දිගු කළත් සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂවල එකඟත්වයක් 
තිෙබනවා, ඒ සීමා නිර්ණ හරියාකාරව ෙනොෙකරුණු බවට. අෙප් 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත් සහභාගී වුණා. සියලුම 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ සමඟ සාකච්ඡා කිරීෙම්දී අපි කිව්වා, "ෙමම 
පනත සංෙශෝධනය කරන්ෙන් නැතිව සියලුම ෙද්ශපාලන 
පක්ෂවලට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න බැහැ." කියලා. ඒ පදනම 
යටෙත් තමයි අද ෙම් අමතර සංෙශෝධන පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  

Sir, I will make a brief statement at the end. At this 
stage, I will leave it to other Members to address the 
House.  

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා කථා 

කරන්න. ඔබතුමාට විනාඩි 15ක කාලයක් තිෙබනවා. 

[පූ.භා. 11.15] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම පළාත් පාලන ආයතන 

ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත  පිළිබඳව කරුණු 
කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු කථානායකතුමනි,  පළාත් 
පාලන ආයතන සාමාන්ය ජනතාවෙග් ජන ජීවිතයත් එක්ක ඉතා 
සමීප ආයතනයක් බව අපි දන්නවා. ඒ සමීප ආයතන කාලයක් 
මුළුල්ෙල්ම අකර්මණ්ය වීම සාමාන්ය පහළ කාර්යයන් සඳහා 
විශාල බලපෑමක් ඇති කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉක්මනින්ම පළාත් 
පාලන මැතිවරණය පවත්වා ඒ සඳහා සභික මන්තීවරුන් ෙතෝරා 
පත් කරෙගන එම පළාත් පාලන ආයතන ස්ථාපිත කිරීෙම් 
අවශ්යතාවක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  ගරු කථානායකතුමනි, 
පළාත් පාලන ආයතන පවිෂ් ට වීම හරහා අෙප් රෙට් 
ෙද්ශපාලනෙය් පබලතම නායකයන් ෙගොඩනැඟීම සඳහා අවශ්ය 
වන දායකත්වයත් සපයා තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමා 
ෙකොළඹ මහ නගර සභාෙව් නගරාධිපතිවරයා හැටියට නිල 
වශෙයන් ඔබතුමාෙග්  ෙද්ශපාලන ජීවිතය පටන් ගත් බව මට 
මතකයි. ඒ නිසා ෙමම ආයතනවල සභිකයන් අෙප් රෙට් 
ෙද්ශපාලන ගමන් ම ෙඟ් ඉදිරියටම ගමන් කරපු අවස්ථා ඕනෑ 
තරම් තිෙබනවා.  

ඒ පැති කිහිපෙයන්ම බලපුවාම ෙමය වැදගත්. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙමහි වැදගත්කම රඳා පවතින්ෙන් මැතිවරණය 
පවත්වා සභිකයන් ෙතෝරා පත් කර ගැනීම ගැනම ෙනොෙවයි. අපි 
ඒ පවත්වන මැතිවරණය, ඒ මන්තීවරුන් ෙතෝරා පත් කර ගැනීම 
සඳහා සකස් ෙකොට තිෙබන කමෙව්දය ෙමොන තරම් යුක්ති සහගත 
ද කියන කරුණත් එක්ක බැඳී පවතිනවා. පසු ගිය කාලෙය් 
ඉදිරිපත් කළ පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත ගැන 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ විධිමත් විවාදයක් පැවැත්වූෙය් නැහැ. ඒ 
ෙවලාෙව්දී එය ඉදිරිපත් කරපු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා 
අමාත්යවරයාෙගන් මම අවස්ථා ගණනාවකදීම විමසා සිටියා, එම 
ඡන්ද කමය ගැන ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සරලව පැහැදිලි කරන්න 
කියලා. ඔහු එය පැහැදිලි කිරීමටවත් භාජන කෙළේ නැහැ. ගරු 
කථානායකතුමනි, අපි දිගින් දිගටම ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටියා. 
අතාවුල්ලා අමාත්යවරයා එම පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කළත්, ඒ 
පිළිබඳ පැන නැඟුණු ගැටලුවලට පිළිතුරු ලබා දුන්ෙන් බැසිල් 
රාජපක්ෂ අමාත්යවරයා. ඔහු ඉතා පැහැදිලිව ඒ ෙමොෙහොෙත් 
පකාශ කර සිටියා, ෙමම පළාත් පාලන පනත් ෙකටුම්පත  එදින 
සම්මත කරලා ෙදන්න කියා. ෙමොකද, සීමා නිර්ණය ෙකොමිසම 
පත් කර ගන්න තිෙබනවා කියා. සීමා නිර්ණය ෙකොමිසම පමා 
වුෙණොත් ඒක දිගු කාලයක් ඇෙදන්න පුළුවන්, ඒ නිසා ෙමම 
පනත් ෙකටුම්පතට අවශ්ය වන සංෙශෝධන ෙවනත් අවස්ථාවලදී 
ෙගෙනනවා කියලා කියා සිටියා. හැබැයි, ඊට පසුව එක් 
අවස්ථාවකදී සංෙශෝධන ෙගන ආවත්, අපි අෙප්ක්ෂා කරන ලද 
සංෙශෝධනවලට ඒ අවස්ථාව විවෘත වුෙණ් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, පැවති මැතිවරණ කමය කියලා 
කියන්ෙන්, ජනතාවෙග් කැමැත්ත සාධාරණව පිළිබිඹු ෙවනවා 
ෙවනුවට එය මුළුමනින්ම විකෘතිව පිළිබිඹුවීමක්. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඕනෑම ඡන්ද කමයක් සකස් විය යුතුව 
තිෙබන්ෙන් ඒ  ඒ ෙද්ශපාලන ව්යාපාරවලට ජනතාව ෙමොන 
ආකාරෙයන් කැමැතිද කියන කාරණය මතයි. ඒ කැමැත්ෙත් 
සාධාරණ පිළිබිඹුවක්; සාධාරණ නිෙයෝජනයක් එම පළාත් පාලන 
ආයතනයක ෙහෝ පළාත් සභාවක ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුවක ෙහෝ 
ඇති විය යුතුව තිබුණා. නමුත් පැවැති ඡන්ද කමය ජනතාවෙග් 
කැමැත්ෙත් සාධාරණ පිළිබිඹුවක් නිෙයෝජනය වනවා ෙවනුවට, 
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කැමැත්ත සාධාරණව නිෙයෝජනය වනවා ෙවනුවට සිදු වන්ෙන් 
එය විකෘතියක් වීම. ගරු කථානායකතුමනි, සමහර ඡන්දවලට 
වටිනාකම ෙදගුණයක් එනවා. එය ඉතා ෙහොඳින් ඔප්පු කළ හැකිව 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, ඡන්ද පතිඵල ලැෙබන ආකාරයට. සමහර 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ලබා ගන්නා ඡන්ද 1, 2, 3, 4 කියලා ගණනය 
කරනෙකොට, සමහර ෙද්ශපාලන පක්ෂ ලබා ගන්නා ඡන්ද 2,4,6 
ආකාරෙයන් ගණනය ෙකෙරනවා. ඒ නිසා අනවශ්ය බලයක්, 
විකෘති බලයක් එම ඡන්ද කමය හරහා සකස් ෙවනවා. එම නිසා 
එම ඡන්ද කමය ෙවනස් කළ යුතුයි කියන ස්ථාවරෙය් අපි දිගටම 
හිටියා. පළාත් පාලන මැතිවරණය පමා ෙවනවා නම්, අපි නව 
ඡන්ද කමයකට සහභාගි ෙවනවා ෙවනුවට දැනට තිෙබන පැවති 
මනාප ඡන්ද කමය අනුව ඡන්දය පවත්වමු කියන ෙයෝජනාවත් අපි 
ඉදිරිපත් කළා.  

"එක්ෙකෝ, පැරැණිම ඡන්ද කමය අනුව අපි ඡන්දයකට යමු. 
එෙහම නැත්නම්, නව ඡන්ද කමයක් හදා ගනිමු" කියලා ෙයෝජනා 
කළා. හැබැයි ෙබොෙහෝ අයෙග් ෙයෝජනාව වුෙණ්, "පැරැණි මනාප 
ඡන්ද කමයට යන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ නිසා නව ඡන්ද කමයක් 
පිළිබඳ සාකච්ඡා කරමු" කියන එකයි. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ 
අනුව තමයි ෙමම ඡන්ද කමය සකස් වී තිෙබන්ෙන්. දැනට පවතින 
ඡන්ද කමය -පළාත් පාලන ආයතන සම්බන්ධෙයන් දැනට පවතින 
ඡන්ද කමය- විකෘති ඡන්ද කමයක්. ඒ ෙවනු වට තමයි ෙමම ඡන්ද 
කමය සකස් වුෙණ්.  

ගරු කථානායකතුමනි, පැවැති පැරැණි මනාප ඡන්ද කමය 
පධාන අංග ෙදකකින් සමන්විත වනවා. එකක්, සමානුපාතිකව 
මන්තීවරුන් සංඛ්යාව ෙතෝරා ගැනීම. යම් පළාත් පාලන 
ආයතනයක යම් පක්ෂයක් ලබා ගන්නා ඡන්ද සංඛ්යාව අනුව එම 
පක්ෂයට හිමි මන්තී ධුර සංඛ්යාව තීරණය කරනවා. ඒ කියන්ෙන්, 
සමානුපාතිකව එම පළාත් පාලන ආයතනය තුළ එම පක්ෂය ලබා 
ගන්නා ඡන්ද සංඛ්යාව අනුව එම පක්ෂයට හිමි මන්තී ධුර සංඛ්යාව 
තීරණය කරනවා කියන එකයි. හැබැයි මන්තීවරයා කවුද කියා 
තීරණය කරන්ෙන් ලබා ගන්නා මනාප අනුවයි. ෙමම නව 
ෙයෝජනාව අනුව, -එය වැදගත් ෙයෝජනාවක් කියා අපි හිතනවා,- 
යම් පළාත් පාලන ආයතනයකට යම් පක්ෂයක් ලබා ගන්නා ඡන්ද 
සංඛ්යාවට අනුරූපි වන පරිදි සමානුපාතිකව එම පක්ෂයට හිමි 
මන්තී ධුර සංඛ්යාව හිමි වනවා. ඒ නිසා පැරැණි ඡන්ද කමෙය් 
සමානුපාතික ෙකොටස ෙමම ඡන්ද කමෙයන් ආරක්ෂා වනවා. එම 
පළාත් පාලන ආයතන ඇතුෙළේ යම් පක්ෂයක් ලබා ගන්නා ඡන්ද 
පමාණයට සමානුපාතිකව එම පක්ෂයට හිමි මන්තී ධුර සංඛ්යාව 
තීරණය වනවා. ඊට පසුව ඒ මන්තීවරයා කවුද කියා දිනන 
ෙකොට්ඨාස අනුවත්, සියයට හතළිෙහේ ලැයිස්තු ව අනුවත් 
ෙත්රීමකට භාජන කරනවා. ඒ නිසා පැවැති මනාප ඡන්ද කමෙය් 
වැදගත්ම ගුණාංගය වූ සමානුපාතික ෙකොටස ආරක්ෂා වීම සිදු 
වනවා. රට තුළ විශාල ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා, මනාප ඡන්ද 
කමයට එෙරහිව. ෙකොට්ඨාසයට මන්තීවරයකු අවශ්යයි කියන 
ෙයෝජනාවත් තිෙබනවා. ෙමම ඡන්ද කමය ඒ ෙයෝජනාෙවනුත් 
සමන්විත ෙවනවා.    

එම නිසා දැනට පවතින විකෘති ඡන්ද කමයට වඩා, වඩාත් 
සාධාරණ ඡන්ද කමයක් ෙමම අලුත් ෙයෝජනාව හරහා සකස ් වී 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ සඳහා ආණ්ඩු පාර්ශව්ෙය් ෙද්ශපාලන 
කණ්ඩායම් වාෙග්ම, ගරු ඇමතිතුමා, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් ගරු 
මන්තීවරුන් විශාල දායකත්වයක් සපයා තිෙබනවා.  

මෑත කාලෙය් ලංකාෙව් ඡන්ද කමයක් හැදුණා නම්, අෙනකුත් 
පක්ෂවල අදහස් හා එම පක්ෂවල සාකච්ඡාවට බඳුන් කරමින් 
හැදුණු ඡන්ද කමය ෙම් ඡන්ද කමයයි කියන එක අපි කියනවා. මීට 
ෙපර සකස් වුණු ඡන්ද කම, 1978 ඡන්ද කමය ෙහෝ පසුගිය පළාත් 
පාලන ඡන්ද කමය ඒ ෙමොෙහොෙත් බලයට පත් වී තිබුණු ආණ්ඩුෙව් 

බල වුවමනාව නිෙයෝජනය කරමින් තමයි සකස් වුෙණ්. එම නිසා 
ෙම් සකස් වී තිෙබන ඡන්ද  කමයට අපෙග් විධිමත් ෙයෝජනා අපි 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. එම ෙයෝජනා පිළිබඳව අවශ්ය වන බර 
තැබීම කර, අවශ්යම සැලකිල්ලට ලක් කර එම ෙයෝජනා ෙමම 
සංෙශෝධනයට ඇතුළත් කර තිබීම පිළිබඳව අපි ගරු අමාත්යතුමාට 
විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, එම සාකච්ඡාව පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂ සහභාගි වූ 
සාකච්ඡාවක්. යම් යම් නායකයන් ෙම්කට සහභාගි වුෙණ් 
නැත්නම් එය ඒ නායකයන්ෙග් වැරැද්දක් මිසක් ඒ කියාවලිෙය්  
වැරැද්දක් ෙනොෙවයි. ෙමොකද හැම ෙදනාටම දැනුම්  දී තිබුණා. ඒ 
සඳහා උනන්දුව තිෙබන, ඒ ෙවනස් කිරීම් සඳහා පයත්නයක් දරන 
ෙබොෙහෝ ෙදනා  ඒ සඳහා විශාල කාලයක් වැය කරමින් මැදිහත් 
වුණා. එම නිසා සැලකිය යුතු සාකච්ඡාවට බඳුන් වී, විවාදයට 
බඳුන් ෙවමින් අද ෙමය සම්මත කිරීෙම් අවස්ථාවට පැමිණ 
තිෙබනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, අපි සාකච්ඡාවට බඳුන් කර තිෙබන, එෙහත් 
අවසන් ෙනොවුණු, තවමත් අපහැදිලි කරුණු කිහිපයක් තිෙබනවා. 
ඉන් පළමුවන කරුණ ෙමයයි. දැනට පවතින විකෘති ඡන්ද කමෙය් 
ආසන්න වශෙයන් ෙද්ශපාලන පක්ෂයකින් තරග වදින 
අෙප්ක්ෂකයකුට රුපියල් 5,000ක ඇප මුදලක් තැබිය යුතුව 
තිබුණා. ආසන්න වශෙයන් අෙප්ක්ෂකෙයෝ පන්දාහක්වත් 
ඉන්නවා.   ඒ කියන්ෙන්  රුපියල් මිලියන විසිපහක්- ලක්ෂ  ෙදසිය 
පණහක්-  යම් ෙද්ශපාලන ව්යාපාරයකට ඇප   බැඳීමට පමණක් 
පවතින ෙමම  ඡන්ද  කමය  හරහා අවශ්ය වනවා.  එය කිසිෙසේත්ම 
සාධාරණ නැහැ. ලක්ෂ ෙදසිය පණහක් ඇප මුදල් බැදීම සඳහා 
ෙද්ශපාලන ව්යාපාරයකට හිමි වීම යුක්තිසහගත නැහැ. එම නිසා 
ෙමම ඡන්ද කමය ගැන සාකච්ඡාෙව්දී අපි ෙම් ගැන 
එකඟතාවයකට ඇවිත් තිෙබනවා. පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරුන් 
විස්සක් නිෙයෝජනය කරන පාෙද්ශීය සභාවක ෙකොට්ඨාස 12ක් 
ති ෙබනවා කියා අපි හිතුෙවොත්, තරග වදින ෙකොට්ඨාසෙය් එක් 
අෙප්ක්ෂකෙයකුෙග් ඇප මුදල රුපියල් 1,500  දක්වා අඩු කළ 
යුතුය කියන ෙයෝජනාවට එකඟතාව ඇවිත් තිෙබනවා. නමුත්  එම 
ෙයෝජනාව  ෙමම සංෙශෝධනයට ඇතුළත් ෙවලා නැහැ. එෙසේ වූවිට 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙකො ට්ඨාස 12ක් තිෙබන තැනක  ඇප මුදල 
රුපියල්  18,000ක් පමණ ෙවන්ෙන්. නමුත් දැනට පවතින ඡන්ද 
කමය ගත්ෙතොත්, රුපියල් ලක්ෂ 250ක් යම් ෙද්ශපාලන 
ව්යාපාරයකට ඇප  තැබීම ෙවනුෙවන් වැය කරන්නට සිද්ධ 
ෙවනවා. එය කිසිෙසේත්ම යුක්ති සහගත නැහැ. ඔබතුමා කලින් 
සාකච්ඡාෙව්දී එම මුදල රුපියල් 2,500ක් විය යුතුව  කියන 
ෙයෝජනාවට එකඟ වී තිබුණා.   අපි ෙයෝජනා කළා,  තරග වදින 
අයෙග් පමණක් ඇප මුදල රුපියල් 1,500ට අඩු කරමු කියා. 

ලැයිස්තුෙව් ඉන්න අය ඇප බඳින්න ඕනෑ නැහැ. ඇප බඳින්න 
ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් ඒ ෙකොට්ඨාසෙය් තරග වදින පුද්ගලයා. ඇප 
මුදල් රාජ සන්තක ෙවනවාද, නැද්ද කියා තීරණය ෙවන්ෙන්  එම 
ෙකොට්ඨසෙය් ඡන්ද  පමාණය අනුව. එෙසේ නැතිව ලැයිස්තුවක් 
කිසිෙසේත්ම ඇප කියාවලියකට සම්බන්ධ කර ගත යුතු නැහැ. 
තරග වදින ෙකොට්ඨාසෙය් එක අෙප්ක්ෂකෙයකු ෙවනුෙවන් ඇප 
මුදල රුපියල් 1,500ක්  විය යුතුය කියන ෙයෝජනාව තමයි අෙප් 
පාර්ශ්වෙයන් ඉදිරිපත් කෙළේ.  එය සංෙශෝධනයට ඇතුළත් විය 
යුතුයි. 

ඊළඟට ගරු කථානායකතුමනි, විශාල ෙලස සාකච්ඡාවට 
බඳුන් වූ තවත් කාරණයක් තිෙබනවා.  දැනට පවතින ඡන්ද  කමය 
පවතිද්දී ගරු අගාමාත්යතුමා විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කළා,  සභාව ඇතුෙළේ කාන්තා නිෙයෝජනය මන්තීවරු 
සියයට 25ක් විය යුතුය කියා.  දැනට පවතින ඡන්ද කමෙය් නම් 

923 924 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එම සියයට 25 පිටස්තරෙයන්ම ලබා දීමක් තමයි සිද්ධ වුෙණ්. 
එවිට කාන්තා මන්තීවරියන්ෙග් සංඛ්යාව සියයට 25 ෙහෝ තරග 
වැදී ජයගහණය කරනවා නම් එය  විසිපහට වැඩි වීෙම් හැකියාව 
තිබුණා. නමුත් එය සකස් වී  තිෙබන ආකාරය අනුව,"සභික 
මන්තීවරියන් සංඛ්යාව ෙයෝජනා විය යුතුය" කියන ෙයෝජනාව මත 
පැන නඟින ගැටලුවක් තිෙබනවා. එෙසේ නම් දැන් මන්තීවරුන්ෙග් 
සංඛ්යාව පිටින්ම සියයට 25ක් ලබා ෙදන්නට ගි ෙයොත් එය 
එ ෙකොෙළොස්දහසකට ආසන්න පමාණයක් වැඩි ෙවනවා. එම නිසා 
ෙමම ඡන්ද කමය වැඩිපුරම සැලකිල්ලට භාජන කෙළේ, ෙමම ඡන්ද 
කමය ෙතෝරා පත් වීම ඇතුෙළේ කාන්තා නිෙයෝජනෙය්  
සම්භාවිතාව වැඩි  කරන්ෙන් ෙකෙසේද කියන එකයි. එය විතරයි 
ඡන්ද කමයත් ඇතුළට  කාන්තාවන්ෙග් නි  ෙයෝජනය ඇතුළත් කළ 
හැකි වන්ෙන්. ෙමොකද, මන්තීවරුන්ෙග් සංඛ්යාව නිශ්චිත කරනවා 
නම් අනිවාර්යෙයන්ම එය පිටස්තරව ලබා දිය යුතුයි. මන්තීවරුන් 
ගණන නිශ්චිත කරන්ෙන් නැතිව සියයට 25ක නිෙයෝජනයක් 
ලබාගැනීෙම් අවස්ථාව හදනවා නම් කාන්තාවන්ෙග්  ෙතෝරා පත් 
වීමට තිෙබන සම්භාවිතාව වැඩි කිරීම තමයි කළ යුතු වන්ෙන්.  

ඒ අනුව ගරු කථානායකතුමනි, සභාෙව් මුළු සභික 
සංඛ්යාෙවන් සියයට 10ක් තරග වදින ලැයිස්තුවක කාන්තාවන් 
නිෙයෝජනය විය යුතුයි. උදාහරණයක් හැටියට ෙකොට්ඨාස 12ක් 
තිෙබනවා නම්, මන්තීවරු සංඛ්යාව 20ක් ෙවනවා. එෙහම නම් 
ෙකොට්ඨාස 12 ඇතුෙළේ අවම වශෙයන් කාන්තාවන් ෙදෙදනක්වත් 
තරග වැදිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ලබා ෙදන අමතර නාම ෙයෝජනා 
ලැයිස්තුෙව් සියයට 50කට වැඩි පමාණයක් කාන්තාවන්ෙගන් 
සමන්විත විය යුතුයි. ඒ නිසා ෙමම ඡන්ද කමය ඇතුෙළේ තමයි 
කාන්තාවන්ෙග් නිෙයෝජනය සියයට 25 ෙහෝ සියයට 25 
ආසන්නවීම ෙහෝ සියයට 25 ඉක්මවා යාම සකස්ෙකොට 
තිෙබන්ෙන්. එය පිටස්තර ඉල්ලීමක් ෙනොෙවයි. වඩාත් 
පජාතන්තවාදීත් ඒකයි කියලා මම හිතනවා. ඒ කියන්ෙන් ඡන්ද 
කමය ඇතුෙළේ කාන්තාවන් ෙතෝරා පත් කර ගැනීමට දමා තිෙබන 
සම්භාවිතාව වැඩි කිරීම. ඒ අනුව අපි විශ්වාස කරනවා, ෙමම ඡන්ද 
කමය ඇතුෙළේ  කාන්තාවන්ෙග් අවම නිෙයෝජනය සියයට 25 ෙහෝ 
25 ආසන්නෙය් ෙහෝ ඊට වඩා වැඩිවීෙම් ඉඩකඩක් තිෙබන බව. 
හැබැයි, ෙම් සංෙශෝධනෙය් අපැහැදිලිකමක් තිෙබනවා, කුඩා 
පක්ෂවලට මන්තී ධුර ෙදකක් හිමි වුෙණොත් ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද, 
ඒ අයෙගන් සියයට 25ක් කාන්තාවන්ෙගන් සකස් ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා. ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙයෝජනා 
කෙළේ සභිකයන් එක්ෙකෙනක් ෙහෝ ෙදන්ෙනක් වන අවස්ථාෙව්දී 
කාන්තාවන්ෙග් නිෙයෝජනය අනිවාර්ය කළ යුතු නැහැ කියන 
එකයි. ඔවුන්ට කැමැති නම් කාන්තාවක් නම් කරන්න පුළුවන්. 
අකැමැති නම් ඒ එක්ෙකනා පුරුෂ පාර්ශ්වෙයන් විය හැකියි. 
එෙහම නැත්නම් ෙදෙදනාම පුරුෂ පාර්ශ්වෙයන් විය හැකියි. 
හැබැයි, යම් සභාවක තිෙදෙනක් නිෙයෝජනය කරන අවස්ථාවකදී 
අනිවාර්ය කාන්තා නිෙයෝජනයක් ලබා දිය යුතුයි කියන 
ෙයෝජනාවට අපි එකඟයි. එතෙකොට ෙපොදුෙව් සියයට 25ක් කියලා 
නිෙයෝජනය තිබුණත්, කුඩා පක්ෂවලට මන්තී ධුර තුනක් හිමි 
ෙවන අවස්ථාවකදී අනිවාර්ය ෙලස එතැන කාන්තා නිෙයෝජනයක් 
සකස් වීෙමන් ෙපන්නුම් කරන්ෙන් එම පක්ෂවල කාන්තා 
නිෙයෝජනෙය් පතිශතය සියයට 33ක් බවයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, එක් මන්තීවරෙයක් පත්ෙවන අවස්ථාෙව්දී ඇය 
කාන්තාවක් විය යුතුයි කියා තීරණය කිරීමට අපි එකඟ නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම ෙදෙදෙනක් පත්ෙවන අවස්ථාවකදී එක් අෙයක් 
කාන්තාවක් පමණක් විය යුතුයි කියා තීරණය වීමත් යුක්ති සහගත 
නැහැ. ඒ අය කාන්තාවන් විය හැකියි; ෙනොවිය හැකියි. 
උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්, අෙප් පක්ෂෙය් තනි මන්තීවරයා 
පත් වූ අවස්ථාවලත් කාන්තා මන්තීවරියක් පත් කරලා තිෙබනවා. 
අපට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් එක මන්තීවරයායි. ඒ, වාරියෙපොළ, 

ෙදහිවල - ගල්කිස්ස වාෙග් නගර සභාවල සහ අරලගන්විල වැනි 
පාෙද්ශීය සභාවල. ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් 
ෙයෝජනාව තිෙබන්ෙන් ෙදෙදෙනක් එන තැන කාන්තා 
නිෙයෝජනය අනිවාර්ය කළ යුතු නැහැ කියන එකයි. හැබැයි, 
තිෙදෙනක් එන අවස්ථාවකදී ඒ තිෙදනාෙගන් එක්ෙකෙනක් 
කාන්තාවක් විය යුතුයි කියා අනිවාර්ය කිරීමට අපි එකඟයි. 
එතෙකොට යම් කුඩා පක්ෂයකට මන්තී ධුර තුනක් හිමි ෙවනවා 
නම්, ඒ එක් අෙයක් කාන්තාවක් විය යුතුයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, එතෙකොට ඔවුන්ෙග් පක්ෂවල කාන්තා 
නිෙයෝජනය සියයට 33ක් හැටියට සකස් ෙවනවා. පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරියන්ෙග් කාන්තා සංසදය ෙම් කාන්තා නිෙයෝජනය 
වර්ධනය කිරීම සඳහා විශාල උනන්දුවක් දැක්වූ ආකාරය මම 
දැක්කා. එම සංසදෙය් ඉල්ලීම් සහ ෙයෝජනා මත, අපි ඊට ෙපර 
එන ලද එකඟතාවන් පවා ෙවනස් කළා. ඒකයි ගරු 
කථානායකතුමනි, වැදගත්කම තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, 
එතුමියන්ලාෙග් කාන්තා සංසදය කාන්තාවන්ෙග් නිෙයෝජනය 
වැඩි කර ගැනීම ෙවනුෙවන් විශාල උනන්දුවක් දැක්වූවා. එම නිසා 
ෙම් ඡන්ද කමය පිළිබඳව එතුමියන්ලා ඇවිල්ලා විශාල 
සාකච්ඡාවක් සිදු කළා. එතුමියන්ලා වැඩි උනන්දුවකින් ෙම් 
සාකච්ඡාව ෙවනුෙවන් මැදිහත් වුණා. ඒ නිසා ඊට ෙපර 
සාකච්ඡාවකදී එන ලද එකඟතාවන් - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන ෙව්ලාව අවසාන 

වී ෙගන එනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අෙප් පක්ෂයට ලබා දී තිෙබන කාලෙයන් ෙපොඩි ෙව්ලාවක් 

ගන්නවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමාට ලබා දී තිෙබන 

ෙව්ලාෙවන්ද? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. ගරු කථානායකතුමනි, අපි පූර්ව එකඟතාවකට ඇවිත් 

තිබියදී පවා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරියන්ෙග් ෙයෝජනා සහ 
ඔවුන්ෙග් ඉල්ලීම් පදනම් කර ගනිමින් සැලකිය යුතු ෙලස 
කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි වීෙම් දිසාවට සංෙශෝධන ඇතුළත් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මම හිතන විධියට කාන්තාවන්ෙග් 
නිෙයෝජනය සකස් ෙවන ආකාරය ටිකක් වැඩිපුර සාකච්ඡාවට 
බඳුන් විය හැකියි, ගරු කථානායකතුමනි. කලින් හරි පැහැදිලියි, 
සභාෙවන් සියයට 25ක් පිටස්තරෙයන්ම ලබා දීම. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් පැන නඟින්ෙන් නැහැ. නමුත් දැන් 
සභික සංඛ්යාව වැඩි වීම නිසා එෙසේ පිටස්තරෙයන් ලබා දීෙම්දී 
ෙදගුණයකට වඩා වැඩි පමාණයකින් අෙප් මන්තීවරුන් සංඛ්යාව 
වැඩි ෙවනවා, පළාත් සභාෙව්. මම හිතන විධියට එය කිසිෙසේත්ම 
යුක්තිසහගත නැහැ. එය අෙප් රෙට් ජනතාව ඉවසන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා කාන්තා අෙප්ක්ෂකයන් ගණන වැඩි කිරීමත්, ෙතෝරා පත් 
ෙවන අයෙගන් යම් කාන්තාවන්  පමාණයක් නිර්ෙද්ශ කිරීමත් 
හරහා එම සභාව තුළ මන්තීවරියන්ෙග් වැඩි නිෙයෝජනයක් සකස් 
කර ගැනීම ෙවනුෙවන් ෙමම ඡන්ද කමෙය් විශාල බලපෑමක් 
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සහිත පදනමක් සකස් කළා. ගරු කථානායකතුමනි, මම හිතන 
විධියට ඒක තමයි කළ හැකි වන්ෙන්. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමා 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන සංෙශෝධන හරියටම නිශ්චිත නැහැ. ඒ නිසා 
සියයට 20ට වඩා අඩු ඡන්ද පතිශතයක් ලබා ගන්නා යම් 
ෙද්ශපාලන ව්යාපාරයක් මන්තී ධුර එකක් ෙහෝ ෙදකක් ලබා 
ගන්නා අවසථ්ාවකදී එය අනිවාර්ය වන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, මන්තී 
ධුර තුනක් ලබා ගන්නා අවස්ථාවකදී අනිවාර්ය ෙලස කාන්තාවක් 
ඇතුළත් විය යුතුයි කියන සංෙශෝධනය ඇතුළත් විය යුතුයි කියන 
එකයි අෙප් ෙයෝජනාව ෙවන්ෙන්. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Hon. Speaker, may I be permitted to state this? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, please. 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
The request made by the Hon. Anura Kumara 

Dissanayake that if only three members are elected, a 
woman should be nominated will also be considered and 
will be added as one of the further Amendments.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. Thank you.  

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරලා 
අවසන්ද? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් කථාව මම අවසන් කරන්නම්.  

ඊළඟ කරුණ තමයි අද උෙද් මතු වුණු සාකච්ඡාව. ඒ 
කියන්ෙන් ෙමය සම්මත කර ගැනීම සඳහා අපි තව ෙකොපමණ 
කාලයක් ගන්නවාද කියන එක. ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
සම්මත කරලා තිෙබනවා. 

ලංකාෙව් පළමුවැනි වතාවට හදිසි පනතක් ෙලස ඒ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සාකච්ඡා කළා.  ඒ විධියට ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් හදිසි පනතක් ෙලස අපි සාකච්ඡා කර 
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයත් දිගු කාලයක් එළිෙය් 
සාකච්ඡා කළා. නමුත් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ දිගු කාලයක් 
සාකච්ඡා කිරීමට ඉඩ ලබා ෙදමින් ෙනොෙවයි සම්මත කෙළේ. ඒවා 
අත්යවශ්ය සාධක. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ෙමහිදී 
අනිවාර්ය ෙලස පළාත් පාලන ඡන්දය ඉක්මනින්ම පැවැත්විය 
යුතුය කියන සාධකය පැන නැඟී තිෙබනවා. ගරු ඩලස ්
අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා එතුමාට ලැබුණු ලිපියක් ගැන කිව්වා. මා 
ඒ ගැන දන්ෙන් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමා මා එක්ක එකඟ ෙවනවා 
ඇති, අපත් සම්බන්ධ වූ සාකච්ඡාවකදී සහ තවත් අවස්ථා 
කිහිපයකදීම සැප්තැම්බර් 15වැනි දාට ෙපර ෙමම පනත් 

ෙකටුම්පත pass කර ෙදනවා නම්  G.C.E. (O/L)  විභාගයට 
කලින් ඡන්දය පවත්වනවා කියලා මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා 
කිව්ව බවට. පසුව එතුමාෙග් ස්ථාවරය ෙවනස් ෙවලාද කියලා මා 
දන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අවස්ථා ෙදකකදී එතුමා කිව්ෙව් 
සැප්තැම්බර් 15වැනි දාට ෙපර ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර 
ෙදනවා නම් G.C.E. (O/L) විභාගයට - ෙදසැම්බර් 7වැනි දාට- 
කලින්  ඡන්දය පවත්වන්නම් කියන එකයි. ඒක තමයි තිබුණු 
ස්ථාවරය.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා මම හිතන්ෙන් එතැන සහභාගි 
වුණු කණ්ඩායෙම් හැම මන්තීවරයකුටම ෙම් ඡන්ද කමය පිළිබඳව 
පුළුල් අවෙබෝධයක් එන්න ඕනෑ කියලායි. ඒක හරි. ඒ නිසා ඒ 
ඉල්ලීම යුක්ති සහගතයි. ඒක කිසිෙසේත්ම අසාධාරණ ඉල්ලීමක් 
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා අපි හැම ෙදනාටම බැරිද, අද දිනෙය් ඒක 
පුළුල්ව සාකච්ඡා කරන්න? මම හිතන විධියට පුළුවන්. ඡන්ද 
කමයක් තිෙබන්ෙන්; නිලධාරි මහත්වරු ඇවිල්ලා ඉන්නවා; 
මන්තීවරුන්ට ෙවලාවක් ෙදන්න; අපි ඒ ෙවලාවට සහභාගි 
ෙවන්නම්. මීට කලිනුත් සංෙශෝධනයක් පිළිබඳව අපි ෙමෙහම 
සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. නිලධාරි මහත්වරුන් ලවා අපට 
සම්පූර්ණ පැහැදිලි කරවීමක් කරන්න. අපට පැන නඟින ගැටලු අපි 
විමසන්නම්. එතැනදී නිරාකරණය කර ගන්න ෙද්වල් තිෙබනවා 
නම් තවත් කාලයක් ගන්න එක සාධාරණයි.  හැබැයි,  හිතා මතා 
ෙමය පමා කළ යුතු නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම්ක 
කියන්ෙන් අපි ෙමය අද ෙහෝ ෙහට සම්මත ෙනොකර පස්සට 
දැම්ෙමොත් අඟහරුවාදා සම්මත වන්ෙන් නැහැ. මම ඒක 
වගකීෙමන් කියනවා. ඒක සිදු ෙවන විධිය මම දන්නවා. ඒකයි 
ෙමෙහම කියන්ෙන්. පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වීම වැළැක්වීම 
ෙවනුෙවන්; කල් දමා ගැනීම ෙවනුෙවන් තර්ක හදනවා නම් 
අපටත් ෙගොඩක් තර්ක හදන්න පුළුවන්.  හැබැයි, අපි හැම ෙදනාම 
ෙම්ක ඉක්මනින් සම්මත කර ගත යුතුය කියලා ෙයෝජනාවකට 
එනවා නම්, අපි හැම ෙදනාම යම් සාකච්ඡාවක් හරහා ෙමය 
සම්මත කර ගැනීම සඳහා උත්සාහ දැරිය යුතුයි. ඒ නිසා තමයි අපි 
කිව්ෙව් අපි අද දිනෙය් විවාදය කරමු කියලා. අද දිනෙය් අධ්යයනය 
කරන්න ඕනෑවටත් වඩා වැඩි කාලයක් තිෙබනවා. අපට තව 
සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. තවත් කණ්ඩායම් මුණගැෙහන්න 
පුළුවන්. ෙහට හවස කාරක සභා අවස්ථාව කැඳවලා  ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීම තමයි අපෙග් ෙයෝජනාව, ගරු 
කථානායකතුමනි. ෙමොකද, අද ෙහෝ ෙහට ෙම්ක සම්මත කර 
ගත්ෙත් නැත්නම් සම්මත කරගන්ෙන් කවදාද කියලා කියන්නත් 
බැහැ. අර "ඉබ්බා දියට දැම්මාම ඇන්නෑෙව් කිව්වා වාෙග්" ෙම්කට 
ආණ්ඩුව ටිකක් කැමැතිත් ෙවයි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපිට ඕනෑ ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අද සම්මත කර ගන්නයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි අද කථා කරමු.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, "ඉබ්බා දියට දැම්මාම ඇන්නෑෙව් 

කිව්වා වාෙග්" ආණ්ඩුවත් මතුපිටින් ඔෙහොම කිව්වාට, අෙනක් 
පැත්ෙතන්, ෙම්ක ඇෙදනවාටත් ෙපොඩි කැමැත්තක් තිෙබනවා.   

මට එෙහම දැෙනනවා. සැප්තැම්බර් 6 කියලා ඔබතුමන්ලා 
දිනයක් දීලා තිබුණා. ෙකොෙහොමද එෙහම දිනයක් දුන්ෙන්? අපි 
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එෙහම කථා කරලා නැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයන් අෙප් ෙයෝජනාව 
ෙම්කයි. තව කාට හරි ෙවන ෙයෝජනා තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත් 
අෙප් ෙයෝජනාව වන්ෙන්, ''ඉබ්බා දියට දැම්මාම ඇන්නෑෙව්'' 
කියන ෙයෝජනා නැතිව, ෙමය සම්මත කිරීම කල් දැමීම සඳහා 
දරන පයත්නයට ඉඩ ෙනොදී, ෙම් ගැන නැවත පුළුල් සාකච්ඡාවකට 
ඉඩ ලබා ෙදමින් ඉක්මනින්ම සම්මත කර ගැනීමයි. ඒ සඳහා 
ආණ්ඩුව කටයුතු කරනු ඇතැයි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු 
කථානායකතුමනි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විජිත ෙහේරත් මැතිතුමාෙග් ෙව්ලාෙවන් ඔබතුමාට විනාඩි 

5ක් ලබා දී තිෙබනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අනුර දිසානායක මන්තීතුමා එතුමාෙග් 

සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කළා. මම ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙයන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් සංෙශෝධන තිෙබනවා නම් දැන් 
ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. අද අෙප් නිලධාරින් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. 
ඒ නිසා අපට  ඒවා ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. [බාධා 
කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. දැන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 
කරන්න. අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා එතුමන්ලාෙග් 
සංෙශෝධන දැන් ඉදිරිපත් කළා. ඒ නිසා ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
සංෙශෝධනත් ඉදිරිපත් කරන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මැතිතුමා. 

 
[පූ.භා. 11.37] 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන මැතිවරණය ෙමොන 

ෙහේතුවක් නිසා පමාද වුණත්, ඒ පමාදය නිසා ෙම් රෙට් ජනතාවට 
තමන්ෙග් ජනතා නිෙයෝජිතයන් ෙතෝරා ගැනීමට ඇති අයිතිය 
අහිමි වුණු බව මම පළමුෙවන් සඳහන් කරන්න අවශ්යයි. ඒකට 
හුඟක් ෙහේතු තිබුණා. සමහර ෙහේතු සාධාරණයි; සමහර ෙහේතු 
සාධාරණ නැහැ. නමුත්, අපි කල්පනා කළා ෙම් කියාවලිය කඩිනම් 
කර ගන්න; ෙම් කියාවලිය ඉක්මනින්ම කරන්න. තිබූ තාක්ෂණික 
ගැටලු විසඳා ෙගන, ෙම් පශ්නය විසඳාලීම සඳහා උනන්දුෙවන් 
කටයුතු කිරිම ගැන ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මැතිතුමාට මා 
ස්තුතිවන්ත වනවා.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැටියට අපට කිසිම වුවමනාවක් 
නැහැ, ඡන්ද විමසීම් පමාද කරන්න. ෙම් පළාත් පාලන මැතිවරණ 
සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත සම්මතවීම පමාද කරන්න අපට 
කිසිම වුවමනාවක් නැහැ. අෙප් අෙප්ක්ෂාව තිබුෙණ් අද දින ෙමම 
කටයුතු අවසන් කරන්නයි. ඒ සඳහා එකඟතාවක් ලැෙබනවා නම්, 
අපට එය කරන්න පුළුවන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කියාවලිෙය් ඉතිහාසය පිළිබඳව 
විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න  අවශ්යයි. මීට කලින් පළාත් පාලන 
ආයතන ඡන්ද විමසීම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව් 
ඉතා වැදගත් පශ්න ගණනාවක් මතු වුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, එම පනත් ෙකටුම්පතට මවිසින් 
සංෙශෝධන 10ක් ඉදිරිපත් කළා.  එවකට පළාත් පාලන විෂයය 
භාරව හිටපු අමාත්යතුමා ෙපොෙරොන්දු වී තිෙබනවා කඩිනමින් 
ෙමය සම්මත කර ගත යුතු නිසාත්, ඉදිරිපත් කරන විෙරෝධතාවන් 
සහ සංෙශෝධන ඉතා බරපතළ නිසාත්, අනිවාර්යෙයන් 
මැතිවරණයට ෙපර ෙකෙරන්නාවූ සංෙශෝධන හරහා අෙප් මතයට 
ඉඩ ෙදන බවට. එය හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවලා 
තිෙබනවා. 

නමුත් එය සිදු වුෙණ් නැහැ. ඒ ෙවනුවට සිදු වුෙණ් ඉතාම 
බරපතළ, හිතුවක්කාර සීමා නිර්ණ කියාදාමයයි. ඉතාම බරපතළ 
විධියට ජනතා නිෙයෝජනය අහිමි කරන්න, විෙශේෂෙයන්ම සුළු මත 
දරන පක්ෂවල නිෙයෝජනය අහිමි කරන්න, දවිඩ, මුස්ලිම් 
නිෙයෝජනය අහිමි කරන්න, ඇතැම් පෙද්ශවල තිබුණු ඒ 
ෙද්ශපාලන සමතුලිතතාව  කඩා බිඳ දමන්න හැකි වන ආකාරයට 
කෘතිම සහ උපකමශීලි ආකාරයට සීමා නිර්ණය කළා. අෙප් රජය 
බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ ෙම් පශ්නය විසඳීෙම් වගකීම අපට 
පැවරුණා. ඒ සීමා නිර්ණය සඳහා දීර්ඝ කාලයක් ගත වුණා. ඉන් 
පසුව, ඒ පනතට ආෙව්ණිකව තිබුණු තාක්ෂණික ෙදෝෂ 50ට වැඩි 
ගණනක් තිෙබන බව ෙපනී ගියා. මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාවත් 
ඒ ෙදෝෂ ෙපන්වා දුන්නා. ඉන් පසුව තිබු ෙණ් පතිපත්තිමය කාරණා 
විසඳාගන්නයි. අෙප් රට ෙද්ශපාලනය තුළ කාන්තා නිෙයෝජනය 
පැත්ෙතන් ඉතාම පසුගාමී තැනකයි ඉන්ෙන්. ෙලෝකෙය් පථම 
අගමැතිනිය අපි බිහි කළත්, අවුරුදු 11ක් රට පාලනය කරපු 
ජනාධිපතිතුමියක් ෙම් රෙට් හිටියත්, බිම් මට්ටමින්, ගම් මට්ටමින්  
මතුෙවලා ෙද්ශපාලනය කරන කාන්තාවන් ෙම් රෙට් පළාත් 
පාලනෙය්, පළාත් සභාෙව් ෙමන්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් අඩුයි. 
''ඇත්ෙත්ම නැහැ'' කියලා මම කියන්ෙන් නැහැ.  එවැනි දුෂ්කර 
තත්ත්ව යටෙත් ෙද්ශපාලනය කරන කාන්තාවන් සියලු ෙදනාටම 
මෙග් ෙගෞරවය හිමි ෙවන්න ඕනෑ.  

සාධාරණ කාන්තා නිෙයෝජනය ව්යවස්ථාදායක කියාවලිය තුළ 
සනාථ කරන්න, පජාතන්තවාදී නිෙයෝජිතත්වය තුළ තහවුරු 
කරන්න ෙලෝකය විවිධ තාක්ෂණික උපකම භාවිත කර තිෙබනවා. 
ඇතැම් ෙවලාවට පළමුවැනි අදියර විධියට නීතිෙයන් ශක්තියක් 
දීලා කාන්තාවන්ෙග් නිෙයෝජිතත්වය තහවුරු කළ යුතු වනවා. ඒ 
නිසා තමයි ගරු අගාමාත්යතුමා ෙම් රෙට් පළාත් පාලන ආයතන 
තුළ කාන්තා නිෙයෝජිතත්වය අවම වශෙයන් සියයට 25ක්වත් 
පැවතිය යුතුය කියන ෙබොෙහොම පැහැදිලි පතිපත්තිය නීතිගත 
කෙළේ. ඒක ඉතාම පගතිශීලි පතිපත්තියක්. ඒෙකන් ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැහැ, කාන්තාවන්ෙග් නිෙයෝජනය සියයට 25යි කියලා. අවම 
නිෙයෝජනය සියයට 25යි. අවමය වූ සියයට 25න් පටන් අරෙගන 
ඒ ලබා ෙදන අවස්ථාව තුළ සියයට 50ට යන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවා. අෙප් රෙට් කාන්තාවන්  සියයට 53ක් ඉන්නවා. සියයට 
53ක් කාන්තාවන් ඉන්න රෙට් නීතිඥ වෘත්තිය තුළත් කාන්තාවන් 
බහුතරයක් ඉන්නවා. 

ෛවද්ය වෘත්තිය තුළත් අතිමහත් බහුතරයක් කාන්තාවන් 
ඉන්නවා. ෙම් රෙට් රාජ්ය පරිපාලන ක්ෙෂේතය තුළත් අතිමහත් 
බහුතරයක් කාන්තාවන් ඉන්නවා. අෙප් රෙට් සංස්කෘතිය තුළ, 
තීරණ ගැනීෙම් කියාදාමය තුළ කාන්තාවන් පිළිගන්නවා; තැනක් 
ෙදනවා; ඔවුන්ට ඇහුම්කන් ෙදනවා. අෙප් රෙට් කාන්තාවන් 
සමාන ෙලස ෙනොෙවයි, සමහර ෙව්ලාවට යම් උත්තරීතර 
තත්ත්වයකින් අගය කරනවා. එෙහව් රටක, එෙහම සංසක්ෘතියක් 
තිෙබන රටක, ෙද්ශපාලන නිෙයෝජනය තුළ පමණක් කාන්තාවන් 

929 930 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 



2017 අෙගෝස්තු 24 

පසුපසට ගියා. ඒකට ප් රධාන ෙහේතුවක් වුෙණ් ෙම් මනාප 
මැතිවරණ ක් රමය. කාන්තාවකට විතරක් ෙනොෙවයි, සාමාන් ය 
උගත් පිරිමිෙයකුටවත් දරා ගන්නට බැරි තරම් ඉතාම බරපතළ, 
මිල අධික, ශමය වැය වන, ගෘහ ජීවිත කඩා වැෙටන මැතිවරණ 
කමයක් තමයි ෙම් මනාප මැතිවරණ කමය. එම නිසා අපි 
පතිපත්තියක් විධියට ෙම් මනාප මැතිවරණ කමය පාෙද්ශීය සභාව, 
පළාත් සභාව සහ පාර්ලිෙම්න්තුව කියන ආයතන තුෙනන්ම 
අෙහෝසි කරන්න  අෙප්ක්ෂා කරනවා.  එහි පළමුෙවනි පියවර 
විධියට ෙම් අලුත් මැතිවරණ කමය තුළ මනාප කමය 
සම්පූර්ණෙයන්ම අෙහෝසි කරලා තිෙබනවා. ඒක අෙප් රට ලැබූ 
ජයගහණයක්. අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව තමයි පළාත් සභා 
මැතිවරණෙය්දීත්, පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දීත් ෙම් මනාප 
කමය අෙහෝසි කිරීම. ඒ හරහා දූෂණයට ඇති ඉඩ කඩ ඇහිෙරනවා; 
මැතිවරණ සඳහා වැය වන මුදල අඩු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, පක්ෂ 
ඇතුෙළේ තිෙබන ඇණ ෙකොටා ගැනීම් නැති ෙවනවා. ඒකයි අෙප් 
අෙප්ක්ෂාව. ගරු කථානායකතුමනි, එම නිසා මනාප කමයට තිත 
තබන ෙම් නව මැතිවරණ කමය ෙම් රෙට් අතිමහත් ජනතාවෙග් 
බලාෙපොෙරොත්තුවයි.  

ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා පැවසූවා සමානුපාතික 
නිෙයෝජන කමය තුළ තිබුණු යහපත් ලක්ෂණ පිළිබඳව. කලින් 
බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙයෝජනා කෙළේ සමානුපාතික 
නිෙයෝජනෙය් පංගුව හැටියට සියයට 30යි.  ඒ සියයට 30 ෙයදුෙව් 
බලහත්කාරෙයන්. හැන්සාඩ් වාර්තාව අරෙගන බැලුෙවොත් ඒ බව 
ෙපනනවා. එදා සමානුපාතික නිෙයෝජනෙය් පංගුව සියයට 40ක් 
පිළිබඳව ෙයෝජනාව ආපු ෙව්ලාෙව් තමන්ට පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
තිබුණු අතිමහත් බහුතරය පාවිච්චි කරලා අන් පක්ෂවලට ෙතෝරා 
ගැනීමක් නැති තැනට පත් කළා. නමුත් අපට බලයක් තිබියදී, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් ෙදෙක් බලයක් තිබියදී, ෙම් රෙට් සුළු 
මත දරන, නමුත් වැදගත් මත දරන, ඒ වාෙග්ම සුළු ජාතික 
නිෙයෝජනය සහ අෙනකුත් සියලු නිෙයෝජන සඳහා අවස්ථාව 
ලැෙබන ආකාරයට සමානුපාතික නිෙයෝජනෙය් පංගුව සියයට 30 
සිට 40 දක්වා අරෙගන යන්න  අපට පුළුවන්කමක් ලැබුණා. එම 
නිසා  පධාන පක්ෂ ෙදක හැරුණු විට ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
ඇතුළු අෙනකුත් සියලු පක්ෂවලට ඔවුන්ෙග් නිෙයෝජිතත්වය 
ආරක්ෂා කර ගැනීමට වාෙග්ම තවත් වර්ධනය කර ගැනීමටත් 
අවස්ථාව ෙම් තුළින් ලැෙබන බව කියන්නට ඕනෑ. ඒක  අෙප් 
ජයගහණයක්. අපි ඒකට එකඟ වුෙණ් සම්මුතිවාදී පාලන කමය 
අනුවයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් මැතිවරණ කමය තුළ 
තවත් ඉතා වැදගත් ලක්ෂණයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, ෙම් ඡන්දය 
ගණන් කරන්ෙන් තමන්ෙග් ගෙම් ඡන්ද ෙපොෙළේමයි. කලින් තිබුණු 
මැතිවරණ කමවලදී ඡන්දය ගණන් කරන්න; මනාප ගණන් 
කරන්න කච්ෙච්රිවල දින ගණන් රසත්ියාදු වුණා. නමුත්, තමන්ෙග් 
ගෙම් ඡන්ද ෙපට්ටිෙය් පතිඵලය කුමක්ද කියලා කවුරුත් 
දැනගත්ෙත් නැහැ. පරාජයට පත් වූ අෙප්ක්ෂකෙයෝ තමන්ෙග් 
පරාජය වහගන්න අසීමිත ෙබොරු පැතිරුවා. ජය ගත් 
අෙප්ක්ෂකයන්ෙග් ජයගහණය ගැන සැක සංකා මතු කළා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් මැතිවරණ කමය තුළ අර පරණ ගම් සභා 
මැතිවරණ කමය නැවත ඇවිල්ලා නැවත වරක් තමන්ෙග් ගෙම් 
ඡන්ද ෙකොට්ඨාසයට ගෙම් ඡන්ද ෙපට්ටිය ගෙම්දී ගණන් කරනවා, 
ගෙම් පතිඵලය ගෙම්දීම පකාශ කරනවා. එතෙකොට ඒ හරහා ඡන්ද 
දූෂණ සඳහා තිෙබන ඉඩකඩ සම්පූර්ණෙයන් ඇහිෙරනවා. ෙම් 
කමය තුළින් තමන්ෙග් ගෙම් නිෙයෝජිතයා එක ඡන්දයකින්ද 
දිනන්ෙන්, ඡන්ද දහසකින්ද දිනන්ෙන්, ෙමොකක්ද සත්ය පතිඵලය, 
ජනතාවෙග් මතය ෙමොකක්ද කියලා ඡන්දය ඉල්ලන අයටයි, 
ඡන්දය දීපු අයටයි පැය කීපයක් ඇතුළත දැනගන්න ලැෙබනවා.  

මීට සති කීපයකට කලින් ෙම් කාරණය පිළිබඳව එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට මම පැහැදිලි කරන අවස්ථාෙව්දී 

ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔවුන්ෙගන් ඉතා ඉහළ පතිචාරයක් ලැබුණා. 
සියලු ෙදනාම අත් ෙපොළසන් දීලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් සතුට පළ 
කළා. ෙමොකද, ෙම් මනාප ඡන්ද කමෙයන් ඔවුන් විඩාවට පත් 
ෙවලායි ඉන්ෙන්.  ෙම් ෙකොට්ඨාස ඡන්ද කමය තහවුරු කරන්නත්,   
ෙකොට්ඨාසෙය්දීම ඡන්දය ගණන් කරලා පතිඵලය තුළින්  ගෙම් 
නියම තත්ත්වය කුමක්ද කියලා දැනගන්න පුළුවන්කම ෙම් නව 
කමය තුළින් ලැෙබනවා.  එම නිසා ෙම් කමය නැවත ආරම්භ 
කරන්න පුළුවන් වීම පිළිබඳවත් අපි ආඩම්බර වනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අලුත් මැතිවරණ කමය තුළ එක් 
පැත්තකින් කාන්තාවන්ෙගන් සියයට 25ක අවම නිෙයෝජනය අපි 
තහවුරු කරනවා. අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා කිව්වා, සමහර 
තැන්වල ෙම් සියයට 25ම ලබා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් පශ්න මතු 
ෙවයි කියලා. හැබැයි, සමහර තැන්වල කාන්තා නිෙයෝජනය 
සියයට 25ට වඩා වැඩි වනවා. ෙම් සඳහා හැම පක්ෂයකටම අපි 
බල කරනවා. අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා   ෙකොට්ඨාස 12ක් 
ගැන  උදාහරණයක් ගත්තා. ෙකොට්ඨාස 12 නම්, සමානුපාතික 
නිෙයෝජනය  ආවාම මන්තීවරුන් 20යි. එයින් සියයට 10ක් 
කියන්ෙන් 2ක්. ෙකොට්ඨාස 12න්, ෙකොට්ඨාස 2කට 
අනිවාර්යෙයන්ම කාන්තාවන්ෙග් නාම ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න 
පධාන පක්ෂවලට වාෙග්ම අෙනකුත් පක්ෂවලටත්, ස්වාධීන 
කණ්ඩායම්වලටත් සිදුවනවා. එෙසේ අනිවාර්යෙයන් කාන්තාවන් 
ඉදිරිපත් කිරීම නිසා එම ෙකොට්ඨාස හරහා යම් කාන්තාවන් 
පමාණයක් ජනතා මතෙයන් ජයගහණය කරනවා.  

සමහරු කියනවා, ඔය කිව්වාට කාන්තාවන්ට ෙකොට්ඨාසය 
දිනන්න බැහැයි කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් කරුණ 
වග කීෙමන් කියනවා. අෙප් රෙට් සංස්කෘතිය අනුව, ෙකොට්ඨාසය 
පුංචි නම්, තමන්ෙග් ඡන්ද ෙකොට්ඨාසෙය් තිෙබන්ෙන් ෙගවල් 
600ක්, 700ක් නම්, ෙගයක් ෙගයක් ගණෙන් පයින් ගිහිල්ලා, ඒ 
ෙගවල්වල කුස්සියට ගිහිල්ලා, තමන්ෙග් ඡන්ද දායකයින්ට අවශ්ය 
තමන්ෙග් පතිපත්තිය, වැඩ පිළිෙවළ, ගමට කරන ෙද්වල් ගැන 
කථා කරලා ඒ ගම ෙවනුෙවන්; ගෙම් ජීවත් වන මිනිස්සු 
ෙවනුෙවන් තමන් කරන ෙද් පැහැදිලි කරලා තමන්ෙග් 
හිතවත්කම පකාශ කරලා එක රුපියලක් වියදම් කරන්ෙන් නැතිව, 
එක පතිකාවක් ගහන්ෙන් නැතිව කාන්තාවන්ට තමන්ෙග් ඡන්ද 
ෙකොට්ඨාසය දිනන්න පුළුවන්.  එෙහම ශක්තිමත්ව බිම් මට්ටෙම් 
වැඩ කරන,  ගෙම් පන්සෙල් දායක සභාෙව්, පල්ලිෙය් මීසම් 
සභාෙව් වැඩ කරන, ගෙම් ගාම සංවර්ධන සමිතිෙය් වැඩ කරන, 
ගෙම් මරණාධාර සමිතිෙය් වැඩ කරන, ගෙම් කීඩා සමිතිෙය් වැඩ 
කරන කාන්තාෙවෝ අෙප් ගම්වල අද ඉන්නවා. අෙප් පක්ෂෙයන් 
අපි එදා කාන්තාවන්ට නාම ෙයෝජනා දුන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
කාන්තාවන් වර්ග කිෙලෝමීටර 30ක්, 40ක් ගිහිල්ලා ඡන්දය 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ෙම් අයට ඒ ශක්තිය තිෙබනවාද, සල්ලි 
තිෙබනවාද, කාන්තාවක් හැටියට ඇයට එපමණ මහන්සි ෙවන්න 
පුළුවන්ද, තමන්ෙග් දරුෙවෝ ගැන බලද්දී, තමන්ෙග් රැකියාව ගැන 
බලද්දී ඇයට මැතිවරණයක් ජයගහණය කරන්න පුළුවන්ද කියන 
පශ්නය එදා තිබුණා. නමුත්, අද ෙම් පශ්න නැහැ, ගරු 
කථානායකතුමනි. ෙම් අලුත් කමය තුළ එම ෙකොට්ඨාස සඳහා 
කාන්තාවන්ට අනිවාර්ය අෙප්ක්ෂකත්වය ලබා ෙදනවා. ෙමොන 
පක්ෂෙයන් හරි අනිවාර්යෙයන්ම කාන්තා අෙප්ක්ෂිකාවන් කිහිප 
ෙදෙනකු දිනනවා. සමානුපාතික ෙකොටෙසන් තමයි සියයට 25ට 
අවශ්ය වන ඉතිරි පමාණය පියවන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 3ක් 

තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය ඉතාම පජාතන්තවාදී කමයක්. 

මෙග් සිහිනය තමයි, අද ෙලෝකෙය් දියුණු රාජ්යයන්වල වාෙග්  
ව්යවස්ථාදායකය තුළ සහ පළාත් පාලනය තුළ 50ට 50ක කාන්තා 
සහ පිරිමි නිෙයෝජනය  දකින්නට ලැබීම. අෙප් රෙට් අධ්යාපනය 
ගැන අපි ආඩම්බර වනවා; අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව ගැන අපි 
ආඩම්බර වනවා. මීට වඩා අපි ඉස්සරහට යා යුතුව තිෙබනවා. 
හැබැයි, අපි ෙද්ශපාලනය කියන ෙම් තීරණ ගන්නා කියාවලිය තුළ 
දැන උගත්, ශක්තිමත්, නැණවත් කාන්තාවන්ට ඒ අවශ්ය තැන 
දුන්ෙන් නැහැ. දැන් ඒ තැන අපි ලබා දීලා තිෙබනවා. එම නිසා මම 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් කාන්තා නිෙයෝජිතවරියන්ෙගන් ඉල්ලා 
සිටින්ෙන්; කාන්තා සංසදෙය් මන්තීතුමියන්ෙගන් ඉල්ලා 
සිටින්ෙන් ෙමයට සහාය දක්වන්න කියලායි. ෙමොකද, අපට මීට 
වඩා ෙහොඳ කමයකට ෙම් ෙමොෙහොෙත් යාමට ෙනොහැකියි.  

අපි ෙමතැනින් පටන් ගනිමු. පා ෙයෝගික භාවිතය තුළ අපට 
සියයට 25 සනාථ කරගන්න පුළුවන් කියන අවංක විශ්වාසය මා 
තුළ තිෙබනවා. අපි මුළු රටටම මන්තීවරු 8,200ක් විතර ෙතෝරා 
පත්කර ගන්න ෙකොට එයින් සියයට 25ක් -2,000කට වැඩි පිරිසක්- 
අනිවාර්යෙයන්ම කාන්තාවන් ෙවනවා දකින්න අපට පුළුවන් 
ෙව්වා කියන එකයි මෙග් පාර්ථනය. යම් ෙහයකින් ෙම් සමීකරණ 
අනුව එෙසේ ෙනොවුෙණොත් ඊළඟ මැතිවරණයට ගිහින් ඒ අඩු පාඩු 
අපට හදා ගන්න පුළුවන්. ෙම් කාරණය මත ෙම් මැතිවරණය පමාද 
විය යුතු නැහැ.  

ඊළඟ ට, මම ෙම් කාරණයත් මතක් කරන්න කැමැතියි. අද ෙම් 
මනාප කමය අහිමි වීම ගැන -අලුත් මැතිවරණ කමයක් ඒම ගැන- 
කාලයක සිට ෙද්ශපාලනය කරන, මනාප කමයට හුරු වුණු අෙප් 
හිටපු සභාපතිවරු, හිටපු උප සභාපතිවරු, හිටපු මන්තීවරු කැමැති 
නැහැ. ඒ අය ලැහැස්තියි තමන්ෙග් ගම අත හැරලා, වෙට් දුවලා, 
මනාප එකතු කරලා දිනන්න. හැබැයි, ඒක පජාතන්තවාදය 
ෙනොෙවයි. දැන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට උදවු ෙදන අෙප් හිටපු 
සභාපතිවරු කීපෙදෙනක් මට මුණ ගැහුණා. ඒ අය දැනුත් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. ඔවුන් මෙගන් අහනවා, "ෙමොකක්ද, 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි ෙම් කමය? අපට හරි අමාරුයි" කියලා. මම 
ඒ අයට මතක් කරනවා, ෙම් කමය හඳුන්වා දුන්ෙන්; ෙම් කමය 
පටන් ගත්ෙත් ඔෙබ් වර්තමාන ෙද්ශපාලන නායකයා වන බැසිල් 
රාජපක්ෂ මහත්මයා බව. ඒ නිසා ෙමොකක් ෙහෝ දුක්ගැනවිල්ලක් 
තිෙබනවා නම් ඒ ගැන අපට කියලා වැඩක් නැහැ. ෙම් කමය 
පජාතන්තවාදීයි කියා අප පිළිගන්නවා.  

බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙමොකක් ෙහෝ ෙහොඳක් කළා නම්,  
ඒ කරපු ෙහොඳ වැෙඩ් තමයි,   මනාප කමය අෙහෝසි කරලා ෙම් 
අලුත් කමය හඳුන්වා දීම. එම නිසා පැමිණිල්ලක් තිෙබනවා නම් 
ගිහින් කියන්න තිෙබන්ෙන් බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාට මිසක් 
ෙවන කාටවත් ෙනොෙවයි.   ගරු කථානායකතුමනි, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය හැටියට අපට විශ්වාසයක් තිෙබනවා,  ෙම් මැතිවරණ 
කමය සාධාරණයි කියා. ෙම් රෙට් බලය දරන පධාන පක්ෂය 
හැටියට ෙමම මැතිවරණ කමය තුළ අපට බිම් මට්ටෙම් 
ජයගහණයක් ලැබිය හැකියි කියා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අපට 
විශ්වාසයක් තිෙබනවා. අවසානෙය් ජයගහණය ලැෙබන්ෙන් ෙම් 
රෙට් පුරවැසියන්ටයි; ගම්වල, නගරෙය් ඉන්න අෙප් අහිංසක 
ජනතාවටයි. ඉක්මන් මැතිවරණයක් ෙම් වසර තුළම පවත්වන්න 
පුළුවන් ආකාරයට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉක්මනින්ම සම්මත කර 
ගැනීමට අපි කටයුතු කරමු කියා ෙයෝජනා කරමින්, මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා.  

ස්තුතියි.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

10ක් තිෙබනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මට විනාඩි 15ක් තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා කාෙගන්ද ඒ ෙවලාව ගන්ෙන්?  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අපට කාලය ෙවන් කළ ලැයිස්තුව නිවැරදි කර තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 

 
[පූ.භා. 11.52] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද දිනෙය් පළාත් පාලන ආයතන 

ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙක ටුම්පත ඉදිරිපත් වීමට ෙහේතු 
වුණු පධාන කාරණය වුෙණ් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හා ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය සමඟ කටයුතු කරන, ශී ලංකාව පුරා විසිරී සිටින පළාත් 
පාලන ආයතනවල නගරාධිපතිවරු, සභාපතිවරු, මන්තීවරු 
ෙනොනවත්වා ෙගන ගිය උද්ෙඝෝෂණයයි. ආණ්ඩුවට ෙම් ඡන්දය 
තියන්න ඕනෑකමක් තිබිලා නැහැ. දැන් අවුරුදු ෙදකහමාරක් 
ගතෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ආණ්ඩුෙව් අය ෙමොනවා කිව්වත්, 
එතුමන්ලාට ඡන්දයක් ගැන ඕනෑකමක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒකට 
ෙහේතුව අපි දන්නවා. ඒ ගැන මම දීර්ඝව සාකච්ඡා කරන්න 
යන්ෙන් නැහැ. ආණ්ඩුවට උදවු ෙවන අයටවත් ෙම් ඡන්දය ඕනෑ 
ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ.  ඒ අයවත් ෙම් ඡන්දය ඉල්ලුෙව් නැහැ. ඒ 
නිසා අපි දිගටම බලපෑම් කළා.  

පළාත් සභා හා පාලන ඇමතිතුමා දන්නවා,  එතුමා සමඟ වාද 
කීයක් අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇති කර ගත්තාද කියා.  "එන 
මාසෙය්", "එන මාසෙය්", "එන මාසෙය්" කියලා එතුමා කී 
සැරයක් ෙපොෙරොන්දු වුණාද. එතුමා ෙබොෙහොම දක්ෂ නීතිඥෙයක්. 
නමුත් මාසය ගණෙන් ගත වුණා; අවුරුද්ද ගණෙන් ගත වුණා, 
ගරු කථානායකතුමනි. ඒ නිසා ඉතා පැහැදිලිව අපි කියනවා,  ෙම් 
ඡන්දය ඉතාම ඉක්මනින් පවත්වන්න කියා. "අපි වහාම 
මැතිවරණය පවත්වන්න සූදානම්" කියා මැතිවරණ ෙකොමිසම 
කිව්වා. මැතිවරණ ෙකොමිසමත් එම පකාශය කළා. එෙහම නම් 
ඡන්දය තියන්න.  මැතිවරණ ෙකොමිසම ෙම් සංෙශෝධන පනත් 
ෙකටුම්පත හදලා ඉදිරිපත් කෙළේ, ඡන්දය තියන්න ඕනෑ නිසායි.  
ෙම් සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත වහාම සම්මත කරන්න ඕනෑය 
කියා මාස ෙදකකට ඉසස්ර ෙවලා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වා.   
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ආණ්ඩුව මාස ෙදකක් තිස්ෙසේ ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ. අද ඉදිරිපත් කරලා ෙකකර 
ගානවා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තරම් ෙහොඳ එකක් තවත් නැහැ 
කියලා. හිටපු මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා ඉදිරිපත් කළ පනත් 
ෙකටුම්පතට අද උෙද් අලුෙතන් සංෙශෝධන 50ක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා, ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමා. You have proposed 50 
Amendments. This is a historic day.  In Parliament, this has 
never happened. When you propose Amendments, they have 
to be given in advance. You refused to give us these 
Amendments yesterday and today you come and say, “Agree 
to the 50 Amendments.” Of course, the JVP Leader has 
agreed because they know about the Amendments. ඒ 
ෙගොල්ලන් ෙම් ගැන දන්නවා. ඒ ෙගොල්ලන් ආණ්ඩුව එක්ක එකතු 
ෙවලා සාකච්ඡා කළා. මම කනගාටුෙවන් වුණත් කියන්න ඕනෑ, ඒ 
නිසා තමයි-  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් මට කථා කරන්න දීලා ඔබතුමා 

ඊට පසුව පිළිතුරු ෙදන්න. Because I have only 15 minutes. 
You have enough time to reply. ඒක නිසා මම ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් නායකතුමාෙග් කථාව සමඟ එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ෙම්ක ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ දන්ෙන් නැති ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
ෙම් සංෙශෝධන 50ම ගැන දන්නවා. ගරු කථානායකතුමනි, නමුත් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ට අද උෙද් තමයි ෙම් ටික දීලා 
තිෙබන්ෙන්.  කථානායකතුමා හැටියට ඔබතුමාව අෙප් නිෙයෝජිත 
පිරිස හමු වුණා. අපි ස්ථාවර නිෙයෝගය පැහැදිලි කළා. මම අහන්න 
කැමැතියි, ෙම් සඳහා Attorney-Generalෙග් සහතිකය ලැබී 
තිෙබනවාද කියලා. Has he given his approval for all the 50 
Amendments? Where is it?  Hon. Minister, can you table the 
approval of the Attorney-General?  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Do you want me to respond to that? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
No, no. I am only asking this because it is an 

important question.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minster, you reply at the end of his speech.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතෙකොට ෙම්ෙකන් ෙම් ඡන්ද කමයට 

සිදු වන්ෙන් ෙමොකක්ද? කාටද, එය පැහැදිලි කළ හැක්ෙක්? 

අස්ථාවර ඡන්ද පතිඵලයක් ඇති ෙවන්න පුළුවන් ෙන්ද? මහින්ද 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව හැටියට අපි දිගටම ෙයෝජනා ෙගනාවා, පවතින 
ඡන්ද කමය මිශ ඡන්ද කමයක් කිරීමට. ගරු කථානායකතුමනි, 
ඔබතුමාත්, මමත් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු හැටියට 2002 වසෙර් 
ජුනි මාසෙය් දී ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා, මිශ 
ඡන්ද කමයක් ඕනෑ කියලා. ඒ සඳහා විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් 
කළා. එම විෙශේෂ කාරක සභාෙව්  2003, 2004, 2006, 2007 
වර්ෂවල වාර්තාව තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම ඒ විෙශේෂ කාරක 
සභාෙවන් නිර්ෙද්ශ කළා, මිශ ඡන්ද කමයක් ඕනෑ, මනාප කමය 
අෙහෝසි විය යුතුයි කියලා. 

මනාප කමය කියන්ෙන් මහජන නිෙයෝජිතයින්ට සථ්ානයක් 
නැති, හරියාකාරව සෑම පෙද්ශයකටම කටයුතු කළ ෙනොහැකි, අඩු 
පාඩුකම් රාශියක් තිෙබන කමයක් නිසා ෙකොට්ඨාස කමයට 
සහෙයෝගය ෙදන්න කියලා ඒ විෙශේෂ කාරක සභාව කිව්වා. ඉතින්, 
ඒකට අත්සන් තැබුවා. ඔබතුමාත් ඒක දන්නවා ෙන්. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරු, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරු, 
සන්ධානෙය් මන්තීවරු අත්සන් තැබුවා. එදා ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ එයට අත්සන් කෙළේ නැහැ. ඒ අය ෙම්ක පිළිගත්ෙත් 
නැහැ. ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබනවා, I would like to give reference. 
මම එෙක් ෙකොටස් කියවන්න උත්සාහ කරන්ෙන් නැහැ. 
පාර්ලිෙම්න්තු පකාශන මාලාව, අංක 24 හා අංක 8.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
සමානුපාතික කමය රැකුෙණ් නැහැ. ඒකයි.    
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එම නිසා ෙකොට්ඨාස කමයට පධානත්වය දීලා, සියයට 30ක් 

අනුපාතෙයන් පැමිෙණන කමය හදිසිෙය් අද දින සංෙශෝධන  50ක් 
ඉදිරිපත් කරලා ෙවනස් කරන්න දරන උත්සාහෙය් අවසන් 
පතිඵලය කුමක් ෙවනවාද කියලා මැතිවරණ ෙකොමිසමට තවම 
පකාශයට පත් කර ගන්න බැහැ. ආණ්ඩුෙව් ඇමැතිතුමාට 
පකාශයට පත් කර ගන්නත් බැහැ. අරලියගහ මන්දිරෙය් එක එක 
කාමරවල ෙනොෙයක්, ෙනොෙයක් සාකච්ඡා තිෙබන්න පුළුවන්. 
ෙමොකද, පතිඵලය ස්ථාවර බව. There has to be stability in the 
Council.  ෙම්ක තමයි වැදගත්ම ෙද්. ස්ථාවරභාවට ෙමොකද 
ෙවන්ෙන් කියන එක ෙනොෙවයි, අපි ෙකොෙහොමද දිනන්ෙන් කියන 
එක පමණයි ෙම් අද ඉදිරිපත් කරන්න කටයුතු කර තිෙබන 
සංෙශෝධන පනෙහේ හරය වන්ෙන්. ඇමැතිතුමා පරදින ඡන්දවලට 
තිබුණු නිෙයෝජනය එක්ක ෙසල්ලම් කරලා තිෙබනවා. එම නිසා 
තමයි අපි සාකච්ඡාවක් ඉල්ලන්ෙන්. ෙම් කාරණා 50 සම්බන්ධව 
අපි සාකච්ඡා කරන්න කැමැතියි. අපට වහාම ඡන්දය පවත්වන්න 
අවශ්යයි. අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙහට ෙනොෙවයි, ලබන සතිෙය් 
වුණත් සම්මත කරලා දීමට කැමැතියි. කිසිම පශ්නයක් නැහැ. 
වැරැදි වැඩකට හවුල් ෙවන්න වුණත්, අපි ෙත්රුම් අරෙගන ඒ 
වැරැදි වැෙඩ්ට හවුල් ෙවන්නම්. ඒකයි අපි කියන්ෙන්. නමුත්, 
තමුන්නාන්ෙසේ වැදගත් අමාත්යවරෙයක් හැටියට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් සංෙශෝධන 50 අද උෙද් ෙගනැත් සවස අපට 
ඡන්දය ෙදන්න කියන එ ෙක් කිසිම සාධාරණයක් නැහැ. එම නිසා 
කාරක සභාව කැඳවලා, ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරලා, මන්තීවරුන්ට 
පැහැදිලි කරලා ෙදන්න ඕනෑ.  

පසුගිය වසෙර් කාන්තා නිෙයෝජනය ඇති කිරීම පිළිබඳ 
සං ෙශෝධනය ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව් අපි ඡන්දය දුන්නා.  සියයට 
25ක කාන්තා නිෙයෝජනයක් තිබිය යුතුයි කියන එකට අපි 
සම්පූර්ණ සහෙයෝගය දුන්නා. දැන් ඒ සියයට 25 පමාණයත් 
ෙවනස් ෙවනවා. සියයට 25 ෙදකට ෙබෙදනවා. ෙදකට ෙබදලා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කාන්තා මන්තීතුමියන් පත් කිරීෙම් බලය අනිවාර්යෙයන් 
ෙකොමිසමට ෙදනවා. ෙකොමිසමටයි ෙදන්ෙන්. ඡන්දදායකයාට 
ෙනොෙවයි. ෙම් වාෙග් කරුණු රාශියක්  ෙම්ක ඇතුෙළේ තිෙබනවා. 
ෙම්ක අවුල් ජාලාවක් බවට පත් ෙවනවා.  

ඒ නිසයි අපි කියන්ෙන්, සංෙශෝධන 50 පිළිබඳව අපට 
සාකච්ඡාවක් ෙදන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙද්ශපාලන පක්ෂවල 
නිෙයෝජනය ඇතිකර ගැනීම සඳහා අලුත් ෙයෝජනා ගණනාවක් 
ෙග්නවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් හැම පනත් ෙකටුම්පතකම 
පළමුවැනි පිටුෙව් එහි intention එක සඳහන් වනවා. You cannot 
violate the intention of a Bill. 

The Hon. Minister is a very senior, eminent lawyer. You 
would agree with me. With the 50 Amendments that you all 
have brought in, you are going totally out of the intention of 
the Bill. So, you must explain it to the House. Standing 
Ordersවලට අනුව ගරු කථානායකතුමාට එවැනි ෙද්කට අවසර 
ෙදන්න පුළුවන්ද? පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී අපි ෙම් පිළිබඳව 
සාධාරණ ෙලස කථා කරලා ෙම් පශ්නය විසඳා ගනිමු. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, why do you not reply at the end of his 

speech?  Hon. Leader of the House will also reply. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඡන්දදායකයාට තමන්ෙග් නිෙයෝජිතයාට ඡන්දය ෙදන්න 

පුළුවන් විධියට, ඒ නිෙයෝජිතයා ෙකොට්ඨාසයකින් පත්කර ගන්න, 
පක්ෂෙය් නිෙයෝජිතයා හැටියට ඔහුට ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න 
අවස්ථාව ලැෙබන පරිදි මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට අපි පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කළා. ගරු 
කථානායකතුමනි, දින සියෙය් ආණ්ඩුෙව් පළාත් පාලන 
ඇමතිවරයා හැටියට ඔබතුමා ඒක ගැන යළි ෙසොයා බැලුවා. ඊට 
පසුව පත්වුණු පළාත් පාලන ඇමතිවරු අවුරුදු ෙදකක් තිස්ෙසේම 
''ෙම් ගැන ෙසොයාබලා ෙවනස් කරනවා, ෙවනස් කරනවා'' කියන 
කථාව කියමින් ෙම් දක්වා ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඡන්දය 
පවත්වන්ෙන් කවදාද කියලා දැන් කියන්න. අන්න ඒක තමයි අපට 
දැනගන්න ඕනෑ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම්ක සම්මත කරලා ෙදන්න ෙකෝ. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
හරි, හරි, සම්මත කරලා  ෙදන්නම්. නාඩගමක් හරි සම්මත 

කරලා ෙදනවා. නාඩගමක් වන ෙද්කට හරි අපි ඡන්දය ෙදනවා. 
නමුත්, ඡන්දය තියන්ෙන් කවදාද කියන එක පිළිබඳව පකාශයක් 
කරන්න. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒක දන්ෙන් නැහැ. 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒක තමයි වැදගත්ම ෙද්. කවදාද ඡන්දය තියන්ෙන්? [බාධා 

කිරීමක්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා කරන්න. Hon. 

Minister will reply after your speech. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි 5ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඡන්දය පවත්වන්නයි අපට ඕනෑකම 

තිෙබන්ෙන්. ඡන්දය ෙනොපැවැත්වීම සඳහා දැන් පනතට 
සංෙශෝධන ෙග්නවා. පළාත් පාලන ඡන්දය පවත්වන්න උත්සාහ 
දරලා අවුරුදු 2ක් ගිහිල්ලා, දැන් අවසානයට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 
"ඡන්දය තියන්න පුළුවන්, ෙපොඩි සංෙශෝධනයක් සහිතව ෙම්ක 
සම්මත කරලා ෙදන්න" කියලා මැතිවරණ ෙකොමිසම කිව්වාට 
පස්ෙසේ ඒක ඇතුළට සංෙශෝධන 40ක්, 50ක් දාලා නැවත 
මැතිවරණ ෙකොමිසමට පටවනවා, "පුළුවන් නම් ෙම් ඡන්දය අවුල් 
ජාලාවක් බවට පත්කරන්න" කියලා. ඒ නිසයි ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
වග කීමකින් කියන්ෙන්, ඡන්දයක් තියන්න කියලා. ඒ, අපි සඳහා 
විතරක් ෙනොෙවයි. 

ඕනෑම ෙකනකුට තරග කරලා ෙම් පළාත් පාලන 
ආයතනයකට ෙත්රී පත්ෙවලා, තමන්ෙග් ජනතාව මුහුණ ෙදන 
පශ්නවලට විසඳුම්  ලබා ෙදමින් ෙසේවය කරන්න අවස්ථාව ලබා 
දීමයි අපට අවශ්ය වන්ෙන්.  

දැන් බලන්න, ෙඩංගු ෙරෝගය ආවා. ඇමතිතුමා නම් ෙඩංගු 
ෙරෝගය ගැන හුඟාක් කථා කළා. පළාත් පාලන ආයතනවලට 
බලතල තිබුණා නම් ෙම් ෙඩංගු පශ්නය පාලනය ෙවනවා. කුණු 
කසළ ඉවත් කිරීෙම් පශ්න ආවා, ගංවතුර පශ්න ආවා. පළාත් 
පාලන ආයතනවල සභිකයින් හිටිෙය් නැහැ, උදවු ෙවන්න. ෙම් 
වාෙග් පශ්න නිසයි අද අපි කථා කරන්ෙන් ඉක්මනින් ඡන්දය 
පවත්වන්න කියලා.  අපට පරාජය එන්නත් පුළුවන්, අපට 
ජයගහණය එන්නත් පුළුවන්. පරදින නිසා නීතිය ෙවනස් කරන්න 
ඕනෑයි කියන මතය කවදාවත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය දැරුෙව් නැහැ. 
අපි උත්තරීතර ඡන්දයට ගරු කරනවා. අපි හැමදාම උද්ෙඝෝෂණය 
කෙළේ ඡන්දය පවත්වන්න කියලායි. ඡන්දය මහජනතාවෙග් පධාන 
අයිතියක්. පජාතන්තවාදෙය් පදනම ඡන්දයයි. පජාතන්තවාදෙය් 
පදනම ඡන්දය නම් ඒකාධිපතිවාදය බිහි ෙවන්ෙන් පජාතන්තවාදය 
මැරුවාමයි. [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක් තිෙබනවා. ගරු 

සභානායකතුමා පසුව කථා කරන්න. Hon. Dinesh 
Gunawardena has only three more minutes.  
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, let them reply later. I have only 15 minutes.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes. Otherwise, we are just wasting our time. So, 

Hon. Minister, if you do not mind, why do you not reply 
once the Hon. Dinesh Gunawardena finishes his speech? 
He has only three more minutes.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
We have 53 Members in the Opposition. We are 

getting only a few minutes to speak. This is the 
democracy that people are talking of  in the yahapalana 
fraud.  This is not democracy. This is the yahapalana 
fraud and that is what you all are trying to do even today 
and you try to put the blame on the JO. The JO is not 
going to get caught in your trap. We will support any 
nonsense, but you should explain what the nonsense is. 
That is the duty of the Hon. Minister. He should explain 
these 50 Amendments one by one and tell us what the 
result is going to be, because the Commission is unable to 
explain the result. Our Members went to the Commission 
yesterday.  

ෙකොමිසම හමු වුණා. ෙම්ෙකන් කුමන පතිඵලයක් ඒවිද කියලා 
ෙකොමිසම දන්ෙන් නැහැ. කාන්තාවන් පත් වුෙණ් නැත්නම් 
කාන්තාවන් පත් කරන්න ෙකොමිසෙම් සභාපතිතුමාට සිදු ෙවනවා.  
You have to give a mandatory order to a Party. Hon. 
Minister, it has to be a mandatory order. - [Interruption.] 
Wait!  I am telling you this because you are going to create a 
result which is going to be worse than people coming 
through the back door to Parliament. After the Parliamentary 
Election held in August, 2015, we know how people came 
through the back door. The whole country knows about it.  In 
the same way, you are going to act now.  I do not want to 
dwell on that matter any further.  ෙම් නිසයි අපි කියන්ෙන්. ඒ 
විතරක්ද? මම අවසාන වශෙයන් - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මා අවසන් කරන්නම්, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් රෙට් පළාත් 

පාලන ආයතන 330ක නිෙයෝජිතයන් පත් කරන්න ඡන්දය 
පවත්වන්න කියලා ඡන්ද දායකයන් ඉල්ලනවා, බලාෙගන 
ඉන්නවා.  ෙකොමිසමට ෙම් ඡන්දය තියන්න පුළුවන් කරදර කරන, 
අවුලක් කරන නීතියක් හැදුෙව් නැත්නම්. ෙම් ෙකොමිසමට අවුලක් 
වන නීතියක් හැදුෙවොත්  ආපසු කියාවි, "අපි ෙමොනවා කරන්නද? 
ඡන්දය පවත්වා ගන්න බැහැ" කියලා. ෙදසැම්බර් මාසෙය් අෙපොස 
(සාමාන්ය ෙපළ) විභාගයට ෙපර ඡන්දය පවත්වන්න, ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය එයට  සූදානම් බව අපි නිතරම  පකාශ කර තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමනි. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මෙග් කථාව අවසන් කරන්න ෙපර මට තව එක විනාඩියක් - 

one minute - ලබා ෙදන්න, ගරු කථානායකතුමනි. 

මැතිවරණ ෙකොමිසම ලක්ෂ ගණනක් ඡන්ද දායකයන්ෙග් 
ඡන්ද  අහිමි කර තිෙබනවා. දැන් හැම ආසනයකම ලක්ෂ ගණන් 
ඡන්ද ලියා පදිංචිය අෙහෝසි කර තිෙබනවා. ෙමය ඉතා භයානක 
තත්ත්වයක්. එම නිසා ෙමයට කල් දීලා ඒ ලක්ෂ ගණන් ඡන්ද 
දායකයන්ට ලියා පදිංචි ෙවන්න අවස්ථාව ෙදන්නය කියලා මා 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු සභානායකතුමා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 

එක සංෙශෝධනයක්වත් ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ. දැන් අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමා සංෙශෝධන හතරක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ 
සංෙශෝධන හතර පිළිගන්න අපි සූදානම්. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී අවශ්ය සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ. 
එතුමා ෙද්ශපාලන කථාවකුයි කෙළේ. එතුමා එකම 
සංෙශෝධනයක්වත් ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ. එකම 
සංෙශෝධනයක්වත් ඉදිරිපත් ෙනොකර ෙම් ගරු සභාෙව් 
ෙද්ශපාලනය කථා කරලා හරි යනවාද? අපි සූදානම්, අද ඡන්දය 
ගන්න. We are ready for a Vote today. [බාධා කිරීමක්] ෙමතුමා 
අවංක නම් - [බාධා කිරීමක්] දැන් අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 
සංෙශෝධන හතරක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ සං ෙශෝධනවලට අපි එකඟයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We will discuss that later.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙම්ක කල් දමන්නමයි 

හදන්ෙන්. එතුමා දැන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කළා නම්, අපට ඒ 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න තිබුණා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, you have the Floor to explain this. 

Various allegations have been made. You have to reply 
now.   
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Hon. Speaker, there is no intention in these proposed 

Amendments to bring any Member through the back door.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුවට මැතිවරණය කල් දැමීෙම් 
අවශ්යතාවක් තිබුෙණ් නැහැ. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 
ඇසුවා, මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් කවදාද කියලා. එතුමා නීති 
රාමුව දන්නවා නම්, මැතිවරණ දිනය තීන්දු කරන්ෙන් මැතිවරණ 
ෙකොමිසමයි කියලා දන්නවා. මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා කිව්වා, 
"එතුමාට දින 55කින් මැතිවරණය පවත්වන්න පුළුවන්ය." කියලා. 
එම නිසා අද ෙම් ගරු සභාවට නිශ්චිත වග කීමක් තිෙබනවා. ඊට 
අමතරව ගරු කථානායකතුමනි,  එතුමාත් රැස්වීම්වලට සහභාගි 
වුණා. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා දන්නවා, සියලුම 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට ආරාධනා කළ බව. ෙමම පනත 
සංෙශෝධනය කිරීෙම් අවශ්යතාව, ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට 
සාධාරණය ඉෂ්ට කිරීම, ඒ වාෙග්ම කාන්තා නිෙයෝජනය සියයට 
60ක් සහ සියයට 40ක් වශෙයන් ඇතුළත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂවල එකඟතාවක් තිබුණා. මා අද ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන සංෙශෝධන සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂවල අදහස් 
විමසීෙමන් පසුව තමයි ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. එතුමා අද ෙචෝදනා 
කරනවා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් සමහර මන්තීවරුන් දන්ෙන් නැහැයි 
කියලා.  

හැබැයි, ෙම් සාකච්ඡාවලට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 
සහභාගී වුණා. එතුමන්ට ෙම් පැහැදිලි කිරීම් කළා. ඒ නිසා අද 
ෙමතුමා ෙම් ගරු සභාෙව්දී මට ඇඟිල්ල දික් කිරීම වැරැද්දක් 
හැටියට මම දකිනවා. ෙහේතුව, ඒ සාකච්ඡාවලට සහභාගි ෙවලා 
අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න ෙමතුමාටත් අවස්ථාවක් තිබුණා; සියලුම 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවල මන්තීවරුන්ටත් අවස්ථාවක් තිබුණා. මම අද 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන සංෙශෝධන සියල්ලක්ම ෙද්ශපාලන පක්ෂවල 
එකඟතාව මත තමයි ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් කියන එක මම ෙම් 
ගරු සභාවට වග කීෙමන් යුතුව පකාශ කර සිටිනවා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, පැහැදිලි කර ගැනීමක් අවශ්යයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා, විවාදයක් කරන්න බැහැ. 

පැහැදිලි කර ගැනීමක් පමණක් කරන්න. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, පැහැදිලි කර ගැනීමක් පමණයි. ගරු 

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අෙප් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය 
කරන ගරු ඇමතිතුෙමක්. අපි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සාමාජික 
මන්තීවරු.  සංෙශෝධන සම්බන්ධෙයන් ඔෙබ් පක්ෂය නිෙයෝජනය 
කරන විපක්ෂෙය් අසුන්ෙගන ඉන්න කිසිම මන්තීවරෙයක්ව 
දැනුවත් කර නැහැ කියලා ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? [බාධා කිරීමක්] 
මෙග් පශ්නයට උත්තර ෙදන්න. මම ෙපෞද්ගලිකව ඔබතුමාට 
ෙචෝදනා කරනවා ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමාට පැහැදිලි කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
මම ඔබතුමාෙග් පශ්නයට උත්තර ෙදන්නම්. ඩලස් 

අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා ෙචෝදනාවක් නැඟුවා ෙන්. මම ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක්. කිසිම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
මන්තීවරෙයක් මෙගන් අද වනතුරු පැහැදිලි කිරීමක් ඉල්ලා 
නැහැ. අද වුණත් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න ඕනෑම මන්තීවරෙයකුට 
පැහැදිලි කර ගැනීමකට අවස්ථාවක් තිෙබනවා. අද මෙග් 
නිලධාරින් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඩලස් මන්තීතුමනි, අපට ඇඟිල්ල 
දික් කරන එක ෙල්සියි; ෙචෝදනා නඟන එක ෙල්සියි. හැබැයි, අපි 
සද්භාවෙයන් වැඩ කරනවා නම්, තමුන්නාන්ෙසේලාට පැහැදිලි කර 
ගැනීමක් අවශ්ය නම් මම ඕනෑම මන්තීවරෙයකුට පැහැදිලි 
කිරීමක් කරන්න ලැහැස්තියි.  ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කිරීෙමන් කිසිම මන්තීවරෙයකුට අගතියක් ෙනොවන බව මම වග 
කීෙමන් පකාශ කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඔක්ෙකෝටම ඡන්දය අවශ්යයි. අපි ඒක කරමු.  

ඊළඟට, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා. ඊට පථම, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනයට  පැමිෙණනවා ඇත. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් 
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 

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

 

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

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Mujibur Rahuman, you can 

commence your speech. 
 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, எனக்கு 

எத்தைன நிமிடங்கள் ஒ க்கப்பட் க்கின்றன?  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
You have been allocated ten minutes.  

 
[අ.භා. 12.12] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම පළාත් 

පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පතට 
සං ෙශෝධන ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අපි සියලු ෙදනාම කාලයක් 
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[ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා] 
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තිස්ෙසේ බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, පළාත් පාලන මැතිවරණය 
ඉක්මනට පවත්වන්න ඕනෑය කියලා.  එදා 2015 අෙප් 
ජනාධිපතිවරණ ජයගහණයයි, පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණ 
ජයගහණයයි එක්ක පළාත් පාලන ආයතන ටික විසුරුවලා 
මැතිවරණයට ගියා නම් අද මීට වඩා ෙවනස් තත්ත්වයක් 
තිෙබන්න තිබුණා. අපි ඒක එදා විසුරුවා හරින්න ගිෙය් නැහැ. 
අපට ආණ්ඩු බලයක් තිබිලාත් අපි ඒක විසුරුවන්න ගිෙය් නැත්ෙත් 
ෙමොකක් නිසාද? මනාප ඡන්ද කමය ෙවනස් කරන්න ඕනෑය 
කියලා ෙම් රෙට් ජන සමාජය තුළ විශාල වුවමනාවක් තිබුණා. 
ෙවනස්  කමය ෙවනුවට ජනතාවට හිතැති ෙකොට්ඨාස මට්ටෙම් 
නිෙයෝජිතවරෙයක් පත් කරන්න පුළුවන් අලුත් ඡන්ද කමයක 
අවශ්යතාව ෙම් රෙට් සිටින සියලු ෙදනාම මතු කළා. ඒක හැම 
මැතිවරණ ෙව්දිකාවකම ෙද්ශපාලන ෙපොෙරොන්දු හැටියටත්, 
තමතමන්ෙග් පතිපත්ති පකාශනවලත් ඉදිරිපත් ෙවලා තිබුණා.  

ඒ කාලය පහු ෙවලා අලුත් මැතිවරණ කමයකට යා යුතුයි 
කියන අදහස උඩ තමයි අපි එදා 2015  ජයගහණය ලබා ගත්තාම 
පළාත් පාලන ආයතන ටික විසුරුවා හරින්ෙන් නැතුව ඒවාෙය් 
කාලය ඉවර ෙවන කල් යන්න දුන්ෙන්. ෛමතීපාල 
ජනාධිපතිතුමාෙග් මැතිවරණ පකාශය තුළත්, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් මැතිවරණ පකාශය තුළත් අපි පිළිෙගන තිබුණා, අලුත් 
මැතිවරණ කමයක් ෙම් රටට අවශ්යයි කියන එක. ෙම්ක මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් තමයි හඳුන්වලා 
දුන්ෙන්. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් පාලන කාලෙය් තමයි 
පළාත් පාලන මැතිවරණ කමය ෙවනස් කරන්න ඕනෑ කියලා 
මූලික පනත් ෙකටුම්පත ෙගනැල්ලා ඒක සම්මත කෙළේ. සම්මත 
කරලා මැතිවරණයකට යන්න ඕනෑය කියලා හිතනෙකොට ෙම්ක 
ෙලොකු අවුල් ජාලයක් තිබුණා. ඒ අවුල් ජාලය තිබුෙණ් 
ෙකොෙහොමද? ඒ හදපු මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස ෙබදනෙකොට, ඒ 
ෙකොට්ඨාසවල ෙබදීම තුළම ෙලොකු අවුලක් බවට ෙම්ක පත් වුණා. 
ෙමොකද එදා සියලු ෙද්ශපාලන පක්ෂවල අදහස් අරෙගන, සියලු 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ එකතු ෙවලා, සිවිල් සංවිධාන එකතු ෙවලා, 
මැතිවරණ කාර්යාලය සම්බන්ධ කරෙගන හදපු ලියවිල්ලක් 
හැටියට ෙනොෙවයි ඒක තිබුෙණ්. එදා එෙහම ෙකොට්ඨාස ෙබදුෙව් 
නැහැ. 

අද ඔබතුමාට පුළුවන්, එදා බලෙය් හිටපු බැසිල් රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් නායකත්වෙයන් ෙගනාපු ෙම් පනෙත් තිෙබන වැරැදි 
සියල්ලම ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී කියන්න. එතෙකොට තමයි 
ෙමතුමන්ලා ෙත්රුම් ගන්ෙන් ෙකොතැනද වැරැදිලා තිෙබන්ෙන් 
කියලා. සුළු ජාතීන් නිෙයෝජනය කරන ෙකොට්ඨාස කීයක් අහිමි 
ෙවලා තිබුණාද, ෙකතරම් මන්තීවරුන් සංඛ්යාවක් නැති වුණාද, 
සුළු පක්ෂවලට එන්න තිෙබන අවස්ථාව ෙකොතරම් දුරට අහිමි 
වුණාද යනාදී වශෙයන් ඒ සියල්ලම ගැන ඔබතුමාට පිළිතුරු 
කථාෙව්දී කියන්න පුළුවන්. ඔබතුමා ෙම්වා කියන්න. ෙම්වා 
හංගාෙගන ඉන්න එපා. ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී ෙම්වා එතුමන්ලාට 
පැහැදිලි කරලා කියන්න. ෙමොකක්ද ෙම් කථා කරන්ෙන්? ෙම් 
පනත මත එදා මැතිවරණයකට ගියා නම් රට ෙලොකු අවුල් 
ජාලයකට තල්ලු ෙවනවා. ෙමොකද, පජාතන්තවාදී සමාජයක් තුළ 
අපි සියලු ෙදනාම බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, පජාතන්තවාදී අදහස් 
තිෙබන සියලු ෙදනාටම සභාව තුළ නිෙයෝජනය ලැබිය යුතුයි 
කියලා. අපි ඒ නිෙයෝජනය අහිමි කරනවා නම් තමයි 
කැරලිකාරීත්වයකට රට තල්ලු ෙවන්ෙන්; ෙවන ෙවන 
පචණ්ඩත්වයකට රට තල්ලු ෙවන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා  පජාතන්තවාදය 
අගයන පිරිස් හැටියට අපි විශ්වාස කරනවා, ඕනෑම සභාවක 
නිෙයෝජනය සියලු ෙදනාටම හිමි විය යුතුයි කියලා, එහිදී තමන්ෙග් 
අදහස ් පකාශ කරන්න. අලුත් නීති ෙගනැල්ලා අපි ඒක 
වළක්වනවා නම්, නව ෙරගුලාසි ෙගනැල්ලා අපි ඒවා නවත්වනවා 

නම්, පජාතන්ත විෙරෝධී, පචණ්ඩ, කැරැලි ගහන ස්වරූපයක් ෙම් 
රට තුළ නැවත මතු ෙවන්න පුළුවන් අවදානම තිෙබනවා. පසුගිය 
ආණ්ඩුව හදපු කමයට අපි මැතිවරණයකට ගියා නම්, රට තුළ ඒ 
තත්ත්වය නිර්මාණය වීම වළක්වන්න අපට බැහැ. ඒ තත්ත්වය 
අනිවාර්ෙයන්ම නිර්මාණය ෙවනවා. නමුත්, ඒක නැවත reverse 
කරලා අලුත් සංෙශෝධන ෙගනැල්ලා ඉතා ඉක්මනින් ඡන්දයකට 
යන්න අපට අද පුළුවන්කම ලැබුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් 
පාලන ඇමතිතුමාෙගන් මම එක ෙදයක් ඉල්ලනවා. පසු ගිය 
අවුරුදු 10 තුළ පළාත් පාලන ආයතන බහුතරයක වංචා සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. ඉඩම් ෙවන්ෙද්සි කරලා තිෙබනවා; 
ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කිරීම්, ඉඩම් කට්ටි කිරීම් හා බලපත අකමවත් 
ෙලස නිකුත් කර තිෙබනවා. සියලුම සභාපතිවරුන්ෙග්, පළාත් 
පාලන ආයතන පධානීන්ෙග් වත්කම් පකාශන ෙනොදීම සම්බන්ධව 
ඔබතුමා ෙසොයා බැලිය යුතුයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙම් ටිකත් කියලා 

අවසන් කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙමන්න ෙම්වා ගැනත් 
විෙශේෂෙයන්ම ෙසොයා බලන්න. පාෙද්ශීය සභාවට බඳවා ගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් කරනු ලබන අවිධිමත් පරිපාලන කටයුතු, පළාත් 
පාලන ආයතනවල ෙද්ෙපොළ සතු වත්කම්, බාහිර පාර්ශව්වලට බදු 
දීෙම්දී ඇති ෙවලා තිෙබන අකමිකතාවන්, රජෙය් පළාත් පාලන 
ආයතන මුදල් ෙයොදවා සිදු කළ සංවර්ධන ව්යාපෘතිවල සිදුවූ 
වංචාවන්,  කසළ කළමනාකාරීත්වෙය්දී සිදුවූ වංචාවන් සහ විවිධ 
යන්ත සූත දව්ය මිලදී ගැනීෙම්දී සිදුවූ බරපතළ වංචාවන් 
තිෙබනවා. පසුගිය අවුරුදු 10 තුළ පළාත් පාලන ආයතනවල 
සමහර සභාපතිවරු ෙම්වාට ඍජු ෙලස සම්බන්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න වහාම ෙකොමිසමක් පත් 
කරන්න ඕනෑ කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසාන කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[பி.ப. 12.22] 

 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

உள் ராட்சி சைபக க்கான ேதா்தல் தி த்தச் சட்ட லம் 
ெதாடர்பாக இன்  நைடெப கின்ற விவாதத்தின்ேபா  
என்ைனப் ேபச அ மதித்தைமக்காக நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  இன்  இந்த நாட் ல் பல பிரேதச 
சைபக ம் பல நகர சைபக ம் அவற்றின் ஆ ட்காலம் 

ந்  தற்ேபா  ேதா்தைல எதிர்ேநாக்கியி க்கின்ற 
ேவைளயில், இன்  இந்தத் தி த்தச் சட்ட லம் நிைறேவற்றப் 
பட ேவண் ெமன்  நான் ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கைள ம் 
சைப தல்வர் அவர்கைள ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
ஏெனன்றால், ேதா்தல்கைளப் பிற்ேபா வ  ஜனநாயக 
விேராதம். அந்த வைகயில், பல எதிர்க்கட்சி உ ப்பினர்கள் 
கூ வ ேபால் இந்தத் தி த்தச் சட்ட லத்ைத 
நிைறேவற் வதற்குக் காலதாமதம் ெசய்யேவண்டாம் என்  
நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  இதற்கான வாக்ெக ப்ைப 
நடத் வதாக இ ந்தால் இன்ேற அதைன நடத்தேவண் ம். 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ஏெனன்றால், இதில் உள்வாங்கப்பட் ள்ள விடயங்கள் 
ெதாடர்பாக ஆராய்வதற்கும் ஆேலாசைனகைள 

ன்ைவப்பதற்கும் சகல கட்சிக க்கும் கால அவகாசம் 
வழங்கப்பட் ந்த . எனேவ, இன்  அந்த வாக்ெக ப்ைப 
நடத் வ  சிறந்த  என்பேத என் ைடய க த்தாகும். 
இைதப் பிற்ேபா வ  ேதா்தல்கள் பின்ெசல்வதற்கும் காரண 
மாக அைம ம். அந்தவைகயில், நாங்கள் எவ்வள  விைரவாக 
இந்தத் ேதா்தல்கைள நடத்த ேமா, அவ்வள  விைரவாக 
நடத்தேவண் ம்.   

அேதேநரத்தில், ேதா்தல் நைடெபறவி க்கின்ற காலம் 
கிட்டத்தட்ட க.ெபா.த. சாதாரண தரப் பாீட்ைச நைடெப  
கின்ற காலத்திற்கு அண்மித்த காலமாக அைமகின்றப யால், 
க.ெபா.த. சாதாரண தரப் பாீட்ைசயில் ேதாற் கின்ற 
மாணவர்க க்கு எந்தவித பாதிப் ம் எற்படாத வைகயில் ஒ  
ேதா்தல் திகதிையக் ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் ேதா்தல் 
திைணக்களத்திற்குச் சிபார்சு ெசய்யேவண் ம் என்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ஏெனன்றால், ேதா்தல் பிரசாரங்கள் 
நைடெப கின்றேபா  கிராமங்களில் பலவிதமான அசம் 
பாவிதங்கள் நைடெப வ  வழைம.  அந்தவைகயில், 
அசம்பாவிதங்கள் நைடெப கின்ற கிராமங்களில் இ க்கின்ற 
மாணவர்களின் பாீட்ைசச் சிந்தைனையப் பாதிக்கின்ற 
வைகயில் ேதா்த ன்ேபா  நைடெப கின்ற அசம்பாவிதங்கள் 
மாணவர்கைளப் பாதித் விடக் கூடா  என்பதற்காக 
மாணவர்க ைடய பாீட்ைசக்கு 15 நாட்க க்கு ன்பாகவா 
அல்ல  பாீட்ைச வைடந்  15 நாட்க க்குப் பின்பாகவா 
அ  இடம்ெபறேவண் ம் என்பைதக் ெகௗரவ அைமச்சர் 
அவர்க ம் இந்த அரசாங்க ம் தீர்மானித் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம். அந்த வைகயில் அந்தத் திகதி நிர்ணயம் ெதாடர் 
பான க த்ைதத் தங்களிடம் நான் என  ேயாசைனயாக 

ன்ைவக்கின்ேறன்.   

அேதேநரத்தில், மாநகர சைபகள், நகர சைபகள், பிரேதச 
சைபகளி ள்ள உ ப்பினர்களின் எண்ணிக்ைகயில் 25 

தத்திற்கு ேமற்பட்ட ெபண் பிரதிநிதித் வம் நிச்சயமாக 
இ க்கேவண் ம். ஒ  பிரேதச சைபயி ைடய அல்ல  நகர 
சைபயி ைடய ெபண் உ ப்பினர்களின் எண்ணிக்ைக 25 
சத தத் க் குைறவாக இ க்கக்கூடாெதன்  நான் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். ஏெனன்றால், இந்த நாட் ல் அரசியல் 
ாீதியாக ெபண்களின் பிரதிநிதித் வம் மிக ம் குைறவாக 
இ க்கின்ற . ைவத்தியத் ைறைய எ த் க் ெகாண்டா 
ெலன்ன அல்ல  சட்டத் ைறைய எ த் க்ெகாண்டா 
ெலன்ன, சகல ைறகளி ம் ஆண்க க்குச் சமனான அள  
ெபண் பிரதிநிதித் வம் காணப்ப கின்றேபா , அரசிய ல் 
மட் ம் ெபண்க ைடய பிரதிநிதித் வம் மிக ம் குைறவாக 
இ க்கின்ற . உள் ராட்சிச் சைபகளில் ெபண்களின் 
பிரதிநிதித் வம் 25 சத தமாக இ க்கேவண் ெமன்ற சட்டம் 
ஏற்ெகனேவ இந்த பாரா மன்றத்தில் நிைறேவற்றப் 
பட் க்கிற . அவ்ேவைளயில் நா ம் அதில் பங்கு 
ெகாண் ந்தைதயிட்  மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். உண்ைம 
யில் அப்ப  அைமந்தால்தான் அந்தச் சைபகளில் ெபண் 
உ ப்பினர்க ைடய எண்ணிக்ைக கனிசமானள  இ க்கும். 
குறிப்பாக, ஒ சில அபிவி த்தியைடந்த நா களில் இ  50:50 
என்ற விகிதத்தில் இ க்கின்ற . அதாவ , ெபண்கள் 50 
சத தம்; ஆண்கள் 50 சத தம். ெபண்க க்கு சமத் வமான 
அரசியல் பிரதிநிதித் வம் கிைடக்கும் வைகயில் இங்கும் 
அப்ப யி க்க ேவண் ெமன்ற என் ைடய ேயாசைனைய 
நான் ெகௗரவ அைமச்ச ைடய கவனத் க்குக் ெகாண்  
வ கின்ேறன்.  

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) 
ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க ைடய 

நிைலப்பாட் க்கு மகிழ்ச்சி ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன். 
உங்க ைடய அந்த எண்ணப்பா , எதிர்பார்ப்  சட்ட 

லத்தில் உள்வாங்கப்பட் க்கிற .  
 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நன்றி. அேதேநரத்தில், 

இந்த திய ேதா்தல் ைறைம ெதாடர்பாக மக்க க்கு 
சாியான ெதளி ட்டல் ேதைவெயன நான் நிைனக்கிேறன். 
இப்ேபா  வ டத்தின் 8ஆம் மாதம்; எதிர்வ ம் 11ஆம் 
மாதத்தில் ேதா்தல் நடத் வதாக இ ந்தால், அதற்கு இன் ம் 
இரண்டைர மாதங்கள்தான் இ க்கின்றன. அந்தக்  
காலப்பகுதிக்குள் இந்தத் ேதா்தல் ைறைமயிைன மக்கள் 
சாியாகப் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். திய இந்த ேதா்தல் 

ைறைமயிைன அவர்கள்  ைகயாளவி ப்பதால், அதைனப் 
பற்றி மக்க க்குத் ெதளி ப த்த ேவண் ய ெபா ப்  
அரசாங்கத்ைத ம் அைமச்சைர ம் சா ம். 

நான் எங்க ைடய பிரேதச உள் ராட்சிச் சைபகள் 
ெதாடர்பாக ஒ சில க்கியமான விடயங்கைளக் ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்க ைடய கவனத்திற்குக் ெகாண் வர 
வி ம் கின்ேறன். ெகௗரவ அைமச்சா் அவர்கேள, வடக்கில் 
நான்கு பிரேதச ெசயலகங்க க்குாிய சைபகள் இன்ன ம் 
அைமக்கப்படவில்ைல. குறிப்பாக, வ னியா, மன்னார், 

ல்ைலத்தீைவ உள்ளடக்கிய வன்னித் ேதா்தல் மாவட்டத்தில் 
ம  பிரேதச ெசயலகத் க்குாிய பிரேதச சைப ம் 
ஒட் சுட்டான் பிரேதச ெசயலகத் க்குாிய பிரேதச சைப ம் 
இன்ன ம் உ வாக்கப்படவில்ைல. அந்தப் பிரேதச சைபகள் 
உ வாகின்றேபா  ெப ம்பாலான மக்கள் அத டாகத் 
தங்க க்கு ேவண் ய ேசைவகைளப் ெபற் க்ெகாள்வார்கள். 
அத் டன், மக்கள் ெதாைக ெப கியி ப்பதால் நாட் ல் திய 
பிரேதச சைபகள் உ வாக்கப்பட ேவண் ய ேதைவ ம் 
இ க்கின்ற . குறிப்பாக, மன்னாாி ள்ள மாந்ைத ேமற்கு 
பிரேதச சைபயான  மிக அதிக ரத்தில் 
இ க்கின்றைமயால், அந்த மக்க க்கு ஏதாவ  
ேதைவெயன்றால், அவர்கள் அடம்பன் பிரேதசத் க்கு - 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, இப்ெபா  மதிய 

ேபாசன இைடேவைளக்குச் சைபைய இைடநி த்த 
ேவண் யி க்கிற . மதிய இைடேவைளையத் ெதாடர்ந்  
நீங்கள் ேபசலாம்.  

Order, please! The Sitting is suspended till 1.30 p.m.  
 

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා. 
1.30ට නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப  அமர்  இைடநி த்தப்பட் ,  பி.ப. 1.30 மணிக்கு 
மீண் ம் ஆரம்பமாயிற் .     

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed. 

945 946 

[ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகௗரவ சார்ள்ஸ் நிர்மலநாதன் அவர்கள்! 

 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, நன்றி. 

இன்  உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதாத்ல்கள் (தி த்தம்) 
சட்ட லம் ெதாடர்பாக விவாதம் நைடெபற் க் 
ெகாண் க்கின்ற . உண்ைமயில் ேதாத்ல்கள் உாிய 
காலத்தில் நைடெபற ேவண் ம். எந்தத் ேதா்தலாக 
இ ந்தா ம் மக்கள் ஆைணைய மீறி எந்தேவார் 
அரசியல்வாதிேயா அரசாங்கேமா ெசயற்பட யா . 
உள் ராட்சிச் சைபத் ேதாத்லாக இ க்கலாம், அல்ல  
மாகாண சைபத் ேதா்தலாக இ க்கலாம், அல்ல  
பாரா மன்றத் ேதா்தலாக இ க்கலாம், அல்ல  ஜனாதிபதித் 
ேதா்தலாக இ க்கலாம், அந்தத் ேதா்தல்கைள உாிய காலத்தில் 
நடத்த ேவண் ம். அப்ப த் ேதர்தல் நடத்தப்பட் , அதில் 
மக்களால் நிராகாிக்கப்ப பவர்கள் எவ ம் - பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்களாகிய நாங்களாக இ ந்தா ம் - அந்த மக்கள் 
ஆைணக்கு மதிப்பளித்  ட் க்குச் ெசல்ல ேவண் ம். அந்த 
வைகயில், உாிய காலத்தில் இந்தத் ேதா்தல்கைள நடத்த 
ேவண் ெமன்  கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.  

ஏற்ெகனேவ நான் எங்க ைடய பிரேதசத்தில் ம  பிரேதச 
சைப உ வாக்கப்படேவண் ெமன்  ேகாாியி ந்ேதன். அ  
உ வாக்கப்படாைமயினால் அந்தப் பிரேதசத்தி க்கின்ற 
மக்கள் மிக ம் பாதகமான, கஷ்டமான சூழ்நிைலக்குத் 
தள்ளப்பட் க்கிறார்கள். அவர்கள் அடம்பன் பிரேதசத்தி 

க்கின்ற மாந்ைத ேமற்கு பிரேதச சைபயி டாகத்தான் 
தங்க ைடய ேதைவகைள நிைறேவற்றிக்ெகாள்ள 
ேவண் யி க்கிற . குறிப்பாக, வ னியா மாவட்டத்திற்கு 
அ காைமயில் இ க்கின்ற கல்ம , காக்ைகயன்குளம் ேபான்ற 
பிரேதசங்களி ள்ள மக்க ம் மாந்ைத ேமற்கு பிரேதச 
சைபயி ந்ேத ேசைவையப் ெபற ேவண் ம்.  
கட் வதற்கு அ மதி ெப வதாக இ ந்தாெலன்ன அல்ல  
ேசாைல வாி ெச த் வதாக இ ந்தாெலன்ன, அங்கி க்கின்ற 
மக்கள் ன்  பஸ்களில் பயணித்  அடம்பன் பிரேதசத்திற்கு 
வந்தால்தான் தங்க ைடய ேதைவகைள நிைறேவற்றிக் 
ெகாள்ள ம். ேசாைல வாியாக 150 பாையச் 
ெச த் வதாயின், அவர்கள் ேபாக்குவரத் க்ெகன பஸ்ஸுக்கு 
250 பாையச் ெசலவழிக்க ேவண் ம். ஆகேவ, ம  பிரேதச 
சைப உ வாக்கப்ப வதான , அந்த பிரேதசத்தி க்கின்ற 
மக்க க்கு மிக ம் அத்தியாவசியமான ஒன்றாகும்.   

அந்த வைகயில், மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 
அைமச்சர் அவர்கள் திய பிரேதச சைபகைள 
உ வாக்குகின்றேபா  குறிப்பாக, வட மாகாணத்தில் நான்கு 
பிரேதச சைபகைள உ வாக்கேவண் ெமனக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். அங்கு நான்கு பிரேதச ெசயலகங்கள் 
உ வாகி 25 வ டங்க க்கு ேமலாகி ம் அதற்குாிய பிரேதச 
சைபகள் இன்ன ம் உ வாக்கப்படாமல் இ க்கின்ற . 
அதன ப்பைடயில், மன்னார் மாவட்டத்தில் ம ப் பிரேதச 
சைப ம் ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் ஒட் சுட்டான் பிரேதச 
சைப ம் கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் கண்டாவைளப் பிரேதச 
சைப ம் யாழ். மாவட்டத்தில் ம தங்ேகணி பிரேதச சைப ம் 
உ வாக்கப்பட ேவண் ம். எனேவ, திய பிரேதச சைபகள் 
உ வாக்கப்ப கின்றேபா , நிச்சயமாக இந்த நான்கு பிரேதச 
சைபகைள ம் உள்வாங்கேவண் ெமன்  மாகாண சைபகள் 
மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சர் அவர்கைளக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேநரத்தில், ம ப் பிரேதச சைப உ வாக்கப்ப கின்ற 
ேபா , பன்னவட் வான், மல் வராயர், கட்ைடயடம்பன், 

மலர்ந்தான், ேதக்கம், மாதா கிராமம், ெபாிய றிப் , ம , 
பண் விாிச்சான் ேமற்கு, பண் விாிச்சான் கிழக்கு, 
பாலம்பிட் , கீாிசுட்டான், இரைணயி ப்ைபக்குளம், 
விளாத்திக்குளம், பரசன்குளம், காக்ைகயன்குளம் ேமற்கு, 
காக்ைகயன்குளம் கிழக்கு, கல்ம  -2 ஆகிய கிராம 
அ வலர்கள் பிாி கள் உள்ளடங்கலாக ம ப் பிரேதச 
ெசயலகத் க்கு உட்பட்ட கிராமங்கள் அைனத் ம் 
உள்வாங்கப்படேவண் ெமன்  நான் இந்த ேநரத்தில் 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கைளக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
தற்ெபா  இந்தச் சைபயில் அைமச்சர் அவர்கள் 
இல்லாவிட்டா ம், நான் ன்  இந்த விடயம் ெதாடர்பாகப் 
ேபசியேபா  ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் இந்தச் சைபயில் 
இ ந்தார். எனேவ, இந்த அரசாங்கத்தினால் அந்த 
மக்க க்காக ம ப் பிரேதச சைபைய உ வாக்குவதான  
உடன யாகச் ெசய்யேவண் ய ஒ  ேவைலயாகும். 
அேதேபான் தான், ஒட் சுட்டானி ம் கண்டாவைளயி ம் 
ம தங்ேகணியி ம் உ வாக்கப்படேவண் ம்.  

அேதேநரத்தில், இலங்ைகயில் நகரசைப இல்லாத 
மாவட்டங்களாக ல்ைலத்தீ  மாவட்ட ம் கிளிெநாச்சி 
மாவட்ட ம் திகழ்கின்றன என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். 

த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட, ெசாத் க்கைள ம் தங்க ைடய 
அங்கங்கைள ம் இழந்த அதிகமான மக்கள் வா கின்ற இந்தக் 
கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தி ம் ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தி ம் 
தான் நகர சைபகள் இல்லாமல் இ க்கின்ற . ஆகேவ, நகர 
சைப இல்லாத இந்த இரண்  மாவட்டங்க க்கும் 
உடன யாக நகர சைப உ வாக்கப்பட ேவண் ம். அவ்வா  
உ வாக்குவதன் லம்தான் அந்த மாவட்டங்களில் இ க்கின்ற 
மக்கள் தங்க க்குத் ேதைவயான ேசைவகைளப் 
ெபற் க்ெகாள்ள ம். ஒ  நகர சைப இ ந்தால்தான், 
அந்த நகர சைபக்கு உட்பட்ட மக்க க்கு அத ைடய 
ேசைவகள் ெசன்றைட ம். அண்ைமயில் கிளிெநாச்சி 
மாவட்டத்தில் தீ அனர்த்தம் ஏற்பட்டேபா , அங்கு 
தீயைணப் ப் பிாி  இ க்கவில்ைல. ஏெனன்றால், நகர சைப 
இ ந்தால்தான் தீயைணப் ப் பிாி  அைமக்கப்படலாம் 
என்ப  சட்டமாக இ க்கின்ற . எனேவ, இவ்வாறான 
அனர்த்தங்கைளத் தவிர்ப்பதற்கு நகர சைப என்ப  மிக 

க்கியமாகும். அந்த வைகயில், ல்ைலத்தீ  மாவட் 
டத் க்கும் கிளிெநாச்சி மாவட்டத் க்கும் நகர சைபைய 
உ வாக்கேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேநரத்தில், இந்த நாட்  மக்கள் வி ம் கின்றவர்கள் 
தான் - ஏற் க்ெகாள்கின்றவர்கள்தான் உள் ராட்சி மன்றப் 
பிரதிநிதிகளாக வரேவண் ம். அதற்கைமவாக உள் ர் 
அதிகாரசைபகள் ேதா்தல்கள் சட்டத்தில் தி த்தங்கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன்  நான் இந்த 
அரசாங்கத்ைதக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ஏெனன்றால், 
தற்ேபா  நைட ைறயி ள்ள ேதா்தல் ைறயில் ஒ  சில 
குைறபா கள் இ க்கின்றன. குறிப்பாக, அதிகார ள்ளவர்கள் 
அல்ல  ேதசியக் கட்சியில் அங்கம் வகிக்கின்ற கட்சிகளின் 
தைலவர்கள் ஒ சில ேவட்பாளர்கைள கண் ைடப் க்காகப் 
ேபாட் விட் , தாங்கள் நிைனக்கின்ற ேவட்பாளர்கள் 
ெவற்றிெப வதற்கு ஏற்ற வைகயிேலேய தங்கள  ேதா்தல் 
பிரசாரங்கைள ேமற்ெகாள்கின்றார்கள். இதனால், அந்தக் 
கிராம மக்கள் வி ம் கின்ற பிரதிநிதிகள் இந்த 
மன்றங்க க்குச் ெசல்வதில்ைல. அேதேநரம் குறித்த கட்சியில் 
அங்கம் வகிக்கின்ற ேவட்பாளர்கள் அரசியல் ாீதியாக 
மக்களின் வாக்குகைளப் ெபற் ச் சம்பந்தப்பட்ட சைபகளின் 
உ ப்பினர்களாக வ கின்றனர். அந்த வைகயில் குறித்த 
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கிராம மக்கள் வி ம்பாத நபர்கள் இந்த மன்றங்க க்கு 
உ ப்பினர்களாகச் ெசல்கின்ற நிைல நைட ைறயி ள்ள 
ேதர்தல் ைறயின் லம் ஏற்ப கின்ற . ஆனால், இப்ப  
யான ஒ  ேதர்தல் ைற அைமயக்கூடா . உண்ைமயில் 
குறித்த கிராமத்தி க்கின்ற, வட்டாரத்தில் இ க்கின்ற 
மக்கள் யாைர வி ம் கின்றார்கேளா, அவர்கள்தான் அந்தப் 
பிரேதச சைபயின், நகர சைபயின், மாநகர சைபயின் 
உ ப்பினராகச் ெசல்ல ேவண் ம். அந்த வைகயில் ேதர்தல் 
சட்டம் என்ப  மக்கள் வி ப்பத்திற்கு ஏற்ப, மக்க ைடய 
வி ப்பத்ைத நிைறேவற் கின்ற விதத்தில் பிரதிநிதிகள் 
ெதாி ெசய்யப்ப கின்ற வைகயில் அைமய ேவண் ம். 
அ ேவ சம்பந்தப்பட்ட  உ ப்பினர் தம  மக்க க்குக் குறித்த 
உள் ராட்சிச் சைபயின் லம் ந்தள  ேசைவையப் 
ெபற் க் ெகா ப்பதற்கு வசதியாக இ க்கும்; மக்க க்கும் 
உகந்ததாக இ க்கும் என்  கூறிக்ெகாள்ள  வி ம் கின்ேறன்.  

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  
மன்னார் மாவட்டத்தில் ஓர் இலட்சத் க்கும் ேமற்பட்ட 
ெதாைகயான மக்கள் வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். 
மன்னார் நகர சைப அதிகாரப் பிரேதசத்தின்கீழ் தற்ெபா  
15,000க்கும் ேமற்பட்ட மக்கள் வாழ்ந்  ெகாண் க்கின்றார் 
கள். ஆகேவ, மன்னார் நகர சைபைய மாநகர சைபயாகத் 
தர யர்த்த ேவண் ம்; மன்னார் பிரேதச சைபைய நகர 
சைபயாக்க ஆக்கேவண் ம். இந்த விடயம் ெதாடர்பில் ன் ம் 
நான் ேகாாிக்ைக வி த்தி க்கின்ேறன். இ ந்தா ம் ெகளரவ 
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சர் 
அவர்களிடம் மீண் ம் அதைனப் பணிவாகக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

இ தியாக, திய பிரேதச சைபகைள உ வாக்குவதற்கு 
ந்தள  யற்சி எ த்தல், அேதேநரத்தில் நகர சைபகள் 

இல்லாத கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ  ஆகிய  மாவட்டங்களில் 
உடன யாக நகர சைபகைள உ வாக்குதல் என்பவற் டன் 
ஏைனய விடயங்கைள ம் அைமச்சு கவனத்திற்ெகாண்  
எதிர்காலத்தில் இதற்குாிய நடவ க்ைககைள எ க்க 
ேவண் ம் என்  ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  
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ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (මුදල් රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - நிதி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,   අෙප් නගර සභා සහ 

පාෙද්ශීය සභා මැතිවරණ පැවැත්වීම පිළිබඳව ෙබොෙහොම පගතිශීලි 
පනත් ෙකටුම්පතක් අද රජය හැටියට අපි ඉදිරිපත් කරනවා. ෙමම 
පනත් ෙකටුම්පත පගතිශීලීයි කියලා කියන්න පුළුවන් එක 
ෙහේතුවක් වන්ෙන්, අෙප් රෙට් තිබුණු පැරණි ඡන්ද කමය වන  
භූෙගෝලීය පෙද්ශයක් නිෙයෝජනය කරන ඒ මූලධර්මයට නැවත 
යාමක් සිදු වන නිසායි.  භූෙගෝලීය පෙද්ශයකට මන්තී ෙකෙනක් 
සිටින්න ඕනෑ කියන එකයි. අද ෙද්ශපාලන පක්ෂවලත්,  
සමාජෙය්ත් ඉල්ලීම් අනුව එම මූලධර්මයටත් ඉඩ දීලා තමයි  ෙමම 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට කුඩා පක්ෂයක් 
වුණත් නගර සභාෙව්, පාෙද්ශීය සභාෙව් නිෙයෝජනයක් ලබා 
ගන්න  මන්තී ෙකෙනක්  පත් කරගන්න ඒ අයට පුළුවන්.   

එයට අමතරව ෙමය ෙබොෙහොම පගතිශීලී පනතක් වන්ෙන් ෙම් 
නිසායි.  අපි දන්නවා, ෙම් රෙට් කාන්තා ජනගහනය සියයට 52ක් 

පමණ වන බව. නමුත්, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ නිෙයෝජනය ෙවන  
කාන්තා පතිශතය සියයට 6ක් විතර වන ෙබොෙහොම අඩු 
පතිශතයක්. පළාත් සභාව තුළ සියයට 4ක විතර කාන්තා 
නිෙයෝජනයක් තිෙබනවා.  නගර සභා සහ පාෙද්ශීය සභාවන් තුළ 
කාන්තා නිෙයෝජනය සියයට ෙදකකටත් වඩා අඩුයි. ඒ නිසා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය වන පක්ෂ සාකච්ඡා කරලා ෙම් රෙට්  
කාන්තා නිෙයෝජනය අපි වැඩි කරන්න ඕනෑ කියන 
පරමාර්ථෙයන් තමයි ෙම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් සමාජෙය් ස්තී, පුරුෂ පරතරය 
අවම කරන්නට ඕනෑ කියන එකයි.  රටවල් 144කින් ලංකාව 
ෙමම ස්තී, පුරුෂ පරතරය වැඩි රටක් හැටියට World Economic 
Forum -  Global Gender Gap Report  එෙක් සඳහන් ෙවනවා. ඒ 
කියන්ෙන්, රටවල් 144කින් සියවැනි තැන සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම 
අන්තර් පාර්ලිෙම්න්තු සංගමෙය් -  IPU - Inter-Parliamentary 
Union - වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවනවා, 2017දී රටවල් 190කින් 
ලංකාව 180 ෙවනි තැන සිටිනවා කියලා.  නිසි කාන්තා 
නිෙයෝජනයක් නැහැ කියන එක තමයි එම වාර්තාෙව්ත් සඳහන් 
වන්ෙන්.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  1931 පිහිට වූ රාජ්ය 
මන්තණ සභාවට ඇඩ්ලින් ෙමොලමුෙර් මැතිනිය පත් වුණා කියලා 
අපි දන්නවා.  එංගලන්තයට පසුව,  යුෙරෝපෙය් සමහර අෙනක් 
රටවල්වලටත් පථමෙයන් ලංකාෙව් කාන්තාවන්ට  
මැතිවරණයකදී  ඡන්දය දමන්න අයිතිය ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම 1931 
රාජ්ය මන්තණ සභාෙව්ත් කාන්තා නිෙයෝජනය තිබුණා. නමුත්, 
අද අපට පිළිගන්න බැරි තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, අද 
කාන්තාවන් නිෙයෝජනය ෙවන්ෙන් පිරිමි පාර්ශ්වය හරහායි. 
කාන්තාවන්ෙග් අයිතීන්, කාන්තාවන්ෙග් අදහස් සියල්ලක්ම 
කාන්තාවන්ටම නිෙයෝජනය කරන්න බැරි තත්ත්වයක් තමයි  
තිෙබන්ෙන්. අපි පසු ගිය මැතිවරණෙය් දී අෙප්ක්ෂකයන් ඉදිරිපත් 
කරනෙකොට  මුළු මැතිවරණෙයන්ම  අෙප්ක්ෂකයන් 6151කින් 
කාන්තා අෙප්ක්ෂිකාවන් 556යි ඉදිරිපත් කෙළේ.  තව විධියකට 
පතිශතයක් වශෙයන්  කිව්ෙවොත් සියයට 9.2යි. ඉතින් අපි ෙම්ක 
ෙවනස් කරන්නට ඕනෑ. අෙප් රෙට් පුද්ගලෙයකුෙග් ෙසෞඛ්ය 
තත්ත්වයත්, ජීවත් ෙවන කාල පමාණයත් ගත්ෙතොත්  ලංකාෙව් 
වි ශාල පගතියක් තිෙබනවා.  අෙනක් රටවලට වඩා ඉදිරිෙයන් අපි 
සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පාසල් අධ්යාපනය ගැන 
කථා කරනවා නම්, පාසෙල් ලියා පදිංචි වීෙම් සිට  අෙපොස 
සාමාන්ය ෙපළ සහ  අෙපොස උසස් ෙපළ විභාගවලට ෙපනී සිටීම 
දක්වා ගත්තාම අෙප් පිරිමි ශිෂ්යයන්ටත් වඩා කාන්තා ශිෂ්යාවන් 
ඉදිරිෙයන්ම සිටිනවා. අද ලංකාෙව් විශ්වවිද්යාල ගත්ෙතොත්, එම 
විශ්වවිද්යාලවල අංශ ස්වල්පයක හැෙරන්නට වැඩි අංශ සංඛ්යාවක 
කාන්තාවන් වැඩි පිරිසක් සිටින බව සියලු ෙදනාම දන්නා 
කාරණයක් වනවා.  

දකුණු ආසියාව සහ අග්නිදිග ආසියාව ගත්ෙතොත්, දකුණු 
ආසියාෙව් සහ අග්නිදිග ආසියාෙව් තිෙබන සෑම රටකටම වැඩිය 
අඩු කාන්තා නිෙයෝජනයක් තිෙබන රට ලංකාව කියන එකත් 
කනගාටුෙවන් පකාශ කළ යුතුයි. ඒ නිසා අපි ෙම් තත්ත්වය 
ෙවනස් කරන්නට ඕනෑ.  ඉන්දියාව, ෙන්පාලය, බංග්ලාෙද්ශය, 
පාකිස්තානය, ඇෆ්ගනිස්ථානය ගත්තත් ලංකාව සිටින්ෙන් ඊට 
පිටුපසින් බව කියන්නට ඕනෑ.  අපි වාෙග්ම ඒක පුද්ගල ආදායම් 
ලබන ෙකන්යාව වාෙග් රටක් ගත්ෙතොත්, ඒ රෙට් කාන්තා 
නිෙයෝජනය නීතිෙයන් වැඩි කරලා නැහැ. නමුත් ඒ අයෙග් 
පක්ෂවල පතිපත්තියක් හැටියට කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි කරන 
වැඩපිළිෙවළක් ෙකන්යාෙව් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙකන්යා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාන්තා නිෙයෝජනය සියයට 19ක් වනවා. ඉතින් 
අපි ෙම් කාන්තා නිෙයෝජනය අනිවාර්යෙයන්ම වැඩි කළ යුතු 

949 950 

[ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා] 
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ෙදයක්. මම හිතන්ෙන් ෙම් කාරණය දශක ගණනාවකට 
පථමෙයන් අපට කරන්න තිබුණු ෙදයක්. නමුත් ඓතිහාසික 
කරුණු නිසා ෙම් ෙද් සිදු වුෙණ් නැහැ.  

අෙප් ඉතිහාසය ෙදස බැලුෙවොත්, කාන්තා ෙද්ශපාලනඥයන් 
ෙද්ශපාලන ව්යාපාරවලට නායකත්වය දුන්නා. අපට මතක් 
ෙවනවා, ෙඩොරීන් විකමසිංහ මැතිනිය ආරම්භ කළ සූරිය මල් 
ව්යාපාරය. බිතාන්ය අධිරාජ්යවාදීන්ට විරුද්ධව සූරිය මල් ව්යාපාරය 
ඇති කරන්නට ඇය නායකත්වය දුන්නා. ඒ අය ලාංකික 
ෙසොල්දාදුවන් බලා ගත්තා විතරක් ෙනොෙවයි, මැෙල්රියා වසංගතය 
ඇති වුණු අවස්ථාෙව්දී ඒක නැති කරන්නත් විශාල නායකත්වයක් 
දුන්නා. ෙඩොරීන් විකමසිංහ මැතිනිය 1952දී ශී ලංකා 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළා. ඒ වාෙග්ම විවියන් ගුණවර්ධන 
මැතිනියත් සූරිය මල් ව්යාපාරෙය් හිටියා. ෙකොළඹ නගර සභාව 
නිෙයෝජනය කරලා, කාන්තා ෙසේවකයන්ෙග් අයිතිවාසිකම් 
ෙවනුෙවන් ඇය නායකත්වය දුන්නා. විවියන් ගුණවර්ධන මැතිනිය 
1956දී ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළා. ෙම් රෙට් 
කාන්තාවන්ට නායකත්වෙය් තැනක්  තිබිලා තිෙබනවා.  

අපට  අගමැතිනියක් සිටියා,  සිරිමාෙවෝ ඩයස් බණ්ඩාරනායක 
මැතිනිය. ඒ වාෙග්ම අපට ජනාධිපතිනියක් සිටියා, චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය. එෙසේ කාන්තා නායකත්වය 
තිබුණත්, කාන්තා නිෙයෝජනය අවම වශෙයන් තිෙබන රටක් 
හැටියට ශී ලංකාව හඳුන්වන්න පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සමහර අය නගර සභාව 
හරහා, පළාත් සභාව හරහා පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණ සිටිනවා.  
ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මැතිනිය පළාත් සභාව හරහා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණ සිටිනවා.  හිරුණිකා ෙපේමචන්ද මැතිනිය,  
ඒ වාෙග්ම ෛවද්ය තුසිතා විෙජ්මාන්න මැතිනිය පළාත් සභාව 
හරහා පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණ සිටිනවා.  ඒ නිසා සෑම නිෙයෝජිත 
සභාවක් හරහාම කාන්තා නිෙයෝජනය අපි වැඩි කළ යුතුයි. අද ශී 
ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාන්තා මන්තීවරියන් 13ක් සිටිනවා. ෙම් 
13ෙදනාෙගන් 7 ෙදෙනක්ම විශ්වවිද්යාල උපාධිධාරින් ෙවනවා; 
ව්යාපාරිකයන් ෙවනවා; නීතිඥවරියන් ෙවනවා; ෛවද්යවරියන් 
ෙවනවා. දැනට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින කාන්තා නිෙයෝජනය  
ගත්ෙතොත් වැඩි පිරිසක් අධ්යාපනය පැත්ෙතන්,  ඒ වාෙග්ම 
වෘත්තීය මට්ටමින් ඉදිරිෙයන්ම සිටිනවා.  මා ළඟින්ම අසුන් ෙගන 
සිටින  සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මැතිනියත් ෛවද්යවරියක්.  

ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය ෙවනස් කරන්න නම්, 
අනිවාර්යෙයන්ම කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි කරන්නට ඕනෑ.  එම 
තත්ත්වය ස්වභාවෙයන්ම සිදු ෙනොවුණු ෙදයක් නිසා,  ෙම්ක 
නීතිෙයන් quota එකක් හරහා අපට කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
මම හිතන්ෙන් නැහැ, ෙම් quota එක අපි දිගින් දිගටම තියාෙගන 
යන්න ඕනෑ කියලා. ෙමොකද, කාන්තාවන් ඉදිරියට ආවාට පසුව ඒ 
අයට ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනයට සහ ආර්ථිකයට දක්වන්න පුළුවන් 
දායකත්වය පිළිබඳව විශාල පිළිගැනීමක් ඇති ෙවයි.  මම දන්නවා, 
අෙප් පිරිමි මන්තීවරු හුඟක් ෙවලාවට කාන්තාවන්ෙග් පශ්න 
පිළිබඳව, ඒ අයෙග් තිෙබන අභිලාෂ පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කථා කරන්න වෑයම් කරන බව. ඒකට සංෙව්දී වන හුඟක් 
මන්තීවරුන් සිටිනවා. ෙකොච්ච  සංෙව්දී වුණත් කාන්තාවක් තරම්ම 
කාන්තා පශ්න, කාන්තා අභිලාෂ කථා කරන්නට පිරිමි ෙකෙනකුට 
බැරි බව අපි දන්නවා. එම නිසා අපි ෙම් ෙවනස කරන්නට  ඕනෑ.   
නිෙයෝජනය විතරක් ෙනොෙවයි. අපි ඒ අයට නායකත්වෙය් 
තැනකුත් ෙදන්නට  ඕනෑ.  

ශී ලංකාෙව් කැබිනට් මණ්ඩලය ගත්ෙතොත් ඒ අයව ලංකාෙව් 
කැබිනට් මණ්ඩලයට පත් කර තිෙබන්ෙන් ෙබොෙහොම අඩු 
පමාණෙයන්. ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය දියුණු කරන්න, 

ෙහොඳ තීරණ ගන්න, කැබිනට් මණ්ඩලය තුළත් ෙම් නිෙයෝජනය 
තිෙබන්නට  ඕනෑ . නමුත් ඒ සියල්ලක්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
හරහා බලාෙපොෙරොත්තු වුණාට හරියන්ෙන් නැහැ.  ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත හරහා අපිට නිවැරදි කරන්නට පුළුවන් පමාණයක් 
තිෙබනවා.  නමුත් ෙම් රෙට් නායකයින් ෙම්වාට සංෙව්දී ෙවලා  
කැබිනට් මණ්ඩලෙය්ත් ඒ කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි කළ යුතුයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කාන්තා අගමැති 
ෙකෙනකුත් හිටියා. කාන්තා ජනාධිපති ෙකෙනකුත්  හිටියා. ඒ 
ෙදෙදනාෙග් ම අවාසනාවට ස්වාමිපුරුෂයන් නැති වුණා. 
ස්වාමිපුරුෂයන් නැතිෙවලායි  ඒ අය ෙද්ශපාලනයට ඉදිරිපත් 
වුෙණ්.   නමුත් ෙම් රෙට් ඉන්න තරුණියට අවස්ථාව ෙදන්නට  
ඕනෑ. පිරිමි දරුෙවකුට  අවස්ථාව තිෙබනවා, ෙද්ශපාලනය 
කරන්න. කුඩා කාලෙය් සිටම සමහර අයට ඒ අවස්ථාව තිෙබනවා.  
අපි වාත්තීය සමිති ගත්තත්, විශ්ව විද්යාල සංගමවල නිෙයෝජනය  
ගත්තත්, ඒවාට හුඟක් ෙවලාවට පිරිමි ශිෂ්යයන් තමයි නායකත්වය 
ෙදන්ෙන්.  

     
 ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒ අය remand කරන නිසා. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මම ෙම් ෙවලාෙව් ඒකට පිළිතුරු ෙදන්නට යන්ෙන් නැහැ. අපි 

කාන්තාවන්ට  ඒ අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. State Minister, please wind up now.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  මා  කථාව අවසාන 

කරනවා.  

සමාන්ය ඕනෑම කාන්තා ශිෂ්යාවකුට ෙම් සඳහා ඉදිරිපත් 
ෙවන්න අවස්ථාව  එළඹී තිෙබනවා.  තරුණියන්ට ෙද්ශපාලනයට 
එන්න අපි අවස්ථාව සලසා තිෙබනවා.  අපි අවස්ථාව සැලසුවාට  
ඒ අය ඉදිරිපත් ෙවන්නට  ඕනෑ. එම නිසා ෙම් අවස්ථාෙවන් 
පෙයෝජනයක් ගන්න කියා අපි කාන්තාවන්ෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා. තව සති ගණනාවකින් මැතිවරණයක්  එනවා. ෙම් 
මැතිවරණෙය් නිෙයෝජනය ලබන්නට  ඒවාට   ඉදිරිපත්  
ෙවන්නටය කියමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  

 
[අ.භා. 1.54] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  පළාත් පාලන  ඡන්ද 

විමසීම් (සංෙශෝධන)  පනත් ෙකටුම්ත  අද  දින ෙදවන වර කියැවීම 
සඳහා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.   මුල් පනත ඉදිරිපත් කෙළේ  මහින්ද 
රාජපක්ෂ  හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් පැවැති 
ආණ්ඩුව කාලෙය්දී.  එදා පළාත් පාලන මැතිවණය ෙකොට්ඨාස 
කමයට පැවැත්වීෙම් අවශ්යතාව  ඒ ආණ්ඩුව ෙත්රුම් අරෙගන ඒ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අනුව පනත් ෙකටුම්පත  සම්මත කර , ෙකොට්ඨාස  කමයට 
මැතිවරණ පවත්වන්න සියලු කටයුතු   සුදානම් කර තිබුණා.    
එෙසේ තිෙබන අවස්ථාවක තමයි ජනාධිපතිවරණෙයන් ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන, වර්තමාන  ජනාධිපතිතුමා ජයගහණය කරන්ෙන්. එදා 
සිට ෙම් දක්වා ෙම් රෙට්  ඡන්ද තිබ්ෙබ්  නැහැ.  මහ මැතිවරණය  
විතරයි තිබ්ෙබ්. පළාත් පාලන මැතිවරණය  තිබිය යුතුව තිබුණා. 
තිබ්ෙබ් නැහැ.  ඒ වාෙග්ම   තමුන්නාන්ෙසේලා  විසිවන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය   ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව  හමුවට ෙගනැවිත් 
තිෙබනවා.  ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමා මැතිවරණ සිතියම 
හකුළනවාය කියපු කථාව  අද ඊට වඩා යසට, ඊට වඩා රසට  
තමුන්නාන්ෙසේලා දියත්   කර ෙගන යනවා. ඒෙක් අරුම පුදුමකම 
තිෙබන්ෙන්, පජාතන්තවාදය ගැන  ෙබොෙහොම සාර ගර්භ ෙද්ශනා 
ඉදිරිපත් කළ අයයි අද මැතිවරණ සිතියම හකුලා  තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙදමළ භාෂාෙවන් 
කියමනක් තිෙබනවා, “ஒ  கண்ணாேல குந்  ம  கண்ணாேல 

வ கிறான்” කියා. ෙම් කියමන තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා. ෙම් 
කියමන සිංහෙලන් කියනවා,"එක්  ඇසකින් ඇතුළු ෙව්. අෙනක් 
ඇෙසන් පිටත ඒ" කියා. ෙම්ක සාමාන්යෙයන් කියන්ෙන් 
නීතිඥයන්ෙග් පෙයෝග ගැන.  

 දැන් ෙම්  ආණ්ඩුව පනත් ෙකටුම්පත් ෙග්න්ෙන්ත්  ඒ 
විධියටයි. එක ඇහැකින් ඇතුළු ෙවනවා. අෙනක් ඇෙහන්  එළියට 
යනවා. මම බැලුවා. පනත් ෙකටුම්පත පිටු 15ක් තිෙබනවා. 
සංෙශෝධන අද උෙද් ෙගනැවිත් තිෙබනවා.   ඒකත්  පිටු 15ක්. 
පනත් ෙකටුම්පතට වඩා කරුණු ෙම් සංෙශෝධනවල තිෙබනවා.  
ෙම් සංෙශෝධනයකින් කියැෙවනවා, අෙප්   රෙට් රාජ්ය  ෙසේවෙය් 
ඉන්න ක්ෙෂේත නිලධාරින්ට ඒ ආසන තුළ ඒ ෙකොට්ඨාසය තුළ  
ඡන්දය ඉල්ලන්නට බැහැ කියා. පළාත් පාලන ඡන්දයට ඡන්දය 
ඉල්ලන්න බැහැ. ඒක  පනත්  ෙකටුම්පෙත් තිබුණා නම්, ෙම්ක 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත වන්නට කලින් නියමිත කාලය තුළ  
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහින් තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන්  
යම් කිසි අභියාචනයක්  කරන්න   ඒ ක්ෙෂේත නිලධාරින්ට 
අවස්ථාව තිබුණා;    

ක්ෙෂේත නිලධාරින් වශෙයන් තමන්ට මැතිවරණයට ඉදිරිපත් 
ෙවන්න තිෙබන අයිතිය ආරක්ෂා කරන්න කියලා  
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට යන්න අවස්ථාව තිබුණා. හැබැයි,  
සංෙශෝධනය තුළින් ඒක ආවාට  ඒ ක්ෙෂේත නිලධාරින්ට යුක්තිය 
ඉල්ලා ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට යන්න තිෙබන අවස්ථාවත් නැහැ. ඒ 
නිසා තමයි අර ෙදමළ කියමන ෙමතැනට වලංගු ෙවන්ෙන්. 
ෙම්ෙක් පනත් ෙකටුම්පතට වඩා ෙද්වල් තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්න හදන එෙකන් භාගයක් දමලා පනත් 
ෙකටුම්පත ෙගෙනනවා. ඉතුරු භයානක භාගය සංෙශෝධනවලින් 
ෙගෙනනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කමය ඒකයි. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙගෙනන සංෙශෝධනවලට වර්ණ ගන්වන කට්ටියක් -විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් ෙකොටසක්- ෙම් පැත්ෙත් ඉන්නා නිසා ඒ වර්ණ 
ගැන්වීෙම් job එක උන්නැෙහේලා කරනවා.  

විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට උතුරු මැද පළාත් 
සභාෙවන් පක්ෂව ඡන්දය ලැබුණා. පක්ෂව ඡන්දය ලැබුෙණ් 
ෙකොෙහොමද? පක්ෂව ඡන්ද ලැබුෙණ් ෙමෙහමයි. මන්තීවරෙයක් 
ෙකොළඹ ෙගනාවා, තව මන්තීවරෙයක් ආෙව් නැහැ, ඒ වාෙග්ම 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් උතුරු මැද පළාත් සභා මන්තීවරයා 
ඡන්දය දීෙමන් වැළකී සිටියා. පතිඵලය තමයි, එක වැඩි 
ඡන්දයකින් විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය -මැතිවරණ 
සිතියම අකුළන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය- සම්මත 
ෙවන්න උතුරු මැදින් අවශ්ය කරන සහෙයෝගය ඒ විධියට ලැබීම.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ආණ්ඩුව හිතනවා නම් 
ෙම් නීතිය - ෙම්, නීති හදන තැන. නීති හදන තැනත් 
සංෙශෝධනවලින් නම් ෙපොකට් ගහන්ෙන්, නීති හදන තැනත් 
සංෙශෝධන අද උෙද් ෙගනැල්ලා අද උෙද් සම්මත කර ගන්න නම් 
හදන්ෙන්, පනත් ෙකටුම්පතට වඩා සංෙශෝධන පමාණය නම් වැඩි 
වන්ෙන්, නීති හදන තැනත් ඒ විධියට නම් වැඩ කරන්ෙන් නීතිය 
කියාත්මක කරන ආයතනවලට ෙදවියන්ෙග්ම පිහිටයි. නීතිය 
කියාත්මක කරන ආයතනවලට අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?  

විජයදාස රාජපක්ෂ හිටපු අධිකරණ ඇමතිතුමාට තිබුණු 
ෙචෝදනාව ෙමොකක්ද? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම කට්ටිය කියනවා, 
"විජයදාස රාජපක්ෂ අපට ඕනෑ කරන මිනිසුන් හිෙර් දැමීමට 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙමෙහයවන්ෙන් නැහැ, උසාවිය 
ෙමෙහයවන්ෙන් නැහැ." කියලා. විජයදාස රාජපක්ෂ කියනවා, 
"අධිකරණ ඇමතිට එෙහම බලයක් නැහැ. ඒවා ස්වාධීන ආයතන. 
'අරයා හිෙර් දමන්න, ෙමයා හිෙර් දමන්න කියලා මට කියන්න 
බැහැ.' " කියලා. එෙහම හිතන මිනිහාව තමුන්නාන්ෙසේලා අයින් 
කරනවා. ඊළඟට ෙගෙනනවා, තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑ කරන 
කට්ටිය හිෙර් දමන්න ඕනෑ විධියට නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
නටවන, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට බලපෑම් කරන, 
අධිකරණයට බලපෑම් කරන, විනිසුරුවන්ට බලපෑම් කරන 
අධිකරණ ඇමති ෙකෙනක්. එෙහම ෙකෙනක් හදා ගන්නයි 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑ කරන්ෙන්. විජයදාස රාජපක්ෂ බලපෑම් 
කළා නම් තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙහොඳයි; නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ඕනෑ ඕනෑ විධියට නැෙටව්වා නම් තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙහොඳයි; 
අධිකරණ විනිසුරුවන් ඕනෑ ඕනෑ කරන විධියට නැෙටව්වා නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙහොඳයි. ඒක ෙනොකරපු එක තමයි එතුමාව 
ඇමතිකමින් ෙනරපා හැරීමට තමුන්නාන්ෙසේලාට තිබුණු ෙහේතුව. 
ෙමෙහම හිතන ආණ්ඩුවක් ෙම්ක. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ගැන 
කල්පනා කරලා බලන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එක ඇමති 
ෙකෙනකුෙග් සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරෙයක් ගල්කිස්ස 
ෙපොලීසියට STF එෙකන් භාර දීලා තිබුණා. ඔහු මත් දව්ය 
ෙතොගයක් එක්ක අත් අඩංගුවට පත් වී තිබුණා. STF එෙකන් 
වාර්තා දුන්නා, ෙමපමණ ෙමපමණ ෙම් ෙම් මත් දව්ය තිෙබනවාය 
කියලා. නමුත් ෙමොකද වුෙණ්? ෙපොලිස් ඇප මත ඇමතිෙග් 
සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම් නිදහස් කළා. ඒ ඇමතිෙග්ම තව ෙල්කම් 
ෙකෙනක්, තුසිත හල්ෙලොලුව -ඒ ඇමතිෙග්ම තව ෙල්කම් 
ෙකෙනක්- වීසා නැතුව ෙහොර passport එකකින් කටුනායක ගුවන් 
ෙතොටුපළින් පිටත් වුණා මැෙල්සියාවට. මැෙල්සියාෙව්දී අත් 
අඩංගුවට ගත්තා. දවස් තුනක් හිෙර් හිටියා. අන්තිමට එෙහේ ඉන්නා 
ශී ලංකා තානාපතිවරයා ලවා [බාධා කිරීමක්] එෙහේ විෙද්ශ 
කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා බලපෑම් කරලා දවස් තුෙනන් 
ලංකාවට ෙගන්වා ගත්තා. 
  

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 කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Nalin Bandara Jayamaha, what is your point of 

Order? 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මට මෙග් ෙව්ලාව ෙදන්න ඕනෑ. මට ලබා දී තිෙබන ෙව්ලාව 

ගන්න බැහැ, ඕවාට. 

953 954 

[ගරු විමල් වීරවංශ මහතා] 
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ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතුමාත් ෙහොර 

passport එකක් අරෙගන අසු වුණා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමනි, 

ඔබතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,- [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඊෙය් රෑ 

තිස්ෙසේ කැසිෙනෝ ගහ-ගහ ඉඳලා දැන් ෙමෙහේ ඇවිත් 
ඔල්ෙමොෙරොන්දම් කරනවා. කැසිෙනෝ ගහ-ගහ රෑ නිදි වරනවා. 
මන්තීතුමා, ටිකක් නිදි මරන්න. ඔච්චර නිදි වරන්න එපා. 
එතෙකොට ෙමොළය අබල දුබල ෙවනවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඕනෑ නම් 
මම photos පවා ෙදන්නම්, කැසිෙනෝ ගහ-ගහ ඉන්නෙකොට ගත්ත.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, වීසා නැතුව ෙහොර 
passport එකක් එක්ක කටුනායක ගුවන් ෙතොටුපළින් යැව්ෙව් 
ෙකොෙහොමද? අපි අහන්ෙන් ඒකයි. VIP Lounge එෙකන් යන්ෙන්, 
diplomatic passport එකක් ෙපන්වන්ෙන්. ඒක වීසා නැති ෙහොර 
passport එකක් කියලා මැෙල්සියාෙව්දී දැන ගත්තා. ඒ නිසා හිෙර් 
දැම්මා. අද ෙම්වා ෙම් රෙට් කථා බහ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ 
ඇමතිතුමා, මංගල සමරවීර. මංගල පින්සිරි සමරවීර. පින්සිරි 
ඇමතිතුමාෙග් චක්ෙගෝලෙයෝ ටික තමයි ෙම්වා කරන්ෙන්. අද ඒ 
අයට කිසි පශ්නයක් නැහැ. අතැන කුඩුත් එක්ක අහු වුණාම, 
ෙපොලිස් ඇප. නීතිය නවනවා.  

ඊළඟට, ඇමතිතුමාෙග් PSO, ෙපොලිස් අධිකාරි. එතුමාත් එතැන 
ඉන්නවා. ෙපොලිස් ඇප පිට නිදහස් ෙවනවා. ෙම් රෙට්  යම් කිසි 
පජාතන්තවාදයක්, නීතිෙය් ආධිපත්යයක් ඉතිරිෙවලා තිබුණා නම්, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අවුරුදු ෙදක ඇතුළත අද ඒ සියල්ල  වනසා 
දමා තිෙබනවා. කථා කරනවා, අධිකරණ ඇමතිෙග් නීතිය 
කියාත්මක කිරීම ගැන. මංගල පින්සිරි සමරවීර ඇමතිතුමා හිටපු 
විෙද්ශ කටයුතු ඇමති. එතුමා විෙද්ශ කටයුතු ඇමති හැටියට 
තිබුණු සබඳතා පාවිච්චි කරලා - මැෙල්සියාෙව් ඉන්න  තානාපති 
ෙකොළඹ නගර සභාෙව් හිටපු නගරාධිපති මුසම්මිල්.-  මුසම්මිල් 
මහත්තයාට කථා කරලා; මුසම්මිල් මඟින් ඒ රෙට් විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශයට කථා කරලා; ඒ හරහා තමයි  ෙකොෙහොම හරි ඒ 
අධිකරණයට බලපෑම් කෙළේ. මම හිතන විධියට ඒ රෙට් විජයදාස 
රාජපක්ෂ වාෙග් ෙකෙනක් ෙනොෙවයි ඉන්න ඇත්ෙත්, ෙම් දැන් 
පත් කරන්න හදන ජාතිෙය් ෙකෙනක්.  ඒ නිසා නීතිය හදන තැන, 
ෙමතැනත් ෙහොරට වැඩ කරන්ෙන්. නීතිය හදන තැනත් සංෙශෝධන 
ෙග්න්ෙන් අන්තිමටයි. ඒ සංෙශෝධන මඟින් තමයි බරපතළ ෙග්ම් 
ගහන්ෙන්. නීතිය හදන තැනත් එෙහමයි. නීතිය කියාත්මක කරන 
තැනුත් අද ඒ විධියටම යටත් කර ෙගන තිෙබනවා. ෙම්කද, 
ෙදයියෙන්, යහ පාලනය.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පාලනයට ෙම් ෙගොල්ෙලෝ කිව්ෙව්, "ඒකාධිපති 
ෙරජීමය." කියලායි. "ඒකාධිපති ෙරජීමය" හැම අවුරුද්දකම කුමන 
ෙහෝ ඡන්දයක් තිබ්බා. ඡන්ද කල් දැම්ෙම් නැහැ. ඡන්ද කලින් 
තිබ්බා. "ඡන්ද කල් ෙනොදමා, ඡන්ද කලින් තියා, හැම වසරකම 
මැතිවරණයක් පවත්වා, ජන මතය උරගා බැලීම ඒකාධිපති 
ෙරජීමය වන්ෙන් ය."  

"එකම මැතිවරණයක්වත් ෙනොපවත්වා, ඡන්ද කල් දමා, 
මහජන මතය පිට වන්නට ඉඩ ෙනොදී, පීඩාකාරීව ඇබය ගහ ෙගන 
සිටීම යහ පාලනයයි." 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa)  
ෙහොඳටම ඇති.  
 
ඡන්ද කල් දමන අයටයි යහ පාලනය කියන්ෙන්. හැම 

අවුරුද්ෙද්ම ඡන්ද තිබ්බ අයට ඒකාධිපති කියනවා. මම දන්ෙන් 
නැහැ, ලංකාෙව් ෙද්ශපාලන විද්යා syllabus එකට අලුත් theory 
එකක් ඇවිල්ලාද කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා පළාත් සභා ඡන්දයට 
භය නිසායි කල් දමන්ෙන්. විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය ෙග්න්ෙන් ඒකටයි. එකම දිනෙය් ඡන්ද තියන්ෙන් 
ෙමොකද, බල්බ් පත්තු කරන්නද? එකම දිනයක ඡන්ද තියන්න 
ෙනොෙවයි මිනිස්සු කියන්ෙන්, ඡන්ද පවත්වන්න කියලායි. පළාත් 
පාලන ඡන්දයත් නැහැ. පළාත් සභා ඡන්දයත් නැහැ. ඡන්දවලට 
එන්ෙන්ත් නැහැ. ඡන්දවලට නෑවිත් ෙම් රට දිගටම අල්ලා ෙගන 
ඉන්න පුළුවන් කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා හිතනවා නම්, එෙහම 
ඉන්න පුළුවන් වන්ෙන් නැහැ. ඒක තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තරු 
පෙහේ පජාතන්තවාදය. ඒ දවස්වල ගරු කථානායකතුමා; කරු 
ජයසූරිය මැතිතුමා කහ පාට පටියකුත් බැඳ ෙගන පජාතන්තවාදී 
ආයතන බල ගැන්වීම ගැන කරපු කථා මට මතකයි. දැන් එතුමාට 
ෙපෙනනවා ඇති බලයට ෙගනාපු ආණ්ඩුව  පජාතන්තවාදෙය් 
'අ'යන්නවත් කියන්න අද ෙම් රෙට් ඉඩ දීලා නැහැයි කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා යහ පාලනය කියන ෙරදි කඩමාල්ෙලන් විලි 
වහෙගන අවුරුද්දක් හිටියා නම්, අද ඒ ෙරදි කඩමාල්ල 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ගෙත් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක දන්ෙන් 
නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා හිතා ෙගන ඉන්නවා, ඒ ෙරද්ද තවම 
ඇ  ෙඟ් එල්ෙලනවාය කියලා.  හැබැයි, ඒ  ෙරද්ද ගැලවිලා දැන් 
ෙගොඩක් කල්. ෙම් යන හැම දවසක්, දවසක් පාසාම ෙවන්ෙන් ඒ 
ෙරද්ෙද් නූල් ෙපොටක් හරි ඇ ෙඟ් තිෙබනවා නම්, ඒකත් ගැලෙවන 
එකයි.  

ඒ නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මඟිනුත්, ෙම් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන ක්ෂණික සංෙශෝධන මඟිනුත් තමුන්නාන්ෙසේලා බලන්ෙන් 
මැතිවරණ පවත්වනවාට වඩා ෙනොපැවැත්වීෙම් දිශාවට යන්නයි.    
මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් සභාපති- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, කාලය අවසානයි.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මම අවසන් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  

මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් සභාපති ෙම් සංෙශෝධන ගැන දන්ෙන් 
නැහැ. ඒවා මැතිවරණ ෙකොමිසමට දීලා නැහැ. ෙමතැන කථා 
ෙවන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා බලන්න අඩු ගණෙන් මැතිවරණ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකොමිසමට එන්න කියලාත් නැහැ. පාන්දර 5.00 වන ෙතක් ෙම් 
සං  ෙශෝධන හැදුවා. නිදි වරා ෙගන හැදුවා. ඒ වැෙඩ්ට හවුල් වුණු 
අය ෙම් සංෙශෝධන ගැන දන්නවා. අපි හවුල් ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා 
අපි දන්ෙන් නැහැ.  ඒ නිසා අපි කියන්ෙන්,  

"ෙම් රෙට් මහජන නිෙයෝජිතායතන බල ගන්වනු! 
පජාතන්තවාදය බල ගන්වනු! "කිය ලායි. තමුන්නාන්ෙසේලා 
මැතිවරණ හකුළලා ෙම් රට ඇද ෙගන යන්න හදන්ෙන් කුමන 
දිශාවටද, ඒ දිශාවට ෙම් රට ෙගන යන එක වළක්වන්න අපි සෑම 
පියවරක්ම ගන්නවාය කියන එක අවධාරණය කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ඔබතුමාට ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 2.04] 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙහොඳ අවස්ථාවකයි, මට 

කථාව ලැබුෙණ්. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සංෙශෝධන ගැන කථා කරද්දී 
ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. අෙප් අනුර කුමාර දිසානායක 
මැතිතුමාෙග් කථාෙව්දී එතුමා පැහැදිලිව පිළිගත්තා, ෙම් 
සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත හදන්න අෙනකුත් පක්ෂ දායක කර 
ගත්ෙත් ෙකොයි විධියටද කියන කාරණය. ඒ නිසා විපක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරන සෑම පක්ෂයක්ම සම්බන්ධ කර ෙගන 
ෙබොෙහොම විනිවිදභාවෙයන් කරපු සංෙශෝධනයක් විධියට ෙමය 
හඳුන්වන්න පුළුවන්.  

අපට මතකයි, බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙකොට්ඨාස කමය 
ෙග්නෙකොට ෙකොට්ඨාස නිර්ණය කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා. අඩුම 
ගණෙන් අද ඔය කෑ ගහන හාදෙයෝ ටිකවත් ඒකට සම්බන්ධ කර 
ගත්තා ද කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ. තමන්ෙග් කුස්සිෙය් ඉඳෙගන 
තමන්ට හිතවත් මන්තීවරු එකතු කර ෙගන තමන්ට දිනන්න 
පුළුවන් විධියට තමයි සංෙශෝධන ෙගනාෙව්. ඒ කාලෙය් ෙම් 
ෙගොල්ලන්ට කථා කරන්න හයියක් තිබුෙණ් නැහැ; ශක්තියක් 
තිබුෙණ් නැහැ. කථා කළා නම් ෙදොට්ට දමනවා. ෙම්  ඉදිරිපත් 
කෙළේ  සියලු පක්ෂවල නායකෙයෝ සහ විපක්ෂය එකතු කරෙගන 
හදපු සංෙශෝධනයක්. ෙම්ක ඉතාම වැදගත් සංෙශෝධනයක්.  

විෙශේෂෙයන් කාන්තා නිෙයෝජනය ගැන කථා කරද්දී ෙම් 
ගැනත් කියන්න ඕනෑ.  පසුගිය කාලෙය් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කළ බහුතරයක් කාන්තාෙවෝ,  ඒ නිෙයෝජනය කෙළේ 
එක්ෙකෝ තමන්ෙග් ස්වාමි පුරුෂයා නැතිෙවලා;  එක්ෙකෝ 
තමන්ෙග් සෙහෝදරයා නැතිෙවලා බව ඔබතුමා දන්නවා ඇති. 

ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවට කාන්තා නිෙයෝජනය සියයට 50ක්, සියයට 
60ක්ම සිද්ධ වුෙණ් ඒ විධියටයි. හැබැයි, ෙම් තුළ සෑම පාෙද්ශීය 
සභාවකම අනිවාර්යෙයන් කාන්තාෙවෝ සියයට 25ක් නිෙයෝජනය 
ෙවනවා. ෙම්ක යටින් ගහලා, වෙටන් ගහලා හදපු සංෙශෝධනයක් 
ෙනොෙවයි. මහා ෙලොකුවට ඡන්දය ඉල්ලපු උදවිය දැන් ෙම් 
සංෙශෝධන ෙගනැල්ලා වැෙඩ් කරද්දී, ඔන්න මඟහරිනවා. මීට 
ඉස්සරලා කෑ ගහපු, පුම්බපු වීරවංශ උන්නැහැ දැන් නැඟිටලා 
යනවා. අපි දැක්කා, passport ගැන කථා කරනවා. තමන්ට 
passport ෙදකක් තිබුණා. ඔය අද එළවපු විජයදාස රාජපක්ෂ 
මහත්මයාට පින් සිද්ධ ෙවන්න තමයි,- අහිංසක මිනිෙහකුෙග් 
passport එකක් හම්බ වුණා නම් අද, තවම රිමාන්ඩ් කරලා; ඇප 
නැහැ. හැබැයි, ෙම් passport ෙහොරු  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

එළියට ආෙව්,-[බාධා කිරීමක්] ෙම් passport ෙහොරු  
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 

එළියට ආෙව් ෙවන ෙමොනවත් නිසා ෙනොෙවයි,-[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Wimal Weerawansa, what is your point of 

Order? 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් මන්තීතුමා කියනවා 

මම ව්යාජ passport එකක් තියා ෙගන රට යන්න ගියාලු; මාව අත් 
අඩංගුවට ගත්ෙත් නැහැලු; මාව හිෙර් දැම්ෙම් නැහැලු. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්,- [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් CID එක මාව අත් 
අඩංගුවට ගත්තා. අත් අඩංගුවට අරෙගන උසාවියට ඉදිරිපත් කළා. 
උසාවිෙයන් ඇප දුන්නා. ඔය කියන එක සම්පූර්ණ අසත්යයක්. 
අෙනක් එක, ඒක ව්යාජ passport එකක් ෙනොෙවයි. තිෙබන 
ෙචෝදනාව තමයි, - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 

මන්තීතුමා, කථා කරන්න. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, තිෙබන ෙචෝදනාව 

තමයි, - [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Passport ෙදකක් ෙකොෙහේද තිබුෙණ්? ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමනි, passport ෙදකක් විතරක් ෙනොෙවයි, උප්පැන්න 
ෙදකකුත් තිබුණා. ෙමයාට විතරක්  ෙනොෙවයි, උප්පැන්න සහතික 
ෙදකක් ෙමයාෙග් ෙනෝනාටත් තිබුණා. ෙම්වා ෙම් රෙට්ම පසිද්ධ 
ෙද්වල්. ඒ නිසා passport කතන්දෙර් ගැන ෙම් රටට අලුෙතන් 
කියන්න ඕනෑ නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 
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ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මන්තීවරුන්ට අවමන් 

කරන්න, අපහාස කරන්න ෙම් තිරිසන් 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

මන්තීට අයිතියක් නැහැ. ෙම් ඊෙය් රෑ කැසිෙනෝ ගහලා, නිදි වරලා 
ඇවිල්ලා දැන් නිදි විකාෙරනුයි ෙදොඩවන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ෙම් 
රනිල් විකමසිංහෙග් ෙරදි ෙහෝදන  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

මන්තීවරෙයක් කථා කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

      
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මඩ ගහන්න එපා.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 

මන්තීතුමා, කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඔය රාජපක්ෂලාෙග් ෙසෙරප්පු ෙලව කාලා,  
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

විජයදාස රාජපක්ෂ මහත්තයාව එෙළව්වාට පස්ෙසේ දැන් බෙය් 
ෙවව්ලනවා, ෙහට අනිද්දා නීතිය කියාත්මක ෙවන නිසා. [බාධා 
කිරීම්] ෙහට අනිද්දා  නීතිය කියාත්මක ෙවන ෙකොට දඬුවම් 
ලැෙබනවා කියලා දන්නවා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please!  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
අපි දන්නවා, තමන්ෙග් ෙග් ඇතුෙළේ මිනී මැරුමක් සිද්ධ වුණා 

කියලා. [බාධා කිරීම්] තමන්ෙග් ෙගදර, තමන්ෙග් පුතාෙග් යහළුවා 
ව්යාඝා ගහලා, 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

[බාධා කිරීම්]  
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise again to a point of Order. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is the point of Order? 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා දිගින් දිගටම 

අසත්ය අවලාද නඟමින් මට ෙපෞද්ගලිකව ෙචෝදනා කරනවා. මෙග් 
නිවෙසේ,- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
There is no point of Order in that. කථා කරන්න ෙකෝ. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
[බාධා කිරීම්] ඒ නිසා, අපට මඩ ගහලා ෙබ්ෙරන්න හම්බ ෙවන්ෙන් 
නැහැ. [බාධා කිරීම්] අපි දන්නවා,- [බාධා කිරීම්] විමල් වීරවංශ 
මහත්තයා වාඩි ෙවන්න.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise again to a point of Order. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Wimal Weerawansa, what is your point of 

Order? 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් නම සඳහන් 

කරමින් ෙමතුමා අභූත ෙචෝදනා කරනවා. ඒ ගැන කරුණු පැහැදිලි 
කරන්න ඕනෑ. මෙග් නිවෙසේ මැරුණාය කියන, අෙප් පුතාෙග් 
යහළුවාෙග් මරණය සම්බන්ධව පරීක්ෂණ අවසන් කරලා, 
උසාවියත් තීන්දු කරලා ඉවරයි, ඒක ස්වාභාවික මරණයක් කියලා. 
එෙහම ස්වාභාවික මරණයකට තමයි ෙම් අවලාද නඟන්ෙන්.   
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
There is no point of Order in that. 

      
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මම හිතන්ෙන් ඔය අර ෙහොරු, 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
 පසු ගිය කාලෙය් ෙහොරකම් කරපු උන්, 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

passport අරෙගන මිනී මරපු අය මාළිගා හදපු හැටි අපි 
දන්නවා. කවුරුවත් ෙනොෙවයි, කඩුෙවල බුද්ධදාස මහත්තයා 
තමයි කිව්ෙව්, මාලෙඹ්, මංගල මාවෙත් මාළිගා හැදුවා කියලා. 
තමන්ෙග් සෙහෝදරයා සරත් වීරවංශට  ෙගවල් දුන්නා. අෙපන් 
අහගන්න එපා ඕවා. එක්ලක්ෂ විසිපන්දහසට,- [බාධා කිරීම්] 
තමන්ෙග් රෙට් ජනතාවෙග් සල්ලි මං ෙකොල්ලකාලා.[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Wimal Weerawansa, please sit down! 

     
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
අපි දන්නවා ෙන්, මාවරමංඩිෙය්, කඩමණ්ඩිෙය් 

communication centre එකක් දමා ෙගන හිටපු මනුස්සයා ෙන්, 
ෙකොච්චර,- [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
බාධා කරන්න එපා, කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ෙමච්චර ෙකොෙහන්ද සල්ලි? ෙවන මුකුත් ෙනොෙවයි, ෙහොරකම් 

කරපු සල්ලි. ඒක තමයි ඊෙය් -ෙපෙර්දා අධිකරණ ඇමති අයින් 
වුණාට පස්ෙසේ දැන් කට්ටිය ෙවව්ලනවා; කට්ටියට බඩ යනවා. 
ෙමොකද, දැන් නීතිය කියාත්මක කිරීම ෙව්ගවත් ෙවනවා. ෙම්ක 
දන්නා නිසා තමයි අද මිනිස්සුන්ට මඩ ගහන්ෙන්. ඒ නිසා, 
මඩවලින් එනවා නම්, මඩවලින් එන්න. අපි ගාවත් ෙහොඳ මඩ 
තිෙබනවා. කළුතර තිස්ස විද්යාලෙය් අල්ලපු ෙගදර මනුස්සයා 
මරපුවා අපි දන්නවා; තමන් එක්ක එකට ගිය මිනිහා මරපුවා අපි 
දන්නවා. ඒ වාෙග්ම, අෙපන් අහගන්න එපා ෙපොෙළොන්නරුව දිහා 
තිෙබන සම්බන්ධකම්. අෙපන් අහගන්න එපා, හරිද? 
ෙපොෙළොන්නරුෙව් තිෙබන සම්බන්ධකම් අෙපන් අහගන්න එපා. 
ඒවා තව එළියට දැම්ෙම් නැහැ. ඒ නිසා, කථා කරනවා නම් ඒ 
විධියට කථා කරන්න. අනුර කුමාර දිසානායක මහත්තයලාත් 
එක්ක එකතුෙවලා, එතැන තිෙබන පින් කැටයටත් විදලා ආපු 
මිනිස්සු තමයි තවමත් සුදෙනෝ විධියට කථා කරන්ෙන් කියා අප 
දන්නවා. [බාධා කිරීම්] 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ඊනියා ජාතිවාදීන් 
තමයි අද ෙම් රට විනාශ කරන්ෙන් කියා මා පැහැදිලිවම කියනවා. 
[බාධා කිරීම්] ෙමතරම් කාලයක් මැතිවරණයක් ඕනෑ කිය කියා කෑ 

ගැහුවා. දැන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට භයෙවලා! බැසිල් රාජපක්ෂ 
මහත්තයා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත හදද්දි ඒ ගැන කථා කෙළේ නැහැ. 
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා, 
ජනාධිපතිවරයාෙග් බලතල අසීමාන්තික ෙලස වැඩි කරනෙකොට 
ෙම් අය කෑ ගැහුෙව් නැහැ. එෙහම කෑ ගහපු නැති, මස් කට්ට විසි 
කළාම ඒ මස ් කට්ට ෙලව කාෙගන හිටපු හාදෙයෝ අද වීරෙයෝ 
ෙවන්න උත්සාහ කරනවා. තමන්ෙග් උප්පැන්ෙනට ෙදමව්පියන් 
දුන්නු නම ෙවනස් කරලා, "වීර" කියලා නම දා ගත්තාට වීරෙයෝ 
ෙවන්ෙන් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. තමන්ෙග් 
ෙදමව්පියන් විසින් ලබා දුන්නු අහිංසක නම ෙවනස් කරලා පසුව 
ෙවනත් නම් දාෙගන, ෙවනත් passport හදාෙගන, ෙනෝනාෙග් 
වයස අඩු කර ගත්තාට ජාතික වීරෙයෝ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා 
තමයි අසමජ්ජාතිකම්. ෙම්වා තමන්ෙග් ෙදමව්පියන්ටත් අෙගෞරව 
කරලා කරපු වැඩ. ඒ විධියට එනවා නම්  ඒ විධියට එන්න කියා 
අප කියනවා. තව ෙහොඳ ෙහොඳ විස්තර අප ළඟ තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙහොඳට මතක තියා ගන්න, අනුන්ට ඇඟිල්ලක් දික් කරද්දි තමන් 
දිහාවට ඇඟිලි හතරක් දික් වන බව.  

පසුගිය කාලෙය් නිවාස අමාත්යාංශෙය් ෙමොනවාද වුෙණ් කියා 
අප දන්නවා. අද වනෙකොට සජිත් ෙපේමදාස මහත්තයා නිවාස 
ෙයෝජනා කම 400 ගණනක් හදලා ඉවරයි. ඒ දවස්වල ෙමොනවාද 
හැදුෙව්? ඒ දවස්වල නිවාස හැදුවා, තමන්ෙග් ෙගදර හිටපු 
සෙහෝදරයාට, ෙනෝනාෙග් යාළුවාට, ෙනෝනාෙග් නංගිට, 
නැන්දම්මාට, ෙල්ලිට. ෙම් අයට තමයි ෙගවල් හැදුෙව්. අවුරුදු 
ෙදෙකන් අෙප් රෙට් ජනතාවට ෙම්වා අමතක ෙවන්ෙන් නැහැ.  

දැන් නිලධාරින් ගැන කිව්වා. සමෘද්ධි නියාමක නැත්නම් 
කෘපනිස -සියලුම ෙදනා ෙනොෙවයි, සමහර නිලධාරින්- තමයි 
ගෙම් ෙද්ශපාලනය කරන්ෙන්. එෙහම නිලධාරින් තමන්ෙග් ගම 
තුළ ෙද්ශපාලනය,- 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member,  what is your point of Order?  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, he is not talking about 

the subject matter which is before the House today. We 
are discussing Amendments to the Local Authorities 
Elections (Amendment) Bill. What is he talking about? 
He is talking totally outside the subject.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
It is not a point of Order. Hon. Member, please come 

back to the subject.  
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
 (மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මා හිතන්ෙන් අෙප් වාසුෙද්ව සෙහෝදරයාට ෙපොඩ්ඩක් අමතක 

වීෙම් ෙලෙඩ් තිෙබනවා. අප කථා කරන්ෙන් ඒකයි. නිලධාරින් 
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ඡන්දය ඉල්ලුවාට කමක් නැහැ. හැබැයි, තමන්ෙග් වසෙම් 
ෙද්ශපාලනය කරෙගන, තමන්ෙග් නිල බලය ෙයොදාෙගන,-  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
අවසාන විනාඩිය තුළ මා ෙම් කාරණයත් කියන්නම්.  

සමෘද්ධි නියාමක තමන්ෙග් ගෙම් සමෘද්ධිලාභින් එක්ක වැඩ 
කරන ගමන් ඡන්දය ඉල්ලන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒක වැරැදි වැඩක්. 
ඒකට තමයි ෙම් සංෙශෝධන ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. ගෙම් 
ෙද්ශපාලනය කරනවා. තමන්ෙග් සමෘද්ධිලාභින් ටික ෙමෙහය 
වන්ෙන් ඔහු. ඒ සමෘද්ධිලාභින් එක්ක වැඩ කරන ගමන් ඔවුන් 
ඡන්දය ඉල්ලන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒකට තමයි ෙම් සංෙශෝධන 
ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ෙගොල්ලන් භයයි. ෙම්ෙගොල්ලන් 
සමඟ ෙහොරු රැළක් ඉන්නවා, නිලධාරින් කීප ෙදෙනකුත් ඉන්නවා. 
තමන්ෙග් ෙහංචයියන් කීප ෙදෙනකු ඉන්නවා. ෙහොඳට මතක තියා 
ගන්න, පසුගිය කාලෙය් සභාපතිවරු තමයි ගෙම් වැඩිෙයන්ම 
ෙහොරකම් කෙළේ කියන කාරණය. ෙකොන්කීට් පාර හදන්න ලැබුණු 
රුපියල් ලක්ෂ 10න් රුපියල් ලක්ෂ 5ක් ෙහොරකම් කළා. 
සභාපතිවරු ගිහිල්ලා තංගල්ෙල් මිනී මරනවා; විෙද්ශික 
කාන්තාවක් ඝාතනය කළා. ෙම් සභාපතිවරු තමයි අද 
ෙම්ෙගොල්ලන්ෙග් ෙගෝලෙයෝ. ඒ සභාපතිවරු රකින්න තමයි ෙම් 
කෑ ගහන්ෙන්. ඒ නිසා අප පැහැදිලිවම කියනවා, අෙප් පළාත් සභා 
හා පළාත් පාලන ඇමතිතුමා පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් 
පනතට ෙහොඳ සං ෙශෝධන ෙගනැල්ලා තිෙබන බව. අෙප් 
විපක්ෂෙයන් ෙහොඳ සංෙශෝධන ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ෙම් 
සංෙශෝධන සම්මත වුණාම ඉක්මනට මැතිවරණයට යන්න 
පුළුවන්. එතෙකොට බලා ගන්න පුළුවන් ෙම් ෙකරුවාව කරපු 
චණ්ඩින්ෙග් වැඩ. අපට ඒ අයෙග් වැඩ ටික බලා ගන්න පුළුවන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
දැන් ඔබතුමා කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මට කථා කරන්න තව විනාඩි කීපයක් ලැබිලා තිෙබනවා.  

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

Sir, please give him a few more minutes.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Okay. Then,  you continue with your speech, Hon. 

Member.  
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  

මා හිතන්ෙන් අප ඒ සංෙශෝධන ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් අන්න 
ඒ කාරණයටයි. ඒ නිසා භය ෙවන්න ඕනෑ නැහැ, ෙම්ෙගොල්ලන් 
මැතිවරණය පරක්කු කරනවා කියලා. මැතිවරණ පවත්වන එක 
පරක්කු කෙළේ අප ෙනොෙවයි. ඊනියා සංෙශෝධන ෙගනැල්ලා, වැරැදි 
විධියට ෙකොට්ඨාස නිර්ණය කරලා, බැසිල් මහත්තයාෙග් කුස්සිය 
ඇතු ෙළේ ඉඳෙගන ෙකොට්ඨාස නිර්ණය කරලා කරපුවා තමයි ෙම් 
ෆයිසර් මුස්තාපා මැතිතුමාට නිවැරැදි කරන්න සිදු වුෙණ්. එතුමාට 
බැණුම් අහන්න වුෙණ් ඒ නිසයි. එෙහම නැතිව නිවැරැදිව ෙම් 
ෙකොට්ඨාස නිර්ණය කරලා තිබුණා නම් එතුමාට බැණුම් අහන්න 
සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ; මැතිවරණ පවත්වන එක ෙමච්චර කාලයක් 
පරක්කු ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ නිසා පැහැදිලිවම මා කියනවා, ෙම් 
සංෙශෝධන ටික ෙගනාෙවොත් අෙප් මැතිවරණ කමය තුළින් අපට 
සුබවාදීව ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වන බව. පළාත් පාලන 
මැතිවරණ පැවැත්වීෙම් කමය ඊළඟට අපට පළාත් සභාවට අනුගත 
කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා, පළාත් සභා ඡන්දය පැවැත්වීම  කල් 
දාලා, ඌව පළාත වාෙග් ඈත තිෙබන පළාත්වල පළාත් සභා 
ඡන්දය පවත්වන එක ළඟට අරෙගන ෙම් කටයුත්ත කමානුකූලව 
කරන්න යන්ෙන්. ෙමොකද, ෙම් මැතිවරණ කමය මීට සමානවම 
අපි ඊළඟට පළාත් සභා මැතිවරණයටත් ෙගෙනන්න ඕනෑ. 
ඊළඟට, පාර්ලිෙම්න්තුවටත් ෙග්න්න ඕනෑ. එතෙකොට තමයි රෙට් 
ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තු ඉෂ්ට ෙවන්ෙන්. රුපියල් ලක්ෂ 100, 
200 වියදම් කළ පළාත් සභා, පාෙද්ශීය සභා අෙප්ක්ෂකයන් 
රාජපක්ෂ යුගෙය් හිටිය බව අපි දැක්කා. රුපියල් ලක්ෂ 100, 200 
වියදම් කළ අෙප්ක්ෂකෙයෝ රාජපක්ෂ යුගෙය් හිටියා. අද 
ෙකොට්ඨාසකට, වසම් හතරක පහකට මන්තීවරෙයක් බිහි ෙවන 
විට ඒ විධියට සල්ලි වියදම් කරන්නට ඕනෑ නැහැ. කාෙග් සල්ලිද 
ෙම් ඉතිරි ෙවන්ෙන්? ගෙම් සල්ලි, අහිංසක ජනතාවෙග් සල්ලි, 
රෙට් සංවර්ධනයට ෙයොදන්න පුළුවන් සල්ලි තමයි ෙම් ඉතිරි 
ෙවන්ෙන්.  

අද ගමට පරණ කමෙය් සිටි මැම්බර් මහත්තෙයක් වාෙග් 
නිෙයෝජිතෙයක් බිහි ෙවනවා. තමන්ෙග් මළ ෙගදරට එන, දාෙන් 
ෙගදරට එන, තමන්ෙග් දුක සැප බලන, මරණාධාර සමිතිෙය් 
ඉන්න, පන්සෙල් සමිතිෙය් ඉන්න, ෙගොවි සංවිධානෙය් ඉන්න 
ගෙම් හිතවතා තමයි මන්තීවරයා විධියට බලයට පත් ෙවන්ෙන්, 
ෙම් කමය තුළින්. ෙම්ක ධනපතීන් බලයට පත් කරන කමයක් 
ෙනොෙවයි; සල්ලිකාරයා බලයට පත් කරන කමයක් ෙනොෙවයි; 
වැලි ජාවාරම්කාරයා, අරක්කු විකුණන මිනිහා, කසිප්පුකාරයා 
බලයට පත් කරන කමයක් ෙනොෙවයි. එෙහම නම් ෙම් කමයට තව 
සුභවාදී සංෙශෝධන  ෙගෙනන එක තමයි අපි කරන්නට ඕනෑ. පසු 
ගිය කාලෙය් ෙම් ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය හැදුෙණ් ඒ විධියට. ඒ 
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය නිවැරදි කරන්නට තමයි ෙම් සංෙශෝධන 
ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙවනුෙවන් පක්ෂ ගණනාවක් මහන්සි 
වුණා. ෙම් ගැන වැරදි ෙකෝණයකින් බලනවා නම් ඒක වැරදියි. අපි 
කියන්ෙන් ඒකයි. ෙම් සඳහා තවත් ෙහොඳ ශුභවාදී සංෙශෝධන 
ෙග්න්නට පුළුවන් නම් ඒක තමයි  නිවැරදි. 

අෙප් ගරු අජිත් පී. ෙපර්රා මැතිතුමා කිව්වා ෙම් මැතිවරණ 
කමය තුළ ඡන්දය ගණන් කරන්ෙන් අෙප් ගෙම් කියලා. අෙප් 
ගෙම් ඡන්දය ගණන් කරන්ෙන්. එතෙකොට ගෙම මැම්බර් 
මහත්තයා බිහි ෙවනවා. හතරට ඡන්ද විමසීම ඉවර වුණාම 
හතරහමාර, පහමාර, හයහමාර වන විට ඡන්ද ගණන් කරලා 
ඉවරයි, ෙතොරතුර ගමට දැන ගන්නට පුළුවන්. ගෙම් මිනිසුන්ට 
සාමකාමීව එතැනින්ම ඒ ජයගහණය භුක්ති විඳින්නට පුළුවන්. ඒ 
තුළින් විශාල මුදලක් අපෙත් යාම නතර ෙවනවා. අපි දන්නවා, 
මැතිවරණයක් ෙවනුෙවන් මැතිවරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙකොපමණ මුදලක් වියදම් කරනවාද කියන කාරණය.  

ෙම් ගෙම් මැතිවරණ කමය ෙග්න්න ෙමපමණ කාලයක් ගත 
වුණා. යම් පමාදයක් වුණත් අපි ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙහොඳ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදයක්; රටට වැඩදායක ෙදයක්; ඉදිරිෙය්දී රටට, ජනතාවට 
පෙයෝජනයට ගන්න පුළුවන් ෙදයක්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, එම නිසා ෙම් සඳහා දායකත්වය දුන් සියලු 
ෙදනාටම අෙප් ෙගෞරවය සහ සත්ුතිය පුද කරන්නට ඕනෑ. අපි 
දන්නවා, ෙම් මැතිවරණ කමය ෙගෙනන්න, ෙම් කමය අනුගත 
කරන්නට, ෙයෝජනා ෙගනැල්ලා සාකච්ඡා කරන්නට විශාල 
පිරිසක් ෙලොකු සහෙයෝගයක් දුන් බව. ඒ වාෙග්ම, මැතිවරණ 
ෙකොමිසෙම් සභාපතිතුමා, සීමා නිර්ණය කමිටුෙව් හිටපු සභාපති 
අෙශෝක පීරිස් මැතිතුමා අෙප් ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මැතිතුමාට 
ෙලොකු සහෙයෝගයක් දුන්නා. ෙම් හැම ෙකනාෙග්ම සාමූහික 
පතිඵලයක අවසන් පතිඵලය තමයි අපි අද ෙහට ෙනළා ගන්නට 
යන්ෙන්. ෙනොවැම්බර්, ෙදසැම්බර්වල මැතිවරණය එනවා. දැන් 
ඔය කෑ ගහන අයටත් අපි කියන්ෙන් ඒ සඳහා සූදානම් ෙවන්න 
කියලා. අපි බලමු පතිඵලය, අෙප් ගෙම් මිනිසුන් කවුරු එක්කද 
ඉන්ෙන් කියලා. ෙම් රෙට් මිනිස්සු, ගෙම් මිනිස්සු දන්නවා, ෙම් 
ආණ්ඩුව අවුරුදු ෙදකක්ම කෙළේ ගෙම් සංවර්ධනය කියලා. ගෙම් 
පාර හැදුවා; පාලම හැදුවා; ෙබෝක්කුව හැදුවා.  සමෘද්ධි දීමනාව 
ෙදගුණයකින් වැඩි කළා, වැටුප් වැඩි කළා, ඩීසල් අඩු කළා, ගෑස් 
මිල අඩු කළා. ෙම්වා ගෙම් ආර්ථිකයට බලපාන ෙද්වල්.  

ඊෙය් ෙපර්දා අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා  'බඩී'  ෙලොරියක මිල අඩු 
කළා, ලක්ෂ තුනකින්. ෙකොළඹ traffic එකට 'බඩී'  ෙලොරි වැඩිවීම 
බලපාන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද,  ඒවා ෙකොළඹ එන්ෙන් නැහැ. ගෙම් 
අහිංසක මිනිහාෙග් එළවලු ටික පලතුරු ටික ෙග්න්න- 

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

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මම අවසන් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  
ගෙම් මනුෂ්යයාෙග් ස්වයං රැකියාවට, ගෙම් ආර්ථිකයට, කෙඩ් 

මුදලාලිෙග් බඩු ටික ෙග්න්නට තමයි 'බඩී' ෙලොරිය ඕනෑ ෙවන්ෙන්. 
ෙමෝටර්සයිකලෙය් මිල සියයට 90කින් අඩු කළා, ගෙම් 
තරුණයාට එෙහ ෙමෙහ යන්නට. අන්න ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
කරන විධිය. ෙම් ආණ්ඩුව ධනපති ආණ්ඩුවක් නම් ෙම් වාෙග් 
තීන්දු ගන්නවාද?  

අපි දන්නවා, පසුගිය කාලෙය් බලු කෑමවලට බදු සහන දුන්නා; 
'ටයි' එකට, 'ෙබෝ' එකට බදු සහන දුන්නා කියලා. එෙහම කාලයක් 
තමයි ඉස්සර තිබුෙණ්. අද එෙහම නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, කාලය ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් මම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මම පැහැදිලිවම කියනවා, ෙම් පළාත් පාලන 
ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පතට අෙප් 
උපරිම සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා කියන කාරණය. 
 

[பி.ப. 2.20] 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

(262ஆம் அத்தியாயமான) உள் ர் அதிகாரசைபகள் 
ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்ைதத் தி த் வதற்கானெதா  

சட்ட லமாக உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதர்தல்கள் தி த்தச் 
சட்ட லம் இச்சைபயில் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள . அதன்ப , 
உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதர்தல்கள் ெதாடர்பான 
சட்டத்தி ள்ள ெதாழில் ட்பக் குைறபா கள் பலவற்ைறத் 
தி த் வதற்காக இச்சட்ட லம் ெகாண் வரப்பட் ள்ளதாக 
அறியவ கின்ற . உள் ராட்சி என்ப  கிராமம் மற் ம் 
பிரேதச மட்டத்தில் வாழ்கின்ற மக்கள் தங்கைளத் தாங்கேள 
நிர்வகித் க்ெகாள்ள உ வாக்கப்பட்ட ஜனநாயக அைமப்  

ைறயாகும். அைவ ஒவ்ெவா  நாட் ம் அந்நாட் ன் மர  
ைறக க்கு ஏற்ப ெவவ்ேவ  ெபயர்களால் 

அறியப்ப கின்றேபா ம் நம  நாட் ல் உள் ராட்சிச் 
சைபகள் என்  அவற்ைற அைழக்கின்ேறாம்.  

நாடா மன்றம் எந்தச் சட்டத்ைத இயற்றினா ம் எந்த 
ேநாக்கத்திற்காக அச்சட்டம் ெகாண் வரப்ப கின்றேதா, 
அைத நிைறேவற் வதற்கான சட்ட ஏற்பா கள் சாியான 

ைறயில் ெசய்யப்பட் க்க ேவண் ய  க்கியமாகும். 
சட்டத்தில் குைறபா கள் இ ப்பின் அைவ கண்டறியப்பட்  
நைட ைறச் சிக்கல்கள் எ வதற்கு ன்னேரேய 
தி த்தப்படல் ேவண் ம். உள் ர் அதிகாரசைபகளின் 
ேதர்தல்கள் ெதாடர்பான சட்டம் என்றா ம் சாி, மாகாண 
சைபகளின் ேதர்தல்கள் ெதாடர்பான சட்டம் என்றா ம் சாி, 
ெபா த் ேதர்தல்கள் ெதாடர்பான சட்டம் என்றா ம் சாி, 
ஜனாதிபதி ேதர்த க்கான சட்டம் என்றா ம் சாி, மக்களின் 
ஜனநாயக உாிைமகைள உ திெசய்கின்ற ேதர்தல் 
சட்டங்கைள,  அத்ேதர்தல்கைள நடத் ம்ேபா  நைட ைறச் 
சிக்கல்கள் ேதான்றாதவா  காிசைன டன் ற்பாிசீல 
ைனக்கும் ஆய் க்கும் விமர்சனங்க க்கும் உட்ப த்தி 
ஆய் ெசய் , இயற்றேவண் ய  க்கியமானதாகும். 
இதனால் நீதிமன்றங்க க்குச் ெசல்வைத ம் காலவிரயம், 
பணவிரயம் ஏற்ப வைத ம் தவிர்க்க ம்.  

ஜனநாயகப் பண் களில் மிக க்கியமான 
எண்ணக்க வாகக் க தப்ப ம் பிரதிநிதித் வத் ேதர்தல் 

ைறைம இன்  நம  நாட் ல் ேகள்விக்குறியாகி ள்ள . 
ஆங்கிேலய ஆட்சியாளர்களால் 1931ஆம் ஆண் ல் ஆசிய 
நா களில் தன் த ல் இலங்ைகக்ேக சர்வஜன வாக்குாிைம 
வழங்கப்பட்ட . இதன் பின்னேர ஏைனய ஆசிய நா க க்கு 
இந்த உாிைம வழங்கப்பட்ட . தம  பிரதிநிதிகைளத் 
ேதர்ந்ெத ப்பதற்கும் அவர்கைள நிராகாிப்பதற்கும் மக்க க்கு 
வழங்கப்பட் ள்ள அதி ச்ச அதிகாரேம ேதர்தல் ைறயாகும். 
அதன்ப , 200 பிரேதச சைபகளின் ேதர்தல்கைள 2015ஆம் 
ஆண் ம் ேவ  சில உள் ராட்சித் ேதர்தல்கைள 2013ஆம் 
ஆண் ம் நடத்தியி க்க ேவண் ம். ரதி ஷ்டவசமாக 
நாட் ள்ள உள் ராட்சி மன்றங்க க்கான ேதர்தல்கள் 
உாிய காலத்தில் நடத்தப்படவில்ைல.  

தற்ேபாைதய நிைலயில் நாட் ள்ள 335 உள் ராட்சி 
மன்றங்க க்கும் ேதர்தல்கள் நடத்தப்பட ேவண் ள்ள . 
அம்மன்றங்களின் பதவிக்காலம் ந்  சுமார் இரண்  
வ டங்கள் கடந்த நிைலயில், இச்சைபயில் உள் ர் 
அதிகாரசைபகள் ேதர்தல்கள் தி த்தச் சட்ட லம் ெதாடர்பான 
விவாதத்தில் நாம் பங்குபற்றிக்ெகாண் க்கின்ேறாம். 
உள் ராட்சி மன்றங்களான பிரேத சைபகள், நகர சைபகள், 
மாநகர சைபகளின் ஆட்சி நிர்வாகங்கள் ெசயலாளர்களிட ம் 
ஆைணயாளர்களிட ம் ஒப்பைடக்கப்பட்  இரண்  
வ டங்களாகின்றன. மக்களால் ெதாி ெசய்யப்பட்ட 
பிரதிநிதிகள் தற்ேபா  உள் ராட்சி மன்றங்களில் இல்லாத 
காரணத்தால் அச்சைபகளின் நிர்வாகம் மந்த கதியிேலேய 
நைடெப கின்ற . இதனால்தான் திண்மக் கழி கைள 
அகற்றல், தி விளக்குக க்கு ஒளி ட்டல், வாிப்பணம் 

965 966 
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அறவி தல், உள் ராட்சி திகைளத் தி த் தல், ெடங்கு 
ஒழிப் , ஏைனய சுகாதார ேசைவகைள வழங்குதல் ேபான்ற 
விடயங்கள் ெதாடர்பான பிரச்சைனகள் மக்கள் மத்தியில் 
தி ப்தியின்ைமைய ம் அெசளகாியங்கைள ம் ஏற்ப த் 
தி ள்ளைத நாங்கள் அைனவ ம் நன்கு அறிேவாம். 
உள் ராட்சி மன்ற அங்கத்தவர்கள் பதவியில் 
இ ப்பார்களாயின் அவர்களின் உதவி டன் மக்கள் தம  
ேதைவகைளத் தி ப்திகரமாக நிைறேவற்றிக்ெகாள்ள ம்.  

தம  அரசியல் தைலைமகள் ெதாடர்பாக மக்களின் 
அபிப்பிராயங்கைள அளவி ம் அள மானியாக ம் 
ஜனநாயகக் க வியாக ம் உள் ராட்சி மன்றத் ேதர்தல்கள் 
அைமகின்றன. கடந்த ேதர்தல்களின்ேபா  மக்கைள 
ஏமாற்றி ம் ெபாய் வாக்கு திகள் வழங்கி ம் வாக்குகைள 
அபகாித் , தாம் ெபா ப்ேபற்ற உள் ராட்சிச் சைபகைளச் 
ெசயற்றிறேனா  மக்க க்குப் பய ள்ள வைகயில் 
நிர்வகிக்காமல், ேமாச யில் ஈ பட்டவர்கைள ம் அதிகாரத் 

ஷ்பிரேயாகத்தில் ஈ பட்டவர்கைள ம் எதிர்ெகாள்வதற் 
கான சந்தர்ப்பத்ைத மக்கள் எதிர்பார்த் க் காத்தி க் 
கின்றார்கள். நிைலைம இவ்வா  இ க்ைகயில் உள் ர் 
அதிகாரசைபக க்கான ேதர்தல்கள் தி த்தச் சட்ட லம் 
தயாாிக்கப்பட் ள்ள .  

வட்டாரத் ேதர்தல் ைறயில் எதிர்காலத்தில் ேதர்தல்கைள 
நடத் வதற்கான விவாதங்கள் பல மட்டத்தி ம் 
நைடெபற்றன. அதில் வட்டார எல்ைலகைளத் தீர்மானிப்பதில் 
ஆய் கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளன. அந்தச் ெசயற் 
பா கைள நைட ைறப்ப த்தவதில் ேதர்தல் ஆைணயகம் 
எதிர்ெகாள்ளக்கூ ய நைட ைறப் பிரச்சிைனகள் 
ெதாடர்பாக ம் விவாதங்கள் நைடெபற் ள்ளன. இ தியில் 
அ ப  தம் ெதாகுதி ைறயி ம் நாற்ப  தம் விகிதாசார 

ைறயி ம் ேதர்தல் நடத்தப்படல் ேவண் ம் என் ம் அதில் 
25 தம் ெபண்களின் பிரதிநிதித் வம் உள்ளடக்கப்பட 
ேவண் யதன் அவசியத்ைத ம் திய தி த்தம் ன்ைவத் 
தி க்கின்ற . அத் டன் உள் ர் அதிகாரசைபகளின் 
ேதர்தல்கள் தி த்தச் சட்டம் அங்கீகாிக்கப்பட்ட ம் 
உடன யாக அரசாங்கம் ேதர்தல்கைள நடத்த நடவ க்ைக 
எ க்கும் என்  மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். அரசிய ல் 
ெபண்களின் வகிபாகத்ைத உ திெசய் ம் வைகயில் ேதர்தல் 
சட்டங்களில் தி த்தங்கள் ெசய்யப்ப வ  பாராட்டப்பட 
ேவண் யதாகும். அவ்வா  ெசய்வதன் லம் ஆண் - ெபண் 
சமத் வத் தன்ைமையப் ேபணக்கூ யதாக இ க்கும். 
இதன் லம் மக்களின் குரைல ம் ஜனநாயகத்தின் குரைல ம் 
பிரேதச சைபகளில் ஓங்கி ஒ க்கச் ெசய்ய ம்.  

உள் ராட்சித் ேதர்தல் வட்டாரங்களின் எல்ைலகைளத் 
தீர்மானிக்கும்ேபா  சி  கட்சிக க்கும், சி பான்ைமக் 
கட்சிக க்கும் பாதிப்  ஏற்படாத வைகயில் வட்டார 
எல்ைலகள் நிர்ணயிக்கப்பட ேவண் ம். உள் ராட்சி 
சைபக க்கான திய ேதர்தல் தி த்தச் சட்டத்தில் தமக்குச் சில 
பிரச்சிைனகள் இ ப்பதாகச் சிறிய கட்சிகள் மற் ம் 
சி பான்ைமக் கட்சிகள் சுட் க்காட் ள்ளைதக் 
கவனத்திற்ெகாண் , அவற் க்கு நியாயமான தீர்  காணப்பட 
ேவண் ம். இேதேவைள உள் ராட்சிச் சைபகளி ம் 
இரட்ைட உ ப்பினர் வட்டாரங்கைள அைமப்பதற்கான 
ேயாசைனகைள ம் நைட ைறப்ப த்தல் ேவண் ம். 
அவ்வாறான ஏற்பாடான , இனங்க க்கிைடேயயான 
ஐக்கியத்ைத ம் கிராம மட்டத்தில் ஜனநாயகப் பண் கைள ம் 
ேமேலாங்கச் ெசய் ம் என்பைத இச்சைபயில் கூறிைவக்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

தற்ேபா  தி த்தம் ெசய்வதற்கு இணங்கி ள்ள 
தி த்தத்திற்கும் ஏற்ெகனேவ தயாாிக்கப்பட்ட தி த்தங் 
க டன்கூ ய ேதர்தல் ைறக்கும் பல ரண்பா கள் 
உள்ளதாகச் சி  கட்சியின ம் சி பான்ைமக் கட்சியின ம் 
அபிப்பிராயப்ப கின்றனர். அதனால், இம் ரண்பா கள் 
நீக்கப்பட்  அைனத் க் கட்சிக ம் ஏற் க்ெகாள் ம் 
விதத்தில் நடவ க்ைக எ க்குமா ம் ேகட் க்ெகாள்வ டன், 
மாவட்டங்களில் இ க்கின்ற  நகர சைபகைள மாநகர 
சைபகளாக ம்  இ கட்ட அைமப்பாக ஏற்ப த்தேவண் ம் 
என் ம் மாண் மிகு பிரதமர் அவர்கைளக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

இ தியாக, வட மாகாணத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், 
அங்கு பிரேதச ெசயலகங்க க்கு ஏற்றவைகயில் அல்லா  
விாிவான பிரேதச சைபகள் இ ப்பதால், அவற்ைற ம் அந்த 
மக்க ைடய ேதைவக க்கு ஏற்றவைகயில், பிாிப்பதற்குாிய 
நடவ க்ைககைள எ க்குமா ம் ேகட் க்ெகாண் , 
என் ைடய உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி, 
வணக்கம். 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
அ த் , ெகௗரவ அைமச்சர்  ற ப் ஹக்கீம் அவர்கள். 
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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, இன்  
உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதா்தல்கள் தி த்தச் 
சட்ட லமான  நீண்ட இைடெவளிக்குப் பிறகு, பலவிதமான 
வாதப்பிரதிவாதங்க க்கு மத்தியில் இரண்டாம் 
மதிப்பீட் ற்காகச் சைபயில் சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற . 
எனி ம், இச்சட்ட லமான  இன் ம் பல குள ப கைளக் 
ெகாண்ட ஒ  சட்ட லமாக இ க்கின்ற காரணத்தினால்தான், 
நீங்கள் என்ைனப் ேபசுவதற்கு அைழக்கும்ேபா கூட நான் 
இந்தச் சைபக்குள் பிரதமேரா ம் அதற்குப் ெபா ப்பான 
அைமச்சர் ைபஸர் ஸ்தபா அவர்கேளா ம் வாக்குவாதத்தில் 
ஈ பட் ந்ேதன். அைத நீங்க ம் அவதானித்தி ப்பீர்கள். 
எனேவ, இதற்கான வாக்ெக ப் க்கு ன்பாக நாங்கள் 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடமி ந்  ஒ சில 
உத்தரவாதங்கைள எதிர்பார்க்கின்ேறாம். ஏெனன்றால், இந்த 
உத்தரவாதங்கள் இல்லாமல் இதற்குச் சார்பாக வாக்களிப்ப  
எங்க க்குப் பாதிப்ைப ஏற்ப த் ம். அதாவ  நாங்கள் 
எந்ெதந்தச் ச கத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ேறாேமா, 
அந்தந்தச் ச கத்திற்கு நியாயம் கிைடக்கவில்ைல என்றால், 
நாங்கள் அந்தச் ச கத்திற்கு ேராகமிைழத்தவர்களாகக் 
கணிப்பிடப்ப கின்ற ஒ  நிைலைம ஏற்ப ம் என்பைத இங்கு 
வ த்திக் கூற வி ம் கின்ேறன். அ பற்றிய ஒ சில 
விடயங்கைள நான் இங்கு ஆங்கிலத்தி ம் குறிப்பிட்டாக 
ேவண் ம்.  

குறிப்பிட்ட அைமச்சர் மற் ம் பிரதம அைமச்சர் 
ேபான்ேறாாிடம் நாங்கள் இதி ள்ள குைறபா கைளச் 
சுட் க்காட் ய பல சந்தர்ப்பங்களிேல, இ  
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பாரா மன்றத்திேல நிைறேவற்றப்ப வதற்கு ன் , அந்தக் 
குைறபா கைளத் தீர்த்  ைவப்பதற்கான வாக்கு திகைள - 
உத்தரவாதங்கைள இந்தப் பாரா மன்ற அைவயில் 
த வதாக ம் அதற்கான தி த்தங்கைள இய மான 
இடங்களில் உள்வாங்குவதாக ம் ெசால்லப்பட்ட . 
இ ந்தேபாதி ம், அவ்வா  நடக்காததால் அ  சம்பந்தமான 
ேபச்சுவார்த்ைதகள் இன்ன ம் நடந் ெகாண் க்கின்றன. 
என்ைன இங்ேக ேபசுவதற்கு அைழத்த காரணத்தினால், 
அந்தப் ேபச்சுவார்த்ைதகைள இைடயிேல விட் விட்  நான் 
வந் ள்ேளன். எனேவ, அங்கு கலந் ைரயா ய விடயங்கைள 
இப்ெபா  ேகா ட் க் காட்டலாெமன நிைனக்கின்ேறன்.  

Hon. Deputy Chairman of Committees, the National 
Delimitation Committee was appointed to make 
recommendations to the Minister for the division of each 
Local Authority area into Wards, to determine the 
boundaries of each Ward and assign a name and a number 
to each such Ward. The Committee, in making its 
recommendation for the division of a Local Authority 
area into Wards had to follow a criteria set out in the law 
and was obliged to consider a number of factors such as 
the ethnic composition of the Local Authority, the need to 
ensure representation on the basis of the ethnic ratio, the 
geographical area of the Local Authority, its physical 
features, the population of the Local Authority area, the 
density of the population and the level of economic 
development of the Local Authority area.One of the 
important factors the Committee had to consider was the 
ratio of ethnic composition of a Local Authority area and 
the need to ensure representation on the basis of the 
ethnic ratio. A similar criterion was also adopted in order 
to create Multi-Member Wards.  

The above process was completed and the Gazette was 
issued on the 21st of August, 2015. When this process was 
started by the previous administration, the former 
Minister, Hon. Basil Rajapaksa, though he was not the 
Minister in charge of the subject - there was a different 
Minister - was virtually dominating the whole process and 
he had, through various machinations, introduced various 
different criteria and finally we found that there had been 
serious discrepancies, which resulted in injustice to many 
dispersed communities. Because of the representations 
made by us as concerned parties that the 
recommendations of the Committee were biased, arbitrary 
and irrational, the Hon. Minister appointed a Committee, 
which was an appellate body, to make recommendations 
to him on whether the boundaries of Wards in a Local 
Authority area should be altered.  

This Committee too was guided by the principles 
applicable to the National Delimitation Committee. The 
Report of the Committee was submitted to the Hon. 
Minister with recommendations to alter boundaries of 
Wards and names, which it was felt appropriate based on 
the representations made by the concerned parties. 
Thereafter, the Hon. Minister issued a Gazette.  

Now again, we find that though the Committee was 
appointed, there is still a large number of issues 
remaining to be considered with regard to boundaries of 
Wards, names of Local Authorities, names of Wards, 
Multi-Member Wards et cetera. Some issues, especially 
the way in which certain Wards have been carved out, 
have resulted in adversely affecting representation of 
ethnic minorities. It is ironic that an election system that 
sought to ensure fair and balanced representation to 
communities has resulted in dilution of their right to 
representation owing to political machinations.  

I am very constrained to say, that though it was a 
collective effort, though we were in this Government, 
though we made several representations to the Committee 
headed by one of the celebrated public servants, Mr. 
Asoka Peiris - he was a very good gentleman and before 
him, we went and made representations and he gave us 
time and various assurances - finally, when the Report 
came, we found that even those assurances have not been 
complied with. And this anomalous situation needs to be 
remedied to ensure fair representation to dispersed 
communities before elections are held to Local 
Authorities.  

One such very glaring mistake had been pointed out 
even by Mr. Peiris. He had also said it several times. I 
hope the Hon. Minister will be here just to listen to me. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Yes, I am coming.  
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Hon. Minister, our voting for this Bill depends on 

certain assurances you will give from the Floor of the 
House, so that we can at least justify that we have 
impressed upon the Hon. Minister about the anomalies 
that have been created and that he will correct them; at 
least subsequently. Then, we will be able to tell our 
people that we voted on the assurances given to us.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
No, you can reply in your winding up speech; you do 

not have to intervene now.  

For instance, one particular example that the 
Chairman of the Committee himself had mentioned at a 
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variety of workshops is about the Samanthurai Pradeshiya 
Sabha. The Samanthurai Pradeshiya Sabha, in the 
previous delimitation had only ten members. Now, its 
voter population is almost 40,000. The voter population 
of the Dehiattakandiya Pradeshiya Sabha is also 40,000. 
But, it has 23 members - almost double or more. Then, 
the Lahugala Pradeshiya Sabha, which has only 5,000 
voters, has 12 members. The Hon. Dallus Alahapperuma 
will understand that this an anomalous situation.  

ෙම් ව්යාකූලත්වය අපි යම් ආකාරයකින් නිවැරදි කෙළේ 
නැත්නම් අපට ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට ඡන්දය දීම පිළිබඳව විශාල 
පශ්නයක් පැන නැ ෙඟනවාය කියන එකයි මා ඇමතිතුමාට 
පැහැදිලි කෙළේ.  ෙම් කමිටුෙව් සභාපතිතුමා පවා ෙම් සඳහා 
පැවැත්වූ වැඩමුළුවලදී ෙම් ව්යාකූලත්වය පිළිබඳව සඳහන් කළා. 
මන්තීවරු වැඩි කිරීෙම් බලතල ඒ ෙකොමිසමට නැති බැවින් ඒක 
තමන්ට කරන්න බැරි වුණාය කියන එක එතුමා පිළිගත්තා. 
එබැවින්, එය නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා  වූ යම් පයත්නයක් අපි 
ගත යුතුයි. එෙහම කරලා මැතිවරණය පැවැත්වීම තමයි 
යුක්තිගරුක කියාවක් වන්ෙන් කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා 
කියා සිටිය යුතුයි. 

So, in order to clarify this situation - since my time is 
limited - Sir, I would like to table* the representations 
that were made in Tamil by the Hon. M.I.M. Mansoor, 
Hon. Member of Parliament, on the 17th of November, 
2015 .    

Together with that, I would also like to point out the 
other anomalous situations in various other areas. For 
instance, also in the Musali Pradeshiya Sabha, a very 
serious situation has arisen with regard to the allocated 
number of members. Those numbers have been allocated 
in a very unjustified manner. The situation is the same 
particularly with regard to Arippu,  Silavathurai, 
Vavuniya and Aandankulam areas.  In all these areas, 
Double-Member Wards have been created for lesser 
number of voters and Single-Member Wards have been 
created for larger number of voters. So, this issue is also 
something that we cannot justify. In this regard, I would 
like to table* another letter sent by the President of the 
Musali Mosque Federation on behalf of the people of 
Musali to the Hon. Minister regarding the Musali 
Pradeshiya Sabha.  

In that letter he clearly says, “In 2011, the Muslim 
representation was eight out of nine and rest was Tamil 
representation. This is the ethnic ratio proportion and the 
correct one". He further says that however, after 2014, 
while the Ward system was introduced, during the 
changing process of the system, certain officers have 
conspired to change the Wards. Delimitations have been 
carried out very secretly without any transparency and 
subsequently, when the gazette notification came out, it 
seems that the Arippu village has been divided into two 

Wards as Arippu East and Arippu West just for 572 
families with 1,341 voters, allocating two members 
whereas only one member is allocated to the 
Maruthamadhu and Veppankulam GS Divisions, which 
consist of almost 1,231 families with 2,003 voters.  

Also in the Andiapuliankulam area in Vavuniya, 
where there are 800 voters, a similar situation has arisen. 
It has been forcibly annexed with the Menik Farm area, 
where only one member could be elected. So, that area, 
with those 800 voters and the Tamil community having 
1,400 voters, should be made a Multi-Member Ward. 
Vavuniya has only a few Muslim members who could be 
elected. But, under the Proportional Representation 
System, under the earlier system, there was a possibility 
for us to return more members. The Hon. Faiszer 
Musthapha has also realized this. He had been a Member 
representing the Kandy Electoral District along with me 
and he knows about this situation. For instance, the 
Deltota Pradeshiya Sabha was able to return four Muslim 
members earlier, but with the present delimitation, only 
one member can be elected from the entire Deltota area.  

So, this is a very serious issue. We cannot face the 
people with this type of delimitation. At least, they 
should have created a sufficient number of Multi-
Member Wards to enable minority members to be 
elected. In the Deltota area in Kandy, you know, there is 
a substantial concentration of Muslims. That is just an 
example. There are several such examples all over the 
country and therefore, it is incumbent on the Hon. 
Minister to ensure that some kind of rectification will be 
done before an election is held. Otherwise, there will be a 
serious injustice caused to many dispersed minorities. 
Also, the minorities who are concentrated are facing 
problems. For instance, in the Trincomalee Electorate - 
my Hon. Member, the Hon. M.S. Thowfeek is here - he 
points out the way in which the membership has been 
allocated in that Electorate. If you take the Trincomalee 
District, now the current percentage is, 43 per cent 
Muslims, 31 per cent Tamils and 26 per cent Sinhalese. 
The 43 per cent Muslims have only 51 members; the 31 
per cent Tamils have 56 members and the 26 per cent 
Sinhalese have 66 members. How can you justify this?   

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
It is an injustice. 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Yes, it is a serious injustice and you expect us to 

support this Bill. Of course, you have postponed 
elections. Therefore, there is a big outcry; people want 
this rectified. We are fully with you on that issue, this 
Government needs to conduct elections fast. The Joint 
Opposition is also making a lot of noise about this. So, 
none of us is against holding elections as soon as 
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possible. If we hold the elections by the end of this year, 
at least, that is the best. Of course, the Local Authorities 
have been without any administration for the last two 
years; a lot of things have been neglected. Therefore, it is 
important for us to have elections quickly. But, these 
anomalous situations have to be corrected so that we can 
justify to our people why we had voted for such a Bill. 

The principle contained in the Bill, we accept. We are 
fully for it, though there is going to be a lot of difficulties 
for all Parties. Now, increasing the women representation 
in the Local Authorities is one of the very salutary 
features of this Amendment, which is something that we 
must all agree and support. I must say that my State 
Minister, the Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, 
has been one of the vociferous frontline Members who 
had fought for this. I must congratulate her that she has 
won her battle and we are fully with her on this issue.  I 
hope all the ladies in the country will thank us,  the male 
Members in this House, for having at least provided them 
25 per cent representation in the Local Authorities. I hope 
that this representation will help to increase women 
representation in the Provincial Councils as well as in  
Parliament. We are all for this. We would like more 
women to get into all the elected bodies.  

With those comments, Mr. Deputy Chairman of 
Committees, I would earnestly appeal the Hon. Minister 
to give us an acceptable explanation and an assurance that 
these anomalies will be corrected in due course, so that, 
our support in this Bill could be justified. Thank you.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, can I be 

permitted to take one minute to clarify what the Hon. 
Minister stated? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
The Hon. Rauff Hakeem referred to the anomalies 

with regard to delimitation. Unfortunately, this Bill was 
passed in 2012. Then delimitation was done and in 
consequent to that I had to go through an appellate 
process. I concede that there is an issue and there has 
been a mechanism to rectify it to a certain extent.  But, 
with regard to the anomalies which the Hon. Rauff 
Hakeem highlighted, my hands are tied. That has to be 
brought in by a specific Amendment to Parliament. So, 
those issues that he referred to and the proceedings with 

regard to the holding of this election, have no nexus. I 
believe the serious issues that have been raised by the 
Hon. Rauff Hakeem should be addressed. But 
unfortunately, with regard to the holding of this Local 
Government Election and the issues that the Hon. 
Minister raised  have no nexus, but this Parliament has to 
look into this grievance. I am sure that all of us will look 
into that. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Please ensure that you correct it. You must give us 

that assurance.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
I have no legal mandate to rectify the anomalies, but 

this House has the mandate to do so. So, I leave it to this 
House. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Who will take the steps to- [Interruption.] We will get 

the Government - [Interruption.]  
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Hon. Rauff Hakeem is trying to get an assurance from 

me. I am sympathetic to his cause.  We will all work 
towards rectifying whatever anomalies, but with regard to 
me giving specific undertakings, I have to work in terms 
of the Legislature at present.  

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

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
What I am trying to say is, we have already told the 

Prime Minister - I told him yesterday and this morning - 
and he assured even in public meetings that  the areas 
where anomalies have been noticed  will be corrected and 
it will be corrected before an election. Therefore, we will 
take it that you will make all reasonable attempts to bring 
in whatever legislation that is necessary to correct these 
anomalies before holding an election.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much.  
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ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Hon. Minister, we all will try to see what can be done. 

With regard to the given undertaking, I will work within 
the present legal framework.  But, with regard to the issue 
raised by the Hon. Rauff Hakeem, we will see whether we 
could work towards to rectify the grievance. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, the Hon. 

Minister cannot give us a very vague assurance. A proper 
assurance has to be given, if we are to vote for this. 
Otherwise, I am sorry, I will at least have to abstain from 
voting. I say this because I cannot go before our people 
and justify these sort of anomalies. He also has to be 
responsible because these are issues that concern one 
large ethnic community to which serious wrong has been 
done. Therefore, I need a proper assurance and I at least 
expect the Prime Minister to give his assurance for us to 
vote for this Bill.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you.  

 
[பி.ப. 2.46] 

 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம் உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதர்தல்கள் 
(தி த்தம்) சட்ட லம் சம்பந்தமாக பல்ேவ பட்ட விடயங்கள் 
பற்றி இங்கு ேபசப்ப கின்ற .   
 

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 දුමින්ද දිසානායක මහතා (කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க - கமத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Duminda Dissanayake - Minister of Agriculture) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ගරු ලකී ජයවර්ධන 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතු ය" යි මම ෙයෝජනා කරනවා.     
 
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, 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 එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
இப்ெபா  இந்தச் சைபயிேல ெகளரவ அைமச்சர் 

அவர்கள் இ க்கின்றார். கிளிெநாச்சி மாவட்டம் சம்பந்தமாக 
மட் மல்ல, வடக்கு மாகாணம் மற் ம் கிழக்கு மாகாணம் 
பற்றி ம் குறிப்பாகச் சில விடயங்கைள நான் அவாிடம் 
எ த் லம் சமர்ப்பித்தி க்கின்ேறன். எனி ம் அைமச்சர் 
அவர்கள் இங்கு இ க்கின்ற இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் சில 
விடயங்கைள மிக க்கியமாகப் பதி ெசய் ெகாள்ள 
ேவண் ய ேதைவ இ க்கின்ற .  

இந்த நாட் ன் சனத்ெதாைகயில் 51 தத் க்கும் 
ேமற்பட்டவர்களாகப் ெபண்கள் காணப்ப கின்றார்கள்; 49 

தம் ஆண்கள் இ க்கின்றார்கள். இவ்வாறான ஒ  சூழ ல் 
இலங்ைகயின் வரலாற்றிேல தன் த ல் ெபண்க க்கு 
உள் ராட்சிச் சைபகளில் 25 தம் உ ப் ாிைம வழங்கப்பட 
வி க்கின்ற . ெபண்கைள அரசியல் மயப்ப த் வதற்காக 
இந்த உள் ராட்சி மன்றங்களில் - பிரேதசச் சைபகளில் 
அவர்க க்கு உ ப் ாிைம வழங்குவதற்கு ேமற்ெகாள்ளப் 
ப கின்ற ெசயற்பா  வரேவற்கத்தக்க விடயமாகும். 
ஆண்க க்குச் சமமாக 50க்கு 50விகிதம் ெபண்கள் இ க்க 
ேவண் ம் என்பைதேய நாங்கள் அதிகம் எதிர்பார்க்கின்ேறாம். 
இந்த நாட் ேல ஆண்க க்குச் சமமாகப் ெபண்கள் பங்கு 
வகிக்கின்றேபா தான் அரசிய ைடய பாிமாணம் என்ப  
ஒ  திய வ வத்ைதப் ெபற ம். ஆகேவ, அந்த விகிதம் 
50 ஆக மாற்றப்ப கின்ற காலம் உ வாக்கப்பட ேவண் ம். 
அந்தவைகயில், இன்ைறய தினம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இந்தச் 
சட்ட லத்தில் 25 தம் அ க்குக் ெகாண் வரப்ப வதாகக் 
குறிப்பிடப்பட் ப்பைத அத ைடய ஒ  ெதாடக்கப் 

ள்ளியாகக் க தலாம்.  

இன்  இங்ேக பல உ ப்பினர்க ம் இச்சட்ட லத்தில் 
காணப்ப கின்ற பல்ேவ  குைறபா கைள ன்ைவத்தி க் 
கின்றார்கள். அேதேநரம் ெகளரவ அைமச்சர் மேனா கேணசன் 
அவர்கள் வெர யா மாவட்டத்தில் மஸ்ெக யா 
ெதாகுதியில் தன் ைடய நிைலப்பா கைள நிைலநாட்  
வதற்கான ெசயற்பா கைள மிக ெவற்றிகரமாக 
ேமற்ெகாண் க்கின்றார். இதில் அவ க்கு ஜனாதிபதி 
அவர்க ம் பிரதம அைமச்சர் அவர்க ம் ன்வந்  
ெகா த்தி க்கின்ற வாக்கு திகள் மிக க்கியமானைவ. 
அவேரா  இைணந்த அைமச்சர்களான இராதாகி ஷ்ணன், 
திகாம்பரம் ஆகிேயா ைடய யற்சிைய ம் நான் பாராட்ட 
ேவண் ம். ஏெனன்றால் அந்த மக்க ைடய விடயம் 
ெதாடர்பில் அவர்கள் மிகத் ெதளிவான ெவற்றிையப் 
ெபற்றி க்கின்றார்கள். அேதேபாலத்தான் இந்த இடத்திேல 
அைமச்சர் ற ப் ஹக்கீம் அவர்கள்கூட தன் ைடய மக்கள் 
சார்ந்த விடயங்கைள ம் அங்ேக இ க்கின்ற குைறபா  
கைளப் பற்றி ம் மிக ெவளிப்பைடயாக எ த் ச் ெசான்னார்.  

இன்  உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதர்தல்கள் (தி த்தம்) 
சட்ட லம் நிைறேவற்றப்பட இ க்கின்றேபாதி ம் இன்  
எங்க ைடய மக்கள் பல்ேவ  இடங்களிேல பல பிரச் 
சிைனகைள எதிர்ேநாக்குகின்றார்கள். குறிப்பாக அம்பாைற 
மாவட்டத்திேல தமிழர்கள் தங்க ைடய பிரேதச சைபகள், 
நகர சைபகள், மாநகர சைபகளில் பல்ேவ பட்ட ெந க்க  
கைளச் சந்திக்கின்றார்கள். அவர்க ைடய பிரேதச 
சைபகளின் ெதாி கள் மற் ம் அங்கு வைரய க்கப் 
பட் க்கின்ற எல்ைல நிர்ணயம் என்ப கூட அந்த 
மக்க க்குப் பல்ேவ  ெந க்க கைள வழங்கியி க்கின்ற . 
கிழக்கு மாகாணத்திேல தி ேகாணமைல மற் ம் மட்டக் 
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களப்  மாவட்டங்களி ள்ள எங்க ைடய மக்க க்கு இந்த 
நிைலைம பல்ேவ பட்ட அெசளகாியங்கைளக் ெகா த்தி க் 
கின்ற ; இ  மாற்றப்பட ேவண் ம். அந்த வைகயில் 
இவற் க்கான பல மாற் த் திட்டங்கள் ன்ைவக்கப்பட்ட 
ேபா ம் இன்ன ம் அைவ சாியான ைறயிேல கவனத்தில் 
எ க்கப்படவில்ைல என்பைத நான் இந்த இடத்திேல மிகக் 
கவைலேயா  ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

1940களில் கிழக்கு மாகாணத்திேல தமிழர்க ைடய 
விகிதாசாரம் எவ்வா  இ ந்த ? ஸ் ம் மக்க ைடய, 
சிங்கள மக்க ைடய விகிதாசாரம் எவ்வா  இ ந்த ? இன்  
அங்கி ந்த மக்கள் த்தம் காரணமாக - அவர்கள் மீ  
திணிக்கப்பட்ட த்தம் காரணமாக - இந்த நாட் ேல இ க்க 

யாமல் இடம்ெபயர்ந்  லம்ெபயர் நா களி ம் பல்ேவ  
பட்ட இடங்களி ம் வாழ்கின்ற சூழ ல், அங்ேக யி க்கின்ற 
மக்க ைடய ெதாைகைய அ ப்பைடயாக, அவர்க ைடய 
நிலங்கைள அ ப்பைடயாக ைவத் ப் பிாிக்கப்ப கின்ற 
ேபா  பல மாற்றங்கள் இங்ேக ஏற்பட ேவண் ம். ஆனால், 
இன்ன ம் அந்த மாற்றங்கள் சாியாகக் கவனத்தில்  
எ க்கப்படவில்ைல. இைவ ெதாடர்பாகப் பல்ேவ பட்ட 
நிைலகளில் கூறப்பட் ந்தா ம் அைவ க த்திெல க்கப் 
படாைம மிக ம் கவைலக்குாிய ஒ  விடயம்.   

அத் டன், இங்ேக கிளிெநாச்சி ெதாடர்பாக ம் நான் ஒ  
விடயத்ைதக் குறிப்பிட ேவண் ம். இலங்ைகயிேல 
கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ  மாவட்டங்கள்தான் இன் வைர 
நகர சைபகள் இல்லாத மாவட்டங்களாகக் காணப்ப கின்றன 
என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். இலங்ைகயிேல இ க்கின்ற 
ஏைனய மாவட்டங்களிேல நகர சைபகள், மாநகர சைபகள் 
உள்ளன. சில மாவட்டங்களில்  இரண் - ன்  மாநகர 
சைபகள் இ க்கின்றன. சில மாவட்டங்களில் நான்கு நகர 
சைபகள்கூட இ க்கின்றன. ஆனால், கிளிெநாச்சி ம் 

ல்ைலத்தீ ம் தனி மாவட்டங்களாக இ ந் ம் அவற்றின  
சூழ்நிைலகைளக் க த்திெல க்காமல் இ வைர றக்கணிக் 
கப்பட் க்ெகாண் ப்ப  மிக ம் ேவதைனக்குாிய ஒ  
விடயம். இ  ெதாடர்பாகப் பல ைற எ த் லமாகத் 
ெதாிவிக்கப்பட் க்கின்ற ; பல ைற சமர்ப்பணங்கள் 
ைகயளிக்கப்பட் க்கின்ற . ஆனால், உாிய நடவ க்ைக 
எ க்கப்படவில்ைல என்பைத நான் இந்த இடத்திேல 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.   

மிகமிக க்கியமாக, கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தின் கைரச்சிப் 
பிரேதச சைபயான , கிளிெநாச்சி நகரத்ைத உள்ளடக்கியதாக 
இ க்கின்ற . ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் அவதானித் க் 
ெகாண் ப்பதால், நான் இதைனக் குறிப்பிட வி ம்  
கின்ேறன். 58 கிராம அ வலர் பிாி கைள ம் 30,774 
கு ம்பங்கைளக் ெகாண்ட 98,305 ேபைர ம் உள்ளடக்கிய 
இந்தக் கைரச்சிப் பிரேதச சைபயிேல 214 கிராமங்கள் 
உள்ளன. 621 square kilometres பரப்பளைவக் ெகாண்ட 
இந்தப் பிரேதசம் பதி ெசய்யப்பட்ட 3,307 வர்த்தக 
நிைலயங்கைள ம் 66 பாடசாைலகைள ம் 55 அரச 
திைணக்களங்கைள ம் ஒ  மாவட்ட ைவத்தியசாைல, பிரேதச 
ைவத்தியசாைல மற் ம் peripheral ைவத்தியசாைல உட்பட 7 
ைவத்தியசாைலகைள ம் ெகாண்டதாகக் காணப்ப கின்ற . 
இதைன நகர சைபயாக்குமா  பலதடைவகள் ேகாாிக்ைககள் 

ன்ைவக்கப்பட் ம் இ வைர எ ேம நைடெபறவில்ைல. 
நான் ஏற்ெகனேவ ெகௗரவ அைமச்சர் ைபசர் ஸ்தபா 
அவர்கைள ேநர யாகச் சந்தித் க் கைதத்தி க்கின்ேறன். 
அ பற்றிய ேகாாிக்ைககைள எ த் லமாக ம் வழங்கி 

யி க்கின்ேறன். இன் ம்கூட நான் அவாிடம் இந்தக் 
ேகாாிக்ைகையக் ைகயளித்தி க்கின்ேறன்.   

அத் டன், கண்டாவைளப் பிரேதச ெசயலகமான , 
1989ஆம் ஆண் ேல உ வாக்கப்பட்ட . 1989ஆம் ஆண்  

ந்  28 வ டங்க க்கு ேமலாக ஒ  பிரேதச ெசயலகமாக 
இ க்கின்ற கண்டாவைளயிேல 38,113 ேபைரக் ெகாண்ட 
8,120 கு ம்பங்கள் இ க்கின்றன. 30 கிேலாமீற்றர் நீள ம் 26 
கிேலாமீற்றர் அகல ம் ெகாண்ட கண்டாவைளப் பிரேதச 
ெசயலகப் பிாிவிேல 28 வ டங்களாகத் தனியான ஒ  பிரேதச 
சைபக்கான ேகாாிக்ைக ன்ைவக்கப்ப கின்றேபா ம் 
இன்ன ம் அ  உ வாக்கப்படவில்ைல. ஆனால், அதற்குப் 
பிற்பா  ைவக்கப்பட்ட ேகாாிக்ைகக க்கிணங்க, இந்த 
நாட் ேல பல பிரேதச சைபகள் உ வாக்கப்பட் க்கின்றன. 
வர்த்தமானி அறிவித்தல்கள் ஊடாக அந்தப் பிரேதச சைபகள் 
பிாிக்கப்பட் ள்ளன. ஆனால், கண்டாவைளக்கு அந்த 
நிைலைம இன்ன ம் வழங்கப்படவில்ைல.   

கிளிெநாச்சியிேல ஒ  நகர சைப உ வாக்கப் 
ப கின்றேபா  பிரேதச சைபகள் அப்ப ேயதான் இ க்கும். 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, ஏற்ெகனேவ உங்க ைடய 

யற்சியினால்தான் கிளிெநாச்சியிேல Fire Brigade - 
தீயைணப் ப் பைடப்பிாிைவக்கூட உ வாக்குவதற்கான 
நிதிைய நீங்கள் ஒ க்கியி ந்தீர்கள். அ  ெதாடர்பாக நான் 
இந்த இடத்திேல நன்றி ெசால்லக் கடைமப்பட் ள்ேளன்.  
அப்ெபா கூட நீங்கள் ஒ  விடயத்ைதக் கூறியி ந்தீர்கள். 
அதாவ  ஒ  Fire Brigade - தீயைணப் ப் பைடப்பிாி  
இ க்கேவண் மானால், அ  ஒ  நகர சைபயாக 
மாறேவண் ம் என் . அந்த நகர சைபக்குாிய அந்தஸ்ைதக் 
கிளிெநாச்சி ெகாண் ந்தா ம் இ வைர அ  மாற்றப் 
படாைம ரதி ஷ்டவசமான .  நாங்கள் இந்தத் ேதா்த க் 
கிைடயிேல அ  நைடெப ம் எனக் கூ தலாக 
எதிர்பார்த்தி ந்ேதாம். எனேவ, எதிர்வ ம் ேதா்த க்கிைடயில் 
கிளிெநாச்சி நகர சைப, கைரச்சிப் பிரேதச சைப, 
கண்டாவைளப் பிரேதச சைப என்ற ன்  சைபக ம் 
உ வாக்கப்ப ம் என்ற எதிர்பார்ப்ேபா  இ க்கின்ற 
எங்க ைடய எண்ணங்கள் சிதற க்கப்படாமல், ஒ  நல்ல 

ைவ எ க்கேவண் ம் என்பைத நான் இந்த இடத்திேல 
வ த் கின்ேறன்.   

அேதேபால், வடக்கு மாகாணத்திேல மிக க்கியமாக 
ம தங்ேகணி பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 18 கிராம அ வலர் 
பிாி கைளக் ெகாண்ட 56 கிராமங்கள் இ க்கின்றன.  6,116 
கு ம்பங்கைளக் ெகாண்ட 21,354 ேபைர ம் 181.1 square 
kilometres பரப்பளைவ ம் ெகாண்டதாக ம தங்ேகணிப் 
பகுதி காணப்ப கின்ற . இ  யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தி ள்ள 
ப த்தித் ைறப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவி ந்  பிாிந்த ஒ  
பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவாகும். 1990களிேல உ வாக்கப்பட்ட 
இந்தப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  இன்  27 வ டங்கைளக் 
கடந்தி க்கின்றேபா ம் அங்கு ஒ  பிரேதச சைப 
உ வாக்கப்படாைம மிகமிக ேவதைனக்குாிய விடயம். 
அேதேபான் தான், 1989இல் உ வாக்கப்பட்ட 
ஒட் சுட்டான் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி ம் காணப்ப கின்ற . 
இன் வைர அங்கு ஒ  பிரேதச சைப உ வாக்கப்படவில்ைல. 
இன்  28 வ டங்கள் கடந் ம் ஒட் சுட்டா ம் அவ்வாேற 
ைகவிடப்பட் க்கின்ற . அேதேபான் தான் ம ் பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி ம் காணப்ப கின்ற . அந்தப் பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி  2011ஆம் ஆண்  பிரேதச ெசயலகமாகத் 
தர யர்த்தப்பட்ட . ஆனால், 1988ஆம் ஆண் ேல அ  
உதவி அரசாங்க அதிபர் பிாிவாக உ வாக்கப்பட்ட . 
இவ்வா  உ வாக்கப்பட்ட ஒட் சுட்டான், ம தங்ேகணி, 
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கண்டாவைள, ம  ேபான்ற பிரேதச ெசயலகங்கள்  இன்  
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி களாக மாற்றப்பட் க்கின்றன. 
ஆனால், அவற் க்கான பிரேதச சைபகள்  இன்ன ம் 
உ வாக்கப்படாைம மிகமிகக் க ைமயான விடயமாகும்.  

இந்த விடயம் மிக இலகுவாகக் ைகயாளப்படலாம். 
1978ஆம் ஆண் ன் அரசியல் யாப்பிேல வி ப்பத்ேதா்  
அ ப்பைடயிலான ேதா்தல் ைறைம ெகாண் வரப்பட்ட 
ெபா  அந்த ைறைம ெபாியளவிேல க த்திெல க்கப் 
படவில்ைல. ஆனால், கிட்டத்தட்ட 40 ஆண் க க்குப் பிறகு 
delimitation - எல்ைல மீள்நிர்ணயம் ெசய்யப்பட்  
வட்டாரங்கள் பிாிக்கப்பட் க்கின்றன. அந்தந்தப் பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி க க்கிைடயிேல வட்டாரங்கள் 
இ க்கின்றன. ஆகேவ, மிக இலகுவாக இவற்ைற gazette 
பண்ணக்கூ யதாக இ க்கிற . ம , ஒட் சுட்டான், 
ம தங்ேகணி, கண்டாரவைள ேபான்ற பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி கைள ைமயமாக ைவத்  வர்த்தமானி லமாக அவற் க் 
கான தனியான பிரேதச சைபகைள உ வாக்க ம். 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Sir, please give me one more minute.  

ெகௗரவ அைமச்சர் ற ப் ஹகீம் அவர்கள் ன்ைவத்த  
ேபான்ற குைறபா கள் பல்ேவ பட்ட இடங்களிேல 
காணப்ப கின்றன. எங்க க்குக்கூட பல அெசௗகாியங்கள் 
இ க்கின்றன. ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, அம்பாைற 
மாவட்டத்திேல சம்மாந் ைற பிரேதச சைபயிைன நகர 
சைபயாக மாற்றித் த வதாக நீங்கள் சாய்ந்தம வில் 
உ திெமாழி வழங்கியி ப்பதாக நான் நிைனக்கிேறன். நல்ல 
விடயம்! ஏெனன்றால், மக்க ைடய அபிவி த்தி நடவ க்ைக 
களி ம் அவர்க ைடய நாளாந்தச் ெசயற்பா களி ம் இந்த 
சைபகளி ைடய க்கியத் வம் அளப்பாியன. இ  ஒ  
சிற்றலகு; மக்கள் ஒற் ைமப்பட்  தங்கைள வளப்ப த்திக் 
ெகாள்ளக்கூ ய ஒ  சிறிய ஆட்சி ைற. இந்த ஆட்சி ைற 
வ கின்றெபா தான் அந்த மக்க க்கான அபிவி த்தி 
நடவ க்ைககள் நைடெப ம். அந்த வைகயில் கிழக்கு 
மாகாணத்திேல தி ேகாணமைல, மட்டக்களப் , அம்பாைற 
மாவட்டங்களில் எல்ைலப் பிரச்சிைனகள் தீர்க்கப்பட 
ேவண் ம்.  

இன்  இந்தத் தி த்தச் சட்ட லத் க்கு ஆதரவாக 
நாங்கள் ைக உயர்த் வதா, இல்ைலயா? என்ப  ேகள்விக் 
குறியாக இ க்கின்ற . காரணம், ஒ  ஜனநாயக ைறயான 
ேதா்தல் பிற்ேபாடப்ப வைத நாங்கள் ஏற க்ெகாள்ளவில்ைல. 
எந்தத் ேதாத்லாக இ ந்தா ம் - உள் ராட்சிச் 
சைபக க்கான ேதா்தலாக இ ந்தா ம் அல்ல  மாகாண 
சைபக க்கான ேதா்தலாக இ ந்தா ம் - அைவ 
பிற்ேபாடப்ப வைத நாங்கள் ஏற் க்ெகாள்ளவில்ைல. 
அேதேநரம், ேதா்தல்க க்காக மக்க ைடய உாிைமகள் 
மற் ம் அவர்க ைடய வரலாற்  ாீதியான அ ப்பைடகள் 
மறக்க க்கப்படக்கூடா . ஆகேவ, அதைனக் க த்திெல த்  
இதற்கான தீர்  காணப்பட ேவண் ம் என்பைத ம் ெகௗரவ 
அைமச்சா் அவர்கள் இதைன மிக இலகுவாகக் ைகயாளலாம் 
என்பைத ம் நான் மீண் ம் மீண் ம் வ த்திக் கூறி, 
நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி. 

[අ.භා. 2.57] 
 
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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම වැදගත් පනත් 

ෙකටුම්පතක් විවාදයට ගැෙනන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඊට සහභාගි 
වීමට අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව මා ඉතාමත් සතුටු ෙවනවා. 
පසුගිය කාල සීමාව තුළදී මනාප මැතිවරණ කමයට අෙප් රෙට් 
විෙරෝධතාවක් තිබුණා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය 
කරන මන්තීවරෙයක් විධියට මා කියන්න ඕනෑ, අපි නව රජයට 
සම්බන්ධ වීෙම්දීත් පළාත් පාලන, පළාත් සභා, පාර්ලිෙම්න්තු යන 
මැතිවරණ තුනම මනාප කමෙයන් ෙතොරව ෙකොට්ඨාස සහ 
සමානුපාතික කමයට පැවැත්විය යුතුයි කියන තැන ඉඳෙගන 
කටයුතු කළා.  

ෙම් ඡන්ද කමය සම්බන්ධව ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක 
සභාවක් පවා පත් කළා. එහි පතිඵලයක් විධියට 2012 අවුරුද්ෙද්දී 
පළාත් පාලන මැතිවරණය සම්බන්ධෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනාවා. සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
නිෙයෝජනය කරන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු එදා එම පනත් 
ෙකටුම්පතට සහෙයෝගය දීලා එය සම්මත කර ගත්තා. එදා එම 
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වීෙමන් අනතුරුව එවකට සිටි 
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා ඉල්ලීමක් කළා, 2012 අෙගෝස්තු 
මාසෙය්දී, මැතිවරණයක් පැවැත්වීම සඳහා සංෙශෝධන 56ක් සිදු 
කර ෙදන්නය කියලා. එදා මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයා විසින් 
කරන ලද එම ඉල්ලීම අනුව එම සංෙශෝධන පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ්, ෙම් අවුරුද්ෙද් ජුනි 
මාසෙය්දී. ෙමහිදී මා විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න ඕනෑ, පළාත් 
පාලන මැතිවරණය සඳහා 2012 වසෙර්දී අපි හඳුන්වා දීපු පනත 
සහ ෙම් ෙගන ආපු නව සංෙශෝධන බැලුවාම, පළාත් පාලන 
මැතිවරණ කමය තුළ සැලකිය යුතු ආකාරෙය් ෙවනසක් මා 
දකින්ෙන් නැහැ. සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂවල සියලුම අයට වාසි 
වන ආකාරෙය් මැතිවරණ කමයක් හදන්න අපට කිසිෙසේත්ම 
පුළුවන්කමක් නැති බව අප පිළිගත යුතුයි. සමානුපාතික කමය 
ෙහොඳයි කියලා ඇතැම් අය කියනවා. නමුත් ඒෙක් අනන්තවත් 
අඩුපාඩුකම් තිෙබනවා. උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත්, ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂයට වැඩිම ඡන්ද පතිශතයක් තිෙබන ෙදොම්ෙප 
ආසනය පසුගිය මැතිවරණෙය්දී සියයට 75කින්-80කින් 
ජයගහණය කළත්, මන්තීවරෙයක් නැහැ. ඒ ආකාරෙයන් ඕනෑම 
මැතිවරණ කමයක අඩුපාඩුකම් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.  

2012 වසෙර්දී සම්මත කර ගත් ඒ පනත් ෙකටුම්පෙත් අඩු 
පාඩුකම් තිබුණාට අපිත් එදා ඒකට අත ඉස්සුවා. ඒ වගකීම අප 
භාරගත යුතුයි. නමුත් ෙම් නව සංෙශෝධන හරහා එදා ඒ පනෙත් -
මැතිවරණ කමෙය්- තිබුණු අඩු පාඩුකම් සියල්ලක්ම නිවැරදි 
ෙවලා තිෙබනවා. පධාන කාරණය තමයි, එදා ඒ කමය තුළ 
කාන්තා නිෙයෝජනයක් ෙනොතිබීම. නමුත් ෙම් කමය තුළ කාන්තා 
නිෙයෝජනය ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එදා පධාන 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට, එෙහම නැත්නම් යම් ෙකොට්ඨාසයක් 
ජයගහණය කරන්න පුළුවන් ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට හැරුණු විට 
අෙනකුත් ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට මන්තී ධුර තිබුෙණ්, සියයට 
23යි. 

ඒ අනුව එම ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට විශාල අසාධාරණයක් සිදු 
ෙවලා තිබුණා.  ඒක අපි පිළිගත යුතුයි. එම නිසා ෙමවර නව කමය 
තුළ  සියයට 60ක් ෙකොට්ඨාස නිෙයෝජනය සඳහාත් සියයට 40ක් 
සමානුපාතික නිෙයෝජනය සඳහාත් අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා. 

979 980 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ වාෙග්ම පසු ගිය මැතිවරණ කමෙය්දී සමානුපාතික කමය 
හඳුන්වා දුන්ෙන් පරාජිත වූ ෙද්ශපාලන පක්ෂවල ඡන්ද පමාණයට 
පමණයි. නමුත්, ඒක විශාල අසාධාරණයක් විධියට අපි පිළිගත 
යුතුයි. එම නිසා ෙමවර නව පනත් ෙකටුම්පත මඟින් හඳුන්වා දී 
තිෙබන කමය තුළ, සමස්ත සමානුපාතික මැතිවරණ කමය ඒ 
ආකාරෙයන්ම තිෙබනවා. සමස්ත සමානුපාතික මැතිවරණ කමය 
ඒ ආකාරෙයන්ම තිෙබන අතර, ෙකොට්ඨාස කමයත් හඳුන්වාදී, ෙම් 
වැඩ පිළිෙවෙළේ තිෙබන අඩු පාඩු නිවැරැදි කිරීමට විෙශේෂෙයන් 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. එම නිසා කාන්තා නිෙයෝජනය සඳහා 
ස්ථිරසාර විසඳුම් ලැබිලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තරුණ 
නිෙයෝජනය පිළිබඳව ෙචෝදනා, පශ්න තිෙබනවා. ෙම් පනත තුළින් 
කියෙවන්ෙන් නැහැ, තරුණයන් ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ කියලා. 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට සියයට සියයක් තරුණයන් ඉදිරිපත් 
කිරීෙම් හැකියාව තිෙබනවා. එම නිසා ඒකට බාධා පමුණුවලා 
නැහැ. නමුත්, කාන්තා නිෙයෝජනය සඳහා විෙශේෂත්වයක් ලබා 
දීලා තිෙබනවා. එම නිසා මනාපවලින් ෙතොර සමානුපාතික 
කමයක් තිෙබන, ෙකොට්ඨාසයට මන්තීවරෙයක් ඇති ෙවන, ඉතාම 
සාධාරණ මැතිවරණ කමයක් විධියටයි ෙම් මැතිවරණ කමය අපි 
දකින්ෙන්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන සියලුම 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ සමඟ සාකච්ඡා වට 27ක් පැවැත්වුවා. ඒ 
සාකච්ඡා වට 27 සඳහා විවිධාකාර අදහස්, ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරනු 
ලැබුවා. එහි පතිඵලයක් විධියට තමයි අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන ෙද්ශපාලන පක්ෂවල සියයට 90ක ෙපොදු 
එකඟතාව ලබා ෙගන ෙම් මැතිවරණ කමය ඉදිරිපත් කරන්න 
පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අද ඉදිරිපත් කරනු 
ලබන සංෙශෝධන තුළ තිෙබන්ෙන් ෙද්ශපාලන පක්ෂවල 
සංෙශෝධන පමණක් ෙනොෙවයි. මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් 
සංෙශෝධනත් අද ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා.  

2013 වසෙර් මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා සංෙශෝධන 56ක් 
ඉදිරිපත් කළා වාෙග්ම, අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන සංෙශෝධන තුළ 
මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් සංෙශෝධනත් තිෙබනවා. පධාන 
වශෙයන් එක කරුණක් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් 
ෙකොට්ඨාසවලට පාෙද්ශීය මට්ටෙම් ක්ෙෂේත නිලධාරින්ට තරග 
කිරීම පිළිබඳව තිෙබන සංෙශෝධනය කිසිදු ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් 
විසින් ෙගනාපු ෙයෝජනාවක් ෙනොෙවයි. මැතිවරණ ෙකොමිෂන් 
සභාව ඉදිරිපත් කරන තර්කය තමයි ගාම නිලධාරින්ට 
ෙද්ශපාලනය කිරීමට තිෙබන අයිතිය පිළිබඳ නීතිය. එම නිසා 
අෙනකුත් ක්ෙෂේත නිලධාරින්ටත් ෙම් නීතිය තිබිය යුතුයි කියන 
තැන තමයි එතුමන්ලා ඉන්ෙන්. අපත් පක්ෂයක් විධියට ෙම් පිළිබඳ 
යම් විෙරෝධතාවක් ඉදිරිපත් කළා. අපි ෙහටත් එම විෙරෝධතාව 
ඉදිරිපත් කරනවා. අපි පක්ෂයක් විධියට ෙයෝජනා කරන්ෙන් පථම 
මැතිවරණයට යම් කිසි සාධාරණ කාලයක් ලබා දීලා, ඊළඟ 
මැතිවරණෙය් සිට එම ක්ෙෂේත නිලධාරින්ටත් ඒ නීතිමය තත්ත්වය 
හඳුන්වා දීම වඩා සුදුසුයි කියන එකයි.   එම නිසා අද ඉදිරිපත් 
ෙවන සංෙශෝධන හුෙදක් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවලින් ඉදිරිපත් වූ සංෙශෝධන පමණක් ෙනොෙවයි.  

විෙශේෂෙයන් මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් සංෙශෝධනත් 
අද ඉදිරිපත් කළ සංෙශෝධන තුළ තිෙබනවා කියන එක ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව අපි සඳහන් කරන්න ඕනෑ. එම නිසා අද අපට ඉතාම 
සුබවාදී ආරම්භයක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. 
අෙප් ඊළඟ පියවර, යුතුකම, වගකීම වන්ෙන් ඉදිරි පළාත් සභා සහ 
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණ සඳහා ෙම් කමයම හඳුන්වා දීමට   
පාර්ලිෙම්න්තුව විධියට කටයුතු කිරීමයි. අද යම් ෙකෙනක් 
මැතිවරණයකට ඉදිරිපත් වුණාම මුදල කියන එක පධාන 

සාධකයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙද්ශපාලනමය 
වශෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුව, පළාත් සභාව යම්  පිරිහීමකට ලක් 
ෙවලා තිෙබනවා නම්, ෙමයත් ඒ සඳහා බලපාන එක කරුණක් 
බව අපි නිහතමානීව පිළිගත යුතුයි. අද රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් 
වියදම් ෙනොකර දිස්තික්කයකට තරග කරන්න පුළුවන්කමක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සැබෑ දක්ෂතාවක් තිබුණත්, 
සැබැවින්ම නිෙයෝජනය විය යුතු අය වුණත්, දැනට පවතින 
මැතිවරණ කමය තුළ මහජන නිෙයෝජිතයන් බවට පත් වන්න 
අනිවාර්යෙයන්ම පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන්, සල්ලි තිෙබනවා 
නම් පමණයි. ඒක තමයි අද අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලන වශෙයන්, 
ගුණාත්මක වශෙයන් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය. ෙමවැනි 
ඉතාමත් අයහපත් තත්ත්වයක් තිෙබන නිසා තමයි මනාප 
මැතිවරණ කමය ඉවත් කරලා, රටට ගැළෙපන හා සුදුසු 
මැතිවරණ කමයක් ෙගන ඒම සඳහා අපි සියලුෙදනා ඒකරාශි වී 
අත්වැල් බැඳෙගන කටයුතු කළ යුතුව තිෙබන්ෙන්. එහිදී 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට ෙහෝ නිෙයෝජිතයන්ට යම් යම් පාඩු 
තත්ත්වයන් ඇති ෙවයි. ඒ පිළිබඳව අපි සිතිය යුතු වන්ෙන් නැහැ. 
තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන පක්ෂයට, එෙහම නැත්නම් තමන්ට ඊළඟ 
මැතිවරණෙය්දී ෙකොෙහොමද ජයගහණය කරන්න පුළුවන්කමක් 
ලැෙබන්ෙන් කියන තැන පමණක් සිතලා කටයුතු කෙළොත් අපි 
සැබෑ ජනතා නිෙයෝජිතයින් ෙනොෙවයි කියන එකයි මා දකින්ෙන්.  

ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා අමාත්යතුමා පළාත් පාලන ආයතන 
මැතිවරණ කමය සම්බන්ධෙයන් වූ සියලුම සාකච්ඡාවලට 
සහ භාගී ෙවලා, දායකත්වය ලබා දීලා, අදහස් සහ ෙයෝජනා ලබා 
ෙගන ගරු ජනාධිපතිතුමාෙගත්, අගාමාත්යතුමාෙගත් මඟ 
ෙපන්වීම යටෙත් ලබා දුන් සහෙයෝගයත් අපි විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කෘතෙව්දීව සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. ඒ ගැන අපට 
ඉතාමත් සතුටුයි. අපට ෙම් මැතිවරණ කමය සම්බන්ධෙයන් 
තිෙබන ගැටලු පිළිබඳව අද සහ ෙහට තවදුරටත්  සාකච්ඡා කළ 
හැකියි. වැරදි මත තිෙබනවා.  

අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී පකාශ වුණා, සංෙශෝධන 57ක් 
තිෙබනවා කියලා. ෙමතැන සංෙශෝධන 57ක් නැහැ. සංෙශෝධන 
27යි තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ෙම් ආකාරෙය් වැරදි මත ඉවත් 
කරෙගන, ෙමය නිවැරදිව අවෙබෝධ කරෙගන, ෙම් මැතිවරණ 
කමය සම්බන්ධෙයන් තවදුරටත් සාකච්ඡා කළ යුතුයි. සාධාරණ 
සංෙශෝධන තිෙබනවා නම් ඉදිරිපත් කිරීමට තවදුරටත් අවස්ථාව 
තිෙබනවා. ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන පනත් ෙකටුම්පත තුළ, 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන සංෙශෝධන තුළ අඩු පාඩු තිෙබනවා නම් 
සැබෑ සහ සාධාරණ අඩු පාඩු තිෙබනවා නම් අපි ඒවා පිළිගත 
යුතුව තිෙබනවා. ඒවා පිළිෙගන, කාටත් එකඟ ෙවන්න පුළුවන් 
මැතිවරණ කමයක් සකස් කර ගැනීම සඳහා අපි අනිවාර්යෙයන්ම 
කටයුතු කළ යුතුව තිෙබනවා. එෙහම ෙනොවුෙණොත් මම හිතන 
හැටියට, ජනතාව තුළ ෙද්ශපාලනඥයන් ෙකෙරහි තිෙබන 
විශ්වාසය තවදුරටත් ගිලිෙහයි. ෙමොකද, ජනතාව තුළ 
ෙද්ශපාලනඥයන් ෙකෙරහි තිෙබන විශ්වාසය අද එන්න එන්නම 
පිරිෙහමින් පවතිනවා. ඒක තමයි යථාර්ථය. ඒක අපි 
සියලුෙදනාටම ෙපොදුයි. අපි සියලුෙදනාම ෙමම තත්ත්වය 
අවෙබෝධ කරෙගන, අෙප් යුතුකම සහ වගකීම ඉටු කරමුයි කියන 
ආරාධනය කරමින් මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, රාජ්ය අමාත්ය ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා. 
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ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා (අධ්යාපන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன் - கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of Education) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

இந்த நாட் ைடய ஒ  க்கிய பிரச்சிைனயாக இ க்கின்ற 
உள் ராட்சித் ேதா்தல் ைறயான  மாற்றப்பட ேவண் ம் 
என்ற அபிலாைச எல்ேலா க்கும் இ க்கின்ற .  
அந்தவைகயிேல, இந்த மாற்றத்ைதக் ெகாண் வ வதற்குப் 

திய நல்லாட்சி அரசாங்கம் எ த் வ கின்ற யற்சியின் 
ேபா , எங்க ைடய அபிப்பிராயத்ைத ம் ெதாிவிக்கலாம் 
என்  நிைனக்கின்ேறன்.  

உள் ராட்சித் ேதர்த ல் வட்டார, விகிதாசார ைறைய 
உள்ளடக்கிய கலப் த் ேதர்தல் ைறைய நா ம் மைலயக 
மக்கள் ன்னணிையச் சார்ந்த என  கட்சியின ம் 
வரேவற்கின்ேறாம். 70 தம் வட்டார ைறயி ம் 30 தம் 
விகிதாசார ைறயி ம் என்றி ந்த நிைலயான , 60 தம் 
வட்டார ைறக்கும் 40 தம் விகிதாசார ைறக்கும் என்  
மாற்றப்பட் ள்ளைம ஒ  ப  ன்ேனற்றகரமான  என்பைத 
நாங்கள் எல்ேலா ம் ஏற் க்ெகாள்கின்ேறாம். ஆனால், 
அ ப்பைடயில் உள் ராட்சித் ேதர்தல் சீர்தி த்தச் சட்டத்தில் 
குறிப்பிடப்பட்ட பிரதான விடயங்களான வட்டாரங்க க்கான 
எல்ைல நிர்ணயம், அதில் கைடப்பி க்க ேவண் ய 
அள ேகாள்களில் இனச்ெசறி , இனத் தனித் வம் 
ேபணப்பட்  வட்டார ைற ஏற்ப த்தப்படாைம என்பன 
மைலயகத் தமிழ் மக்கள், ஸ் ம் மக்கள் ேபான்ற 
சி பான்ைமயினைர அவர்கள் சி பான்ைமயாக உள்ள 
பகுதிகளில் ெபாி ம் பாதிக்கும் என்பைதச் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். 

மைலயக மக்கள் ெப ம்பான்ைமயாக வா ம் வெர யா 
மாவட்டம் மற் ம் ஸ் ம் மக்கள் ெப ம்பான்ைமயாக 
வா ம் அம்பாைற மாவட்டத்ைதத் தவிர்த்  இ  மைலயக 
மக்க ம் ஸ் ம் மக்க ம் பரவலாக வா ம் மாவட்டங் 
கைளப் ெபாி ம் பாதிக்கின்ற . குறிப்பாக, வெர யா 
மாவட்டத்தில் ன்றிெலா  பகுதி மைலயகத் தமிழ் மக்கேள 
வாழ்கின்றனர். ஆனால், ன்றி ரண்  பகுதியினர் ெவளி 
மாவட்டங்களில், குறிப்பாக ப ைள, கண் , இரத்தின ாி, 
ேககாைல, க த் ைற, ெகா ம்  ஆகிய மாவட்டங்களிேலேய 
வாழ்கின்றனர். ஆகேவ இந்த நிைலைம சாியாகப் 

ாிந் ெகாள்ளப்பட்  அதற்ேகற்ப வட்டாரங்கள் எல்ைல 
நிர்ணயம் ெசய்தி க்கப்பட ேவண் ம். ஆனால், யதார்த்தத்தில் 
அப்ப  நடக்கவில்ைல. 

ேம ம், இங்கு எல்ைல நிர்ணயம் என்பதில் 
தற்ேபாதி க்கும் 335 உள் ராட்சி நி வனங்க க்குள் 
வட்டாரங்கள் பிாிக்கப்ப வேத க த்தில் ெகாள்ளப் 
பட் ள்ள . மைலயகத் தமிழ் மக்கள் இலட்சம் ேபர் 
வாழ்ந்தா ம் இதில் மிகப் பிரதான குைறபா ம் பாதிப் ம் 
காணப்ப கின்றன. இரண்  இலட்சம் சனத்ெதாைகையக் 
ெகாண்ட வெர யா பிரேதச சைபயி ம் இரண்  இலட்சம் 
சனத்ெதாைகையக் ெகாண்ட அம்பக வ பிரேதச சைபயி ம் 
மாத்திரம்தான் வட்டாரங்கள் பிாிக்கக்கூ ய வாய்ப்  
இ க்கின்ற . எனேவ, வட்டாரம் பிாிப்ப  மாத்திரம் மைலயக 
மக்கைளப் ெபா த்தவைர பயன் தரப்ேபாவதில்ைல. அதற்கு 

ன்ேனா யாகக் குைறந்த  வெர யா மாவட்டத்திலாவ  
திய பிரேதச சைபகள், திய உள் ராட்சி நி வனங்கள் 

எல்ைல நிர்ணயம் ெசய்யப்பட ேவண் ம். அம்பக வ பிரேதச 
சைப 50,000 சனத்ெதாைக அ ப்பைடயில் நான்கு பிரேதச 
சைபகளாக ம் வெர யா பிரேதச சைப 50,000 
சனத்ெதாைகப்ப  நான்கு பிரேதச சைபகளாக ம் எல்ைல 
நிர்ணயம் ெசய்யப்படேவண் ம் என்ப  எங்க ைடய 
க த்தாக இ ந்தா ம், ேநற்  நாங்கள் அைமச்சர் 
அவர்கைளக் கண்  ேபசிய பிறகு அவர் சில கைள 
எ த்தி க்கின்றார்.  அ பற்றி நான் கைடசியாகச் 
ெசால்கின்ேறன். 

2011ஆம் ஆண்  சனத்ெதாைகக் கணிப்பீ  நாடளாவிய 
ாீதியில் நடத்தப்பட்  ற் ப்ெபற் ள்ள . பிரேதச 
ெசயலகங்கைள உ வாக்கும் அதிகாரம் உள்நாட்  
அ வல்கள், ெபா நி வாக அைமச்சுக்கும் உள் ராட்சி 
நி வனங்கைள உ வாக்கும் அதிகாரம் மாகாண சைபகள், 
உள் ராட்சி அைமச்சுக்கும் இ க்கும் நிைலயில், இ  
ெதாடர்பாக தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணி, சம்பந்தப்பட்ட இ  
அைமச்சர்கைள ம் பல ைற சந்தித் ப் ேபச்சுவார்த்ைத 
நடத்தி, ெகாள்ைக ாீதியாக ஒத் க்ெகாண்டேபா ம் ஏன், 
உள் ராட்சி நி வனங்கள் உ வாக்கப்படவில்ைல? 
உள் ராட்சி நி வனங்களின் எல்ைல நிர்ணயம் 
ெசய்யப்பட்  அதன் எண்ணிக்ைகைய அதிகாித்ததன் 
பின்னேர அந்த உள் ராட்சி நி வனங்க க்குள் 
வட்டாரங்கள் ஒ க்கப்பட ேவண் ம். இதைன வி த்  

வெர யா, அம்பக வ ேபான்ற பகுதிகளில் வட்டாரங்கைள 
அதிகாிப்பதன் லம் மாத்திரம் இம்மக்கைள உள் ர் 
அதிகாரசைபகளின் அரசியல் தீர்மானம் எ க்கும் 
ெசயல் ைறயில் சம்பந்தப்ப த்த யா . 

வெர யா, ஹங்குராங்ெகத்த பிரேதச சைபகளில் 
கிட்டத்தட்ட 80,000 ேப க்கு 131 கிராம ேசவகர் பிாி கள் 
உள்ளன. இங்கு கிட்டத்தட்ட 32 வட்டாரங்கள் 
பிாிக்கப்பட் ள்ளன. இங்குள்ள கிராம ேசவகர் பிாி கள் 1,000 
ேப க்குக் குைறந்த சனத்ெதாைகையக் ெகாண் ள்ளன. 
ஆனால் அம்பக வ, வெர யாவில் தலா 2 இலட்சம் மக்கள் 
ெதாைகயினர் காணப்ப கின்றனர். வெர யாவில் 72 
கிராம அ வலர் பிாி க ம் அம்பக வவில் 67 கிராம 
அ வலர் பிாி க ம் காணப்ப கின்றன. இங்கு இரண்  
பிரேதச சைபகளி ம் தலா 35 வட்டாரங்கேள எல்ைல 
மீள்நிர்ணயம் ெசய்யப்பட் ள்ளன. இவ்விதமாக மைலக்கும் 
ம க்குமான பாரபட்சத்ைதச் சுட் க்காட்டக் கூ யதாக 
உள்ள .  

ேம ம், அம்பக வவில் ேகக்கேசால்ட் கிராம அ வலர் 
பிாி  15,000 மக்கள் ெதாைகையக் ெகாண்ட . இ  
ேகாமரன்கடவல, லஹுகல ேபான்ற பிரேதச ெசயலகங்கப் 
பிாி களில் காணப்ப ம் சனத்ெதாைகக்கு நிகரான . 
இ ேபான்ற பாகுபா ள்ள இன் ம் சில கிராம அ வலர் 
பிாி கைளக் குறிப்பி கின்ேறன். வனராஜா கிராம அ வலர் 
பிாி  10,000 மக்கள் ெதாைகைய ம் ேஹாலாிம் கிராம 
அ வலர் பிாி  12,000 மக்கள் ெதாைகைய ம் 
ெகாண்டதாகும். இன்  ேதசிய ாீதியாக எல்ைல நிர்ணய 
ஆைணக்கு ம், உள் ராட்சி நி வனங்க க்கு ேதசிய 
ாீதியிலான எல்ைல நிர்ணயக் கு ம் மாவட்ட ாீதியான 
எல்ைல நிர்ணய கு ம் இைணந் ம் நா  வ ம் 
பரந்தளவில் ெசயல்பட்டேபா ம் சி பான்ைம இனங்க க்கு 
நியாயம் கிைடக்கவில்ைலயாயின், இனி எப்ேபா  நியாயம் 
கிைடக்கப்ேபாகின்ற ? 

தற்ேபாைதய நிைலயில் ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி, ஸ்ரீ லங்கா 
சுதந்திரக்கட்சி, கூட்  எதிர்க்கட்சி, தமிழ்த் ேதசியக் 

983 984 
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கூட்டைமப்  ேபான்ற கட்சிகள் தமக்கு பாதிப்  இல்லாத 
நிைலயில் இந்த உள் ராட்சி ேதர்தல் சீர்தி த்தத்ைத 
நிைறேவற் வதில் ைனப் க் காட் கின்றன. வடக்கு, 
கிழக்கில் குறிப்பாக கூட்டைமப் க்கு இதனால் பாதிப்  
ஏற்படப்ேபாவதில்ைல. மைலயக தமிழ் மக்க ம் ஸ் ம் 
மக்க ம்தான் இதில் மிக ேமாசமாகப் பாதிக்கப்ப வர். 

வெர யா, அம்பாைற மாவட்டங்களில் வட்டார ைறயின் 
கீழ் ஓரள  நன்ைம கிைடத்தா ம் ப ைள, கண் , 
இரத்தின ாி, ேககாைல, க த் ைற ேபான்ற மாவட்டங்களில் 
வா ம் மைலயக மக்க க்கு வட்டார ைற ம் விகிதாசார 

ைற ம் கூ தலான பாதிப்ைப ஏற்ப த் வதாக 
அைமயலாம்.  

சிங்கள மக்கள் ெப ம்பான்ைமயாக வா ம் உத்ேதச 
வட்டாரங்களில் தமிழ் மக்கைள இைணத் , அந்த 
வட்டாரங்களில் அவர்கைள ேம ம் சி பான்ைமயாக்கிய சில 
உதாரணங்கைளக் குறிப்பிடலாம். வன் ர பகுதிேயா  
ெவ ஓயா, ெசனன் ேபான்ற பகுதிகைள இைணத்தைம, 
ேநாட்டன் பகுதிேயா  ெவ ஓயாப் பகுதியிைன 
இைணத்தைம ேபான்றவற்ைறக் குறிப்பிடலாம். இப்ப  தமிழ் 
மக்கள் கூ தலாக வா ம் கிராம அ வலர் பிாி கைள 
இரண்  - ன்றாகப் பிாித்  சிங்கள மக்கள் ெப ம் 
பான்ைமயாக வா ம் பகுதி டன் இைணக்கின்றனர்.  

1948ஆம் ஆண்  எம  மக்களின் பிரஜா ாிைம 
பறிக்கப்பட்  1977ஆம் ஆண்  வைர ஒ  பாரா மன்ற 
பிரதிநிதித் வம்கூட இல்லா  பாதிக்கப்பட்ட நாம், இன்  
நைடெப ம் உள் ராட்சி ேதர்தல் சீர்தி த்தங்களி ம் 
பாதிக்கப்பட் விடக்கூடாெதன்ப  என் ைடய க த்தாகும். 
உள் ராட்சித் ேதர்தல்களில் எம  அரசியல் பிரதிநிதித்  
வத்ைதத் தக்கைவத் க்ெகாள்ள யாவிட்டால் எமக்கு 
வாக்குாிைம இ ந் ம் அதனால் என்ன பிரேயாசனம்?ஆகேவ, 

திய உள் ராட்சித் ேதர்தல் ைறயில் ஏற்ப த்தப்ப ம் 
வட்டார ைறயி டாக எம  அரசியல் பிரதிநிதித் வத்ைத 
அதிகாித்  எம்ைம ேதசிய நீேராட்டத்தில் இைணத் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம். எனேவ, வாக உள் ராட்சித் ேதர்த க்கு 

ன்  உள் ராட்சி அைமச்ச ம் ெபா நி வாக அைமச்ச ம் 
இைணந்  உள் ராட்சி நி வனங்கைள ம் பிரேதச 
ெசயலகங்கைள ம் உ வாக்கி, அதன் அ ப்பைடயில் 
வட்டாரங்கைள உ வாக்கி தமிழ் மக்க க்கு உள் ராட்சி 
வட்டார ைறயில் நீதி கிைடக்க ஆவன ெசய்ய ேவண் ம். 

இ  இவ்வா  இ ந்தேபாதி ம், தமிழ் ற்ேபாக்குக் 
கூட்டணியின் ேகாாிக்ைகக க்கு இணங்க, இந்த நாட் ன் 
ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்களின ம் 
மாண் மிகு பிரதம மந்திாி ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்களின ம் யற்சியினால் ேநற்  இர  எங்க க்கான 
ஒ  கூட்டத்ைத ெகௗரவ அைமச்சர் ைபசர் ஸ்தபா அவர்கள் 
ஏற்பா  ெசய்தி ந்தார். அதிேல வெர யா மாவட்டத்தில் 
இ க்கின்ற அைனத் க் கட்சிகைள ம் பிரதிநிதித் வப் 
ப த் கின்ற வைகயில் - விேசடமாக இலங்ைக ெதாழிலாளர் 
காங்கிரைஸ ம் இைணத் க்ெகாண் , இந்த விடயத்திேல 
எங்களிடம் அபிப்பிராய ேபதங்கள் இல்ைல என்பைதத் 
ெதாிவித்ேதாம். இதைன உணர்ந் ெகாண்ட ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்கள், வெர யா பிரேதச சைபைய ன்  
பிரேதச சைபகளாக ம் அம்பக வ பிரேதச சைபைய ன்  
பிரேதச சைபகளாக ம் ெகாத்மைல பிரேதச சைபைய இரண்  
பிரேதச சைபகளாக ம் வலப்பைன பிரேதச சைபைய இரண்  
பிரேதச சைபகளாக ம் ஹங்குராங்ெகத்ைத பிரேதச சைபைய 

இரண்  பிரேதச சைபகளாக ம் பிாித் , வெர யா 
மாவட்டத்தில் ெமாத்தம் 12 பிரேதச சைபகைள உ வாக்கித் 
த வதாக உ தியளித்தி க்கிறார். 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. State Minister,  please wind up now.   
 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
Sir, please give me one more minute. 

ஆகேவ, இந்த உ திெமாழியின் அ ப்பைடயில் இன்  
நைடெபறவி க்கின்ற வாக்ெக ப்பின்ேபா  நாங்கள் 
அரசாங்கத் க்கு ஆதரவாக வாக்களிக்கத் தீர்மானித்தி க் 
கின்ேறாம். எனேவ, இதைன ெவகுவிைரவில் ெசய் தர 
ேவண் ெமன்  நான் ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கைளக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். இந்த நாட் ன் ஜனாதிபதி 
அவர்க ம் பிரதம மந்திாி அவர்க ம் தமிழ் மக்க க்கு 
ஏற்ப கின்ற அநீதிகைளத் த க்கும் வைகயில் அைமந்த 
இவ்வாறான ெசயற்பா க க்கு ஒத் ைழப்  
வழங்குகின்றார்கள். அதற்காக அவர்கைளப் பாராட் , என  
உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன்.  நன்றி. 

 
[අ.භා. 3.18] 

 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළාත් පාලන සභා 

අකර්මණ්ය කරලා හරියටම අවුරුදු ෙදකකුත් මාස ෙදකක් සහ 
දවස් 24ක් ෙගෙවන දවෙසේ, මැතිවරණ පැවැත්වීම ෙවනුෙවන් ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව අපට සතුටක් 
තිෙබනවා. නමුත්, ඒ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කළ ආකාරය 
පිළිබඳව සහ එහි ඇතැම් අන්තර්ගතයන් පිළිබඳව අපට 
තිෙබන්ෙන් සතුටක් ෙනොෙවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
සභාගත ෙවන්න මම ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. අෙප් 
පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසෙය් -ෆයිසර් ඇමතිතුමාෙග්, ඩිලාන් රාජ්ය 
ඇමතිතුමා ඇතුළු අප සියලුෙදනාෙග්ම- පනතකට ඉදිරිපත් වුණු 
වැඩිම සංෙශෝධන සංඛ්යාව සහිතවයි මැතිවරණ ෙකොමිසම විසින් 
ඉදිරිපත් කළ සංෙශෝධන සහ ආණ්ඩුව විසින් ඉදිරිපත් කළ 
සංෙශෝධන එකතුව අපට කියවන්න වන්ෙන්. ඒ තරමටම 
සං ෙශෝධන විශාල සංඛ්යාවක් තිෙබනවා.  

ෙම් මැතිවරණය ෙවනුෙවන් දිගින් දිගටම අරගළ කළ 
ෙද්ශපාලන කණ්ඩායමක් විධියට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ගරු 
කථානායකතුමාට කිව්වා, දවස් තුනකට ෙපර අපට ෙම් 
සංෙශෝධන ෙයොමු කරන්න කටයුතු කරන්න කියා. ඊෙය් දහවල් 
12වන විට ඒවා ලබාෙදන්න කටයුතු කරනවා කියා එතුමා 
ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඊෙය් දහවල් එකටත් එම සං ෙශෝධන නැති 
නිසා, අප ඇහුවාම කිව්වා සවස 6වන විට අපට ඉදිරිපත් කරනවා 
කියා. අද උෙද් 9.45ට පමණ ලැෙබන තුරු ෙම් සංෙශෝධන 
සම්බන්ධෙයන් කිසිදු අධ්යයනයක් කරන්න අෙප් මන්තීවරු 
51ෙදනාට අවස්ථාවක් ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
සන්නිෙව්දනයක් අපත් එක්ක කරන්න බැරි වුණාය කියන 
කාරණය ෆයිසර් ඇමතිතුමාත් පැහැදිලිව පිළිගත්තා. අන්තර්ගත 
කාරණාවල තිෙබන බරපතළකම නිසා සහ ෙද්ශපාලනිකව 
තිෙබන යම් යම් විෂමතා නිසාෙවන් තමයි ෙම් පිළිබඳව 
අධ්යයනයක් කරන්න යම්කිසි අවස්ථාවක් ෙදන්න කියා අප 
ඉල්ලීමක් කෙළේ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඊෙය් මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් 

985 986 

[ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා] 
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සභාපතිතුමා ඇතුළු කිසිෙවකුත් ෙම් පිළිබඳ කිසිදු ආකාරයක 
සන්නිෙව්දනයක් රහිතවයි හිටිෙය්. ඒ නිසා අප විෙශේෂෙයන්ම 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත් ෙම් පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්න 
ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තටම සංෙශෝධනයක් 
ෙනොෙවයි ෙම්. ෙවනත් වචනවලින් කියනවා නම් ෙම්ක අලුත් 
පනතක්. පනෙත් තිෙබන වපසරිෙයන් එළියට ගිහින්, පනතින් දීපු 
බලෙයන් එළියට ගිහින්, පනෙත් පකාශනෙයන් එළියට ඇවිත්, 
අලුත් පනතක් ඉදිරිපත් කිරීමක් විධියටයි අප ෙම්ක කියවා 
ගන්ෙන්. Scope එෙකන් එළියට යන්න නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
අවසර දුන්නා නම්, අප ඒ පිළිබඳ ෙවනම කථා කරන්න ඕනෑ. 
නමුත්, ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට ෙම් ෙමොෙහොෙත් අවශ්ය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් මැතිවරණයක්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
මැතිවරණ ෙවනුෙවන් අප දිගින් දිගටම අරගළ කළා.  

ෙඩංගු ෙරෝගය උත්සන්න වුණු ෙවලාෙව්, මිනිසුන්ට 
මදුරුවන්ෙගන් ෙතොර නින්දක් අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එම නිසා 
මදුරුෙවෝ නැතිව නිදාගන්න මිනිසුන්ට අවශ්ය වන කමෙව්දය 
ෙමොකක්ද? ඒක මදුරු දැළක් ෙවන්න පුළුවන්; මදුරු ෙකොයිල් 
එකක් ෙවන්න පුළුවන්; පැඟිරි ෙතල් ගෑම ෙවන්න පුළුවන්; කජු 
පුලුස්සලා, ටයර් පුලුස්සලා ගන්න දුමාරයක් ෙවන්න පුළුවන්. 
මිනිසුන්ට ෙඩංගු මදුරුවාෙගන් ෙබ්ෙරන්න සුව පහසු නින්දක් 
අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් කාරණයත් අන්න ඒ වාෙගයි. එක 
දිගට අවුරුදු ෙදකහමාරකට වැඩි කාලයක්  මැතිවරණ නැතිව සහ 
ඒ අවසන් දිනෙය් පළාත් සභා මැතිවරණයක් කල් තබන්න අවශ්ය 
-ඒකට ෙවන නිර්වචන තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙයන්න පුළුවන්.- 
පනත් ෙකටුම්පත -සංෙශෝධන- table කර තිෙබන ෙවලාවක 
මිනිසුන්ට මැතිවරණයක් අවශ්ය ෙවනවා.  

 මැතිවරණෙයන් පැනලා යන්න හදනවාය කියා පළමුෙවන්ම 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සභානායකතුමා ඇතුළු ඇතැම් කථිකයන් -
ඔක්ෙකොම ෙනොෙවයි- ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට ඇඟිල්ල දිගු කළා.  

ඒක ඒ ෙචෝදනාවට උරුම වූ පිළිකුෙලන් යුතුව අපි පතික්ෙෂේප 
කරනවා. මැතිවරණයක් ලබා ගැනීම ෙවනුෙවන් අපි කරපු ෙද්වල් 
මම එකින් එක කියන්න යන්ෙන් නැහැ; සභාෙව් කරපු විවාදය 
ගැන අපි කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. 2016.03.02ෙවනි දා අපි 
අධිකරණයට ගියා, ගරු ඇමතිතුමනි. ඔබතුමා දන්නවා, 
2016.04.17ෙවනි දා නඩුව අහලා ඉවර වුණු බව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මාස හතරකට ඉස්සර ෙවලා 
නඩුව අහලා ඉවරයි. නමුත්, ෙම් ෙමොෙහොත දක්වා තීන්දුව නැහැ. 
අෙප් ඇතැම් මන්තීවරුන් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට, 
අධිකරණයට ෙම් සභාව ඇතුෙළේ ඉඳෙගන නිර්දය විධියට පහර දුන් 
ආකාරයට අපි පහර ෙදන්න උත්සාහ ගන්ෙන් නැහැ. නමුත්, නඩුව 
අහලා ඉවරයි. මාස හතරක් තිස්ෙසේ නඩු තීන්දුව නැතිව අපි 
බලාෙගන ඉන්නවා. ඒ කුමක් නිසාද? අද අපට ඇඟිල්ල දිගු කරන 
අයෙගන් කවුද දිගින් දිගටම මැතිවරණ කල් දැමීමට එෙරහිව 
අධිකරණයට ගිෙය්? කවුද, ඒ විවාදයට සමාජෙය් එකතු වුෙණ්? 
එම නිසා මා නැවත කියනවා, ෙචෝදකයන්ට උරුම වූ පිළිකුෙලන් 
යුතුව අපි ඒ ෙචෝදනාව පතික්ෙෂේප කරනවා කියලා. අපට ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් ලැබී තිෙබන්ෙන් ෙකටි ෙවලාවක්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන අප 
පනස්ෙදෙදනාටම තිෙබන්ෙන් විනාඩි 52යි. විනාඩි 9ක, 10ක 
ෙසොච්චම් කාලයක් මට ලැබී තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙවලාව ෙම් ගැන 
විශාල වශෙයන් විගහයක් කළ හැකි ෙවලාවක් ෙනොෙවයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ෙකටි කාල සීමාව තුළදී ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් කරුණු 3ක් ෙකෙරහි මා ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 9ෙවනි 

වගන්තිය තමුන්නාන්ෙසේලා සංෙශෝධනය කරනවා. ඒ අනුව, යම් 
පළාත් පාලන ආයතනයක ඡන්ද විමසීමට අවම වශෙයන් එක් 
වර්ෂයකට ෙපර එම පළාත් පාලන ආයතනය තුළ පිහිටි යම් රාජ්ය 
ආයතනයක ෙසේවය කිරීම අවසන් ෙනොවූ එම පළාත් පාලන 
ආයතන සඳහා නාම ෙයෝජනා ඉල්ලා සිටින යම් තැනැත්ෙතකු 
නුසුදුස්ෙසකු ෙවනවා. ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාත් ඒ ගැන කථා කළා. "නුසුදුස්ෙසකු වනවා" කියලා 
ෙනොෙවයි පනෙත් තිබුෙණ්.  

මම ෙපෞද්ගලිකව ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඇහුවාම එතුමා මට කිව්වා, 
"නැහැ, ඉස්ෙසල්ලා තිබුණු එකමයි" කියලා. නමුත්, දැන් එතුමා 
පිළිෙගන තිෙබනවා, ෙම් තිෙබන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි කියලා. 
"අවුරුද්දක් ඇතුළත අදාළ පෙද්ශෙය් රාජ්ය ෙසේවෙය් නියුතු 
නිලධාරිෙයකු" යන ෙකොටස වැරදියි. සභානායකතුමා කිව්වා, 
අෙප් කථාවලදී සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, අපි ඔබතුමාට සංෙශෝධනයක් විධියට ෙමය ඉදිරිපත් 
කරනවා. කරුණාකරලා ෙම් ෙකොටස ඉවත් කරන්න.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මාතර දිසත්ික්කය නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරු 126න්, 31කට ෙම් යටෙත් නැවත ඡන්දය ඉල්ලන්න 
බැරි වනවා. ෙම්ක නම් නියමය, ෙම්ක නම් වගන්තිය ෙම්ක කාෙග් 
වුවමනාවටද වුෙණ් කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. දැන් ලසන්ත 
අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් කිව්වා, ඒක වැරදියි කියලා. 
එෙහම නම්, කාෙග් වුවමනාවටද ෙම් සංෙශෝධනය එන්ෙන්? එම 
නිසා අපි සංෙශෝධනයක් විධියට ඉදිරිපත් කරනවා, කරුණාකරලා 
ෙම් ෙකොටස ඉවත් කරන්න කියලා. ඒ, අපි ඉදිරිපත් කරන 
පළමුෙවනි සංෙශෝධනය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අලුත් කමය යටෙත් 
සභාවන් පිළිබඳව සංඛ්යා ෙල්ඛන සහිතව ඉදිරිපත් කරන්න 
පුළුවන්. නමුත්, ඒකට කාලය නැහැ. හැබැයි, අපට ඉතාම වග 
කීෙමන් කියන්න පුළුවන්, ෙම් අලුත් ගණිත කමය යටෙත් 
සභාවන් අස්ථාවර වනවා කියලා. ඔබතුමන්ලාෙග් 
ෙකොට්ඨාසවලට ෙම්ක ආෙද්ශ කරලා බලන්න. එතෙකොට 
සභාවන් අස්ථාවර වන ආකාරය ඔබතුමන්ලාට පැහැදිලිව ෙත්රුම් 
ගන්න පුළුවන් වනවා. ඒ කියන්ෙන් සියලුම ෙකොට්ඨාස එක්තරා 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් විසින් ජයගහණය කෙළොත් පමණයි, ස්ථිර 
ෙනොසැෙලන සභාවක් පවත්වාෙගන යෑෙම් හැකියාවක් 
තිෙබන්ෙන්. 

අපට ගණිතමය විගහෙයන් කියන්න පුළුවන්, ෙබොෙහෝ 
සභාවල ෙකොට්ඨාස මට්ටෙමන් ජයගහණය කරන කණ්ඩායමට 
වඩා ඊට එෙරහි මන්තීවරු බහුතරයක් සභාව තුළ ඉන්න පුළුවන් 
බව. පනෙත් තිෙබනවා, "සියයට 50කට වඩා වැඩි නම්, 
සභාපතිවරයා පත්විය යුත්ෙත් අදාළ ස්වාධීන කණ්ඩායෙමන් ෙහෝ 
අදාළ පක්ෂෙයන්" කියලා. ඒක ඇත්ත. හැබැයි, ෙම්ක ඊට වඩා 
ෙවනස් තත්ත්වයක්. අපි කියනවා, එල්ෙලන සභා නිර්මාණය 
ෙවන්න පුළුවන් බව.  

එදා ගරු ෙපේමදාස ජනාධිපතිවරයා 1987 අංක 15 දරන පනත 
හදද්දී ජයගහණය කරන පක්ෂයට ෙහෝ කණ්ඩායමට ෙහෝ 
ස්වාධීන කණ්ඩායමට bonus මන්තී ධුර ෙදකක් දුන්ෙන් ඇයි? 
පාෙද්ශීය සභා සථ්ාවරව පවත්වාෙගන යා යුතු නිසායි. ජයගහකයා 
කවුද කියන එක ෙනොෙවයි පශ්නය. නිල්ද, ෙකොළද, රතුද කියන 
එක ෙනොෙවයි පශ්නය. ජයගහණය කරන ෙද්ශපාලන පක්ෂයට 
බලය, තීන්දු ගැනීෙම් හැකියාව නැත්නම් මෙග් මිත ගරු ඩිලාන් 
ෙපෙර්රා රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව වාෙග් සභා තමයි ඇති 
ෙවන්ෙන්. තීන්දු ගන්න බැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කාලය අවසානයි. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
නැහැ, විනාඩි 10 අවසානයි. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක් ලබා 

ෙදන්න.  

ගරු ඇමතිතුමනි, එම නිසා සංෙශෝධනයක් විධියට මම 
ඔබතුමාට ෙයෝජනා කරනවා, කරුණාකර සභා අස්ථාවර 
කරන්ෙන් නැතුව ජයගහණය කරන කණ්ඩායම්වලට bonus 
මන්තී ධුර ලබා දීමට කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම තව 
වැදගත් කාරණාවක් තිෙබනවා. කාලය නැති නිසා මා එය 
ෙකටිෙයන් කියන්නම්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙකොට්ඨාස කමය අපි තමුන්නාන්ෙසේලා 
සියලු ෙදනාම අගය කරන කමයක්. අපි ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී 
සිටියා. මනාප මැතිවරණ කමය ෛවරකාරි, විනාශකාරි, 
ෙව්දනාකාරි මැතිවරණ කමයක් කියන එක අපි පුන පුනා කිව්වා. 
අපි දැනුත් ඉන්ෙන් ඒ ස්ථාවරෙය්යි. ඒ ගැන කිසිම ගැටලුවක් 
නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් 
පැවැති අෙප් ආණ්ඩු කාලෙය් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
ඊට නායකත්වය දුන්නා. අපි එය කියන්ෙන්, ආඩම්බරෙයන්. 
එතැනින් මිෙදන්න අපට වුවමනාවක් නැහැ. 

හැබැයි, ෙකොට්ඨාස කමය තුළ යම් ෙකොට්ඨාසයක 
මන්තීතුෙමක් මියගිෙයොත්, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද ඒ සඳහා 
දැන් ෙයෝජනා කරන්ෙන්? ඒ සඳහා chit එෙකන් මන්තීවරෙයක් 
ෙග්නවා; අතුරු මැතිවරණ නැහැ. සංෙශෝධනයක් විධියට අපි 
ෙයෝජනා කරනවා, කරුණාකර අතුරු මැතිවරණ පවත්වන්න 
කියලා. ෙකොට්ඨාස සංකල්පෙය් පදනම ඒක. පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණයත් ෙම් කමයටමයි පවත්වන්ෙන් කියලා දැන් ගරු 
අගමැතිතුමා කියනවා. ඒක ෙහොඳයි. හැබැයි, ෙමොකද ෙවන්ෙන්? 
එෙහම වුෙණොත් පාර්ලිෙම්න්තු අතුරු මැතිවරණත් නැති ෙවනවා. 
ඒ ෙවනුවට "චිට්ෙටක්" එනවා. 1978 ආණ්ඩුකම ව්යාවස්ථාෙවන් 
පසු ආපු පළමුවැනි "chit" මන්තීවරයා තමයි ෙජෝන් අමරතුංග 
මන්තීවරයා. ෙම් කමය ඇතුෙළේ ඒ "චිට්ටා"ෙග් ආගමනය නැවත 
සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා කරුණාකරලා ෙම් ෙයෝජනාව ඉවත් කර 
ගන්න. 

මීට වඩා දීර්ඝව කරුණු සඳහන් කරන්න අවශ්ය වුණත්, 
තමුන්නාන්ෙසේලා අපට දීපු කාලය අවසන් ෙවලා තිෙබනවා. 
අවසාන වශෙයන් මම කියන්න ඕනෑ,  මැතිවරණ කමෙයන් 
බැහැරෙවලා කාටවත් පැනලා යන්න ෙදන්න එපා කියලා. ඒක 
තමයි අෙප් ඉල්ලීම. මිනිසුන්ට මැතිවරණ අවශ්යයි. පළාත් සභා 
මැතිවරණ පිළිබඳව කථා කළත් අපි කියන්ෙන් ඒකමයි. 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණ කල් දාපු ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය තමයි ඒ ඉතිහාසය තිෙබන පක්ෂය. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් වැඩිපුර ලබාදුන් විනාඩි ෙදකත් අවසන්. 

කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඒ නිසා එතැනට තල්ලුෙවන්ෙන් නැතුව මැතිවරණ 

පවත්වන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා 1978 අලුත් මැතිවරණ කමය හදලා 
කිව්වා, "ෙම් කමය ඇතුෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය සදාකාලිකයි" 
කියලා. එෙහම මැතිවරණ කම හදන්න බැහැ. ඒක ෙනොෙවයි විය 
යුත්ෙත්.  

අවසාන වශෙයන් අපට කළ ෙචෝදනාවකට උත්තරයක් 
ෙදන්නට ඕනෑ. අපි ෙයෝජනාවක් හැටියට කියනවා, සියයට 5ක් 
කියන cut-off mark එක ෙජ්වීපී එකට අසාධාරණයි කියලා. අපි 
පැහැදිලිව කිව්වා, ෙජ්වීපී එක වාෙග් කුඩා ධාරාෙව් ෙද්ශපාලන 
පක්ෂවලට ඒක අසාධාරණයි, ඒ නිසා ඒක ඉවත් කළ යුතුයි 
කියලා.  අඩු ගණෙන් සියයට ෙදකක, ෙදකහමාරක තැනකවත් 
ඒක තියන්න කියලා අපි ෙයෝජනා කරනවා. සියයට 5 වැඩියි 
කියන එක අපි පිළිගන්නවා. අපි ඒක සංෙශෝධනයක් හැටියට 
ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරනවා.  

මම අවසාන වශෙයන් කියන්ෙන් ෙමයයි. ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
කාටද වාසිය, කාටද අවාසිය කියන එක තීන්දු කරෙගන ෙනොෙවයි 
මැතිවරණ කමයක් ෙයෝජනා කරන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, පළාත් පාලනය කියලා කියන්ෙන් විශ්වීය 
සංකල්පයක්. පාෙර් ලයිට් දාන එක, පාෙර් කුණු අදින එක 
ෙනොෙවයි පළාත් පාලන ආයතනයක මූලික වගකීම. 
පජාතන්තවාදෙය් පදනම තමයි පළාත් පාලන ෙද්ශපාලනය. ඒක 
අවුල් කරන්ෙන් නැතුව, තවත් ව්යාකූල තත්ත්වයට ෙගනයන්ෙන් 
නැතුව කඩිනමින් නීෙරෝගි මැතිවරණ කමයක් ෙවනුෙවන් ෙම් 
සභාෙව් මතය එකතු කරන්නය කියා ආරාධනා කරමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.31] 
 
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, ෙකටි කාලයකට ෙහෝ පළාත් 

සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා 
හැටියට වැඩ කරපු මට ෙමම විවාදයට සහභාගි වීමට අවස්ථාවක් 
ලැබීම පිළිබඳව මම ඉතාම  සතුටු ෙවනවා. 

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න 
සෑෙහන කාලයක් ගතවුණා. එය අඩු ඩුවක් හැටියට අපි 
පිළිගන්නවා. නමුත්, එෙසේ කාලය ගත ෙළේ නිකම් කල් මරන්න 
ෙනොෙවයි. අද ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීෙමන් රටට 
සාධාරණයක් වාෙග්ම, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යතුමාටත් සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා. ෙමොකද, 
එතුමා තමයි ෙම් කාරණෙය්දී වැඩිපුරම බැණුම් ඇහුෙව්.   එතුමා 
විසින් ෙම් කටයුතු පමාද කරනවා කියන එක තමයි ෙම් සභාෙව්ත්, 
රෙට් හැම තැනමත් පකාශ කළ මතය. නමුත් ඒ පමාදය ඇතිවුෙණ් 
යම් යම් අත්යවශ්ය කාරණා ටිකක් ඉෂ්ට සිද්ධ කර න්නටයි.  
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පළමුවැනි කාරණය තමයි, අපි ෙමෙතක් කල් භාවිත කළ 
මැතිවරණ කමෙයන් සහමුලින්ම ෙවනස් වූ මැතිවරණ කමයකට 
මාරුවීම. ෙදවැනි කාරණය තමයි, සෑෙහන කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් 
රෙට් අවශ්යතාවක් හැටියට කථා කරමින් හිටපු කාන්තා 
නිෙයෝජනය තහවුරු කිරීම ෙම් මඟින් සිදුවීම. ඒ වාෙග්ම ෙමය 
ෙකොට්ඨාස මැතිවරණ කමෙය්ත්, සමානුපාතික මැතිවරණ 
කමෙය්ත් යහපත් මිශණයක් සහිතව ඇති කරගත් එකක්.  එෙසේම 
වැරදියට කර තිබූ ෙකොට්ඨාස නීර්ණ කමය නිවැරදි කරගන්න සිදු 
ලා තිබුණා. ෙමන්න ෙම් කාරණය සඳහා සෑෙහන කාලයක් 
ගතකළා. ෆයිසර් මුස්තාපා අමාත්යතුමා ඒ බව ෙම් ගරු සභාවට 
විටින් විට පකාශ කළත්, එතුමාට අසාධාරණ ෙචෝදනා එල්ලා 
කළා, එතුමා විසින් මැතිවරණය පමාද කරනවා කියලා. 

නමුත්, එෙහම ෙනොෙවයි සිද්ධ වුෙණ්. අද ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත සෑෙහන දුරට සම්පූර්ණ පනත් ෙකටුම්පතක් හැටියට 
ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් තිෙබන කිසිම 
මැතිවරණ කමයක්, -පළාත් පාලන මැතිවරණ ෙවන්න පුළුවන්, 
ජාතික තලෙය් මැතිවරණ ෙවන්න පුළුවන්- අංග සම්පූර්ණ නැහැ. 
අද ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් ජනාධිපතිවරයා ෙතෝරා ගන්නට 
ෙයොදා ගන්නා වූ ඡන්ද විද්යාල කමය ගැන ෙලොකු විවාදයක් 
තිෙබනවා. බිතාන්යෙය් ආසන කමය සමානුපාතික කමයට ෙවනස් 
ෙවන්න ඕනෑය කියලා ඒ රෙට් මිනිසුන් හිතනවා. සමානුපාතික 
මැතිවරණ කමයක් තිෙබන රටවල් හිතනවා ආපහු ආසන කමයට 
යන්න ඕනෑය කියලා.  

පසුගිය රජය කාලෙය් අෙප් රෙට් පළාත් පාලන මැතිවරණ 
කමය සම්බන්ධෙයන් ආපු විෙව්චන සාධාරණ විෙව්චන හැටියට 
භාර අරෙගන ඉතා විශාල වැඩ ෙකොටසක් කළා, ෙම් කමය ෙවනස් 
කරන්න  ඕනෑය කියලා. අපි දන්නවා, මීට ෙපර කථා කළ හිටපු 
අමාත්ය ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා වාෙග් අය ෙම් පළාත් 
පාලන මැතිවරණ කමය සුද්ධ පවිත කර ගන්නට සෑෙහන අවංක 
අධ්යාශයකින් වැඩ කළ අය බව.  

නමුත්, ෙම් ජනතා අභිලාෂය ඉෂ්ට සිද්ධ කර ගැනීෙම් වගකීම 
පැවරෙණ් ෙම් රජයටයි. එම නිසා එය කමානුකූලව, නිවැරදිව ඉටු 
කිරීමයි අෙප් වගකීම ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතිව අපි 
මැතිවරණවලට භය වීම නිසා ෙනොෙවයි ෙම් කටයුතු පමාද වුෙණ්.  

 ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් රජය අසාධාරණ විධියට මැතිවරණ 
තැබීමට එෙරහිව වැඩ කරන රජයක්. දැන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත වීමත් සමඟම පළාත් පාලන මැතිවරණය එනවා. 
මැතිවරණ සිතියම හකුළනවාය, මැතිවරණවලට භෙය් පැනලා 
දුවනවාය කියා ෙචෝදනා එල්ල කරන සියලු ෙදනාටම අපි 
කියන්ෙන් දැන් මැතිවරණයට ඉදිරිපත් ෙවන්න කියලායි. 
තමන්ෙග් පතිපත්ති ඉදිරිපත් කරලා පුළුවන් නම් ජයගහණය 
කරන්න.  අපි අෙප් පක්ෂවලින් මැතිවරණයට එනවා. අෙනක් අය 
ඒ අයෙග් පක්ෂවලින් මැතිවරණයට එනවා. තමන්ෙග් පතිපත්ති 
ඉදිරිපත් කරමින්, ෙහොඳ අෙප්ක්ෂකයන් ඉදිරිපත් කර ගනිමින් ෙම් 
පළාත් පාලන යන්තණය ඉතා වැදගත් යන්තණයක් බවට පත් කර 
ගන්න දැන් අවස්ථාවක් ලැෙබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අයහපත් ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතිය අවිචාරවත්ව නඩත්තු කරෙගන යෑම තමයි අෙප් රෙට් 
තිබුණු පශ්නය. ඒවා නිවැරදි කර ගන්ෙන් නැතිව ඇද ෙගන යන 
ප ශ්නය තමයි තිබුෙණ්. එය ශුද්ධ පවිත කර ගැනීෙම් පදනම් 
අවස්ථාවක් තමයි ෙම් පළාත් පාලන මැතිවරණ කමය නිවැරදි 
ආකාරයට සකස් කර ගැනීම තුළින් ලැෙබන්ෙන්. මැතිවරණ 
ෙකොමිසෙම් සභාපතිතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? "Match එක 
ගහන්නම්, පිට්ටනිය ශුද්ධ කරලා ෙදන්න" කිව්වා. නමුත් පිට්ටනිය 
ශුද්ධ කරගන්න ටිකක් කාලය ගත වුණා.  

දැන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් තිෙබන ගැටලු 
හැෙමෝම ඉදිරිපත් කරනවා. හිටපු අමාත්ය  ගරු ඩලස ්
අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා අදහසක් ඉදිරිපත් කළා, ෙම් ගරු සභාෙව් 
ස්ථාවරභාවය ඇති කර ගැනීම සම්බන්ධෙයන් අපි පියවරක් ගන්න 
ඕනෑය කියලා. එය වැදගත් ෙයෝජනාවක්.  නිදහස වාෙග්ම, 
ස්ථාවරභාවය රකින්ෙන් නැත්නම් පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා 
වන්ෙන් නැහැ. ඒවා වැදගත් මූලධර්ම. අපි ඒවා ගැන හිතන්න 
ඕනෑ. ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් ලංකාෙව් පළාත් පාලන විෂය 
පථය තුළ ඉදිරිපත් වන එකම හා අවසාන පනත් ෙකටුම්පත 
ෙනොෙවයි. ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන පනත් ෙකටුම්පත අනුව 
ෙකොෙහොමද වැඩ කරන්ෙන්, ෙම්ක හරියට පළාත් පාලන 
යන්තණයට move ෙවනවාද,  ෙම්ක තිෙබන යන්තණයට වඩා 
නරක එකක් බවට පත් ෙවනවාද කියන කාරණා අපට කලින් 
කියන්න අමාරු ෙද්වල්. ''අනුරාධපුරෙය් ඥානා'' මෑණියන්ෙගන් 
අහන්න පුළුවන් ෙද්වල් ෙනොෙවයි ඒවා. මැතිවරණයට ඉදිරිපත් 
කරලාම බලන්න ඕනෑ ෙම් යන්තණය වැඩ කරනවාද  නැද්ද 
කියලා.  සමහර කරුණු කාරණා ෙහළිදරවු ෙවන්ෙන් මැතිවරණය 
තියලා මැතිවරණ බිෙම් අත්දැකීම ගත්තාට පස්ෙසේයි. එම නිසා අපි 
ෙම් ෙවලාෙව් සියයක සියයක් නිවැරදිම කමය හදනවාය කියලා 
හිතාෙගන, අප විසින් අප මුළා කරන තත්ත්වයට පත් ෙවන්න 
අවශ්ය නැහැ. ඒ නිසා අපි අත්දැකීම් පිට කටයුතු කළ යුතුයි.   

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් තිබුණු 
කමිටුෙව් ඉඳලාම ෙම් පිළිබඳ සාකච්ඡා ගණනාවක් පැවැත්වූවා. 
එතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් අවුරුදු පහක්, හයක් සාකච්ඡා 
පැවැත්වූවා.  අෙප් රජය කාලෙය්ත් අවුරුදු ෙදකක් තුළ සාකච්ඡා 
පැවැත්වූවා. විද්වත් සාකච්ඡා විශාල පමාණයක් පවත්වා අද අපි 
යම් අදහසකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  එෙහම නම් අපි බලන්න 
ඕනෑ, ෙබොරු රණ්ඩුවලට පැටෙලන්ෙන් නැතිව වඩා ඉක්මනින්, 
ඉතා ඉක්මනින් ෙම් පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගන්න. ෙමහි අඩු පාඩු මතු 
ෙවනවා නම් ෙම් මැති සබයට පුළුවන් නැවත වතාවක් ඒවාට 
අදාළ ෙවනස්කම් ෙගනැල්ලා ඒවා සකසා ගන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තව එක කාරණාවක් 
සම්බන්ධෙයන් මෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. අද ෙම් 
ෙවලාෙව් විවිධ මත, ෙවනස් මත ඉදිරිපත් වුණා, රජෙය් ක්ෙෂේත 
නිලධාරින්ෙග් ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධෙයන්. ඒ ගැන 
මා ඉදිරිපත් කරන්ෙන් මෙග් හෘද සාක්ෂිෙය් අදහසයි.  ෙමය 
ජනපිය අදහසක් ෙනොෙවන්න පුළුවන්. අපි ෙම් රෙට් පශ්නයක් 
හැටියට දැකපු එක ෙදයක් තමයි, රාජ්ය ෙසේවය 
ෙද්ශපාලනීකරණය කිරීම.  ඒ නිසා තමයි දහනවවන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය යටෙත් අපි නැවත වතාවක් ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා බලගන්වා ෙම් රෙට් ඉහළ මට්ටෙම් රාජ්ය ෙසේවය 
ෙද්ශපාලනීකරණෙයන් මුදා ෙගන, එය ස්වාධීන රාජ්ය ෙසේවයක් 
බවට පත් කෙළේ.  ඒක හැෙමෝම අගය කර තිෙබනවා. නමුත්, 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් ස්වාධීන ෙවලා වැඩක් නැහැ, ඒ පතිපත්ති 
බිම් මට්ටෙම් කියාත්මක කරන ක්ෙෂේත නිලධාරියා ඒ කටයුතු 
ෙද්ශපාලනීකරණය කරනවා නම්.  අද ගාම ෙසේවා නිලධාරි 
වසමක් ගත්ෙතොත් ගාම නිලධාරි, සමෘද්ධි නිලධාරි, කෘෂිකර්ම 
පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරි, සංවර්ධන නිලධාරි යනාදී 
වශෙයන් ක්ෙෂේත නිලධාරින් ගණනාවක් ඉන්නවා. ෙම්වා අතරින් 
සමහර අංශ ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක 
රහසක් ෙනොෙවයි. 

සමහර ෙවලාවට අවාසනාවකට වාෙග් සමහර ක්ෙෂේත 
නිලධාරින් පසිද්ධ ෙකොන්තාත්කරුවන් බවට පත්වුණා. ඒ අය 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවල අතෙකොළු බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. අපි 
ෙම්වායින් මුදා ගන්න ඕනෑ නැද්ද? ඒ ෙවනුෙවන් අපි ෙමවැනි 
ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන එක සුදුසුයි කියන එකයි මෙග් අදහස. 
නමුත් මා දන්නවා, සමහර විට ෙමය ජනපිය අදහසක් ෙනොෙවයි 
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කියලා. ෙමය ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරන 
අදහසක් හැටියට කාට ෙහෝ අර්ථ කථනය කරන්න පුළුවන්. නමුත් 
මට ෙපෙනන ෙදයක් තමයි, ෙමය ඉතාම වැදගත් කාරණාවක්ය 
කියන එක.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය 

අවසානයි. දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
ෙහොඳයි. එෙහම නම් මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්.  අවසාන 

වශෙයන්, අපි සියලු ෙදනාම එකතුෙවලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත කරෙගන, ෙම් අවුරුද්ද අවසානෙය්දී ෙහොඳ යහපත් 
පජාතන්තවාදී පළාත් පාලන මැතිවරණයකට මුහුණ ෙදමුයි කියන 
ඉල්ලීම කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. The next speaker is the Hon. Kaveendiran 

Kodeeswaran.  

ඊට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු ගරු එඩ්වඩ් 
ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා 
කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය 
සංවර්ධන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன - அரச 
ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 
of Public Enterprise Development) 
"ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි 

මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

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. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன  அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, எட்வட் குணேசகர அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and  THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

[பி.ப. 3.41] 
 

ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
( மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினா ் அவர்கேள, 

உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதா்தல்கள் (தி த்தம்) சட்ட லம் 
ெதாடர்பாக உைரயாற் வதற்குச் சந்தர்ப்பத்ைத 
வழங்கியதற்காக நன்றிையத் ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறன். 
இன்  இந்த நாட் ேல உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதா்த ல் 
மாற்றம் ெசய்வ  சம்பந்தமான விடயம் க்கியமான ஒ  
பிரச்சிைனயாக இ க்கின்ற .  உள் ர் அதிகாரசைபகள் 
ேதா்தல்கள் (தி த்தம்) சட்ட லமான  எப்ெபா ம் இந்த 
நாட் ன் ஜனநாயகத்ைதப் பா காக்கின்ற ெசயற்பாட்ைடச் 
சாிவரச் ெசய்ய வழிவகுக்கின்ற ஒ  தி த்தச் சட்ட லமாக 
அைமய ேவண் ம். அந்த வைகயில், உண்ைமயிேல 
நாட் ள்ள சி பான்ைமயினைரப் பா காக்கின்ற 
சட்ட லமாக இ  இ ந்தால் இந்த நாட் ன் ஜனநாயகம் 
பா காக்கப்ப வதாகக் க தப்ப ம்.  

பிரேதச சைப மட்டத்தி ந் தான் உண்ைமயாக 
ஜனநாயகம் ஆரம்பிக்கப்ப கிற  என்  கூறலாம். கடந்த 

ன்  வ டங்களாக உள் ராட்சிச் சைபத் ேதா்தல் 
நைடெபறாதி ந்ததன் காரணமாக மக்களின் ஜனநாயக 
உாிைம மீறப்பட் க்கின்ற ; வாக்குாிைம மீறப் 
பட் க்கிற . இந்த நாட் ன் ஜனநாயகத் க்குப் பங்கம் 
விைளவிக்கின்ற ஒ  ெசயற்பாடாக நான் இைதக் 
க கின்ேறன். ஆகேவ, ாிதமாகச் சட்ட மாற்றம் 
நைடெபற்  மிக விைரவாகத் ேதா்தல் நடத்தப்பட ேவண் ம். 
அப்ப  நடத்தப்ப கின்றெபா தான் அந்தந்தப் பிரேதசங்கள் 
சிறந்த ைறயிேல அபிவி த்திைய எட்டக்கூ யதாக 
இ க்கும்.  

இன் ெமா  விடயத்ைத ம் கூற ேவண் ம். விேசடமாக, 
இந்த ேதா்தல் ைற மாற்றத்திேல ெபண்க க்கு 

க்கியத் வம் ெகா க்கப்பட் க்கிற . ெபண்கள் இந்த 
நாட் ேல ஐம்பத்ெதா  சத தத் க்கும் அதிகமானவர்களாகக்  
காணப்ப கின்றார்கள். அதாவ , ஆண்கைளவிடப் 
ெபண்கள்கள்தான் இந்த நாட் ேல அதிகமாகக் காணப்ப  
கின்றார்கள். அவர்க க்கு 25 சத த ஒ க்கீ  என்ப   
உண்ைமயிேல ேபாதா  என் தான் நான் ெசால்ல 
வி ம் கின்ேறன். உண்ைமயிேல இந்த நாட் ல் ெபண்களின் 
உாிைமகள் பா காக்கப்பட ேவண் ம்; அவர்களின் நலன்கள் 
ேபணப்பட ேவண் ம். ஒ  ஜனநாயக நாட் ல் ெபண்களின் 
உாிைமகைளப் பா காக்கேவண் ய கடைம இ க்கின்ற . 
இந்த நாட் ன் சனத்ெதாைகயில் 51 தமாேனார் 
ெபண்களாக இ ப்பதால், உள் ராட்சி சைபகளானா ம் சாி, 
அல்ல  மாகாண சைபகளானா ம் சாி, அல்ல  
பாரா மன்றமானா ம் சாி, ெபண்களின் பிரதிநிதித் வ 
மான   25-30 தம் என்றில்லாமல், இன் ம் கூ தலான 
அள க்கு அ  மாற்றப்பட ேவண் ம். அப்ெபா தான் 
ெபண்களின் உாிைமகள் பா காக்கப்ப ம்.  

எல்ைல நிர்ணயமான  சனத்ெதாைகப் பரம்பல் மற் ம் 
நிலப்பரப்  ேபான்றவற்ைற அ ப்பைடயாகக்ெகாண்  
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற . ஆனா ம், லம்ெபயர்ந்  
வா கின்ற 14 இலட்சத் க்கும் அதிகமான தமிழர்கைள 
உள்ளடக்கியதாக இந்த எல்ைல நிர்ணயம் ெசய்யப்பட 
வில்ைல. இதனால், தமிழ் பிரதிநிதித் வம் அதிகள  
குைறக்கப்பட் க்கின்ற . லம்ெபயர்ந்தி க் கின்ற 14 
இலட்சத் க்கும் அதிகமான தமிழர்கைள ம் உள்ளடக்கி, 
இந்த எல்ைல நிர்ணயம் ெசய்யப்பட் ந்தால், இன்  தமிழ்ப் 
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பிரதிநிதித் வம் மிக அதிகமாகக் காணப்பட் க்கும். ெகௗரவ 
அைமச்சர் ஹக்கீம் அவர்கள் தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் 
தமிழர்களின் பிரதிநிதித் வத்ைத ம் ஸ் ம்களின் 
பிரதிநிதித் வத்ைத ம் ஒப்பிட் க் கூறியி ந்தார். 
உண்ைமயிேல அந்த இடத்தில் தமிழர்களின் பிரதிநிதித் வம் 
கூ தலாகக் காணப்பட ேவண் ம்.  

எம  அம்பாைற மாவட்டத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், 
அந்த மாவட்டத்திேல எல்ைல நிர்ணயம் சம்பந்தமாகப் பல 
குைறபா கள் காணப்ப கின்றன. அந்த குைறபா கைள 
நிவர்த்தி ெசய்யேவண் ய கடைமப்பா  அைமச்சர் 
அவர்க க்கு இ க்கின்ற . அம்பாைற மாவட்டத்தில் எல்ைல 
நிர்ணயம் ெசய்யப்பட்டெபா , பல ேவ பா கள் - 
பாகுபா கள் காட்டப்பட் க்கின்றன. வட்டாரங்கள் 
பிாிக்கப்ப கின்றெபா , அந்த இடத்ைத 
ைமயப்ப த்தியதாக, அந்தக் கிராமங்களின் ெபயர்கைளத் 
தாங்கியதாகப் பிாிக்கப்படல் ேவண் ம். ஆனால், கல் ைன 
மாநகர சைபைய எ த் க்ெகாண்டால், அங்கி க்கின்ற 
வட்டாரங்கள் அைனத் ம் “கல் ைன” என்ற நாமத்ேதா தான் 
பிாிக்கப்பட் க்கின்ற . கல் ைனயில் கல் ைனக்கு  
என்ப ம் கல் ைன வட்டாரத்ேதா  ேசா்க்கப் 
பட் க்கின்ற . அேதேபால், ம த ைன, நற்பிட் ைன, 
ேசைனக்கு யி ப்  ேபான்ற பிரேதசங்க ம் கல் ைன 
வட்டாரங்களாகப் பிாிக்கப்பட் க்கின்றன. இந்தப் 
பிாிப்பினால்தான் அந்த இடத்தில் தமிழர்கள் பார ரமான 
பிரச்சிைனைய எதிர்ேநாக்க ேவண் யி க்கிற . ஆகேவ, 
உாிய பிரேதசங்கைள - ஊர்கைள ைமயப்ப த்தியதாக 
வட்டாரங்கள் பிாிக்கப்ப வேத சிறந்த ைறயாக அைம ம் 
என்பைத நான் இந்த இடத்திேல கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் சாய்ந்தம  
பிரேதச சைப என்ற தியெதா  சைபைய உ வாக்குவ  
பற்றிக் கூறியி ந்தார். நாங்கள் அதைன வரேவற்கின்ேறாம். 
உண்ைமயிேல சாய்ந்தம  பிரேதச சைபைய 
உ வாக்கினால், அந்தப் பிரேதசத்தி ள்ள மக்களின் உாிைம 
பா காக்கப்ப ம்; பிரச்சிைனகள் தீர்த்  ைவக்கப்ப ம்; 
அபிவி த்திகள் அைனத் ம் சிறந்த ைறயிேல ன்ென க் 
கப்ப ம். ஆகேவ, எப்ப  நீங்கள் சாய்ந்தம  பிரேதச 
சைபைய உ வாக்கி அந்த மக்களின் உாிைமையப் பா காக்க 
நிைனக்கின்றீர்கேளா, அேதேபால் கல் ைன வடக்கி ள்ள 
பிரேதச ெசயலகத்ைதத் தர யர்த்தி அந்த மக்களின் 
உாிைமையப் பா காக்க ேவண் ம். எப்ப த் தமிழர்கள் 
சாய்ந்தம  பிரேதச சைபக்கு ஆதர  வழங்குகின்றார்கேளா, 
அேதேபால் கல் ைன வடக்குப் பிரேதச ெசயலகத்ைதத் 
தர யர்த் வதில் ஸ் ம்கள் உ தியாக, ஒற் ைமயாக 
நின்  ெசயற்பட ேவண் ம். அப்ெபா தான் தமிழ் - 

ஸ் ம் உற  அங்கு சிறந்த ைறயிேல ேபணப்ப ம் 
என்பைத ம் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

ேம ம், ெபாத் வில் வடக்ைக உள்ளடக்கிய ஒ  பிரேதச 
சைப ம் சம்மாந் ைற மல்வத்ைதைய அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்ட ஒ  பிரேதச சைப ம் நிச்சயமாக உ வாக்கப்பட 
ேவண் ம் என்  ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன். அதற்குாிய 
விஸ்தீரணமான நிலங்க ம் சனத்ெதாைகப் பரம்ப ம் 
அந்தந்த இடங்களிேல காணப்ப கின்றன. அப்ப  
உ வாக்கப்ப கின்றெபா  அந்த இடத்தி ள்ள தமிழ் 
மக்களின் உாிைமையப் பா காப்பதற்கான, அவர்க க்கு 
அபிவி த்திைய ஏற்ப த் வதற்கான, அவர்களின் ேதைவைய 
நிைறேவற் வதற்கான ஒ  சந்தர்ப்பம் ஏற்ப ம். ஆகேவ, 
நீங்கள் எப்ப  ஏைனய பிரேதசங்களில் உள் ராட்சிச் 

சைபகைள உ வாக்குகின்றீர்கேளா, அேதேபால்  இந்தப் 
பிரேதசங்களி ம், அதாவ  ெபாத் வில் வடக்குப் 
பிரேதசத்ைத உள்ளடக்கியதான ஒ  பிரேதச சைபைய ம் 
சம்மாந் ைற மல்வத்ைதப் பிரேதசத்ைத உள்ளடக்கியதான 
ஒ  பிரேதச சைபைய ம் உ வாக்க ேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ஆைலய ேவம் ப் பிரேதச சைபைய எ த் க் 
ெகாண்டால், அதன் நிர்வாகத்தின்கீழ் வ ம் 37 கு ம்பங்கள் 
கடந்த காலத்தில் அக்கைரப்பற்  மாநகர சைப எல்ைலக்குள் 
உள்வாங்கப்பட்டன. ஆகேவ, இ  திட்டமிடப்பட்ட ைறயில் 
இடம்ெபற்றி க்கின்ற . 37 தமிழ்க் கு ம்பங்க ம் 
அக்கைரப்பற்  மாநகர சைப எல்ைலக்குள் உள்வாங்கப் 
பட் ப்ப  மிக ம் கவைலக்குாிய விடயம். ஆனால், அந்த 
மக்கள் தற்ெபா ம் ஆைலய ேவம்  பிரேதச சைபயின் 
ெசயற்பாட் ன்கீழ்தான் இ க்கின்றார்கள். ஆகேவ, அந்த 37 
கு ம்பங்கைள ம் மீண் ம் ஆைலய ேவம்  பிரேதச 
சைபயின் எல்ைல டன் ேசர்ப்பதற்கான நடவ க்ைகைய 
அைமச்சு ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். அேதேபால் 
ஆைலய ேவம்  பிரேதசத்திற்கு உட்பட்ட பல காணிக ம் 
கண்டங்க ம் மற் ம் பல கு ம்பங்க ம் அக்கைரப்பற்  
மாநகர சைப எல்ைலக்குள் ேசர்க்கப்பட் க்கின்றன. இ  
எந்தவிதத்தி ம் நியாயமில்லாத ஒ  விடயமாக இ க்கின்ற . 
ஆைலய ேவம்  பிரேதச ெசயலகத்தினேதா அல்ல  அந்த 
மக்களின் அ மதி டேனா இந்த எல்ைல மாற்றம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல. இந்தத் தமிழர்களின் ஆைலய  
ேவம்  பிரேதசம் தன்னிச்ைசயாக, ேவண் ெமன்ேற 
திட்டமிட் , வஞ்சகமான ைறயில் அபகாிக்கப்பட்  04 inch 
மதி ன் ஊடாக எல்ைலயிடப்பட் , அக்கைரப்பற்  மாநகர 
சைப டன் ேசர்க்கப்பட் க்கின்ற . ஆகேவ, நல்லாட்சி 
அரசாங்கம் மற் ம் மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 
அைமச்சர் அவர்கள் அதைனக் க த்திற்ெகாண்  அந்த 37 
கு ம்பங்கைள ம் மீண் ம் ஆைலய ேவம்  பிரேதசத்திற்குள் 
உள்வாங்க ேவண் ம் எனக் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம் கடந்த 3 வ டங்களாகப் பிற்ேபாடப்பட்ட பிரேதச 
சைபத் ேதர்தலான  உடன யாக நடத்தப்பட ேவண் ம். 
இதைன நடத்தாதி ப்ப  உண்ைமயிேல மனித உாிைம 
மீறலாகும். அ மட் மல்ல, அந்தந்தப் பிரேதச 
வாக்காளர்களின் வாக்குாிைம மீறப்பட்ட விடய மாகும். 
ஆகேவ, இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் ாிதமாக இந்தத் 
ேதர்தைல நடத்த ேவண் ம் என்  கூறி, என  உைரைய 

த் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.   
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ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය (නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் 

இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, මට කාලය ෙවන් කර දීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතියි. විෙශේෂෙයන්ම අද කථා කරන්ෙන් 
2012 අංක 22 දරන පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් 
ආඥාපනතට එකතු කරන  සංෙශෝධනය ගැනයි. මම 
විෙශේෂෙයන්ම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා,  පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද 
විමසීම් පනත සංෙශෝධනය කරන්න  සහෙයෝගය ෙදන්න මට 
හැකියාව ලැබීම ගැන. ජනතාව නිතරම විෙව්චනය කරපු 
සමානුපාතික මැතිවරණ කමය ෙවනස් ෙවලා, ෙකොට්ඨාස කමයක් 
ඇවිල්ලා, මිශ කමයක් හඳුන්වා  දීපු මැතිවරණ කමයකුයි එන්ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි එතැනදී ඉල්ලුවා, කාන්තා නිෙයෝජනය අෙප්ක්ෂක 
ලැයිස්තුෙවන් සියයට 25ක් ෙදන්න කියලා. හැබැයි, අපි 
කනගාටුෙවන් කියන්න ඕනෑ, එදා අෙප් රජය යටෙත් ඒ ඉල්ලීම 
අපට ඉෂ්ට කර ගන්න බැරි වුණු බව. ෙමම ජාතික රජය යටෙත් 
විෙශේෂෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන්, ගරු 
අගමැතිතුමා ඒ වාෙග්ම පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඇමතිතුමා,  
පළාත් පාලන මට්ටෙමන් කාන්තා නිෙයෝජනය සියයට 25කින් 
අනිවාර්යය කරන්න 2016 අංක 1 දරන පළාත් පාලන ඡන්ද 
විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙගනැල්ලා සම්මත කරලා 
තිෙබනවා. ඒක නිසා කාන්තා නිෙයෝජනත්වය සියයට 25ක් 
අනිවාර්ය කරලා තිෙබනවා. අපි ඒ ගැන සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

එදා අපට ආණ්ඩුෙව් ඉඳෙගන කර ගන්න බැරි ෙවච්ච ෙද් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුවක් ඉෂ්ට 
කරමින් ගරු අගමැතිතුමා පමුඛ ෙම් ජාතික ආණ්ඩුව  ඒ පනත් 
ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා සම්මත කළා. අතීතෙය් 
ඉඳන්ම කාන්තාවන්ට ෙවච්ච ඒ අසාධාරණය යම් කිසි ආකාරයක 
නිවැරැදි කිරීමක් වුණා කියන එක තමයි අපි දැක්ෙක්. සියයට 25 
ගැන කථා කරන්න කාන්තා සංසදය දිස්තික්ක නවයකට ගිහිල්ලා 
ජනතාව දැනුවත් ෙකරුවා. ඊට අමතරව පධාන පක්ෂ වන එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය ෙවනමමත්, ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
අපි ෙවනමමත් දිස්තික්කවලට ගිහිල්ලා ෙම් සියයට 25ක කාන්තා 
නිෙයෝජනය ගැන දැනුවත් ෙකරුවා. ඒ තුළින් කාන්තාව තුළ  
ෙලොකු පෙබෝධයක් ඇති වුණා. ෙද්ශපාලනය කරන ෙකොට හැම 
බර වැඩක්ම කරන්ෙන් කාන්තාෙවෝ. මැතිවරණ කාලයක් එන 
ෙකොට අෙප්ක්ෂකෙයෝ දිනවන්න ෙගයින් ෙගට ගිහිල්ලා ජනතාව 
දැනුවත් කිරීම් කරනවා.  ඒ වාෙග්ම තමයි මැතිවරණ දවෙසේ 
polling booth එෙක් ඉඳලා රාජකාරි කරලා, දැනුවත් කිරීම් කරලා 
විශාල කාර්යභාරයක් කරන කාන්තාවට ෙද්ශපාලනයට ඇතුළු 
ෙවන්න අවස්ථාව ලබා දුන්ෙන්, ඉතිහාසෙය් ෙවච්ච ඒ වරද 
නිවැරැදි ෙකරුෙව් ෙම් ජාතික ආණ්ඩුවයි කියන එක අපි 
සන්ෙතෝෂෙයන් මතක් කරනවා.  

අෙප් ර ෙට් හුඟක් අය හිතුවා, කාන්තාවන්ට පශ්න නැහැ 
කියලා. නිදහස් අධ්යාපනය, නිදහස් ෙසෞඛ්යය එක්ක අපි 
ෙබොෙහොම ඉදිරිෙයන් හිටියා. අධ්යාපනෙයන් කාන්තාව ඉස්සරහට 
ගියා. විශ්වවිද්යාලවලට කාන්තාවන් වැඩිපුර ඇතුළු වුණා. නමුත් 
ආණ්ඩුකරණය ගත්තාම, අද දකුණු ආසියාතික කලාපෙය් 
අඩුෙවන්ම කාන්තා නිෙයෝජනය තිෙබන රට අෙප් රටයි. 1931 
තමයි අපට සර්වජන ඡන්ද බලය ලැබුෙව්. එදා කාන්තාව පාරට 
බැහැලා, සටන් කරලා සර්වජන ඡන්ද අයිතිය ලබන ෙකොට හුඟක් 
බටහිර රටවලට ඒ අයිතිය ලැබිලා තිබුෙණ් නැහැ. 1931 සර්වජන 
ඡන්දය ලබා ගත්තු අපට අද වන විටත්  ආණ්ඩුකරණෙය්දී කාන්තා 
නිෙයෝජනය ෙබොෙහොම අඩු මට්ටමකයි තිෙබන්ෙන්. 
විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අද ඉන්ෙන් කාන්තා මන්තීවරියන් 
13ෙදනයි. පළමුවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් ඉඳලා තිෙබනවා, 
කාන්තා මන්තීවරියන් 11ෙදෙනක්. අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉන්ෙන් 13ෙදනයි. 225න් 13ෙදනයි කියන්ෙන් සියයට 5.8ක්. 
දකුණු ආසියාතික කලාප ෙය් අඩුෙවන්ම කාන්තා නිෙයෝජනය 
තිෙබන රට අෙප් රටයි.  

අපට වඩා ඉස්සරහින් ඉන්නවා, ෙන්පාලය; එහි කාන්තා 
නිෙයෝජනය සියයට 29.5යි. ඇෆ්ගනිස්ථානය සියයට 27.7යි. ඒ 
වාෙග්  දකුණු ආසියාතික කලාපෙය් අෙනකුත් සියලුම රටවල 
ආණ්ඩුකරණෙය්දී කාන්තාව ඉන්ෙන් ෙබොෙහොම ඉදිරිෙයන්. ඒක 
නිසා තමයි ෙබොෙහෝ රටවල් කාන්තාවන්ට ෙද්ශපාලනයට එන්න 
ව්යවස්ථාෙවන්ම ෙකෝටාවක් විධියට ෙදොරකඩ ඇරලා දුන්ෙන්; 
අනිවාර්ය කාන්තා නිෙයෝජනෙය් පතිශතයක් ලබා දුන්ෙන්. ඒ 
අනුව තමයි ෙන්පාලය සියයට 29 දක්වා කාන්තා නිෙයෝජනෙය් 

පතිශතය වැඩි කරෙගන ඉන්ෙන්. ෙන්පාලෙය් 
කථානායකතුමියකුයි ඉන්ෙන්. ඒ ව්යවස්ථාෙව්ම තිෙබනවා, 
කථානායක සහ නිෙයෝජ්ය කථානායක කියන තනතුරු ෙදෙකන් 
එකක් අනිවාර්යෙයන් කාන්තාවකට හිමි ෙවන්න ඕනෑ කියලා. 
අතීතෙය් අෙප් ලංකාෙව් පළාත් පාලන මට්ටෙම් හිටිෙය් සියයට 
ෙදකට වඩා අඩු කාන්තා මන්තීවරියන් සංඛ්යාවක්. ඉතින් අපි 
සන්ෙතෝෂ වුණා, සියයට 25 ෙකෝටාව ෙගනැල්ලා 2016 අංක 1 
දරන පනත සම්මත ෙවද්දී. හැබැයි, ඊට පස්ෙසේ ෙම් සංෙශෝධනය 
එන ෙකොට අපට ෙලොකු ගැටලුවක් තිබුණා, කාන්තා නිෙයෝජනය 
අඩු ෙවනවා කියලා. අපි කථා කළා, සමහර තැන්වල සියයට 10 
දක්වා අඩුවීෙම් අවදානමක් තිබුණා. කාන්තා සංසදය විධියට අපි 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එක්ක කථා කරලා, අගමැතිතුමා එක්ක 
කථා කරලා ඒ වාෙග්ම පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඇමතිතුමා 
එක්ක කථා කරලා  කාන්තා නිෙයෝජනය සියයට 25ක මට්ටෙම් 
තබා ගන්න අපට හැකියාව ලැබුණාය කියන එකත් 
සන්ෙතෝෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒක තමයි ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
තිෙබන ෙවනස. කථා කරලා, සාකච්ඡා කරලා අපට ගැටලු  විසඳා 
ගන්න හැකියාව තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි ස්තුතිවන්ත 
වනවා.  

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරියන්ෙග් සංසදෙය් සාමාජිකාවක් 
හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත්, පළාත් 
සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමාටත් මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
එතුමන්ලා කාන්තා නිෙයෝජනය පිළිබඳව අපි කියපු කාරණාවලට 
ඇහුම්කන් දුන්නා. අද මිශ කමයක් හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා. 
සියයට 60ක් ඡන්දෙයන් ෙතෝරා පත්කර ගන්නත්, සියයට 40ක් 
සමානුපාතික කමෙයන් ෙතෝරා පත්කර ගන්නත් ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබනවා. ඒ සියයට 60න් සියයට 10ක් සඳහා අනිවාර්යෙයන්ම 
කාන්තාවන්ට නාම ෙයෝජනා ලබා දිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම 
සමානුපාතික ඡන්ද කමය යටෙත් තිෙබන සියයට 40න් සියයට 
20ක් -භාගයක්- කාන්තා නම් නාම ෙයෝජනා ලැයිස්තුවට ඇතුළු 
ෙවන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඒ නාම ෙයෝජනා -අෙප්ක්ෂකත්වය- දීපු 
අයට දිනන්න බැරි වුණත්, අවසානෙය්දී කාන්තා නිෙයෝජනය 
සියයට 25ක් විය යුතු බව ෙම් සංෙශෝධන තුළ සඳහන් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒක ශී ලංකාෙව් කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරියන්ෙග් සංසදය විධියට අප ලබා ගත් 
ජයගහණයක් බව මා මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ ජයගහණය 
ලැබුෙණ්ත් ජාතික ආණ්ඩුව නිසයි. 

විෙශේෂෙයන්ම වත්මන් ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත්, 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමාත් අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරනවා. ඒ වාෙග්ම පළාත් පාලන 
ආයතනවල, පළාත් සභාවල විතරක් ෙනොෙවයි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කාන්තා නිෙයෝජනයත් වැඩි විය යුතු බව මා මතක් කරන්න ඕනෑ. 
ෙමෙහයුම් කමිටුවට පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරියන්ෙග් සංසදය අද 
කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කළා.  

විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කිරීෙම්දී සියයට 
30ක් සහ සියයට 70ක් වශෙයන් තිෙබන කාන්තා-පුරුෂ අනුපාතය 
ආරක්ෂා කළ යුතුයි කියලාත් මා කියන්න කැමැතියි. අෙප්ක්ෂක 
ලැයිස්තුෙවන් සියයට 30ක් කාන්තාවන්ට ලබා ෙදන ෙලසත්, ඒ 
වාෙග්ම සමානුපාතික කමය යටෙත් සියයට 50ක් කාන්තාවන්ට 
ලබා ෙදන ෙලසත් අද පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරියන්ෙග් සංසදය 
ෙමෙහයුම් කමිටුවට කරුණු ඉදිරිපත් කළා. එතුමන්ලා ෙබොෙහොම 
සාවධානව ඇහුම්කන් දුන්නා. ඒ සඳහා යහපත් පතිචාර ලැබුණා. 
ආණ්ඩුකරණෙය්දී විතරක් ෙනොෙවයි, සංස්ථාපිත මණ්ඩල ආදී 
සියලුම ස්ථානවලදී කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි කිරීම අවශ්යයි. 
සංකල්පයක් හැටියට, පතිපත්තියක් හැටියට ඒක ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට එකතු කිරීෙම් වැදගත්කම අද අපි අවධාරණය කළා. 
ගරු අගමැතිතුමා ඇතුළු සාමාජිකයින්ෙගන් ඒ සඳහා යහපත් 
පතිචාර ලැබුණු බවත් අපි සන්ෙතෝෂෙයන් මතක් කරනවා. 

997 998 
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කාන්තාව කියන්ෙන් සංවර්ධනෙය් ඉතා ශක්තිමත් පුරුකක්. 
කාන්තාව නැතුව රටක් ඉදිරියට ෙගන යන්න බැහැ. අද ෙම් රෙට් 
වැඩිපුර ඉන්ෙන්ත් කාන්තාවන්. කාන්තාවන්ට සුවිෙශේෂ වූ පශ්න 
තිෙබනවා. ඒ ගැන කථා කරන්න නම් තීන්දු තීරණ ගන්නා 
මට්ටම්වල කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි ෙවන්න ඕනෑ.  

අපි ඇත්තටම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, අද ඒ සඳහා ෙහොඳ 
පවණතාවක් ලැබී තිෙබනවා. පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් 
පනත් ෙකටුම්පත සංෙශෝධනෙය්දීත් කාන්තාවට හිමි ඒ සියයට 25 
ආරක්ෂා කර ගැනීම තුළින් කාන්තාවන් විශාල පිරිසක් -2,000කට 
වැඩි පිරිසක්- ෙද්ශපාලන පවාහයට ඇතුළු ෙවනවා. ඒ තුළින් 
අනාගත නායකත්වය ෙගොඩ නඟන්න අපට හැකියාව ලැෙබනවා. 
මට කලින් කථා කළ  ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීස්වරන් මන්තීතුමාත් 
කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි කිරීම පිළිබඳව ෙබොෙහොම පසාදෙයන් 
යුතුව කථා කළා. මට එහා පැත්ෙත් ඉන්න ගරු ඉරාන් විකමරත්න 
රාජ්ය ඇමතිතුමාත් කාන්තා නිෙයෝජනය අනිවාර්යෙයන්ම වැඩි 
කළ යුතුයි කියන මතෙය් සිට කථා කළා. ෙමොකද, කාන්තාවට 
පුළුවන්, නායකත්වය ගන්න. කාන්තාවට පුළුවන්, තීන්දු තීරණ 
ගන්න. කාන්තාවට හැකියාව තිෙබනවා, අභිෙයෝගවලට මුහුණ 
ෙදන්න.  

විෙශේෂෙයන්ම පළාත් පාලන ආයතන කළමනාකරණය 
කිරීමට, ඒ වාෙග්ම රැකවරණය -ආරක්ෂාව- ලබා දීමට හා 
පිරිමැස්ම තුළින් ෙහොඳ සංවර්ධනයක් ගමට ලබා දීමට හැකියාව, 
ශක්තිය තිෙබනවා. ඒ සඳහා කාන්තාවට ඉඩකඩ ලබා දීම තමයි 
වැදගත් ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් සංෙශෝධන සඳහා ඉතාම ෙහොඳ 
ෙයෝජනා ඇතුළු ෙවලා තිෙබනවා. අතීතෙය් වුණු වැරදි නිවැරදි 
කරලා පළාත් පාලන ආයතනවලට සියයට 25ක කාන්තා 
නිෙයෝජනයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් සංෙශෝධනය තුළ එය 
ආරක්ෂා වීම පිළිබඳව මාෙග් සතුට පකාශ කරමින්, මාෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 4.02] 
 

ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද 

විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධව වචන 
කිහිපයක් කථා කිරීමට ලැබීම ගැන මා පථමෙයන් සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. පසුගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් 
අහන්නට ලැබුෙණ්, "පළාත් පාලන මැතිවරණය බලහත්කාරෙයන් 
කල් දමනවා. එෙහම කරන්ෙන් ඇයි? මැතිවරණ තියන්න ආණ්ඩුව 
බයද?" වාෙග් කථායි.  

පසුගිය කාලය තුළ ගරු අගමැතිතුමාට, ගරු ජනාධිපතිතුමාට, 
රජයට හා විෂය භාර ගරු ඇමතිතුමාට ෙනොෙයකුත් ආකාරෙයන් 
ෙදෝෂාෙරෝපණ කරනවා අපට අසන්නට ලැබුණා. විෙශේෂෙයන්ම 
කියන්නට ඕනෑ, ෙම් මැතිවරණය පවත්වන්න පමාද ෙවන්න 
ෙහේතුව ෙකොට්ඨාස සීමා නිර්ණය කිරීෙම්දී එයට කාලය ගත වීමයි 
කියා පශ්නයක් පැන නැඟුණු බව. විෙශේෂෙයන්ම නුවරඑළිය 
දිස්තික්කෙය් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කෙළේ වතු බංගලාවලයි, 
එෙහමත් නැත්නම්  වෘත්තීය සමිති සම්මන්තණ ශාලාවලයි. ඒ 
ආයතනවල හිටපු පධාන නිලධාරින් ෙම් මන්දිරයට කැඳවා 
ෙගනැවිත් එහිදී තමයි සාකච්ඡා කෙළේ. පසු ගිය රජෙය් ඇතැම් 
අයෙග් අවශ්යතාවන් අනුව තමයි ඒ කටයුතු කරෙගන ගිෙය්. 
නමුත් ඒ අතර තුර මැතිවරණයක් පැවැත්වූ නිසා ඒ කටයුතු 
පැත්තකින් තබන්න සිද්ධ වුණා. ඒ අනුව ෙම් මැතිවරණය තවත් 
පස්සට තල්ලු වුණා.  

ඉන් අනතුරුව අෙප් ආණ්ඩුව බලයට පැමිණියාට පස්ෙසේ අපි 
තීරණය කළා රහසිගතව කරපු ෙම් වැඩ පිළිෙවළ මහ ජනතාවටත්, 

ඒ වාෙග්ම ඒ නිෙයෝජිතයන්ටත් විවෘත කරලා දීලා, ඔවුන්ෙග් 
අදහස් ලබාෙගන, ඒ අදහස් අනුව සංෙශෝධන සම්බන්ධව සාකච්ඡා 
කරලා, එක් එක් දිස්තික්කවලට ගිහින් ඒ ෙතොරතුරු ලබාෙගන, ඒ 
සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරලා ඒ කටයුතු ඉදිරියට ෙගෙනන්න. දැන් 
ෙමහි තවත් අඩුපාඩුකම් තිෙබනවාය කියනවා. ඒ පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කරලා, ෙහොඳ තීරණයකට එළඹීම සඳහා ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත උත්තරීතර සභාවට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී ගරු මන්තීතුමන්ලා තමන්ෙග් අදහස්, ෙහොඳ ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කරලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරෙගන, පළාත් 
පාලන මැතිවරණය පවත්වන්න මැතිවරණ ෙකොමිසමට භාර 
දුන්නාම ඉදිරිෙය්දී ඒ ෙකොමිසෙමන් මැතිවරණය පවත්වන්න 
කටයුතු කරයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම මැතිවරණ කල් දැමීම සම්බන්ධෙයන් අෙප් 
රජයට ඇඟිල්ල දික් කරනවා. හිටපු රජයත් ෙම් මැතිවරණ කල් 
දැම්මා. ඒ කාලෙය් මඩකළපුව දිස්තික්කෙය් පළාත් පාලන 
ආයතන නවයක මැතිවරණ කල් දැම්මා. 2012 මාර්තු 17වන දා 
පකාශයට පත් වුණු ගැසට් නිෙව්දනෙයන් මඩකළපුව මහ නගර 
සභාෙව් සහ පාෙද්ශීය සභා නවයක මැතිවරණ කල් දැම්මා. 
මඩකළපුව මහ නගර සභාව, මන්මුෙනයි බටහිර පාෙද්ශීය සභාව, 
මන්මු ෙනයි දකුණු පාෙද්ශීය සභාව, මන්මුෙනයි නිරිත දිග 
පාෙද්ශීය සභාව, ෙපෝරතිවුපත්තු පාෙද්ශීය සභාව, 
ෙකෝරෙලයිපත්තු උතුරු පාෙද්ශීය සභාව, ෙකෝරෙලයිපත්තු 
බටහිර පාෙද්ශීය සභාව, එරාවුර්පත්තු පාෙද්ශීය සභාව යන පළාත් 
පාලන ආයතනවල මැතිවරණය කල් දැම්මා. ෙම් ගැන එක 
වචනයක්වත් කවුරුත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. අෙප් රජය කාලෙය් 
මැතිවරණ කල් දැමූ එක ගැන තමයි කථා කරන්ෙන්. ඒ ගැන අපි 
විෙශේෂෙයන්ම කනගාටුවට පත් වනවා.  

එක පැත්කට විතරක් ඇඟිල්ල දික් කරමින් අපි කිසි ෙදයක් 
කෙළේ නැහැයි කියන එක වැරැදියි. එක පැත්තක් වැරැදි කරනවා, 
අනික් පැත්ත ෙහොඳයි කියලා කියන්න ෙහොඳ නැහැ. ෙදපැත්තම 
වැරැදි කරනවා. අපි වැරැද්දක් කෙළේ නැහැ. අපි කෙළේ, 
අතිපාරිශුද්ධභාවෙයන් ෙම් රෙට් ජනතාවට තමන් කැමැති 
පුද්ගලයා  ෙතෝරා ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කිරීමයි. ඒ තමයි 
ෙකොට්ඨාස කමය ඇති කිරීම. මුලින් ඒ ෙතෝරාගත් පුද්ගලයාට 
"ගම්මුලාදෑනි මහත්මයා" කියලා තමයි කිව්ෙව්. ඔහුව උස්සාෙගන 
ගිහිල්ලායි තිබ්ෙබ්. එදා මැතිවරණ පැවැත්වූෙව් නැහැ. 

ඡන්දයක් පකාශයට පත් කළාට පසුව ෙකොට්ඨාසෙය් සිටින 
වැදගත් පුද්ගලයකු -ෙවද මහත්මයා ෙවන්න පුළුවන්. 
විදුහල්පතිතුමා ෙවන්න පුළුවන්.- ෙතෝරාෙගන,  ඡන්දය 
පවත්වන්න ඉස්සර ෙවලා; ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න ඉස්සර ෙවලා 
ඔහු ඔසවා ෙගන ගිහින් සභාෙව් වාඩි කරවනවා. ඒ වාෙග් වැඩ 
පිළිෙවළක් තමයි පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ තිබුෙණ්. නමුත් 
එම කමය පළාත් පාලන අමාත්යාංශය පිහිටුවීම ආදි වශෙයන් 
කමකමෙයන් ඉදිරියට ඇවිත් දිවංගත රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා 
පළාත් පාලන අමාත්යතුමා වුණාට පසුව "පාෙද්ශීය සභා මන්තී" 
ෙලස නම් කරලා, ෙහොඳ ෙගෞරවයක් ලබා දීලා ඉස්සරහට ෙගන 
ආවා. ඊට පසුව මංෙකොල්ලකාරයන්, ස්තී දූෂකයන්, මිනීමරුවන් 
ආදි ෙනොෙයකුත් පුද්ගලෙයෝ එම ආයතනවලට ඇතුළු ෙවලා ඒ 
ආයතන විනාශ කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ වාෙග් තත්ත්වයන් ඇති 
වුණා. එය කෙළේ එක පක්ෂයක්ය කියා මම කියන්ෙන් නැහැ. එක 
එක පැතිවලින් ඒ වාෙග් අය එන්න ඇති. 

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් පක්ෂය තීරණය කර තිෙබනවා, ඉදිරිෙය්දී 
පවත්වන මැතිවරණවලදී එවැනි කිසිම පුද්ගලයකුට නාම 
ෙයෝජනා බාර ෙනොෙදන්න. ෙපොලීසිෙය් සහතිකය අරෙගන 
ආෙවොත් තමයි අප නාම ෙයෝජනා බාර ෙදන්ෙන් කියන එක අපි 
විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ. තමන්ෙග් නිර්ෙදෝශිභාවය, 
තමා කිසිදු නඩුවකට සම්බන්ධ ෙවලා නැහැ කියන එක 

999 1000 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපොලීසිෙයන් සහතික කරවාෙගන ආෙවොත් තමයි අප නාම 
ෙයෝජනා ලැයිස්තුවට නම ඇතුළත් කරන්ෙන් කියන එක මා 
විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම, අපි සාකච්ඡා කර 
තවත් තීරණයක් ගත්තා. අෙප් දිස්තික්කෙය් පිහිටි අඹගමුව 
පාෙද්ශීය සභාව විශාල බල පෙද්ශයක්. එහි වැඩි වශෙයන් ඉන්ෙන් 
අෙප් දවිඩ ජනතාවයි. ඒ වාෙග්ම, සිංහල ජනතාවත් සාමාන්ය 
පිරිසක් ඉන්නවා. මධ්යම කඳුකරෙය් සිටින අෙප් ඒ දවිඩ ජනතාවට 
විශාල අසාධාරණයක් ෙවනවා. ෙමොකද, ඒ අයට තමන්ෙග් වැඩක් 
කරවාගන්න පාෙද්ශීය සභාවට එන්න කිෙලෝමීටර 50ක, 60ක 
පමණ දුරක් එන්න සිදු ෙවනවා. පවතින මැතිවරණ කමය තුළ, 
ඇතැම් පාෙද්ශීය සභා බල පෙද්ශවල ජනතාවට තම වැඩ කටයුතු 
කරවා ගැනීම සඳහා තම පෙද්ශවලින් පාෙද්ශීය සභාවට 
නිෙයෝජිතයන් පත් වන්ෙන්ත් නැහැ. කුමන පක්ෂයකින් ෙහෝ 
ඔවුන්ෙග් පෙද්ශෙය් නිෙයෝජිතෙයක් එහි නැහැ. එවැනි 
තත්ත්වයක් ඇතිවී තිෙබන ෙවලාෙව් සියලු පක්ෂවල නිෙයෝජිත 
මහත්වරුන්, නායකයන් -අපි- සාකච්ඡා කර තීරණය ෙගන 
තිෙබනවා, ගරු අමාත්යතුමාට අපි ෙයෝජනා කර තිෙබනවා 
විෙශේෂෙයන්ම අඹගමුව පාෙද්ශීය සභාව ෙනෝර්වුඩ් බල පෙද්ශයත්, 
මස්ෙකලිය බල පෙද්ශයත්, අඹගමුව බල පෙද්ශයත් ෙලස 
පාෙද්ශීය සභා තුනකට ෙවන් කර කටයුතු කරෙගන යන්න කියා. 
එහි දැනට ගාම නිලධාරි වසම් 67ක් තිෙබනවා. ඒවා තවත් වැඩි 
කරගන්න අවශ්ය වනවා. සමහර තැන්වල එක වසමකට ඡන්ද 
දායකෙයෝ 8,000ක් පමණ ඉන්නවා. ඒ බල පෙද්ශය විශාල බල 
පෙද්ශයක්.  

ශීපාද අඩවිය, බලංෙගොඩ boundary එක, නාවලපිටිය පැත්ත, 
කිතුල්ගල පැත්ත, අෙනක් පැත්ෙතන් ෙකොටගල ආදි වශෙයන් 
විශාල බල පෙද්ශයක විහිදී තිෙබන අඹගමුව පාෙද්ශීය සභාව 
පාෙද්ශීය සභා තුනක් ෙලස ෙබදා කටයුතු කරන්න කියා අපි 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. එය කියාත්මක කරාවි කියා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එෙහම වුෙණොත් ඒ පෙද්ශෙය් 
ජනතාවට විශාල ෙසේවයක් කරන්න අපට හැකි වනවා. කවුරු පත් 
වුණත් අපට පශ්නයක් නැහැ. ඉදිරිෙය්දී පවත්වන මැතිවරණෙය්දී 
ඒ පාෙද්ශීය සභා තුනට ෙහොඳ, දක්ෂ, අවංක පුද්ගලයන්  පත් 
වන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි නුවරඑළිය පාෙද්ශීය 
සභාව සම්බන්ධෙයනුත් ඒ වාෙග්ම තීරණයක් ගත්තා. නුවරඑළිය 
පාෙද්ශීය සභාවත් ඒ විධියට සකස් වන්න ඕනෑ. 210,000කට වඩා 
ජන ගහනයක් සිටින එම පෙද්ශයට තිෙබන්ෙන් නුවරඑළිය 
පාෙද්ශීය සභාව නමින් වූ එක පාෙද්ශීය සභාවයි. තලවකැෙල්, 
නුවරඑළිය, ආගරපතන යන පාෙද්ශීය සභා ෙලස එම පාෙද්ශීය 
සභාව ෙවන් කරන්න අපි තීරණය කළා. එහි ද තිෙබන්ෙන් ඡන්ද 
ෙපොළවල් 72යි. ඒ ඡන්ද ෙපොළවල් 72 එකී පාෙද්ශීය සභා තුනට 
ෙවන් කරන්න ඕනෑ. සමහර අය යම්කිසි වැඩක් කරවාගන්න තම 
පාෙද්ශීය සභාව ෙවත යන්න කිෙලෝමීටර 75ක් දුර යන්න ඕනෑ. 
සමහර අය කඳෙපොළ සිට එන්න ඕනෑ, සමහර අය ආගරපතන 
පෙද්ශෙය් සිට එන්න ඕනෑ, සමහර අය වටෙගොඩ පෙද්ශෙය් ඉඳලා 
එන්න ඕනෑ, යම්කිසි වැඩක් කරවාගන්න. ඒ අනුව සමහර 
ෙවලාවට  තම වැඩක් කරවාගන්න දවසක්, දවස් එකහමාරක් 
යනවා. එෙහත් සමහර අයෙග් වැඩ ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග් 
දුෂ්කර පෙද්ශවල තිෙබන පශ්න ගැන පුළුල්ව සාකච්ඡා කරලා ඒ 
කරුණුත් ඇතුළත් කරලා, ඉදිරිෙය්දී යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කරලා, ඒ අනුව ඉදිරි මැතිවරණෙය්දී කටයුතු කරන්න කියා 
මා විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම, වලපෙන් පාෙද්ශීය 
සභාව ෙකොට්ඨාස ෙදකකටත්, හඟුරන්ෙකත පාෙද්ශීය සභාව 
ෙකොට්ඨාස ෙදකකටත්, ෙකොත්මෙල් පාෙද්ශීය සභාව ෙකොට්ඨාස 
ෙදකකටත් ආදි වශෙයන් එම දිස්තික්කය ෙවන් කර ෙදන්න කියන 
ඉල්ලීම අප කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප හැම විටම බලන්ෙන්, 
අෙප් යහ පාලන රජය බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, ෙම් රෙට් දවිඩ 
ෙවන්න පුළුවන්, මුස්ලිම් ෙවන්න පුළුවන්, සිංහල ෙවන්න පුළුවන්, 
ඒ සියලු ජාතින්ට එකට ජීවත් වන්න හැකි වන විධියට ෙම් රට 
ඉස්සරහට ෙගන යන්නයි. ඒ මඟින් අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, 
ෙම් රෙට් අතිපාරිශුද්ධ වූ පාෙද්ශීය සභා ඇති කරලා ෙම් රෙට් 
දවිඩ ජනතාවට, සිංහල ජනතාවට, මුස්ලිම් ජනතාවට -ඒ හැම 
ෙකෙනකුටම- ෙසේවයක් කරන්නයි කියන එක විෙශේෂෙයන් මතක් 
කරනවා. ඇනෙකොටාෙගන, මරාගන්නා වැඩ පිළිෙවළ අප 
ෙමතැනින් ඉවත් කර දමන්න ඕනෑ කියන එක විෙශේෂෙයන් මතක් 
කරන්න ඕනෑ. පසුගිය කාලෙය් තිබුණු එවැනි ෙද්වල් ෙමමඟින් 
අයින් කර දමන්න ඕනෑ කියා විෙශේෂෙයන් මතක් කරනවා. නුදුරු 
අනාගතෙය්දී ෙහොඳ කාන්තාවන්, ෙහොඳ තරුණයන්, දක්ෂ 
නිෙයෝජිතයන් එම ආයතනවලට පත් ෙව්වා කියා මම පාර්ථනා 
කරනවා.     

ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගරු සභාෙව්දී වැඩිෙයන්ම බැණුම් ඇහුෙව් 
ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමායි. එතුමා ඒ සියල්ල ඉවසා 
දරාෙගන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගන්නා ෙතක් දැඩි 
මහන්සියක් ගැනීම පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම මම එතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, එතුමාට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත කරගන්න හැකි ෙව්වා! කියා පාර්ථනා කරමින් මෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 4.12] 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට 

අදාළව ඉදිරිපත් කර තිෙබන සංෙශෝධනවල ගැටලු කිහිපයක් 
තිෙබනවා. අවසාන සංෙශෝධනය සකස් කිරීෙම් පහසුව සඳහා ඒ 
ගැටලු කිහිපය මතු කරන්න කැමැතියි. එකක් තමයි, මීට කලින් 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට ෙකොට්ඨාස නම් කරද්දී ඉදිරිපත් කරපු 
සංෙශෝධනෙය්දී ඒ ෙකොට්ඨාසවල අනිවාර්ෙයන් පදිංචිකරුෙවකුට 
පමණක් ඡන්දය ඉල්ලීෙම් හැකියාව තිෙබන වගන්තියක් තිබුණු 
බව පැහැදිලි වුණා. ඒක ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, පාෙද්ශීය 
සභාවක් ෙව්වා, නගර සභාවක් ෙව්වා, අදාළ බලපෙද්ශෙය් ඉන්න 
ඕනෑම ෙකෙනකුට ඡන්දය ඉල්ලීෙම් අයිතිය ලැෙබන පරිදි එය 
ෙවනස් විය යුතුයි කියන එක අවධාරණය කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙදවැනි කාරණාව තමයි රාජ්ය 
ෙසේවකයන් අවුරුද්දක කාල සීමාවක් තුළ ඒ පෙද්ශෙය් 
රාජකාරිෙය් නියුක්ත ෙවලා ඉන්නවා නම් ඡන්දය ඉල්ලන්න 
බැහැයි කියන එක. ඒක වැරැදියි. රාජ්ය ෙසේවකයන් කියලා 
කිව්වාම ෙබොෙහෝ අය ඉන්නවා. ඕනෑම රාජ්ය ආයතනයක වැඩ 
කරන ෙසේවකෙයක් එයට ඇතුළත් ෙවනවා. ගුරුවරු ෙවන්න 
පුළුවන්, ෙසෞඛ්ය ෙසේවෙය් අය ෙවන්න පුළුවන්, පරිපාලන 
ෙසේවෙය් අය ෙවන්න පුළුවන්, විවිධ ආයතනවල අය ෙවන්න 
පුළුවන්, ඒ හැෙමෝටම ෙම් නිසා ඡන්දය ඉල්ලන්න බැරි ෙවනවා. 
හැබැයි, අෙනක් පැත්තට අපි පිළිෙගන තිෙබනවා, ඔවුන් ඡන්දය 
ඉල්ලීමට සුදුසුකම් තිෙබන අය කියලා. සාමාන්යෙයන් අපි මීට 
කලින් පිළිෙගන තිබුෙණ් සාම නිලධාරින්ට පමණයි ඡන්දය 
ඉල්ලන්න බැරි කියලා. ඒ කියන්ෙන්, ෙපොලිස් නිලධාරින්, ගාම 
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ෙසේවකවරුන්, හමුදා නිලධාරින් සහ මාණ්ඩලික ෙශේණිෙය් අයට 
පමණයි ඡන්දය ඉල්ලන්න බැරි -නුසුදුසු අය- කියලා තමයි මීට 
කලින් පිළිෙගන තිබුෙණ්. ගුරුවරු සහ විවිධ පරිපාලන ෙසේවෙය් 
ඉන්න අයට ඡන්දය ඉල්ලන්න බැහැයි කියලා එකක් තිබුෙණ් 
නැහැ. නමුත්, ෙම් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන වගන්තිෙයන් සියලුම 
රාජ්ය ෙසේවකයන්ට ඒ බලපෙද්ශය තුළ ඡන්දයට ඉල්ලන්න බැරි 
ෙවනවා. එෙහම වුෙණොත්, කවුද ඡන්දය ඉල්ලන්ෙන්? ඡන්දය 
ඉල්ලන්න අවසානෙය්දී ඉතිරි ෙවන්ෙන් ගම්වල ඉන්න සාමාන්ය 
විවිධ පුද්ගලයන් විතරයි. එතෙකොට පාෙද්ශීය සභාවට සහ නගර 
සභාවට දැනුවත්, උගත්, බුද්ධිමත් අය ෙත්රී පත් ෙවන එක සීමා 
ෙවනවා.  

මම හිතන විධියට ෙමහි අෙප්ක්ෂාව වුෙණ්  ක්ෙෂේත නිලධාරින් 
සීමා කිරීම. විෙශේෂෙයන්ම සමෘද්ධි නිලධාරින් සහ සමහර සමාජ 
ෙසේවා කටයුතුවලට සම්බන්ධ ෙවලා ඉන්න ක්ෙෂේත නිලධාරින් 
ගම්වල බඩු ෙබදනවා; ගෙම් ජනතාවට සහනාධාර ෙදනවා; ඔවුන් 
විවිධාකාරෙයන් මැදිහත් ෙවනවා. ඒ අය ඡන්දය ඉල්ලන්න ගියාම 
පශ්නයක් එනවා. එෙහම නම්, අපි සීමා කරන්න ඕනෑ ක්ෙෂේත 
නිලධාරින් ඡන්දයට ඉදිරිපත්වීම. ෙම් වගන්තිෙය් 'රාජ්ය 
නිලධාරින්' කියන එෙක් නිශ්චිත කරලා නැහැ, කවුද ෙම් රාජ්ය 
නිලධාරින් කියලා. ෙමතැන සඳහන් කර තිෙබන රාජ්ය නිලධාරින් 
කියන එෙක් අර්ථ නිරූපණය ගත්ෙතොත්, ඕනෑම රාජ්ය 
ආයතනයක ෙසේවය කරන ෙකෙනක් අයිති ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන්, 
කිසිදු රාජ්ය ෙසේවකෙයකුට ඡන්දය ඉල්ලන්න බැරි ෙවනවා. ඒක 
අසාධාරණයි. ඒක බරපතළ අසාධාරණයක්. අෙනක් පැත්ෙතන් 
එය මූලික අයිතිවාසිකම්  සමඟින් ගැෙටනවා. ෙමොකද, අපි 
පිළිෙගන තිෙබනවා, රාජ්ය ෙසේවකයන් ඡන්දය ඉල්ලීම සඳහා සුදුසු 
පුද්ගලයන් කියලා. ෙම්ෙකන් අපි ඒක සීමා කෙළොත් එතැන 
නීතිමය ගැටලුවකුත් එනවා. අෙනක් පැත්තට අසාධාරණයක් 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි සමාජමය පශ්නයකුත් එනවා. එතෙකොට 
පාෙද්ශීය සභාවලට යන්න ඉතිරි ෙවන්ෙන් මම කලින් කියපු 
ෙවනත් අය විතරයි. ඒ නිසා අපි ඒ ආයතන ශක්තිමත් කරනවා 
නම්, ඒ ආයතනවල ගුණාත්මකභාවය උසස් කරනවා නම්, මීට 
වඩා ෙවනස් තත්ත්වයකට එන්න ඕනෑ. ඒ නිසා එය අනිවාර්ෙයන් 
සංෙශෝධන විය යුතුයි කියන ස්ථාවරෙය් අපි ඉන්නවා.  

2012 පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීෙම් පනතට යටත්ව මීට කලින් 
ජූනි මාසෙය් ඉදිරිපත් වුණු සංෙශෝධනෙය් පැහැදිලිව තිෙබනවා, 
"තරුණ අෙප්ක්ෂකයන්ෙග් පතිශතය සමස්ත ඡන්ද 
අෙප්ක්ෂකයන්ෙග් පමාණෙයන් සියයට 30ක් දක්වා වැඩි කිරීම" 
කියලා. සියයට 30ක් තරුණ අෙප්ක්ෂකයන් කියලත් සඳහන් 
කරලා තිෙබනවා, සියයට 25ක් කාන්තා අෙප්ක්ෂකයන් කියලාත් 
තිෙබනවා. මීට කලින් කථා කරපු ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා කිව්වා, "තරුණ අෙප්ක්ෂකයන් සියයට 30ක්" කියන 
එක අනිවාර්ය නැහැ, කැමැති නම් ඕනෑම පක්ෂයකට තරුණයන් 
ඕනෑම පමාණයක් දාන්න නිදහස දීලා තිෙබනවා කියලා. නමුත්, 
"තරුණ අෙප්ක්ෂකයන් සියයට 30ක්" කියලා මීට කලින් ඉදිරිපත් 
කරපු සංෙශෝධනය ඔබතුමන්ලා ඊෙය් අපට ඉදිරිපත් කරපු 
සංෙශෝධනෙයන් අයින් කරලා නැහැ. ඒ කියන්ෙන්, ෙම් ඉදිරිපත් 
කරපු සියලු සංෙශෝධන සලකා බැලුෙවොත් තවමත් "තරුණ 
අෙප්ක්ෂකයන් සියයට 30ක්" කියන එක අනිවාර්යක් විධියට 
තිෙබනවා. එතෙකොට තරුණ අෙප්ක්ෂකයන් සියයට 30ක් කියන 
එක අනිවාර්යක්. කාන්තා අෙප්ක්ෂකයන් සියයට 25ක් කියලා 
අනිවාර්යක් තිෙබනවා. ඒෙකනුත් කාන්තාවන් ලැයිස්තුවට දමද්දී 
ලැයිස්තු ෙදකක් තිෙබනවා. "මුළු අෙප්ක්ෂකයන්ෙගන් සියයට 
10ක් කාන්තාෙවෝ" කියලා ෙකොට්ඨාසවලට තිෙබනවා. 
සමානුපාතික ලැයිස්තුවට තිෙබනවා, "සමානුපාතික ලැයිස්තුෙවන් 
සියයට 50ක් කාන්තාෙවෝ" කියලා. එතෙකොට ඇත්තටම අපි 
ඉදිරිපත් කරන ලැයිස්තුව ගත්ෙතොත් කාන්තාවන් සියයට 25ක් 
ෙනොෙවයි, සියයට 33ක් ෙවනවා. එතෙකොට එතැන යම් ගණිතමය 
වැරැදීමක් තිෙබනවා. ෙකෙසේ ෙවතත්, කාන්තා නිෙයෝජනය 
පිළිබඳ බරපතළ පශ්නයක් නැහැ. කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි 

කරන්න ඕනෑ කියන එක කවුරුත් පිළිගන්න ෙදයක්. ඒ නිසා 
ලැයිස්තුවට සියයට 50ක් ඉදිරිපත් කරන එක බරපතළ පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි. හැබැයි, ෙමතැන "තරුණයන් සියයට 30ක්" කියලා 
අනිවාර්ය කරපු එක අයින් කරලා නැහැ. ඒ නිසා ඒක ඉවත් විය 
යුතුයි කියලා අපි දකිනවා. ෙමොකද, තරුණයන් ඉදිරිපත් කරන්න 
නිදහස තිෙබන්න ඕනෑ.   

නැත්නම් ෙම්ෙක් විවිධ ගැටලු මතු ෙවනවා. හැමදාම පාෙද්ශීය 
සභා මැතිවරණවලදී නාම ෙයෝජනා පතික්ෙෂේප වන පධාන 
ෙහේතුවක් තමයි ෙමම තරුණ අෙප්ක්ෂකයන්ෙග් උප්පැන්න 
සහතික, දිවුරුම් පකාශ, ඒවාෙය් තිෙබන ෙදෝෂ, ඒවාෙය් තිෙබන 
වැරදි. ඒවාත් එක්ක ෙබොෙහෝ ෙද්ශපාලන පක්ෂවල, ස්වාධීන 
කණ්ඩායම්වල නාම ෙයෝජනා පත පතික්ෙෂේප වනවා. ඒ නිසා 
ඡන්ද අවලංගු වනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එවැනි අනිවාර්ය කිරීමක් මත අපි 
සීමාවක් පනවනවා. ඒ නිසා ඒක අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ.   
කාන්තා අෙප්ක්ෂිකාවන් ෙතෝරා ගන්නත්, අෙනකුත් අෙප්ක්ෂක 
පමාණය ෙතෝරා ගන්නත් ගියාම අනිවාර්යෙයන්ම තරුණයන් 
තමයි දාන්න ෙවන්ෙන්. එම නිසා මීට ඉහත ඉදිරිපත් කරපු 
සංෙශෝධනෙය් තරුණයන් සියයට 30ක් කියලා තිබුණු වගන්තිය 
ඉවත් කළ යුතුයි. ඒක ඉවත් කිරීෙම් වගන්තියත් ඇතුළත් කළ 
යුතුයි කියලා මා ෙයෝජනා කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අවසාන විනාඩිය. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන විනාඩිෙය්දී මට 

කියන්න තිෙබන්ෙන් සියයට 5 තිබුණු quota එක ඉවත් කිරීම 
ෙහොඳයි කියලායි. ඒකට නැවත සියයට 2.5 ෙහෝ සියයට 2ක් ෙහෝ 
එවැනි සීමාවක් පැනවීම කිසිෙසේත්ම සාධාරණ ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, ඕනෑම මතවාදයක් දරන, ඕනෑම ජාතිකත්වයක් 
නිෙයෝජනය කරන ඕනෑම ෙද්ශපාලන කණ්ඩායමකට පාථමික 
මට්ටෙම් පාෙද්ශීය සභා, නගර සභාවලට ෙත්රී පත්වීෙම් අයිතිය 
අපි ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. ඒකට සීමා කිරීෙම් පතිශතයක් - cut-
off mark එකක් - දැම්ෙමොත්, එවැනි අයට ෙම් බිම් මට්ටෙම් 
ෙද්ශපාලනෙයන් ඉහළට එන්න තිෙබන අවස්ථා නැති ෙවනවා. ඒ 
නිසා සියයට 2 ෙහෝ 2.5 කියලා සීමාව ඇතුළත් කරන්න කියලා 
කවුරු හරි ෙයෝජනා කරනවා නම්, ඒක වැරදියි. ෙමොකද, ෙබොෙහෝ 
මතවාදවල ගැටිලා ඒ තිෙබන සීමාව ඉවත් කරන්න කියලා 
අවසාන එකඟතාවකට ආවා. එම නිසා දැනට එම සීමාව ඉවත් 
කරලා තිෙබනවා. එම සීමාව නැවත ඇතුළත් කරන්න එපා කියන 
එකත් ඉල්ලා සිටිමින් මා නතර ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා අමාත්යතුමා. 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (මහාමාර්ග රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா - ெந ஞ்சாைலகள் 
இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩි කීයක් 

තිෙබනවාද? 

1003 1004 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට විනාඩි 10ක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.20] 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි සාකච්ඡාවට බඳුන් 

කරන්ෙන් ෙබොෙහොම වැදගත් පනතක සංෙශෝධනයි. ෙම් ගරු 
සභාෙව් ඉන්න මන්තීවරුන් ගණනාවක් -මා ඇතුළුව- කාලයක් 
තිස්ෙසේ මාධ්ය ඔස්ෙසේ කිව්වා, "ෙම් මනාප ඡන්ද කමය අෙහෝසි 
කරන්න ඕනෑ" කියලා. මට මතකයි එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානෙය්, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් 
අපි වැඩමුළුවකට සහභාගි වුණා.  මාත් එක්ක එම වැඩ මුළුවට 
සහභාගි වුණු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු ෙදෙදෙනක් ෙම් අවස්ථාෙව් 
ෙම් සභාෙව් ඉන්නවා.   

දියතලාෙව් පැවැත්වුණු, අෙප් පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙග් ඒ 
වැඩමුළුෙව්දී කණ්ඩායම් හැදිලා කුඩා කණ්ඩායම් විධියට ෙබදිලා 
අපි විවිධ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා. ඒ හැම කණ්ඩායමම 
ඉදිරිෙයන්ම ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව තමයි "මනාප ඡන්ද කමය 
අයින් කරන මැතිවරණ කමයක් ෙගෙනන්න" කියන ෙයෝජනාව. 
ඒ මහා වැඩමුළුව සම්බන්ධීකරණය කෙළේ ඩලස් අලහප්ෙපරුම 
මෙග් ආදරණීය මිතයා. ඉන් පසුව එතුමාත් අපිත් පුවත් පත්වලට 
පකාශ නිකුත් කළා, "අපි නම් නැවත මනාප ඡන්ද කමවලින් 
ඡන්දය ඉල්ලන්ෙන්ත් නැහැ" කියලා.  ඒ මට්ටමටම අපි මනාප 
ඡන්ද ක මයට එෙරහිව, ආණ්ඩුවල ඉන්නා විටත්, ආණ්ඩු නැති 
විටත් සටන් කරපු මිනිස්සු. දැන් ඒ මනාප ඡන්ද කමය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙහෝසි කරන්න ෙපර, පළාත් පාලන 
ආයතනවල මනාප ඡන්ද කමය අෙහෝසි කිරීෙම් අඩිතාලම දැම්ෙම් 
බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයා කියන එක මම එතුමාට ෙගෞරවයක් 
හැටියට කියන්න ඕනෑ.  

සීමා නිර්ණය කිරීෙම්දී පශ්න මතු වුණා කියන කාරණය 
ෙවනම එකක්. හැබැයි, මනාප ඡන්ද කමය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අයින් 
කිරීෙම් මුල් ෙවඩිමුරය පළාත් පාලන ඡන්ද කමය හරහා ෙගන 
ආෙව් බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමායි. ඒෙක් ෙගෞරවය අපි එතුමාට 
ෙදන්න ඕනෑ. මම දන්නවා, එතුමා එය  ෙගන ආෙව්ත් ඒ ආණ්ඩුෙව් 
සමහර බලධාරින්ෙග් විෙරෝධය මැද කියලා. එම නිසා එම 
ෙගෞරවය අපි එතුමාට ෙදන්න ඕනෑ.  මට එතුමාත් එක්ක 
වර්තමාන ෙද්ශපාලනෙය් ෙවනම පශ්න තිෙබනවා. ඒක ෙවනම 
කථාවක්. හැබැයි, මනාප ඡන්ද කමය පළාත් පාලන ආයතන තුළ 
මුලින්ම අයින් කිරීෙම් අඩිතාලම දැමීෙම් ෙගෞරවය බැසිල් 
රාජපක්ෂ මන්තීතුමාට හිමි විය යුතුයි. සීමා නිර්ණය කිරීෙම් 
පශ්නය තමයි ඊට පස්ෙසේ ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමැතිතුමාෙග් කරපිට 
පැටවුෙණ්. එම නිසා ෆයිසර් මුසත්ාපා ඇමැතිතුමා විශාල කරදර, 
පශ්න, ගැටලු රාශියකට මුහුණ පෑවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද වන විට අපිට සතුටු 
ෙවන්න පුළුවන්, පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණ කමයත්, පළාත් පාලන 
ආයතන මැතිවරණ කමයත් යන මැතිවරණ කම ෙදෙක්ම මනාප 
ඡන්ද කමය නැති 60යි 40 විධියට ෙවන් ෙවච්ච සමානුපාතික 
නිෙයෝජන කමය එෙහම පිටින්ම ආරක්ෂා වුණු, ඒක ඇතුෙළේ 
මන්තීවරුන් ෙත්රීෙම්දී ෙකොට්ඨාසයකට ෙකෙනක් නිෙයෝජනය 
වන පරිදි ෙත්රීෙම් කමයකට අපි ගිහිල්ලා තිබීම ගැන. දැන් 
ෙම්කම පළාත් සභාවලටත් එකතු ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව 
උඩයි යටයි මනාප කමය අයින් කරලා පළාත් සභාෙව් ඒක 

තියාෙගන වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි ඊළඟට යන්න ඕනෑ 
එතැනටයි. එතැනට යන විට තමයි, අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ආවාම සමහර ෙවලාවට විකාර රූපී ස්වරූපයක් මතු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ඒ කියන්ෙන්,  පාෙර් බැහැලා උද්ෙඝෝෂණය කරලා, ඉතාම 
ඉක්මනින් පළාත් පාලන ඡන්දය  තියන්න  ඕනෑය කියපු  සමහර 
උදවිය  අද ඇවිල්ලා "ඉක්මනින් තියන්න  ඕනෑ" කියනවා.  
හැබැයි, ඒත් "එපා" කියනවා වාෙග් කියැෙවනවා මට ෙපෙනනවා.  

මෙග් ආදරණීය මිත ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා 
කිව්ෙව් ෙහොඳ සංෙශෝධනයක් ගැනයි.  හැබැයි, ඒක ෙගනාපු කමය  
හරි නැහැ. එතුමා කිව්ෙව් දැන් ෙම් කමයට ෙකොට්ඨාසය  
නිෙයෝජනය  කරන ෙකෙනක් මිය ගිෙයොත්, ෙල්කම්වරයා  තව 
ෙකෙනක්  චිට්  එෙකන්  පත්කිරීම,  නැවත වරක් " චිට්ටාෙග් 
කමය" ෙගන ඒමක් කියා.  එතුමා කිව්වා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  
පළමුවන චිට්ටා වුෙණ් ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමාය කියා.  
හැබැයි, එතුමාට අමතක වුණා, ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර් මැතිතුමා ෙග් 
අභාවෙයන්  පස්ෙසේ ඩලස් අලහප්ෙපරුම  මහත්මයාත් ආෙව්  
චිට්ටාෙග් කමයට බව. එතුමාත්  චිට්ටාෙග් කමයට ආවාය කියා 
එතුමා ට පත්තරවලින් ගහන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එතුමා  ඒක ෙවන  
විධියකට කිව්වා නම් ෙහොඳයි. හැබැයි ඒ සංෙශෝධනෙය් තිෙයන 
කතාව හරි. මාත් හිතනවා, ෙකොට්ඨාසය  නිෙයෝජනය  කරන 
ෙකෙනක් මිය ගියා යින්  පස්ෙසේ   එම ෙකොට්ඨාසෙය් අතුරු 
මැතිවරණයක් තිබ්බාට පශ්නයක් නැහැ කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, එතුමා  ඊළඟට කිව්වා,  "ෙම් 
තිෙබන කමෙව්දය තුළ ෙබොෙහෝ පාෙද්ශීය සභා අස්ථාවර ෙවනවා,  
එම නිසා ස්ථාවර කරන්න කමෙව්දයක් ඕනෑය "කියා.  නමුත් 
රෙට් පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ  ස්ථාවර 
පාර්ලිෙම්න්තුවක් ෙගොඩ නඟන්න ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවකට ආපුවාම ඒක වැරදියි. පාෙද්ශීය සභා 
ස්ථාවර කරන්න ෙමොකක් ෙහෝ කමෙව්දයක් ඕනෑ. හැබැයි, අපි 
රෙට් ජාතික රජය අස්ථාවර ෙවන ෙවලාෙව් ඒක ස්ථාවර කරන්න 
තාවකාලිකව එකතුවීම වැරදියි. මම කියන්ෙන් පාෙද්ශීය සභා 
ස්ථාවර කරන්න ඕනෑ එක ඇත්ත. හැබැයි, අෙනක් පැත්තට 
පිළිගන්නට ඕනෑ, රෙට්ත්  මහ මැතිවරණයකින් පස්ෙසේ යම් 
අස්ථාවරභාවයක් තිෙබනවා නම් ඒ අස්ථාවරභාවය ස්ථාවර 
කරන්නත්  පධාන පක්ෂ ෙදක  එකතු ෙවලා කටයුතු කිරීම වරදක් 
ෙනොෙවයි  කියන එක.  අතැන හරි ගිහින්, ෙමතැන  හරි 
ෙනොයන්න  විධියක් නැහැ ෙන්. ඒකයි මම කිව්ෙව්, ෙම් විවාදය 
තුළ සමහර ෙවලාවට විකාරරූපී ස්වභාවයක් තිබුණාය කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා ෙගනා එක ෙයෝජනාවක් ඉතාම 
ෙහොඳයි. අර පාෙද්ශීය සභා මැතිවරණය ෙවලාෙව් ෙකොට්ඨාස 
කමයට තරග කරනෙකොට ඒ  ෙකො ට්ඨාසෙය්ම පදිංචිය බලනවාට 
වඩා -  දැන් ෙම් ෙකොට්ඨාස කමය කාලයක ට පස්ෙසේ එන නිසා - 
පාෙද්ශීය සභා බල පෙද්ශෙය් පදිංචිය ගැන බැලුෙවොත් දැනට 
ඇතැයි  කියා මම හිතනවා. එම ෙයෝජනාව නරක ෙයෝජනාවක් 
ෙනොෙවයි. ඊළඟට රජෙය් ෙසේවකයන් ගැන ෙයෝජනාව ආෙව් 
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්.  ඒක පක්ෂයකින් 
ආපු එකක් ෙනොෙවයි. දැන් මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් නැහැ. මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
සභාපතිතුමා ඇතුළු සභාවක් දැන් තිෙබන්ෙන්. ඒ සභාෙවන් තමයි 
ඒ ෙයෝජනාව ආෙව්. ඒ ෙයෝජනාව එෙහන් ආපු  එකක්. ඒ 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් මහත්වරුන් කියන්ෙන්  ගාම නිලධාරි 
මහත්වරුන්ට ඒ තහංචිය තිෙබන නිසා අනික් රාජ්ය 
ෙසේවකයන්ටත්  ඒ තහංචිය දාන්න  ඕනෑය කියන මතය. අඩු 
ගණෙන් ෙකොට්ඨාසයකට තරග කිරීම කියන කාරණෙය්දී, ඒ 
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ෙකොට්ඨාසෙය් ඉන්න ක්ෙෂේත නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් යම්  
පශ්නයක් මතු වුණාට, අඩු ගණෙන් අර සියයට තිෙහේ  
ලැයිස්තුවටවත් ඒ අය පළමුවන වතාෙව් ඇතුළු කර ගැනීම  
පිළිබඳව ඒ සංෙශෝධනය ෙගනා මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව ඒ 
ගැන  වඩා හිතා මතා බලනවා නම් ෙහොඳයි.  අපි කවුද එතුමන්ලාට  
එක එක  උපෙදස් ෙදන්න? එතුමන්ලා ෙන් මැතිවරණ නීති පිළිබඳ 
විශාර දෙයෝ; ඔසත්ාර්ලා. ඒක ෙන් මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
සභාපතිතුමා කිව්ෙව්, ground එක හදා දුන්ෙනොත් අපි match එක 
ගහන්නම් කියා. අපි දැන් ground එක  හදා තිෙබනවා. විකැට්ටුව 
ටිකක්  දඟ කැෙවනවා වැඩියි. Boundaries එෙහම ටිකක් පණ 
මදියි කියා ෙහට  උෙද් ෙවන තුරු boundaries දාන්න ෙවලාව 
ඉල්ලුවා.  හැබැයි, මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කල්පනා 
කරනවා, boundaries දාන්න ෙවලාව ඉල්ලූ  එක -කල් ගිෙය් පැය 
විසිහතරකින්.  හැබැයි, අතීතෙය්  ෙම්  රෙට් සමහර  පනත් දිහා  
බැලුවාම පැය විසිහතරකින්  කල් දැමීමත් - ටිකක් භයානකයි 
කියා. ෙමොකද," ඡන්දය ඉක්මනට  ඕනෑය, ඕනෑය" කියන අයම  
අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම කියපු සමහර ෙද්වල් ගැන බලනවිට ෙහට 
උෙද් ෙවනෙකොට ෙම් ඡන්දය තියන එක  තවත් කල් යාවිෙදෝ කියා  
මට  හිෙතනවා.  

අතීතෙය් මැතිවරණ පිළිබඳ යම් යම් ආකාරෙයන් සමහර 
තැන්වල, සමහර කාලවල සිදු වී තිෙබන ෙද්වල් ගැන බැලුවාම 
එෙහම හිෙතනවා.  ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් ෙහට උෙද් වරුව වනවිට 
ෙමොකක් ෙව්විද දන්ෙන් නැහැ.  මා නම් ෙපෞද්ගලිකව හිතනවා,  
අද  රාතී වන තුරු ෙහෝ ෙම් විවාදය පවත්වා සම්මත වුෙණොත් 
ෙහොඳයි කියා. ෙමොකද, පැය විසිහතරක් යනවිට ෙමොනවා ෙවයිද 
දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි ෙහට උෙද් වරුෙව්  අපි ෙකොෙහොම හරි ෙම්  
පළාත් පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත  සම්මත කර,  මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාවට ground 
එක  භාර ෙදන්න ඕනෑ. එතුමා match එක ගහන්න සූදානමින් 
ඉන්ෙන්. Boundary ropesවලත් යම් upset එකක් තිෙබනවා නම් 
අද දවස තුළ අපි  ඒක ෙකොෙහොම හරි හදලා එතුමාට භාර ෙදමු. 
එතුමා match එක ගහයි. අද දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා නම් 
උෙද් කිව්ෙව්,  "මැතිවරණ  ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිතුමාත් 
ෙවන කථාවක්  ඊෙය් කිව්වා" කියා. එතෙකොට මැතිවරණ  
ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිතුමා අපට ෙනොකියපු  ෙදයක් දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට කිව්ෙව් ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය මතු 
ෙවනවා.  

උෙද් වරුෙව් මට පශ්නයක් මතු වුණා, ෙම් කථා කරන්ෙන් 
දිෙන්ෂ් ෙද්ශපිය ද, නැත්නම් ගුණවර්ධන ද කියලා. මම එෙහම 
කියන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ මට ඇසුණු කාරණාත් එක්කයි.  

ෙකෙසේ ෙවතත්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි සියලු 
ෙදනාටම සියයට සියයක් එකඟ ෙවන්න බැරි වුණත් 27 වතාවක් 
පක්ෂ, කණ්ඩායම් සමඟ සාකච්ඡා කරලා, යම් එකඟතාවකට 
පැමිණිය හැකියි කියා එකඟ ෙවමින්, අත්හදා බැලීමක් හැටියට 
ෙහොඳ මැතිවරණ කමයක් දැන් ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. අපි 
දැන් ඒ මැතිවරණ කමය පාෙයෝගිකව අත්හදා බලමු. එෙසේ අත්හදා 
බැලීෙම්දී වන වාසි සහ අවාසි යන සියලු කාරණා සැලකිල්ලට 
ගනිමු.  

අපි cut-off point  එක හැටියට තිබුණු සියයට පහ ඉවත් කළා 
නම්, නැවතත් සියයට ෙදකහමාරක් ඇතුළු කරන්න යන්න අවශ්ය 
නැහැ. ඒ නිසා ඒ cut-off point එක ඉවත් කරලා, ෙම් මැතිවරණය 
කියාත්මක ෙවන ආකාරය බලමු. ෙම් මැතිවරණය කියාත්මක වන 
ආකාරය අත්හදා බැලීෙම්දී යම් යම් ගැටලු මතු ෙවන්න පුළුවන්.  

අෙප් ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා පශ්න ගණනාවක් මතු කළා. 
එතුමන්ලාෙග් පශ්නවලටත් අපට පිළිතුරු ෙසොයා ගන්න පුළුවන් 

නම් ෙහොඳයි. ඒ වාෙග්ම ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් ඇමතිතුමාත් පශ්න 
ගණනාවක් මතු කළා. ඒවාටත් පිළිතුරු ෙසොයා ගන්න පුළුවන් 
නම් ෙහොඳයි. හැබැයි, පශ්න මතු ෙවනෙකොට ඒ හැම පශ්නයකටම 
පිළිතුරු ෙසොයනවාය කියන කාරණය ෙපරදැරි කරෙගන, 
තවදුරටත් මැතිවරණය කල් දාන්න කටයුතු කරනවා නම්,  අපි 
උද්ෙඝෝෂණ කරන්ෙන් සටන්පාඨයක් හැටියටයි. එය ඇත්තටම 
මැතිවරණය කල් දා ගන්න ඕනෑ කරන අයට කරන උදව්වක්. අද 
මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී දැක්කා, සමහර අය උද්ෙඝෝෂණ කළාට, ඒ 
උද්ෙඝෝෂණ කරන අය මැතිවරණය ඉල්ලා තිෙබන්ෙන් 
සටන්පාඨයක් හැටියට මිස, ඇත්තටම මැතිවරණයට මුහුණ දීෙම් 
වුවමනාෙවන් ෙනොවන බව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට 
නම් මැතිවරණය ඕනෑ.  

ෆයිසර් මුස්තාපා අමැතිතුමාට ෙකොයිතරම් මඩ ගැහුවත්, 
එතුමාට ෙම් මැතිවරණය ඉක්මනින් පැවැත්වීෙම් අවශ්යතාව 
තිබුණා. නමුත්, කණ්ඩායම් සහ පක්ෂ ගණනාවක් එක්ක එතුමාට 
සාකච්ඡා කරන්න තිබුණා. ඒ සාකච්ඡාවලින් පසුව එතුමා ෙම් 
සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ඩලස් අලහප්ෙපරුම 
මන්තීතුමා නැවත වරක් පැරදුණා. එතුමා කිව්වා,  මෑත ඉතිහාසෙය් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වැඩිම සංෙශෝධන ගණනාවක් ෙගන එන 
පනත් ෙකටුම්පත ෙම් පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත කියලා. නැහැ, ඒක වැරැදියි. ෙහට 
ෙගන එන්නට නියමිත  ෙද්ශීය ආදායම් පනත් ෙකටුම්පත ඊටත් 
වඩා සංෙශෝධන ගණනාවක් සහිත පනත් ෙකටුම්පතක්. ඒ නිසා 
ෙම් ෙවලාෙව් එෙහම ගණන් වරද්දා ගන්න ෙහොඳ නැහැ. ෙකොච්චර 
සංෙශෝධන ෙගන ආවත් ඒවා වඩාත් ෙහොඳ, කාටත් සාධාරණ 
ෙවච්ච ඒවා ෙවන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  පහළ මට්ටෙම්, ෙකොට්ඨාස 
මට්ටෙම් මන්තීවරයා ෙතෝරාගන්නා මැතිවරණෙය්දී ඉතාම 
ෙහොඳින් ගමට කිට්ටු, ගෙම් ජනතාවට කිට්ටු, ගෙම් මළ ෙගදර, 
ෙකොටහළු ෙගදර, මගුල් ෙගදර යන,  ඒ අය ෙවනුෙවන් ෙපනී 
සිටින, ඒ වාෙග්ම ගෙම් ළිඳ, පඩි ෙපළ, පාර, ෙකොන්කීට් පාර හදන  
මන්තීවරෙයක් ගෙම් මිනිසුන්ට ඕනෑ කරන විධියට ෙතෝරා 
ගන්නට අවශ්ය කරන පරිසරය දැන් හදලා දීලා තිෙබනවා. මනාප 
ඡන්ද කමෙය්දී වාෙග් එක පාරට සල්ලි වපුරලා එක් ෙකෙනකුට 
දිනන්න පුළුවන් කමය දැන් නැති කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම දැන්  කථාව අවසාන 

කරනවා.   

මනාප ඡන්ද කමය නැති කිරීම සඳහා foundation එක දමපු 
බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ෙම් අවස්ථාෙව්දී ස්තුති කරන්න ඕනෑ. 
නමුත් එතුමා සීමා නිර්ණය වරද්දා ගත්තා. ඒ සීමා නිර්ණය 
නිවැරදි කරන්න කටයුතු කරපු ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා 
ඇමතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් කටයුත්ත ඉතා ෙහොඳින් කරන්න 
ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමාට නායකත්වය සහ මඟෙපන්වීම කරපු 
අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, 
අගමැතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවන අතර,ෙහට දිනෙය්  අපි සියලු 
ෙදනාම එකතු ෙවලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරමු.  බැසිල් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් මූලික පනත ෙගෙනන ලද ෙවලාෙව් කිසි 
ෙකෙනක් ඊට විරුද්ධ වුෙණ් නැහැ. එය ඒකඡන්දෙයන් එය 
සම්මත කළා. ඒ නිසා ෙහට දිනෙය්දීත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
ඒකඡන්දෙයන් සම්මත කරමු කියා ෙයෝජනා කරමින් මා නිහඬ 
වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[பி.ப. 4.32] 

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதா்தல்கள் தி த்தச் சட்ட லம் 
ெதாடர்பான என  க த் க்கைள இந்த இடத்தில் பதி ெசய்ய 
வாய்ப்பளித்தைமக்கு நன்றி ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதா்தல்கள் தி த்தச் 
சட்ட லமான  ன்  பிரதான விடயங்கைள 
உள்ளடக்கி ள்ள . அதில் ஒன் , ெதாகுதிவாாியாக அல்ல  
வட்டாரவாாியாக 60 சத தமான உ ப்பினர்கைள ம் 
விகிதாசார அ ப்பைடயில் 40 சத தமான 
உ ப்பினர்கைள ம் ெதாி ெசய்தல்; இரண்டாவ , 
ேவட்பாளர் பட் ய ல் ெபண்க க்கு 25 சத தமான 
இடத்ைத வழங்குதல்; ன்றாவ , ேவட்பாளர் பட் ய ல் 
இைளஞர்க க்கு 30 தமான இடத்ைதக் ெகா த்தல். 
ேவட்பாளர் பட் ய ல் ெபண்க க்கு 25 சத தமான 
இடத்ைத அளிப்பதான  உண்ைமயிேல வரேவற்கத்தக்க ஒ  
விடயமாகும். ஏெனன்றால், இந்த நாட் ன் ெமாத்தச் 
சனத்ெதாைகயில் ஆண்கைளவிட அதிக தத்தில் 
காணப்ப கின்ற ெபண்க க்கு இந்தப் பாரா மன்றத்தில் 
ஏறத்தாழ 6 சத தமான ஆசனங்கேள கிைடத்தி க்கின்றன. 
அேதேபான்  மாகாண சைப மட்டங்களில் ஏறத்தாழ நான்கு 

த ம் உள் ராட்சி மட்டங்களில் ஏறத்தாழ 4 - 5 த ேம 
காணப்ப கின்றேவைளயில், ெபண்க க்கான அந்த 
வாய்ப்பிைன 25 தமாக உயர்த்தியி ப்ப   ஒ  

ற்ேபாக்கான ெசயற்பாடாகும். அதற்காக நாங்கள் ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கைளப் பாராட் கின்ேறாம்.  

அேதேவைள, இைளஞர்க க்கான வாய்ப்பிைன 30 
சத தமாக உயர்த் தல் என்ற விடயத்தில், என்ைனப் 
ெபா த்தமட் ல், அந்த விகிதாசாரத்திைன - வாய்ப்பிைன 
ேம ம் அதிகாிப்பேத ெபா த்தமானதாக இ க்குெமன 
எண் கிேறன். கிராமிய மட்டங்கைள - பிரேதச மட்டங்கைள 
எ த் க்ெகாண்டால், அங்குள்ள இைளஞர்க ம் ச கத் க்கு 
ஒ  பங்களிப்ைப வழங்கேவண் ம் அல்ல  அரசிய ல் 
பங்ெக த் க்ெகாள்ள ேவண் ம் என்ற அ ப்பைடயில் 
ெசயற்ப கின்றார்கள். இவ்வாறான இைளஞர்க க்கும் 
நாங்கள் சந்தர்ப்பம் வழங்கேவண் ம். இவர்க க்கு ஆரம்ப 
அரசியல் பயிற்சிகைள வழங்குகின்ற, ஆரம்ப ச கத் க்கான 
பங்களிப்ைப வழங்குகின்ற சைபகளாக உள் ராட்சிச் 
சைபகள் காணப்ப கின்றன. இவற்றில் பிரேதச சைபகள், நகர 
சைபகள், மாநகர சைபகைளக் குறிப்பிட் க் கூறலாம். எனேவ, 
இச்சைபக க்கூடாக இைளஞர்கைள அரசியல் 
பங்குதாாிகளாக மாற்றி, ஜனநாயக பங்குபற் த க்கு 
உாியவர்களாக்கும்ேபா , அ  ஜனநாயகத்ைதப் பலப்ப த்  
வதற்கு உதவியாக இ க்கும். அேதேபான் , ெபண்கைள ம் 
உள் ராட்சிச் சைபகளி டாக அரசிய க்குக் ெகாண்  
வ கின்றெபா , அவர்க ம் தங்கள  பிரச்சிைனகைள 
ஆரம்ப அரசியல் களங்களாக அைமந்தி க்கின்ற இந்தச் 

சைபக க்கூடாக ெவளிக்ெகாண்  வ வதற்கு வாய்ப்  
ஏற்ப ம். எனேவ, இப்ப யான ற்ேபாக்கான தி த்தங்கைள 
நாங்கள் உண்ைமயில் வரேவற்கின்ேறாம்.   

அேதேவைள, இன் ெமா  விடயத்திைனச் ெசால்ல 
ேவண் ம். வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களில் உள்ள 
மாவட்டங்கள் கடந்த காலத்தில் த்த அனர்த்தத்தினால் 
பாதிக்கப்பட்டைவயாகும். அந்த மாவட்டங்களில் த்தம் 
நைடெபற்றேபா , அபிவி த்திகள் பற்றிேயா அல்ல  
இப்ப யான தி த்தங்கள், மாற்றங்கள் பற்றிேயா 
சிந்திக்கக்கூ ய கால அவகாசம் காணப்படவில்ைல. ஆனால், 
இன்  த்தம் தணிந்த நிைலயில் நீண்டகாலமாகச் 
ெசய்யப்படாத மாற்றங்கள், தி த்தங்கள், அபிவி த்திகள், 
எதிர்பார்ப் க க்குப் பதிலளிக்கேவண் ய ேதைவயி க் 
கின்ற .   

இன்ைறய நிைலயில் மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 12 
உள் ராட்சிச் சைபகள் காணப்ப கின்றன. இந்த 
உள் ராட்சிச் சைபகளில் ஒ  மாநகர சைப, இரண்  நகர 
சைபகள், 9 பிரேதச சைபகள் உள்ளடங்குகின்றன. 
அேதேபான்  14 பிரேதச ெசயலகங்கள் காணப்ப கின்றன. 
ஒப்பீட்  ாீதியாக 14 பிரேதச ெசயலகங்க க்கு 12 
உள் ராட்சி சைபகள் காணப்ப கின்றன. இந்த இடத்தில் 
நான் ஒ  விடயத்ைதச் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  அ  
நீண்டகாலமாக இந்தச் சைபயில் பிரஸ்தாபிக்கப்ப கின்ற ஒ  
விடயம். அதாவ , ஏறா ர்ப்பற்  என்ற ஒ  பிரேதச சைப 
அங்கு காணப்ப கின்ற . இ  ஏறத்தாழ மட்டக்களப்பின் 
நிலப்பரப்பில் 26 தமான நிலப்பரப்ைபக் ெகாண்ட ஒ  
பிரேதசம். அந்தப் பிரேதச சைப அைமந்தி க்கின்ற 
இடத்தி ந்  ப ைள தி வழியாகப் ல் மைலவைர 40 
கிேலாமீற்ற க்கு ேமற்பட்ட ரத்ைத அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்ட ஊர்கள் அந்தப் பிரேதச சைபக்கு 
உட்பட் க்கின்றன. அந்தப் பிரேதச சைபயான , ஒ  நகைர 
ைமயமாகக் ெகாண்டதாக அைமந்தி க்கின்ற . அேதேவைள, 
அந்த இடத்தி ந்  நீண்ட ரத்தி ள்ள ல் மைல 
வைரயில்  இ க்கின்ற மிக ம் அபிவி த்தியில் குன்றிய 
கிராமங்கைள அ  உள்ளடக்கியி க்கின்ற .  

நான் ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்ட ள்ளிவிபரத்தின்ப  அங்கு 
14 பிரேதச ெசயலகங்கள் இ க்கின்றன; 12 பிரேதச சைபகள் 
இ க்கின்றன. ஏறா ர்ப்பற்  என்ற பிரேதச சைபைய 
எ த் க்ெகாண்டால், அவர்கள் 40-45 கிேலாமீற்ற க்கு 
அப்பால் ெசன்  தங்க ைடய பணிகைளக் கவனிக்க 
ேவண் யவர்களாக இ க்கின்றார்கள். எனேவ, ப ைள 

தியில் அபிவி த்தி அைடயாமல் காணப்ப கின்ற அந்த 
குக்கிராமங்கைள, த்தத்தால் கனதியாகப் பாதிக்கப்பட்ட 
அந்த கிராமங்கைள அபிவி த்தி ெசய்யேவண் ய தார்மீகப் 
ெபா ப்  இந்த நல்லாட்சி அரசுக்கு இ க்கின்ற . அந்த 
அ ப்பைடயில் ப ைள தியில் அைமந்தி க்கின்ற 
அபிவி த்தியைடயாத அந்த கிராமங்கைள- த்தத்தால் 
பாதிக்கப்பட்ட அந்தக் கிராமங்கைள ேநாக்கி, நீண்ட காலமாக 
வி தைலப் களின் கட் ப்பாட் ந்த அந்த 
கிராமங்கைள ேநாக்கி நல்லாட்சிக் கரத்ைத - அபிவி த்திக் 
கரத்ைத  நீட்டேவண் ம். அவ்வாறாக இ ந்தால் நிச்சயமாக 
அந்த பிரேதசத்திற்ெகன ஒ  பிரேதச சைபயிைன 
பிரத்திேயகமாக அைமக்கேவண் ய ஒ  ேதைவ இ க்கும். 
குறிப்பாக, அ  கர யனா  பிரேதசம் சார்ந்த பிரேதச 
சைபயாக அைமயலாம். அதன் லம் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்க க்கு, அபிவி த்திகைள எதிர்பார்த்  நிற்கின்ற 
மக்க க்கு, அபிவி த்திகளில் தாங்க ம் பங்குதாரர்களாக 
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ஆக ேவண் ெமன்  எதிர்பார்க்கின்ற இைளஞர்க க்கு 
நாங்கள் வாய்ப்பிைன அளித்தவர்களாக மா ேவாம். ஆகேவ, 
ஏறா ர்ப்பற்  பிரேதச சைப நகரத்ைத ைமயமாகக் 
ெகாண் ப்பதால் அங்கு ஒ  நகர சைபயிைன ம் 
குக்கிராமங்கள் காணப்ப கின்ற பிரேதசங்க க்ெகன ஒ  
பிரேதச சைபயிைன ம் அைமக்கேவண் ய ெபா ப்  
அரசாங்கத் க்கு இ க்கின்றெதன இவ்ேவைளயில் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். 

அேதேபான்  இன் ெமா  விடயம் இ க்கின்ற . 
அதாவ , கிரான் பிரேதசத்ைத ைமயமாகக்ெகாண்ட ஒ  
பிரேதச ெசயலகம் இ க்கின்ற . அ  24 சத தத் க்கும் 
அதிகமான நிலப்பரப்ைப ைடய பகுதிகைளக் ெகாண் க் 
கின்ற . அங்ேக தமிழீழ வி தைலப் களின் 
கட் ப்பாட் க்குள் இ ந்த, த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பல 
பிரேதசங்கள் அபிவி த்தி குன்றியதாகக் காணப்ப கின்றன. 
அேதேவைள, ேகாறைளப்பற்  ெதற்கு பிரேதச ெசயலகப் 
பிாிவில் எந்தெவா  பிரேதச சைப ம் அைமக்கப்படாத 
நிைலைம காணப்ப கின்ற . இ பற்றிய விடயங்கள் கடந்த 
காலத்தில் ன்ென க்கப்பட் ந்தா ம் விைள  ச்சியமாக 
இ க்கின்ற . அதன்ப , ேகாறைளப்பற்  ெதற்கு பிரேதச 
ெசயலகப் பகுதியில் எந்தெவா  பிரேதச சைப ம் அைமக்கப் 
படவில்ைல. ஆனால், அந்த நிலப்பரப்  அகன்றதாகக் 
காணப்ப வேதா , அதில் பல வறிய கிராமங்க ம் 
காணப்ப கின்றன. எனேவ, அந்தக் கிராமங்கைள அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்கும் த்த காலத்தில் அவஸ்ைத ற்றி ந்த 
இைளஞர்கைள அந்த அபிவி த்தியின் பங்குதாரர்களாக 
மாற் வதற்கும் அரசியல் பங்காளர்களாக மாற் வதற்கும் 
ஏற்றவிதத்தில், கிரான் பிரேதசத்தில் ஒ  திய பிரேதச 
சைபைய அைமக்கேவண் ய ேதைவயி க்கின்ற . 
ஏற்ெகனேவ, அங்கு பிரேதச ெசயலகம் இ ந்தா ம் பிரேதச 
சைப இல்லாத ஒ  பிரேதசமாக இ க்கின்ற .  

அேதேபான்  க வாஞ்சிக்கு  பிரேதச சைப ம் நகரத்ைத 
ைமயமாகக் ெகாண்  உ வாக்கப்பட் க்கின்ற . எனேவ, 
அந்தப் பிரேதச சைபயிைன ம் நகர சைபயாகத் தர யர்த்த 
ேவண் ய நிைலைம இ க்கின்ற . கடந்த காலத்தில் 
அங்குள்ள மக்கள் த்த நிைலைமகைளயிட் ச் சிந்தித் க் 
ெகாண் ந்ததனால், அங்கு எந்தவிதமான தர யர்த்தல்கேளா 
அபிவி த்திகேளா ெசய்யப்படவில்ைல. அேதேவைள, 

த்தத்ைத அ பவிக்காத பல பிரேதசங்களி ள்ள பிரேதச 
சைபகள் நகர சைபகளாகத் தர யர்த்தப்பட் க்கின்றன. 
அைவ அங்குள்ள மக்களின் பங்குபற் தலால் ஏற்ப த்தப் 
பட்டன. ஆகேவ, த்தமில்லாத இந்தச் சூழ்நிைலயில் 
இப்ப யான பிரேதசங்களில் மாற்றங்கைள ம் 
அபிவி த்திகைள ம் ெசய்ய ேவண் யி க்கின்ற . ஆனால், 

த்தத்தின் பின்ன ம் இந்தப் பிரேதசங்கள் றக்கணிக்கப்ப  
கின்றன; பார்க்கப்படாமல் -கவனிக்கப்படாமல் இ க்கின்றன 
என்ற குற்றச்சாட் க்கள் ன்ைவக்கப்ப கின்றேபா , அந்த 
இைளஞர்கள், வதிகள் மத்தியில் ஏற்ெகனேவ காணப்பட்ட 
விரக்தி மனப்பாங்கு மீண் ம் ஏற்ப வதற்கு வாய்ப்  
இ க்கின்ற . இந்த நல்லாட்சிக் காலத்தில், 
இப்பிரேதசங்கைளப் பிரத்திேயகமாக, விேசடமாகக் 
கவனத்திற்குட்ப த்தி, உளாீதியாகப் பாதிக்கப்பட் க்கின்ற, 
விரக்தியின் விளிம்பில் இ க்கின்ற இைளஞர், வதிகைள 
அந்தச் சைபகளின் பங்குதாாிகளாக மாற்றி, அவற்றிைன 
அபிவி த்தி ெசய்கின்ற ஏற்பா கள் விைரவில் 

ன்ென க்கப்பட ேவண் ம். த்தம் தணிந்  தற்ேபா  எட்  
வ டங்கள் கடந் ம் அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள், 
நல்லாட்சியின் பிரதிப ப் க்கள் என்பன அந்தப் 
பிரேதசங்கைள எட் க்கூடப் பார்க்கவில்ைல.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Please now wind up.  

 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
குறிப்பாக, மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 74 சத தம் தமிழ் 

மக்கள் வாழ்கின்றார்கள். உண்ைமயில் அந்தப் பிரேதசங்கள், 
விகிதாசார அ ப்பைடயில் பார்க்கின்றேபா , 25 தமான 
அபிவி த்திையக்கூட எட்டாத பகுதிகளாக இ க்கின்றன. 
எனேவ, இந்த நல்லாட்சிக் காலத்திலாவ  இவற்ைறக் 
கவனத்தில் எ த் , இந்தத் ேதர்தல் தி த்தச் சட்டத்ைத 
அ ல்ப த் வேதா  மட் மல்லாமல், திய சைபகைள ம் 
மற் ம் அபிவி த்திகைள ம் ஏற்ப த் மா  கூறி, அைம 
கின்ேறன். நன்றி.  
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ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, மிக 

நீண்ட காலமாகப் பலத்த எதிர்பார்ப் க க்கு மத்தியி ந்த 
உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதர்தல்கள் (தி த்தம்) சட்ட லம் 
இன்  நாடா மன்றத்தில் விவாதிக்கப்ப  கின்ற . கடந்த 
இரண்  ஆண் களாக இந்தச் சட்டத் தி த்தம் ைறயாக 
ேமற்ெகாள்ளப்படாைம காரணமாக உாிய ேவைளயிேல 
குறித்த ேதர்தைல நடத்தாைம, அேதேபால பல்ேவ பட்ட 
தி த்தங்க க்கு அ  உள்ளாக ேவண் யி ந்த நிைலயில் 
அதைனத் தி த்திய ைற ஏற் க்ெகாள்ளக் கூ யதா? 
ஏற் க்ெகாள்ள யாததா? என்ற விடயம் ஆகியைவ இந்த 
விவாதத்தில் பிரதான ேபசு ெபா ளாக இ க்கின்ற . 
எங்கைளப் ெபா த்தவைரக்கும் நாங்கள் அதி ந்  
ேவ பட்ட நிைலயில் இந்த விடயத்ைத அ க ேவண் ய 
கட்டத்திேல இ க்கின்ேறாம்.  

பிரேதச சைபகளினால் குறிப்பாக ெப ந்ேதாட்டங்கள் 
சார்ந்  ேசைவயாற்ற மா? என்ற ேகள்விைய 

ன்ைவத்ேத இந்தச் சட்ட லத்ைத நாங்கள் அ க 
ேவண் யி ந்த . அந்த அ ப்பைடயில் பார்க்கின்றெபா  
1987ஆம் ஆண் ன் 15ஆம் இலக்க பிரேதச சைபகள் 
சட்டத்தின் பிரகாரம் ெப ந்ேதாட்டப் பகுதிகளில் பிரேதச 
சைபகள் ேசைவயாற்ற யா  என்ற நிைலயில், குறித்த 
ேதர்தல் விகிதாசார ைறத் ேதர்தலாக இ ந்தாெலன்ன, 
ெதாகுதிவாாி ைறத் ேதர்தலாக இ ந்தாெலன்ன, 
கலப் ைறத் ேதர்தலாக இ ந்தாெலன்ன,  அ  எந்த 
விதத்தி ம் எங்கள் ச கத்திற்குப் ெபா த்தமில்லாத 
ஒன்றாகேவ நாங்கள் பார்க்க ேவண் ய சூழ்நிைல இ ந்த . 
இந்த நிைலயில், பாரா மன்ற உ ப்பினராகத் 
ெதாி ெசய்யப்பட்  2015ஆம் ஆண்  ெசப்ெரம்பர் மாதம் 
இந்தச் சைபக்குள் ச கமளித்த நான், இந்தப் பிரச்சிைனைய 
உணர்ந்தவனாக, 1987ஆம் ஆண் ன் 15ஆம் இலக்கப் 
பிரேதச சைபச் சட்டத்ைத த ல் தி த்த ேவண் ம் என்ற 
ேயாசைனைய சைப ஒத்திைவப் ேவைளப் பிேரரைணயாக 

ன்ைவத்ேதன். அதைன ஏற் க்ெகாண்ட மாகாண சைபகள் 
மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சர் அதற்கான ஏற்பா கைளச் 
ெசய் , சட்ட மாஅதிபர் திைணக்களத் க்கும் சட்ட வைரஞர் 
திைணக்களத் க்கும் அந்த ேயாசைனகைள 
அ ப்பியி ந்தார். அதற்கான நகல் தற்ேபா தான் எமக்குக் 
கிைடத்தி க்கின்ற .  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

பிரேதச சைபச் சட்டங்கள் தி த்தப்படாதவிடத் , 
எதிர்காலத்தில் குறித்த ேதர்தல் எந்த ைறயில் நடந்தா ம், 
நாங்கள் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற ெப ந்ேதாட்டப் பகுதி 
சார்ந்த மக்க க்கு அந்தப் பிரேதச சைபகள் லம் 
ேசைவயாற்ற யா . ஆகேவ, அந்தச் சட்டம் தி த்தப்பட  
ேவண் ம் என்ற நிபந்தைனேயா தான் நாங்கள் இன்ைறய 
விவாதத்தில் கலந் ெகாள்ள ேவண் யி க்கின்ற . 
இ ந்தா ம், நாங்கள் அைமச்சர்மீ  நம்பிக்ைக ெகாண் க் 
கின்ேறாம். இந்தச் சட்டத் தி த்தத்திற்கான நகல் தற்ேபா  
கிைடக்கப்ெபற்றி க்கின்ற . மிக விைரவில் அதைன ம் 
இந்தப் பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பித்  நிைறேவற்ற ேவண் ம். 
பத்  இலட்சம் வைரயான மக்கள் வாழ்கின்ற ெப ந்ேதாட்டப் 
பிரேதசங்க க்கும் ேசைவயாற்றக்கூ ய விதத்தில் இந்தப் 
பிரேதச சைபச் சட்டத்ைதத் தி த் கின்ற பட்சத்திேலேய 
எந்தவிதமான ேதர்தல் ைறயினா ம் எங்கள் மக்கள் 
பயன்ெப வார்கள். இ  நான் குறிப்பி ம் தலாவ  அம்சம்.  

இரண்டாவ  அம்சமாக இன் ெமான்ைறக் குறிப்பிட 
ேவண் ம். நான் வெர யா மாவட்டப் பிரதிநிதி என்ற 
வைகயிேல, அங்கு பிரேதச  ெசயலகங்கள் அதிகாிக்கப்பட 
ேவண் ம் என்ற என் ைடய ேகாாிக்ைக பல காலமாக 
இ ந்  வ கின்ற . இதைன நாங்கள் ெதாடர்ச்சியாக 
வ த்தி வந்ேதாம். 2012ஆம் ஆண்  இந்த எல்ைல மீள் 
நிர்ணயம் ெதாடர்பான நடவ க்ைககள் ன்ென க்கப்பட்ட 
ேபா , வெர யா மாவட்டத்தின் எல்ைல நிர்ணயம் 
சம்பந்தமான விடயம் மிகப்ெப ம் பிரச்சிைனயாக எ ந்த . 
அதன்ேபா , எல்லாக் கட்சிக ம் ஒன் ேசா்ந்  வெர யா 
மாவட்டச் ெசயலகத்தி டாக ஒ  ன்ெமாழிைவத் 
தயாாித்தன. நிர்வாக மட்டத்தில் மாவட்டச் ெசயலாளர் உட்பட 
அைனவ ேம இந்தப் பிரச்சிைனைய உணர்ந்தவர்களாக அந்த 

ன்ெமாழிைவயச் ெசய்தா ம் அ  எந்தளவி ம் 
நிைறேவற்றப்படவில்ைல. அதன் பின்னர், என  சைப 
ஒத்திைவப்  ேவைளப் பிேரரைணகளில் ஒன்றாக வெர யா 
மாவட்டத்தின் பிரேதச ெசயலகங்கள் அதிகாிக்கப்பட 
ேவண் ெமன்  ேகாாிக்ைக வி த் ம் தற்ேபா  ஒ  
வ டமாகின்ற . இ வைரக்கும் அதற்கான எந்தவிதமான 
ஏற்பா க ம் அைமச்சு மட்டத்தில் ெசய்யப்படவில்ைல. 
நாங்கள் பிரேதச ெசயலகங்களின் அதிகாிப்பி டாகப் பிரேதச 
சைபகள் தானாக அைம ம் என்  எதிர்பார்த்ேதாம். பிரேதச 
சைபகள் சட்டத்ைத ம் தி த் கின்ற பட்சத்தில், அந்தப் 
பிரேதச சைபகளி டாக நாங்கள் மைலயக மக்க க்குாிய 
வசதிகைளப் ெபற் க்ெகா க்க ம் என்ற நம்பிக்ைக 
எங்க க்கி ந்த .  இ ந்தேபா ம், பிரேதச ெசயலகங்கள் 
அதிகாிக்கப்படாத நிைலயில் தற்ேபா  இந்தத் தி த்தச் 
சட்ட லம் வந்தி க்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் பிரேதச சைபகைள 
அதிகாிப்பதற்கான ேகாாிக்ைகைய நாங்கள் அ த்தமாக 

ன்ைவக்க ேவண் யி க்கின்ற .  

இந்த ேவைளயில், ேநற்  நாங்கள் ெகௗரவ அைமச்சர் 
ைபசர் ஸ்தபா அவர்கைளச் சந்தித்  எம  பிரச்சிைனகைள 
எ த் க்கூறியதன் விைளவாக, அவ ைடய அைமச்சுக்கு 

வெர யா மாவட்டப் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கைள 
அைழத்  ேநற்  இர வைர அவர் எங்க டன் உைரயா , 

வெர யா மாவட்டத்தி க்கின்ற பிரேதச சைபகைள 12 
ஆக அதிகாிப்பதற்கு உடன்பா  ெதாிவித்தி க்கின்றார். 
அதற்குாிய அைமச்சரைவப் பத்திரத்ைதச் சமர்ப்பித்  
அதற்கான தீர்விைனப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கும் ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் உடன்பா  கண் ப்ப  குறித்  நாங்கள் 
அவ க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறாம்.  

இேதேபான் , பாரா மன்றத்தில் ன்ைவக்கப்பட்ட பிரேதச 
சைபச் சட்டத்ைத ம்  தி த்தம் ெசய் தந்தால் மாத்திரேம 
எங்கள் பிரேதசத் க்கு அதிகாிக்கப்பட இ க்கின்ற, உத்ேதச 
உ திப்பா  வழங்கப்பட் க்கின்ற இந்தப் பிரேதச 
சைபகளி டாக எம  மக்க க்குச் ேசைவயாற்ற ம். 
எனேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் அ  விடயத்தி ம் 
கவனம் ெச த்தி, இேதேபான்ற ஒ  சாதகமான தீர்ைவப் 
ெபற் க்ெகா ப்பாெரன்ற நம்பிக்ைக எங்க க்கி க்கின்ற .   

ன்றாவதாக, இந்த உள் ராட்சி மன்றத் ேதா்தல் ைற 
தற்ேபா  தி த்தப்பட் க் கலப்  ைறயாக 
வ கின்றெபா , அதைன நாங்கள் எவ்வா  எதிர்ெகாள்வ  
என்ப  ெதாடர்பாக ம் நாங்கள் விாிவாக ஆராய 
ேவண் யி ந்த . இந்த எல்ைல மீள்நிர்ணயம் ெசய்யப்பட்ட 
காலத்தில், அ  வ வைமக்கப்பட்ட காலத்தில், 
gerrymandering எனப்ப கின்ற ைறயிேல ஒ  கட்சி தனக்கு 
ஏற்றாற்ேபால், தன  ஆட்சிையத் ெதாடர்ச்சியாகக் கிராம 
மட்டத்தில் ைவத் க்ெகாள்ள ேவண் ம் என்ற வி ப்பத்தின் 
அ ப்பைடயில் தங்க க்கு ஏற்றவா  அரசியல் பலத்ைத, 
அதிகாரத்ைதப் பயன்ப த்தி இந்த வட்டார ைறகைளத் 
தீர்மானித்தெபா  நாங்கள் அதி ந்  எவ்வா  
வி ப வ  என்ப  ெதாடர்பில் க ைமயாகச் சிந்திக்க 
ேவண் யி ந்த .  இ ந்தேபா ம், அப்ேபா  அைமச்சு 
மட்டத்திேல இ ந்தவர்கள் அதற்கு எதிராகக் குரல் ெகா க்க 

யாத நிைலயில் 2012ஆம் ஆண் ச் சட்டத்தில் இந்தக் 
கலப்  ைறயில்தான் இந்தத் ேதா்தல் நடத்தப்ப ம் என்ற 
உ திப்பா  வந்த பின்னர், நாங்கள் இதற்கு இயன்றள  
தி த்தங்கைள ேமற்ெகாள்வத டாக எங்க க்குச் சாதகமாக 
அதைன ஆக்கிக்ெகாள்ள மா? என்ற யற்சியில் 
ஈ பட் ந்ேதாம். எனேவ, தி ம்ப ம் நல்லாட்சி 
அரசாங்கத்திேல அைமக்கப்பட்ட எல்ைல மீள்நிர்ணயக் 
கு க்கு ன்ெமாழி கைளச் ெசய்ேதாம்.  

எவ்வாெறல்லாம் எங்க க்கு அநீதி இைழக்கப்பட்டேதா, 
அவற்றிைனச் சாி ெசய்யக்கூ ய வைகயில் இந்த 

ைறைமக்குள் எங்க க்கு ஏற்றவைகயில் அந்தக் கு விடம் 
பல்ேவ  ன்ெமாழி கைளச் ெசய்தேபா ம், அந்தத் 
தி த்தங்கள் ைமயான அளவில் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்  
நைட ைறப்ப த்தப்படவில்ைல். ஆனா ம், ஏற்ெகனேவ 
இ ந்த அநீதியான ைறைம தற்ேபா  ஓரள க்ேக ம் 
சாிெசய்யப்பட் ள்ள . இந்த ைறைமயி டாக ஓரள க்கு 
நாங்க ம் பிரதிநிதித் வத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய ஓர் 
ஏற்பா  இடம்ெப வதற்கான தி த்தங்கைள நாங்கள் 

ன்னகர்த்தியி க்கின்ேறாம். அந்தவைகயிேல, எல்லா 
மாவட்டங்களி ம் ெதாகுதிவாாியாக ஒவ்ெவா  
வட்டாரத்தி ந் ம் பிரதிநிதிகைளத் ெதாி  ெசய்யக்கூ ய 
வாய்ப் க்கள் இல்லாதேபா ம், மைலயகத் தமிழ் மக்கள் 
ெசறிவாக வாழ்கின்ற பிரேதசங்களில்  வட்டார ைறயில் 
ெதாி ெசய்வதற்கு ன்ெமாழிந்தி க்கிேறாம். எஞ்சிய 40 

தம் விகிதாசார ைறயில் அைமவதன் காரணமாக, 
அவ்வா  பிரதிநிதித் வத்ைதப் ெப வதற்கான ஓர் 
ஏற்பாடாக அதைனக் க த்திற்ெகாண் , ைமயான 
வி ப்பத்ேதா  இல்லாத பட்சத்தி ம் நாங்கள் இந்த 

ைறைமக்குள் பங்ேகற்கேவண் யி க்கின்ற .   

ஏற்ெகனேவ, பிரேதச சைபச் சட்டத்தி டாக நாங்கள் 
ேதர்த ல் ேபாட் யிட் த் ெதாிவானேபா ம், அந்தப் பிரேதச 
சைபச் சட்டம் எங்க ைடய மக்க க்குச் ேசைவ ெசய்வதற்கு 
வாய்ப்பளிக்கவில்ைல. ஆனா ம் அந்தத் ேதர்த ல் நாங்கள் 
பங்ேகற்றி க்கின்ேறாம். எனேவ, அந்த அ ப்பைடயில் 
ேதா்த ல் பங்ேகற்ப  மாத்திரமல்ல, மக்க க்குச் 
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ேசைவயாற்றக்கூ ய வைகயில் பிரேதச சைபச் சட்டத்தில் 
தி த்தத்ைதச் ெசய் , பிரேதச சைபகைள அதிகாிக்குமா ம் 
ேகாாியி க்கின்ேறாம். அைவ நிைறேவற்றப்ப கின்ற 
ேவைளயில் கிைடக்கின்ற பிரதிநிதித் வத்தி டாக நாங்கள் 
ேசைவயாற்ற ம் என்ற நம்பிக்ைக டன் இந்த 

ைறைமக்கு ஆதர  ெதாிவிக்கேவண் யவர்களாக இ க்கின் 
ேறாம். எ  எவ்வாறாயி ம், எதிர்காலத்தில் ெகாண் வரப்ப  
கின்ற தி த்தங்கள் நைட ைறயில் எவ்வாறான  நன்ைமகைள 
எங்க க்குப் ெபற் க்ெகா க்கப்ேபாகின்றன என்பதில்தான் 
அதன் ெவற்றி தங்கியி க்கிற . 

கடந்த ஆட்சிக்காலத்தில் எேதச்சாதிகாரமாக எந்தவிதமான 
க ைண, கா ண்ய மின்றித் திட்டமிட்ட அ ப்பைடயில் 
அவர்க க்கு ஏற்றவா  வ வைமக்கப்பட்ட ைறைமைய 
மாற்றியைமத் , எங்க ைடய தி த்தங்கைள ஏற் க்ெகாண்  
அதைன நைட ைறப்ப த் வதற்கும் பிரேதச சைபகைள 
அதிகாிப்பதற்கும் நல்லாட்சி அரசாங்கம் உடன்பா  
ெதாிவித்தி க்கின்ற . அ  மட் மல்லாமல், பிரேதச சைபச் 
சட்டத்ைதத் தி த் வதற்கும் உடன்பா  எட்டப்பட் க்கிற . 
எனேவ, இ வைர கால ம் இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத் க்கு 
நாங்கள் அளித் வந்த அேத ஆதரவிைன நம்பிக்ைக ட ம் 
எதிர்பார்ப் ட ம் இந்த ைற ம் வழங்குவதற்குத் தயாராக 
இ க்கின்ேறாம். எம  எதிர்பார்ப்ைப ம் நம்பிக்ைகைய ம் 
உணர்ந் ெகாண்ட அரசாங்கம் - ஜனாதிபதி அவர்க ம் 
பிரதமர் அவர்க ம் அேதேபால ைறக்குப் ெபா ப்பான 
அைமச்சர்களான ைபசல் ஸ்தபா அவர்க ம் வஜிர 
அேபவர்தன அவர்க ம் - எம  ேகாாிக்ைகைய ஏற் , எம  
அரசியல் பலத்ைதப் ாிந் ெகாண் , அவற்றிைன 
நிைறேவற்றித் த வார்கெளன்ற நம்பிக்ைகேயா  இந்த 
உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதா்தல்கள் (தி த்தம்) சட்ட 

லத்திற்கு எம   ஆதரவிைன வழங்குகின்ேறாம். நன்றி.  

 
[අ.භා. 4.52] 

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (මහානගර හා 
බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Megapolis  and Western Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් රෙට් පළාත් පාලන  

ක්ෙෂේතෙය්  මැතිවරණ ෙවනසක් ඇති කර ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන ඉතාමත්ම වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක් 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම  ගැන මම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් යහ පාලන ආණ්ඩුව 
යටෙත්  ඉතා මහන්සිෙයන් සියලු පාර්ශ්වයන් ෙගන්වලා, කථා 
කරලා, ඒ අවශ්ය ෙවනස්කම් සිදු කරමින් ෙමය විසඳීම ගැන ගරු 
ජනාධිපතිතුමාට, ගරු අගමැතිතුමාට සහ ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා 
අමාත්යතුමාට  අපෙග් ස්තුතිය පිරිනමන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කථා 
කරන කාරණයක් තමයි ගමට බලය ලබා ෙදන එක.  අෙප් රෙට් 
ඉතිහාසය බලන විට  පණ්ඩුකාභය රජතුමාෙග් කාලෙය් සිට ගාම 
රාජ්ය කමයක් පැවතුණු බව අපි දන්නවා.  බිතාන්යයන් ඇවිල්ලා 
තමයි එම ගාම රාජ්ය කමය, නැත්නම් ගම් සභා කමය  අපට නැති 
කෙළේ. නමුත් ඇති වුණු කැරලි ෙකෝලාහල හා අෙනකුත් කාරණා 
නිසා  බිතාන්යයන් ඉතා ෙකටි කාලයකදී වටහා ගත්තා, ෙම් රට 
පාලනය කරන්න නම් ඒ පැරණි විමධ්යගත ඒකකය අවශ්යයි 
කියලා. ඒ අනුව ගම පාලනය කිරීම සඳහා ඒ අය විසින්ම නැවත 
ගම් සභා කමය ස්ථාපිත කළා. ඒ අනුව එක්තරා අතකට ගමට  
නායකෙයක් - ෙද්ශපාලන නායකෙයක්- පත් කර ගැනීම සඳහා 

අවස්ථාව ලැෙබන ෙම් අවස්ථාව, ඉතිහාසෙය් ඇති වුණු ඒ 
පරිණාමීය අවස්ථාෙව් වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් හැටියට අපි 
සලකනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම්කටම අනුබද්ධව රජය විසින් සකස් කර 
තිෙබනවා ගාම රාජ්ය පනත් ෙකටුම්පත. ඒ මඟින් සංවර්ධන 
ක්ෙෂේතෙය් කිසියම් ආකාරයක උපෙද්ශන ෙසේවාවක් ලබා 
ගැනීමට ෙම් පාෙද්ශීය සභාවලට හැකියාව ලැෙබනවා. ඒ අනුව 
පෙද්ශෙය් ආගමික නායකත්වය, වෘත්තීය නායකත්වය; 
විදුහල්පතිවරු සහ අෙනකුත් අය මැදිහත් ෙවලා පෙද්ශෙය් 
සංවර්ධනය පිළිබඳව උපෙද්ශාත්මක ෙසේවාවක් පාෙද්ශීය සභාවට 
ලබා ෙදන්න, තමන්ෙග් ගෙම් නිෙයෝජිතයාට ලබා ෙදන්න ඒ 
පනත තුළිනුත් හැකියාව ලැෙබනවා. ෙබොෙහෝ පෙද්ශවල 
සංවර්ධනෙය්දී සිදු ෙවනවා යයි කියන විශාල දූෂණයන් වළක්වා 
ගැනීමටත්, තමන්ෙග් ගෙම් සංවර්ධනෙය් පමුඛතා ෙතෝරා 
ගැනීමට, ගෙම් පුද්ගලයන්ට, ගෙම් කමිටුවලට හැකිවීමත් ඒ 
මඟින් සිදු ෙවනවා ඇති. ඒ අනුව ෙමය සම්පූර්ණ වන්ෙන්, 
පරිපූරකයක් ෙලස ඒ ගාම රාජ්ය පනත් ෙකටුම්පතත් ෙගනැල්ලා  
ඒකත් ස්ථාපිත කිරීෙමන් පසුව කියන එක මම කියන්න ඕනෑ.  

ෙමහි තවත් පැත්තක් තිෙබනවා. හැෙමෝම ෙම් 
අනුපූරකතාවාදය කියලා එකක් ෙගනැල්ලා සෑම ක්ෙෂේතයකින්ම 
ගමට උපරිම බලය ෙදන්න ඕනෑ කියලා ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. 
ෙම්ක අපි ඉතා පෙරස්සමින් සලකා බැලිය යුතු ෙදයක්.  ඉතා 
පැහැදිලිවම ආණ්ඩුවක, රටක, රාජ්යයක ආර්ථික පතිපත්තිය, 
සංවර්ධන පතිපත්තිය ෙමොකක්ද කියලා බලලා ඒ අනුව අපි අෙප් 
ෙද්ශපාලන රටාව ෙතෝරා ගන්න ඕනෑ. එෙහම නැති වුෙණොත් ඒ 
සංවර්ධන පතිපත්තිය, ආර්ථික පතිපත්තිය එක්ක ෙද්ශපාලන 
රටාව ගැෙටන්න පටන් ගන්නවා.  

අපි ගත්ෙතොත් ඉන්දියාෙව් අද ගාම රාජ්ය කමය; පංචායත් 
කමය තිෙබනවා. ඒ කමය ඇති වුෙණ් ගාන්ධිවාදී ආර්ථික 
පතිපත්තියත් එක්කයි; රට ස්වයංෙපෝෂිත ෙවන්න ඕනෑ, රෙට් සෑම 
පෙද්ශයක්ම ස්වයංෙපෝෂිත ගාම ඒකකයක් ෙවන්න ඕනෑ කියලා 
ගාන්ධිතුමා කල්පනා කළ නිසා. ඒ වාෙග්ම ඒ සම්බන්ධෙයන් 
අවශ්ය තාක්ෂණය ඒ කාලෙය් දියුණු කළා. ඒකට කිව්වා "ජුගාඩ් 
තාක්ෂණය" කියලා. විෙශේෂෙයන්ම 1991දී නරසිංහ රාඕ පාලනය 
යටෙත්  ඉන්දියාෙව් ආර්ථික කමය  විවෘත වුණාට පස්ෙසේ  
ඉන්දියාව කල්පනා කළා, තවදුරටත් ෙම් ස්වයංෙපෝෂිත ගාන්ධිවාදී 
ආර්ථිකය ෙගන යන්න බැහැයි කියලා.  

අද ඉන්දියාෙව් අගාමාත්යතුමාට මුහුණ ෙදන්න සිදුෙවලා 
තිෙබන පධානම පශ්නය තමයි ගාන්ධිවාදී පරිපාලන ආකල්පත්, 
එතුමාෙග් නූතනවාදී සංවර්ධන රටාවත් ගැෙටන එක. ඒ නිසා 
අපිත් ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න නම් අපි ෙගන යන්න 
හදන්ෙන් නූතනවාදී ආර්ථික රටාවක් නම්; රට ඉදිරියට ෙගන 
යන්න හදන්ෙන් නෙවෝත්පාදන දැනුම පදනම් කර ගත් 
ආර්ථිකයක් ඔස්ෙසේ නම්; කර ෙගන යන්ෙන් අපනයනය ඉලක්ක 
කර ගත් කියාවලියක් නම්; අපි යන්ෙන් ඒ සඳහා ආෙයෝජකයන් 
කැඳවන්න නම් ගමට බලය දීම තුළ ඒ ආෙයෝජකයින් නිසා ඉඩම් 
මිල දී ගැනීෙම්දී, පරිසර වාර්තා ගැනීෙම්දී හා අෙනකුත් 
කටයුතුවලදී අෙනක් අයට බාධා එල්ල ෙවනවා නම් ඒ ආර්ථිකය 
ඇණහිටිනවා. ආසියාෙව් ෙබොෙහෝ රටවලට තමන්ෙග් සංවර්ධනය 
ඉදිරියට ෙගන යාමට බාධා ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඔවුන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන ව හයයි කියන එක ඉතා පැහැදිලියි. ඒ නිසා ෙමහිදී 
අපි ඉතාමත් සැලකිලිමත් ෙවන්න ඕනෑ. ගමට බලය ෙදන්න ඕනෑ, 
නමුත් ඒක අෙප්  ආර්ථික රටාවට බාධාවක් ෙනොවන ආකාරයට ඒ 
කටයුත්ත කරන්න ඕනෑ කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව් ෙයෝජනා 
කරන්න කැමැතියි. 

ෙම් පාෙද්ශීය සභා සහ ඒ පාෙද්ශීය සභා ඇතුෙළේ ගාමීය 
මට්ටෙම් ඒකක ශක්තිමත් කිරීම තුළින් ෙම් රෙට් කිසියම් 
ආකාරයකට ජන වාර්ගික විවිධත්වය, සංස්කෘතික විවිධත්වය තුළ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබන ඇතැම් ගැටලු විසඳා ගැනීමට, ඒ අනන්යතාවන් විසඳා 
ගැනීමට හැකියාවක් ලැෙබන බවත් පකාශ කරන්නට ඕනෑ.  

උදාහරණයක් හැටියට, ලංකාෙව් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ''ජන 
වාර්ගික පශ්නය'' කියලා කියනවා. මම නම් ඒක විශ්වාස 
කරන්ෙන් නැහැ. නමුත්, අෙප් රෙට් 2012 ෙදමළ ජනගහනය 
ගත්තාම මිලියන 2.2යි; පතිශතයක් හැටියට 11.2යි. ෙම් මිලියන 
2.2න් එක මිලියනයක් පමණයි උතුරු පළාෙත් ජීවත් ෙවන්ෙන්. 
උතුරු පළාතට ෙෆඩරල් කමය දක්වා බලය ෙබදුවත්, ෙදමළ 
ජනතාවෙගන් සියයට 50යි ඒ පෙද්ශෙය් ජීවත් ෙවන්ෙන්. රෙට් 
ෙසසු පෙද්ශවල විවිධ තලවල තමයි ලාංකීය ෙදමළ ජනයා ජීවත් 
ෙවන්ෙන්. උතුරට බලය ෙබදීම නිසා ඒ අයෙග් සංස්කෘතික සහ 
අෙනකුත් කාරණා සම්බන්ධෙයන් පශ්න විසෙඳන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
සභාෙව්ත් ඒ ගැන සාකච්ඡා වුණා. ඉන්දියානු සම්භවයක් සහිත 
ෙදමළ ජනයා 850,000කට ආසන්න පමාණයක් ජීවත් වනවා. ඒ 
ජනතාවෙගන් 480,000යි මධ්යම පළාෙත් ජීවත් ෙවන්ෙන්. ෙසසු 
ජනතාව ජීවත් ෙවන්ෙන් රෙට් ෙසසු පළාත්වල, විෙශේෂෙයන් 
බස්නාහිර, සබරගමුව, ඌව වැනි පළාත්වලයි. ඒ අයට බලය ලබා 
ගන්න විෙශේෂෙයන් ඒකකයක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම, එයට අනුව ශී 
ලංකාෙව් මුස්ලිම් ජනගහනය ආසන්න වශෙයන් ලක්ෂ 19ක් 
පමණ ෙවනවා. -මිලියන 1.9ක්- ෙම් මිලියන 1.9ක ජනගහනෙයන් 
570,000යි නැ ෙඟනහිර පළාෙත් ජීවත් ෙවන්ෙන්. මුස්ලිම් ජනයාට 
නැ ෙඟනහිර පළාතට බලය දුන්නාය කියලා, මුස්ලිම් ජනයාෙග් 
පශ්නය විසෙඳන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඒ ෙගොල්ලන් විසිරුණු ජන 
කණ්ඩායමක් හැටියටයි ඉන්ෙන්. ෙම් ගරු සභාෙව්දී ෙම් ගැන 
ෙබොෙහොමයක් ෙයෝජනා ෙගනාවා. ඒ අනුව, ජන වාර්ගික සාධකය 
පමණක් ෙනොෙවයි, ආර්ථික සාධක, භූෙගෝලීය සාධක, ඒ වාෙග්ම 
සංස්කෘතික සාධක පදනම් කරලා, විධිමත් විධියට ෙම්වා සීමා 
නිර්ණය කරලා අපි අලුත් ව හයක් හදා ගත්ෙතොත්, රට පුරා සිටින 
ෙම් සංස්කෘතික අනන්යතාව විසිරුණු ජන කණ්ඩායම්වලට නව 
නිෙයෝජනයක් ලැෙබනවාට සැකයක් නැහැ. ඒ නිසා අෙප් ඊළඟ 
පියවර විය යුත්ෙත්, ඊළඟ මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ ෙම් කුඩා කුඩා 
ඒකකවලට අමතරව පධාන ඒකක නැවත පතිසංවිධානය කිරීමයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා සමහර පෙද්ශවල 
ජනගහනය ලක්ෂ ෙදකහමාරට, ලක්ෂ තුනට එක පාෙද්ශීය 
සභාවයි තිෙබන්ෙන් කියලා. සමහර පෙද්ශවල තිස්, හතළිස්දහසට 
එක පාෙද්ශීය සභාවයි; සමහර පෙද්ශවල වර්ග සැතපුම් හතරට, 
පහට එක පාෙද්ශීය සභාවයි; සමහර පෙද්ශවල වර්ග සැතපුම් 
සියයටත් එක පාෙද්ශීය සභාවයි. ඒ වාෙග්ම, සංවර්ධනමය 
වශෙයන්, ජල කළමනාකරණය පැත්ෙතන්, ෙම් හැම පැත්ෙතන්ම 
-සම්පත් පැත්ෙතන්- ගත්තාම, එවැනි ආකාරයට පසුගාමී වුණු 
පාෙද්ශීය සභා තිෙබනවා, ශක්තිමත් පාෙද්ශීය සභා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා, කිසියම් විද්යාත්මක කමෙව්දයක් අනුගමනය කරලා නව 
පාෙද්ශීය සභා ව හයක් හදන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නගර සභා, නාගරීකරණ 
ආයතන හැදීම සඳහා නව පතිපත්තියක් අෙප් ගරු ඇමතිතුමා 
කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ගරු 
ඇමතිතුමාට මම ස්තුතිවන්ත වනවා. එක් එක්ෙකනාෙග් 
ෙද්ශපාලන වුවමනාවන් මත, ෙද්ශපාලන ශක්තිය මත තමන්ෙග් 
පෙද්ශ නගර සභා හැටියට පකාශයට පත් කරනවා ෙවනුවට, යම් 
නිර්ණායක පද්ධතියක් මත නගර සභා, නාගරික ආයතන හඳුන්වා 
දීමට එතුමා කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒකත් අතිශය වැදගත් 
කරුණක් හැටියට මම හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් මිථ්යාවක් 
තිෙබනවා. ඒ මිථ්යාව තමයි, ෙම් රෙට් නාගරික ජනගහනය 
සියයට 18යි කියන එක. ෙම් රෙට් නාගරික ජනගහනය සියයට 
18යි කියලා හදලා තිෙබන්ෙන් කිසිම පතිපත්තියකට අනුව 

ෙනොෙවයි, නගර සභාවල සිටින ජනගහනය ගැන කල්පනා කර 
බලායි. නමුත්, නාගරික ජනගහනය පිළිබඳ අපි නිර්ණායක 
හැදුෙවොත්; නාගරික වැසිෙයක් කියන්ෙන් කවුද කියන එක පිළිබඳ 
නිර්ණායක හැදුෙවොත්, ඔහුට පානීය ජල සම්පත ලැෙබනවාද, 
ඔහුට විදුලි බලය තිෙබනවාද, දුරකථන තිෙබනවාද කියලා 
බැලුෙවොත්, අද ලංකාෙව් ජනගහනෙයන් සියයට 50ක් නාගරික 
පහසුකම් භුක්ති විඳින පිරිසක්. එෙහම නම්, ෙම් පාෙද්ශීය සභා 
අතෙර් අඩුම ගණෙන් නගර සභා සියයට 50ක් තිෙබන්න ඕනෑ. 
නමුත්, එෙහම නැහැ. ඒ නිසා, විධිමත් කමෙව්දයකට අනුව නගර 
සභා හඳුනා ගැනීමත්, පාෙද්ශීය සභා හඳුනා ගැනීමත් අත්යවශ්යයි. 
නාගරික සංවර්ධනෙය් ඒ කඩ ඉම් ගැනත් සලකා බලමින්, ඉදිරි 
කාලෙය්දී සංෙශෝධනය කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම වැදගත් කාරණය 
තමයි, මැතිවරණය. ෙකෙසේ ෙහෝ මැතිවරණය පවත්වන්නට ඕනෑ 
නම්, ඇත්තටම ෙම් මැතිවරණය පවත්වන්න රජයට ඉඩ තිබුණා. 
නමුත්, පසු ගිය රජය විසින් වැදගත් ෙවනසක් ඇති කළා. ඒ 
අවස්ථාෙව් ෙබොෙහෝ පාෙද්ශීය සභාවල සභාපතිවරු, ආසන 
මට්ටමට තමන්ෙග් පාෙද්ශීය සභාව යනවාට, ඒ මට්ටෙමන් 
ඡන්දය පවත්වනවාට විරුද්ධ වුණා මට මතකයි. නමුත්, වැදගත් 
ෙවනසක් අපට ඇති කර ගන්න පුළුවන් වුණා. ෙම් පාෙද්ශීය සභා 
ඇතුෙළේ මහජන නිෙයෝජිකත්වයක් අවශ්යයි; අනුපාත කමයට 
ඡන්ද පවත්වනවා ෙවනුවට මහජන නිෙයෝජිකත්වයක් ගමට 
අවශ්යයි කියන එක පතිපත්තියක් හැටියට අනුමත කර ගන්න 
පනතක් ෙගෙනන්න පුළුවන් වුණා. 

දැන් ඒක තවදුරටත් ඉදිරියට ෙගන ෙගොස්, ශක්තිමත් 
මැතිවරණ කමයක තිෙබන කාරණයකට පත් කර ගැනීම සඳහා 
අපි යනවා. ඒ අනුව හැම ෙකනාම සතුටු කරන්න බැරි වුණත්, අපි 
සියලු ෙදනාෙග්ම ඒකමතිකත්වෙයන් පුළුවන් නම් ෙහට දිනෙය් 
අපි ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගත්ෙතොත්, අපට ඉතා 
ඉක්මනින් පාෙද්ශීය සභා මැතිවරණ පවත්වන්න ෙවනවා. එෙසේ 
පැවැත්විය යුතුයි. ෙම් රජෙය් මතය වන්ෙන්ත්, ගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් හා අගමැතිතුමාෙග් මතය වන්ෙන්ත් 
ජනතාවෙග් ඡන්ද අයිතියත් ෙම් ගමන්ම ශක්තිමත්ව ලබා දීමයි. ඒ 
නිසා ෙම්  මැතිවරණය පැවැත්වීම පමා වුෙණ්, ආණ්ඩුව එය පමා 
කරපු නිසා ෙනොෙවයි. වඩා විධිමත්, වඩා හරවත්, වඩා තිරසර, 
අනාගතයට ගැළෙපන ඡන්ද කමයක් එක්ක ෙම් කටයුත්ත කිරීමට 
අවශ්ය වූ නිසායි එෙසේ පමා වුෙණ්. ෙම් කියාවලියම අපට 
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දීත්, ඒ වාෙග්ම පළාත් සභා 
මැතිවරණෙය්දීත් අවශ්ය ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම් කියාවලිය ඉදිරියට 
ෙගන යාෙම්දී ගමට නිෙයෝජිතත්වයක්, තමන්ෙග් පෙද්ශයට 
නිෙයෝජිතත්වයක් අත්යවශ්ය ෙවනවා. එතැනදී ඇත්තටම මෙග් 
ෙපෞද්ගලික හැඟීම නම් ෙම් quota කමය ඒ තරම් වැදගත් 
කාරණයක් ෙනොෙවයි කියන එකයි. ෙම් quota කමයට කාන්තා 
නිෙයෝජිතත්වය ඇති කිරීම ෙහෝ තරුණ නිෙයෝජිතත්වය ඇති 
කිරීම ෙම් රෙට් ඒ තරම් පතිඵලදායක ෙවලා නැහැ. ඒක මම 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම් රෙට් 
කාන්තාවන්ට ඡන්ද අයිතිය ලබා ගැනීමට ෙහෝ මැතිවරණයකදී 
තරග කිරීමට කිසිම බාධාවක් නැහැ. ෙම් රෙට් වෘත්තීයෙව්දීන් 
ගත්තාම, අද සියයට හැටකට වඩා ෛවද්ය, නීතිඥ වාෙග්ම 
ගණකාධිකාරි හා පරිපාලන වෘත්තීන්වල ඉන්ෙන් කාන්තාවන්. 
එතැනදී ඔවුන්ට ඉදිරියට ඒමට කිසිම බාධාවක් ෙවලා නැහැ. 
ෙවනත් රටවල ෙමවැනි බාධා තිෙබන නිසා තමයි quota කම 
අනුගමනය කරන්ෙන්.  

කාන්තාවට ඡන්දය ඉල්ලා දිනන්න බැරි ඇයි? ඡන්ද කමය 
තුළ, ඡන්දය ලබා ගැනීමට යන කියාවලිය තුළ කාන්තාවට 
තිෙබන අපහසුතා නිසායි එෙසේ සිදු වන්ෙන්. අප කළ යුත්ෙත් එම 
අපහසුතා ඉවත් කිරීමයි. විෙශේෂෙයන්ම අද ඇති ෙවලා තිෙබන ෙම් 
තාක්ෂණ විප්ලවය එක්ක, විෙශේෂෙයන්ම සුමට තාක්ෂණය -soft 
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technology - එකත් එක්ක ලංකාෙව්ත්, අෙනක් හැම රටකමත් 
කාන්තාවන් බලාත්මක ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් එම 
බලාත්මක වීම ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතයට ෙගන යෑමට අවශ්ය 
පතිසංස්කරණ කරනවා විනා, quota කමය ෙගන ඒම ෙනොෙවයි 
කළ යුත්ෙත්. ෙම් quota කමෙයන් ෙවන්ෙන් නෑෙයෝ ෙමතැනට 
පත්වීමයි. ඒ කියන්ෙන් ෙද්ශපාලකයන්ෙග් බිරින්දෑවරු, දියණිවරු 
පත් වීම තමයි අෙප් රෙට් සම්පදාය බවට පත් ෙවන්ෙන්. 
තරුණයන්ට දුන් quota කමෙය්දී වුෙණ්ත් එෙහමයි. පුතුන්ට, 
කුමාරවරුන්ට ඔටුනු පළන්දන්න අවශ්ය කරන වටපිටාව සකස් 
කරන එක තමයි ඒෙකන් වුෙණ්. තරුණයා නිෙයෝජනය වුෙණ් 
නැහැ. ඇත්තටම එදා -87, 89 කාලෙය්දී- තරුණ කැරැල්ල ඇති 
වුණු ෙව්ලාෙව්, ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් 
ෙකොමිසමක් පත් කළා. එම ෙකොමිසෙම් නිර්ෙද්ශයක් හැටියට 
තමයි ෙම්ක ආෙව්. නමුත් ඒෙකන් අර අසහනයට පත් ෙවලා 
කැරැලි ගහපු ගැමි ෙගොවි තරුණයාෙග් නිෙයෝජනය සිද්ධ වුණාද 
කියන එක අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕනෑ. ඒ ෙවනුවට සිද්ධ 
වුෙණ් පැහැදිලිවම ෙවනත් නෑදෑ-හිතවතුන් ෙද්ශපාලනයට ඒෙම් 
මගක් හැටියට ඒක භාවිතවීමයි. ඒ නිසා අපි හැදිය යුත්ෙත් 
කමෙව්ද මිසක්, ව හ මිසක් quota කම ෙනොෙවයි. Quota කම 
අෙප් ෙද්ශපාලන පක්ෂ අතෙර්, ෙද්ශපාලන කියාවලිය අතෙර් 
ඉතාම වැරැදි සහගත විධියට ඥාතිවාදය, පවුල්වාදය, 
උන්නතිකාමය වැඩි කිරීමට පාවිච්චි ෙවනවාය කියන එකත් අපි 
ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා හුඟාක් ෙව්ලාව ගත්තා. 
 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව මම අවසන් 

කරන්නම්. ඒ වාෙග්ම අවසාන වශෙයන් මම යමක් කියන්න 
කැමැතියි. ෙම් සම්පදායට අනුව යමින් විෙශේෂෙයන් අෙප් ර ෙට් 
පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ සහ අෙනක් ෙද්ශපාලන ධාරා සියල්ලම 
එකතු ෙවලා පක්ෂයට පථම රට ගැන කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ. 
උදාහරණයක් හැටියට අපි නිෙයෝජනය කරන ජාතික ෙහළ 
උරුමයට ෙම් ආසන මට්ටෙම් ඡන්ද කමය පාඩුයි. නමුත් අපි රට 
ගැන කල්පනා කරලා ෙමම සංෙශෝධනය රටට අත්යවශ්ය නිසා 
ෙම්කට සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා. ඒ නිසා අෙනක් ඡන්ද කමත් -
පළාත් සභා ඡන්ද කමය හා විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තු ඡන්ද 
කමයත්- ෙම් අනුව ෙවනස් කර ගන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
හැකියාව ලැෙබ්වා! කියා පාර්ථනා කරමින්, අපි ඒ මහා සම්මුතිය 
ඉදිරි ෙකටි කාලය තුළ ඇති කර ගනිමු කියලා ඔබ හැමටම 
ෙයෝජනා කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 5.06] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විවාදෙය්දී අදහස් 

දක්වන්නට මට අවස්ථාව ලබා දුන්නාට ඔබතුමාට ස්තුතියි. ගරු 
රණවක මැතිතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව අවස්ථාව ලැබුණු නිසා ෙම් 

පංගු කමෙය් ඇති වටිනාකම ගැන පළමුෙවන්ම යමක් කිව යුතුයි. 
කාටවත් බාධාවක් නැහැ, ඉදිරියට එන්න. ඉදිරියට එන්න පුළුවන්. 
නමුත් ඉදිරියට එන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙමොකද? අන්න ඒ පශ්නයටයි 
අපි උත්තරයක් ෙසොයන්න ඕනෑ. ඒ පශ්නයට උත්තරයක් ෙහොයා 
ෙගන යෑෙම්දී තමයි කාන්තාවන්ට ෙම් පංගු කමයක් ෙදන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. තරුණ-තරුණියන්ට දුන් පංගු කමය 
නිවැරදියි. ඒ නිසා යම් යම් අයෙග් නෑදෑයන් -ඥාතීන්- ෙම්ක 
අස්ෙසන් ඇවිත් තනතුරු ගත්තා තමයි. නමුත් සමස්තයක් හැටියට 
මුළු රටම අරෙගන බැලුෙවොත්, පධාන තැන ලැබී තිෙබන්ෙන් 
ඥාතීන්ට ෙනොෙවයි.  

ඕනෑ නම් යා යුතු පමාණයට වඩා වැඩි පතිශතයක් ඥාතින්ට 
ගිහිල්ලා ඇති. මෙග් පුෙතක් ඉන්නවා නම්, ඒ පුතා හැම අතින්ම 
දක්ෂෙයක් නම්, ඔහු ෙද්ශපාලනෙය් යම් තැනකට යන එක මෙග් 
පුතා නිසා මට නවත්වන්න වුවමනාවක් නැහැ. ඒ අනුව කල්පනා 
කරලා බැලුෙවොත් ඥාතිවරුන් ෙද්ශපාලනයට එන එෙක් සියුම් 
ෙර්ඛාවක් තමයි තිෙබන්ෙන්. අනුගහෙයන් ෙද්ශපාලනයට පුතා 
එවන එක, බෑණා එවන එක එකක්. නමුත් බෑණාට, පුතාට 
ෙද්ශපාලනයට එන්න උනන්දුව තිෙබනවා නම් ඒ මිනිහාට වැට 
කඩුලු බඳින්න වුවමනාවක් නැහැ, ඒ මිනිහාෙග් පියා ෙද්ශපාලනය 
කරනවාය කියලා. ඒ නිසා ෙමන්න ෙම් වාෙග් සියුම්ව, සංකීර්ණව 
කල්පනා කරන්න ඕනෑ කරුණු ෙදක තුනක් තිෙබනවා. 

ඊළඟට, මා ඡන්ද කම ගැන කථා කරන්න කැමැතියි. 
පරමාදර්ශ කමයක් අපට හදා ගන්න බැහැ. හැම දාම අප 
වැඩිදියුණු කමයකට යනවා. මට කථා කරන්න විනාඩි කීයක් 
තිෙබනවාද, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා කථා කරපු කාල ෙව්ලාවත් එක්ක විනාඩි 19ක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
"පජාතන්තවාදය" කියන්ෙන් ජනතාව විසින්, ජනතාව උෙදසා 

පවත්වා ෙගන යන ජනතාවෙග් පාලනයක් බව අප දන්නවා. ෙම් 
ගරු සභාෙව්දී අපට කියන්න පුළුවන්ද, ෙම් ඉන්ෙන් ජනතාවෙග් 
අවශ්යතා ඉටු කරන්නා වූ නිෙයෝජිතයන් කියලා? "ජනතාවෙග්. 
ජනතාව උෙදසා. ජනතාව විසින්." "ජනතාවෙග්" කියන වාක්ය 
ඛණ්ඩයට ආවාම අපට බලන්න තිෙබන්ෙන් සාමාන්ය ෙපොදු 
ජනතාවෙග් හරස් කඩක් අරෙගනයි. ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්ෙන් ඒ 
උදවියද? ෙකෝ, ධීවරෙයෝ? ෙකෝ, ෙගොවිජන සංවිධානවල 
සභාපතිවරු? ෙකෝ, වෘත්තීය සමිති නායකෙයෝ? කවුරුවත් නැහැ. 
වැඩ ෙපොෙළන් ආපු වෘත්තීය සමිති නායකෙයෝ නැහැ. එදා යම් 
පමාණයක් හිටියා. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලා ඉන්නවා 
"ෙවනුෙවන්". "ෙවනුෙවන්" ඉන්න උදවිය  ගැන ෙනොෙවයි මා 
කියන්ෙන්. "ෙවනුෙවන්" ඉන්න කට්ටිය ෙනොෙවයි, සැබැවින්ම 
වැඩ බිෙමන් එන අය ගැනයි මා කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
වතුකරෙයන්, කඳුකරෙයන් එතුමන්ලා මතු වී ආවා. එතුමන්ලා 
එෙහම ආපු එක අප අගය කරනවා. වෘත්තීය සමිතිෙය්, වැඩ බිෙම්, 
වැඩ කරන ජනතාව අතර ජීවත් වන -ඒ මට්ටෙම් ජීවත් වන- 
ජනයාෙගන් කවුද ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්ෙන් කියායි මා අහන්ෙන්. 
කවුරුවත් නැහැ. ඒ නිසා අපට කියන්න පුළුවන්, "ඔව්. ෙම් අය 
වැඩ කරන ජනතාව ෙවනුෙවන් ඉන්නවා"ය කියලා. ඒක 
ෙනොෙවයි සිදු විය යුත්ෙත්. පරමාදර්ශය ගැනයි මා කිව්ෙව්. 
පරමාදර්ශෙයන් වැඩක් නැහැ. ෙමොකද, පරමාදර්ශය අනුව කිසිම 
ෙදයක් ආරම්භ කරන්න බැහැ. අපට දැනට ලැබිලා තිෙබන්ෙන් 
ෙම් කමයයි. ෙම් කමය අපට ලැබුෙණ් ෙකොෙහොමද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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 මන්තීතුමා, ඔබතුමා මතු කරන රීති පශ්නය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීතුමා -හිටපු 

ඇමතිතුමා- පකාශ කළා, "ෙමතැන වෘත්තීය සමිති නායකෙයෝ 
නැහැ." කියලා. මා හිතන හැටියට වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මැතිතුමා 
වෘත්තීය සමිති නායකෙයක්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම එෙහම කිව්ෙව් නැහැ. මම එෙහම ෙනොෙවයි කිව්ෙව්. 

[බාධා කිරීමක්] මම එෙහම ෙනොෙවයි කිව්ෙව්, ආනන්ද 
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. 

දැන් අප ඊළඟ කාරණයට යමු. එෙහම බැලුවාම මමත් වෘත්තීය 
සමිති නායකෙයක්. පජාතන්තවාදී කම්කරු සංගමෙය් සභාපති 
මම. ඒෙකන් ෙත්ෙරනවාද, මා වැඩ බිම නිෙයෝජනය කරනවා 
කියලා? ෙම් විධියට තමන්ෙග් ෙහලුව වහ ගන්න කථා කරලා හරි 
යන්ෙන් නැහැ. ඇත්ත කථාෙව් හැටියට ෙරද්ද ඇරලා බලන්න 
ඕනෑ. එතෙකොට ඇත්ත තත්ත්වය ෙපෙන්වි.  

ඊළඟට, මම ඡන්ද කමය ගැන කථා කරන්නම්. අද තිෙබන 
ඡන්ද කමය අපට ලැබුෙණ් කාෙගන්ද? එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
පූර්වගාමියා වූ ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහතාෙගන් ලැබුණු -78 
ව්යවස්ථාවත් එක්ක ලැබුණු- ඡන්ද කමය තමයි අද දක්වා 
තිෙබන්ෙන්.  ෙම් ඡන්ද කමය අගතිගාමී ඡන්ද කමයක් කියලා අද 
හැෙමෝම පිළිෙගන තිෙබනවා. ෙම් අගතිගාමී ඡන්ද කමය 
ෙගනාෙව් කවුද? එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පූර්වගාමීන්. ඒ නිසා අප 
කවුරුත් එකඟ ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් ඡන්ද කමය ෙවනස් කරන්න. 
ෙම් ඡන්ද කමය ෙවනස් කිරීෙම් කථාව ආරම්භ ෙවලා හුඟක් කල්. 
2012ටත් ෙපර තමයි ෙම් කටයුත්ත ආරම්භ වුෙණ්. දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් හැදූ කමිටුව දීර්ඝ 
කාලයක් හැෙමෝෙග්ම අදහස් විමසලා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සර්ව 
පාක්ෂික කමිටුවක නිර්ෙද්ශ ලබා දුන්නා. ඒ නිර්ෙද්ශ කියාත්මක 
වුෙණ් 2012 අවුරුද්ෙද්දීයි. 

අපි කවුරුත් දන්නවා, මැතිවරණ පතිසංස්කරණ පිළිබඳ විෙශේෂ 
කාරක සභාෙව් නිර්ෙද්ශ මත 2012දී පනත් ෙකටුම්පතක් සම්මත 
කර ගත් බව ෙකොට්ඨාස කමයත්, අනුපාත කමයක් ෙදක එකට 
මුසුව ෙගන යන ඡන්ද කමයකට ෙම් රෙට් පළාත් පාලන පෙද්ශ 
හරවන්නට. ඒ කාරක සභා වාර්තාව පදනම් කරෙගන  අපි 2012දී 
ඒ පනත ෙගනාෙව්. ඒ පනත මඟින් 70: 30 පදනමට - සියයට 70ක් 
ෙකොට්ඨාස කමයට සහ සියයට 30ක් සමානුපාතික කමයට -  
නිෙයෝජිතයන් පත් ෙවන කමයක් හැදුවා. ඒෙක් කාන්තාවන් ගැන 
ෙහෝ  තරුණයන් ගැන ෙහෝ පශ්න තිබුෙණ් නැහැ. ඒ පනත අනුව 
මැතිවරණ තියන්නට අපට බැරි වුණා, අද වන ෙතක්. ඒ පනත 
අනුව මැතිවරණ පවත්වන්නට ගත්තා වූ උත්සාහය ෙම් විධියට 
කල් ගිහින් තිෙබන බව අපි කවුරුත් දන්නවා.  

දැන් බලන්න, ෙම් නිසා ෙකොපමණ කාලයක් ගතවී තිෙබනවාද 
කියලා? ෙමෙහම කියන්ෙන් මම ෙනොෙවයි. ජාතික සීමා නිර්ණය 

සමාෙලෝචන කමිටුෙව් සභාපති තිෙසේරා මහත්මයා තමයි රටටම 
ඇෙහන්නට කිව්ෙව්, "ෙම්ක ඇහැකි තරම් අදින්නට කියලා මට 
කිව්ෙව් ඇමතිතුමා" කියලා. ඔහු කිව්වා,- 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I rise to a point of Order. එතුමාෙග් නම තිෙසේරා 

ෙනොෙවයි අෙශෝක පීරිස්. ඔබතුමා නමවත් හරියට දන්ෙන් නැතිව 
කථා කරන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
හරි, හරි.  නම  පටලැෙවන්න පුළුවන්. කථාවට උත්තර 

ෙදන්න.  [බාධා කිරීමක්]  හරි, හරි. දැන් නම ෙනොෙවයි ෙන් 
පශ්නය, එෙහම කිව්වාද? "ඇමතිතුමා තමයි මට කිවෙව් පුළුවන් 
තරම් ෙම්ක කල් දමපන්" කියලා. එෙහම කිව්වා, එහි සභාපති 
අෙශෝක පීරිස්.  [බාධා කිරීමක්] ඇත්ත තමයි, ඒක තමයි ෙහේතුව. 
දැන් අපි දන්නවා, ෙහේතුව.  සභාපතිෙග් කටින්ම ෙහේතුව එළියට 
ආවා. ඒ එක ෙහේතුවක්.  

අෙනක් ෙහේතුව තමයි ෙම් ආණ්ඩුවට වුවමනාවක් තිබුෙණ් 
නැහැ, මැතිවරණ තියන්නට. දිගින් දිගටම මැතිවරණය කල් දමන 
වැඩ පිළිෙවළක් ෙගනගියා. ෙම් අතර තුර අපි මැතිවරණය කල් 
දැමීමට විරුද්ධව අධිකරණයට ගියා. අපි අධිකරණයට ෙගොනු 
කෙළේ FR නඩුවක්, 35/2016 අංකය යටෙත්. අපි ෙම් නඩුව ෙගොනු 
කෙළේ 2016 ෙපබරවාරි 16ෙවනි දා. ෙම් නඩුව සම්බන්ධෙයන් 
තර්ක විතර්ක කරලා සම්පූර්ණෙයන්ම අවසන් කළා, අෙපේල් 
මාසෙය්. නමුත් තවමත් නඩු තීන්දුව නැහැ. අපි උසාවියට ගිෙය් 
ෙම් ආණ්ඩුව කරන අගතියට විරුද්ධව. ආණ්ඩුව සමාෙලෝචන 
කමිටු පත් කරනවා. ඒ මඟින් මැතිවරණය කල් යනවා. ඇත්ත 
තමයි, ඊට ඉසේසල්ලා තිබුණු සීමා නිර්ණෙය් වැරදි තිබුණා 
ෙවන්න ඇති. ඒවා නිවැරදි කළ යුතු බවත් ඇත්ත ෙවන්න ඇති. ඒ 
සියල්ලම ඇත්ත ෙවන්න ඇති. නමුත්, ඒකට උත්තරය 
මැතිවරණය කල් දැමීම ෙනොෙවයි. ෙමොකක්ද උත්තරය? තිෙබන 
කමයට මැතිවරණය පවත්වමින් නිවැරදි මාවතට ගමන් කිරීමයි. 
අද ඒකම තමයි තමුන්නානාන්ෙසේලා අපට ෙද්ශනා කරන්ෙන්. 
Franchise is the most paramount essence of democracy. අපි 
කවුරුත් දන්නවා, ජනයාෙග් සර්වජන ඡන්ද බලය තමයි ෙම් මුළු 
පජාතන්තවාදී කියාදාමෙය් පරම බලය කියලා. ඒ මිනිසුන්ෙග් 
සර්වජන ඡන්ද බලය කියාත්මක කරන්නට තිෙබන්නා වූ 
අවකාශය කිසියම් ආකාරයකට සීමා ෙවනවා නම්, ඇහිෙරනවා 
නම්, වැළෙකනවා නම් ඒක ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය අහිමි 
කිරීමක්.  

තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්නට පුළුවන් අපි පමාද ෙවලා ෙහෝ 
මැතිවරණය පවත්වනවා ෙන් කියලා.  අපි දන්නවා, "Justice 
delayed is justice denied" කියා වැකියක් තිෙබන බව. 
Similarly, "franchise delayed is franchise denied".  ෙම් 
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ඒ කාලය තුළ සර්වජන ඡන්ද බලය 
ජනතාවට අහිමි ෙවනවා. එතෙකොට ඒ කාලෙය් කවුද පාලනය 
කරන්ෙන්? පාලනය කරන්ෙන් ජනතාවෙග් සර්වජන ඡන්ද 
බලෙයන් පත් ෙනොකළ අය. එතෙකොට ෙකෝ පජාතන්තවාදය? එම 
නිසා අපි අදවත් ඉෙගන ගත යුතු පාඩමක් තිෙබනවා. අපට අද 
වනෙතක් අධිකරණෙයන් පිහිටක් ලැබුෙණත් නැහැ. අඩුම තරමින් 
අෙප් පිහිට අපම හදාෙගන, ෙම් ෙගනැල්ලා තිෙබන්නා වූ 
සංෙශෝධන ගැන ෙහට උෙද් කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී සාකච්ඡා 
කරලා, මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් ඉල්ලීම අනුව ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබන සංෙශෝධන රාශිය එකඟත්වෙයන් සම්මත කර ගන්නා 
පිළිෙවළක් බැලුෙවොත් ෙහොඳයි. ෙමොකද, අධිකරණය තවමත් 
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පමාදයි; ආණ්ඩුවත් පමාදයි. එවැනි අවස්ථාවක පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
ෙහට අපට ෙම් කාරණය අපමාදව විසඳා ගන්න පුළුවන්ද කියලා 
බැලිය යුතුයි.  

ෙම් කාරණාව සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුෙව් ඉන්න ෙකොට අපට 
කියනවා, "අපි පමාද කළාට කමක් නැහැ, ඒක අපි කෙළේ නිවැරදි 
කිරීමටයි, ඉන් පස්ෙසේ අපි මැතිවරණය පවත්වනවා" කියලා. දැන් 
ෙම් පැත්ෙත් සිට කියනවා, "නිවැරදි කිරීම් පසුවට තබා දැන් 
මැතිවරණය පවත්වන්න, මැතිවරණය පවත්වා නිවැරදි කිරීම කර 
ෙගන යමු." කියලා. දැන් අපි කවුරුත් දන්නවා, පරමාදර්ශ කමයක් 
නැහැ කියලා, that there is no perfect system. අපට හැම දාම 
පවතින කමය වැඩිදියුණු කර ෙගන යන්න ෙවයි. ඒක හැම දාමත් 
ඉදිරියට යන කමයක්. ඒකයි කියලා තිෙබන්ෙන්, "Democracy is 
a remarkable experiment" කියලා. ෙම් experiment එක හැම 
දාම වැඩිදියුණු කරන්න ෙවනවා. ඒ, රෙට් තිෙබන ඓතිහාසික සහ 
ආෙව්ණික කරුණු අනුවයි.  

අපි 1931 වර්ෂෙය් සිට සර්ව ජන ඡන්ද බලය පාවිච්චි කරනවා. 
මා නිෙයෝජනය කළ පසු ගිය කාලෙය් පැවැති ආණ්ඩුව 
පජාතන්තවාදයට විරුද්ධව දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය ෙගනාවා කියලා ෙචෝදනා කරන්න පුළුවන්. නමුත්, 
මම දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට ඡන්දය දීපු 
ෙකෙනක්. නමුත්, එහිදී මම කිව්වා, "මම ෙම්ක අනුමත කරන්ෙන් 
නැතිවයි ඡන්දය ෙදන්ෙන්" කියලා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද? 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා කිව්වා, එතුමා 

අනුමත කරන්ෙන් නැතිව ඡන්දය දුන්නා කියලා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
එතුමා පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අවශ්යයි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මෙග් කථාවට බාධා කරන්න එපා. 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I am on a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I am on my point of Order. The Hon. Vasudeva 

Nanayakkara very clearly stated, "මම අනුමත කරන්ෙන් 

නැතිව ඡන්දය දුන්නා" කියලා. වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඒෙකන් අදහස් කෙළේ ෙමොකක්ද කියලා 
මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
තමුන්නාන්ෙසේට යුතුකමක් නැහැ, ඕක කරන්න.  

මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. ඒ ආණ්ඩුව දහඅටවන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනාවා තමයි. ඒක පජාතන්තවාදයට 
විරුද්ධයි කියලා කියන්න පුළුවන් තමයි. නමුත්, ඒ ආණ්ඩුව හැම 
මැතිවරණයක්ම ෙවලාවට පැවැත්වූවා. උතුරු පළාෙත්, 
නැ ෙඟනහිර පළාෙත් පළාත් පාලන මැතිවරණ පැවැත්වූවා, ඒ 
පරදින බව දැන දැන. ඒ පළාත්වල පළාත් සභා පිහිෙටව්වා. පළාත් 
සභා මැතිවරණ පැවැත්වූවා, ඒ පරදින බව දැන දැන. ආණ්ඩුවක් 
හැටියට අන්න ඒ ආදර්ශය අනාගතයට ඉතිරි කරලා තිෙබනවා, 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාෙග් ආණ්ඩුව. එම නිසා වැරදි ෙද්වලට 
වැරදි දමන අතර, හරි ෙද්වලට හරි දමන්නත් අපි ඉෙගන ගත 
යුතුයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

ඊළඟට, ෙමතරම් පළාත් පාලන සභා විසුරුවා හරින්ෙන් 
නැතිව ඒ පළාත් පාලන සභාවල කාලය දීර්ඝ කරමින් අපට 
ඉදිරියට යන්න තිබුණා ෙන්ද? ඒක තමයි ඒ දවස්වල ෙම් පළාත් 
පාලන නිෙයෝජිතෙයෝ ඇහුෙව්. හැම පක්ෂයක්ම නිෙයෝජනය 
කරන නිෙයෝජිතෙයෝ ෙම් සභාවල පාලනෙය් සිටියා; 
නිෙයෝජනෙය් සිටියා. ෙම් සභා විසුරුවා හැරීමත් එක්ක ෙඩංගු 
වසංගතය වැඩි වුණු බව අපි පිළිගන්න ඕනෑ. ෙම් සභා විසුරුවා 
හැරීෙමන් ෙම් සභා අකර්මණ්ය වුණු නිසා ජනතාවට සිදු වූ විශාල 
පාඩුව සම්බන්ධෙයන් අද හැෙමෝම කථා කරනවා. එෙහම නම්, 
ඇයි ෙම් සභා විසුරුවා හැරිෙය්? විසුරුවා හැරිෙය් එක ෙහේතුවක් 
නිසායි. ඒ, පළාත් පාලන ආයතන ආණ්ඩුෙව් පාලකයන්ෙග් 
පධාන වුවමනාවට ගැළෙපන ෙලස නැෙමන්න සූදානම් 
ෙනොවීමයි. ඒ අය තමන්ෙග්ම වූ ස්වාධීන ස්ථාවරයක් දැරුවා. එම 
නිසා ඒ සභා විසුරුවා දැම්මා.  

දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය පනත් ෙකටුම්පත 
තුළින් තමුන්නාන්ෙසේලා පංගුවක් පළාත් සභාවල කාලය 
ඉස්සරහට දමන්න හදනවා, අෙනක් පළාත් සභාවල කාලය 
පිටුපසට දමන්න හදනවා. ෙම් තුළින් කරන්න හදන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? එක දවසක මැතිවරණය පවත්වනවාය කියන 
මුවාෙවන් තමුන්නාන්ෙසේලාට වුවමනා මැතිවරණය ෙනොපවත්වා 
ඉන්නයි. ෙම්ක තමයි ෙම් ෙලෝකෙය් මැතිවරණ කමෙය් තිෙබන 
විධිය. 

පංශෙය් සිටියා, ලුවී ෙබොනපාට් කියලා ෙකෙනක්. ෙබොනපාට්ට 
පසුව බලය ගත් ෙකනාට පජාතන්තවාදින්ෙගන් විශාල බලපෑමක් 
තිබුණා, පජාතන්තවාදී පංශ කමයට ආපසු එන්න කියලා. 

ඔහු කෙළේ ෙමොකක්ද? "ඔව්, මම පජාතන්තවාදය ෙදනවා, 
ෙකොෙහොමද? By plebiscites. "Plebiscite" කියන්ෙන් ෙමෙහමයි. 
මම යම් පශ්නයක් අහනවා; යම් කාරණයක් උඹලාට ෙයොමු 
කරනවා. කැමතිද, නැද්ද කියාපල්ලා" කිව්වා. කැමැතිද, නැද්ද 
කියා කිව්වාම "ඔන්න උඔලා ඡන්දය පාවිච්චි කළා" කියාත් 
අන්තිමට කිව්වා. ඒ අනුව බැලුවාම පජාතන්තවාදයක් තිෙබනවා. 
ඔක්ෙකොම ඡන්දය ෙදනවා. ඒක ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයාෙග් 
ජනමත විචාරණය වා ෙගයි. ඔක්ෙකොම ඡන්දය දුන්නා. ෙමොකටද 
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ඡන්දය දුන්ෙන්? පජාතන්තවාදය අෙහෝසි කරන්න. අන්තිමට අප 
ඒ ජනමත විචාරණෙය්දී ඡන්දය දුන්ෙන් කුමකටද? අෙප් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඡන්දය ෙනොපවත්වන්න. ෙමෙහමත් ඡන්ද 
තිෙයන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. ඒකයි අප ෙම් ඡන්ද පැවැත්වීම ගැන 
පෙව්ශම් ෙවන්න ඕනෑ. එය මරා දැමීමට, යටපත් කිරීමට සර්වජන 
ඡන්දයම පාවිච්චි කරන්න පාලකයන්ට උපකම හා විධි තිෙබනවා.   

 
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) 
ෙහොඳයි. 

එම නිසා අප කවුරුත් එකතු ෙවලා ෙම් අරළු බුළු ඔක්ෙකොම 
අරෙගන කථා කරලා, එහාට ෙමහාට කරලා, එකඟත්වයකට 
ඇවිත් ෙහට ෙම් සං ෙශෝධන සම්මත කරෙගන ෙකෙසේ ෙහෝ 
ෙනොවැම්බර් මාසය වන විට ෙම් රෙට් ඡන්දය පවත්වමු. කවුරු 
දිනුවත්, කවුරු පැරදුණත් ෙම් සංෙශෝධන සම්මත වන තුරු ෙම් 
ඇමතිතුමාට ආත්මයක් නැති බවත් මතක් කරමින්, මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟ ට, ගරු ෙජ්.සී. අලවතුවල මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

4ක් තිෙබනවා.  

ඊට ෙපර, කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ලකී ජයවර්ධන 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left 
the Chair, and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the 
Chair. 

 
[අ.භා. 5.24] 

 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලබාදුන්නාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

අද ෙමම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන පළාත් පාලන 
ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත අපට ඉතාම 
වැදගත් ෙවනවා. එහි සංෙශෝධන ගණනාවක් පිළිබඳව තමයි අද 
දිනෙය් අප සාකච්ඡා කරන්ෙන්.  

අතීතෙය් අෙප් රෙට් තිබුණු පළාත් පාලනය ගැන ෙසොයා 
බැලුෙවොත්, විෙශේෂෙයන්ම අනුරාධපුර යුගෙය් නගර පාලනය සහ 
ගාමීය පාලනය ගැන සඳහන් ෙවනවා. එම නිසා පළාත් පාලනය, 
ගාමීය පාලනය  සම්බන්ධෙයන් අපට දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තිෙබනවා 
වාෙග්ම අෙප් රෙට් ජනතාවට ඒ පිළිබඳව අත් දැකීම් ගණනාවක් 
තිෙබනවා. මහ නගර සභා, නගර සභා සහ පාෙද්ශීය සභා තමයි 
අෙප් රෙට් පළාත් පාලන ආයතන යටතට ගැෙනන්ෙන්. පළාත් 
පාලන මැතිවරණය කල් දමන්න කටයුතු කළාය කියා අෙප් ගරු 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා රජයට ෙචෝදනා කළා. ෙම් 
මැතිවරණය කල් දමන්න රජයට කිසිම අවශ්යතාවක් නැති බව මා 
පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. නමුත්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය් 
ෙම් පනත ඉදිරිපත් කරලා, විෙශේෂෙයන්ම සීමා නිර්ණය කිරීෙම්දී 
තමන්ට ජයගහණය කරන්න අවශ්ය විධියට ඒ සීමා නිර්ණ සකස් 
කිරීම නිසා විශාල අවුල් ජාලාවක් ඇති ෙවලා තිබුණා. එහිදී 
අනිකුත් සියලුම පක්ෂ එක්ක කථා කරන්ෙන් නැතිව තමයි ඒ 
කටයුතු කියාත්මක කර තිබුෙණ්. පක්ෂවලට විතරක් ෙනොෙවයි, 
සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් කියන ජාතීන්ටත් අගතියක් වන විධියට, 
පක්ෂගාහීව තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය් සීමා නිර්ණය 
කියාත්මක කර තිබුෙණ්. ෙම් මැතිවරණය පමාද කරන්න ඒකත් 
විෙශේෂ ෙහේතුවක් වුණා. ඡන්දය පවත්වන කමය නියම විධියට 
සංෙශෝධනය කරලා එය පවත්වන්නයි අප බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන්. අද සංෙශෝධන පණස් ගණනක් ඉදිරිපත් ෙවන්නම 
ෙහේතුව තමුන්නාන්ෙසේලා එදා හදා තිබුණු කමෙය් වැරැද්දයි කියන 
කාරණය මම ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ. එම නිසා ෙම් 
සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත ඉතාම වැදගත්.  

ආණ්ඩු පක්ෂය හැටියට අප ඉතාම සතුටින් බලාෙගන 
ඉන්නවා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වූ වහාම පළාත් පාලන 
මැතිවරණය පවත්වන්න. වසර ෙදකක පමණ කාලයක් තිස්ෙසේ 
ෙම් මැතිවරණය ෙනොපැවැත්වීම නිසා -කාලය දීර්ඝ කිරීම නිසා- 
අද ෙමම ආයතන කියාත්මක වන්ෙන් ෙකොමසාරිස්වරු, 
ෙල්කම්ලා යටෙත්යි. එම නිසා ෙමම පළාත් පාලන ආයතනවලට 
ඉතාම ඉක්මනින් මහජන නිෙයෝජිතයන් පත් කරෙගන, අෙප්  
නගරවල, ගම්මානවල වැඩකටයුතු කියාත්මක කරන්න අවශ්ය 
වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරන්න රජය අද ෙම් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමා මතක් කළා, එතුමන්ලා පසුගිය 
කාලෙය් නියමිත ෙවලාවට මැතිවරණ පැවැත්වූවා කියලා. මම 
එතුමාට කියනවා, තමුන්නාන්ෙසේලා මැතිවරණ පැවැත්වුෙය් 
නියමිත කාලයට ෙනොෙවයි; තමුන්නාන්ෙසේලාට දිනන්න පුළුවන් 
කාලයටයි මැතිවරණ පැවැත්වූෙය් කියා. අපි එෙහම ෙනොෙවයි. 
2015 ජනවාරි මාසෙය් 08වැනි දා අපි ෙම් ෙවනස ඇති කරපු 
ෙවලාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා මැතිවරණයකට ගියා නම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් ෙදෙක් බලයක් සහිතව අෙප් පක්ෂයට 
ජයගහණය කරන්න තිබුණා. නමුත්, අපි එෙහම කෙළේ නැති බව 
මා තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න ඕනෑ. ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ අර අත ඔසවා ඡන්දය 
දීපු ඒකාධිපති දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සං ෙශෝධනය 
ෙවනස් කරලා, ෙම් රෙට් ජනතාවට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න 
අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා, සම්මත කරලා මැතිවරණයට ගියා 
කියන එක මම මතක් කරන්න ඕනෑ. 
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පළාත් පාලන මැතිවරණයත් පවත්වන්ෙන් ඒ වාෙග්ම තමයි. 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කර මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ කිව්වා, 
"එෙහම නම් පරණ කමයට ෙහෝ පවත්වන්න ඕනෑ" කියලා. මහ 
මැතිවරණය අවසන් වුණ වහාම අපට පළාත් පාලන ඡන්දයත් 
පවත්වන්න තිබුණා. එෙහම නම් අපට පළාත් සභාත් ජයගහණය 
කරන්න තිබුණා. ෙමොකද, අපි 2001 ජයගහණය කරපු ෙවලාෙව් 
2002 පැවැති පළාත් පාලන මැතිවරණෙයන් පළාත් සභා සියයට 
90 ගණනක් ජයගහණය කළා. අපට ෙමවරත් එෙහම කරන්න 
තිබුණා. නමුත්, 2015 ජනවාරි මාසෙය් 8වැනි දාට ඉස්ෙසල්ලා අපි 
ජනතාවට ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. ඒ තමයි, අපි ෙම් රෙට් නැවත 
පජාතන්තවාදය ඇති කර, සාධාරණ මැතිවරණ කමයක් 
ෙගෙනනවා කියලා. එම කටයුතු කියාත්මක කිරීම සඳහා තමයි 
පළාත් පළාන ආයතන ඡන්ද විමසීම් පනත් ෙකටුම්පතට අපි ෙම් 
සංෙශෝධන ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් කියන එක මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කරමින්, අදහස් පකාශ කරන්න මට 
අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next Speaker is the Hon. M.A. Sumanthiran. 

 
[5.28p.m.] 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you, Hon. Presiding Member, for the 

opportunity given to speak during the Debate on the Local 
Authorities Elections (Amendment) Bill. I am glad that 
eventually all the Amendments are being brought before 
the House and together with the Committee Stage 
Amendments that have been circulated, it will form a 
complete election regime that can ensure that elections to 
the Local Authorities are held without any further delay. 
As has been expressed by many Members today, it is a 
matter of regret that elections to the Local Authorities, the 
lowest and the closest representative body to the people, 
have been postponed for so long. With the passage of this 
Local Authorities Elections (Amendment) Bill, we hope 
that elections can be held either before the end of this year 
or at least, early next year because Local Authorities are 
the institutions, as I said, that are closest to the people and 
all day-to-day functions at various levels -  villages, 
towns and cities - are handled by the Local Authorities.  

Hon. Vasudeva Nanayakkara said that democracy is a 
series of experiments. In this new electoral process also, 
we are going to experience yet another experiment 
because this election system that is being introduced  - 60 
per cent from the First-Past-the-Post System, 40 per cent  
through a compensatory PR System, and then, built into 
that, the requirement of 25 per cent representation of 
women -  in fact, is an experiment. We hope this will be a 
success story because this is the system that has a wide 
consensual agreement in terms of a Parliamentary election 
system. There has been a long clamour for a change of the 

Parliamentary election system. In the deliberations for a 
new Constitution, a system has been agreed upon by most 
parties and it is that system that is now being, if I might 
say, experimented through this Local Government 
elections that are to be held first.  

Through this, we believe that the elected bodies will 
actually be truly democratic and truly representative, 
because overall number of members who come from 
different parties will be in line with the percentage of 
votes that those parties receive. At the same time, there 
will also be members who would be elected from Wards 
directly by the people living in those Wards. So, people 
will have persons who will be forced to be accountable to 
their Wards and at the same time it will ensure that  the 
distribution of seats in a particular Council will be in 
accordance with the overall votes received.  

As I said, in addition to this, the long-felt need with 
regard to women’s representation will also be ensured. 
We are not sure how this will work out because there are 
certain challenging situations, certain extreme situations, 
situations in which one party dominates a particular area 
and so on.  There might have to be some overhang which 
has been defined in the Committee Stage Amendments. 
Those are the challenges. Nevertheless, through this 
process, we will be able to, in practice, see how this 
system works and since this is the widely-accepted 
principle of election for the national Parliament as well, 
an experimental run in the Local Councils is most 
desirous. We have also been discussing the possibility of 
having the same electoral system for all three levels; that 
is at the national level in Parliament, for the Provincial 
Councils and the Local Authorities. 

Since this is a system that was first agreed upon for 
Parliament, but now being implemented for the Local 
Authorities, I think the Government has also felt the need 
to amend the Provincial Councils Elections Act to bring it 
in line with the system that is now being introduced at the 
Local Councils. The Twentieth Amendment to the 
Constitution that was presented to Parliament yesterday is 
said to be the necessary Constitutional Amendment that 
paves the way for electoral reform at the provincial level. 
However, we have indicated to the Government that 
unless the intention of the Twentieth Amendment is made 
clear to the country by actually publishing the 
amendments that are necessary to the Provincial Councils 
Elections Act, the Twentieth Amendment project will be 
seen as yet another ruse to postpone the elections for the 
Provincial Councils.  

If it is a bona fide exercise that requires the 
postponement of the first round of Provincial Councils 
elections that fall due in October this year, then that has 
to be made very clear. It must be made plain to the people 
and for that, we have suggested that the Government at 
least publish in the gazette the proposed amendments to 
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the Provincial Councils Elections Act and the 
postponement, if any, of any Provincial Councils election, 
must only for the necessary period during which the 
delimitation exercise is to be performed for the provinces 
and not beyond that. So, in that respect, may I say that the 
Twentieth Amendment to the Constitution has to very 
specifically limit the period of postponement, if any is 
necessitated by the fact that the delimitation process is 
necessary for the new electoral system, that it will be 
limited to a period of one year, so that the Delimitation 
Commission that may be appointed will have time, at 
least six months to one year, to perform their task but not 
more than a year, and if not, it will be unfair and it will 
not be justifiable to extend all Provincial Council 
elections beyond 2018 and into 2019.  

These are some of the concerns that I am publicly 
expressing. Now this is something that we have already 
intimated to the Government a number to times, but I am 
publicly expressing this so that unless these preliminary 
steps are taken, we will not be in a position to support the 
Twentieth Amendment to the Constitution, which requires 
at least a two-thirds vote in Parliament. I say “at least” 
because it is an amendment to the Constitution. If, in the 
various challenges before the Supreme Court, the 
Supreme Court requires that a referendum is necessary in 
addition to the two-thirds vote in Parliament, then, of 
course, that will cause further difficulty for the 
Government. But, even if it is only two-thirds, the 
Government requires the support of the Members from 
the Opposition ranks as well and I must make it very clear 
that the purpose of the Twentieth Amendment to the 
Constitution must be very clearly announced and the 
intention must be displayed to the people before they can 
expect any support from the Opposition ranks. 

As far as the Local Authorities elections are 
concerned, even during this day, there have been 
discussions with the Hon. Minister with regard to certain 
anomalies, certain grievances that various political parties 
have expressed to him. I must thank him for giving 
patient hearing to all the parties today and finding 
solutions. 

We hope the assurances that the Hon. Minister gives 
at the end of the day will satisfy the different political 
parties concerned, and that they will support the passage 
of this Bill, which all of us agree is long overdue, so that 
these representative bodies at the lowest level can be 
constituted and can serve the people.  

So, I wish the Hon. Minister all success in his 
negotiations with various stakeholders here and wish him 
that even beyond the passage of this Bill the various tasks 
that he will have to perform before holding the elections 
and in holding these elections will be a success. Thank 
you. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා.  ඔබතුමාට 

විනාඩි 5ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 5.41] 
 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතා වැදගත් පනත් 

ෙකටුම්පතක් ෙදවන වර කියැවීම සඳහා   ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන අවස්ථාෙව් මටත් කථා කිරීම සඳහා ෙකටි 
ෙහෝ කාලයක් ලබාදීම පිළිබඳව මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. අද උෙද් සිට ෙම් දක්වා අපි ෙම් විවාදයට සවන් ෙදමින් 
සිටින අවස්ථාෙව් දී ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙහොඳ කාරණා 
වාෙග්ම අඩු පාඩුත් අපට දකින්නට ලැබුණා. විෙශේෂෙයන්ම මෙග් 
කථාව ආරම්භ කිරීමට මත්ෙතන් මා දැකපු  කාරණයක් පිළිබඳව 
මතක් කළ යුතුව තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාෙවන් ඉදිරිපත් 
කරන ලද ෙයෝජනාවන්ට අනුව ගාම නිලධාරිවරයාට පමණක් 
මැතිවරණයට ඉදිරිපත් ෙවන්න හැකියාවක් ෙනොමැති වුණත්, 
වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයක් ෙසේවය කර තිෙබන අෙනකුත් 
රාජ්ය ෙසේවකයන්ට මැතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් ෙවන්න පුළුවන් 
කියන කාරණය ෙමතැනට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි පසු ෙපළ මන්තීවරුන් 
හැටියට ෙම් නිර්ණායකයන් අප අතරට ආපු ෙවලාෙව් සිට අපි ෙම් 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාෙවන් 
ෙගෙනන ලද ෙයෝජනාව ඉතාම වැදගත් වන බව ගරු 
අමාත්යතුමාට අපි දැඩි ෙසේ මතක් කර සිටිනවා. ගාම 
නිලධාරිවරුන්ට පමණක් ෙනොෙවයි, මැතිවරණය සඳහා 
ඉදිරිපත්වීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන රාජ්ය ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින 
අෙනකුත් සියලුම අයටත් ෙම් කාරණය වලංගු විය යුතුයි කියලා 
ගරු අමාත්යතුමාට අපි ෙයෝජනා කරනවා. ෙමොකද, ගාම 
නිලධාරිවරයා පමණක් ෙනොෙවයි,   වසෙම් ජනතාවත් එක්ක ගනු 
- ෙදනු කිරීෙම්දී, සමෘද්ධිය ෙබදා දීෙම්දී, ෙම් රෙට් සම්පත් ෙබදා 
දීෙම්දී, රෙට්  -ආණ්ඩුෙව්- මුදල් ජනතාවට ෙබදා දීෙම්දී සමෘද්ධි 
නියාමක, ෙගොවි නියාමක වෙග් නිලධාරිනුත් අද ජනතාවත් එක්ක 
කිට්ටුෙවන් ආශය කරනවා. එම නිසා ෙමම විවාදෙය් දී  මැතිවරණ 
ෙකොමිෂන් සභාෙවන් ඉදිරිපත් කරන ලද එම ෙයෝජනාව ෙකෙරහි  
නැවත අවධානය ෙයොමු කිරීම ඉතා වැදගත් ෙවනවා කියලා මා 
හිතනවා.  එම නිසා රාජ්ය ෙසේවකයන්ට ලබාදී තිෙබන එම 
නිර්ණායකයන් ගාම නිලධාරිවරයාට පමණක් සීමා ෙනොකර, 
අෙනකුත් රාජ්ය ෙසේවකයන්ටත්  වලංගු වන ආකාරෙයන් ෙගන 
එන ෙලස අපි ෙයෝජනා කරනවා.  අෙප් පසු ෙපළ මන්තීවරුන් 
ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙකොට, ගාම නිලධාරින්ට පනවන 
නීතිය සියලු නිලධාරින්ට පනවන ෙලස ඉල්ලා සිටීමට අප සියලු 
ෙදනාෙග් එකඟතාව පකාශ වුණා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා 1997 දී පළාත් පාලන 
ආයතන සභාපතිවරයකු හැටියට පළාත් පාලන ක්ෙෂේතෙයන් 
ෙද්ශපාලනයට පැමිණි ෙකෙනක්. ඒ වාෙග්ම දීර්ඝ කාලයක් 
පළාත් සභාව නිෙයෝජනය කරමින් කටයුතු කර, වර්තමානෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරනවා. එම ආයතන තුනම 
නිෙයෝජනය කළ ෙකෙනකු හැටියට ෙම් මැතිවරණ කමය 
සංෙශෝධනය කරලා නව මැතිවරණ කමයක් ෙගන ඒමට හැකිවීම 
පිළිබඳව මම ඉතාම සතුටු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමම සංෙශෝධන 
පනත් ෙකටුම්පත තුළින් කාන්තා නිෙයෝජනය තව වැඩි කරන්නට 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ජනතාව දීර්ඝ කාලයක් 

1029 1030 

[ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා] 



2017 අෙගෝස්තු 24 

බලාෙපොෙරොත්තු වුණු විධියට, මහජන නිෙයෝජිතයන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු විධියට, මනාප ෙද්ශපාලන කමය ඉවත් කර, 
නව මැතිවරණ කමයක් සඳහා සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කර තිෙබන  
ෙම් අවස්ථාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටීමට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව 
අපි ෙබොෙහොම සතුටට පත්ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කළ යතු කාරණයක් තිෙබනවා. පසුගිය 
කාලෙය් අෙප් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙයන් -නාවලපිටිය, ගඟ ඉහළ 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙයන්- පළාත් පාලන මැතිවරණයකට 
ඉදිරිපත් වුණු බයිසිකලයක්වත් ෙනොතිබුණු මන්තීවරයකු සිටියා. 
එතුමා පළමුවැනි බිරිඳ අයින් කරලා ෙදවැනි බිරිඳ ගන්න 
පත්තෙර්ක දැන්වීමක් දාලා තිබුණා,  "මට ෙකෝටි 7ක මුදලක් 
තිෙබනවා, මෙග් පළමුවැනි බිරිඳෙගන් බිහිවුණු දරුෙවොත් 
බලාගන්න පුළුවන් රුවසම්පන්න කාන්තාවක් පාර්ථනා කරනවා" 
කියලා. ෙම්ක පත්තෙර්ක තිබුණු දැන්වීමක්. අද මට එම දැන්වීම 
ෙගෙනන්න බැරිවුණා. ඒක සත්ය සිද්ධියක්. සමෘද්ධි 
නියාමකවරයා පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරයකු හැටියට පත්ෙවලා, 
එම ෙපොඩි කාලය තුළ ෙකෝටි 7ක් ෙහොයලා පත්තෙර්ක 
දැන්වීමකුත් දමා තිෙබනවා.  එම නිසා මම ෙයෝජනා කරනවා, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්, ඒ වාෙග්ම පළාත් සභා මන්තීවරුන් 
පිළිබඳව වැරැදි ෙසොයන්න ෙකොමිෂන් සභා පත්කරනවා වාෙග්, 
පසුගිය කාලෙය් පාෙද්ශීය සභාවල හිටපු මන්තීවරුනුත් එවැනි 
ෙකොමිෂන් සභාවලට ෙගෙනන්න කටයුතු කරන්න කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔවුන් ඇතිෙවන්න අයුතු ෙලස 
මුදල් හම්බ කර තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ මිනිස්සු ගැන කවුරුවත් 
ෙසොයා බලා නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මෙග් කාලය අවසන් 
බව පකාශ කරන්න හදන නිසා ෙමම ෙයෝජනාව කරමින් මා 
කථාව අවසන් කරන්නම්. 

ගරු ඇමතිතුමනි, එකම මැතිවරණය ෙදපාරක් පවත්වපු 
ආසනයක් තමයි, අෙප් නාවලපිටිය ආසනය. මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්තුමා ඉතා අපහසුතාවට පත් කර අෙප් ආසනෙය් 
ෙදපාරක් එකම මැතිවරණය පැවැත්වූවා. හැබැයි, නාවලපිටිය 
ආසනෙය් එකම මැතිවරණය ෙදපාරක් පවත්වන්න ෙහේතු වුණු,  
එම වැරැද්ද කරපු ෙකනාට කිසිම දඬුවමක් ලැබුෙණ් නැහැ. එම 
නිසා පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් පනත සංෙශෝධනය වන 
ෙම් ෙවලාෙව් මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරන්න 
කැමැතියි. මැතිවරණයකදී යම් වැරැද්දක් සිදු වුණා නම්,  
විෙශේෂෙයන්ම ආසන සංවිධායක ෙහෝ කවුරු ෙහෝ බලධාරිෙයකු 
විසින් යම් වැරැද්දක් කළා නම්, එම වරෙද් ෙකොටස්කරුවකු 
හැටියට ඔහුව නීතිය ඉදිරියට ෙගන ඒමට යම් සංෙශෝධනයක් 
ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට වාෙග්ම, පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පතට ඇතුළත් කරන ෙලස මා ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කාලය ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් තමුන්නාන්ෙසේට ස්තුති කරමින් මා නිහඬ වනවා. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Muthu Sivalingam. You 

have five minutes. 
 
[பி.ப. 5.47] 

 

ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதா்தல்கள் (தி த்தம்) சட்ட ல 

விவாதத்தில் ேபசுவதற்கு எனக்கு அ மதியளித்த உங்க க்கு 
நன்றி கூ கின்ேறன். இலங்ைகயி ைடய அரசியல் 
வரலாற்றில் காலத் க்குக்காலம் இடம்ெபற்ற, இடம்ெப  
கின்ற நிகழ் களில் சிலவைகயானைவ மக்களின் உாிைம 
யிைன உத்தரவாதப்ப த் கின்ற வைகயில் அைமந் ள்ள 
அேதேவைளயில், சிலவைகயான நிகழ் கள் எம  மக்களின் 
உாிைமகைளக் ேகள்விக்குள்ளாக்குவ  ேவதைனக்குாிய . 
ஜனநாயக நாெடான்றில் மக்களின் உாிைமகள் எந்தள க்கு 
உத்தரவாதப்ப த்தப்ப கின்றனேவா, அந்தள க்கு மக்களின் 
ஆட்சி இடம்ெப கின்ற  எனக் குறிப்பிடலாம்.  

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
ஆங்கிேலயர் காலந்ெதாட்  இன்  வைரயி ம் எம  
நாட் ன் அரசியல் வரலாற்றில், சி பான்ைமயினராக 
இ க்கின்ற இந்திய வம்சாவளித் தமிழர்களாகிய நாங்கள் 
ஒவ்ெவா  காலகட்டத்தி ம் எங்க ைடய வாழ் ாிைமக் 
காக ம் வாழ்வாதாரத் க்காக ம் ேபாராடேவண் யவர் 
களாகேவ இ க்கிேறாம். இந்த நாட் க்கு அந்நியச் 
ெசலாவணியிைன அள்ளித்தந்த எம  ச கத்தினாின் 
அரசியல், ெபா ளாதார, ச க உாிைமகள் பல்ேவ  
சந்தர்ப்பங்களில் பறிக்கப்பட்ட வரலா  உண்  என்பதைன 
மனேவதைன டன் பதி  ெசய்கிேறன்.  

ஆங்கிேலயர்களால் அ ைமகளாக அைழத் வரப்பட்ட 
எம  மக்களின் அரசியல் உாிைமயிைன உ திப்ப த் வ 
தற்கு எம  ன்ேனார்களால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட பல 
ேபாராட்டங்களின் விைளவாக இந்திய வம்சாவளிச் ச கம் 
ெபற் க்ெகாண்ட கு ாிைம மற் ம் வாக்குாிைம என்பன 
சுதந்திர இலங்ைகயின் தலாவ  பாரா மன்றத்தில் 
இயற்றப்பட்ட சட்டங்களின் லமாகப் பறிக்கப்பட்டன. 
இதனால் சுதந்திரத் க்கு ன்னர் நாடா மன்ற உ ப் 
பினர்கள் எட் ப் ேபைரப் ெபற்றி ந்த நாங்கள், சுதந்திரத்தின் 
பின்னர் ஒ  பிரதிநிதியிைனக்கூடத் ெதாி ெசய்ய யாத 

ர்ப்பாக்கிய நிைலக்குத் தள்ளப்பட்ேடாம். அன்  அரசியல் 
உாிைம மட் மன்றி கு யியல் உாிைம ம் ம க்கப்பட்ட 
ைமயினால் நாடற்றவர்களாக்கப்பட்ேடாம். எனி ம், இந்த 
நாட் க்காக  எங்கள  உைழப்பிைனத் ெதாடர்ந்  வழங்கி 
வந்தி க்கிேறாம். சுமார் ஒ  ற்றாண்  காலமாக எம  
ச கத்தின் உைழப்பிைன, ெவளிநாட்  தலாளிகைளத் 
ெதாடர்ந்  இன்  உள்நாட்  தலாளிக ம் சுரண்  
வ கின்றைம ேவதைனயான விடயமாகும். இதைன எதிர்த்  
நாங்கள் அன்  தல் இன் வைர ேபாரா  வ கிேறாம்.  

அன்  கு ாிைம, வாக்குாிைம என்பன பறிக்கப் 
பட்டைமயினால் கல்வியில், ெபா ளாதாரத்தில், அரசிய ல் 
என்  ஒவ்ெவா  ைறயி ம் நாங்கள் ஏைனய ச கங்கைள 
விட 30 வ டங்கள் பின்தங்கியி க்கிேறாம். 1978ஆம் 
ஆண் ன் பின்னர், ப ப்ப யாக அரசியல் உாிைமயிைனப் 
ெபற் க்ெகாண்ட எம  ச கத்தின் சனத்ெதாைக 
விகிதாசாரத்திற்ேகற்ற வைகயில் எம  பிரதிநிதித் வம் 
இன்றளவி ம் பாரா மன்றத்தில், மாகாண சைபகளில்  ஏன், 
உள் ராட்சி மன்றங்களில்கூட உ திப்ப த்தப்படவில்ைல. 
இந்தக் குைறபாட் க்கு தற்ேபா  நைட ைறயி ள்ள 
விகிதாசாரத் ேதர்தல் ைறைம ம் ஒ  காரணமாகும். 
ஒவ்ெவா  காலகட்டத்தி ம் இலங்ைகயின் அரசியல் 
விடயங்கள் ெதாடர்பில் உ வாக்கப்ப கின்ற ஆைணக் 
கு க்கள், ஆேலாசைனச் சைபகள் என்பவற் க்கு நாங்க ம் 
எம  மக்களின் சார்பாகப் பல திட்ட ன்ெமாழி கைளச் 
சமர்ப்பித்தி க்கிேறாம். எனி ம், இ தியில் எங்கள  
ேகாாிக்ைககேளா, அபிலாைசகேளா ர்த்தி ெசய்யப் 
ப வதில்ைல என்ற கசப்பான ேவ கடந்த காலங்களில் 
கிைடத்த .  
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இந்திய வம்சாவளித் தமிழர்களாகிய எம  மக்கள், 
வெர யா மாவட்டத்தில் ெசறிந் ம் ப ைள, கண் , 

இரத்தின ாி, ெகா ம்  ஆகிய மாவட்டங்களில் பரந் ம் 
இன் ம் சில மாவட்டங்களில் ஆங்காங்ேக ஒ  சில 
இடங்களில் கணிசமான எண்ணிக்ைகயி ம் வாழ்கின்றார்கள். 
ந ன ஜனநாயகத்தின் பண் களில் க்கியமான , ஒ  
ச கம் வளர்ச்சியைடவதற்கு அந்தச் ச கத்தின் பிரதிநிதிகள் 
ஆட்சியில் பங்குபற்ற ேவண் ம் என்பதாகும். எனேவ, எம  
இனத்தின் சனத்ெதாைகக்ேகற்ப அரசியல் பிரதிநிதித் வம் 
உ திப்ப த்தப்பட ேவண் ய காலகட்டத்தில் நாம் 
இ க்கின்ேறாம். க த் ைற, கு நாகல், கா , மாத்தைற 
ேபான்ற மாவட்டங்களின் பிரதான ெதாழில் ைறயான 
ெப ந்ேதாட்டத் ைறயின் ெதாழிலாளர்களாக அந்த 
மாவட்டங்களின் ெபா ளாதாரத் க்குப் பாாிய பங்களிப் ச் 
ெசய்கின்ற எம  மக்கள், அரசிய ன் அ ப்பைடக் 
கட்டைமப்பான உள் ராட்சி மன்றத் க்குக்கூட ஒ  
பிரதிநிதியிைனத் ெதாி ெசய்  அ ப்ப யாைமயான , 
ேவதைனயான உண்ைமயாகும். அண்ைமக்காலத்தில் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட உள் ராட்சி மன்றத் ெதாகுதி எல்ைல 
வைரயைறயின்ேபா  எம  ச கம் கணிசமான 
எண்ணிக்ைகயில் வா கின்ற ப ைள, கண் , இரத்தின ாி, 
ேககாைல, மாத்தைள ஆகிய மாவட்டங்களில், ஏற்ெகனேவ 
இ ந்த பிரதிநிதித் வத்திைன ம் இழக்கின்ற வைகயிலான 
எல்ைல நிர்ணயம் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ப்பைதக் காணக் 
கூ யதாக இ க்கின்ற .  

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 
உயாிய சைபயில் நாம் சட்டமியற் வ  மக்கைள பா காப் 
பதற்ேக! ஆனால், எம்மால் இயற்றப்ப கின்ற சட்டங்கள் எம  
மக்க க்ேக பாதமாக அைம மாயின் இதில் ஜனநாயகம் 
ெதன்ப மா? நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற வெர யா 
மாவட்டத்தில் ெதாகுதிகள் உ வாக்கப்பட்டதில் சிக்கல்கள் 
காணப்ப கின்றன. இன்  ேபசப்ப கின்ற இந்த விடயம் 
சட்டமாக்கப்பட்டால், அதன் பின்னர் நாங்கள் எங்கும் ெசன்  

ைறயிட யா . எனேவ, சட்டமாக்கப்பட ன்னர் 
அைனத்  விதமான குைறபா க ம் நீக்கப்பட ேவண் ம் 
என்பேத என  க த்தாகும். தற்ேபா ள்ள ேதர்தல் 

ைறயின்கீழ் வெர யா, ப ைள, கண் , ெகா ம்  ஆகிய 
மாவட்டங்கைளத் தவிர, ஏைனய மாவட்டங்களில் எம  
ச கப் பிரதிநிதிகள் பாரா மன்றத் க்குத் ெதாிவாவ  
க னம். ஆனால், இந்த மாவட்டங்களில்கூட எம  
சனத்ெதாைக விகிதாசாரத்திற்ேகற்ப பாரா மன்றப் 
பிரதிநிதித் வம் இல்ைல. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 
 
ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
Okay. I will wind up immediately. 

இ  இவ்வாறி க்க, இந்திய வம்சாவழித் தமிழர்கள் 
ஆங்காங்ேக சிதறி வாழ்கின்ற மாவட்டங்களில் எங்கள  
அபிலாைசகைள ம் குைறகைள ம் ெசால்வதற்கு அரசியல் 
அலெகான்  எமக்குத் ேதைவ. இதற்காகத்தான் உ வாக்கப் 
ப கின்ற உள் ராட்சி மன்ற அரசியல் அலகுகளிலாவ  

எம  பிரதிநிதித் வத்திைன உ திெசய்வதற்கான ன்ென 
ப் க்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம் என்  நாங்கள் 

ேகா கின்ேறாம்.  

இந்த விடயத் க்கு ன்னர் ெபா ப்பாக இ ந்த ெகௗரவ 
க  ஜயசூாிய அவர்கைள ம் ெகளரவ ேஜான் ெசனவிரத்ன 
அவர்கைள ம் மறந் விட யா . ேநற்  நைடெபற்ற 
கூட்டத் க்கு எங்கைள ம் அைழத்த ெகௗரவ அைமச்சர் 
ைபசர் ஸ்தபா அவர்க க்கும் நான் நன்றி ெசால்கின்ேறன். 
நாங்கள் வெர யா மாவட்டத்தி ள்ள பிரேதச சைபகளின் 
எண்ணிக்ைகைய 12ஆக அதிகாிக்கேவண் ெமன்ற ேகாாிக் 
ைகைய வி த்   10 ஆண் கள் கடந் ம்கூட, இன் வைர 
அ  நிைறேவற்றப்படாமல் கிடப்பில் ேபாடப்பட் ந்த . 
நீங்கள் ேநற்  எங்கைள அைழத் ப் ேபசி, "அக் 
ேகாாிக்ைகைய ெவகுவிைரவில் நிைறேவற் ேவன்" என்  
எங்க க்கு ஓர் உத்தரவாதம் அளித்தீர்கள். உங்கள்மீ  
எங்க க்கு அதிகள  நம்பிக்ைக ண் . ஏெனன்றால், 
நீங்க ம் சி பான்ைம இனத்ைதச் ேசா்ந்த ஒ வர். உங்கள் 
ச க ம் இதில் ெப மள  பாதிக்கப்பட் ள்ள . எனேவ, 
தய ெசய்  எங்கள  இந்தக் ேகாாிக்ைகைய நிைறேவற்றித் 
த மா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி. 

 
[பி.ப. 5.53] 
 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

நைடெப கின்ற உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதா்தல்கள் 
தி த்தச் சட்ட லம் ெதாடர்பான விவாதத்தில் ேபசுவதற்குச் 
சந்தர்ப்பம் அளித்தைமக்கு த ல் நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இங்கு நாங்கள் இரண்  ரண்பா கைளக் 
காண்கின்ேறாம். அதாவ , எல்ைல நிர்ணயம் ெசய்வதற்கான 
அதிகாரம் ெபா நிர்வாக அைமச்சுக்கும் திய சைபகைள 
உ வாக்குவதற்கான அதிகாரம் மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சுக்கும் வழங்கப்பட் க்கின்ற . இந்த 
ேவைளயில், எம  நாட் ல் இடம்ெபற்ற பல்ேவ  
மாற்றங்களால், குறிப்பாக 1947இ ந்  1977 வைரயான 
காலப் பகுதியில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட எல்ைல நிர்ணயத் 
தினால், எங்க க்கு ஏற்பட்ட பாாிய இழப் க்கள் பற்றி நான் 
குறிப்பிட ேவண் ம்.  

ஸ் ம்க க்குச் ெசாந்தமான, அவர்கள் ெப ம்பான்ைம 
யாக வாழ்ந்த 1,675 ச ர கிேலாமீற்றர் நிலப்பரப்ைபப் 
பறித்ததன் ல ம் திய பிரேதச ெசயலகங்கைள 
உ வாக்கியதன் ல ம் எம  மாவட்டத்திேல 43.57 தமாக 
வாழ்ந்த ஸ் ம்க க்கு குைறந்த பிரேதச ெசயலகங்கேள 
கிைடத்தன. 5,900 வாக்குகைளக் ெகாண் க்கின்ற 
ெமாறெவவ பிரேதச சைபக்கு 10 உ ப்பினர்க ம் 03 
ேபானஸ் ஆசனங்க ம், 5,647 வாக்குகைளக் 
ெகாண் க்கின்ற ேகாமரன்கடெவல பிரேதச சைபக்கு 10 
உ ப்பினர்க ம் 03 ேபானஸ் ஆசனங்க ம், 8,563 
வாக்குகைளக் ெகாண் க்கின்ற பதவிசிறி ற பிரேதச 
சைபக்கு 10 உ ப்பினர்க ம் 03 ேபானஸ் ஆசனங்க ம் 
வழங்கப்பட்டெபா , 23,393 வாக்குகைளக் ெகாண்ட நகர 
சைபக்கு 08 உ ப்பினர்க ம் 02 ேபானஸ் ஆசனங்க ேம 
வழங்கப்பட் க்கின்றன. அேதேபான் , 17,496 வாக்கு 
கைளக் ெகாண் க்கின்ற கிண்ணியா பிரேதச சைபக்கு 08 
உ ப்பினர்க ம் 02 ேபானஸ் ஆசனங்க ேம வழங்கப் 
பட்ட . 40,500 வாக்குகைள ைடய க்கு 13 
வட்டாரங்கள் மட் ேம ெகா க்கப்பட்ட . ஆனால், 7,900 
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வாக்குகைளக்ெகாண்ட ெவ க க்கு 08 உ ப்பினர்க ம் 02 
ேபானஸ் ஆசனங்க ம் ெகா க்கப்பட்ட . இவ்வா  
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் 43 சத தமாக வா கின்ற 

ஸ் ம்க க்கு அநீதி இைழக்கப்பட் க்கின்ற . 
இவ்வாறான இழப் க்கள் தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் 
மட் மல்ல, மட்டக்களப் , அம்பாைற, மன்னார் ேபான்ற 
மாவட்டங்களி ம் ஏற்பட்ட  என்பைத நீங்கள் அறிந்  
ெகாள்ள ேவண் ம்.  

அ மட் மல்ல, இந்த ேநரத்திேல நான் உங்களிடத்தில் 
ஒன்ைறக் கூறிக்ெகாள்ள ஆைசப்ப கின்ேறன். மைறந்த 
தைலவர் பிேரமதாஸ அவர்க ைடய காலத்திேல, 1987ஆம் 
ஆண்  இந்த உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதா்தல்கள் தி த்தச் 
சட்ட லம் ெதாடர்பான ஏற்பா க க்கான அதிகாரங்கள் 
உள் ராட்சி மாகாண சைபகள் அைமச்சர் அவர்க க்கு 
வழங்கப்பட் ந்த . இந்தப் பிரச்சிைனைய மாகாண சைபகள் 
மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சர் அவர்களிட ம் ெகாண்  
ெசன்றி க்கின்ேறாம். அேதேநரம் எங்க ைடய 
பிரேதசத்திற்கு இைழக்கப்பட்ட அநீதங்கள் குறித்த விடயங்கள் 
அடங்கிய விபரங்கைள த்தக வ விேல ெவளியிட்  அதன் 
பிரதிைய அைமச்சர் அவர்களிட ம் எல்ைல நிர்ணய 
ஆைணக்கு க்குப் ெபா ப்பான அேசாக்கா பீாிஸ் 
அவர்களிட ம் சமர்ப்பித்தி க்கின்ேறாம். அேசாக்கா பீாிஸ் 
அவர்கள் தி ேகாணமைல மாவட்டத்திற்கு ஒ ைற விஜயம் 
ெசய்தேபா  "உங்கள் பிரேதசத்தில் உள் ராட்சி மன்ற 
வட்டாரங்கைள அதிகாிக்கேவா அல்ல  உங்க ைடய 
பிரேதச சைபகைளப் திதாக உ வாக்கேவா எங்களால் 

யா . உங்க ைடய க த் க்கைள மட் ம் கூ ங்கள்!" 
என்  கூறினார். அேதேநரம், மாநகர சைபச் சட்டம், நகர 
சைபச் சட்டம், பிரேதசச் சைபகள் சட்டத்தின் ஊடாக 
அைமச்சர் அவர்க க்கு இந்த விடயத்ைதச் ெசய்வதற்கு 
அதிகாரமி க்கின்ற .  

" வெர யா மாவட்டத்திேல இ க்கின்ற உள் ராட்சி 
மன்றங்கைள அதிகாித்த ேபான்  எம  மாவட்டத்தி ைடய 
உள் ராட்சி மன்றங்களின் எண்ணிக்ைகைய அதிகாிக்க 
ேவண் ம்" என்  ெகளரவ அைமச்சர் றிஸாட் பதி தீன் 
அவர்கள் மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்க ட ம் 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க ட ம் ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தி 
யி ந்தார். அேதேபான்  கிழக்கு மாகாணத்திேல மட்டக் 
களப் , அம்பாைற ஆகிய மாவட்டங்களி ம் மற் ம் வன்னி, 
மன்னார் ேபான்ற பிரேதசங்களி ம் திய உள் ராட்சி 
மன்றங்கள் அைமக்கப்பட ேவண் ெமன்  கூறியி ந்தார். 
ேம ம், கந்தளாய் பிரேதசத்திேல வான்-எல என்ற இடத்தில் 

திய பிரேதச சைப உ வாக்கப்பட ேவண் ம்; 
தி ேகாணமைல UCஉம் MC ஆக மாற்றப்பட ேவண் ம்; 
கந்தளாய் பிரேதச சைப UC ஆகத் தர யர்த்தப்பட ேவண் ம்; 
குச்செவளிப் பிரேதசத்திேல குச்செவளி, ல்ேமாட்ைட 
என்பவற் க்கான திய சைபகள் உ வாக்கப்பட ேவண் ம்; 

ாிேல ேதாப் ர், சம் க்கான திய சைபக ம் 
கிண்ணியா பிரேதசத்திேல கச்சக்ெகா த்தீ க்கான திய 
பிரேதச சைப ம் தம்பலகாமத்திேல  ள்ளிப்ெபாத்தாைன 
பிரேதச சைப ம் உ வாக்கப்பட ேவண் ம் என்ெறல்லாம் 
ேகாாிக்ைககள் வி க்கப்பட் ள்ளன. அேதேநரம் இைவ திய 
ேகாாிக்ைகக மல்ல. இந்த விபரங்கள் அடங்கிய ஆவணத்ைத 
ஹன்சாட் அறிக்ைகயில் ேசர்த் க்ெகாள் மா  ேகட் , 
அதைன இச்சைபயில் *சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.  

எங்கள் பிரேதசத்தில்1934ஆம் ஆண் ந்  1969ஆம் 
ஆண் வைர  51 சைபகள் இ ந்தன; 149 உ ப்பினர்கள் 
இ ந்தார்கள்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා , ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි. 
 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
Sir, give me one more minute, please. 

1980ஆம் ஆண்  மாவட்ட அபிவி த்திச் சைபகைள 
உ வாக்குவதற்காகத் தீர்மானம் ேமற்ெகாண்டேபா , அன்  
நாட் ல் சில உள் ராட்சிச் சைபகள் இல்லாெதாழிக்கப் 
பட்டன. பிறகு ெகளரவ பிேரமதாச அவர்கள் 1987ஆம் 
ஆண் ன் 15ஆம் இலக்க உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் 
சட்டத்தின் லம் நாடளாவிய ாீதியில் 18 மாநகர சைப 
கைள ம் 35 நகர சைபகைள ம் 258 பிரேதச சைபகைள ம் 
உ வாக்கியேபா , குறிப்பாக தி மைல மாவட்டத்தில் 
நாங்கள் எங்க க்கான சில உள் ராட்சிச் சைபகைள 
இழந்ேதாம். ஆகேவ, மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 
அைமச்சர் ைபசர் ஸ்தபா அவர்கள் எங்க ைடய 
பிரேதசத்தில் 6 திய உள் ராட்சிச் சைபகைள அைமப்பத 

டாக ம் கந்தளாய், ர் ேபான்ற உள் ராட்சிச் 
சைபகைள நகர சைபகளாக ம் தி ேகாணமைல நகர 
சைபைய மாநகர சைபயாக ம் தர யர்த் வதன் லமாக ம் 
எங்க ைடய உாிைமையப் ெபற் த்த வார் என்  
நம் கின்ேறாம். அேதேநரம் குறித்த உள் ராட்சிச் சைபகள் 
எப்ப ப் பிாிக்கப்பட ேவண் ம் என்ப  பற்றிய ஆவணத்ைத 
அேசாக்க பீாிஸ் அவர்களிடம் ைகயளித்தி க்கின்ேறாம். 

இங்கு இந்த விடயங்கைள விாிவாகப் ேபச ேவண் ம் 
என்பதற்காக 30 நிமிடங்கைளக் ேகாாியி ந்ேதன். கைடசியில், 
அ  5 நிமிடங்களாகக் குைறக்கப்பட்ட . இங்கு நான் 
ேபசுவதற்கான ேநரத்ைத மிக ம் கு க்கியதன் காரணமாக 
குறித்த  விபரங்கைள ம் என்னால் குறிப்பிட 

யவில்ைல. நான் இப்ெபா  என்னிட ள்ள தகவல்கள் 
அடங்கிய ஆவணத்ைதச் சபாபீடத்தில் **சமர்ப்பித் ,  
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  
 

*සභාෙම්සය  මත තබන ලද ලියවිල්ල : 
 *சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ஆவணம்: 
 *Document tabled: 

 

The newly suggested Sabha’s:    

1035 1036 

———————————— 
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 

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

Current Sabha PS UC MC 

1. Kantale PS Van ela Kantale   

2. Trincomalee UC     Trincomalee 

3. Kuchchaveli 1. Kuchchaveli PS 
2. Pulmoddai PS 

    

4. Kinniya PS 1. Kinniya PS 
2. Kachchai  koditheevu   
   PS 

    

5. Muthu PS 1. Thopur PS 
2. Sampoor PS 

Muthur   

6. Thampalagamam PS 1.  Thampalagamam PS 
2.   Mullipothanai PS 

    



පාර්ලිෙම්න්තුව 

Schedule 1. 

The Local Government Elections for Village, Rural and Council 
Elections based on Ward system had been held in 1969 in Trincomalee 
district in which there were 16 local Government bodies within Mutur 
electorate and 07 Local Government bodies within Trincomalee 
electorate. The Local Government bodies existed and the members were 
as follows: 

Muhur Electorate
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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) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதர்தல்கள் (தி த்தம்) சட்ட லம் 
பற்றிய இந்த விவாதத்திேல மனேவதைன டன் கலந்  
ெகாள்கின்ேறன். எல்ைல நிர்ணயத்தில் நாடளாவிய ாீதியிேல 
மக்க க்குள்ள பிரச்சிைனகைள ஆராய்ந் , அநீதி 
இைழக்கப்பட்ட மக்க க்கு நியாயம் ெபற் க்ெகா க்குமா  
நாங்கள் ேவண் க்ெகாண்டதற்கிணங்க, ெகளரவ அைமச்சர் 
ைபசர் ஸ்தபா அவர்கள் எல்ைல மீள் நிர்ணயத் க்கான 
கு ைவ அைமத்தேபா  மிக ம் சந்ேதாசமைடந்ேதாம். 
அதன்பிறகு அைமச்சரைவ உப கு ைவ நியமிக்குமா  
ேவண் , அ  நியமிக்கப்பட்ட பின்னர் அைமச்சாின் 
தைலைமயிேல நடந்த பல கூட்டங்களிேல கலந்  
ெகாண்ேடாம். ஆனால், இந்தக் கு  மக்க ம் மக்கள் 
பிரதிநிதிக ம் வி த்த ேவண் ேகாள்கைள நிராகாித் , மிக 
ேமாசமான ைறயிேல, அதாவ  மக்கள் ஏற் க்ெகாள்ள 

யாத அள க்கு, தங்க க்கு ேவண் யவா   கைள 
எ த்தி க்கின்ற . இவ்வாறான களினால் எங்க ைடய 
சி பான்ைமச் ச கம் பல பாதிப் க்கைள அைடந்தி க் 
கின்ற . உண்ைமயிேல இதன் லம் இந்த நாட் ன் எல்லா 
மாவட்டங்களி ம் பாரா மன்ற உ ப்பினர்களாக அல்ல  
மாகாண சைப உ ப்பினர்களாக சி பான்ைமச் 
ச கத்தினரால், குறிப்பாக ஸ் ம்களால் அல்ல  மைலயகத் 
தமிழர்களால் அல்ல  தமிழ் மக்களால் வர யா . 

சுதந்திரம் கிைடத்த நாளி ந்  இந்த நா  
நிம்மதியில்லாமல் தவிக்கின்ற  என்ப  உங்க க்குத் 

Electorate 
No. of 

Families 
No. of popula-

tion 
No. of voters 

Muthur 48,156 173,850 99,446 

Trincomalee 38,518 143,067 89,547 

Seruvila 32,912 114,863 75,375 

District Total 119,586 431,780 264,368 

ெதாி ம். ஓர் இனம் இன்ேனார் இனத்திற்ெகதிராகப் ேபாரா  
யதன் லம் ப் ெபா ளாதார ம் சீரழிந் , மக்க ைடய 
ெசாத் க்கள் அத்தைன ம் அழிந் , ெவளிநா கைளக் 
ைகேயந் கின்ற நிைலயில் இந்த நா  இன்  இ க்கின்ற . 
இந்த நல்லாட்சிையக்கூட, ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால 
சிறிேசன அவர்க க்கும் ெகௗரவ பிரதமர் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்க க்கும் சி பான்ைம மக்களான 

ஸ் ம்கள், தமிழர்கள், மைலயக மக்கள் என அைனவ ம் 
ஒன் ேசாந்்  வாக்களித்ேத உ வாக்கினார்கள். அவர்கள் 
எதிர்பார்த்தெதல்லாம், ஞானசார ேதரர் தைலைமயில் 
இடம்ெபற்ற அட்டகாசங்கள், அடாவ த்தனங்கள்ேபால் 
இனிேமல் இந்த நாட் ேல நடக்கக்கூடா ; பள்ளிவாசல்கள், 
பிற வணக்கஸ்தலங்கள் பா காக்கப்பட ேவண் ம் 
என் தான். அ மாத்திரமல்லாமல், எல்ேலா ம் சமனான 
உாிைமகேளா  நிம்மதியாக வாழ்கின்ற ஒ  நல்ல நிைல 
வரேவண் ம் என்ற நல்ெலண்ணத்திேலதான் இந்தச் 
சி பான்ைமச் ச கம் ஒட் ெமாத்தமாக வாக்களித்த .  

நான் ஏற்ெகனேவ ெசான்ன ேபால், இவ்வாறான 
சட்ட லத்தின் லம் சி பான்ைமச் ச தாயத்தி ந்  
ெமானராகைல மாவட்டத்திேல ஒ  பாரா மன்ற உ ப்பினர் 
வர யா ; ஒ  மாகாண சைப உ ப்பினர் வர யா . 
அ ராத ரம் ேபான்ற மாவட்டங்களிேல சி பான்ைமயாக 
வாழ்கின்றவர்கள் ஓர் உள் ராட்சி மன்ற உ ப்பினைரத் 
ெதாி ெசய் ம் வாய்ப்ைபக்கூட இவ்வாறான சட்ட லம் 
த க்குமாக இ ந்தால், அவர்க ைடய அ ப்பைட 
உாிைமகைள அல்ல  அவர்க ைடய பிரதிநிதித் வத்ைதத் 
த த்  அவர்க க்கு அநியாயம் ெசய்தால், அவர்கள் 
ெகாதித்ெத கின்ற நிைல, இன் ெமா  ன்பகரமான ஒ  
சூழல் உ வாகக்கூ ய ஆபத்தான நிைல இந்த நாட் ேல 
ஏற்படலாம். அைதத் த த்  நி த்தேவண் ெமன்ற வைகயில் 
தான் இ  சம்பந்தமாக அைமச்சர் ைபசர் ஸ்தபா 
அவர்க டன் நாங்கள் ேபசிேனாம். ஆனால், அவ க்கு 
இ க்கின்ற அதிகாரத்திற்கிணங்க, சட்டத்திேல இ க்கின்ற 
அந்த விடயத் க்கு தன்னால் நியாயம் தர யா  என்  
எங்களிடம் சுட் க்காட் னார். இன்  காைல நான் 
மாண் மிகு பிரதமர் அவர்கைள ேநர யாகச் சந்தித் , “இந்தச் 
சட்ட லத் க்கு ஆதரவாக எங்களால் வாக்களிக்க யா ; 
எங்க ைடய மனச்சாட்சி இடங்ெகா க்கவில்ைல” என்  
கூறிேனன்.  

இந்த நாட் ேல வாழ்கின்ற எல்லா இன ம் ேசா்ந்  
வாழேவண் ெமன்  ஆைசப்ப கின்றவர்கள் நாங்கள்! இந்த 
நா  பிள படக்கூடா  என்  ஆைசப்ப பவர்கள் நாங்கள்! 

த்த காலத்தில் வாழ்விடங்களி ந்  ரத்தப்பட்ட 
ஓாிலட்சம் இலட்சம் அகதிகளில் நா ம் ஒ வன். இந்த நா  
பிள படக்கூடா  என்பதற்கு ஆதரவளித்த அந்தச் ச கம் 25 
வ டங்களாக அகதிகளாக வாழ்கிற . அவ்வா  ஒ  ச கம் 
அகதியாகி இ க்கின்றேபா , 2012ஆம் ஆண்  எல்ைல 
நிர்ணய சைப ச யிேல வாழ்ந்த மக்கள் மற் ம் அங்குள்ள 
கிராமங்கைள எல்லாம் சி ைமப்ப த்தி, இன்  கர க்குளி, 

ள்ளிக்குளம், ெகாண்ைடச்சி, ெகாக்குப்பைடயான் ேபான்ற 
பகுதிகைளச் ேசா்த்  அவற்ைறப் பிரதிநிதித் வப்ப த்த ஓர் 
உ ப்பினைரத் தீர்மானித்தி க்கிறார்கள். அேதேபான்  
அந்தப் பிரேதசத்திேல ேவப்பங்குளம், பாைலக்குளி ேபான்ற 
கிராமங்கள் ெதாடர்பாக ம் இந்த எல்ைல நிர்ணய விடயத்தில் 
பல அநியாயங்கள் நடந்தி க்கின்றன. அ  மாத்திரமல்லாமல், 
எல்லாப் பிரேதசங்களி ம் நியாய ர்வமாக இ  நைடெபற 
வில்ைல என்பதற்கு எங்க ைடய ெகௗரவ உ ப்பினர் 
அப் ல்லா மஹ் ப் அவர்கள் அழகான உதாரணங்கைளச் 
ெசான்னார். அதாவ , சனத்ெதாைக 5,000 ஐக் ெகாண்ட 

1037 1038 

[ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මහතා] 

S/N Ethnic Population % 

1 Sinhalese 103,675 24.55 

2 Tamil 132,664 31.41 

3 Muslims 184,024 43.57 

4 Others 1,927 0.45 
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சைபக்கு இ க்கின்ற உ ப்பினர் ெதாைகக்கும் சனத்ெதாைக 
23,000 ஐக் ெகாண்ட சைபக்கு இ க்கின்ற உ ப்பினர் 
ெதாைகக்குமிைடேய உள்ள வித்தியாசங்கைளச் ெசான்னார். 
எனேவ, இவ்வா  இன ாீதியாக, மத ாீதியாக மீண் ம் 
பிள கைள ம் சந்ேதகத்ைத ம் ஏற்ப த்தி, எதிர்காலத்திேல 
இனங்க க்கிைடயில் நம்பிக்ைகயீனத்ைத உ வாக்கும் 
வைகயில் இந்தச் சைபக ைடய பிாிப் க்க ம் இந்த 
உ ப்பினர்க ைடய எண்ணிக்ைகக ம் அைமந்தி க் 
கின்ற .  

இ  ெதாடர்பில் காைலயிேல மாண் மிகு  பிரதமர் 
அவர்களிடம் ேபாய்ச் ெசான்ேனன். அதன் பிறகு அைமச்சர் 
ற ப் ஹகீம் அவர்க ம் அைமச்சர் ைபசர் ஸ்தபா 
அவர்க ம் ெகளரவ உ ப்பினர் சுமந்திரன் அவர்க ம் 
அவைரச் சந்தித்  இ  விடயமாகக் கைதத்தார்கள். அதாவ , 
தி ேகாணமைல, மன்னார், ல்ைலத்தீ , அம்பாைற, 
மட்டக்களப்  உட்பட இன் ம் பல மாவட்டங்களிேல திய 
உள் ராட்சி சைபகள் உ வாக்கப்பட ேவண் ய ேதைவ 
யி க்கின்ற  என் ம் த்தளத்திேல கற்பிட்  பிரேதச 
சைபையக்கூட இரண்டாகப் பிாிக்கேவண் ய ேதைவ 
யி க்கின்ற  என் ம் கூறிேனாம். இவ்வா  இந்தப் 
பிாிப் கைளக்கூட ஒ  மாவட்டத்திற்கு மட் ம்தான் ெசய்ய 

ெமன் ம் அைமச்ச க்கி க்கின்ற அதிகாரத்ைத அவர் 
ெசயற்ப த் வதற்கும் தைடவிதிப்ப  ேபான்ற ெசய்திகைளப் 
பத்திாிைகயிேல ேநற்  வாசித்ேதன். எனேவ, இ  சம்பந்தமாக 
மாண் மிகு பிரதமர் அவர்களிடம், "அவ்வா  ெசய்ய 
ேவண்டாம்;  வ கின்ற பிரேதச சைபத் ேதா்த க்கு தல் 
இவ்வாறான பிாிப் க்கள் ெசய்யப்ப ம் என்  உ திெமாழி 
தா ங்கள்!; அேதேபான்  இன்  நிைறேவற்றப்பட 
இ க்கின்ற உள் ராட்சி மன்றத் ேதா்தல் தி த்தச் 
சட்ட லத்தில் எல்ைல மீள்நிர்ணயம் ெசய்வதற்கான 
தி த்தங்கைளச் ெசய் , எல்ைலகைள மீளத் தி த் வதற்கான 
Cabinet Paper இைனச் சமர்ப்பித்  அதற்குாிய ஏற்பாட்ைடச் 
ெசய்வதற்கான உ திெமாழிைய ம் நீங்கள் தரேவண் ம்" 
என்  நாங்கள்  ெசான்ேனாம். அவர் அப்ேபா  ெகளரவ 
அைமச்சர் ைபசர் ஸ்தபா அவர்கைள ம் அைழத்தி ந்தார். 
அைமச்சர் ைபசர் ஸ்தபா அவர்கள் ஒ  நல்ல மனிதர். 
அவ ம் ஒ  சி பான்ைமச் ச தாயத்ைதச் ேசா்ந்தவர். அவர் 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ைடய வல  ைகயாக, சட்ட 
ஆேலாசகராக இ க்கின்ற ஒ வர். அந்த வைகயிேல அவ ம் 
அவ க்கி க்கின்ற பிரச்சிைனகைளச் ெசான்னார். அதன்பிறகு 
சட்ட ஆேலாசகர்கைள ம் அைழத் , இன்  எங்க க்கு அந்த 
உ திெமாழிையப் பிரதமர் அவர்கள் தந்தி க்கிறார். அவர்மீ  
எங்க க்கு நம்பிக்ைகயி க்கின்ற . அைமச்சர் ைபசர் 

ஸ்தபா அவர்கள் மீ ம் எங்க க்கு நம்பிக்ைகயி க்கின்ற . 
எனேவ, இந்த உ திெமாழிைய அவர்கள் த வார்களாக 
இ ந்தால், நாங்கள் இந்தச் சட்ட லத்திற்கு ஆதரவாக 
வாக்களிக்க ம். இல்ைலெயன்றால், எந்தக் காரணம் 
ெகாண் ம் இந்த சட்ட லத்திற்கு ஆதரவாக வாக்களிக்க 
எங்க ைடய மனச்சாட்சி இடங்ெகா க்கா . இைத எதிர்க்க 
ேவண் ய ேதைவ ஏற்பட்டால் பதவிகைளத் றப்பதற்கும் 
நாங்கள் தயாராக இ க்கிேறாம் என்பைத ம் கூறிக் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

அத்ேதா , சாய்ந்தம க்கு உள் ராட்சி மன்றெமான்  
த வதாக கடந்த ேதா்தல் காலத்தின்ேபா  அங்கு ெசன்ற 
பிரதமர் அவர்கள் ெசால் யி ந்தார். இப்ெபா  கல் ைன, 
சாய்ந்தம  மக்க க்கிைடயிேல பாாிய கலவரெமான்  
ெவ க்கக்கூ ய சூழ்நிைல காணப்ப கிற . கல் ைன 
மக்கைள நான் அண்ைமயிேல சந்தித்ேதன். ஏற்ெகனேவ 
இ ந்த ேபால இைத நான்காகப் பிாிக்குமா  

ெசால்கிறார்கள். எனேவ, அரசியல்வாதிகள் வாக்கு திகைளக் 
ெகா ப்பேதா  மாத்திரம் நின் விடாமல், அந்த வாக்கு தி 
கைள நிைறேவற் வதற்கான காாியங்கைள ம் ெசய்ய 
ேவண் ம். 1956 இல் இ ந்த அன்ைறய தைலவர் ெசய்த 
தவறினால்தான் இன் வைர இரத்த ஆ  ஓ கிற . 
அேதேபால, சில தமிழ் அரசியல் தைலவர்கள் இைளஞர் 
க க்கு தவறான வாக்கு திகைள வழங்கி, அவர்கைள 
வழிெக த்தி க்கிறார்கள். அவ்வாறான ைறயிேல 
இல்லாமல் எதிர்காலத்தில் இந்த விடயங்களிேல நாங்கள் 
ஒற் ைமயாக இ க்கேவண் ம்.    

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, please wind up now.  
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Sir, please give me one more minute. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා තත්පර 30ක් කථා කරන්න.  
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
எனேவ, சாய்ந்தம , கல் ைன மக்களிடம் "தய ெசய்  

பிாிந் விடாதீர்கள்!" என்  நான் அன்பாக ேவண் க் 
ெகாள்கின்ேறன். பிரதமர் அவர்கள் வாக்கு தி தந்தி க்கிறார். 
அந்த வைகயிேல, அவாிடத்தில் எங்க ைடய நியாயங்கைளச் 
ெசால் , யா க்கும் அநியாயம் நைடெபறாமல் பார்த் க் 
ெகாள்ளலாம். எங்க ைடய அைமச்சா் ைபசர் ஸ்தபா 
அவர்கள் ேநாை்மயான ஓர் அைமச்சர். அவ ம் இந்த 
விடயத்திேல நியாய ர்வமாமகச் ெசயற்ப வாெரன்பைத 
உ தியாகக் கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். 

ேம ம், வெர யா மாவட்ட மக்கள் தற்ேபா  
சந்ேதாசப்ப கிறார்கள். அந்த நிைலைமையக் ெகாண்  
வ வதற்காக யற்சித்தவர்க க்கு நன்றி கூறிக் 
ெகாள்கின்ேறன். அேதேபான்  ெகளரவ அைமச்சர் ைபசர் 

ஸ்தபா அவர்கள் தனக்கு இ க்கின்ற அதிகாரங்கைளப் 
பயன்ப த்தி ஏைனய உள் ராட்சி சைபகளின் பிாிப்  
ேவைலகைள ம் ேதா்த க்கு ன்பாகச் ெசய்வ  பற்றி  
தன் ைடய உைரயிேல ெசால்வாெரன்  நம் கிேறன். 
அத் டன், இந்தச் சட்ட லம் நிைறேவற்றப்பட்ட ைகேயா  
மீள்நிர்ணயத் க்கான தி த்தச் சட்ட லத்ைதக் ெகாண்  
வ வதற்கான உ திெமாழிைய ம் த வாெரன்ற நம்பிக்ைக 
ேயா , விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Next, Hon. Velu Kumar. 
 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙකොපමණ කාලයක් 

තිෙබනවාද? 

1039 1040 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
You have three minutes.  
 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
මට විනාඩි 10ක කාලයක් ෙවන් කරලා තිබුණා. Three 

minutesවලින් කථා කරන්න බැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අෙනක් දවෙසේ කථා කරන්න.   
 
[பி.ப. 6.08] 

 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதா்தல்கள் (தி த்தம்) 
சட்ட லத்திேல உைரயாற் வதற்கான வாய்ப்ைபத் 
தந்தைமக்கு நன்றி ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறன். எனக்கு 

ன்னர் உைரயாற்றிய அைமச்சா் ாிஸாட் பதி தீன் அவர்கள் 
குறிப்பிட்ட ேபால, இந்தத் ேதா்தல் ைற மாற்றம் 
ெதாடர்பாக கடந்த காலங்களிேல சி பான்ைமயினர் மத்தியில் 
ஒ  தயக்க நிைல அல்ல  சந்ேதக நிைல ஏற்பட் ந்த . 
குறிப்பாக, இந்தச் சட்ட லத்ைத நிைறேவற்றிக் 
ெகாண்டதன் லம் கடந்த அரசாங்கமான  இரண்  
அ ப்பைடயில் சி பான்ைமச் ச கத்தின க்குப் பாாிய 

ேராகத்ைத இைழத்தி ந்த . குறிப்பாக, எல்ைல நிர்ணயம் 
ெசய்  வட்டாரங்கைள உ வாக்குவதி ம் அவற்றிைன 
அ ப்பைடயாகக்ெகாண்ட ேதா்தல் ைறைமையச் 
ெசயற்ப த் ம்ேபா ம் இந்த நிைல ஏற்பட் ந்த . அதாவ , 
வட்டார அ ப்பைடயில் 70 சத தம் ஒ க்குவெதன் ம் 
விகிதாசார அ ப்பைடயில் 30 சத தம் ஒ க்குவெதன் ம் 
அன்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட் ந்தா ம் உண்ைமயில் கணித 
ாீதியாகப் பார்க்கின்றேபா , அத ைடய இ தி விைள  78 
சத தம் வட்டாரத் க்கான ெதாிவாக ம் 22 சத தம் 
விகிதாசாரத் க்கான ெதாிவாக ம் இ ப்பைதக் காணலாம். 
இந்த நிைலைம மாற்றப்பட்  இன்  ஓரள க்குச் சாதமான 
நிைலையப் பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . அதாவ , 
60:40என்ற விகிதாசார அள க்கு இ  மாற்றப்பட் ப்ப  
வரேவற்கத்தக்கதாக இ க்கிற .  

எனக்கு ன்னர் உைரயாற்றிய ெகளரவ அைமச்சா ்
அவர்கள் குறிப்பிட்ட ேபால, இந்த எல்ைல மீள்நிர்ணயத்தின் 
ேபா  வட்டாரங்கைள உ வாக்குவதில் சி பான்ைம 
யின க்கு பாாிய ேராகம் இைழக்கப் பட் க்கிற . 
குறிப்பாக, வடக்கிேல ெப ம்பான்ைமயாக தமிழர்கள் 
வாழ்கின்ற பிரேதசத்ைத ம் கிழக்கிேல ெப ம்பான்ைமயாக 

ஸ் ம்கள் வாழ்கின்ற பிரேதசத்ைத ம் தவிர்த் , அதற்கு 
ெவளியிேல தமிழ், ஸ் ம் மக்கள் பரந் வாழ்கின்ற 
பிரேதசங்களிேல எல்ைல நிர்ணயத்தின்ேபா ம் வட்டாரங் 
கைள உ வாக்குகின்றேபா ம் பாாிய அநீதி இைழக்கப் 
பட் க்கிற . அந்த வைகயில், அவ்வட்டாரங்களிேல 
சி பான்ைமயினர  பிரதிநிதித் வத்ைத இல்லாெதாழிக்கின்ற 
அள க்கு ெதாிந் ெகாண்ேட நடவ க்ைககைள ன்ென த் 
தி க்கிறார்கள். 60:40 என்ற அ ப்பைடயிேல ேதா்தல் 

ைறைமைய ன்ைவத்தா ம் வட்டார எல்ைல 
நிர்ணயங்களில் இ க்கின்ற பிரச்சிைன காரணமாக எங்கள  
பிரதிநிதித் வம் குைறவதற்குச் சந்தர்ப்பங்கள்  இ க்கின்றன. 
ஆகேவ, இ  ெதாடர்பாக இங்கி க்கின்ற விடயத் க்குப் 
ெபா ப்பான அைமச்சர் அவர்கள் தன  க் கவனத்ைத ம் 
ெச த்தேவண் ெமன நான் மீண் ம் இந்த அைவயி டாகக் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேபால, இந்தத் ேதா்தல் ைறைய நைட ைறப் 
ப த் வதற்கு ன்னர்,  தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணி வி த்த 
ேவண் ேகா க்கு இணங்க, வெர யா மாவட்டத்தில் 
பிரேதச சைபகைள அதிகாிப்பெதனத் தாங்கள் ெகா த்தி க் 
கின்ற உ திெமாழிைய வரேவற்பேதா , அதற்காக 
உங்க க்கு இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல நன்றிைய ம் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இ தியாக, இந்த எல்ைல நிர்ணயத்தின் 
ேபாதான வட்டார உ வாக்கத்திேல மீண் ம் சி பான்ைம 
மக்க க்கு ஏற்பட் க்கின்ற அசாதாரண நிைலைமயான  
கவனத்திற்ெகாள்ளப்ப ம் என்ற நம்பிக்ைகேயா , 
இ வைரயி ம் எங்க க்குச் சாதகமாக அைமயக்கூ ய 
வைகயில் ஏற்ப த்தியி க்கின்ற வாய்ப் க்கைள ஏற் க் 
ெகாண் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you.  

මීළඟට, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි තුනක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 6.12] 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් විනාඩි තුනක 

කාලයක් ෙහෝ ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන් පළාත් පාලන ආයතනයක සභාපතිවරයා හැටියට 
අවුරුදු 8ක පමණ කාලයක් කටයුතු කළ මම, ෙම් පිළිබඳව යම් 
විවරණයක් කරන්නයි බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. මුලින් විනාඩි 10ක් 
දීලා, දැන්  ඒ ෙව්ලාව සීමා කරලා තිෙබනවා. මෙග් මිත ෙව්ලු 
කුමාර් මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් මම ඒ පිළිබඳව නම් කනගාටු 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
හිටපු අමාත්යතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙමම ගරු සභාෙව් හිටියා නම් 
මම සතුටු ෙවනවා. පසුගිය රජය මඟින් 2012 වසෙර් සීමා නිර්ණ 
කටයුතු  ආරම්භ කරලා, අවුරුදු ෙදකක් තුළ ෙම් කටයුත්ත කර 
ගන්න බැරුව අතර මඟ නතර වුණා. අෙප් ආණ්ඩුව ආවාට පසුව 
අපි තව අවුරුදු ෙදකක් පමණ ෙම් කටයුත්ත අධීක්ෂණය කළා. 
හැම ෙදයක්ම කඩිනමින්, අසාර්ථක විධියට කරනවාට වඩා 
ෙහොඳයි, කල් ගත වුණත් සාර්ථක මැතිවරණ කමයක් ඉදිරිපත් 
කිරීමට පියවර ගැනීම.   

1978 නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවත්,  පළාත් පාලන ආයතන 
(විෙශේෂ විධිවිධාන) පනතත්  ෙම් රෙට් කියාත්මක වීෙමන් පසු නව 
පළාත් පාලන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක වුණා. ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය හා එක්සත් ජාතික පක්ෂය එකතු ෙවලා ඉන්න ෙම් යහ 
පාලන ආණ්ඩුව නැවත වරක් ෙම් පිළිබඳ සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 
කරන ෙතක්  එකම කණ්ඩායමකටවත් ෙමම කටයුත්ත කරන්න 
ෙකොන්දක් තිබුෙණ් නැහැ. බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා, එතුමාට 
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ඕනෑ විධියට සීමා නිර්ණයන් සිදු කරලා ෙම්ක අවුල් ජාලයක් බවට 
පත් ෙවලා තිබුණු බව මම කියන්නට ඕනෑ. එෙහම තිබුණු එකක්, 
යටිකුරු කරලා තිබුණ එකක් උඩුකුරු කරන්න පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන අමාත්යවරයා හැටියට ෆයිසර් මුසත්ාපා මැතිතුමා 
ෙනොෙයක්  අභිෙයෝග මැද, ෙනොෙයක් ඇනුම් බැණුම් මැද ඉතාම 
එඩිතරව ඒ පශ්නවලට පිළිතුරු දීලා කටයුතු කරලා තිෙබනවා 
කියලා මම හිතනවා. අද වන විට ෙම් සියලු ෙද්වල් සිදු ෙවලා 
ඉතාම සාර්ථකව ෙම් කටයුතු සිදු ෙවනවා. අඩු පාඩුකම් 
තිෙබන්නට පුළුවන්. ෙමොන අඩු පාඩුකම් තිබුණත් එදා ආරම්භ 
කරපු  පළාත් පාලන ආයතන (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත අවුරුදු  
35කට වැඩි කාලයක් ෙම් රෙට් කියාත්මක කරන්න පුළුවන්කම 
ලැබුණා. කාටවත් ඒක ෙවනස් කරන්න පුළුවන්කම ලැබුෙණ් 
නැහැ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මැතිතුමා සිටි සමඟි ෙපරමුණු රජය කාලෙය්, 1970-1977 
කාලෙය්,  පළාත් පාලන ආයතන තිබුණාද කියන එකත් අපට 
පශ්නයක්. ගම්සභා කමය සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස් කරලා, ඒවාෙය් 
කාලය දීර්ඝ කරලා තිබුණා. දැන් ඒවා ගැන කටක් අරින්ෙන් 
නැහැ. එතුමා සමඟි ෙපරමුණු ආණ්ඩුෙව් පධාන ෙකෙනක් හැටියට 
හිටියා. ඒවා ගැන අද කථා කරන්ෙන් නැහැ. අපි එතුමන්ලාට 
නැවතත් ෙම් ඉතිහාසය ගැන  මතක් කරලා ෙදන්න ඕනෑ. 
ඉතිහාසය අමතක කරලා, ඒවා කාලෙය් වැලිතලාෙවන් වහලා 
ලජ්ජා නැතිව අද කථා කරනවා. එතුමා ෙරදි ගැන කිව්වා. 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඒ ගැන කථා කරන්න කැමැති 
ෙවන්ෙන් නැහැ.  

අද ෙම් පෙව්ශය ඇවිත් තිෙබනවා කියලා අපි දන්නවා. 
ෙම්ෙක්දී ෙනොෙයක් ෙචෝදනා එල්ල කළා.  

අෙප් ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමැතිතුමාත්, ගරු ෙව්ලු කුමාර් 
මන්තීතුමාත් කිව්වා, සුළු ජාතීන්ට යම් අසාධාරණයක් ෙවයි 
කියලා. මම හිතන්ෙන් නැහැ, එෙහම ෙවයි කියලා. ෙමොකද, උතුරු
-නැ ෙඟනහිර මිනිසුන්ට සාධාරණය සිද්ධ ෙවනවා කියලා මම 
හිතනවා. ෙම් සීමා නිර්ණයන් හරියට සිදු කරලා තිබුණා නම්, 
එතුමන්ලාටත්, අපටත් එක විධිෙය් සාධාරණයක් සිදු ෙවනවා. යම් 
යම් අවස්ථාවලදී අපටත් අසාධාරණකම් සිදු ෙවනවා. එම නිසා ෙම් 
පනතට යම් යම් සංෙශෝධනයන් ඉදිරියට සිදු ෙවන්න පුළුවන් 
කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ෙමතැනදී අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත කර ගනිමු. ඉදිරිෙය්දී යළිත් වරක් පළාත් පාලන ආයතන 
පිළිබඳ වගකීමක් ඇතිව, නියම පරිපාලනයක් එක්ක කටයුතු 
කරන්න අවශ්ය ෙවනවා. අද කථා කරන ෙම් අය මැතිවරණයක් 
පවත්වන්න කියලා කියනවා. බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා එදා 
සභාපතිවරුන්ට තිබුණු ෙචක්පත් අත්සන් කිරීෙම් අයිතිය පවා 
නැති කළා කියලා මට මතකයි.  අද සභාපතිවරු ලජ්ජා නැතිව ඒ 
අය පස්ෙසේ යනවා. සභාපතිවරයාට තිබුණු බලතල නැති කරලා,  
ෙල්කම්වරයාට ෙචක්පත් අත්සන් කිරී ෙම් බලය පැවරීමට 
අණපනත් ෙගනැත්, පළාත් පාලන ආයතනවලට තිබුණු 
ෙගෞරවාන්විත බව නැති කරලා තිබුණා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෙබොෙහෝ අකමිකතා, දූෂණ සිදු වුණු බවත් අපි දන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු  මන්තීතුමනි, අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා 
කිව්වා වාෙග් අපට  ඉදිරිෙය්දී  පළාත් පාලන ආයතනවල 
නිෙයෝජිතයන් ෙවනුෙවන් යම් කිසි සදාචාර සම්පන්න වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න සිදු ෙවනවා. මම පාෙයෝගිකව ඒ 
කටයුත්ත කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කථාව අවසන් කරන්න.     

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් ආසනය තුළ 

ෙකොන්තාත් ෙහෝ එවැනි කටයුතු කරන කිසිම ෙකෙනකුට මම 
අෙප්ක්ෂකත්වය ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙකොන්තාත් කරන අය ඉන්නවා 
නම් ඒ අයට පැත්තකට ෙවලා ඒ මුදලාලි වැෙඩ් කරන්න කියලායි 
මම කියන්ෙන්. හැබැයි, මම ඒ අයට අෙප්ක්ෂකත්වය ෙදන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකද, මට සුදුසු අෙප්ක්ෂකයන් ෙතොරා ගන්න 
පුළුවන්කමක් තිෙබනවා. එම නිසා අපි පැහැදිලිව කියනවා, - 

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කථාව අවසන් කරන්න. ඇමැතිතුමාට 

පිළිතුරු කථාව කරන්න තිෙබනවා. 

 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මට තව ෙපොඩි කාලයක් ලබා ෙදන්න. කථාවට  විනාඩි තුනයි 

ලැබුෙණ්. කථාව තියා විනාඩි තුෙනන් නැඟිටලා වාඩි ෙවන්නවත් 
බැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් විනාඩි 4ක් විතර කථා කළා ෙන්.  

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
අද පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වනවා කිව්වාම ඒකාබද්ධ 

කල්ලිෙය් අයෙග් කකුල් ෙවව්ලනවා.  

එතුමන්ලා පසු ගිය දවස්වල මහ  ෙලොකුවට කයිවාරු ගැහුවා. 
හැබැයි පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වනවා කිව්වාම, අද 
කකුල් ෙවව්ලනවා. එම නිසා මම කියනවා, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙගත්, අගමැතිතුමාෙගත් සුසංෙයෝගය තුළින් ෙමම 
ආණ්ඩුව අලුත් ව්යවස්ථාවක්, පනත් සංෙශෝධනයත් එක්ක 2020 
දක්වා කිසිම චකිතයක් නැතිව අලුත් ගමනක් යන්න පුළුවන් වැඩ  
පිළිෙවළක් හදලා අපි ෙහොඳ පූර්වාදර්ශයක් ෙදන බව. ඒ වාෙග්ම 
පළාත් පාලන මැතිවරණෙයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජයගහණය 
කරවන්න අවශ්ය සියලු ශක්තිය ලබා ෙදන්නත් අපි කටයුතු 
කරනවාය කියන එක මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා ගම් සභා කමය යටෙත් 
සිටි පරිදි, ගමට ඍජුවම බලපාන මහජන නිෙයෝජිතෙයක් එකතු 
කරන්න කටයුතු කිරිම ගැන මා විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු ෆයිසර් 
මුස්තාපා ඇමතිතුමාට ස්තුති කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. The next speaker is the Hon. Faiszer 

Musthapa. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද 

විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ගැන වචන කීපයක් කථා 
කිරීමට ලැබීම  මා ලද භාග්යයක් ෙලස සලකනවා. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු ඇමතිතුමනි,- 
 
[අ.භා. 6.18] 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු මන්තීතුමා, මටත් ෙවන් වී තිෙබන්ෙන් විනාඩි 10යි. 

අමතර කාලයක් ෙදනවා නම් ඔබතුමාෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න 
පුළුවන්. හැබැයි, මෙග් ෙවලාෙවන් නම් ෙදන්න අමාරුයි. ෙහේතුව, 
ගරු මන්තීවරු කීප ෙදෙනකුට උත්තර ෙදන්න මට තිෙබනවා. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමාට කාලය නැහැ. එම නිසා ගරු මන්තීතුමනි, 

එතුමාට බාධා කරන්න එපා. එතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,- [බාධා කිරීමක්] මෙග් කථාව 

කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න ගරු මන්තීතුමනි. ෙමොකද, මට විනාඩි 
10යි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කථාව කරන්න. 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2012 අංක 22 දරන පළාත් 

පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත අනුව මන්තී ධුර 
සමානුපාතික කමය යටෙත් සියයට 30ක්  සහ ෙකොට්ඨාස කමය 
යටෙත් සියයට 70ක් ෙලස සඳහන් වුවත්, ගණනය කිරීෙම්දී 
සමානුපාතික කමය යටෙත් මන්තී ධුර ලැෙබන්ෙන් සියයට 23යි.  

ඒ නිසා පධාන පක්ෂ ෙදක හැරුණු විට අෙනකුත් සියලුම 
පක්ෂවලට විශාල අසාධාරණයක් සිදු වනවා කියන එක අප සියලු 
ෙදනා දැන ගත යුතු කරුණක්.  ඒ නිසා පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා 
කිරීම ෙවනුෙවන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දුන් ඡන්ද ෙපොෙරොන්දුව 
තමයි නැවත ෙකොට්ඨාස කමය බිහි කරනවා කියන එක. නමුත්, 
ඒෙකදී ෙම් ගරු සභාෙව් ෙනොෙයක් ෙද්ශපාලන පක්ෂ, ෙනොෙයක් 
ගරු මන්තීවරුන් කකුෙලන් ඇද්දා පරණ කමයට යා යුතුයි කියලා. 
නමුත්, ජනාධිපතිතුමාෙග් ජනවරම පදනම් කරෙගන, අභිෙයෝග 
මැද්ෙද්,  පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා කිරීමට සහ ගමට මන්තීවරයකු 
බිහි කිරීෙම් වරම අද අපට ලැබී තිෙබනවා.  ෙමය ඓතිහාසික 
අවස්ථාවක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් 
රජය ඉතාම පගතිශීලී කියාදාමයක් ගත්තා කාන්තා නිෙයෝජනය 
සියයට 25ක්  දක්වා ලබා ෙදන්න.  ඒ වාෙග්ම සුළු මත දරන පක්ෂ 
සියයට 40 දක්වා වැඩි කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කළා. ඒ නිසා  
සියයට 60ක ෙකොට්ඨාස කමයකුයි, සියයට 40ක සමානුපාතික 
කමයකුයි අපි ඇති කළා. නමුත්, කාන්තා නිෙයෝජනය ආරක්ෂා 
කරන පදනම මතයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සකස් කර තිෙබන්ෙන්. 
ඒ නිසා ෙම් රෙට් කාන්තාවන්ට ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතයට ඇතුළත් 
වීමට වැඩි ඉඩ පස්ථාවක් අපි ලබා දී තිෙබනවා. හැබැයි, මා ෙම් 
සභාෙව් ගරු මන්තීවරුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් තමන්ෙග් 
භාර්යාව ෙහෝ සෙහෝදරිය ඉදිරිපත් කරන්න එපා කියන එකයි. 
ඉතිහාසෙය් එය සිදු ෙවලා තිෙබනවා අපි දැක තිෙබනවා. අපි 
පගතිශීලී ගමනක් යා යුතුයි. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒෙම් 
අරමුණ එයයි. අද බිම් මට්ටෙම්  කාන්තා නිෙයෝජනය සියයට 
එකකට වඩා අඩු පතිශතයකයි තිෙබන්ෙන්. ෙම්  තුළින් උගත් 
කාන්තාවන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන ඒෙම් හැකියාව අපට 
ලැබී තිෙබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද හුඟක් අය සුළු ජාතිකයන් 
ගැන කථා කරනවා. ලාංකික ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතය ෙම් තිෙබන 
චින්තනෙයන් ඈත් වන්ෙන් නැති බව අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. 
ඡන්ද දායකයා තමන්ෙග්  කුලයට, තමන්ෙග් ආගමට පමුඛත්වය 
දීමක් අප දකිනවා. අපි අවුරුදු 30ක් යුද්ධෙයන් බැට කාලා තවමත් 
ආගම ගැන, කුලය ගැන හිතමින් කටයුතු කරන එක ඉතා 
කනගාටුදායක සිද්ධියක් වුණත් අපි යථාර්ථය ෙත්රුම් ගත යුතුයි. 
ඒ නිසා තමයි රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා, රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමා, 
නුවරඑළිෙය් ෙදමළ මන්තීවරු මට ෙචෝදනා කෙළේ, ෙම් කරපු සීමා 
නිර්ණය තුළින් තමන්ට අසාධාරණයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා 
කියලා. මා වගකීමකින් කියනවා, බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා සීමා 
නිර්ණය කෙළේ සුළු ජාතික නිෙයෝජනය සහමුලින්ම නැති 
කරන්නයි කියන එක. ඒක අපි පිළිගත යුතු කරුණක්. හැබැයි, මට 
එය නිවැරදි කිරීෙම්දී යම් යම් සීමාවන් තිබුණා. මා අභියාචනා 
කියාදාමයකට ගිහිල්ලා යම් තාක් දුරකට ඒ අඩුව පිරිමැසීමට 
කටයුතු කළා. නමුත්, ෙකොට්ඨාසයක සීමාවන් ෙවනස් කරන්න 
පුළුවන් වුණත්, නව ෙකොට්ඨාස බිහි කිරීෙම් වරම මට ලැබී නැහැ, 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත යටෙත්. ඒ නිසා අපි ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
එක්ක කථා කරලා, නීති උපෙදස් ලබා ෙගන ෙම් පශ්නයටත් 
විසඳුමක් ෙහොයන්න කටයුතු කරනවායි කියන එක මා 
වගකීමකින් යුතුව පකාශ කරනවා.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් සීමා 
නිර්ණය සම්බන්ධෙයන් යම් යම් ෙවනස්කම් කරන්න අවශ්ය නම් 
මා ඒ සඳහා උත්සාහ දරන නමුත් කිසි ෙසේත්ම ඡන්දය කල් දැමීමට 
ඉඩ දිය ෙනොහැකි බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී වගකීමකින් පකාශ 
කරනවා. ෙම් ඡන්දය කල් දැම්ෙම් මා ෙනොෙවයි. එයට වග කිව 
යුත්තා බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමායි. 2012 සීමා නිර්ණ කටයුතු 
පටන් ෙගන තිබුණත්,  2015 වන තුරු සීමා නිර්ණය පිළිබඳ 
වාර්තාව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට භාරදී තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් නව 
රජය යටෙත් එම වාර්තාව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට භාර ෙදන විට 
විශාල ජන විෙරෝධතාවක් තිබුණා. අදත් ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මැතිතුමා මට ෙචෝදනා කළා සිමා නිර්ණය කිරීම 
වැරදියි, හැබැයි ඡන්දය කල් ගියා කියලා.  යම් ෙදයක් කරන 
ෙකොට හරියාකාරව කළ යුතුයි; පාෙයෝගිකව කළ යුතුයි. ඒ නිසා 
අපි අවුරුදු එකහමාරක කාලයක් දක්වා බිම් මට්ටෙම් ෙද්ශපාලන 
අධිකාරියත් එක්ක සාකච්ඡා කළා යම් යම් ෙවනස් කම් කරන්න.  
මා නිලධාරිවාදයට යටත් ෙවලා වැඩ කරන්ෙන් නැහැයි කියන 
එක එදාත් කිව්වා; අදත් කියනවා. 

අපි දන්නවා, බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලන අධිකාරියවත් සම්බන්ධ කර ගන්ෙන් නැතුව 
ශීතල කාමරවල ට නිලධාරින් ෙගන්වා සීමා නිර්ණය වාර්තාව 
සකස් කළ බව.  
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ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් සඳහන් කර තිෙබන තැන්පත් මුදල් 
පමාණෙය් අඩු කිරීමක් කරන්නය කියලා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
සහ අනික් පක්ෂ ඉල්ලීමක් කළා. එම නිසා ෙකොට්ඨාසවලට 
රුපියල් 1,500ක තැන්පතු මුදලක් අය කිරීමට සහ ලැයිස්තුෙව් 
සිටින මන්තීවරුන්ට තැන්පත් මුදලක් අය ෙනොකිරීමට අපි තීන්දු 
කර තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉතාමත් 
පගතිශීලීයි කියලා මා දකිනවා.  

සියලුම මන්තීවරුන්ට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව පැහැදිලි 
කිරීමට මා කටයුතු කරනවා. අද සවස 3.30ට ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව අවෙබෝධ කිරීමට අපි 
කටයුතු කළා. සමහර මන්තීවරු ෙචෝදනා කළා, "ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත නියමිත කාලය තුළ අපට ලැබුෙණ් නැහැ"යි කියලා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් යම් යම් අඩුපාඩු සිද්ධ වුණා. හැබැයි අපි 
එකඟතාවකට ආවා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව අවෙබෝධ කර 
ගැනීම සඳහා ෙහට උෙද් 8.00ට සන්ධානෙය් මන්තී කණ්ඩායමක් 
මෙග් නිලධාරින් සහ මමත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. සමහර 
උදවිය ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ගැන අනව ෙබෝධෙයන් ෙචෝදනා 
කරනවා. මා හිතන හැටියට අද අපි ඉතාමත් පගතිශීලී ගමනකයි 
යන්ෙන්. මා විශ්වාස කරනවා, අපි සියලු ෙදනාම 
සහ ෙයෝගිත්වෙයන් සහ බැඳීෙමන් ෙම් පශ්නයට මුහුණ දිය යුතුයි 
කියලා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සුළු ජාතීන්ට විශාල අසාධාරණයක් සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා. ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් සහ ගරු රවුෆ් හකීම් 
ඇමතිතුමන්ලා හිත් අමනාපෙයන් මා එක්ක සාකච්ඡා කළා. 
හැබැයි නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් තිෙබන පශ්නය ඊට වඩා හාත් 
පසින්ම ෙවනස්. නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභාෙව් සහ අඹගමුව 
පාෙද්ශීය සභාෙව් ෙකොට්ඨාස 31ක් සහ 33ක් තිෙබනවා. ඒ 
ෙකොට්ඨාස කඩලා පාෙද්ශීය සභා තුනක්, හතරක්  ෙහෝ ඊට වැඩි 
ගණනක් බිහි කිරීමට මා එකඟ වුණා. හැබැයි මා ඒ සියලුම ෙද් 
කරන්ෙන් එකඟත්වෙයන් පමණයි. එෙහම නැතුව මා ෙමය 
කරන්න ගිෙයොත් තවත් පශ්නවලට මුහුණ ෙදන්න සිදු වනවා. අද 
සමහර මන්තීවරු මට කිව්වා, පාෙද්ශීය සභා 12ක් හදනවා කියලා 
මා එකඟ වුණාය කියලා. මා පාෙද්ශීය සභා 10ක් ෙහෝ 12ක් ෙහෝ 
6ක් ෙහෝ 7ක් හදන්ෙන් ඔබතුමන්ලා සියලුෙදනාෙග්ම 
එකඟත්වෙයනුයි. ඊට ෙහේතුව, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් එකඟත්වයක් 
නැත්නම් මට ෙම් කියාදාමය කරන්න බැහැ.  

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමා සහ ගරු රවුෆ් හකීම් 
ඇමතිතුමා නැ ෙඟනහිර ෙද්ශපාලනය කරනවා. එතුමන්ලාෙගන් 
මා ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් පශ්නය විසඳන්නට සෙහෝදරත්වෙයන් හා 
බැඳීෙමන් මට සහෙයෝගය ෙදන්නය කියලා. මා ඒ කටයුතු 
කරනවා.  

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මැතිතුමා සායින්දමරුදු ගැන පකාශයක් 
කළා. ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාත් ඉල්ලීමක් කළා. 
එතුමන්ලාෙග් ඉල්ලීම් ඉෂ්ට කරන්න මා කටයුතු කරනවා. හැබැයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා අතර තිෙබන බැඳීම සහ සෙහෝදරත්වය තුළින් 
ෙම් පශ්න විසඳා ගන්න උත්සාහ කරන්න කියලා මා කාරුණිකව 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු ඇමතිතුමනි, තිකුණාමලයට ෙලොකු අසාධාරණයක් ෙවලා 

තිෙබනවා. 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඒ සියලුම අසාධාරණ නැති කර ගන්න අපට පුළුවන්. හැබැයි 

අවාසනාවකට වාෙග් ෙම් පශ්න ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාවලට ගිය 
අවස්ථාවන් අපි දකිනවා. එම නිසා ජනතාවෙග් පශ්න ෙද්ශපාලන 
ෙව්දිකාවක් කරගන්ෙන් නැතුව, සියලුම පශ්න එකඟත්වෙයන් හා 
සහජීවනෙයන් විසඳා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුයි කියා පකාශ 
කරමින් - 

 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු ඇමතිතුමනි, සාධනීය කරුණුවලදී අපි සම්පූර්ණ සහාය 
ෙදනවා. නමුත් මා ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, ෙහට 
කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී, සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ ඇති 
විය හැකි තත්ත්වයන් ගැන සහ යම් අදහස ් දැක්වීමක් කරන්න 
අපට අවස්ථාව තිෙබනවාද කියලා. ෙමොකද, අද අපට අවස්ථාවක් 
ලැබුෙණ් නැහැ. 

 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු මන්තීතුමනි, අද පක්ෂ නායකයන්ෙග් රැස්වීෙම්දී ෙම් 

විවාදය සම්බන්ධෙයන් කථිකයන්ට කාලය ෙවන් කළා. මට  ඒ 
සම්බන්ධෙයන් යම් කියාදාමයක් අනුගමනය කරන්න බැහැ. ෙහට 
තිෙබන්ෙන් කාරක සභා අවස්ථාවයි. එම නිසා ෛනතික රාමුව 
තුළ තමුන්නාන්ෙසේලාට අදහස් දක්වන්න පුළුවන්ද කියන එක 
ඔබතුමා කථානායකතුමාෙගන් ඇසිය යුතු පශ්නයක්. Standing 
Ordersවලට පටහැනිව මට එකඟ වන්න බැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මා සියලු ෙදනාෙගන්ම ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතට සහෙයෝගය දක්වා, ෙම්  ඓතිහාසික පනත් 
ෙකටුම්පත තුළින් ගමට වග කියන මන්තීවරුන් බිහි කිරීෙම් 
අවස්ථාව ලබා ෙදමුයි කියලා. 

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් ඡන්ද විමසීම 

ෙහට දිනෙය් සිදු වනවා.  
 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 වූෙයන් කටයුතු අත්හිටුවා විවාදය 

කල් තබන ලදී. 
එතැන් සිට විවාදය 2017 අෙගෝසත්ු මස 25වන සිකුරාදා පවත්වනු 

ලැෙබ්. 
  அப்ெபா  பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ அ வல்கள் 

இைடநி த்தப்பட்   விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
விவாதம் 2017 ஆகஸ்ட் 25, ெவள்ளிக்கிழைம மீளத் ெதாடங்கும். 
 
It being 6.30 p.m., Business was interrupted, and the Debate stood 

adjourned. 
Debate to be resumed on Friday, 25th August, 2017. 

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල් තැබීම, ගරු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 

සංවිධායකතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ගරු මහාචාර්ය ආශු 

මාරසිංහ මන්තීතුමා.  

ඊට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් ගරු එඩ්වඩ් 
ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා 
කරන්න. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர ) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
"ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි 

මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

      Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the 
Chair, and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
 

  ඉඩම් හිමිකම් බලපතලාභින්ට සින්නක්කර අයිතිය 
ලබාදීෙම් කියාවලිය කඩිනම් කිරීම 

காணி உாிமப்பத்திரதாாிக க்குத் ாிதமாக அ தி 
உ திகைள வழங்குதல் 

EXPEDITE THE PROCESS OF GRANTING FREEHOLD DEEDS TO 
PERMIT HOLDERS 

 
[අ.භා. 6.31] 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ශී ලංකාෙව් පථම අගාමාත්ය ගරු ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා 
විසින් ෙගොවි ජනපද ව්යාපාර හරහා ජනතාවට ඉඩම් ලබාදීෙම් වැඩ සටහන 
ශී ලංකාෙව් ආරම්භ කරන ලද්ෙද් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පතිපත්තියක් 
අනුවයි. ඒ හරහා ශී ලංකාෙව් ජනතාවට ඉඩම් හිමිකම බලපතයක් මඟින් 
භුක්ති විඳීෙම් අයිතිය ලබාදී තිබුණා. ෙමය ශී ලංකාෙව් ඉඩම් අයිතිය 
ජනතාවට ලබා දීම සම්බන්ධ වූ පළමු කියාන්විතයයි. 

එහි ෙදවන කියාන්විතය ෙලස බලපතලාභින්ට සින්නක්කර ඔප්පු 
ලබාදීම පසු ගිය සඳුදා -21වැනි දා- ගාල්ෙල්දී ආරම්භ වුණා. ෙම් 
වැඩසටහන ඉතාම  කාෙලෝචිත හා ඉඩම් අහිමි පවුල් ලක්ෂ 20කට වැඩි 
පිරිසකට -මිලියන ෙදකකට වැඩි පිරිසකට- තමන්ෙග්ම ඉඩමක අයිතිය 
ලැෙබන ඉතාම  වැදගත් ව්යාපෘතියක්. ෙමය ශී ලාංකීය ඉතිහාසෙය් අෙප් 
යුගෙය් ඉතාම  අමන්දානන්දයට ලක්වූ කියාවකි.  

සින්නක්කර ඉඩම් අයිතිය ලබාදීෙම් ෙදවන කියාන්විතය ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් කරලීෙම් පමුඛ කාර්යයක් ෙලස සමාජගත කළ යුතු යැයිද, ඒ 
සඳහා ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්පූර්ණ සහෙයෝගය සහ ආශිර්වාදය ලබාදී 
එය කඩිනමින් ඉටු කිරීමට අවශ්ය අතිෙර්ක කාර්ය මණ්ඩලයද හැකි 
ඉක්මනින් ලබා දිය යුතු යැයිද ෙමම සභාවට ෙයෝජනා කරමි." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෑත ඉතිහාසෙය් ජනතාවෙග් 
පශ්න දිහා බලපු ආණ්ඩුවක් හැටියට, ජනතාවෙග් හදවතට 
දැෙනන පශ්නයක් විසඳපු, කාෙලෝචිත, විශාලම වැඩසටහනක් 
තමයි බලපතලාභින්ට සින්නක්කර ඔප්පු ලබාදීෙම් වැඩසටහන.  
ෙගොවි ජනපදවල, ෙගොවි ව්යාපාරවල ෙගොවි කටයුතුවල ෙයදුණත් 
ඒ ඉඩෙම් අයිතිය තමන්ෙග්ය කියන හැඟීම නැති වුණු ජන 
ෙකොට්ඨාසයක් ෙම් රෙට් තවමත් ජීවත් ෙවනවා. ඒ ජනතාවට 
ඉඩමක් හිමි වීම තුළ ලැෙබන වාසි ගැන දවස් ගණන් කථා 
කරන්න පුළුවන්; ෙපොත් ගණන් ලියන්න පුළුවන්. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, තමන්ට ඉඩමක් තිබුෙණොත් විතරයි ඒ ඉඩෙම් 
වාසියත් එක්ක නිදහෙසේ හිතන්න ඒ අයට පුළුවන් ෙවන්ෙන්. 
උදාහරණයක් විධියට ෙම් කාරණය සඳහන් කරන්න පුළුවන්. 
අෙප් එදිෙනදා කටයුතුවලදී ෙමන්ම ව්යාපාරයක් පටන් 
ගැනීෙම්දීත් හදිසිෙය්ම ණයක් ගන්න අවශ්ය වුෙණොත් ඒ ඉඩෙම් 
ඔප්පුව තියලා ණයක් ගන්න පුළුවන්. තමන්ෙග් දූදරුවන්ෙග් 
විවාහය සිදු කරන ෙවලාවට මහත් අභිමානෙයන් යුතුව ඒ ඉඩම් 
ලබා ෙදන්න  පුළුවන්. තමන්ෙග් දූදරුවන්ෙග් අධ්යාපන අවශ්යතා 
සඳහා වියදම් කරන්න ඒ ඉඩම තියලා සල්ලි අරෙගන ඒ කටයුතු 
කරන්න  පුළුවන්. ෙම් ආදී වූ ෙද්වල් ඒ ඉඩම් හිමිකම ලැබීම නිසා 
කරන්න පුළුවන්. 

ෙමච්චර කල් "අපි ෙම් ඉන්ෙන් අනුන්ෙග් ඉඩමකය" කියන 
හැඟීම තිබුණු ජනතාවට ෙම්ක ඉතාම  සතුටුදායක ආරංචියක්. ශී 
ලංකාෙව් මෑත යුගෙය් කියාත්මක වුණු දැවැන්ත වැඩසටහනක් 
අෙප් ආණ්ඩුවකින් ෙම් විධියට කියාත්මක කරන්න ලැබීම  ඉතාම 
වාසනාවන්ත සිද්ධියක් හැටියට මා සලකනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය 21වැනි දා ෙම් 
කාර්යය අපට ආරම්භ කරන්න ලැබුණා, අෙප් ගයන්ත 
කරුණාතිලක මැතිතුමාෙග් පෙද්ශෙය්,  ගාල්ෙල්දී. ඒ කටයුත්ත 
කියාත්මක කරන්න ලැබුෙණ් ඉතාම ෛදෙවෝපගත විධියට 
එතුමාෙග් උපන් දිනය දවෙසේමයි. ෙමවැනි වාසනාවන්ත 
ඇමතිවරෙයක් හරහා ෙම් කටයුත්ත කියාත්මක කරන්න ලැබීමත් 
අෙප් ජාතියට වාසනාවක්. අපි කල්පනා කරනවා, ෙම් වැඩසටහන 
කියාත්මක වීම තුළින් ශී ලංකාෙව් මිලියන ෙදකක ජනතාවක් 
පෙබෝධමත් ෙවන ෙකොට මුළු ජාතියම ඉදිරියට ඇෙදනවා; 
ජාතිෙය්ම අනාගතය ගැන අලුතින් සිතන්න පටන් ගන්නවා 
කියලා. ෙම් හරහා අපට ලැෙබනවා අලුත් පෙබෝධයක්. අලුත් 
ගමනකට අලුත් ආරම්භයක් ලැෙබනවා.  

ෙම් ගැන අද සියලු ෙදනාටම කථා කරන්න පුළුවන්. ෙමය 
සියලු ෙදනාටම සතුටුදායක විය හැකි කාරණයක්. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම කාර්යෙය්දී අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන 
ෙදයක් තිෙබනවා. අපි ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් 
කාර්යය අවුරුද්දක කාල සීමාවක් තුළදීවත් කරන්න කියලා. 
එෙහම කෙළොත් තමයි රෙට් ජනතාවට ඒක දැෙනන්ෙන්. 
එතෙකොට තමයි, තව කල් බලාෙගන ඉන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන් 
නැහැ කියන හැඟීම ඇති ෙවන්ෙන්. 
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'ෙමන්න, අවුරුද්දකින් අෙප් ඉඩම අපට හම්බ ෙවනවා' කියන 
හැඟීම ඇති වන්ෙන් එවිටයි. මා දකින විධියට ෙමම කාර්යය කිරීම 
සඳහා ගරු අමාත්යතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් කාර්ය මණ්ඩලය මදි. 
ෙම් සඳහා අවම වශෙයන් 500ක පිරිසක්වත් අලුතින් බඳවාගන්න 
ෙවනවා. ස්ථිර වශෙයන් ෙනොවුණත් තාවකාලික වශෙයන් ෙහෝ 
ෙසේවකයන් බඳවාෙගන ෙම් කාර්යය කළ යුතු වනවා. එෙහම 
කෙළොත් තමයි ෙමය ජාතියට දැෙනන කාර්යයක් බවට පත් 
කරන්න, 2018 වසර අවසන් වන විට ඉඩම් අහිමි සියලු ජනතාවට 
ඉඩම් ඔප්පු ලබා දීෙම් කියාන්විතය ජය ගන්න අපට පුළුවන් 
වන්ෙන්. ඒ ජය ලැබීමට අවශ්ය ශක්තිය අෙප් ගරු අමාත්යතුමාට 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් ආණ්ඩුවට ඒ ශක්තිය තිෙබනවා. ෙම් 
ආණ්ඩුවට තිෙබන ඒ ශක්තියත් එක්ක අපට හැකියාව ලැෙබනවා, 
මා කලින් කියපු විධියට තමන්ට ඉඩමක් ෙනොමැති වීෙම් දුකින් 
සිටින ජනතාවට සතුට භුක්ති විඳින්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. ඒ 
අනුව 2018 වසර ෙම් රෙට් ජනතාව සතුට භුක්ති විඳින වසර බවට 
පත් වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගැන කතා කරන්න සිටින 
අෙප් අෙනක් ගරු මන්තීතුමන්ලාට අවස්ථාව ලබා ෙදමින් මෙග් 
අදහස් දැක්වීම ෙකටි කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙම් 
කාෙලෝචිත වැඩසටහන ඉතාම ඉක්මනට ඉදිරියට ෙගන යන්න 
අවශ්යයි. ෙම් වැඩසටහන සඳහා අවශ්ය සියලු පතිපාදන සහ අවශ්ය 
ශක්තිය ලබා දීම මඟින්, ඉඩමක් ෙනොමැති සියලු ජනතාවට 
ඉඩමක අයිතිය භුක්ති විඳින්න ලැෙබන අයිතිය තහවුරු කිරීෙම් 
කටයුත්ත ඉතාම ඉක්මනින් කරෙගන යන්න අවශ්ය සියලු සම්පත් 
ලබා දීම මඟින් ෙම් ගරු සභාව ලබා ෙදන දායකත්වය ගැන අප 
සියලු ෙදනාට සන්ෙතෝෂයට පත් වන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බුදු දහෙම්ත් සඳහන් පරිදි 
ඉන්න ෙගයක් ලබා ෙදන එක, ඉඩමක් ලබා ෙදන එක ආදි 
කාරණාවලින් සිදු කරන  පුණ්ය කර්ම  නිසා උපදින හැම 
අවස්ථාවකම ඉතාම ෙහොඳ තැනක ජීවත් වන්න වාසනාවකුත් 
ලැෙබනවා. බුද්ධ ධර්මෙය්ත්, අෙනක් සියලු ආගම්වලත් සඳහන් 
කර තිෙබනවා, යෙමකුට ඉන්න ෙගයක් ෙදොරක් හදා ගන්න 
ඉඩමක් ලබා දීම අති උතුම් කියාවක් බව. ඒ නිසා ෙම් කාර්යය 
ඉතාම ඉක්මනින් කරලා රෙට් ජනතාවට ඉඩම් භුක්ති විඳීමට 
අයිතිය ලබා ෙදන්න, වාසනාව ලබා ෙදන්න හැකියාව ලැබිය 
යුතුමයි. ඒ හැකියාව ලබා දීෙම් ශක්තිය ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා 
කරමින් සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව පිළිබඳ අදහස් 
දැක්වීම මා අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ 

මන්තීතුමා.  

[අ.භා. 6.37] 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ 

මන්තීතුමා විසින් ෙගෙනන ලද ෙමම කාලීන, වැදගත් ෙයෝජනාව 
විෙශේෂෙයන් ගාල්ල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු 
විධියට මම ඉතාම සතුටින්, අභිමානෙයන් ෙම් ෙවලාෙව් ස්ථිර 
කරනවා.  

මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි, අෙප් ඉතිහාසය පුරාම මහ 
ජනතාව මුහුණ දුන්, විෙශේෂෙයන් ගාමීය ජනතාව මුහුණ දුන් 
බරපතළම ගැටලු කීපය පමුඛතා ෙල්ඛනයක ලියා බැලුෙවොත්, 

ඒවා අතරින් ජනතාවෙග් පධානම ගැටලුවක් බවට පත් වී 
තිෙබන්ෙන් ඉඩම් පිළිබඳ පශ්නයයි, ඉඩමක අයිතිය තමන් සතු 
ෙනොවීම පිළිබඳ පශ්නයයි කියන එක. මහ ජන දිනෙය් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලවලට ගිය ජනතාවෙගන් වැඩි පිරිසක් ඒ 
කාර්යාලවලට ගිෙය් තමන්ෙග් ඉඩෙම් ඇති වූ මායිම් ආරාවුල් ආදි 
ගැටලු නිරාකරණය කර ගන්නයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පළාත් සභාව 
නිෙයෝජනය කළා අවුරුදු 23ක් විතර. පළාත් සභාෙව් තිෙබනවා 
මහජන ෙපත්සම් කාරක සභාව. එම මහජන ෙපත්සම් කාරක 
සභාෙව් විභාග කරපු ගැටලුවලින් සියයට 90ක්ම ඉඩම් ගැටලු. 
රජෙය් ඉඩම්වල ජීවත් වූ අය -ෙබොෙහෝ වැඩිහිටියන්- මරණයට 
පත් වුෙණ් තමන්ෙග් ඊළඟ පරම්පරාවට, එෙහම නැත්නම් 
තමන්ෙග් දරුවන්ට තමන් සතු ඉඩෙම් අයිතිය නීත්යනුකූලව 
භුක්ති විඳින්න, ගැටුමකින් ෙතොරව භුක්ති විඳින්න අවස්ථාව නැති 
ෙව්ෙදෝ කියන බිෙයන්, සැෙකන්, සංකාෙවන්. ඒ නිසා ඉඩම් 
පිළිබඳව දීර්ඝ කාලයක සිට පැන නැඟුණු ෙම් පශ්නය 
නිරාකරණය කරගන්න පසු ගිය මහා මැතිවරණෙය්දී අෙප් ගරු 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා -අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමා- මැතිවරණ 
ෙපොෙරොන්දුවක් හැටියට මැතිවරණ පකාශනය මඟින් ඉදිරිපත් 
කළා, ෙම් රෙට් ඉඩම් ඔප්පු නැති දසලක්ෂයක් ජනතාවට ඉඩම් 
ඔප්පු ෙදනවා කියා.    

ඒ අනුව ෙම් කටයුත්ත අෙප් ආශු මාරසිංහ මැතිතුමා සඳහන් 
කළා වාෙග් වහ වහා කළ යුතුව තිබුණා. නමුත් අපි සතුටට පත් 
ෙවන්ෙන්, හරියටම මීට මාස තුනකට විතර උඩදී අෙප් රෙට් නව 
ඉඩම් ඇමතිවරයා හැටියට පත් වුණු අෙප් දිස්තික්කය නිෙයෝජනය 
කරන ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා තමන්ට අමාත්යාංශය 
ලැබිලා මාස තුනක වෙග් කාලයකදී ඒ නිලධාරින් ෙමෙහයවා 
ෙගන ෙව්ගවත් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීම ගැනයි.  එතුමා 
තමන් නිෙයෝජනය කරන ගාල්ල දිස්තික්කෙයන් ෙම් වැඩ 
කටයුත්ත ආරම්භ කරලා පසු ගිය 21වැනිදා 4,000කට පමණ 
ඉඩම් ඔප්පු ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවෙළේ ආරම්භක උත්සවය 
පවත්වන්න කටයුතු කළා.  මාස තුනක් වෙග් කාලයකදී ගයන්ත 
කරුණාතිලක මැතිතුමා කරපු කටයුතු දිහා බැලුවාම, අෙප් පක්ෂය 
පසු ගිය මහ මැතිවරණෙය්දී දීපු මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුවට අනුව 
අගමැතිතුමාෙග් අෙප්ක්ෂාව ඉටු කරන්න එතුමාට තිෙබන ශක්තිය 
පිළිබඳව අපට සැකයක් නැහැ.  ගරු අගමැතිතුමා එම සමාරම්භක 
උත්සවෙය්දීත් ඒ බව පකාශ කළා. එතුමා පකාශ කළා, වග 
කිවයුතු භාරදූර කාර්ය භාරය නියම පුද්ගලයාට බාර ෙදන්න 
කටයුතු කළා කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අහිංසක මනුස්සෙයක් 
තමන්ෙග් ඉඩෙම් අයිතිය ලබා ගැනීෙමන් ෙකොයි තරම් සෑහීමකට; 
සතුටකට පත් ෙවනවා ද, ඒ අයෙග් පශ්න ෙකොයි තරම් දුරට 
නිරාකරණය ෙවනවා ද කියලා අපි දන්නවා. මට මතකයි, 1977 දී 
අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂය  බලයට පත් වුණු අවස්ථාෙව්  
දිවංගත ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා ස්වර්ණභූමි ඔප්පු ලබාදීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කළ ආකාරය. මම හිතන විධියට ෙමෙතක් 
ලබා දීපු ඔප්පුවලින් සාර්ථකම ඔප්පුව ස්වර්ණභූමි ඔප්පුවයි කියලා 
කියන එක නිවැරැදියි. ෙමොකද, ඉඩම මැනලා, හතර මායිම් හරියට 
නිරවුල්ව, සැලැස්මක් -plan එකක්- ඇතිව තමයි ඒ ඉඩම් ඔප්පු 
දුන්ෙන්. ඊට පසුව ඉඩම් ඔප්පු ලබා දුන් ඇමතිවරු ගැන,  
ජනාධිපතිවරු ගැන ෙදෝෂදර්ශනයක් කරනවා ෙනොෙවයි. නමුත්, 
හරියට මායිම් නිරවුල් නැතිව, පශ්න ගැටලු ඇතිව ඉඩම් ඔප්පු 
දීෙමන් තව තවත් මහජන පශ්න වැඩි වුණා මිසක මහජන පශ්න 
අඩු වුෙණ් නැහැ. ඉඩම් ගැටලු වැඩි වුණා මිසක ඉඩම් ගැටලු අඩු 
වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල හා ඉඩම් පශ්න 
ගැටලු විසඳන ෙවනත් ස්ථානත්, ඉඩම් ෙකොමසාරිස් කාර්යාලය 
ඇතුළු රජෙය් මහජන කාර්යාලත් ජනතාව දිගින් දිගටම තමන්ෙග් 
පශ්න අරෙගන එන, එම පශ්න ෙගොඩගසා ගන්නා තැන් බවට 
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පත්වුණා.  ඒ නිසා අෙප් නව ඉඩම් ඇමතිතුමා  තබපු ෙම් පියවර  
සියලු පශ්න ගැටලුවලට විසඳුම් ෙහොයා ෙගන රජෙය් ඉඩම්වල 
ජීවත් වන අයට සින්නක්කර ඉඩම් කැබැල්ලක අයිතිය ලබා 
ගැනීෙම් අවස්ථාවක් බවට පත් ෙව්වි කියලා  මම හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් කරන්න 
කලින් ෙම් කාරණය පිළිබඳවත් මම විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ.  ෙම් රෙට් හිටපු දැවැන්ත නායකයන් තමයි ෙම් 
ඉඩම් අමාත්යාංශය භාර ෙගන තිබුෙණ්. මහාමාන්ය ඩී.එස්. 
ෙසේනානායක මැතිතුමා, ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මැතිතුමා, සී.පී. ද 
සිල්වා මැතිතුමා, ඩබ්ලිව්. දහනායක මැතිතුමා, ගාමිණී දිසානායක 
මැතිතුමා, දි.මු. ජයරත්න මැතිතුමා වැනි ෙම් රෙට් ඉදිරි ෙපළ සිටි  
අගමැතිවරුන්, ජනාධිපතිවරුන් බවට පත් වූ  නායකයන් තමයි 
ෙම් රෙට් ඉඩම් අමාත්යාංශය භාර ෙගන යම් ෙහෝ වැඩ ෙකොටසක් 
ෙම් රෙට් ජනතාවට ඉ ටු කර දී තිෙබන්ෙන්. එම භාරදූර වගකීම අද 
මම නිෙයෝජනය කරන ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් ඉමහත් 
පසාදයකට ලක්ව සිටින ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා වැනි 
දක්ෂ, පරිපූර්ණ, පිරිසිදු ෙද්ශපාලන නායකෙයකුට පැවරීම ගැන 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත් ස්තුති කරන්න 
මම ෙමය අවස්ථාවක් කරගන්නවා.  අෙප් රජය බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන  ඉලක්කය සඳහා ගමන් කරමින්  ජනතා අෙප්ක්ෂා ඉටු 
කිරීමටත්, පශ්න ගැටලු ෙගොඩ ගසාෙගන බදු ඉඩම්වල, රජෙය් 
ඉඩම්වල ජීවත් ෙවන ජනතාවට සහනයක් සලසන්නත් ගරු 
ඇමතිතුමාට සියලු ආශිර්වාදයන් ලැෙබ්වා! කියා පාර්ථනා කරමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ඉෂාක් රහුමාන් මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 6.44] 
 
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද දින ඉදිරිපත් කර තිෙබන 

සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවට අදාළව ඉඩම් අමාත්යාංශය 
පිළිබඳව කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම සතුටු වනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම නිෙයෝජනය කරන්ෙන් 
අනුරාධපුර දිස්තික්කයයි. 1948 වසෙර්දී අෙප් රටට නිදහස 
ලැබුණා. ඉන් පසු පළමුෙවනි වාරිමාර්ග පද්ධතිය පටන් ගත්තා. 
ඉන් අනතුරුව මහවැලි අමාත්යාංශය පටන් ගත්තා. පසුව 
ජනතාවට එක් එක් පෙද්ශවල  ඉඩම් ලබා දීලා ඔවුන් එම ඉඩම්වල 
පදිංචි කරවූවා. නමුත්, 99ෙදෙනක් රජකරපු රාජධානියක් වන 
මෙග් අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් ජනතාවට තවමත් ඔවුන්ෙග් ඉඩම් 
සඳහා  ඔප්පු නැතිව  පීඩනයට පත්ෙවලා  සිටිනවා අපි  දකිනවා.  

1977 වසෙර් දී කඩිනම් මහවැලි ව්යාපාරය පටන් ගත්තා. 
එතැන් සිට අද දක්වා අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් මෙග් ආදරණීය 
ජනතාව විතරක් ෙනොෙවයි, මහවැලි ඉඩම් හිමි සමස්ත ජනතාව 
ඔප්පු නැතිවීම ගැන  දුක්ෙවන බව අපට දකින්නට ලැෙබනවා.  මා 
නිෙයෝජනය කරන අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය්  කැකිරාව, 
ෙහොෙරොව්පතාන, ගල්නෑව, තඹුත්ෙත්ගම යනාදී ෙබොෙහෝ නගරවල 
ව්යාපාර කටයුතුවල ෙයෙදන ව්යාපාරිකයන්ටත් ඉඩම් ඔප්පු 
නැතිව, තමන්ටම කියලා අයිති ඉඩමක් නැතිව  බදු ෙගවමින් 
ව්යාපාර කටයුතු කරන  ආකාරයත් අද අපි දකිනවා, ගරු 
ඇමතිතුමනි.    

මෙග් කලාවැව ආසනෙය් මහඅක්කර කියලා ඉඩමක් 
තිෙබනවා.  ඔප්පු ගන්න අවුරුදු 5ක ඉඳලා බලාෙගන ඉන්න 75 
ෙදෙනක් එහි පදිංචිව ඉන්නවා. 30 ගණනකට ඔප්පු දීලා 
තිෙබනවා. ඉතිරි අයට ඔප්පු දීලා නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,   "යහ පාලන රජය පත් කරන්න, අපි අවුරුදු 5ක් 
ඇතුළත සියලුම ජනතාවට ඔප්පු ලබා ෙදනවා" කියලා අෙප් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමායි, අගමැතිතුමායි රෙට් ජනතාවට 
ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා.  නමුත්, අෙප් යහ පාලන රජය පත් ෙවලා  
අවුරුදු එකහමාරක් ගතෙවලත් ඔප්පු දී ගන්න බැරිව විශාල 
පමාදයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමායි, ගරු 
අගමැතිතුමායි කල්පනා  කළා, අවුරුදු එකහමාරක් නිකම්ම නිකම් 
දැන් ෙගවිලා ඉවරයි. එම නිසා ඉතිරි අවුරුදු තුනහමාර ඇතුළතදී  
ෙම් ඔප්පු ටික ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ඊට පසුව 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් තීරණය කළා,  වැඩ 
කරන්න පුළුවන් හැකියාව තිෙබන දක්ෂ ඇමති ෙකෙනකුට ඉඩම් 
අමාත්යාංශය භාර ෙදන්න ඕනෑ කියලා.  ඒ කවුද කියලා  බලද්දි, 
මෙග් හිතවත් ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමාට එම ඉඩම් 
අමාත්යාංශය පවරා තිබුණා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා වැඩ භාර 
අරෙගන මාස කිහිපයයි ගතවුෙණ්. ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 
අගමැතිතුමාත්,  ඔබතුමාත්  මෙග් අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් තලාව 
පෙද්ශයට ඇවිල්ලා ඔප්පු 5000ක් දීපු එක ගැන මම ඔබතුන්ලාට  
ස්තුතිවන්ත වනවා.  ඒ වාෙග්ම  මම ළඟදි කිලිෙනොච්චිෙය් පූෙන්රි 
පෙද්ශයට ගියා. වජිර අෙබ්වර්ධන මැතිතුමාෙග් සංකල්පය යටෙත් 
පැවැති වැඩ පිළිෙවළට ගියා. ඔබතුමාෙග් ඔප්පු ලබා දුන් එම  
වැඩපිළිෙවළටත් මම පධාන අමුත්තා වශෙයන් සහභාගි වුණා.  
එහිදී මෙග් අතින් එම ජනතාවට  ඔප්පු ලබා දීමට ලැබීමත් මට 
විශාල සතුටක්.  

එදා පැවැති රජය  මහවැලි ව්යාපාරය පටන් ගත්ෙත් අවුරුදු 
36කින් අවසන් කරන්නයි. නමුත්, අවුරුදු 36කින් අවසන් කරන්න 
ඕනෑ වැඩ කටයුතු ටික අවුරුදු 6කින් අවසන් කරන්න කියලා එදා 
හිටපු ඇමති ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමාට  භාර දුන්නා.  ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඊට වඩා කර්තව්යයක් අද ඔබතුමාට භාර දීලා 
තිෙබනවා.  එදා, වාරිමාර්ග ක්ෙෂේතය භාරව කටයුතු කළ සී.පී. ද 
සිල්වා මැතිතුමා, ඒ වාෙග්ම  ඩී.එස් ෙසේනානායක මැතිතුමා,  ඩඩ්ලි 
ෙසේනානායක මැතිතුමා ජනතාවට ඉඩම් ඔප්පු ලබා දීලා  
තිෙබනවා. අද, ඉඩම් ඔප්පු ලබා දීෙම්  පමාදයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමාට ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන් තවත් 
අවුරුදු තුනහමාරයි. එම අවුරුදු තුනහමාර තුළ වැඩ කිරීමට 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට ෙසේවකයන් මදි ෙවලා තිෙබනවා. 
මෙග් හිතවත් ආශු  මාරසිංහ මන්තීතුමා කිව්වා, අඩුම තරමින් 
ෙසේවකයන්  500ක්වත් ඉක්මනින් බඳවා ගන්න ඕනෑ කියලා.  ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඉක්මනින්ම එම ෙසේවකයන් බඳවා ගන්නවා නම් 
ෙහොඳයි. පැහැදිලිවම  ඔබතුමා කඩිසර ඇමති ෙකෙනක් කියලා 
මම හිතනවා. මම ඔබතුමා ගැන කලින් දන්ෙන් නැහැ. මම 
ව්යාපාරිකෙයක්.  

මම ෙද්ශපාලනයට ඇවිත් ඔබතුමාත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා 
බැලුවා. ඔබතුමා ඉතාමත් කඩිසර විධියට වැඩ කටයුතු   කරනවා. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  ඕනෑම ෙවලාවක  ෙටලිෙපෝන් එෙකන් 
කථා කෙළොත් answer  කරන ඇමතිවරෙයක්. ඒ වා ෙග්  ජනතාව 
ගැන  උනන්දුවක්  දක්වන  ඇමතිවරෙයක් නිසා තමයි, ඔබතුමාට 
ෙමම අමාත්යාංශය පැවරුෙව්.  

ෙම් අමාත්යාංශය  එදා ගාමිණී දිසානායක ඇමතිතුමාට භාර 
දුන්  විධියටම තමයි අද  ඔබතුමාටත්  ෙම් අමාත්යාංශය පවරා 
තිෙබන්ෙන්.  අවුරුදු තුනහමාෙරන් ෙම් සියලුම පශ්න විසඳා 
ජනතාවට ඉඩම් පවරන්න  ඕනෑ කියා. 2020 වර්ෂය ෙවද්දී ඊළඟ 
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ඡන්දයට යද්දී ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත්  එදා දුන් 
ඡන්ද ෙපොෙරොන්දුව  ඉෂ්ට කර අප  ජනතාව ඉදිරියට  ඇවිත් 
තිෙබනවාය කියා කියන්න පුළුවන් වන විධියටයි  ඔබතුමාට ෙම් 
අමාත්යාංශය භාර දී තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
මට තව විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමා  ගැන විශ්වාස කරනවා.  මා 
විතරක් ෙනොෙවයි.  සමස්ත රෙට්ම ජනතාව  ඔබතුමාව විශ්වාස 
කරනවා. මුළු රෙට්ම තිෙබන  ඉඩම්වල  ඔප්පු පශ්න නිරවුල්  කර 
එම ඉඩම් ජනතා  අයිතියට පවරයි කියා  විශ්වාස  කරනවා. එෙසේ 
නම්, මට ෙවලාව ලබා දුන් මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට  
ස්තුති කරන අතර ගරු ඇමතිතුමාට ෙම් කටයුතු කරන්නට තව 
තවත් ශක්තිය ලැෙබ්වායි  පකාශ කරමින්   මම නිහඬ ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි  මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි   5ක් තිෙබනවා.  
 

[අ.භා. 6.50]   
                           
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු, මන්තී 

මහාචාර්ය  ආශු මාරසිංහ මැතිතුමා  විසින් ඉතා කාෙලෝචිත   සභාව 
කල් තැබීෙම්  ෙයෝජනාවක් ෙගනැවිත් තිෙබනවා.   එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය  හැටියටත්, යහපාලන  ආණ්ඩුව හැටියටත් ජනතාවට අපි 
ඉතාම  පැහැදිලිව ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා, ලක්ෂ දහයක ජනතාවට  
සින්නක්කර  ඔප්පු ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරනවාය 
කියා. ඒ වැඩ පිළිෙවෙළේ සාර්ථකත්වය සදහා  අතිමහත් බාධක 
තිබුණා. නමුත් මම දන්නවා, පසු ගිය  සඳුදා, නව ඉඩම් 
අමාත්යවරයා හැටියට  ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමාෙග් 
සම්පූර්ණ දායකත්වය යටෙත් ශී ලංකාෙව් ගරු අගාමාත්ය රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් අතින්   අෙප් ගාල්ල දිස්තික්කෙය්  
ෙබන්තර- ඇල්පිටිය ආසනෙයන් ඉඩම් ඔප්පු හාර දහසක් පදානය 
කිරීෙම් උත්සවය පැවැත්වුණා කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට ෙබොෙහෝ අය මැසිවිලි 
නඟනවා. කථා කළ ෙබොෙහෝ මන්තීවරුන් පකාශ කළ පරිදි ෙගවී 
ගිය කාලපරිච්ෙඡ්දය තුළ  අපට ෙනොෙයක් බාධක අභිෙයෝග 
තිබුණා. ඉඩම් පිළිබඳව කථා කරනවිට ඉඩම් නිරවුල් කිරීෙම් 
නියමිත කමෙව්දයක් නැතිකම, මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  
අඩු නිලධාරි මණ්ඩලයක් සහ  අඩු  කාර්ය මණ්ඩලයක්  එක්ක 
කටයුතු කරන්නට සිදු වීම,  ඒ විතරක් ෙනොව ෙම් රෙට්  ඉඩම්  
වර්ග ෙමොනවාද කියා හඳුනා ගැනීෙම් පශ්නයකුත් තිබුණා. අද ෙම්  
රෙට් රජෙය් ඉඩම් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඉඩම් පතිසංස්කරණ 
ෙකොමිසමට අයිති ඉඩම් තිෙබනවා. මහවැලි ඉඩම් තිෙබනවා. 

 ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  රාජ්ය වැවිලි සංස්ථාව   වාෙග් 
ආයතනවලට- වතුවලට සම්බන්ධ කර  ෙබදිච්ච ඒ වාෙග්ම හරියට 
සීමා  මායිම් නැති ෙබොෙහෝ ඉඩම් තිෙබනවා.   එම  නිසා ගරු 
අමාත්යතුමනි,  ඔබතුමාට විශාල වග කීමක් තිෙබනවා.  ෙගවී ගිය 
කාලය තුළ තිබුණු  ඉඩම් පශ්න, ඉඩම් ඔප්පු පදානය කිරීෙම්දී ඇති 
ෙවච්ච ගැටලු පිළිබඳව වහාම  අවධානය ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්  අපි දකින 
සංඛ්යා ෙල්ඛනත්  එක්ක,   ගාල්ල  දිස්තික්කය තුළ  අවුරුද්දකට 

සාමාන්යෙයන් ඉඩම් කට්ටි දාහක් පමණ  තමයි මනින්ෙන්. ඒ 
විධියට ගිෙයොත් ඉඩම් හිමි  හතළිස්දාහකට ඉඩම්  ඔප්පු ෙදන්න   
තව අවුරුදු හතළිහක් යයි. අෙප් ජීවිත කාලය තුළම ඒක 
ෙකෙරන්ෙන් නැහැ.  එම නිසා  අපට ෙම් කටයුත්ත   කරන්න  
පුළුවන්  තත්ත්වයක් තිෙබනවා.  ඔබතුමා පූර්වාදර්ශයක්  හැටියට 
එය  ආරම්භ කර තිෙබනවා. අද කාර්ය මණ්ඩලයන් දිහා බැලුවාම, 
ඉඩම් අමාත්යාංශයත් එක්ක අවශ්ය මිනින්ෙදෝරුවන්, මිනින්ෙදෝරු 
සහායකයන් ඒ වාෙග්ම ඒවා අධීක්ෂණය කරන්නට අය  
සෑෙහන්න ඉන්න  ඕනෑ. අද ෙකොෙහන්වත් අධීක්ෂණය ෙවන්ෙන් 
නැහැ. පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් ඉඩමක් මනින්න කියා 
ලිව්වාම  සමහරවිට  ඒවාට පසු විපරම් ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. තව 
අවුරුදු  දහයක් ගියත් ඒ පිළිබඳව සලකන්ෙන් නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, සෑම දිස්තික්කයකම අපි ෙනොෙයක් ව්යෘපෘති 
වැඩ කරනවා. පිට රටින් එන ව්යාපෘතිවලදී අපි   දිස්තික්කෙයන් 
දිස්තික්කයට ව්යාපෘති අධ්යක්ෂවරුන් පත් කරනවා. විවිධ 
වැඩසටහන් යට ෙත් විවිධ නිලධාරින් පත් කරනවා. පහසුකම් 
ෙදනවා;  යාන- වාහන ෙදනවා; ෙනොෙයක් ෙද්වල් ෙදනවා.  නමුත් 
ඒ ෙබොෙහෝ ෙද්වලින් අවසානෙය්දී බලාෙපොෙරොත්තු ෙවච්ච 
පතිඵලය  නැහැ.  ෙම් රෙට් බිහි ෙවච්ච හැම මිනිෙහකුටම අඩු 
තරමින්  ෙපොෙළොෙව්  මිහිදන් කරන්නට හැකි රියන් හතරක ඉඩම් 
කෑල්ලක්වත් තිබිය යුතුයි  කියා අපි කථා කරනවා. ෙම් රෙට් 
රියන් හතරක ඉඩම් කෑල්ලක හිමිකමවක්   නැති මිනිස්සු ෙකොච්චර 
ඉන්නවාද කියා අපට සංඛ්යා ෙල්ඛනවලින්  ෙපෙනනවා.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රුහුණු විශ්වවිද්යාලෙය්  එක්  
මහාචාර්යවරෙයකුෙග්  නි ර්ෙද්ශයන්  මා  බැලුවා.                                                 

එතුමා විෙශේෂෙයන්ම සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. එතුමාෙග් 
නිර්ෙද්ශයන් තිෙබනවා. රුහුණු විශ්වවිද්යාලෙය් මහාචාර්ය 
එල්.එම්. අෙබ්විකම මැතිතුමා සඳහන් කරන පරිදි ආහාර 
නිෂ්පාදනයට සහ දරිදතාවට ඉඩම් හිඟය ඉතාමත් බරපතළ ෙලස 
බලපානවා. එෙහම නම්, ෙම් රෙට් ආහාර නිෂ්පාදනයට සහ 
දුප්පත්කමට පධාන ෙහේතුවක් ෙවලා තිෙබන්ෙන් තමන්ට කියා 
ඉඩම් කෑල්ලක් ෙනොමැතිවීමයි; තමන්ට කියා සින්නක්කර 
ඔප්පුවක් සහිත ඉඩමක් ෙනොමැති වීමයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මහාචාර්ය එල්.එම්. අෙබ්විකම මැතිතුමා 
රුහුණු විශ්වවිද්යාලෙය් කෘෂිකාර්මික පීඨයට අනුයුක්තව කටයුතු 
කරලා, ඔහු විසින් ලංකාෙව් දිස්තික්ක 18ක කරන ලද සමීක්ෂණ 
හරහා විවිධ ෙහේතු නිසා ඉඩම් අහිමි වූ සිය දහස් ගණන් ජනතාව 
පිළිබඳව කථා කරනවා. ඒ අනුව, අපි පැහැදිලිව කියනවා, උතුරු- 
නැෙඟනහිර පළාත්වල පැවැති යුද ගැටුම් නිසා දහස් ගණනකට ඒ 
ඉඩම් අහිමිෙවලා තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම පසුගිය කාලෙය් ඇති 
කරන ලද සංවර්ධන ව්යාපෘති  ෙහේතුෙකොටෙගන ඉඩම් අහිමිෙවලා 
තිෙබනවා. මහවැලිය නිසා ෙවන්න පුළුවන්; ෙවනත් බහු කාර්ය 
ෙයෝජනා කම නිසා ෙවන්න පුළුවන්. අසාර්ථක ව්යාපෘති හැටියට 
ෙපෙනන උමා ඔය ව්යාපෘතිය නිසාත් ෙහට අනිද්දා ෙවනෙකොට 
විශාල පිරිසකට ඉඩම් ෙදන්න ෙවනවා.  

අනික් පැත්ෙතන් අධිෙව්ගී මාර්ග වාෙග් විශාල සංවර්ධන 
කටයුතු නිසාත් ඉඩම් අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම නාගරික 
සංවර්ධනය නිසා ගම්බද ගම් පුළුල් කිරීෙම් වැඩසටහන් තුළ අපට 
අහිමි ෙවන ෙබොෙහෝ ෙද්වල් තිෙබනවා. උදාහරණයක් හැටියට, 
කල්පිටිෙය් කුඩා දූපත් 15ක ජීවත් වූ ධීවරයන්ට සිය ඉඩම් අහිමි 
වූෙය් සංචාරක ව්යාපාරය නිසා. ඉතින් ෙම් වාෙග් පශ්න දිහා අපි 
ඉතා ෙහොඳින් බලන්නට ඕනෑ. “Sri Lanka: Tens of thousands 
of people homeless and landless” යන මාතෘකාව යටෙත් 
ෙමලනි මාෙනල් ෙපෙර්රා ඉදිරිපත් කර ඇති ලිපියක ෙමෙසේ 
සඳහන් වනවා. I quote: 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

“L.M. Abewickrama, Head of the Socio Economic Department 
of the Faculty of Agriculture at the University of Ruhuna, says that 
‘Land is central to the most of the issues related to poverty and food 
production systems in the country’”.  

එකී ලිපිය ගරු ඇමතිතුමාට පරිශීලනය කිරීම සඳහා මා 
සභාගත* කරනවා.   
 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපට ෙම් කටයුතු කිරීෙම්දී  
විශාල ශක්තියක් ලැබිලා තිෙබන බව අවසාන වශෙයන් මා 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් සිටින ඉතාමත් පිරිසිදු 
ෙද්ශපාලනඥෙයකු හැටියට තමන්ට පැවරුණු වගකීම් ඉටු කරන, 
ඒ වාෙග්ම අෙප් නායකයාෙග් විශ්වාසය, සාමුහික කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් විශ්වාසය දිනාගත් ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මැතිතුමන්ව මමත් අගය කරනවා. එතුමා ආරම්භ කරපු ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ සාර්ථක කර ගනිමින්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු 
රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාෙග්ත්  විශ්වාසය ඉතා ෙහොඳින් 
ආරක්ෂා කරෙගන කටයුතු කරන්නට එතුමාට ශක්තිය ලැෙබ්වා! 
ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් සිටින ලක්ෂ 20කට ආසන්න පිරිසකට ෙම් 
වසර කිහිපය තුළ තමන්ෙග් ඉඩම් සඳහා ඔප්පු ලබා ෙදන්නටත්, ඒ 
අයට මිහිපිට ජිවත්වීෙම් අයිතිය ලබා දීමටත්,  වැලිකැට පාගා ෙම් 
බිම  පා තියා යන මිනිසුන්ෙග් අහිංසක බලාෙපොෙරොත්තු ඉෂ්ට 
කරන්නටත් ඔබතුමාට ශක්තිය හා ෛධර්ය ලැෙබ්වා! එෙසේ 
පාර්ථනා කරමින් ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන ආ ගරු ආශු මාරසිංහ 
මන්තීතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 5ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.57] 
 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ආශු 

මාරසිංහ මැතිතුමා විසින් සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙගෙනන 
ලද ඉඩම් අයිතිය ලබාදීම පිළිබඳ ෙයෝජනාව ගැන කථා කිරීමට 
අවස්ථාව ලබාදීම ගැන සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. ඉඩම්වල 
සින්නක්කර අයිතිය ගැන කථා කරද්දී සඳහන් කළ යුතු 
කාරණයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි අප රට නිදහස ලබාගත් කාලෙය් 
සිට අද ෙවන තුරු කඳුකරෙය් ජීවත් වන වතුකර ජනතාවෙග් ඉඩම් 
අයිතිය ලබාදීම පිළිබඳ ගැටලුවට තවමත් නිවැරදි කියා මාර්ගයක් 
ගන්නට අපට ෙනොහැකි වී තිබීම.   

මා විෙශේෂෙයන් කියන්නට ඕනෑ, 2015 ජනවාරි මාසෙය් අප 
රජය භාර ගන්නෙකොට මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුවක් හැටියට, රජෙය් 
ෙපොෙරොන්දුවක් හැටියට වතුකරෙය් ජනතාවට නිවසක් තනා 
ගැනීමට පර්චස් 7ක ඉඩම් කැබැල්ලක් ලබා ෙදන බව පකාශ 
කළාය කියලා.  ඒ ෙපොෙරොන්දුව අනුව, දින 100 වැඩසටහන තුළ 
එවකට වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යවරයා හැටියට කටයුතු කරපු ගරු 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා විසින් කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් 
කරමින් පර්චස් 7ක ඉඩම් කැබැල්ල ලබා දීෙම් වැඩසටහන පටන් 

ගත්තා. පර්චස් 7ක ඉඩම ලබා දීෙම් වැඩසටහන අපි ඒ විධියට 
පටන් ගත්තත් ඒ ඉඩම නිදහස් කරමින් නිරවුල් ඔප්පුවක් ලබාදීම 
පිළිබඳ නීතිමය පශ්නයක් ඇති වුණා. එම නිසා එම ඉඩෙම් අයිතිය 
පිළිබඳ  පතිකාවක් දින 100 වැඩසටහන තුළ ලබාදීමට අපට 
පුළුවන්කම ලැබුණා. ෙම් රජය ගත් ඒ පළමු පියවර ගැන මා 
ඉතාමත් සතුටු ෙවනවා. වතුකරෙය් ජනතාවට ඉඩම් කැබැල්ල 
ලබාදීම සහ නිවසක් තනාදීෙම්  වැඩසටහන ඒ ආකාරයට දිගටම 
කරෙගන ගියා.  

පසුගිය මාස කිහිපයකට ෙපර අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් "හූට්ටුවල්ලි" වතුයාෙය් 
ෙගවල් 75ක ඉඩම් කැබැලි සඳහා නිරවුල් ඔප්පු ලබාදීමටත් 
අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ ෙවනුෙවන් ඇත්ත වශෙයන් ෙම් රජෙය් 
මන්තීවරෙයකු හැටියට මා ආඩම්බර ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම දැන් 
ෙගවල් 2,500ක් පමණ වතුකරෙය් නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා. 
නමුත් ඒ ෙගවල් 2,500ට ඔප්පු ලබාදීෙම් පශ්නයක් තිෙබනවා. 
වතුයාෙය් පරිපාලනය  -RPCs- Regional Plantation Companies 
වලට අයත් වනවා. 

අෙනක් පැත්ෙතන් ගත්තාම රාජ්ය වැවිලි සංස්ථා තමයි ෙම්වා 
පරිපාලනය කරන්ෙන්. ඒ වුණත් මූලික අයිතිය තිෙබන්ෙන් ඉඩම් 
අමාත්යාංශයට. ඉඩම් ඇමතිතුමාට තමයි ඒ මූලික අයිතිය 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙදක සම්බන්ධ ෙවමින්, එය නිරවුල් කරමින් 
නිරවුල් ඔප්පුවක් ලබා දීම සඳහා දැන් පියවර ගනිමින් පවතිනවා. 
එම ඔප්පු ලබා දීම සඳහා ගන්නා වූ පියවර කඩිනම් කරමින් ඒ 
අවස්ථාව අපට ලබා ෙදන්න ඕනෑය කියලා මම හිතනවා.  

මහනුවර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයකු 
හැටියට මම දකිනවා, මහනුවර දිස්තික්කෙය් තිෙබන වැවිලි 
කර්මාන්ත පෙද්ශවලින් - RPCs - Regional Plantation 
Companiesවලට අයිතිව තිෙබන්ෙන් ෙබොෙහොම සීමිත පමාණයක් 
පමණයි කියන එක. ඉතුරු වැවිලි කර්මාන්ත පෙද්ශවල අයිතිය 
තිෙබන්ෙන් JEDB and SLSPC කියන රාජ්ය ආයතනවලට. ෙමම 
වතුවලින් විශාල පමාණයක් දැන් වනවිට කියාත්මක ෙවන්ෙන් 
නැහැ. අත් හැර තිෙබන වතු විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. ෙම් 
වතුවල ඉඩම් LRC එක පවරා ෙගන, ෙබදා හැරීමට යම් කිසි 
පියවරක් ෙගන යන බව ආරංචි ෙවනවා. එම වතු කියාත්මක 
ෙනොෙකරුණත්, ඒවාෙය් ජීවත් වූ ජනතාව එම පෙද්ශෙය්ම තමයි 
ජීවත් ෙවන්ෙන්. එම ජනතාව ඒවාෙයන් ෙවන් කර, පිටින් 
ජනතාව ෙගනැවිත් පදිංචි කරවීෙම් කියාවලියක් ෙම් තුළ 
කියාත්මක ෙවන බවත් අපට ආරංචි ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙතල්ෙදණියට අයිති රජෙවල, වැවතැන්න, මීරියෙගොල්ල, 
වුඩ්සයිඩ් වාෙග්ම ෛවතලාව වැනි වතු යායවල් දැන් කියාත්මක 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒවා අත් හැරලා තිෙබන්ෙන්. එෙසේ අත් හැරපු 
වතුවල ජීවත් වුණු වතු කම්කරු ජනතාව තමයි එම වතුවල දැන් 
පදිංචි ෙවලා ඉන්ෙන්. ඒවා නැවත පවරා ෙගන, එම පෙද්ශවලට 
පිටතින් ජනතාව ෙගනැල්ලා පදිංචි කරවීෙම් උත්සාහයක් 
තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි.  

ඇත්තටම එම ඉඩම් ෙබදා දීම කළ යුතුයි. එෙසේ ෙබදා දීෙමන් 
අෙප් වැවිලි කර්මාන්තය අපට දියුණු කරන්නට පුළුවන්. නමුත් 
එම ඉඩම් ෙබදා දීෙම්දී මූලික වශෙයන්, පධාන වශෙයන් එම 
පෙද්ශෙය් ජීවත් වුණු වතු කම්කරු ජනතාවට පධානත්වය ෙදමින් 
එම ඉඩම් ඒ අයට ලබා දීලා, ඉතුරු ඉඩම් පිටින් එන ජනතාවට 
ලබා දීම තමයි සුදුසු කියන කාරණය මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වාෙග්ම එම ඉඩම්වල නිෙවස් තනා ගැනීම 
සඳහා ඉන්දියානු රජෙයන් ලැබුණු ආධාර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
අෙප් නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය හරහාත් අපට මුදල් ලබා 
ගැනීමට අවස්ථාව තිෙබනවා. නමුත් අපිට එම ගම්මාන තනා 
ගැනීම සඳහා ෙම් වතු යාෙය් ඉඩම් නිදහස් කර ගැනීෙම් පශ්නයක් 
තිෙබනවා, ආයතන ෙදකක් සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබන නිසා.         
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[ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ඒ නිසා ඒ සඳහා විෙශේෂ වූ කණ්ඩායමක්, විෙශේෂ වූ කමිටුවක් පත් 
කර ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලා අපට ඒ අවස්ථාව ලබා දුන්ෙනොත්, ඒ 
ජනතාවට අප ලබා දුන් ඡන්ද ෙපොෙරොන්දුව ඉදිරි අවුරුදු තුන තුළදී 
ඉෂ්ට කරමින් ෙම් රජය විශිෂ්ට, ජනපිය රජයක් හැටියට ඉස්සරහට 
ෙගන යාමට අපට අවස්ථාවක් ලැෙබනවා. එබැවින්, අපි ඒ 
පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවමින් අපෙග් එම 
අවශ්යතාව ඉටු කර ෙදන්නය කියන ගමන්ම, ඔබතුමා විසින් ෙම් 
ආරම්භ කර තිෙබන දස ලක්ෂයක ඔප්පු ලබා දීෙම් ව්යාපාරය 
ඉතාම සාර්ථක ෙලස ෙගන යමින් ඒ තුළට ෙම් වතු කම්කරු 
ජනතාවත් ඇතුළත් කර ෙගන ෙම් ගමන යන්න ඕනෑය කියන 
ඉල්ලීමත් සිදු කරමින් ම ෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූ ෆ් මන්තීතුමා. 

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි තුනක කාලයක් ෙදන්න 
පුළුවන්. 

 
[අ.භා. 7.04] 
 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩි පහක් ලබා 

ෙදන්න. 

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  
ெகௗரவ உ ப்பினர் ஆசு மாரசிங்க அவர்கள் ன்ைவத்த 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணயிேல, ெகௗரவ அைமச்சர் கயந்த 
க ணாதிலக்க அவர்க ைடய காணி அைமச்சு ெதாடர்பில் 
ேபசக் கிைடத்தைமையயிட்  நான் சந்ேதாசமைடகின்ேறன். 
கடந்த 30 வ ட காலமாக த்த சூழ ேல வாழ்ந்த எம  
மக்கள், அவர்க க்கான காணி உ திப்பத்திரங்கள் 
கிைடத் வி ம் என்  மிக ம் நம்பிக்ைகேயா  இ ந்தார்கள். 
மாறாக 2012ஆம், 2013ஆம் ஆண் களிேல ன்ைனய 
ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களின் அரசாங்கக் 
காலத்தில் எங்க ைடய மக்க ைடய உ திக் காணிகள், 
permit காணிகள் அைனத் ம் வன சீவராசிகள் 
திைணக்களத் க்காக ம் வன பாிபாலனத் திைணக்களத் க் 
காக ம் ெதால்ெபா ளியல் திைணக்களத் க்காக ம் LRC 
யினால் உள்வாங்கிக்ெகாள்ளப்பட்டதன் காரணமாக, 100 
வ டங்க க்கு ேமல் வாழ்ந்த அந்த மக்க ைடய காணி 
உ திப்பத்திரங்கைள வழங்க யாத சூழல் ஏற்பட் க் 
கின்ற . உதாரணமாக, குச்செவளிப் பிரேதசத்திேல 12,000 
ேபர்  விண்ணப்பித் ம்கூட, இன்ன ம் காணிக் கச்ேசாிகள் 
நைடெபறவில்ைல. அங்கு ைறயாகக் காணிக் கச்ேசாி 
நடத்தப்பட் , கடந்த 2 மாதங்க க்கு ன்னர் 700 
உ திப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட் ந்தா ம், ஜனாதிபதி 
அவர்க க்கு petition அ ப்பப்பட்டதன் காரணமாக 3 ேபா் 
ெகாண்ட கு வினர் அங்கு விஜயஞ்ெசய் , அந்த 
உ திப்பத்திரங்கைள மீளப்ெபற்றி க்கின்றார்கள்.  

இந்த நிைலைமைய ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களின் 
கவனத்திற்கு ஏன் ெகாண் வ கின்ேறன் என்றால், அன்  
1970-77களில் ெஹக்டர் ெகாப்ேபக்க வ அவர்கள் விவசாய 
அைமச்சராக ம் ெகால்வின் ஆர்.  சில்வா அவர்கள் 

ெப ந்ேதாட்டத் ைற அைமச்சராக ம் இ ந்தேபா , 50 
ஏக்க க்கு ேமலதிகமாக ைவத்தி ந்தவர்களின் காணிகள் 
மக்க க்குப் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டன. அந்த வைகயில் 
ைபசல்நகர், உப்பா , கண்டக்கா , மஜீத்நகர் ேபான்ற 
பிரேதசங்களிேல ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் காணிகள் அன்  
மக்க க்கு வழங்கப்பட்டன. அந்தக் காணிகள்கூட  இன்ன ம் 
உ திப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட யாத சூழ ல் 
இ க்கின்றன.  அேதேபான் , த்த சூழல் நிலவிய ர் 
மற் ம் ேதாப் ர் பிரேதசங்களிேல உ திப்பத்திரங்கள் 
வழங்கப்படாம க்கின்றன. பல ைற காணிக் கச்ேசாிகள் 
நைடெபற் ம் அவர்க க்கான காணி உ திப்பத்திரங்கள் 
வழங்கப்படவில்ைல.   

அேதேபான்  தி ேகாணமைல நகரப்பகுதியி ள்ள 
ஜமா யா என்ற பிரேதசத்தில் 127 வ டங்களாக மக்கள் 
வாழ்கின்றார்கள். தி ேகாணமைல நகர சைபக்கு உட்பட் க் 
கின்ற அந்தக் காணிகைள அவர்க க்கு 'லீசிங்' 
அ ப்பைடயிேல  வழங்கியி ந்தா ம், தற்ேபா  அக்காணி 
கைள அந்த மக்க க்கு விட் வி வதாக ம் அவற் க்கான 
உ திப்பத்திரங்கைள வழங்குவதற்கு அைமச்சு நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ெமன் ம் கூ கின்றார்கள். இவ்வா  
குச்செவளிப் பிரேதச ெசயலகப் பிாிவி ம் கிண்ணியா பிரேதச 
ெசயலகப் பிாிவி ம் தம்பலகாமம் பிரேதச ெசயலகப் 
பிாிவி ம் ர் பிரேதச ெசயலகப் பிாிவி ம் ேச வில, 
ெவ கல் ேபான்ற பிரேதசங்களி ம் காணிப் பிரச்சிைனகள் 
இ க்கின்றன. கடந்த 30-40 வ டங்க க்கு ேமலாக அல்ல, 
அைவ 100 வ டங்களாகி ம் தீர்க்கப்படாத பிரச்சிைனகளாக 
இ க்கின்றன.  

தி ேகாணமைல பட்டண ம் சூழ ம் பகுதியிேல 
இ க்கின்ற ெப ம்பான்ைமயான காணிகள் Sri Lanka Ports 
Authority - ைற க அதிகாரசைபயின் கீேழ ெகாண் வரப் 
பட் ள்ளன.  அண்ைமயில் இடம்ெபற்ற அைமச்சரைவ 
மாற்றத் க்கு ன்னர், ெகௗரவ அர்ஜுன ரண ங்க அவர்கள் 
கிட்டத்தட்ட1,600 ஏக்கர் காணிகைள வி வித்தி க் 
கின்றார்கள். எனேவ, அதற்கான காணி உ திப்பத்திரங்கள் 
வழங்கப்படேவண் ம். 2012-2013களில் அவர்க ைடய 
காணிகள் வனசீவராசிகள் திைணக்களத் க்கும் ெதால்ெபா  
ளியல் திைணக்களத் க்கும் உாித் ைடயதாக gazette 
பண்ணப்பட்டதனால் அங்கி க்கின்ற மக்கள் மீள்கு ேயற 

யாத சூழல் இ க்கின்ற . இ  இடம்ெப ம்வைர 
அவர்க க்கு எந்தவிதமான அச்ச ம் இ க்கவில்ைல. ஆட்சி 
மாற்றம் ஏற்பட்டால் தம  பிரச்சிைனகள் தீ ெமன்  
எண்ணிய மக்கள், கடந்த ஜனாதிபதித் ேதா்த ேல ேமதகு 
ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க க்கு சாித்திரம் 
காணாத அள க்கு அதிகூ ய வாக்குகைள அளித்தார்கள். 
ெகளரவ காணி அைமச்சர் கயந்த க ணாதிலக அவர்க ம் 
LRC மற் ம் ஏைனய விடயங்க க்குப் ெபா ப்பாக 
நியமிக்கப்பட் க் கின்ற அதிகாாிக ம் மிக ேவகமாகச் 
ெசயற்ப கின்ற காரணத்தினால், இப்பிரச்சிைனகள் க்கு 
வ ம் என்ற நம்பிக்ைக எனக்கு இ க்கின்ற . அந்த 
வைகயில், அங்கு அதிகமான பிரச்சிைனகள் தீர்க்கப்பட்  
வ கின்றன. அைதவிட, நான் ன்  தடைவகள் அவேரா  
சக பாரா மன்ற உ ப்பினராக இ ந்தி க்கின்ேறன் என்ற 
வைகயில், குறிப்பாக, எம  மாவட்டத்தில் இ க்கின்ற 07 
பிரேதச ெசயலகப் பிாி களில் இன்ன ம் தீர்க்கப்படாமல் 
இ க்கின்ற காணிப் பிரச்சிைனகைள நிவர்த்தி ெசய் ம் 
வைகயில், அம்மக்க க்குாிய காணி உ திப்பத்திரங்கைள 
வழங்கேவண் ெமன்  நான் அவாிடம் நட் ைறயி ம் 
ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 7.08] 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ  අමාත්ය හා ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - காணி மற் ம் 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின்   

தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා 

විසින් සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් හැටියට ඉඩම් 
අමාත්යාංශය විසින් සිදු කරන වැඩ කටයුතු හා සිදු කරන්නට 
ඉලක්කගත වැඩ පිළිෙවළ සම්බන්ධෙයන් ඉතාම කාෙලෝචිත 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම ගැනත්, එතුමා ඒ අදහස  ඉදිරිපත් 
කළායින් පසුව අදහස් පකාශ කළ සියලු මන්තීවරුන්ෙග් කථා 
පිළිබඳවත් මම ඉතාම සතුටට පත්  ෙවනවා.  

ෙම් ෙයෝජනාෙව්ම සඳහන් පරිදි ලංකාෙව් පථම අගාමාත්ය 
ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා තමයි පථම ඉඩම් ඇමතිකම දරා 
තිෙබන්ෙන්. අදටත් ෙගොවි ජනපද ඇති කරලා, ඉඩම් ලබා දීලා 
විශාල පිරිසකට එතුමා කළ ඒ මහා දැවැන්ත කර්තව්ය ගැන 
ජනතාව කථා කරන්ෙන් ෙබොෙහොම ෙගෞරවයකින්. ඊට පසුව හිටපු 
ෙබොෙහෝ ඉඩම් ඇමතිවරුනුත්  අෙප් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන්, 
විෙශේෂෙයන්ම අහිංසක පිරිසක් ෙවනුෙවන් විශිෂ්ට ෙමෙහවරක් 
ඉෂ්ට කර තිෙබනවා. වර්තමානෙය්, ෙම් ෙයෝජනාෙව් සඳහන් වන 
දැවැන්ත වැඩ කටයුත්තට අපට අතගහන්න සිද්ධෙවලා තිෙබනවා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ වැඩ කටයුත්ත පසුගිය මහ මැතිවරණෙය්දී 
අගාමාත්යතුමා  දීපු මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුවක්. ඒක තමයි දස 
ලක්ෂයකට අධික  ජනතාවට පදිංචි  ඉඩම්වල සින්නක්කර අයිතිය 
ලබා ෙදන, දැනට තිෙබන ෙකොන්ෙද්සි ලිහිල් කරලා ජනතාවට 
පූර්ණ නිදහස ලබා ෙදන දැවැන්ත කටයුත්තක් අෙප් රජය යටෙත් 
කියාත්මක කරනවාය කියන ෙපොෙරොන්දුව. අද ෙම් කටයුත්ත 
යථාර්ථයක් කර ගන්නට පුළුවන් තැනකට තල්ලු ෙවලා තිබීම 
ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් සභා ගර්භෙය් 
සිටින පරිණතම ෙද්ශපාලනඥයා, අත් දැකීම් බහුල රාජ්ය 
තාන්තිකෙයක් හැටියට කියා කරන, තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන දිවිෙය් 
තමන් ලැබූ අත් දැකීම් එක්ක කල්පනා කරලා ෙම් ෙපොෙරොන්දුව 
දීපු අගමැතිතුමා අද ෙම් කටයුත්තට දැවැන්ත සහෙයෝගයක්, 
නායකත්වයක්, වුවමනාවක් දක්වනවා. ඊටම හරියන්න ඉඩම් 
පශ්න ගැන ඉතාමත්ම පාෙයෝගික දැනුමක් තිෙබන, ගමින් මතු 
වුණු, ෙපොෙළොෙව් පය ගහපු ජන නායකෙයක් අෙප් රෙට් 
ජනාධිපති පුටුෙව් ඉන්නවා. ඒ නිසා අගමැතිතුමාෙග් ඒ 
වැඩසටහනට ජනාධිපතිතුමාෙගන් පූර්ණ ආශීර්වාදය  ලැබී 
තිෙබනවා.  

මීට මාස තුනකට ඉස්සරෙවලා මට ෙම් අමාත්යාංශෙය් වැඩ 
භාර ගන්න සිද්ධ වුණා. ඒ ගැන මම සතුටු ෙවනවා.  අද මට 
තිෙබන සතුට ඇමතිවරෙයකු හැටියට ජනතාවට ෙසේවයක් 
කරන්න විතරක් ෙනොෙවයි, මහා පුණ්යකර්මයකට දායක ෙවන්න 
පුළුවන් අමාත්යාංශයක් ලැබී තිබීමයි. ෙම් ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ට 
කිරීමට අවශ්ය පසු බිම දැන් සකස් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
මන්තීවරු හැම ෙදනාම සඳහන් කළ,  දස ලක්ෂයක් ඉඩම් ඔප්පු 
ලබා දීම, ඒ ජනතාවට සින්නක්කර අයිතිය ලබා දීම, ඒ ජනතාවට 
දැනට තිෙබන බලපතවලටත්, දීමනා පතවලටත් තිෙබන 
ෙකොන්ෙද්සි ලිහිල් කරන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළ ළඟදීම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. ෙම් වන විට ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් ඒ 
පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරලා ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනෙත් සිදු 
කළ යුතු ෙවනස්කම් සම්බන්ධෙයන් දීර්ඝ වශෙයන් අධ්යයනය 
කරලා, නීතිපතිතුමාෙග් අවශ්ය අනුමැතිය, අවශ්ය මඟෙපන්වීම 
ලබා දීම සඳහා  නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 

යවලා තිෙබනවා. මම විශ්වාස කරනවා, තව සති ෙදක තුනක් 
ඇතුළත ඒක නිරවුල් කරලා ඒ අයෙග් අදහස අපට එවයි කියලා.  
එතෙකොට මට පුළුවන් ෙවනවා, කැබිනට් පතිකාවක් මඟින් 
කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න.  

කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලැබුණ ගමන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ෙවනවා. අෙප් රජෙය්  
ඉදිරි වර්ෂ ෙදකක කාලය ඇතුළත අගමැතිතුමා දීපු ඒ 
ෙපොෙරොන්දුව, ජනාධිපතිතුමාෙග් සම්පූර්ණ ආශීර්වාදය ලැෙබන ඒ 
වැඩ පිළිෙවළ යථාර්ථයක් කරලා ෙපන්වන්න ඉඩම් අමාත්යාංශය 
හැටියට අපට පුළුවන්ය කියන විශ්වාසය මට අද ඇතිෙවලා 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය 21වැනිදා අපි කරපු 
කටයුත්ත ගැනත් ෙම් ෙයෝජනාෙව් සඳහන් කරලා තිෙබනවා; ඒ 
ගැන පශංසාත්මකව කථා කරලා තිෙබනවා. තමන්ෙග් ඉඩෙම් 
අවුරුදු 40ක්, අවුරුදු 50ක් ජීවත් වුණත්, ඒ ෙවනුෙවන් තවමත් 
ෙකොළ කැබැල්ලක්වත් ලබා ගන්නට බැරි වුණු  මිනිස්සු ඉන්නවා. 
ඒ වාෙග්ම, අවුරුදු 20, අවුරුදු 30 ඒ ඉඩම්වල පදිංචිව හිටපු 
මිනිස්සුත් ඉන්නවා. සමහරු ඒ ඉඩෙම් තමයි ඉපදිලා තිෙබන්ෙන්; 
සමහරු ඒ ඉඩෙම් තමයි කුඩා කාලෙය් ෙසල්ලම් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ භූමිෙය් තිෙබන වැලි කැට ඒ මිනිසුන්ෙග් ෙදපයට 
සිය දහස් වාරයක් පෑගිලා තිෙබනවා. ඒ ඉඩම්වල තිෙබන ගස් 
ෙකොළන්වලට, ඒවාෙය් වහන කුරුල්ලන්ට ඔවුන්ෙග් කට හඬ 
ෙහොඳට හුරුයි. හැබැයි, බැංකුවකින් ණයක් ගන්න ෙදන්න ඒ 
ඉඩමට අදාළ ලියවිල්ලක් ඔවුන්ට නැහැ. දරුවා පාසලට ඇතුළත් 
කරන ෙකොට ඔප්පුවට ලකුණු 10ක්ද ෙකොෙහේද හම්බ ෙවනවා. 
[බාධා කිරීමක්]  ආ! ලකුණු 15ක්ද? ෙකොපමණ කාලයක් ඒ ඉඩම 
බුක්ති වින්දත්, අවුරුදු ගණනක් ඒෙක් ජීවත්ව හිටියත් ඒ මිනිසුන් 
එතැනදී අසරණ ෙවනවා. තමන්ෙගන් පස්ෙසේ පසු අයිතිය 
පවරන්න විධියක් නැතිව තිෙබනවා. ෙමෙහම ලක්ෂ සංඛ්යාත 
පිරිසක් රට පුරා ඉන්නවා. ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
ඉඩම් බුක්ති විඳින අය ෙවනම ඉන්නවා. ඒවාට ෙවන ෙවන කම 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සෑම දිස්තික්කයකින්ම ෙතෝරා 
ගත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස කිහිපයක් මුලින් හඳුනා ෙගන, 
එම පෙද්ශවල ජනතාව කලින් දැනුවත් කරන්න මම කල්පනා 
කළා. ඒ අනුව අපි දිනයක් ෙදනවා, ''අහවල් මාසය ෙවන ෙකොට 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ෙතන් කරන්න තිෙබන කර්තව්ය අපට 
කරලා දුන්ෙනොත්, කාර්යාලවල රස්තියාදු ෙවන්ෙන් නැතිව, 
ෙකොළඹ ඇවිල්ලා රස්තියාදු ෙවන්ෙන් නැතිව, තමන්ෙග් 
දිස්තික්කෙය් තිෙබන කාර්යාලවලට යන්ෙන් නැතිව, නිලධාරින් 
පස්ෙසේ යන්ෙන් නැතිව ෙම් කටයුත්ත ඉටු කර ෙදන්න අපට 
පුළුවන්'' කියා.  

 ගම්වලට ගියාම සමහර මිනිස්සු කියපු ෙද්වල් අපි දැක්කා. ඒ 
ඉඩමට සම්පූර්ණෙයන් ෙගවන්න තිෙබන්ෙන් රුපියල් 4,000 නම්, 
දැනටමත් රුපියල් 16,000, රුපියල් 20,000 ෙගවපු අය ඉන්නවා. 
ඒ විධියට කුවිතාන්සි ඇතිව සල්ලි ෙගවපු අය, කුවිතාන්සි නැතිව 
සල්ලි ෙගවපු  අය ඉන්නවා; එෙහම අහු ෙවලා ඉන්න මිනිස්සු 
ඉන්නවා. සමහරු කිව්වා, ''අපට ෙම් ඔප්පුව ලබා ගැනීම ජීවිත 
කාලෙය්ම කර ගන්න බැරි ෙවයිෙදෝ කියලා අපි හිත හිතා හිටිෙය්, 
කාර්යාලවල රස්තියාදු ෙවලා ෙහම්බත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් '' 
කියලා. දැන් මම ඇල්පිටිෙය් කෙළේ ඒකයි. අපි ගිහිල්ලා ජනතාව 
රැස් කරලා, දැනුවත් කරලා ඒ මිනිසුන්ට කිව්වා, ''කාර්යාලවලට 
යන්න එපා, අපි ෙවනම කණ්ඩායමක් ෙයොදවනවා. අෙප් ක්ෙෂේත 
නිලධාරින් සති ෙදකක් ඇතුළත ඉඩමට එවනවා. තිෙබන සියලුම 
ලිය කියවිලි ලැහැස්ති කර ගන්න'' කියලා. ඒ අනුව මැනුම් කටයුතු 
සියල්ලම අපි ඒ විධියට ලැහැස්ති කළා. එෙහම කරලා අපි 
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ක්ෂණිකව, මාසයක් ඇතුළත පුද්ගලයන් 4,000කට ඉඩම් ඔප්පු 
ලබා ෙදන එක යථාර්ථයක් කරලා, ඒ අත් හදා බැලීම සාර්ථක කර 
ගත්තා. රජෙය් ඉඩම්වලටත් අපි ඒ විධියටම පළාත් සභාෙව්, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ෙග්, ගාම නිලධාරින්ෙග්, ඉඩම්  
ෙකොමසාරිස් ජනරාල් අංශෙය් -ෙම් හැෙමෝෙග්ම- සහෙයෝගය 
අරෙගන ෙම් කාර්යය කඩිනම් කරන වැඩසටහනක් ෙවනම 
කියාත්මක ෙවනවා. ඒක අපට සාර්ථකව කරන්න පුළුවන් බව 
ෙපනී ෙගොස් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කුරුල්ෙලක් වුණත් 
තමන්ෙග්ම කියලා කූඩුවක නිදහෙසේ ඉන්න ආසයි. ඕනෑම 
ෙකෙනකු කැමැතියි, තමන්ෙග් දරු පවුලත් එක්ක තමන්ෙග් 
අයිතිය තිෙබන ඉඩමක ජීවත් ෙවන්න. ෙමපමණ කාලයක් ෙම් 
මිනිසුන් ෙම් ඉඩම් බුක්ති වින්දත්, ඔප්පුවක් ලැෙබයිද කියන 
පශ්නෙය් තමයි හිටිෙය්. ඒ නිසා, කඩිනම් ඔප්පු ලබා ෙදන 
වැඩසටහන අපි දැන් ඉදිරියට කර ෙගන යනවා. සියලුම 
මන්තීවරුන්ෙග් ආශීර්වාදය ඒ කාර්යයට ලැෙබන බව ෙම් 
ෙයෝජනාෙව්ත් සඳහන් ෙවනවා. ඒ සඳහා ඉදිරිෙය්දී කළ යුතු විශාල 
වැඩ ෙකොටසක් අපට තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, 
අගමැතිතුමාෙග්ත් පූර්ණ ආශීර්වාදය අපට ලැෙබන නිසා, 
එතුමන්ලාෙග් වැඩසටහනක් හැටියට ෙමය තිෙබන නිසා, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ඇතිවන යම් යම් අඩු පාඩු ඉදිරිෙය්දී සම්පූර්ණ කර 
ගන්නත් පුළුවන් ෙවයි කියා මම විශ්වාස කරනවා.  

මම විෙශේෂෙයන්ම සන්ෙතෝෂ වන කාරණයක් ෙමම 
ෙයෝජනාෙව් තිෙබනවා. ''අවශ්ය කාර්ය මණ්ඩල හැකි ඉක්මනින් 
ලබා  දිය යුතුයි'' කියලා ෙමහි තිෙබනවා. එකවර හාරසියයක්, 
පන්සියයක්වත් ෙම් ෙවනුෙවන් අලුතින් ෙයොදවන්න පුළුවන් නම්, 
සෑම පළාතකම කඩිනමින් ඔප්පු ලබා ෙදන ඒ වැඩසටහන 
පාෙයෝගිකව ඉෂ්ට කරලා ෙපන්වන්න අපි  බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ''උදාගම්'' වාෙග් ඒවා දිහා 
බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා, නිවාස අමාත්යාංශෙයන් රජෙය් ඉඩම්වල 
ෙගවල් හදනවාය කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම එවැනි ෙගයක් 
ලැෙබන එක ඒ මිනිසුන්ට ෙලොකු සහනයක්. අෙප් රජය බලයට 
පත් වුණාට පස්ෙසේ අෙප් නිවාස ඇමතිතුමා ඒ වැඩ කටයුතු රට 
පුරාම විශාල උෙද්යෝගයකින් කරන බව අපි දකිනවා. හැබැයි, 
ෙගයක් විතරක් ෙනොෙවයි අද රජෙයන් ෙදන්ෙන්. ෙබොෙහෝ 
ෙව්ලාවට උදාගම දැක්කාම ෙග් විතරක් මතක් වුණාට, ඒ ෙගවල් 
ලැෙබන සෑම පුද්ගලයකුටම රජෙය් ඉඩමක් ෙනොමිෙල් 
ලැෙබනවා. ඒ අය ෙවනුෙවනුත් ඒ ඉඩම්වල මැනුම් කටයුතු 
කඩිනමින් අවසන් කරලා, ඔප්පු ලබා ෙදන වැඩසටහන අපි 
ආරම්භ කරනවා.  

ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමා වි ෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කළා, 
වතුකරෙය් ඉඩම් පිළිබඳව. "පර්චස් හතක් ෙදනවා. ෙගවල් 
හදනවා" කියා එතුමා කිව්වා. දැන් අෙප් වතු යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධන අමාත්යාංශෙයනුත් ඒ කටයුතු කරෙගන යනවා. අප 
අකුරැස්ෙසේ ෙගවල් 25ක් හැදුවා. පසු ගිය සතිෙය් අගමැතිතුමා 
අකුරැස්සට ගිහිල්ලා ඒ ෙගවල් 25 යතුරු බාර ෙදන ෙකොටම ඉඩම් 
අමාත්යාංශෙයන් ඔප්පු ලබා දුන්නා. වතුකරෙය් හදපු ෙගවල් 
ෙදදාස් ගණනකට ඔප්පු ලබා දීෙම් පශ්නයක් තිෙබනවාය කියා 
ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමා කිව්වා. රට පුරාම එෙහම තැන් ෙගොඩක් 
තිෙබනවා. ෙමච්චර කල් තිබුණු ඔය වාෙග් ෙපොඩි ෙපොඩි 
පශ්නවලටත් අප විසඳුම් ලබා ෙදනවා.  

මා ෙම් අමාත්යාංශය බාරෙගන තවම මාස තුනයි ෙවන්ෙන්. 
නමුත් මා ඒ කාලය ඇතුළතදී ඔක්ෙකොම ඉඩම් පශ්න පිළිබඳව 
අධ්යයනය කළා. වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමායි, කඳුරට නව 

ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන ඇමතිතුමා 
ෙවනුෙවන් ඒ අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් සියලු ෙදනාමත්, ෙව්ලු 
කුමාර් මන්තීතුමාත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සාකච්ඡා කරලා 
තීරණයකට ආවා, අෙප් ඉඩම් අමාත්යාංශය හරහා ඒ හැම 
ඉඩමකටම සින්නක්කර ඔප්පු ලබා ෙදන්න. අප ඒ කටයුත්ත 
ඉදිරිෙය්දී කියාත්මක කරනවා. මා අදත් කිව්වා, පුළුවන් තරම් 
කඩිනමින් ඒ කටයුත්ත කරලා හැම දිස්තික්කයකම සිටින වතු 
කම්කරුවාට එම අයිතිය ලබා ෙදන්න කියලා. කලින් ඒ මිනිසුන් 
හිටිෙය් ලයින් කාමරවල ෙන්. දැන් ඒ සංස්කෘතිය ඉවරයි. ඒ 
මිනිසුනුත් දැන් ෙවනම ලස්සනට ෙගවල් හදාෙගන ඉන්නවා. දැන් 
ඔවුන්ෙග් ආදායම් තත්ත්වය ෙහොඳයි. ඔය මිනිසුන්ට සින්නක්කර 
ඔප්පුව ලබා දුන්නාම අවශ්ය නම් දැනට ඉන්න ෙගදර ෙවනුවට 
තට්ටු ෙදෙක් ෙගයක්  හදා ෙගන ෙහොඳට ඉන්න පුළුවන් වනවා. ඒ 
වාෙග්ම රජෙය් ආයතනවලටත් හිමිකම් ඔප්පු ලබා දීෙම් කටයුතු 
අප දැන් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.  නගරවල තිෙබන කඩවලට 
එෙහමත් ඔප්පු පශ්න තිෙබනවා නම් ඒවාටත් අවශ්ය ෙද්වල් 
ඉක්මනින් කරන්න පුළුවන් වන විධිෙය් කමවලට යන්න දැන් මා 
කල්පනා කර තිෙබනවා. හැම පෙද්ශයකම අනතුරුදායක 
තැන්වල හිටපු අයට අවශ්ය  ඉඩම් හඳුනාෙගන, ඒ ඉඩම් ඔවුන්ට 
ලබා ෙදන ෙකොටම කඩිනමින් ඔප්පුවත් නිරවුල්ව ලබා දීමට 
කටයුතු කරන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

සුළු පිරිසක් තියාෙගන මැනුම් කටයුතු කරන එක ෙලෙහසි 
පහසු කර්තව්යයක් ෙනොෙවයි. හැබැයි, අද ෙලෝකෙය් දියුණු 
තාක්ෂණයක් තිෙබනවා. අප දැන් විවිධ කම ෙහොයා ෙගන යනවා. 
විෙද්ශ රටවල්වල තිෙබන තාක්ෂණය පවා ලබාෙගන, අෙප් 
මිනින්ෙදෝරුවන් හරහා ඒ වැඩ කටයුතු කරන්න අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ කටයුතු කඩිනම් කරන්න පුළුවන් වන 
විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළකට අප යන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඊළඟ අවුරුදු 
ෙදක ඇතුළත දසලක්ෂයකට සින්නක්කර අයිතිය ලබා ෙදන 
ෙපොෙරොන්දුව අප ඉෂ්ට කරනවා කියන කාරණය අපට බය නැතිව 
පකාශ කරන්න පුළුවන්.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මහවැලි ඇමතිවරයා හැටියට මහවැලි 
ඉඩම්වලටත් ඒ ඔප්පු ලබා ෙදමින් පවතිනවා. ඒ වැඩ කටයුතු 
කරන්නත් අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙම් කාරණා ගැන දීර්ඝව 
කථා කරන්න අවශ්යයි කියලා මා කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
මන්තීවරුන්ට අෙප් අමාත්යාංශය ගැන විශාල විශ්වාසයක් 
ඇතිෙවලා තිබීම සම්බන්ධෙයන් මා සන්ෙතෝෂ වනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය අවශ්යයි, ඒ 
පළාත්වල, ඒ දිසත්ික්කවල සහ ආසනවල ෙම් කටයුත්ත කරන්න.   

ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා ෙම් කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ෙගන 
ඒම සම්බන්ධෙයන් මා සන්ෙතෝෂ වනවා. මෙග් දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරු ෙදෙදෙනකුම ඒ කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් වාෙග්ම මා ගැනත් ෙබොෙහොම පශංසාෙවන් කථා 
කළා. දිස්තික්කය තුළ අපට ඒ වාෙග් සමගිෙයන් වැඩ කරන්න 
පුළුවන්කම ලැෙබන එකත් දුර්ලබ අවස්ථාවක් හැටියටයි මා 
දකින්ෙන්. ඒ නිසා ඒ හැෙමෝෙග්ම ආශීර්වාදය ඇතිව මට වැඩ 
කරන්න පුළුවන් ෙවච්ච එක ගැන මා සතුටු වනවා.  

අනුරාධපුරෙය් ඉෂාක් රහුමාන් මන්තීතුමාත්, මහනුවර 
දිස්තික්කෙය් ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමාත්, තිකුණාමලෙය් අෙප් 
අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මන්තීතුමාත් අදහස් කීපයක් පකාශ කළා. 
තිකුණාමලෙය් මන්තීතුමා කිව්වා, "ඔප්පු ලබා දීෙම් පශ්න 
ගණනාවක් ඒ පෙද්ශෙය් තිෙබනවා" කියා. එතුමාත් එක්ක ඒ 
කාරණා සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරන්න මා කැමැතියි. අප ඒ 
කාරණා සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑම ෙව්ලාවක 
විවෘතයි. පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් ආරම්භ වන ෙමොෙහොෙත් පටන් 
අවසන් වන තුරුම ඔබතුමන්ලාට මාව හමු ෙවන්න පුළුවන්. ඒ 
වාෙග්ම මා අලුත් වැඩසටහනක් පටන් ගත්තා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මමත් ෙම් කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාෙව්දී ගම්පහ දිස්තික්කය 

සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න හිටිෙය්. නමුත් මා මූලාසනෙය් හිටපු 
නිසා මට කථා කරන්න බැරි වුණා. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනෙයන් ඉවත් වූ විගස ඔබතුමාට කථා කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔව්. පුළුවන්. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මන්තීවරුන්ට සහ ඇමතිවරුන්ට මාසයකට වතාවක්වත් අපව 

අෙප් කාමරවලදී හමු ෙවන්න පුළුවන් වන විධිෙය් කමෙව්දයක් 
හදන්න කියලා අෙප් අගමැතිතුමා කිව්වා. ඒ අනුව ඕනෑම 
මන්තීවරෙයකුට ඕනෑම ෙවලාවක මා හමු ෙවන්න පුළුවන්. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. මම තව වැඩසටහනක් පටන්ෙගන තිෙබනවා.  
හැම මාසයකම පළමුවැනි අඟහරුවාදා දවෙසේ පස් වරු 1.00ට 
පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් පටන් ගන්නවා. අෙප් අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයායි, LRC එෙක් පධානීන්, ඉඩම් ෙකොමසාරිස් 
ජනරාල්තුමිය, මැනුම්පතිතුමා ඇතුළු ඒ සියලුම නිලධාරින් මා දැන් 
අඟහරුවාදා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන්වනවා. එතුමන්ලා පස් වරු 
1.00 ඉඳලා හවස් වන තුරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. මා ඇමති 
වුණාට පස්ෙසේ එතුමන්ලා ෙදවතාවක් ආවා. පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් 
පැවැත්ෙවන හැම අඟහරුවාදා දවසකම ඕනෑම මන්තීවරෙයකුට 
ඇවිල්ලා තමන්ෙග්  ගැටලු විසඳා ගන්න පුළුවන්. මන්තීවරුන්ට 
තැනින් තැන ගිහින් රස්තියාදු වීම සිදු ෙනොෙවන්නයි ඒ ආකාරයට 

අප ඒ වැඩ කටයුත්ත කර තිෙබන්ෙන්. ෙම් අමාත්යාංශය 
ජනතාවෙග් ෙදපතුල ළඟට ෙගනිහිල්ලා, ජනතාවෙග් පශ්න 
විසඳන අමාත්යාංශයක් බවට පත් කරන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා.  

ෙම් ඉඩම් ඔප්පු ලබා දීෙම් වැඩසටහන අප හැම 
දිස්තික්කයකම කඩිනමින් ආරම්භ කරනවා. අගාමාත්යතුමාෙග් 
මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ට කිරීමට අපට අවශ්ය කාර්ය මණ්ඩල 
ආදිෙය් අඩුපාඩුකම් රාශියක් තිෙබනවා. ඊළඟ අය වැෙයන් ඒ හැම 
එකකටම විසඳුම් ලබා ෙදන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. මුදල් 
ඇමතිතුමාෙග්ත් සම්පූර්ණ අවධානය ෙම් ෙවනුෙවන් ෙයොමුෙවලා 
තිෙබනවා. අපි ඒ සියලු කටයුතු ඉටු කළාම ගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගමැතිතුමාෙග්ත්  විශ්වාසය රෙට් 
ජනතාවට ඔප්පු කරලා ෙපන්වන්නට පුළුවන් ෙවයි කියන 
කාරණෙය් කිසිම සැකයක් නැති බව මම පකාශ කරන්නට 
කැමැතියි. අෙප් අමාත්යාංශයටත්, ඇමතිවරයා හැටියට මටත් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් විශ්වාසය පළ කිරීම ගැන මෙග් සතුට 
පකාශ කරමින්, අවස්ථාව ලබාදීම ගැන මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවමින්, ඔබතුමාෙග් පශ්නයටත් මට 
ඇහුම් කන් ෙදන්නට තිෙබන නිසා මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව , 2016 මාර්තු මස 08වන දින සභා 

සම්මතිය අනුව අ. භා. 7.23ට, 2017 අෙගෝස්තු මස 25 වන සිකුරාදා  
පු. භා. 10.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப.7.23 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2016 மார்ச் 
08ஆந் ேததிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2017 ஓகஸ்ட் 25, ெவள்ளிக் 
கிழைம .ப.10.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Parliament adjourned accordingly at 7.23 p.m. until 10.30 a.m. on 
Friday, 25th August, 2017 pursuant to the Resolution of Parliament of 
08th March, 2016. 
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පූ.භා.10.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 10.30 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

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

 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

 
I 
 

කථානායකතුමාෙග් සහතිකය 
சபாநாயகர  சான் ைர 

SPEAKER'S CERTIFICATE 
 

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

ව්යවස්ථාෙව් 79 ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන පකාරව, 2017 අෙගෝස්තු 
24 වන දින ම’විසින් ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්යාස ආයතනය 
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 BUSINESSS  
 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2017 

අෙගෝස්තු මස 25වන සිකුරාදා එනම්, අද දින අපර භාග 1.30ට 
මාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින්, ඊට පැමිණ 
සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාටම 
ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (මහානගර හා 
බසන්ාහිර  සංවර්ධන  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Megapolis  and Western Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉඹුල්ගස්ෙදනිය, ෙමොරෙගොල්ල යන 

ස්ථානෙයහි පදිංචි එන්.එම්. චන්දසිරි බණ්ඩාර මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාලිම්බඩ, ෙවනිඅකුල, රණවිරු 

ගම්මානය, අංක 247 ඩී දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි 
ෙක්.එච්.ඊ.එම්.අයි.ආර්.ෙක්. ඒකනායක මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.      

 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා (අභ්යන්තර කටයුතු, 
වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம - உள்ளக அ வல்கள், 

வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் பிரதி   
அைமச்சர்) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma - Deputy Minister of 
Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural 
Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගලවත්ත, දාපිලිෙගොඩ, අංක 72 ඒ 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඒ.ඒ. උත්පල ගුණවර්ධන මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.    

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, වැලිඔය, පරණ ගජබාපුර, අංක 121 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඒ.එස්.පී.ඒ. සමරෙකෝන්  මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ගල්ලමුව, පාළුකඩවල, ජාගම 

යන ස්ථානෙයහි පදිංචි එස්. නසාර් 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. 
 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂාෙවන් අද දින න්යාය පතයට ඇතුළත් 

කර ඇති පශ්න අද දින සලකා ෙනොබැලීමටත්, එම පශ්න ෙවනත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දිනයකට ෙයොමු කිරීමටත්, 2017.08.24 දින රැස්වූ පාර්ලිෙම්න්තු 
කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් තීරණය කරන ලද බව ෙමම 
ගරු සභාවට දැනුම්  දීමට කැමැත්ෙතමි.  

 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

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) 
Sir, I move,  

 
"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 1.00 

p.m.  on Wednesday  06th September, 2017."  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම සහ දිනට නියමිත 

කටයුතු.  

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත - විවාදය කල් තබන ලද පශන්ය (2017 අෙගෝස්තු 
24),  අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 2 සහ 3.   

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අවසථ්ාව ලබාදීම පිළිබඳව 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් ඡන්ද 
කමෙය් ඇති වැරැදි රාශියක් ගැන සහ එහි හානිකර තත්ත්වයන් 
පිළිබඳව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය රජයට කරුණු ගණනාවක් 
ඉදිරිපත් කළා. විෙශේෂෙයන්ම රජෙය් ෙසේවකයන්ට ඡන්දයට 
ඉදිරිපත් වීෙම් අයිතිය ෙම් පනතින් අෙහෝසි කරන නිසා අපට 

ෙම් පනතට පක්ෂව ඡන්දයක් පාවිච්චි කළ ෙනොහැකි  බව 
කනගාටුෙවන් පකාශ කරනවා. නමුත්, ඡන්දය පැවැත්වීම 
සඳහා වූ කියා මාර්ගයට මැතිවරණ ෙකොමිසම සමඟ ස්වාධීනව 
-ඒ ෙකොමිසමට කටයුතු කිරීමට තිෙබන හැකියාවට- අෙප් 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තී කණ්ඩායම සම්පූර්ණෙයන්ම 
කටයුතු කරන බව සඳහන් කරන්න කැමැතියි. අෙප් ෙයෝජනාව 
-සං ෙශෝධනය- අප රජයට අවසාන අවසථ්ාෙව්දීත් දන්වා 
තිෙබනවා. ඒක තමයි, ෙමොන පක්ෂෙය් හිටියත් රජෙය් 
ෙසේවකයන් දහස් ගණනකෙග් ඡන්දයට ඉදිරිපත් වීෙම් අයිතිය 
අෙහෝසි කරන්න කටයුතු කරන්න එපා කියන ඉල්ලීම.   

 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 

உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதா்தல்கள் 
(தி த்தம்) சட்ட லம்  

LOCAL AUTHORITIES ELECTIONS (AMENDMENT) 
BILL 

 
 
කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය 

කියවන ලදී   
ඊට අදාළ පශන්ය [2017 අෙගෝසත්ු 24] 
'පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙද වන වර කියවිය යුතු ය'' [ ගරු ෆයිසර් 

මුසත්ාපා මහතා]  
පශන්ය යළිත් සභාභිමුඛ කරන ලදී.  

 
ஒத்திைவக்கப்பட்ட  விவாதம் மீளத் ெதாடங்குதற்கான கட்டைள 

வாசிக்கப்பட்ட .  
சம்பந்தப்பட்ட வினா - [ 2017 ஓகஸ்ட் 24] 
"சட்ட லம் இப்ெபா  இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப் 

ப மாக"   [மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா] 
வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட . 

 
Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [24th 

August , 2017] 
"That the Bill be now read a Second time".- [ The Hon. Faiszer 

Musthapha]  
Question again proposed. 

 
 

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 ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා] 

 
 

தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
 

"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் சாட்டப் 
ப மாக"  [மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா] 

 
 

Resolved: 
 

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 
- [The Hon. Faiszer Musthapha] 

1069 1070 

[ගරු කථානායකතුමා] 
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කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[மாண் மிகு  சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
Considered in Committee. 
[MR. 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. 

 
 

2 වන වගන්තිය.- (262 වන අධිකාරෙය් 12 වන 
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 

வாசகம் 2.-(262ஆம் அத்தியாயத்தின் 12ஆம் 
பிாிைவத் தி த் தல்.) 

CLAUSE 2.- (Amendment of section 12 of chapter 262.) 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"යම් ඡන්ද පෙද්ශයක මුළු ඡන්ද පෙද්ශයටම ෙහෝ ෙකොට්ඨාස එකකට 
ෙහෝ කිහිපයකට අෙප්ක්ෂකයින් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. ඔවුන් සැමට නමක් 
හා අංකයක් ලබා දීම මඟින් එක් එක් ෙකොට්ඨාසය සඳහා අනන්යතාව ලබා 
දිය යුතුය.  

ඡන්දය ගණන් කිරීෙම්දී සරල කමයකට ජය පරාජය තීරණය විය 
යුතුය.  

ෙකොට්ඨාසවලින් ෙනොෙත්රුණ කුඩා පක්ෂ සඳහා අනුපාතික 
පමාණයක් හිමි විය යුතුය."  

 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අමාත්යතුමා සංෙශෝධනය පිළිගන්නවාද? 
 
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) 
පිළිගන්ෙන් නැහැ. 
 
 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, නිශප්භ 
විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  நிராகாிக்கப்பட்ட . 
Amendment put, and negatived. 

 
2 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
2ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 2 ordered to stand part of the Bill. 

 

 
3 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
3ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 3 ordered to stand part of the Bill. 

4 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 28 වන 
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 

வாசகம் 4.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 28ஆம் 
பிாிைவத் தி த் தல்.) 

CLAUSE 4.- (Amendment of section 28 of the principal enactment.) 
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I move,  

 

"In page 2,  immediately after line 13, insert:  

(2)  in subsection (2) of that section by the repeal of the words 
commencing from 'Any recognized political party' and ending 
with the words 'setting out the names:-', and the substitution 
therefor of the following:-  

  'Any recognized political party or independent group shall, for 
the purpose of election as members of any local authority, 
submit two nomination papers in respect of all  wards of such 
local authority. The nomination papers submitted by every 
recognized political party or independent group in respect of all 
wards of any local authority shall consist of the number of 
candidates of whom not less than ten per centum of the total 
number of members to be elected in the first nomination paper, 
and not less than fifty per centum of the total number of 
candidates to be returned in the additional nomination paper 
shall be women candidates for the purpose of election as 
members of such local authority, substantially in the Forms set 
out in the First Schedule, setting out the names-'. 

(3) by the repeal of paragraph (a) of subsection (2) and the 
substitution therefor of the following:- 

  '(a) of candidates being nominated in respect of each ward of 
that Local Authority which number shall be equivalent to sixty 
per centum of the total number of  members of that Local 
Authority: 

 Provided that where the number constituting sixty per centum 
referred to in this paragraph is an integer and fraction, the 
integer shall be deemed to be the number which shall constitute 
sixty per centum, for the purpose of this paragraph. 

(4) in paragraph (b) of subsection (2) by the repeal of the words 
starting from 'persons as is equivalent to thirty per centum of 
the total number of persons' and ending with the words 'shall be 
appointed:', of the words 'persons to be nominated as 
candidates to be returned as is equivalent to forty per centum of 
the total numbers of members of the local authority plus three 
additional persons:”; 

(5) in the proviso to paragraph (b) of subsection (2) by the 
substitution for the words 'thirty per centum', of the words 
'forty per centum'; 

(6)  by the repeal of subsection (2A) of that section and the 
substitution therefor of the following :- 

 '(2A) The Commissioner shall by notice published in the 
gazettte, specify the minimum number of women candidates as 
specified in subsection (2) to be nominated in the First 
Nomination Paper and the Additional Nomination Paper in 
respect of all wards of each Local Authority. Where the total 
number of  women candidates to be nominated is such that not 
less than ten per centum of the total number of members to be 
elected in the First Nomination Paper and not less than fifty per 
centum of the number of candidates to be returned in the 
Additional Nomination Paper would be an integer and  fraction, 
the integer shall be deemed to be the number required for the 
purposes of this section.'";   

(7)  leave out all words in lines 19 to 21 (both inclusive) and insert: 
‘by the’ "; 

(8)  leave out all words in line 32 and insert:  ‘may consist of youth; 
and’ ". 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Minister, I just need a clarification.  

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  ෙමම පනෙත් තරුණයන්ට තිෙබන සියයට 

35 ඉවත් කරනවාද, නැද්ද? 
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
We have removed the mandatory requirement of 30 

per cent. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Are you going to delete that section?  

 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Yes, we are deleting that. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Why are you depriving the "තරුණයා" of that right?  
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
That is a decision taken by the Government.-

[Interruption.] 
 

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සභානායකතුමා.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, shall we suspend the Sitting for 10 minutes? -

[Interruption.]  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
I will suspend the Committee after finishing with the 

Amendments to Clause 4. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
No, Sir, immediately. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Okay. Now, the House resumes. 
 
ඊට  අනුකූලව පාර්ලිෙම්න්තුව එක්රැස ්විය.  
அதன்ப  பாரா மன்றம் மீண் ம் கூ ய . 
Accordingly, Parliament resumed. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! The Sittings is suspended for a few 

minutes.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Speaker, a suspension is not necessary now. We 

just got the Amendments. Therefore, we may proceed 
with the Committee Stage. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Do you have all the Amendments? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes. Therefore, we may proceed with the Committee 

Stage. - [Interruption.]  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. The House goes into Committee again. 
 
කාරක සභාෙවහිදි තවදුරටත් සලකා බලන ලදී - [ගරු 

කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ேம ம் ஆராயப்பட்ட . - [மாண் மிகு சபாநாயகர் 

அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
Considered further in Committee. - [THE HON. 

SPEAKER in the Chair.] 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, please move the rest of the 

Amendments to Clause 4. 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Okay, Sir. I move,  
   
"In Page 3, leave out all words in lines 1 to 15 (both inclusive)." 
 
 “In Page 3, leave out all words in lines 12 to 15.”  
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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. 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
5 වන වගන්තිය.  එම වගන්තියට   සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කිරීම, 

ගරු අමාත්යතුමා.   

 

5 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 29 වන 
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 

வாசகம் 5.-( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 29ஆம் 
பிாிைவத் தி த் தல்.) 

CLAUSE 5. - (Amendment of section 29 of the principal enactment) 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පස්වැනි වගන්තියට සංෙශෝධනයක් 

ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබනවා, ඇපය පිළිබඳව. ඒ සංෙශෝධනය ගරු 
ඇමතිතුමා   ෙග් සංෙශෝධනයට කලින් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
නැහැ, නැහැ. I will give you the opportunity later. 

Always, the Hon. Minister gets precedence.  
 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I move, 
 
"In page 4, leave out all words in line 4 and insert: 
    
 'one thousand five hundred rupees in respect of ' ".   

 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. දැන් ඔබතුමාෙග් 

අවස් ථාව. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, 5වන වගන්තියට මා පහත සඳහන් 

සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා: 
 
"5වන වගන්තිෙය් දක්වා ඇති වගන්ති ෙවනුවට පහත සඳහන් වගන්ති 
ආෙද්ශ කිරීෙමන් ෙමෙසේ එම වගන්තිය සංෙශෝධනය විය යුතුය. ඒ අනුව 
පධාන පඥප්තිෙය් 29 වගන්තිය ෙමෙසේ සංෙශෝධනය කළ යුතුය: 
 

'(අ)    යම් පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් විසින් නාම ෙයෝජනා කරනු ලැබූ 
එක් අෙප්ක්ෂකයකු ෙවනුෙවන් සහ යම් අමතර තැනැත්ෙතකු      

         සම්බන්ධෙයන් තැන්පත් කළ යුතු මුදල රුපියල් 5,000 සිට රුපියල් 
250 දක්වා අඩු කළ යුතුය;  

(ආ)   යම් ස්වාධීන කණ්ඩායමක් විසින් නාම ෙයෝජනා කරනු ලැබූ එක් 
අෙප්ක්ෂකෙයකු ෙවනුෙවන් සහ යම් අමතර තැනැත්ෙතකු   
සම්බන්ධෙයන් තැන්පත් කළ යුතු මුදල රුපියල් විසිපන්දහෙසේ සිට 
රුපියල් 500 දක්වා අඩු කළ යුතුය; සහ  

(ඇ)   ස්වාධීන කණ්ඩායමක් මඟින් නාම ෙයෝජනා කරනු ලැබූ එක් 
අෙප්ක්ෂකෙයකු ෙවනුෙවන් සහ යම් අමතර තැනැත්ෙතකු 
සම්බන්ධෙයන් තැන්පත් කළ යුතු මුදල රුපියල් විසිපන්දහෙසේ සිට 
රුපියල්  පන්සියය දක්වා අඩු කළ යුතුය.  

නැතෙහොත් එක් එක් අෙප්ක්ෂකයා අනුව ෙනොව ඡන්ද විමසන සභාවක 
ලැයිස්තුවක කුමන අෙප්ක්ෂක සංඛ්යාවක් සිටියත් ෙපොදුෙව් පිළිගත් 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් සඳහා රුපියල් 1,000ක්ද, ස්වාධීන කණ්ඩායමක් සඳහා 
රුපියල් 2,500ක්ද ෙලස තැන්පත් කළ යුතු මුදල සංෙශෝධනය විය යුතුය.' " 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමා එම ෙයෝජනාව පිළිගන්නවාද? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
නැහැ. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි.  

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, නිශප්භ 

විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  நிராகாிக்கப்பட்ட . 
Amendment put, and negatived. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඊළඟට, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Yes, Hon. Leader of the House? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I propose that the Committee be suspended for ten 

minutes. 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Again? But, why do we not continue with the 

Committee Stage? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Please, suspend the Committee for ten minutes, Sir. -

[Interruption.] 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Okay. The House resumes. 

 
ඊට  අනුකූලව පාර්ලිෙම්න්තුව එක්රැස ්විය.  
அதன்ப  பாரா மன்றம் மீண் ம் கூ ய . 
Accordingly, Parliament resumed. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The Sitting is suspended for ten minutes.  

 

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, පූ.භා. 
11.10ට  නැවත පවත්වන ලදී. 

 

அதன்ப , அமர்  .ப. 11.10 மணி வைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் .  

 

Sitting accordingly suspended till 11.10 a.m. and then resumed.  
 

කාරක සභාෙවහිදි තවදුරටත් සලකා බලන ලදී -  
[ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 

 

கு வில் ேம ம் ஆராயப்பட்ட .  
[சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 

 

Considered further in Committee.  
[MR. SPEAKER in the Chair.] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
5 වන වගන්තිය සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කිරීම, ගරු අනුර 

දිසානායක මහතා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 

සංෙශෝධනය ගරු ඇමතිතුමාෙග් සංෙශෝධනවලට ඇතුළත් ෙවලා 
තිෙබන නිසා මම ඒ සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැහැ. 

5 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 

5ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Clause  5, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

6 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 

6ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Clauses 6 ordered to stand part of the Bill. 
 

7 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 31 වන 
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 

வாசகம் 7.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 31ஆம் 
பிாிைவத் தி த் தல்.) 

CLAUSE 7. - (Amendment of section 31 of the principal enactment.) 
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
I move, 
 

"in page 4, leave out all words in lines 22 to 49 (both inclusive) and 
insert: 

'Amendment of  7.  Section 31 of the principal enactment is  
section 31  of the hereby amended as follows:- 
principal 
enactment 

 (1) in paragraph (e) of subsection (1) by  
         the substitution for the words  
  "subsection (5) of   section 28." of  
  the words "subsection (5) of section  
  28; and"; 

 (2) by the addition immediately after  
  paragraph (e) of that subsection of the 
  following new paragraph;- 

 "(f) that does not contain the total number of 
  women candidates as required to be  
  nominated under subsection (2A) of  
  section 28 of this Ordinance. ' "  
 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

Amendment put, and agreed to. 
 

7වන 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. - (පධාන පඥප්තිෙය් 36 වන 

වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 
வாசகம் 8.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 36ஆம் 

பிாிைவத் தி த் தல்.) 
CLAUSE 8. - (Amendment of section 36 of the principal enactment.) 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
I move,  

 
"In page 5, leave out all words in lines 1 to 13."   
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සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

Amendment put, and agreed to. 
 

8වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

8ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 8, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

9 සිට 15 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 

9ஆம் வாசகத்தி ந்  15ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Clauses 9 to 15 ordered to stand part of the Bill. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Dinesh Gunawardena.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි භාර දුන්නු සංෙශෝධනයක් 

තිෙබනවා.  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඒක නව වගන්තියක් වශෙයන් ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා. 

අවසානෙය්දී ඒක ගන්නවා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අපෙග් ඉල්ලීම පරිදි නව වගන්තියක් විධියට ඉදිරිපත් කිරීමට 

අවස්ථාව ෙදනවා? 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
අද උෙද් එකඟ ෙවච්ච පරිදි ඒක ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා. 

 
16 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 59අ වන 

වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 
வாசகம் 16.-( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 59அ 

என் ம் பிாிைவத் தி த் தல்.) 
CLAUSE 16. - (Amendment of section 59A of the principal enactment.) 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

I move,  

(1) "In page 7, immediately after line 2, insert:   
 

  '(1) in subsection (1) of that section by the 
  substitution for the words "The counting 
  of votes in each polling station shall take 
  place" of the words "Where there are    
  more than one polling station for counting 
  votes, in each  division, the counting of 
  votes in each such polling station shall 
  take place as decided by the relevant  
  returning officer. ' " 

 

(2) "In page 7, leave out all words in line 3 and insert: 
  

  '(2) in subsection (2) of that section, by 
  the  substitution for the words,' "         
 

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 

16වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 

16ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Clause 16, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

17 සිට 20 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 

17ஆம் வாசகத்தி ந்  20ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Clauses 17 to 20 ordered to stand part of the Bill. 

 
21 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 65ආ වන 

වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 
வாசகம் 21.-( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 65ஆ 

என் ம் பிாிைவத் தி த் தல்.) 
CLAUSE 21. - (Amendment of section 65B of the principal enactment.) 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I move,  

“In page 9, leave out all words in lines 1 to 5 (both inclusive) and insert: 
 

‘Amendment of 21. Section 65B of the principal enactment is 
section 65B of the hereby amended as follows: 
principal enactment  

 (1) By the repeal of subsections (2), (3), (4) 
  and (5) and substitution therefor of the 
  following: 

 

 (2) The total number of valid votes received 
 by all the candidates of each recognized 
 political party and independent group in a 
 local authority area shall be divided by 
 the  total number of members to be 
 elected and returned to the Local 
 Authority Area. The number resulting 
 from   such division (any  fraction not 
being  taken  into  account) shall 
hereinafter in this section be referred   t o 
as ‘the qualifying  number’. 

 

 (2) (i) by the renumbering of subsection (6) 
   as subsection (3): 

(ii) in the renumbered subsection (3) by 
the substitution for the words ‘the 
balance candidates of each 
recognized political party and 
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independent group, shall then be 
divided by the qualifying number, in 
order to ascertain the number of 
persons entitled to be returned as 
members of that local authority in 
terms of subsection (1) by such 
recognized political party or 
independent group, as the case may 
be’, of the words ‘the candidates of 
each recognized political party and 
independent group in the respective 
local authority area shall then be 
divided by the qualifying number, in 
order to ascertain the number of 
persons entitled to be elected and 
returned as members of that local 
authority,’; 

 (3) by the insertion of the following after 
  subsection (3):- 

(4) Upon ascertaining the number of 
candidates entitled to be elected and  
returned as members of that local 
authority by each recognized political 
party or independent group, as the case 
may be, in terms of subsection (3), if it is 
found that the number of members elected 
from such recognized political party or 
independent group for that local authority-
  

(a) exceeds the number ascertained to be 
elected and returned as members 
under subsection (3), then such 
overhang shall be determined by the 
Commissioner of Elections; or 

 

(b) falls short of the number ascertained 
to be elected and returned as 
members under subsection (3), then 
such additional number of members, 
shall be returned by the respective 
secretary of the recognized political 
party or leader of the Independent 
group from the candidates of the 
First Nomination Paper or the 
Additional Nomination Paper other 
than the candidates who have been 
elected or are not disqualified to be a 
member under section 9. 

 

 (4) (i) by the renumbering of subsection (7) 
   as subsection (5) of that section; 

  (ii) in the renumbered subsection (5)- 
 

(a) by the substitution for the words and 
figure ‘specified in subsection (5)’, 
of the words and figure ‘specified in 
subsection (3)’; 

(b) by the substitution for the words and 
figure ‘determined under subsection 
(3)’, of the words and figure 
‘determined under subsection (4)’; 

(c) by the substitution for the words and 
figure ‘ascertained under subsection 
(6)’, of the words and figure 
'ascertained under subsection (3)’; 

 

(5) (i) by the renumbering of subsections (8) 
 and (9) respectively as (6) and (7) of 
 that section; 

(ii) in the renumbered subsection (6) by 
the substitution for the words and 
figure ‘to return a member as 

ascertained under subsection (5), of the 
number of members that such 
recognized political party or 
independent group, as the case may be, 
is entitled to return and request such 
secretary or leader, as the case may be, 
to nominate from among the persons, 
whose names were included in the 
nomination paper’, of the following:- 

 

 ‘to return such number of members 
as ascertained under subsection (3) 
of this section and subsection (3) of 
section 65AA, of the number of 
members including women 
members that such recognized 
political party or independent 
group, as the case may be, is 
entitled to be elected and returned 
from the candidates of the First 
Nomination Paper or the 
Additional Nomination Paper other 
than the candidates who have been 
elected or are not disqualified to be 
a member under section 9.’; 

(6) by the repeal of the marginal note to that 
section and the substitution therefore of 
the following:-  

  ‘candidates entitled to be elected or 
 returned.’ ”  

 
සංෙශෝධනය  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 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 66අ වන 
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 

வாசகம் 22.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 66அ 
என் ம் பிாிைவத் தி த் தல்.) 

CLAUSE 22. - (Amendment of section 66A of the principal enactment.) 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Sir, I move,  
 

"In page 9, leave out all the words in lines 6 to 13 (both inclusive) and 
insert: 

 

Amendment of 22. Section  66(A)  of the principal  enactment  is 
section 66A of the hereby amended- 
principal  
enactment.   

(a) in paragraph  (a) of subsection (1)  by the  
substitution for the words, ‘any other 
person who is qualified under section 8 of 
this Ordinance to be elected’,  of the 
words ‘any other candidate of the  First 
Nomination Paper or the Additional 
Nomination Paper other than the 
candidates who have been  elected or are 
not disqualified to be a member under 
section 9;’  

1081 1082 

[ගරු  ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා] 



2017 අෙගෝස්තු 25 

(b) in paragraph (b) of subsection (1) - 
(i) by the substitution for the words ‘a 

person to fill such vacancy from 
among those persons nominated by 
such recognized political party’, of 
the words ‘a candidate to fill such 
vacancy from candidates of the First 
Nomination Paper or the additional 
Nomination Paper other than the 
candidates who have been elected or 
are not disqualified to be a member 
under section 9; and  

(ii) by the substitution for the words, 
‘Municipal Councils Ordinance 
(Chapter 252) or paragraph (b) of 
subsection (1) of section 5 of the 
Urban Councils Ordinance (Chapter 
255)’, of the words, ‘Municipal 
Councils Ordinance (Chapter 252) or 
paragraph (b) of subsection (1) of 
section 5 of the Urban Councils 
Ordinance (Chapter 255)’; and  

(iii) by the repeal of the words starting 
from ‘as the case may be, and where 
no person remains to be so 
nominated’ to the words ‘Ordinance 
to fill such vacancy.’ and  the 
substitution therefore of the words 
‘as the case may be.  

 Provided that, where a vacancy arises 
in the case of a woman member of a 
Local Authority, then such vacancy 
shall be filled only by the nomination 
of a woman candidate from the First 
Nomination Paper or the Additional 
Nomination Paper other than the 
women candidates who have been 
elected or are  not disqualified to be a 
member under section 9.’ 

(c) by the repeal of paragraph (c) of 
subsection (1) of that section.  

(d) by the insertion immediately after 
paragraph (b) of section (1) of that section 
of the following:- 

  

 ‘(1A) Where no person remains to be 
nominated to fill a vacancy referred to in 
subsection (1) from the candidates of the 
First Nomination Paper and the Additional 
Nomination Paper, the returning officer 
appointed for the electoral area in which 
such Local Authority is situated shall 
request within thirty days of the 
occurrence of the vacancy, the secretary to 
the recognized political party or the leader 
of the independent group to which the 
member whose vacancy occurred 
belonged, to nominate within thirty days 
from such request, any other person who 
is qualified under section 8 of this 
Ordinance to fill that vacancy in the ward 
in which the vacancy has occurred: 

 

 Provided that, where vacancy arises in the 
case of a woman member of a local 
authority, then such vacancy shall be filled 
only by the nomination of any other 
woman who is qualified under section 8 of 
this ordinance.’ " 

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

 

தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

Amendments put, and agreed to. 
 

22 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 

22ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Clause 22, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 
23 සිට 29 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

23ஆம் வாசகத்தி ந்  29ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Clauses 23 to 29 ordered to stand part of the Bill. 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
නව වගන්තිය ඉදිරිපත් කිරීම. 

 

අලුත් වගන්ති 
திய வாசகங்கள்  
NEW CLAUSES    

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

 

"In page 1, leave out all words in lines 5 to 7 (both inclusive) and insert: 

'Amendment of  2. Section 3C of the Local Authorities  

section 3C of Elections Ordinance (Chapter 262)  
Chapter 262 (hereinafter referred to as the 'principal 
 enactment')    is  hereby amended in 
 subsection  

 (2) of that section by the omission of the 
 words, 'alphabetical letter in  English' and 'or 
 the alphabetical letter', appearing in that 
 section.' " 
 

'Amendment of 3. Section 3D of the principal enactment is 
section 3D of the hereby amended in subsection (2) of that 
principal enactment. section by the substitution for the words, 'new 
 boundaries, names, numbers or letters of each 
 ward' of the words, “new boundaries, names 
 and numbers of each ward'. ' "  
 

'Amendment of   4. Section 9 of the principal enactment is 
section 9 of the amended in subsection (1) by the addition of  
principal  the following new subparagraph after 
enactment. subparagraph (iv) of paragraph (d):- 
 

 '(iva) a public officer who is engaged in 
field based activities who has not ceased 
to serve within a Local Authority area in 
which he seeks nomination at least one 
year prior to the election to such Local 
Authority.  

  

 For the purpose of this subparagraph 'a 
public officer who is engaged in field 
based activities' shall include any person 
who is engaged in any development, 
welfare, economic, social, health or such 
other activities within the scope of his 
employment.' "  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

Amendment of  5. Section 12 of the principal enactment is 
section 12 of  hereby amended as follows-:' "  
the principal 

enactment.   
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ 4වැනි වගන්තියට අපි 

සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඒකට එනවා. නම දමලා තිෙබන්ෙන්.[බාධා කිරීමක්] ඒකට 

එනවා.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් සවන් ෙදන්න. ගරු ඇමතිතුමා 

ඉදිරිපත් කළ වගන්තිය අනුමැතිය සඳහා යාමට බැහැ, අෙප් 
සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කිරීමට තිෙබන නිසා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
හරි, I am doing that. තව ඉදිරිපත් කරන්නට තිෙබනවා. ඒ 

අවස්ථාව ෙදනවා, අවසානෙය්දී. ඇමතිතුමාෙග් සංෙශෝධන අවසන් 
වුණාට පස්ෙසේ ඔබතුමාට අවස්ථාව ෙදනවා. [බාධා කිරීම්] 
ඇමතිතුමාෙග් සං  ෙශෝධනය අවසානෙය්දී තමයි ඔබතුමාෙග් 
සං ෙශෝ ධනය ගන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ගරු ඇමතිතුමා අවසන් 
කළාම ඔබතුමාට ඒකට අවස්ථාව ෙදනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Hon. Speaker, it is after I finish moving this - 

[Interruption.] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
නව වගන්තිය ගැන තීරණය ගන්න පථම ඔබතුමාට අවස්ථාව 

ෙදනවා. ඒක පිළිගන්න. I will give you that opportunity. - 
[Interruption.]  ඇමතිතුමාෙග් සංෙශෝධන අවසන් වුණාට පස්ෙසේ 
අවස්ථාව ෙදනවා. ඔබතුමන්ලා පිළිගන්න. [බාධා කිරීම්]ඉදිරිපත් 
කරනවා. තීරණය ගන්න ෙපර අවස්ථාව ෙදනවා. මම සිංහල 
භාෂාෙවන් කියන්ෙන් ඒකයි. [බාධා කිරීම්] If I repeat it in the 
English language, I will allow you to present it. We have 
agreed to that this morning. Hon.Minister please continue.  

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
 

"In page 2, immediately after line 6, at end add:                                                                    

'Replacement  of 7. Section 27F of the principal enactment is  
section 27F  of the hereby repealed and the following is of the 
principal  substituted therefor:-  
enactment.  
 

 'Total number   27F. (1) Notwithstanding any provision to   

 of woman   the contrary in this Ordinance, not less than 

 members   twenty-five per centum of the total number of  

  members in each local authority shall be  
  women members: 
 

 Provided that, where the number 
constituting twenty five per centum of the 
total number of members in a local 
authority is an integer and fraction, the 
integer shall be deemed to be the number 
which shall constitute twenty five per 
centum for the purpose of this section.  

(3) The Commissioner of Elections shall by 
notice published in the gazette, specify the 
number of women candidates to be 
nominated in respect of each local 
authority'. ' "  

 

"In page 5, immediately after line 13, at end add: 

'Amendment of   13. Section 38 of the principal enactment is 
section 38 of the  hereby amended in paragraph (b) of subsection 
principal enactment (1) thereof by the substitution for the words 'a 
 single list containing the names',of the words, 
 'the nomination   papers containing the     
 names'.  ''. 

"In page 8, immediately after line 30, at end add: 

  

'Replacement  27. Section 65AA is hereby repealed and the 
of section 65AA following is substituted therefor - 
of the principal  
enactment   

  

'Appointment  65AA. (1) Where the number of members  
 of women  elected from any recognized political party or  
 members  independent group for a Local Authority  

  results in an overhang and thereby exceeds the 
  number ascertained to be elected and returned 
  as members under section 65B(3), and such 
  number of members so elected do not include 
  any women  members, then the provisions of 
  subsections (3) and (4) of this section shall not 
  apply to such recognized political party or an 
  independent group.   

 

(2) Where any recognized political party or 
independent group has received less than 
twenty per centum of the total number of 
votes polled in a local authority area, and 
has less than three members elected or 
returned, then the provisions of subsections 
(3) and (4) of this section shall not apply to 
such recognized political party or an 
independent group.  

(3) The apportionment of women members to 
be elected and returned to each local 
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authority from the recognized political 
parties and independent groups other than 
the political parties and the independent 
groups referred to in subsection (2) of this 
section, shall be determined by the 
Commissioner of Elections, taking into 
consideration the number of valid votes 
polled by the other recognized political 
parties and independent  groups in all 
wards of such Local Authority, and the 
method of apportionment set out in Article 
99A of the Constitution of the Democratic 
Socialist Republic of Sri Lanka shall 
mutatis mutandis apply thereto.  

 

(4) Where the number of women members 
elected for all wards of any local authority 
area from any recognized political party or 
an independent group other than the 
recognized political party or independent 
group referred to in subsections (1) or (2) 
of this section, is less than the number 
apportioned in terms of subsection (3) of 
this section, then the shortfall in the 
number of members shall be returned from 
among the women candidates in the first 
nomination paper or the additional 
nomination paper other than the women 
candidates who have been elected or are 
disqualified to be a member under Section 
9.' " 

 
“In page 11, immediately after line 23, insert:  
 

'‘overhang’ means the number of candidates 
elected for a local authority from any 
recognized political party or independent 
group in excess of the number such 
recognized political party or independent 
group is entitled to have elected in terms of 
section 65B (3) of this Ordinance. ' ” 

 
 
ඉදිරිපත් කරන ලදින්, පළමු වන වර කියවන ලදී. 
ெகாண் வரப்பட்  தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட . 
Brought up, and read the First time. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I move, 

 
"That the Clause be read a Second time." 

 
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. 
  

අලුත් වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.   

 
வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாயி க்கேவண் ம் எ ம் வினா 

வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

திய வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாயி க்கக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Question, that the Clause be added to the Bill, put and agreed to. 
 

New Clause ordered to stand part of the Bill. 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඊළඟට, ගරු අනුර  දිසානායක මන්තීතුමා. 

 
 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා විසින් ඉදිරිපත්  කරන ලද සංෙශෝධන 

ගරු ඇමතිතුමා සංෙශෝධනවලට ඇතුළත් කර තිෙබන නිසා මා 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි. 

ඊළඟට, ගරු  දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත්, ගරු ඩලස් 
අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමාත් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ 
මන්තීවරු ෙදෙදනාෙගන්  එක්ෙකෙනකුට එම සංෙශෝධන 
ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන්. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පධාන පඥප්තිෙය් 9වන වගන්තිෙය්  (1) 

වන උප වගන්තිෙය් (ඈ) ෙඡ්දෙය් (iv) වන අනුෙඡ්දයට අනතුරුව 
පහත සඳහන් අන්දමින් එය ෙවනස් වීමට අපි ෙම් සංෙශෝධනය 
ඉදිරිපත්  කරනවා.  

දැන් ඇමතිතුමා කිෙයව්ෙව්,  

"one who has  not ceased to serve in any public 
institution, within a Local Authority area in which he 
seeks nominations at least one year prior to the election to 
such Local Authority" කියායි. 

එය සිංහල භාෂාෙවන් කියෙවන්ෙන් ෙමෙසේයි. 

"යම් පළාත් පාලන ආයතනයක ඡන්ද විමසීමට අවම 
වශෙයන් එක් වර්ෂයකට ෙපර එම පළාත් පාලන ආයතනය තුළ 
පිහිටි යම් රාජ්ය ආයතනයක ෙසේවය කිරීම අවසන් ෙනොවූ එම 
පළාත් පාලන ආයතනය සඳහා නාම ෙයෝජනා ඉල්ලා සිටින යම් 
තැනැත්ෙතකුට එෙසේ නාම ෙයෝජනා දීමට ෙනොහැකි බවයි." 

අපි ෙම් සඳහා සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරන්න ෙහේතු වී 
තිෙබන කාරණය මම කියන්නම්. ෙමය අෙප් රෙට් දීර්ඝ කාලීන 
අරගළයකින් රජෙය් ෙසේවකයන් දිනා ගත් අයිතියක්, ගරු 
සභාපතිතුමනි. ෙම් අයිතිය අප සියලු ෙදනා බුක්ති විඳිනවා. එය 
සමෘද්ධි නිලධාරි ෙව්වා, ෙගොවි නියාමක ෙව්වා, රජෙය් පළාත් 
පාලන ආයතනයක ෙව්වා, ෙම් ආදී වශෙයන් -[බාධා කිරීම්] 
තමුන්නාන්ෙසේලා හූ තියා ගන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අයටම 
තමයි. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් වගන්තියක්වත් කියවන්ෙන් නැතිව 
අපි - 

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

1087 1088 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Wait! Please, allow me to explain. Why are you 

getting up? Sit down, will you? -[Interruption.] No, you 
sit down! -[Interruption.] What is this? 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමා ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර අවසන් ෙන්ද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම ෙම්ක පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙකටිෙයන් පැහැදිලි කරන්න. ඔබතුමා ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කළා. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒක කිෙයව්ෙව් පැහැදිලි වීමට. ෙම්, දැනට තිෙබන අයිතියක් 

අෙහෝසි කිරීමක්. ෙම් ෙසේවාවල නිරත කිසි ෙකෙනකුට තරගයට 
එන්න බැහැ. ඒ නිසා ෙම්ක මූලික අයිතිවාසිකමක් අෙහෝසි 
කිරීමක්.  

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි. මා එය පිළිගන්නවා. 

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මම අවසර දුන්ෙන් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට ෙහෝ 

ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමාට ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරන්න කියලායි. ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමාත් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් එම ෙයෝජනාවම ෙන්ද? [බාධා කිරීම්] ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාට අපි මිනිත්තුවක් ෙදමු. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අය රජෙය් ෙසේවකෙයෝ ගස් බැන්ද අය. 

[බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා රජෙය් ෙසේවකෙයෝ ගස් බැන්දා, මතක 
නැද්ද?  [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ කරුණම ෙන්ද ඔබතුමාත් 

ඉදිරිපත් කරන්ෙන්? එකම ෙයෝජනාව නිසා මම එක අවස්ථාවයි 
දුන්ෙන්.  ඔබතුමාටත් කියන්න තිෙබන්ෙන් ඒ කරුණුම ෙන්ද? 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම්ක බරපතළ කාරණාවක් නිසා අපි ෙම් 

කරුණ නැවත අවධාරණය කළ යුතුව තිෙබනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමතැන පධාන ගැටලු තුනක් තිෙබනවා. 
විපක්ෂ නායකතුමා වුණත් අෙප් මතෙය් ඉන්නවා කියලා අපි 
විශ්වාස කරනවා. පළමුවැනි කාරණාව ෙම්කයි. අතීතයට බලපාන 
විධියටයි ෙම් නීතිය ෙග්න්ෙන්. අවම වශෙයන් ආණ්ඩුවට ෙමහිදී 
වැදගත් වූ තීන්දුවක් ගන්න තිබුණා. එනම්, "නාම ෙයෝජනා භාර 
ෙදන ෙමොෙහොෙත්" යනුෙවන් ෙහෝ ෙම් සංෙශෝධනය ෙවනස් කළා 
නම් එහි යම් යුක්ති සහගතභාවයක් තිෙබනවා. ෙම් විධියට 
අතීතයට බලපාන විධියට නීති පැනවීම බරපතළ වරදක්.  

ෙදවැනි කාරණය ෙම්කයි. ගරු සභාපතිතුමනි,  "රාජ්ය 
ෙසේවකයා" කියන සංකල්පය නිර්මාණය වන්ෙන් අෙප් පක්ෂෙය් 
නිර්මාතෘ ගරු එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක හිටපු 
අගමැතිතුමා අතින්. ඒ නිසා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
හවුල්කාරිත්වය දරන ආණ්ඩුවක් ඇතුෙළේ රාජ්ය ෙසේවකයාට ෙම් 
ආකාරෙය් බරපතළ කප්පාදුවක් කිරීම සාධාරණයි කියලා අපි 
විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. එම නිසා අෙප් ඉල්ලීම මුළුමනින්ම ෙම් 
වගන්තිය ඉවත් කරන්න කියන එකයි.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Leader of the Opposition. 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Hon. Chairman, I think the Public Servants in this 

country have enjoyed certain political rights in keeping 
with certain conditions.  If they want to contest an 
election, they must go on leave.  If they are elected to 
public office, they must give up their Public Service.   I 
think, Sir, it is nothing but fair to retain that entitlement of 
Public Servants, who desire to participate in a political 
career to be permitted to do that.  -[Interruption.] I think 
we have to consider that matter because there is no 
conflict of interest.  - [Interruption.] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Okay.  I take that point.   
 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
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ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Leader of the House, let him finish. - 

[Interruption.] 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Such a person has to go on leave during the election 

and if the man wins, he will have to give up his public 
position, his public office. So, I think the Government 
must consider it. -[Interruption.] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Leader of the House.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
With all due respect to the Hon. Leader of the 

Opposition, I would like to say that all Public Servants are 
not shut out. - [Interruption.] Not all.  It is only certain 
types Public Servants such as Grama Sevakas and 
Samurdhi Niladharies who do field service activities.  All 
Public Servants are not shut out.  Teachers can contest. - 
[Interruption.]  It is only those who work in fields. People 
such as Grama Sevakas, Samurdhi Niladharies and 
Development Officers are shut out.  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අමාත්යතුමනි, විපක්ෂෙයන් ඉදිරිපත් කළ සංෙශෝධනය 

ඔබතුමා පිළිගන්නවාද?  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
පිළිගන්ෙන් නැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි.  May I be 

permitted to bring to the notice of the House that there 
were consultations with the Commissioner of Elections. 
Amendments were made consequent to the consultations 
with the Commissioner of Elections.  අපි එකඟ වන්ෙන් 
නැහැ. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
 (The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමා ඒකට එකඟ වන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

ෙම් පිළිබඳ දීර්ඝ විවාදයක් කරන්න අමාරුයි. ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමාට අවස්ථාවක් ෙදන්නම්. You may 
speak briefly.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අපි, -  [බාධා කිරීමක්] 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අපි ඉදිරිපත් කළ ෙම් සංෙශෝධනය 

ඇමතිතුමා පිළිගන්ෙන්, -  [බාධා කිරීමක්]  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister. 

 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ක්ෙෂේත නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් වූ 

ෙයෝජනාෙව්දී මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිතුමා ෙවනත් 
රජෙය් නිලධාරිනුත් ඇතුළත් කරන්න උත්සාහයක් දැරුවා. 
හැබැයි, අපි එය ක්ෙෂේත නිලධාරින්ට පමණක් සීමා කළා. [බාධා 
කිරීම්]  

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මට ෙම් පිළිබඳ විවාදයකට ඉඩ ෙදන්න අමාරුයි, ගරු දි ෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි. ඔබතුමන්ලා ෙම් ගැන එක මතයකට 
එන්න. එෙහම මතයක් ඉදිරිපත් කළාම, I will put it to the 
House. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු ඇමතිතුමා කියනවා ෙම් ෙයෝජනාව ෙකොමිසෙමන් ආවාය 

කියලා. ෙකොමිසම අපට හමු වුෙණ් නැහැ. අපි හමු වුණු ෙවලාෙව් 
අපට එෙහම ෙදයක් කිව්ෙවත් නැහැ. ඇමතිතුමා කියන ෙදය 
පිළිගන්න නම් ෙකොමිසම ෙම් සභාවට ෙග්න්න ඕනෑ. එෙහම 
නැතිව ඇමතිතුමා, - [බාධා කිරීම්]   

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙමොන 

මතයක් දැරුවත්, රජයක් හැටියට  අපි ෙම් තීරණය ගත්තා, එයට 
එකඟ ෙනොවීමට. ෙමතුමා   ෙමොනවා කිව්වත් අපි රජයක් හැටියට, - 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි. අපට දැන් ෙම් ගැන තීරණයක් ගන්න ෙවනවා.  

ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?   
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් සංෙශෝධනයට එකඟ වන්ෙන් 

නැත්නම් අපි  ෙම් වගන්තියට විරුද්ධව ඡන්දය පකාශ කරනවා. ඒ 
සංෙශෝධනයට අදාළව අපි ඡන්දයක් -ෙබදීමක්- ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මම එය සභාවට ඉදිරිපත් කරන්නම්. ගරු ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් 

කළ සංෙශෝධනයට සභාව එකඟද?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
විරුද්ධයි.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අපි ෙබදීමක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
එම සංෙශෝධනයට අදාළව ෙබදීමක් ඉල්ලා සිටින නිසා ඒ 

සඳහා අවසර ලබා ෙදනවා.  
 
ෙබදුම් සීනුව නාද වී අවසන් වුණාට පසු - 
பிாி மணி ஒ த்  ஓய்ந்த பின் - 
At the conclusion of the division bell - 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
කරුණාකර තමන්ෙග් ආසනවල වාඩිවන ෙලස මා ගරු 

මන්තීතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

දැන් ෙම් ඡන්දය ගන්ෙන්, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාෙග් සංෙශෝධනයට පක්ෂද, නැද්ද කියන කාරණයට 
අදාළවයි. එතුමාෙග් සංෙශෝධනයට එකඟ වන අය ෙකොළ පැහැති 
ෙබොත්තමත්, විරුද්ධ වන අය රතු පැහැති ෙබොත්තමත් භාවිත 
කරන්න. 

අපි ඉෙලක්ෙටොනික් කමයටයි ඡන්දය ගන්ෙන්. දැන් ඡන්දය 
ආරම්භ කරනවා. 

 
ෙම් අවසථ්ාෙව්දී ඡන්දය දීම ආරම්භ ෙකරිණි. 
(இச்சந்தர்ப்பத்தில் வாக்ெக ப்  ஆரம்பமான ) 
(At this stage, the Voting commenced.) 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
යම් මන්තීවරෙයකුට ඡන්දය සටහන් කිරීෙම්දී යම් 

අපහසුතාවක් තිෙබනවා නම් කරුණාකරලා අත ඔසවන්න. තවම 
අපි ෙම් කමය අත්හදා බැලීමක් කරන්ෙන්.  

ගරු මන්තීතුමන්ලා සියලු ෙදනාම ඡන්දය පකාශ කරලා 
අවසානද? Are there any problems? ඡන්දය දීමට අවස්ථාවක් 
ෙනොලැබුණු මන්තීවරෙයක් ඉන්නවා නම් කරුණාකරලා අත 
ඔසවන්න. Please raise your hands if you were unable to vote.  

     
ඡන්දය පකාශ කිරීෙමන් පසුව- 
வாக்ெக ப்பின் பின் -  
On conclusion of the Voting – 

 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඡන්දය ලකුණු කිරීම අවසානයි. පතිඵල ෙල්ඛනය අපි නම් 

සහිතව ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරනවා. ඡන්දය ලබා දීමට අපහසු වුණු 
තවත් කවුරු හරි මන්තීවරෙයක් ඉන්නවාද? Is there anybody 
who could not vote?  

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් ඡන්දය 
සටහන් ෙවලා නැහැ. ඔබතුමා ෙම් සංෙශෝධනයට පක්ෂද? 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පක්ෂයි. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා? 
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
විරුද්ධයි. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා? 
 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
විරුද්ධයි. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා? 

 
ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
විරුද්ධයි. 
 
ෙම් අවසථ්ාෙව් පහත සඳහන් නම් සභා ගර්භෙය් ඇති ඩිජිටල් 

පුවරුෙව් පදර්ශනය කරන ලදී. 
 

(இவ்ேவைளயில், கீழ்வ ம் ெபயர்கள் சபாமண்டபத்தி ள்ள 
ஜிற்றல் திைரயில் காண்பிக்கப்பட்டன.) 

 

(At this stage, the following names appeared on the digital screen in 
the Chamber.) 
 

විද ත් ඡන්ද විමසීම අනුව පහත දැක්ෙවන පරිදි - පක්ෂව  43: 
විරුද්ධව  117:   වැළකී සිටි 01  යනුෙවන් ෙබදුෙණ්ය.   

 

இலத்திரனியல் வாக்ெக ப்  ைறக்கிணங்க, கீேழ 
காட்டப்பட்டவா  பிாிந்த : சார்பாக 43; எதிராக 117; வராேதார் 01. 

 

According to Electronic Voting, Parliament divided:  Ayes 43:  
Noes 117:  Abstain: 01. 
 
G 001. Hon. Mangala Samaraweera    No  
G 002. Hon. S.B. Dissanayake    No  
G 003. Hon. Nimal Siripala De Silva    No  
G 004. Hon. Gamini Jayawickrama    No  
G 005. Hon. John Amaratunga    No  
G 006. Hon. Lakshman Kiriella    No  
G 009. Hon. Gayantha Karunatilleka    No  
G 010. Hon. W.D.J. Senewiratne         Abstain  
G 011. Hon. Sarath Amunugama    No  
G 012. Hon. Rauff Hakeem     No  
G 013. Hon. Rajitha Senaratne    No  
G 014. Hon. Risad Badhiuththeen    No  
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G 015. Hon. Kabeer Hashim    No  
G 016. Hon. Sajith Premadasa    No  
G 021. Hon. Thilanga Sumathipala    No  
G 023. Hon. Tilak Marapana    No  
G 025. Hon. Vajira Abeywardena    No  
G 026. Hon. S.B. Nawinna     No  
G 027. Hon. Sarath Fonseka    No  
G 028. Hon. Champika Ranawaka    No  
G 029. Hon. Mahinda Amaraweera    No 
G 030. Hon. Navin Dissanayake    No  
G 032. Hon. Duminda Dissanayake    No  
G 033. Hon. Gamini Wijith Wijithamuni   No  
G 034. Hon. P. Harrison     No  
G 036. Hon. Arjuna Ranatunge    No 
G 037. Hon. Palany Thigambaram    No  
G 038. Hon. Chandrani Bandara   No  
G 039. Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala   No 
G 040. Hon. Akila Viraj Kariyawasam   No  
G 043. Hon. Chandima Weerakkody    No  
G 044. Hon. Sagala Ratnayake    No  
G 045. Hon. Dayasiri Jayasekara    No  
G 046. Hon. Harin Fernando    No  
G 047. Hon. Daya Gamage     No  
G 048. Hon. Faizer Musthapha    No  
G 050. Hon. Dilan Perera     No  
G 051. Hon. Lakshman Seneviratne    No  
G 053. Hon. Lakshman Yapa Abeywardena   No  
G 057. Hon. Dilip Wedaarachchi    No  
G 058. Hon. Niroshan Perera    No  
G 059. Hon. Ruwan Wijewardene    No 
G 060. Hon. M.L.A.M. Hisbullah    No  
G 063. Hon. Vijayakala Maheswaran    No  
G 064. Hon. Sujeewa Senasinghe    No 
G 065. Hon. Wasantha Senanayake    No  
G 066. Hon. Wasantha Aluvihare    No  
G 067. Hon. (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle   No  
G 068. Hon. Eran Wickramaratne    No  
G 069. Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena   No  
G 072. Hon. Lasantha Alagiyawanna    No  
G 073. Hon. Indika Bandaranayaka    No  
G 074. Hon. Faizal Cassim     No  
G 078. Hon. Dunesh Gankanda    No  
G 079. Hon. (Mrs.) Anoma Gamage    No  
G 080. Hon. Harsha De Silva    No  
G 081. Hon. Ajith P. Perera     No  
G 082. Hon. Ranjan Ramanayake    No  
G 083. Hon. Ashok Abeysinghe    No  
G 085. Hon. Tharanath Basnayake    No  
G 087. Hon. Karunarathna Paranawithana   No  
G 089. Hon. Anurada Jayarathne    No  
G 091. Hon. Palitha Tewarapperuma    No  
G 092. Hon. Manusha Nanayakkara    No  
G 094. Hon. Lucky Jayawardana    No  
G 095. Hon. Vadivel Suresh    No  
G 097. Hon. M.S. Thowfeek    No  
G 098. Hon. J.M. Ananda Kumarasiri   No  
G 099. Hon. J.C. Alawathuwala    No  
G 101. Hon. Ranjith Aluvihare    No  

G 102. Hon. Abdullah Mahrooff    No  
G 103. Hon. Sirinal De Mel    No  
G 104. Hon. Anura Sidney Jayarathne   No  
G 105. Hon. K.K. Piyadasa    No  
G 106. Hon. Lakshman Ananda    No  
G 107. Hon. A.A. Wijetunge    No  
G 108. Hon. Ravi Karunanayake    No  
G 110. Hon. Ajith Mannapperuma    No  
G 111. Hon. Nalin Bandara Jayamaha   No  
G 112. Hon. Hector Appuhamy    No  
G 113. Hon. Sisira Kumara Abeysekara   No  
G 114. Hon. Thushara Indunil Amarasena   No  
G 116. Hon. Ananda Aluthgamage    No  
O 001. Hon. Douglas Devananda    No  
O 002. Hon. Vijitha Herath     No  
O 003. Hon. Anura Dissanayaka    No  
O 004. Hon. K. Thurairetnasingam    No  
O 010. Hon. Chamal Rajapaksa    Yes  
O 012. Hon. (Mrs.) Pavithra Devi Wanniarachchi  Yes  
O 015. Hon. Bandula Gunawardane    Yes  
O 017. Hon. C.B. Ratnayake    Yes  
O 018. Hon. Muthu Sivalingam    Yes  
O 019. Hon. Wimal Weerawansa    Yes  
O 020. Hon. Vasudeva Nanayakkara    Yes 
O 021. Hon. A. Adaikkalanathan    No  
O 022. Hon. Nihal Galappathi    No  
O 023. Hon. Sunil Handunnetti    No  
O 026. Hon. E. Sarawanapawan    No  
O 027. Hon. M.A. Sumanthiran    No  
O 028. Hon. Kaveendran Kodeeswaram   No  
O 029. Hon. Gamini Lokuge    Yes  
O 030. Hon. Mahinda Yapa Abeywardena   Yes  
O 031. Hon. Keheliya Rambukwella    Yes  
O 033. Hon. Dullas Alahapperuma    Yes  
O 034. Hon. Jonston Fernando    Yes  
O 035. Hon. Chandrasiri Gajadeera    Yes  
O 036. Hon. S.M. Chandrasena    Yes  
O 037. Hon. Mahindananda Aluthgamage   Yes  
O 038. Hon. U. Piyankara Jayarathna   Yes  
O 039. Hon. Rohitha Abeygunawardana   Yes  
O 041. Hon. Bimal Rathnayake    No  
O 042. Hon. Nalinda Jayatissa    No  
O 044. Hon. I. Charles Nirmalanathan   No  
O 047. Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa   No  
O 050. Hon. Weerakumara Dissanayake   Yes  
O 052. Hon. Wimalaweera Dissanayake   Yes  
O 053. Hon. Jayantha Samaraweera    Yes  
O 054. Hon. Udaya Shantha Gunasekara   Yes  
O 056. Hon. Mohan Priyadarshana    Yes  
O 057. Hon. T. Ranjith De Soysa    Yes  
O 058. Hon. Ramesh Pathirana    Yes  
O 059. Hon. Vijitha Berugoda    Yes  
O 062. Hon. Velu Kumar     No  
O 063. Hon. Nalaka Prasad Colonne    No  
O 065. Hon. Kavinda Heshan Jayawardana   No  
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O 066. Hon. Mylvaganam Thilakarajah   No  
O 070. Hon. Namal Rajapaksa    Yes  
O 071. Hon. Janaka Wakkumbura    Yes  
O 072. Hon. Vidura Wickramanayake   Yes  
O 073. Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama   Yes  
O 075. Hon. Shehan Semasinghe    Yes  
O 076. Hon. Kanaka Herath    Yes  
O 077. Hon. (Mrs.) Geetha Samanmalee   Yes  
O 078. Hon. Udaya Prabath Gammanpila   Yes  
O 079. Hon. D.V. Chanaka     Yes  
O 080. Hon. A. Sisira Jayakody    Yes  
O 081. Hon. Sujith Sanjaya Perera    No 
O 083. Hon. Bandulal Bandarigoda    No  
O 085. Hon. S.M. Marikkar     No  
O 086. Hon. Imaran Maharoof    No  
O 087. Hon. Ashu Marasinghe    No  
O 088. Hon. Ishak Rahuman    No  
O 089. Hon. Malith Jayathilake    No 
O 090. Hon. Piyal Nishanta De Silva   Yes  
O 091. Hon. Sanath Nishantha Perera   Yes  
O 092. Hon. S. Premarathne    Yes  
O 093. Hon. Tharaka Balasuriya    Yes  
O 094. Hon. Cader Kader Masthan    No  
O 095. Hon. Prasanna Ranatunge    Yes  
O 096. Hon. Prasanna Ranaweera    Yes  
O 097. Hon. Angajan Ramanathan    No  
O 098. Hon. Kanchana Wijesekara    Yes  
O 099. Hon. Indika Anurudda Herath   Yes  
O 101. Hon. Mujibur Rahuman    No  
O 102. Hon. Harshana Rajakaruna    No  
O 103. Hon. Jayampathy Wickramaratne   No  
O 104. Hon. (Mrs.) Thusita Wijemanne   No  
O 105. Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijeratne   No  
O 107. Hon. Hesha Withanage    No  
O 108. Hon. Sandith Samarasinghe    No  
O 109. Hon. M.H.M. Salman   No 

 
 Electronic Voting Result 
   
 YES.    43  
 NO.    117 
 ABSTAIN   01 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
විද ත් ඡන්ද විමසීම අනුව පක්ෂව ඡන්ද 43යි; නැඟීසිට පක්ෂව 

ඡන්දය දුන් සංඛ්යාව 01යි. ඒ අනුව පක්ෂව ලබා දුන් මුළු ඡන්ද 
සංඛ්යාව 44යි. 

විද ත් ඡන්ද විමසීම අනුව විරුද්ධව ඡන්ද 117යි; නැඟීසිට 
විරුද්ධව ඡන්දය දුන් සංඛ්යාව 03යි. ඒ අනුව විරුද්ධව ලබා දුන් 
මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව 120යි. Abstain: 01යි.  

   
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, නිශප්භ 

විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  நிராகாிக்கப்பட்ட . 
Amendment put, and negatived. 

පළමුවන උපෙල්ඛනය 
தலாம் அட்டவைண 

FIRST SCHEDULE 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I move, 

  
 "In page 12,   

(1)    Amend the caption of the form ‘FORM OF 
NOMINAITON PAPER' as 'I-FIRST 
NOMINATION PAPER'. 

(2)  Add the following column to form 'I - FIRST 
NOMINATION PAPER':- 

 

 
 In page 13,  
 

(1)    Amend the caption of the form 'II- ADDITIONAL 
PERSONS' as 'II-ADDITIONAL NOMINATION 
PAPER'; 

(2)    Add the following column to form 'II-ADDITIONAL 
NOMINATION PAPER':- 

 

 
 
(3)  Leave out all the words at the end of the amended form 

'II additional nomination paper', starting from '*state 
whether it is a multi- member ward' to the end of that 
sentence and insert-: 

'* State in the case of a multi-member ward by the 
inclusion of one asterisk (*) and the names of two 
candidates in the relevant cage in the case of election 
of two members and in the case of election  of 
three members by the inclusion of two asterisks(**) 
and the names of such three candidates.' 

(4)   Leave out 'Form of Nomination Paper for the Returning 
of Women Candidates'." 

 

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 

පළමුවන උපෙල්ඛනය සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් 
ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 தலாம் அட்டவைண தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

First Schedule, 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. 

8 
Male/Female 

  

8 
Male/Female 
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ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I request permission to correct the typographical 

and numerical errors of the Bill. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Does the House agree? 

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

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
I move, 
 

 "that the Bill be now read a Third time." -[Interruption.] 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The names are recorded in the printout. All the names 

are given there. - [Interruption.] You are abstaining? - 
[Interruption.] We can record it. It is okay.  

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් 

ෙකටුම්පත සංෙශෝධිතාකාරෙයන් තුන්වන වර කියවා සම්මත 
කරන ලද බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. [බාධා කිරීම්] ගරු දිෙන්ෂ ්
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම් ෙමොනවා කරනවාද දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්]  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we are not taking up the Inland Revenue Bill 

today. The Parliament can be adjourned now.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, do you have anything 

to say?  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් 

(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පතට අපි ඡන්දයක් ඉල්ලා සිටියා. We 
called for a Division.  [බාධා කිරීම්] නැහැ, ඔෙහොම ඉන්න ෙකෝ. 
ඒ අනුව ඡන්දෙය්දී අපි abstain කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. 
Abstain කරන්න ෙමහි ෙබොත්තමක් තිෙබනවා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තිෙබනවා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Abstain කරන්න ෙබොත්තමක් තිෙබනවා. ෙබදීමක් නැතුව 

abstain ෙවන්න බැහැ ෙන්. Abstain කරන්න ෙබදීමක් කරන්න 
ඕනෑ.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා ෙබදීමක් ඉල්ලුවා. ඒ අනුව 

ඡන්දයක් පැවැත්වූවා. ඒකට පක්ෂව සහ විරුද්ධව ඡන්දය පකාශ 
කළා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
පනත් ෙකටුම්පතට; තුන්වන වර කියවීමට - [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු පසන්න රණවීර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. 

[බාධා කිරීම්] ගරු පසන්න රණවීර මන්තීතුමා ෙපොඩ්ඩක් වාඩි 
ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] අත පහත දමා ෙපොඩ්ඩක් වාඩි ෙවන්න.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒ තුන්වන වර කියවීම; Third Reading. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, සංෙශෝධනයට අපි ඡන්දයක් ඉල්ලුවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලාෙග් ෙයෝජනාවට ඡන්දයක් 

පැවැත්වූවා. එම ෙයෝජනාවට පක්ෂව හා විපක්ෂව ඡන්දය ලබා 
දුන්නා. ඡන්දය පකාශ කරපු name list  එක මා ළඟ තිෙබනවා. 
නැවත කරන්න ෙදයක් නැහැ. 

1099 1100 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

දැන් අපට ආපස්සට යන්න බැහැ ෙන්, ගරු මන්තීතුමා. අද 
උෙද් සාකච්ඡා කරලා මම ඔබතුමන්ලාට අවස්ථාවක් දුන්නා, 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කළාම 
සංෙශෝධනවලට ඡන්දයක් ගත්තා. ඡන්ද පතිඵලය ගත්තාට පසුව - 
[බාධා කිරීමක්] පසන්න රණවීර මන්තීතුමා, වාඩි ෙවන්න. පසන්න 
රණවීර මන්තීතුමාට  වාඩි ෙවන්න කියලා මම order  කරනවා. 
එෙහම නැත්නම් එළියට දමනවා. පක්ෂෙය් ෙජ්යෂ්ඨයන්ට කථා 
කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න; ෙජ්යෂ්ඨයන්ට අදහස් පකාශ කරන්න 
අවස්ථාව ෙදන්න. වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීමක්] පක්ෂෙය් 
ෙජ්යෂ්ඨයන්ට අදහස් පකාශ කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න.  [බාධා 
කිරීමක්]  අද උෙද් පැමිණි විපක්ෂෙය් නිෙයෝජිත පිරිසක් සමඟ මම 
ෙම් ගැන සාකච්ඡා කළා. සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමට එකඟ වුණා. 
ඊෙය් ෙදන්න තිබුණත් අද උෙද් අරෙගන, ෙයෝජනාව පිළිගත්තා. 
ඉන් පසුව ඒක ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව දීලා, ඡන්දය ගත්තා. 
ඔබතුමන්ලා ඉල්ලුවා, "Divide!" කියලා. Division දුන්නා. 
එතැනින් එහාට තව කරන්න ෙදයක් නැහැ. එෙහම නම් ඇයි  
division දුන්ෙන්? [ෙඝෝෂා කිරීම්]  දැන් කරන්න ෙදයක් නැහැ. 
[බාධා කිරීමක්] ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා කියන අවස්ථාව ගැන 

ෙනොෙවයි, අපි කියන්ෙන්. අපි කියන්ෙන් තුන්වැනි වර කියවීම 
ගැනයි. සමස්ත පනත තුන්වැනි වර කියවීෙම්දී අපි ෙබදීමක් 
ඉල්ලුවා. වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා ෙබදීමක් ඉල්ලුවා. 
[බාධා කිරීමක්] වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා මුල ඉඳන්ම 
ඉල්ලුවා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සමහරු කිව්වා, "Abstain" කියලා. [බාධා කිරීමක්] ගරු අනුර 

දිසානායක මහතා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake)  
ගරු කථානායකතුමනි, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා විසින් 

ඉදිරිපත් කරන ලද සංෙශෝධනයට තමයි, ඡන්ද විමසීම සිදු කෙළේ. 
ඉන් පසුව සංෙශෝධන ඇතුළත්ව තුන්වැනි වර කියවීම ඡන්ද 
විමසීමට ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. තුන්වැනි වර 
කියවීම ඡන්ද විමසීමට ඉදිරිපත් කරන ෙව්ලාෙව් සමහර 
මන්තීවරු, "Abstain" කිව්වා. [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඉල්ලුෙව් "Abstain" කියලා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඊට පසුව ඔබතුමා කිව්වා ඡන්දෙයන් වැළකී සිටීම සඳහන් කර 

ගන්න කියලා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්.  

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙබදීමක් ඕනෑ කිව්වා.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහම නම්  "Divide!" කියලා ඉල්ලන්න ඕනෑ. "Abstain" 

කිව්වාට පස්ෙසේ ඡන්දය දීෙමන් වැළකී සිටිනවා කියලා පකාශ 
කිරීම සටහන් කරන්න  කියලා ඔබතුමා කිව්වා. ඒකයි වුෙණ්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මටත් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, ඇයි කියලා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
"Divide!" කියලා ඉල්ලන්න එපායැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්]   ඒක 

ෙන් වැරැද්ද. ෙබදීමක් ඉල්ලන්න එපායැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

ඉස්ෙසල්ලා ඉල්ලන්න ඕනෑ, ෙබදීම ෙන්. ඔබතුමන්ලා ෙබදීම 
ඉල්ලුෙව් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම අවස්ථාව දීලා තිෙබනවා. දැන් සභාව කල් තැබීම. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we will not be moving Item No. 02 – Inland 

Revenue Bill and Item No. 03 – Regulation under the 
Stamp Duty (Special Provisions) Act. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
It is okay. අනුර දිසානායක මන්තීතුමා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම දන්ෙන් නැහැ,  පතිපාදන සකස් 

ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද  කියලා. හැබැයි, එතුමන්ලා විසින් 
ඡන්දයක් ඉල්ලනවා නම්, ඡන්දයක් ලබා දීම යුක්ති සහගතයි. අපි 
ඒකට එකඟයි. එච්චරයි අපි කියන්ෙන්. අෙනක් ඒවා අපි දන්ෙන් 
නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. [බාධා කිරීමක්] 

එක්ෙකෙනක් කථා කරන්න.  
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි තුන්වැනි වර කියවීෙම්දී, 

"Divide!" කියලා ඉල්ලුවා. ඉන් පසුව කිව්වා, "Divide" එෙකන් 
අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව "Abstain" කිරීමටයි. "Abstain" කිරීමට 
ඡන්දය පවත්වන්න ඕනෑ, ඒ සඳහා "Abstain" ෙබොත්තම ඔබන්න. 
So, you have to call for a Vote.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඡන්දයක් ඉල්ලුෙව් නැහැ. ගරු සභානායකතුමා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඡන්දයක් ඕනෑ නම් අපි අවස්ථාව ෙදමු. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඡන්දයක් පවත්වන්න ලැහැස්තියි. [බාධා කිරීම්] ෙහොඳයි, අපි 

ඡන්දයක් පවත්වන්නම්. [බාධා කිරීම්] We are giving a Vote for 
the Third Reading. [බාධා කිරීම්] 

 
ෙ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) 
ගරු මන්තීතුමන්ලා කරුණාකර වාඩිෙවන්න. [බාධා කිරීම්] 

ගරු මන්තීතුමන්ලා කරුණාකර වාඩිෙවන්න. [බාධා කිරීම්] 
Order, please! ෙමම ෙයෝජනාෙව් තුන්වැනි කියමනට පක්ෂ 
මන්තීවරු ෙකොළ පාට ෙබොත්තමත්, විපක්ෂ මන්තීවරු රතු පාට 
ෙබොත්තමත් පාවිච්චි කරන්න. "Abstain" කරන මන්තීවරු කහ 
පාට ෙබොත්තම පාවිච්චි කරන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීතුමන්ලා 
කරුණාකර වාඩිෙවලා ෙම්කට සහෙයෝගය ෙදන්න. ඡන්දය 
පාවිච්චි කරන්න අපහසුතාවක් තිෙබනවා නම්, කරුණාකර ඒ 
මන්තීවරු නැඟිටින්න.  
 

ෙ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) 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මන්තීතුමාෙග් ස්ථාවරය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 
Abstain. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් රාජ්ය අමාත්යතුමා. 

ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  

(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
පක්ෂයි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා අමාත්යතුමා. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා  
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka ) 
 
පක්ෂයි. 

 
ඡන්දය පකාශ කිරීෙමන් පසුව- 
வாக்ெக ப்பின் பின் -  
On conclusion of the Voting- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ගරු මන්තීවරුනි, දැන් ඔබතුමන්ලාෙග් 

ඡන්දය පකාශ කිරීෙම් කාලය අවසානයි.  

 
ෙම් අවසථ්ාෙව් පහත සඳහන් නම් සභා ගර්භෙය් ඇති ඩිජිටල් 

පුවරුෙව් පදර්ශනය ෙකරිණි. 
(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  118 : 
විරුද්ධව 0 : වැළකී සිටි 43  යනුෙවන් ෙබදුෙණ්ය. 

இலத்திரனியல் வாக்ெக ப்  ைறக்கிணங்க பாரா மன்றம் 
பிாிந்த : சார்பாக 118; எதிராக 0; விலகியி ந்ேதார் 43. 

According to Electronic Voting, Parliament divided:  Ayes 118:  
Noes 0: Abstain 43. 

 
G 001. Hon. Mangala Samaraweera     Yes   

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 009. Hon. Gayantha Karunatilleka     Yes 

G 010. Hon. W.D.J. Senewiratne     Yes 

G 011. Hon. Sarath Amunugama     Yes 

G 012. Hon. Rauff Hakeem     Yes 

G 013. Hon. Rajitha Senaratne     Yes 

G 014. Hon. Risad Badhiuththeen     Yes 

G 015. Hon. Kabeer Hashim     Yes 

G 016. Hon. Sajith Premadasa     Yes 

G 021. Hon. Thilanga Sumathipala     Yes 

G 023. Hon. Tilak Marapana     Yes 

G 025. Hon. Vajira Abeywardena     Yes 

G 026. Hon. S.B. Nawinna     Yes 

G 028. Hon. Champika Ranawaka     Yes 
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G 029. Hon. Mahinda Amaraweera     Yes 

G 030. Hon. Navin Dissanayake     Yes 

G 032. Hon. Duminda Dissanayake     Yes 

G 033. Hon. Gamini Wijith Wijithamuni    Yes 

G 034. Hon. P. Harrison     Yes 

G 036. Hon. Arjuna Ranatunge     Yes 

G 037. Hon.  Palany Thigambaram     Yes 

G 038. Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara    Yes 

G 039. Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala    Yes 

G 040. Hon. Akila Viraj Kariyawasam    Yes 

G 041. Hon. D.M. Swaminadan     Yes 

G 043. Hon. Chandima Weerakkody     Yes 

G 044. Hon. Sagala Ratnayake     Yes 

G 045. Hon. Dayasiri Jayasekara     Yes 

G 046. Hon. Harin Fernando     Yes 

G 047. Hon. Daya Gamage     Yes 

G 048. Hon. Faizer Musthapha     Yes 

G 050. Hon. Dilan Perera     Yes 

G 051. Hon. Lakshman Seneviratne     Yes 

G 053. Hon. Lakshman Yapa Abeywardena    Yes 

G 057. Hon. Dilip Wedaarachchi     Yes 

G 058. Hon. Niroshan Perera     Yes 

G 059. Hon.  Ruwan Wijewardene     Yes 

G 060. Hon. M.L.A.M. Hisbullah     Yes 

G 063. Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran    Yes 

G 064. Hon. Sujeewa Senasinghe     Yes 

G 065. Hon. Wasantha Senanayake     Yes 

G 066. Hon. Wasantha Aluvihare     Yes 

G 067. Hon. (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle   Yes 

G 068. Hon. Eran Wickramaratne     Yes 

G 069. Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena    Yes 

G 072. Hon. Lasantha Alagiyawanna    Yes 

G 073. Hon. Indika Bandaranayaka     Yes 

G 074. Hon. Faizal Cassim     Yes 

G 078. Hon. Dunesh Gankanda     Yes 

G 079. Hon. (Mrs.) Anoma Gamage     Yes 

G 080. Hon. Harsha De Silva     Yes 

G 081. Hon. Ajith P. Perera     Yes 

G 082. Hon. Ranjan Ramanayake     Yes 

G 083. Hon. Ashok Abeysinghe     Yes 

G 085. Hon. Tharanath Basnayake     Yes 

G 087. Hon. Karunarathna Paranawithana    Yes 

G 089. Hon. Anurada Jayarathne     Yes 

G 091. Hon. Palitha Tewarapperuma     Yes 

G 092. Hon. Manusha Nanayakkara     Yes 

G 094. Hon. Lucky Jayawardana     Yes 

G 095. Hon. Vadivel Suresh     Yes 

G 097. Hon. M.S. Thowfeek     Yes 

G 098. Hon.  J.M. Ananda Kumarasiri    Yes 

G 099. Hon. J.C. Alawathuwala     Yes 

G 102. Hon. Abdullah Mahrooff     Yes 

G 103. Hon. Sirinal De Mel     Yes 

G 104. Hon. Anura Sidney Jayarathne    Yes 

G 105. Hon. K.K. Piyadasa     Yes 

G 106. Hon. Lakshman Ananda     Yes 

G 107. 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 116. Hon. Ananda Aluthgamage     Yes 

O 001. Hon. Douglas Devananda     Yes 

O 002. Hon. Vijitha Herath     Yes 

O 003. Hon. Anura Dissanayaka     Yes 

O 004. Hon. K. Thurairetnasingam     Yes 

O 010. Hon. Chamal Rajapakse      Abstain  

O 012. Hon. (Mrs.) Pavithra Devi Wanniarachchi     Abstain 

O 013. Hon. Dinesh Gunawardena      Abstain 

O 015. Hon. Bandula Gunawardane      Abstain 

O 017. Hon. C.B. Ratnayake      Abstain 

O 018. Hon. Muthu Sivalingam     Yes 

O 019. Hon. Wimal Weerawansa      Abstain 

O 020. Hon. Vasudeva Nanayakkara      Abstain 

O 021. Hon. A. Adaikkalanathan     Yes 

O 022. Hon. Nihal Galappathi     Yes 

O 023. Hon. Sunil Handunnetti     Yes 

O 026. Hon. E. Sarawanapawan     Yes 

O 027. Hon. M.A. Sumanthiran     Yes 

O 028. Hon. Kaveendran Kodeeswaram    Yes 

O 029. Hon. Gamini Lokuge      Abstain 

O 030. Hon. Mahinda Yapa Abeywardena      Abstain 

O 031. Hon. Keheliya Rambukwella      Abstain 

O 033. Hon. Dullas Alahapperuma      Abstain 

O 034. Hon. Jonston Fernando      Abstain 

O 035. Hon. Chandrasiri Gajadeera      Abstain 

O 036. Hon. S.M. Chandrasena      Abstain 

O 037. Hon. Mahindananda Aluthgamage     Abstain 

O 038. Hon. U. Piyankara Jayarathna      Abstain 

O 039. Hon. Rohitha Abeygunawardana      Abstain 

O 041. Hon. Bimal Rathnayake     Yes 

O 042. Hon. Nalinda Jayatissa     Yes 

O 044. Hon. I. Charles Nirmalanathan    Yes 

O 047. Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa    Yes 

O 050. Hon. Weerakumara Dissanayake      Abstain 

O 052. Hon. Wimalaweera Dissanayake      Abstain 

O 053. Hon. Jayantha Samaraweera      Abstain 

O 054. Hon. Udaya Shantha Gunasekara      Abstain 
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O 056. Hon. Mohan Priyadarshana      Abstain 

O 057. Hon. T. Ranjith De Soysa      Abstain 

O 058. Hon. Ramesh Pathirana      Abstain 

O 059. Hon. Vijitha Berugoda      Abstain 

O 061. Hon. Ashoka Priyantha     Yes 

O 062. Hon. Velu Kumar     Yes 

O 063. Hon. Nalaka Prasad Colonne     Yes 

O 065. Hon. Kavinda Heshan Jayawardana    Yes 

O 066. Hon. Mylvaganam Thilakarajah    Yes 

O 070. Hon. Namal Rajapaksa      Abstain 

O 071. Hon. Janaka Wakkumbura      Abstain 

O 072. Hon. Vidura Wickramanayake      Abstain 

O 073. Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama       Abstain 

O 075. Hon. Shehan Semasinghe      Abstain 

O 076. Hon. Kanaka Herath     Abstain 

O 077. Hon. (Mrs.) Geetha Samanmalee      Abstain 

O 078. Hon. Udaya Prabath Gammanpila      Abstain 

O 079. Hon. D.V. Chanaka      Abstain 

O 080. Hon. A. Sisira Jayakody      Abstain 

O 081. Hon. Sujith Sanjaya Perera     Yes 

O 083. Hon. Bandulal Bandarigoda     Yes 

O 084. Hon. Mohammad Ibrahim Mohammad Mansoor  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      Abstain 

O 091. Hon. Sanath Nishantha Perera      Abstain 

O 092. Hon. S. Premarathne      Abstain 

O 093. Hon. Tharaka Balasuriya      Abstain 

O 094. Hon. Cader Kader Masthan     Yes 

O 095. Hon. Prasanna Ranatunge      Abstain 

O 096. Hon. Prasanna Ranaweera      Abstain 

O 097. Hon. Angajan Ramanathan     Yes 

O 098. Hon. Kanchana Wijesekara      Abstain 

O 099. Hon. Indika Anurudda Herath      Abstain 

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 109. Hon. M.H.M. Salman     Yes 

O 111. Hon. Wijepala Hettiarachchi     Yes 

 
 Electronic Voting Result 
  YES   118 
  NO   0 
  ABSTAIN  43  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
විද ත් ඡන්ද විමසීම අනුව පක්ෂව ඡන්දය දුන් සංඛ්යාව 118යි; 

නැඟීසිට පක්ෂව ඡන්දය දුන් සංඛ්යාව 02යි.  ඒ අනුව, පක්ෂව මුළු 
ඡන්ද - 120යි. විද ත් ඡන්ද විමසීම අනුව විරුද්ධව ඡන්දය දුන් 
සංඛ්යාව 0යි. විද ත් ඡන්ද විමසීම අනුව ඡන්දය දීෙමන්  වැළකී 
සිටි සංඛ්යාව 43යි; නැඟී සිට, ඡන්දය දීෙමන් වැළකී සිටින බව 
පකාශ කළ සංඛ්යාව 01යි. ඒ අනුව, ඡන්දය දීෙමන් වැළකී සිටි 
සංඛ්යාෙව් එකතුව 44යි. 

 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, තුන්වන 

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) 
ගරු සභානායකතුමා. 
 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I am not moving Item Nos. 2 and 3 today.  
 
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
 (The Hon. Speaker) 
It is okay. 
 
 
 

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. 12.10ට, අද දින සභා 

සම්මතිය අනුව 2017 සැප්තැම්බර් මස 06වන බදාදා අ. භා. 1.00 වන 
ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 12.10 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  இன்ைறய 
தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2017 ெசப்ெரம்பர் 06, தன்கிழைம பி.ப.1.00 
மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Parliament adjourned accordingly at 12.10 p.m. until 1.00 p.m. on 
Wednesday, 06th September, 2017, pursuant to the Resolution of 
Parliament of this Day.   
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අ.භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  
මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் பி.ப. 01.00 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 අෙගෝස්තු 
31 වැනි දින ම’විසින් “පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් 
(සංෙශෝධන)” නමැති පනත් ෙකටුම්ප ෙතහි සහතිකය සටහන් 
කරන ලද බව දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

 
II 

 

විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා සංෙශෝධනය පනත් 
ෙකටුම්පත : ෙශේෂඨ්ාධිකරණයට ෙපත්සම් 

அரசியலைமப் க்கான  இ பதாவ  தி த்தம் 
சட்ட லம்: உயர்நீதிமன் க்கு ம க்கள்  

TWENTIETH AMENDMENT TO THE CONSTITUTION BILL: 
PETITIONS TO THE SUPREME COURT  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121(1) ව්යවස්ථාව පකාරව “විසිවන 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය” නමැති පනත් ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලද 
ෙපත්සම් දහ තුනක පිටපත් මා ෙවත ලැබී ඇති බව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 

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

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් 2014 වර්ෂය සඳහා ජාතික ආරක්ෂක අරමුදල පිළිබඳ 
විගණකාධිපතිෙග්  වාර්තාව; සහ  

2016 අංක 24 දරන විසර්ජන පනෙත් 6 (1) වගන්තිය යටෙත් 
2017.07.01 සිට 2017.07.31 දක්වා ජාතික අයවැය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂ අංක 240 යටෙත් පරිපූරක සහාය 
ෙසේවා සහ හදිසි අවශ්යතා වගකීම් ව්යාපෘතිය මඟින් සිදු කරන ලද 
පරිපූරක ෙවන් කිරීම් පිළිබඳ සටහන මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව සහ පරිපූරක ෙවන් කිරීම් 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 ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2013 වර්ෂය සඳහා ෙහෝමිෙයෝපති 
ෛවද්ය සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

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

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

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

2015/16 වර්ෂය සඳහා සී/ස ලංකා ෙපොස්ෙප්ට් සමාගෙම් වාර්ෂික 
වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

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

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

1109 1110 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

ෙවෙළඳ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 1985 අංක 48 දරන හා 1987 
අංක 28 දරන පනත් මඟින් සංෙශෝධිත 1969 අංක 1 දරන ආනයන 
හා අපනයන (පාලන) පනෙත් 4 වගන්තිෙය් (3) උපවගන්තිය සහ 
14 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු  එකී පනෙත් 20 වගන්තිය යටෙත් 
2017 ආනයන බලපත හා පමිතිකරණ සහ තත්ව පාලන නිෙයෝග 
සම්බන්ධෙයන් සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවළඳ 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 අෙගෝස්තු 15 දිනැති අංක 
2032/10 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝග 
මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම නිෙයෝග 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. 
 

 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 

 ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள்  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
 

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

සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
ෙවත ෙයොමු කරන ලද "2015 අංක 5 දරන ජාතික ඖෂධ නියාමන 
අධිකාරිය පනත යටෙත් නිෙයෝග" සම්බන්ධෙයන් වූ එකී කාරක 
සභාෙව් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

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

 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද, 

(i) 2016 වර්ෂය සඳහා ව්යාපෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව; 

(ii) 2013 වර්ෂය සඳහා සීමාසහිත ශී ලංකා රක්ෂණ සංසථ්ාෙව් 
වාර්ෂික වාර්තාව; 

(iii) 2013 සහ 2014 වර්ෂ සඳහා ලංකාපුත සංවර්ධන 
බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තා; 

(iv) 2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා නිවාස සංවර්ධන මූල්ය සංසථ්ා 
බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව; සහ 

(v) 2015 සහ 2016 වර්ෂ සඳහා රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන වාර්තා 

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. 

රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව  

அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு வின் 
அறிக்ைக 

 PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 
 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 

සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන්, රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව ෙවත 
ෙයොමු කරන ලද, 

(i) වාර්ෂික ඇසත්ෙම්න්තු පිළිබඳ හඳුන්වාදීෙම් සටහෙනහි 
දක්වා ඇති ජාතික අය වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් 
පරිපූරක සහාය ෙසේවා සහ හදිසි අවශ්යතා වගකීම් 
ව්යාපෘතිය මඟින් සපයා ඇති අතිෙර්ක පතිපාදන පිළිබඳ 
සටහන; 

(ii) රක්ෂණ කර්මාන්තය විධිමත් කිරීෙම් (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත; 

(iii) 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) 
පනෙත් 3  වගන්තිය යටෙත් නියමයන්; සහ 

(iv)    2017 වර්ෂෙය් ෙදවන කාර්තුෙව් මූල්ය කාර්ය සාධනය 

සම්බන්ධෙයන් වූ එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් 
කරමි.  

 

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

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු  (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் 
ஜயவர்தன) 
(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardana) 
Hon. Speaker, I present a petition from Mr. W.A. 

Priyanga Premalal Weerakkody of No. 242, 
Kumbaloluwa, Veyangoda.  
 

ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
ගරු කථානායකතුමනි, තැලිගම, කුමාරිෙග්වත්ත, අංක: එෆ් 

35/2 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙක්.ඩබ්ලිව්.එස්. ගුණවර්ධන 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 
 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி)  
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු කථානායකතුමනි, මීඇල්ල, සුමිහිරිගම, අංක 58 දරන 

ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.එම්. චන්දා මහත්මියෙගන් 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. 
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අගාමාත්යතුමාට ෙයොමු කළ පශ්න 
பிரதம அைமச்சாிடம் வி க்கும் வினாக்கள் 

QUESTIONS POSED TO PRIME MINISTER 

ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ගරු අගාමාත්යතුමාෙගන් අසන 

පශ්නය ෙමයයි.  

ශී ලංකාෙව් ඉඩම් ෙනොමැති පුද්ගලයන් අතෙර් ෙබදාදීම සඳහා 
ඉඩම් හිඟ ෙහෝ එෙසේ ෙබදා දීමට සෑෙහන ඉඩම් පමාණයක් 
ෙනොමැති පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ගණනාවක්ම ඇත. 
අෙනකුත් ෙකොට්ඨාස හා සසඳන කල්හි එකී පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසවල ජන ඝනත්වය ද ඉතා ඉහළය. මඩකලපු 
දිස්තික්කෙය් කාත්තන්කුඩි, එරාවූර් නගර පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස යනාදිය මීට උදාහරණ සපයයි. අෙනක් අතට,  ඇතැම් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල පරිපාලන බල සීමාව තුළ ඉඩම් 
සුලභව තිෙබ්.  

අදාළ බලධාරින් විසින් අනුගමනය කරන ෙපොදු පතිපත්තිය/
කාර්යපටිපාටියට අනුව, ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත සහ ඉඩම් 
ෙනොමැති පුද්ගලයන්ට ඉඩම් ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් වන 
අෙනකුත් නීති යටෙත් ඉඩම් පදාන/ බලපත ලබාදීෙම්දී ඉඩම් 
ෙනොමැති පුද්ගලයන් පදිංචිව සිටින පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය් පරිපාලන බලපෙද්ශ තුළින්ම ඔවුනට ඉඩම් ලබා 
දීම සිදු ෙකෙර්.  

ඉඩම් හිඟ ෙහෝ සෑෙහන ඉඩම් පමාණයක් ෙනොමැති පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් බලපෙද්ශවල වාසය කරන ඉඩම් ෙනොමැති පුද්ගලයන්ට 
ඉඩම් පදාන/ බලපත ලබා ගැනීෙම් වරපසාදය අහිමි වී යන අතර, 
සෑෙහන ඉඩම් පමාණයක් ඇති පාෙද්ශීය  ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල 
වාසය කරන ඉඩම් ෙනොමැති පුද්ගලයන් හා සසඳන කළ ෙබොෙහෝ 
අවාසි සහගත තත්ත්වයකට මුහුණ ෙදති. ෙමම තත්ත්වය තුළ 
නීතිය ඉදිරිෙය් සමාන ෙලස සැලකුම් ලැබීමට ඔවුනට ඇති මූලික 
අයිතිවාසිකමද උල්ලංඝනය ෙව්.  

ෙමම අකමිකතාවයට පතිකර්ම කිරීම සඳහාත්, ඉඩම් ෙනොමැති 
අඩු වරපසාදලත් පුරවැසියන්ට සමාන අවස්ථා උදා කරදීම සඳහාත් 
ඉහත සඳහන් කළ කාණ්ඩයට අයත්වන අඩු වරපසාදලත් 
පුරවැසියන් ෙවත  ඉඩම් ලබාදීෙම්දී සෑෙහන ඉඩම් පමාණයක් ඇති 
යාබද පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙයන් ෙහෝ ෙවනත් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකින් ඔවුනට ඉඩම් ලබාදීෙම් පතිපත්තියක් 
සම්පාදනය කිරීමට රජය විසින් කටයුතු කළ යුතු බැව් ෙගෞරව 
ෙපරදැරිව ෙයෝජනා කරනු ලැෙබ්.  

ඉහත සඳහන් කළ ආකාරෙය් ඉඩම් පතිපත්තියක් සම්පාදනය 
කිරීම සඳහා රජය විසින් මුලපුරනු ඇද්දැයි ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙගන් මා විමසා සිටිනවා. ස්තුතියි. 

 
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, අද අෙප් රෙට් ජනගහනය මිලියන 

23යි. එදා මිලියන 16ක ජනගහනයක් ජීවත්වුණු රෙට් අද 
ජනගහනය මිලියන 23ක් වනවා.  ඒ නිසා අද අපට ඉඩම් පිළිබඳ 
තදබදයක් තිෙබනවා. එදා අපි රාජ්ය මන්තණ සභාෙව් ඉඩම් 

ආඥාපනත ෙගන ආ අවස්ථාෙව් රෙට් ජනගහනය වූෙය් මිලියන 
5යි. එක පුද්ගලෙයකුට අක්කර 3ක් තිබුණා. නමුත් අද විශාල 
පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම රෙට් පතිපත්තිය 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් හැම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම සිටින 
ජනතාවට ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළින් ඉඩම් ලබලා 
දීමයි. ඒ එක්කම ජාතික කමෙව්දෙය්දී ඉඩම් ෙබදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන කාරණය දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙයන්  නිෙයෝග කරලා තිෙබනවා.   

ඒ අනුව තමයි දැනට ඉඩම් ලබා ෙදන්ෙන්. ෙවනම 
ව්යාපෘතියක් ඇති කළාම ඉස්ෙසල්ලාම ඒ ව්යාපෘතිය පවත්වන 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්ත් පසුව එම  දිස්තික්කෙය්ත්- 
ෙමතැන තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි.- අපට අවම වශෙයන් ඉඩම් 
පමාණයක් කෘෂි කාර්මික කටයුතු පවත්වාෙගන යන්න වුවමනායි, 
තව ඉඩම් පමාණයක් නිවාස හදන්න වුවමනායි. බස්නාහිර 
පළාෙත් ෙකොළඹ දිස්තික්කය ගත්ෙතොත් ෙකොළඹ නගරය තුළ 
ඇත්ත වශෙයන්ම නිවාස හදන්න ඉඩම් නැහැ. ඒ නිසා අපට තට්ටු 
නිවාස හදන්නයි සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන්. ගම්බද පෙද්ශවලත් 
ෙමවැනි පශ්න තිෙබන නිසා මා හිතන හැටියට අපට ෙම් 
පතිපත්තිය ගැන හිතලා බලලා තීරණයක් ගන්නට සිදු වනවා. 
ෙමොකද, අද තිෙබන ඉඩම් පමාණය දිහා බැලුවාම ෙපෙනනවා, 
ඇත්ත වශෙයන්ම එක් පුද්ගලෙයකුට ඉඩම් අක්කරයක්වත් නැති 
බව. ඒ තත්ත්වයට අපි පත්ෙවලා සිටිනවා. ඒ නිසා අෙප් සල්මාන් 
මන්තීතුමා කිව්ව එම වැඩසටහන සම්බන්ධෙයන් රජයට සහ 
පාර්ලිෙම්න්තුවට යළිත් හිතා බලන්න සිදු ෙව්වි. ඉඩම් ෙනොමැති 
අයට ඉඩම් ලබා දීෙම් පතිපත්තිය කුමක්ද, අපි තට්ටු නිවාස 
හදන්න ඕනෑද, ගාමීය පෙද්ශවලත් අඩු ගණෙන් තට්ටු ෙදෙක් 
නිවාස හැදිය යුතුද කියන පශ්න පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න සිදු 
වනවා.  

ඊට අමතරව දැනට ෙයෝජනාෙවලා තිෙබන ආකාරයට රජයට 
අයත් සියලු ඉඩම් පහසුෙවන් අධීක්ෂණය කළ හැකි පරිදි රාජ්ය 
ඉඩම් බැංකු ස්ථාපිත කිරීමටත්, රජයට අයත් ඉඩම් පහසුෙවන් 
හඳුනා ගැනීමටත්, පහසුෙවන් කළමනාකරණය කිරීමටත්, ඵලදායී 
ෙලස එම ඉඩම් ෙයොදා ගැනීමටත් එමඟින් හැකියාව ලැෙබනු 
ඇතැයි අප අෙප්ක්ෂා කරනවා. ඒ සඳහා අවශ්ය මූලික කටයුතු අප 
විසින් සිදු කරමින් පවතිනවා. අප මැතිවරණ පතිපත්ති පකාශෙය්දී 
ෙපොෙරොන්දු වුණු පරිදි ඉඩම් ඔප්පු මිලියන ෙදකක් ලබා දීමට 
අවශ්ය නීතිමය රාමුව ඇති කිරීමට කටයුතු කරනවා. ඒ අනුව ඉඩම් 
ෙනොමැති ජනතාවටත්, ස්වාභාවික ආපදා ෙහේතුෙවන් අවතැන් වන 
ජනතාවටත් ඉදිරිෙය්දී වඩාත් කාර්යක්ෂමව ඉඩම් ලබා දීෙම් 
කටයුත්ත සිදු කළ හැකි ෙවතැයි මා අෙප්ක්ෂා කරනවා. 

ඉඩම් කැබැල්ලක් අහිමි සෑම ෙකෙනකුටම ඉඩම් කැබැල්ලක් 
ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය ගැන තමයි අද අපට 
සාකච්ඡා කරන්නට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ළඟදී ඇති වූ 
ගංවතුෙරන් පසු සමහර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල ඉඩම් 
ලබා ගැනීමට ෙනොහැකි වුණා. එම නිසා ජනතාව සශීක ෙත් 
වතුවලින් ඉවත් කරන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ගරු 
එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මන්තීතුමා මතු කළ පශ්නය අනුව රජයට 
අලුෙතන් ඉඩම් පතිපත්තිෙය් සංෙශෝධනයක් කරන්නට සිදු 
ෙවනවාද නැද්ද කියන කාරණය ගැන තීරණයක් ගන්නට සිදු 
ෙවනවා. ඒක ආණ්ඩුව සහ ෙම් සභාව කළ යුතු කාර්යක්.  

 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා ලබා දුන් සවිස්තරාත්මක පිළිතුර 

සම්බන්ධෙයන් මා මුලින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු 
අගමැතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම නැ ෙඟනහිර පළාෙත් මඩකළපුව 
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සහ අම්පාර දිස්තික්කවල ඇතැම් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල 
රජෙය් ඉඩම් තිෙබන්ෙන් ඉතාම ස්වල්ප වශෙයනුයි. එම පෙද්ශවල 
ජන ඝනත්වයත් ඉතා ඉහළයි. එම නිසා අනාගතෙය්දී ෙලොකු 
පශ්නයක් පැන නඟින්නට පුළුවන් නිසා තමයි ෙම් පශ්නය මතු 
කෙළේ. පතිපත්තියක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට කැමැත්ත පකාශ 
කිරීම සම්බන්ධෙයන් මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා ගරු 
අගමැතිතුමනි. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මන්තීතුමා 

මුලින්  අසන ලද පශ්නය වාෙග්ම සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 
පශ්නයක්,  ඇතිමෙල්, ෙකොටියාගල, ෙමොණරාගල පෙද්ශෙය් ඉඩම් 
ජර්මානු සමාගමකට ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් ගරු පද්ම 
උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මන්තීතුමා  විසින් අසා තිබුණා. 
පළමුෙවන්ම මම ඔබතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත  
ෙවනවා, එෙසේ තිබියදීත් ෙම් පශ්නය අසන්නට අවස්ථාව ලබාදීම 
සම්බන්ධෙයන්. 

ගරු කථානායකතුමනි, මම ගරු අගාමාත්යතුමාෙගන් පිළිතුරු 
අෙප්ක්ෂා කරන පශ්නය ෙමයයි. 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත 
නමින් පසුගිය සතිෙය්දී සම්මත කරගනු ලැබූ පනත විසින් 
ශීලාංෙක්ය ෙද්ශපාලනය තුළ බරපතළ ගැටලු රාශියක් නිර්මාණය 
ෙකොට තිෙබ්. 

විෙශේෂෙයන් ෙතෝරා ගනු ලැබූ රාජ්ය නිලධාරින් කණ්ඩායමක් 
ෙවත අතීතයට බලපාන ආකාරයට නීති පැනවීෙමන් මූලික 
අයිතිවාසිකම් කඩවීමක්ද, දශක තුනකට ආසන්න කාලයක් ෙමරට 
තාරුණ්යය ෙවත හිමිව තිබූ පළාත් පාලන ආයතනවලට තරග 
වැදීෙම් සුවිෙශේෂ වරපසාදය -ඒ කියන්ෙන් අෙප්ක්ෂක 
ලැයිස්තුෙවන් සියයට 30ක්,- ඉවත් කිරීෙමන් බරපතළ සමාජ 
පශ්නයක්ද, ෙයෝජිත නව මිශිත මැතිවරණ කමය තුළ පසාද -
Bonus Seat -මන්තී ධුරයන්,  අතුරු මැතිවරණ පැවැත්වීම සහ 
මුළුමනින්ම තීරක ඡන්දය - cut-off point - ඉවත් කිරීම නිසා  
පජාතන්තවාදය පිළිබඳ බරපතළ ෙද්ශපාලන පශ්නයක්ද 
නිර්මාණය ෙකොට තිෙබ්. 

 i. ගරු අගමැතිතුමනි, අෙගෝසත්ු 24වැනි දින සභාවට 
ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී සියලු රාජ්ය ෙසේවකයන්ට 
අදාළව පළාත් පාලන බල පෙද්ශ තුළ තරග කිරීම 
සඳහා බාධාව ක්ෙෂේත නිලධාරින් ෙලස 
සංෙශෝධනය ෙකොට එය එක් වසරක් අතීතයට 
බලපාන ෙලස ෙයෝජනා සම්මත වීෙමන්ද, සිය 
වෘත්තිෙයන් ඉල්ලා අසව්ුවද එකී එක් වසරක අතීත 
කාලය වලංගු බව තහවුරු කිරීෙමන්ද, මූලික 
අයිතිවාසිකම් කඩ වූ රාජ්ය නිලධාරින්ට 
සාධාරණත්වය හා යුක්තිය ලබා දීම සඳහා ඔබතුමා 
කටයුතු කරන්ෙන්ද? 

 ii. ෙකොට්ඨාස මැතිවරණ කමය මූලික වශෙයන් 
තහවුරුවන සහ ෙලොව පුරා කියාත්මක අතුරු 
මැතිවරණ පැවැත්වීෙම් පජාතන්තවාදී සංකල්පය 
ෙයෝජිත කමය මඟින් අහුරා තිෙබන බැවින් එය 
එක් අතකට සව්ාධීන මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් 
බලයද, අෙනක් අතට අදාළ මන්තීවරයා මිය 
යෑෙමන් ෙහෝ ඉල්ලා අසව්ීෙමන් පුරප්පාඩු ෙවන 

ෙකොට්ඨාසයට නව මන්තීවරෙයක් ෙතෝරා ගැනීම 
සඳහා මූලධර්මයක් ෙලස හිමිවිය යුතු අවසථ්ාවද 
අහිමි ෙකොට ඇත. එය නිවැරදි කිරීම සඳහා 
මැතිවරණය පැවැත්ෙවන කාලයට කිසිදු බාධාවක් 
ෙනොවන ෙසේ තීරණයක් ගැනීම සඳහා ඔබතුමා 
ෙමම සභාවට නායකත්වය ලබා ෙදන්ෙන්ද?   

 iii. තරුණ අසහනයට පිළියමක් ෙලස එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ රජයකින්ම හඳුන්වා දුන් පළාත් පාලන 
මැතිවරණ විෙශේෂ නිෙයෝජනය (වයස අවුරුදු 35ට 
අඩු-සියයට 30) මුළුමනින්ම අෙහෝසි කිරීම මඟින් 
වයස 18ත්-35ත් අතර තීරුෙව් ජීවත් වන මිලියන 
සංඛ්යාත ශී ලාංකික තරුණයින්ට ඓතිහාසික 
වරදක් සිදු වූ බව ඔබතුමා පිළිගන්ෙන්ද? එය 
නිවැරදි කිරීම සඳහා කටයුතු කරන්ෙන්ද?  

ගරු අගමැතිතුමනි, ලංකාෙව් මුළු ඡන්දදායක සංඛ්යාව මිලියන 
පහෙළොවක් ෙවනවා. එයින් අඩක් අවුරුදු 35ට අඩු අයයි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් සතිෙය්දී 

අපි පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත සංෙශෝධනය 
කළා. එහි කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී සංෙශෝධන ගණනාවක් 
ඉදිරිපත් කළා. ෙම් කියන පශ්න සියල්ලම එතැනදී ඉදිරිපත් වුණා. 
තරුණ නිෙයෝජනය වැනි සමහර පශ්න ඇත්තවශෙයන්ම ෙදවැනි 
වර කියැවීෙම් විවාදෙය්දී මතු වුණා. අෙනක් පශ්න කාරක සභා 
අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් වුණා. ඒ සම්බන්ධව වාද-විවාද කරලා පක්ෂ 
සියල්ෙල්ම අදහස් අරෙගන, බහුතරයක් -විශාල සංඛ්යාවක්- එම 
පනත් ෙකටුම්පතට ඡන්දය ලබා දීලා, සහෙයෝගය දීලා අනුමත 
කළ නිසා තමයි ගරු කථානායකතුමා එය සම්මත කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ  සම්බන්ධෙයන් මෙග් අදහස් පකාශ කරන්න 
ෙවනත් විෙශේෂ ෙදයක් නැහැ. මම හිතන්ෙන් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාත් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කළා. ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම 
මන්තීතුමනි, ෙම් ගැන කථා කරන්න ගිෙයොත් සිදු ෙවන්ෙන්, ආපසු 
ෙමම පශ්නය ගැන විවාදයක් ඇති කරන එකයි.  

ස්ථාවර නිෙයෝග 29(2) යටෙත් ඒක ව්යාජ ෙහේතුවක් ෙවනවා. 
දැනටමත් සියලුම කරුණු ෙම් ගරු සභාෙව්දී පකාශ කරලායි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව දැන් අලුත් කමයක් තිෙබන්ෙන්. මම නම් 
පකාශ කර තිෙබන්ෙන් අපි ආණ්ඩුවක් හැටියට ෙම්ක කියාත්මක 
කළාට පස්ෙසේ අඩු පාඩුකම් බලලා නැවත සංෙශෝධන කරන්න සිදු 
ෙවයි කියලායි. ෙම් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කෙළේ ෙම් කමය              
පළාත් සභා මැතිවරණයටත් ෙගනැල්ලා, ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණෙය්දීත් ෙමවැනිම කමෙව්දයක් ඉදිරිපත් කරන්නයි. ඒ 
අනුව දැන් අපි සාකච්ඡා කරන කාරණය ගැන විවාද කරලායි 
තිෙබන්ෙන්.  ඔබතුමන්ලා ඒ අවස්ථාෙව් විරුද්ධ වුණා. බහුතරයක් 
පක්ෂෙවලා තිෙබනවා. දැන් මම පිළිතුරු ෙදන එෙකන් සිදු 
වන්ෙන් අලුතින් විවාදයක් ඇති කරන එක විතරයි. නමුත් මට 
එකක් කියන්න පුළුවන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ෙම් පනතට අත්සන් කළ 
නිසා සමහරවිට ෙම් අවුරුද්ද අවසානෙය්, එෙහම නැත්නම් ලබන 
අවුරුද්ෙද් මුල් සති කිහිපය තුළ හරි ඡන්දය පවත්වන්න පුළුවන්. 
ඒ කාලය පිළිබඳව පක්ෂ නායකයින්ෙග් අදහස ලබා ගන්න තමයි 
දැන් තිෙබන්ෙන්. ඊළඟට අය වැය විවාදය අවසන් කරන දින 
පිළිබඳව තමයි දැන් ෙයෝජනා ෙවමින් තිෙබන්ෙන්. තවත් 
සංෙශෝධන ෙගෙනනවා නම් මැතිවරණය පැවැත්වීම මීටත් වඩා 
කල් යන්න පුළුවන්. එච්චරයි මට කියන්න තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
සියල්ල ගැනම  පක්ෂ නායකයින්ට තීරණය කරන්න සිදු ෙවයි. 
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ෙම් සංෙශෝධන සියල්ලම පක්ෂ නායකයින්ෙග් සාකච්ඡාෙව්දී 
බහුතරයක් එකඟ වුණ ඒවා. ඔබතුමා කියන කාරණයත් දැන් අපි 
සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. ඊට වඩා කරනවා නම්, තව 
සංෙශෝධනයක් ෙගෙනනවාද, නැත්නම් මැතිවරණ කල් දමනවාද 
කියන එක ගැන පක්ෂ නායකයන්ට තීරණය කරන්න ෙවනවා. 
එෙහම නම් පක්ෂ නායක රැස්වීමකදී අපට ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න 
ෙවනවා.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ගරු අගමැතිතුමාෙගන් අතුරු 

පශ්න කීයක් අහන්න පුළුවන්ද?   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදකයි. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ෙමම පනත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත 

වීෙමන් අනතුරුව එහි තිෙබන ෛනතික සහ ව්යවස්ථානුකූල 
වලංගුභාවය පිළිබඳව කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. නමුත්, කාරක සභා 
අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ සංෙශෝධන අතෙර්, අතීතයට 
නීතියක් පැනවීෙමන් සහ එය සුවිෙශේෂී කණ්ඩායමකට -රජෙය් 
ෙසේවකයින් කණ්ඩායමකට- පමණක් ඉලක්ක කිරීම හරහා මූලික 
අයිතිවාසිකමක් කඩ ෙවලා තිෙබනවා. ගරු අගමැතිතුමනි, ඒ 
මූලික අයිතිවාසිකම කඩවීමට එෙරහිව අධිකරණයට යන්න 
අවස්ථාවක් ෙම් රෙට් පුරවැසියන්ට තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා එය 
නිවැරැදි කරන්නයි මම ෙම් ෙයෝජනා කරන්ෙන්.  

මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි, ගරු අගමැතිතුමනි. අපි 
පතිපත්තියක් විධියට ගත්ෙතොත්, පළාත් පාලන බල පෙද්ශ 
ෙනොෙවයි, කිසි යම් ඡන්ද ෙකොට්ඨාසයක කුඩා ඒකකය තුළ 
ක්ෙෂේත නිලධාරිෙයක් වශෙයන් කටයුතු කරනවා නම්, එතැන 
ගැටලුවක් තිෙබනවා. පජාතන්තවාදෙය් අර්ථෙයන් ඒ ගැන අපි 
තර්ක කරනවා ෙනොෙවයි. නමුත්, ගරු කථානායකතුමනි, එම 
පනතට ඔබතුමාෙග් අත්සන ෙයදූ නිසා, ෙම් කාලය පිළිබඳ පශ්නය 
ෙකෙරහි කරුණාකර ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, කිසි යම් සමෘද්ධි නිලධාරිෙයක් ඉල්ලා 
අස් ෙවනවා කියා හිතුෙවොත්, ඉල්ලා අස් ෙවන පුද්ගලයාටත් 
අවුරුද්දක අතීතයට බලපාන නියමය ඒ ආකාරෙයන්ම වලංගු 
ෙවනවා. ගරු අගමැතිතුමනි, අධිකරණ ෙසේවෙය් ඉන්න 
විනිශ්චයකාරවරෙයකුට පුළුවන්, සන්නද්ධ හමුදා සාමාජිකෙයකුට 
පුළුවන්, සාම නිලධාරිෙයකුට පුළුවන් ඉල්ලා අස් ෙවලා තරග 
කරන්න. සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා හමුදාපති ධුරෙයන් ඉල්ලා 
අස් ෙවලා මාසයකින් මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණා. ඒක ෙම් රෙට් 
ස්වාභාවික යුක්තිෙය් මූල ධර්මයක්. ගරු අගමැතිතුමනි, ඉල්ලා අස ්
ෙවන ෙකනාටත් අවුරුද්දක් අතීතයට බලපාන විධියට නීති 
පැනවීෙමන් ඔහුෙග් ෙහෝ ඇයෙග් මූලික අයිතිවාසිකම්වල 
බරපතළ අර්බුදයක් නිර්මාණය වන බව සභාව විධියට අපි 
පිළිගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙමය නිවැරැදි කරන්න ඕනෑ. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අධිකරණයටත් යන්න බැරි නම්, පාර්ලිෙම්න්තුව 
කියන උත්තරීතර ආයතනය එය නිවැරැදි කරන්ෙන්ත් නැත්නම් 
ගරු අගමැතිතුමනි, එතැන පුරවැසියන්ෙග් බරපතළ පශ්නයක් 
නිර්මාණය ෙවනවා.  

එෙහම නම්, නාම ෙයෝජනා භාර ෙදන දිනෙය්දී ෙහෝ නාම 
ෙයෝජනා භාර ෙදන දිනයට අවම වශෙයන් මාසයකට ෙපර 
ෙමවැනි සංෙශෝධනයකින් ෙහෝ පුරවැසියන්ෙග් මූලික අයිතිය 
ආරක්ෂා කරන්න ඔබතුමා නායකත්වය ගන්නය කියන ඉල්ලීම 
තමයි මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය විධියට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු අගමැතිතුමා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මා හිතන හැටියට කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී ෙම් පශ්නය 

පිළිබඳව වාද කළා. ෙමහි කාරණා ෙදකක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 
එක කාරණයක් තමයි, ෙමතුමා කිව්ව හැටියට මූලික 
අයිතිවාසිකම් කඩවනවාය කියන එක. අනික් පැත්ෙතන්, ෙම් 
තුළින් එක කණ්ඩායමකට විෙශේෂ වරපසාද ලැෙබනවාය කියලා 
කිව්වා. ෙමතැන වැඩ කිරීම නිසා ජනතාවට මුදල් ලබා දීලා 
ඔවුන්ව ගන්න පුළුවන්. එම නිසා යම්කිසි කාල සීමාවක් 
වුවමනායි. එෙහම නැත්නම් අනික් අෙප්ක්ෂකයන්ට -
 ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරයකු ආවත්, හමුදාපතිවරයකු 
ආවත් ඒ අයට- අවාසියක් වනවාය, එම නිසා එක සමානව 
සලකන්න වුවමනාය කියලා කිව්වා. අන්තිමට ෙම් සභාව ගත් 
තීරණයට තමයි නීතිය අනුව ඔබතුමාට අත්සන් කරන්න සිදු 
වුෙණ්. ෙම් මූල ධර්ම ෙදක සම්බන්ධෙයන් වාද ෙවලා ෙම් සභාව 
තීරණයක් ගත්තා. ඒකයි මා කියන්ෙන්, ෙම්වා ආපසු ෙවනස් 
කරන්න යනවා නම් පක්ෂ නායකයින් සමඟ සාකච්ඡා කරලා 
යම්කිසි ෙදයක් කරන්න සිදු ෙවයි කියලා. එෙහම නැතුව තනියම 
මට ෙම් කටයුතු කරන්න බැහැ. මට පුළුවන්, පක්ෂ නායකයින්ෙග් 
රැස්වීමක සභාපතිකම ෙදන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙදවන අතුරු පශ්නය. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නයට ෙපර ෙම් කාරණය ගරු 

අගමැතිතුමාට ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. ගරු අගමැතිතුමනි, -
[බාධා කිරීම්] සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව් සභාපතිවරයාට, ෙම් 
සියලුම ෙකොට්ඨාසවල මුදල් ෙවන් කිරීමට තීරණය කරන 
ෙකනාට පාෙද්ශීය සභාවට ඡන්දය ඉල්ලන්න පුළුවන්. [බාධා 
කිරීම්] සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව් සභාපතිවරයාට. හැබැයි ඔහු 
තමයි, මුදල් ෙවන් කිරීම්, සහනාධාර ෙබදා හැරීම් පිළිබඳ සියලුම 
තීරණ ගන්නා පුද්ගලයා බවට පත් වන්ෙන්.  ඔහුට තහනමක් 
නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගැටලුව විසඳීම සඳහා ඔබතුමා 
නායකත්වය ෙදන්න.  

මෙග් ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය ෙම්කයි. ගරු අගමැතිතුමනි, 
ෙබෝනස් මන්තී ධුරය පිළිබඳවත් මා කියන්න ඕනෑ. ගරු 
කථානායකතුමනි, අපට ෙම් කරුණු සංඛ්යා ෙල්ඛන සහිතව ඔප්පු 
කරන්න පුළුවන්; ගණිතෙයන් ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. [බාධා 
කිරීම්] කිසියම් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක්, පාවිච්චි කරනු ලැබූ මුළු 
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාෙවන් සියයට 50ට වඩා අරෙගන තිෙබන 
අවස්ථාවකදී පවා අදාළ පළාත් පාලන ආයතනෙය් බහුතර    
මන්තී ධුර සංඛ්යාව ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැති අවස්ථා 
තිෙබනවා. අපට ඒක ඔප්පු කරන්න පුළුවන්, ගරු අගමැතිතුමනි, 
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ගරු කථානායකතුමනි. වලංගු ඡන්දවලින් සියයට 50ට වඩා 
අරෙගන තිබුණත්, මන්තී ධුරවලින් බහුතරය ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
මම විශ්වාස කරන විධියට, ඒ නිසා තමයි  හිටපු ජනාධිපති 
ෙපේමදාස මැතිතුමා එදා 1988 දී ඒ පනත ෙගනා ෙවලාෙව් ෙබෝනස් 
මන්තී ධුරයක් දුන්ෙන්. එෙහම ක ෙළේ ඒ සභාවල තුලනය ආරක්ෂා 
කර ගන්නයි.  

ෙම්කට සම්බන්ධ ෙද්ශපාලන සංකල්ප ෙගොඩක් ඇති. ෙම් හා 
සම්බන්ධ තවත් පනත් ෙකටුම්පත් තුනක් ඉදිරිපත් කරන්න 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා අපට කල් නැතුවා ෙනොෙවයි. මූලික 
අයිතිවාසිකම් කඩවීමක් ෙවලා තිෙබනවාය කියලා ඔබතුමන්ලා 
පිළිගන්නවා නම්,  සභාවක්  පවත්වා ෙගන යෑෙම්දී බරපතළ 
ගැටලුවක් මතුවනවා කියලා ඔබතුමන්ලා පිළිගන්නවා නම්, ෙම් 
සභාවට අවශ්ය නම් ඒවා නිවැරදි කරන්න කාලය පිළිබඳ පශ්නයක් 
නැහැ. කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා අහනවා, මැතිවරණය කල් දමන්නද 
හදන්ෙන් කියලා. අපට අවුරුදු ෙදක හමාරක් ෙම් සුළඟිල්ල දම් 
පාට කරගන්න බැරිව සිටිෙය්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා මෙග් 

නම සඳහන් කළා. එදා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට 
ඡන්දය දීෙමන් වැළකී සිටියා. එෙහම නම් ඇයි එදා 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට විරුද්ධව ඡන්දය  
දුන්ෙන් නැත්ෙත්? 

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

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එදා ඔබතුමන්ලා ඡන්දය දීෙමන් වැළකී සිටියා. [බාධා කිරීමක්] 

එෙහම නම් විරුද්ධව ඡන්දය ෙදන්න තිබුණා ෙන්.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඇයි, ඔබතුමන්ලා විරුද්ධව ඡන්දය ෙනොදුන්ෙන්?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
දැන් ඒවා වැඩක් නැහැ. අපි ඉක්මනට මැතිවරණය පවත්වමු. 

අපි මැතිවරණයට සූදානම්. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! 

ඒ පිළිබඳව පක්ෂ නායකයන් සමඟ සාකච්ඡා කරන බව ගරු 
අගමැතිතුමා කිව්වා. අපි ඒක එතුමාට භාර ෙදමු. දැන් ගරු 
අගමැතිතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න, ගරු මන්තීතුමනි.  

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුලින්ම මම එතුමාෙග් පශ්නෙය් 

පළමුවැනි ෙකොටසට පිළිතුරක් ෙදන්නම්. සභානායකතුමා මට ඒ 
ගැන කිව්වා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒක හරි. සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව් 
සභාපතිතුමා මුදල් ෙවන් කරන්ෙන් ගමකට යම්කිසි ෙදයක් 
කරන්නයි. ඒත් සමෘද්ධි නිලධාරියා මුදල් ෙවන් කරන්ෙන් ගෙම් 
ඉන්න ඡන්ද දායකයාටයි. ඒ ෙවනස තමයි ෙමතුමා කිව්ෙව්. ඒ 
ගැන මම ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම 
මන්තීතුමනි. නැත්නම් ඔබතුමන්ලා ෙදෙදනා ෙමතැන වාද 
කරන්න පටන් ගනියි.  

ෙබෝනස් කමය ගැනත් පක්ෂ නායකයන් අතෙර් විවිධ අදහස් 
තිබුණා. ෙමොකද, ෙම් 60යි 40 අනුපාතය නිසා -ෙක්වල කමයට 
වඩා බර ෙවලා තිෙබන නිසා-  සාමාන්ය මතය ෙවලා තිබුෙණ් 
ඒෙකන්ම ෙම් පශ්නය  විසඳා ගන්න පුළුවන් කියායි. අනික් අයෙග් 
මතය වුෙණ්, "නැහැ, ෙක්වල කමයට අමතරව ෙදන්න" කියන 
එකයි. ඉස්සර නම් ෙම් අවස්ථාව දීලා තිෙබන්ෙන් සම්පූර්ණ 
අනුපාත කමය අනුවයි. පාර්ලිෙම්න්තුවට එනෙකොට අනුපාත කමය 
අනුව හැම දිසත්ික්කයටම ෙබෝනස් එකක් දුන්නා. ඒත් පළාත් 
සභාවලට පළාෙතන් දිනන පක්ෂයට ෙබෝනස් ෙදකක් දුන්නා. 
ෙමහිදී මුලින් ෙයෝජනා ෙවලා තිබුෙණ් පාෙද්ශීය සභාවලට එකක් 
ෙදන්නයි. පස්ෙසේ හමීඩ් ඇමතිතුමා තමයි කිව්ෙව් සභාපති, 
උපසභාපති ෙදෙදනාටම දුන්නාම ෙබෝනස් එකක් ඇති ෙවයි 
කියලා. විවිධ කම තුනක් තමයි අනුගමනය කෙළේ. ඒත් ෙමතැන 
සාකච්ඡා වුෙණ් ෙම්කයි.    

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙක්වල කමෙයන් සියයට හැටක් එනවා. 
සියයට පණහක් ලැබුණු පක්ෂයකට යම් කිසි වාසියක් ෙවනවා, 
ෙවනදාට. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, අන්තිම තීරණය ආෙව් ෙබෝනස්  
එකක් ෙනොෙදන්න. ඒ ගැන විවිධ අදහස් ෙම් පක්ෂවල තිබුණා. 
ෙබෝනස්  එකක් ෙනොදී, ෙම් ඡන්දෙයන් පස්ෙසේ  ෙබෝනස්  එකක් 
නැත්නම් ෙදකක් ෙදන්න ඕනෑද කියා බලලා සංෙශෝධනයක් 
ෙගෙනන්න බලමු. ඒ ගැන විවෘතව හුඟක් අදහස් තිබුණා. 
අන්තිමට  ඔක්ෙකොම පක්ෂ තීරණය කළා, "හරි, එහම නම් ෙම් වර  
ෙබෝනස් එකක් වුවමනා නැහැ" කියලා.  එෙහත්, ෙබෝනස් එකක් 
ගැන අපි බලමු. ඊට පස්ෙසේ වුවමනා වුෙණොත් සංෙශෝධනය 
කරන්න පුළුවන්. ඇත්තවශෙයන්ම ෙම්ක අත්හදා බැලීමක්. ඒ 
නිසා ෙමහි අඩුපාඩුකම් තිෙබන්න පුළුවන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අගමැතිතුමනි, අෙප් ගරු මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාව  

ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්න.    

ඊළඟට, ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා.  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවධාන යට ෙයොමු  කරන 

පශ්නය ෙමයයි. 

(අ)   (i)  වවුනියාව දකුණ හා වැලිඔය ෙකොට්ඨාසෙය් 2010 
වර්ෂෙය් සිට  ෙම් දක්වා ෙකොන්තාත් පදනම මත 
ගුරු භවතුන් 167ෙදෙනක් අඛණ්ඩව ෙසේවෙය් 
නියුක්තව සිටින බවත්; 

      (ii)  2017 ෙපබරවාරි  07 වන දිනැති කැබිනට්  තීරණය 
අනුව, සේව්ච්ඡා ෙකොන්තාත් පදනම මත අර්ධ 

1119 1120 

[ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා] 
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කාලීන සිවිල් ආරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
අනුයුක්ත ගුරුවරුන් සථ්ිර කිරීමට අධ්යාපන 
ඇමතිවරයා ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පතිකාවට 
අනුමතිය ලද බවත්; 

 ඔබතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ)  (i)  පසුව 2017 මැයි  12 වන දින  නැවත සිදුවූ අමාත්ය 
මණ්ඩල පතිකා සංෙශෝධනය අනුව සේව්ච්ඡා 
ගුරුවරුන් පමණක් ගුරු සහායක තනතුෙර් 
පිහිටුවීමට අනුමතිය ලැබුණු බවත්, 

       (ii)  ඒ අනුව, 2013 සිට කිහිප අවසථ්ාවකදීම සේව්ච්ඡා 
සහායක ගුරුවරුන් ගුරු සහායක තනතුෙර් පිහිට 
වූ බවත්,   ඒ අනුව  උතුරු පළාෙත් ෙසේවය කරන 
ෙකොන්තාත් පදනම මත අර්ධකාලීන හා සිවිල් 
ආරක්ෂක ගුරු ෙසේවෙය් ෙසේවය කරන ගුරුවරුන්ට 
සහනයක් ෙනොවුණු  බවත්,   

   ඔබතුමා  දන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ඒ අනුව අසාධාරණයට ලක් වී ඇති ෙකොන්තාත් 
පදනම මත, අර්ධ කාලීන පදනම මත හා අෙනකුත් 
පදනම් මත ගුරු ෙසේවෙය් ෙසේවය කරන අය ගුරු 
සහායක තනතුෙර් පිහිටුවීමට පියවර ගන්ෙන්ද 
යන්නත් එතුමා ෙම් සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේනම්, ඒ මන්ද? 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමහි පසුබිම පැහැදිලි කිරීමට මට 
විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න. ගරු අගමැතිතුමනි, පාෙයෝගික 
වශෙයන් ෙමහිදී වැඩිෙයන්ම අසාධාරණයට ලක් වී තිෙබන්ෙන් 
උතුරු පළාෙත් ජීවත් වන කුඩා ජාතීන් වන සිංහල සහ මුස්ලිම් 
ජාතිකයන්. වවුනියාව දිස්තික්කයටම අදාළව ගත්ෙතොත් 2009 
වසෙරන් පස්ෙසේ -යුද්ධය අවසන් වීෙමන් පස්ෙසේ- සිංහල ස්ෙව්ච්ඡා 
ගුරුවරු හතර ෙදනාටයි පත්වීම් ලැබී තිෙබන්ෙන්. ඒක ලබා 
ගත්ෙතත් නඩු තීන්දුවකින්. ෙම්ෙක් ඉතාම බරපතළ ජාතිවාදී 
පදනමක් තිෙබනවා කියලා මම කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් 
පාෙයෝගිකත්වෙයන් ඉතා පැහැදිලි ජාතිවාදී බවක් ෙපෙනනවා.  
ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාෙග් ලිපිෙයහි සඳහන් ෙකොටසක් මා උපුටා 
දක්වන්න කැමැතියි. එතුමාත්  සඳහන් කරලා තිෙබනවා, අධ්යාපන 
ඇමතිතුමා 2017 ෙපබරවාරි මාසෙය්දී ඉදිරිපත් කරපු කැබිනට් 
පතිකාව අනුව කටයුතු කෙළේ නැති නිසා,  පසුව සිදු වූ අමාත්ය 
මණ්ඩල පතිකා සංෙශෝධනය අනුව  ෙම් තත්ත්වය ඇති වී තිෙබන 
බව. එතුමා ලියා තිෙබනවා, "වර්තමාන තත්ත්වය අනුව උතුරු 
පළාෙත් සේව්ච්ඡා ගුරුවරුන් පමණක් ස්ථිර කිරීෙමන්, එම 
ස්ෙව්ච්ඡා ගුරුවරුන්ෙගන් බහුතරය දවි ඩ ජාතිකයන් ෙව්" කියලා 
අපට එහි  කිසි ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් සිදු වනුෙය් සංහිඳියා 
සංකල්පයට පතිවරුද්ධ අදහසක් නිර්මාණය වීමයි. ෙම්වා 
ජාතිවාදීන් පාවිච්චි කරනවා. ඒ නිසා තමයි ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් 
කෙළේ. ෙමහි පසු බිම ෙම්කයි. ගරු අගමැතිතුමනි,  ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් තීන්දුව ෙමොකක්ද කියලා මම දැන 
ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
උතුරු හා නැ ෙඟනහිර පළාත්වල පැවති ගැටුම්කාරී තත්ත්වය 

ෙහේතුෙවන් එම පළාත්වල ෙසේවය කිරීමට කැමැති ගුරුවරුන් 
ෙනොමැති වීමත්, පත්වීම් ලබා උතුරු හා නැ ෙඟනහිර පළාත්වලට 
අනුයුක්ත කරන ලද ගුරුවරුන් වැඩ භාර ෙනොගැනීමත්, එම 
පෙද්ශවලින් ගුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා සුදුසුකම් ලත් පිරිස අඩු 
වීමත්, වැනි කරුණු මත එම පෙද්ශවල ෙකොන්තාත්, ස්ෙව්ච්ඡා සහ 
අර්ධ කාලීන පදනම යටෙත් ගුරුවරුන් ෙසේවෙය් ෙයොදවා 

තිෙබනවා. ගැටුම් පැවති සමෙය් ආරක්ෂක කටයුතුවල නියැලුණු 
සිවිල් ආරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් වැටුප් ලබන 
කණ්ඩායමක්ද එම පිරිසට ඇතුළත්ව සිටියා.  

ෙමම කරුණු සලකා බලා 2017 ජනවාරි මස 10වන දින 
අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් උතුරු පළාෙත් ස්ෙව්ච්ඡා පදනම හා 
ෙකොන්තාත් පදනම යටෙත් ෙසේවය කරන ලද මූලික සුදුසුකම් 
සපුරන ලද, 2009 මැයි 19වන දිනට වසර තුනක අඛණ්ඩ 
ෙසේවයක් සහිත ගුරුවරුන් ගුරු ෙසේවයට බඳවා ගැනීම සඳහා 
පතිපත්තිමය තීරණයක් ගනු ලැබුවා. එෙසේම එම ගුරුවරු අතරින් 
ෙවනත් රැකියාවල නියැෙළමින් අර්ධ කාලීනව ගුරු ෙසේවෙය් ෙයදී 
ඇති පිරිස සහ සිවිල් ආරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් වැටුප් ෙගවූ 
කණ්ඩායම ඔවුන්ෙග් නිත්ය ෙසේවාවන්ට මුදා හැරීමට ද අමාත්ය 
මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් තීරණය කළා. ෙකෙසේ වුවද, ෙමම අමාත්ය 
මණ්ඩල තීරණෙය් නිර්ණායක අනුව ගුරු ෙසේවයට බඳවා ගැනීමට 
සුදුසුකම් සපුරනු ලැබුෙව් ස්ෙව්ච්ඡා පදනම මත ෙසේවය කරන ලද 
ගුරුවරුන් 339ෙදෙනකු පමණි. ෙකොන්තාත් පදනම මත ෙසේවය 
කරන ලද ගුරුවරුන් කිසිෙවකු ෙම් යටෙත් සුදුසුකම් ලැබුෙව් 
 නැහැ. ඒ අනුව මවිසින් අමාත්ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන ලද 
2017 අෙපේල් 24 දිනැති සංෙද්ශය මඟින් ස්ෙව්ච්ඡා ගුරුවරුන්ෙග් 
වසර තුනක ෙසේවා කාලය ගණනය කරනු ලබන දිනය 2013 
ෙදසැම්බර් 31 ෙලස සංෙශෝධනය කරනු ලැබුවා. එමඟින් ගුරු 
ෙසේවයට බඳවා ගැනීමට සුදුසුකම් ලබන ස්ෙව්ච්ඡා ගුරුවරුන් 
සංඛ්යාව 676 දක්වා වැඩි වුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, දැනට උතුරු පළාත තුළ ෙකොන්තාත් 
පදනම මත ෙසේවය කරන ගුරුවරුන් සංඛ්යාව 167ක් ෙව්. ෙමම 
ගුරුවරුන් 167ෙදනාද, 2017.01.01 දින සිට කියාත්මක වන පරිදි 
ශී ලංකා ගුරු ෙසේවයට අන්තර්ගහණය කිරීම සඳහා මවිසින් 
2017.08.08 දිනැතිව අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශයක් ඉදිරිපත් කළා. 
අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් ෙම් වන විට එම  ෙයෝජනාව ද 
අනුමතෙකොට ඇති අතර, ඉදිරිෙය් දී ඔවුන් ගුරු ෙසේවයට 
අන්තර්ගහණය වීමට නියමිතයි. එෙසේම, ෙමම පතිපත්තිමය 
තීරණය මඟින් ආවරණය ෙනොවන ශී ලංකා ගුරු ෙසේවයට 
අන්තර්ගහණය වීමට මූලික සුදුසුකම් සපුරා ෙනොමැති, ස්ෙව්ච්ඡා 
හා ෙකොන්තාත් පදනම මත ගුරු ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින පිරිසටද යම් 
සහනයක් සැලසීමට ෙම් වන විට  කටයුතු ෙකෙරමින් පවතින බව 
අධ්යාපන අමාත්යාංශය විසින් මා ෙවත වාර්තාෙකොට තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ අනුව ෙමම ගැටලුෙව් දී සියලු 
පාර්ශ්වයන්ට සාධාරණයක් වන පරිදි කටයුතු කිරීමට අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය විසින් පියවර ෙගන තිෙබන බව අවසාන වශෙයන් 
කියන්න කැමැතියි.  

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

ෙමයයි.  ගරු අගමැතිතුමනි,  ඔබතුමා අෙගෝස්තු මාසෙය් සම්මත 
වුණාය  කියපු කැබිනට් තීරණය සම්මත වී තවම සති ෙදක තුනක් 
වැනි ෙකටි කාලයක් ගත වී තිෙබන නිසා, අපට ඒ පිළිබඳ 
අවෙබෝධයක් නැහැ.  එම කැබිනට් සංෙද්ශය අනුමත වී තිෙබන 
නිසා, එය public document එකක් නිසා එය ෙමම ගරු සභාවට 
සහ පශ්නය අසන මන්තීවරයා වශෙයන් මා හට  ලබා ෙදන්න 
කියලා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. එම කැබිනට් සංෙද්ශය 
දැකලා නැති නිසායි මම ෙම් පශ්නය අහන්ෙන්. 2013 වර්ෂෙය් 
සිට කියන එක තර්කානුකූලයි.  ෙමොකද, සමහර පෙද්ශවල පාසල් 
නැවත  පටන් ගත්ෙත් යුද්ධය අවසන් වුණාට පසුවයි කියන එක 
ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති, ගරු අගමැතිතුමනි.  ගුරුවරු ෙසේවයට 
ආෙව් ඊට පසුවයි. එම නිසා 2013 කියන වර්ෂය තමයි 
තර්කානුකූල වන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නමුත්, ෙම් මඟින් ෙකොට්ඨාස 4ටම සහනයක් ලැෙබනවාද 
කියලා මා දැනගන්න කැමැතියි. ස්ෙව්ච්ඡා ගුරුවරුන්ට සහනයක් 
ලැබිලා තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් කැබිනට් පතිකාව අනුව 
ෙකොන්තාත්, අර්ධ කාලීන සහ සිවිල් ආරක්ෂක කියන ඉතිරි 
කණ්ඩායම් තුනටම සහනයක් ලැෙබනවා කියලා ඔබතුමාට 
සහතිකයක් ෙදන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒ පිළිබඳ කරුණු දැනට මට ලැබී නැහැ. නමුත්, අධ්යාපන 

අමාත්යාංශ ය හරහා මා ඔබතුමාට සම්පූර්ණ වාර්තාවක් 
ලබාෙදන්නම්. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු අගමැතිතුමනි, මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ඔබතුමාට 

ඉදිරිපත් කරන්න මා කැමැතියි. ෙමහි පැහැදිලි ජාතිවාදී පැත්තක් 
තිෙබනවා කියලා මිනිස්සු දකිනවා. විෙශේෂෙයන්ම උතුරු පළාෙත් 
මහ ඇමතිවරයා සම්බන්ධව සිංහල සහ මුස්ලිම් ජනතාව තුළ 
තිෙබන ආකල්පය ෙමොකක්ද කියලාත් ඔබතුමා දන්නවා. ඒක 
සුබවාදී හා සංහිඳියාවට පක්ෂ එකක් ෙනොෙවයි. එම නිසා ෙමය 
පැහැදිලිවම ජාතිවාදී තීරණයක් ෙලස තමයි උතුෙර් ජීවත් වන 
සිංහල සහ මුසල්ිම් ජනතාව දකින්ෙන්. අපි කිසිෙසේත්ම ජාතිවාදී 
පදනමකින් කටයුතු කරන පක්ෂයක් ෙනොෙවයි. නමුත්, 
ආණ්ඩුකාරතුමාෙග් නිෙව්දනය අරෙගන බලන්න. අධ්යාපන 
ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ පළමුවැනි කැබිනට් පතිකාවත් ෙම්ක 
අධ්යයනය කරලා ඉදිරිපත් කරපු එකක්. ඒකත් අරෙගන බලන්න. 
ඒ නිසා ෙමහි ඉතිරි වී තිෙබන ගැටලු තිෙබනවා නම්, ඔබතුමා 
විෙශේෂ මැදිහත්වීමක් කරලා, වහාම ඒ අයෙග් අයිතිවාසිකම් 
ලබාදීලා ගුරු ෙසේවයට අන්තර්ගහණය කරන්නය කියන ඉල්ලීම 
තමයි නැවත අවධාරණය කරන්න තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
කිසිම ජනවාර්ගික පදනමක් උඩ ෙමය කියාත්මක කරන්න අපි 

ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. අධ්යාපන අමාත්යතුමාත් ෙමතැන ඉන්නවා. 
එම සම්පූර්ණ වාර්තාව ලබා දුන්නාට පස්ෙසේ කවුරුන් ෙහෝ 
ෙකෙනකුට අසාධාරණයක් ෙවනවා කියලා හිතුෙණොත් ඒවාට 
අදාළ පියවර ගන්න කියලා අපි එතුමාට කියන්නම්. 
      

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ெகௗரவ பிரதம 

அைமச்சாிடம் பின்வ ம் ேகள்விையக் ேகட்கின்ேறன்.  

வட மாகாணத்ைதச் ேசாந்்த பல்ேவ  பிரேதசங்க க்குத் 
திடீர் மரண விசாரைண அதிகாாிகள் நியமிக்கப் 
படாைமயினால் மக்கள் பல்ேவ  சிரமங்க க்காளாகி 
வ கின்றனர். குறிப்பாக, இப்பிரேதசங்களில் திடீர் 
விபத் க்கள் உள்ளிட்ட ஏைனய காரணங்களினால் அகால 
மரணங்கள் ஏற்ப ம் பட்சத்தில் பிேரதப் பாிேசாதைன 

ேமற்ெகாண் , இறந்த உடைல உறவினர்களிடம் 
ஒப்பைடப்பதற்கு அதிக காலம் எ க்கும் நிைல காணப் 
ப கின்ற . உதாரணமாக, ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தின் 

க்காய் மற் ம் மாந்ைத கிழக்கு ஆகிய பிரேதச ெசயலகப் 
பிாி கைளக் குறிப்பிடலாம். இப்பிரேதசங்களில் திடீர் 
மரணங்கள் ஏற்ப கின்றேபா  மரண விசாரைண அதிகாாிகள் 
ெவளிப் பிரேதசங்களி ந்  வ வதற்கு 24 மணித் 
தியாலயங்கள் கடக்கின்ற சந்தர்ப்பங்க ம் ஏற்ப வ ண் .  

ேம ம், மல்லாவி ேபான்ற ம த் வமைனகளில் பிேரத 
அைறக க்கு குளி ட்டல் வசதிகள் ேபான்றன காணப் 
படாைமயினால் பிேரதங்கைளப் பா காக்க யாத 
நிைலைம ம் காணப்ப கின்ற .  

அதன் பிரகாரம், வட மாகாணத்தில் திடீர் மரண 
விசாரைண அதிகாாிகள் நியமிக்கப்பட் ராத பிரேதசங்க க்கு 
அவர்கைள நியமிக்க ெகௗரவ பிரதமர் அவர்கள் நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா? 

வட மாகாணத்தில் உள்ள ைவத்தியசாைலகளில், பிேரத 
அைறக க்கு குளி ட்டல் வசதிகள் இ்ல்லாத ைவத் 
தியசாைலக க்கு அவ்வசதிகைளப் ெபற் க்ெகா க்க 
நடவ க்ைக மா? 

மரண விசாரைண அதிகாாிகைள நியமிக்கும் நைட ைற 
பற்றி ம் அதற்கான தைகைமகள் பற்றி ம் ெகௗரவ பிரதமர் 
அவர்கள் ெதளி ப த் வரா? 

வட மாகாணத்தில் காணப்ப கின்ற திடீர் மரண 
விசாரைண அதிகாாிகளின் ெவற்றிடங்க க்கு உாியவர்கைள 
நியமிப்பதற்கு எப்ேபா  நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம் என்பைத 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
දැනට උතුරු පළාෙත් හදිසි මරණ පරීක්ෂකවරුන්ෙග් හිඟයක් 

පවතින බව අපට වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ තුළින් අපහසුතා සිදු 
වන බව ගරු මන්තීතුමිය කිව්වා. අපි ඒක පිළිගන්නවා. ෙම්ක 
කාලයක් තිස්ෙසේම තිබුණු පශන්යක්. ඒ අනුව කඩිනමින් එම 
පුරප්පාඩු පිරවීමට කටයුතු කරන ෙලස මා නව අධිකරණ 
ඇමතිතුමියට උපෙදස් ලබා දුන්නා.  ගරු මන්තීතුමියනි, මා ගරු 
ඇමතිතුමියට කියන්නම්,  ෙමොන දිනවලද ෙම් වැඩ කටයුත්ත 
කරන්ෙන් කියලා ඔබතුමියට දැනුම් ෙදන්න කියලා.  

ෙමම මාසය අවසන් වීමට පථම හදිසි මරණ පරීක්ෂකවරුන් 
බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීෙම් නිෙව්දනය ගැසට් පතෙය් 
පළ ෙකොට බඳවා ගැනීම් ආරම්භ කරන බව අධිකරණ 
අමාත්යාංශෙයන් මා ෙවත වාර්තා ෙකොට තිෙබනවා. මා දැන් ගරු 
ඇමතිතුමියට කියන්නම්, ගරු මන්තීතුමියටම ෙම් කරුණු සඳහන් 
කරන්න කියලා.  

හදිසි මරණ පරීක්ෂක පත් කිරීෙම් කමෙව්දය වන්ෙන්, ගැසට් 
පතෙය් අයදුම්පත් කැඳවීෙම් නිෙව්දනය පළ ෙකොට මූලික සුදුසුකම් 
සපුරනු ලබන අයදුම්කරුවන් ව හගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට 
භාජනය ෙකොට, වැඩිම ලකුණු ලබා ගන්නා අයදුම්කරුවන් 1979 
අංක 15 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංගහ පනෙත් 108 වගන්තිය 
යටෙත් අධිකරණ විෂයභාර ඇමතිවරයා විසින් අදාළ 
ෙකොට්ඨාසවල හදිසි මරණ පරීක්ෂක ෙලසින් පත් කිරීමයි. එහිදී 
පහත සඳහන් මූලික සුදුසුකම් සලකා බලනු ලබනවා. 
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1.  ශී ලංකාෙව් පුරවැසියකු වීම; 

2. පත්වීම අෙප්ක්ෂා කරන පෙද්ශෙය් පූර්වාසන්න වසර 02 
තුළ සථ්ිර පදිංචිකරුවකු වීම; 

3. අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනට වයස අවුරුදු 30ට 
ෙනොඅඩු හා අවුරුදු 62ට ෙනොවැඩි වීම; 

4. අධ්යයන ෙපොදු සහතික පත උසසේපළ විභාගෙය්දී එකවර 
විෂයන් තුනක් සමත්ව තිබීම; 

5. මනා චරිතයකින් හා යහපත් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වයකින් ෙහබි 
අෙයකු වීම;  

6. අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දින වන විට රජෙය් ෙහෝ 
පළාත් සභා ෙහෝ පළාත් පාලන අරමුදලකින් වැටුපක් ෙහෝ 
දීමනාවක් ලබන තැනැත්ෙතක් ෙහෝ රාජ්ය සංසථ්ාවල හා 
සමූපකාර සමිතිවල ෙසේවකෙයක් ෙහෝ අධ්යක්ෂ මණ්ඩල 
සාමාජිකෙයක් ෙහෝ ෙනොවීම; 

7. පාර්ලිෙම්න්තු ෙහෝ පළාත් සභා මන්තීවරයකු ෙහෝ පළාත් 
පාලන ආයතන සභිකයකු ෙනොවීම. 

ගරු කථානායකතුමනි, උතුරු පළාෙත් එක් ශික්ෂණ 
ෙරෝහලක් ද, දිස්තික් මහ ෙරෝහල් 04ක් හා මූලික ෙරෝහල් 07ක් 
පවතින අතර ෙම් අතරින් කයිට්ස්, මුලන්කාවිල්, මාන්කුලම් හා 
ෙසට්ටිකුලම් යන මුලික ෙරෝහල් 04හි හැර අෙනක් සියලුම 
ෙරෝහල්වලට ශීතාගාර පහසුකම් සහිත මෘත ශරීරාගාර  ලබා දී 
තිෙබනවා. ඉතිරි ෙරෝහල් 04 සඳහා ද කඩිනමින් ශීතාගාර 
පහසුකම් ලබා දීමට අවශ්ය පියවර ගන්නා ෙලස මා ගරු ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යතුමාට උපෙදස් ලබා දුන්නා. 

 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகௗரவ பிரதம அைமச்சர் அவர்கேள, என  ேமலதிகக் 

ேகள்வி என்னெவனில், நீங்கள் குறிப்பிட்ட பிரமாணங்க க்கு 
அைமய, நான் திடீர் மரண விசாரைண அதிகாாி பதவிக்குத் 
தகுதியானவர்கள் இ வாின் விண்ணப்பங்கைளச்  சமர்ப்பித் 
தி க்கிேறன். அதாவ , கடந்த 2016ஆம் ஆண்  10ஆம் மாதம் 
31ஆம் திகதி தி . தவராஜா அவர்க ைடய விண்ணப் 
பத்ைத ம்  2017ஆம் ஆண்  05ஆம் மாதம் 01ஆம் திகதி தி . 
சந்திரகுமார் அவர்க ைடய விண்ணப்பத்ைத ம் சமர்ப்பித் 
தி க்கிேறன். எனி ம், இ வைர இ ெதாடர்பில் எ வித 
நடவ க்ைக ம் எ க்கப்படவில்ைல. எனேவ, இவ்வாறான 
தகுதியானவர்கைள மிக விைரவாக இப்பதவிக்கு நியமிப் 
பதற்கு தாங்கள் ஆவன ெசய்யேவண் ெமன்  மிக ம் 
தயவாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி!  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
තවරාජා සහ චන්දකුමාර් ගැන මා අධිකරණ අමාත්යාංශෙයන් 

ෙසොයා බලා දැනුම් ෙදන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න. [බාධා කිරීම්] 

විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා රැස්වීමට සහය ෙදන්න. 
ඔබතුමන්ලා නැඟී සිටීම නිසා රැස්වීමට බාධා පැමිෙණනවා. 
විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරුනි, කරුණාකර වාඩි ෙවන්න.  

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 1 -119/'15- (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.  
 
 

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

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, 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 3 -1622/'17- (1), ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා.  
 
 

ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage)  
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
 

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, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

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

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 5 -1642/'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.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

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

මාරවිල ෙරෝහල : ෙසේවක සංඛ්යාව 
மாறவில ம த் வமைன: பணியாளர் எண்ணிக்ைக 

MARAWILA HOSPITAL: NUMBER OF EMPLOYEES 
 

1670/’17 
6. ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 

(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) වයඹ පළාත් සභාව යටෙත් පාලනය වන මාරවිල 
ෙරෝහෙල් ෙම් වන විට ෙසේවෙය් නියුතු ෙසේවක 
සංඛ්යාව, තනතුරු අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 (ii) ෙමම ෙරෝහල තවදුරටත් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 
අමාත්යාංශය ගනු ලබන කියා මාර්ග කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) வடேமல் மாகாண சைபயின் கீழ் இயங்கி வ ம் 
மாறவில ம த் வமைனயில் இன்றளவில் 
கடைமயாற் ம் பணியாளர்களின் எண்ணிக்ைக 
பதவிக க்கைமய தனித்தனியாக யா  
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ம த் வமைனைய ேம ம் அபிவி த்தி 
ெசய்ய அைமச்சு எ க்கவி க்கும் 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the  Minister of Health, Nutrition and 

Indigenous Medicine: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately on the basis of designation, the 
number of employees working at the 
Marawila Hospital which is governed under 
the North-Western Provincial Council; and 

 (ii) the action that will be taken by the Ministry 
to develop this hospital further? 

(b) If not, why? 

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

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) (i) 

 

 (ii) 2016 වර්ෂය 

 1. හදිසි අනතුරු පතිකාර ඒකකයක් සහිත වාට්ටු 
සංකීර්ණයක් ඉදි කිරීම (පළමු අදියර) පළාත් සභා 
නිශච්ිත පතිපාදන)  - රුපියල් මිලියන 15.3 

 2. මාතෘ ශල්යාගාරය ඉදි කිරීම (පළාත් සභා නිශච්ිත 
පතිපාදන)   - රුපියල් මිලියන   1.9 

 3. ෙරෝහෙල් ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු සඳහා යාබද 
ඉඩමක් මිලදී ගැනීම (පළාත් සභා නිශච්ිත 
පතිපාදන)  - රුපියල් මිලියන 15.0 

 4. වාට්ටු සහ වැසිකිළි අලුත්වැඩියා කිරීම (ෙදවන 
ෙසෞඛ්ය සංවර්ධන ව්යාපෘතිය)  

    - රුපියල් මිලියන 02.5 

 5. ෙල් බැංකු ෙසේවාව වැඩි දියුණු කිරීම (ෙර්ඛීය 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය) - රුපියල් මිලියන 06.3 

තනතුර සංඛ්යාව 

ෛවද්ය අධිකාරි     0 

විෙශේෂඥ  ෛවද්ය නිලධාරි    09 

ෛවද්ය නිලධාරි    88 

දන්ත ෛවද්ය නිලධාරි    05 

සහකාර ෛවද්ය නිලධාරි/ ලියා පදිංචි 
ෛවද්ය නිලධාරි 

   04 

ෙහද නිලධාරි විෙශේෂ ෙශේණිය     01 

ෙහද නිලධාරි (ෙරෝහල් ෙසේවා)   10 

ෙහද නිලධාරි 131 

පරිපාලන නිලධාරි   01 

ෛවද්ය රසායනාගාර කාර්මික විද්යාඥ   08 

ඖෂධෙව්දී   09 

ෙභෞත චිකිත්සක   02 

විකිරණ ශිල්පී   02 

ඛන්තු ෙර්ඛන සටහන්කරු   02 

අක්ෂි තාක්ෂණෙව්දී   02 

මහජන ෙසෞඛ්ය රසායනාගාර ශිල්පි   02 

පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා නිලධාරි   11 

ෛවද්ය ෙල්ඛන නිලධාරි   01 

සැලසුම් හා වැඩසටහන් සහකාර   01 

සංවර්ධන නිලධාරි   03 

රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර   06 

ඖෂධ සංෙයෝජක   04 

ෙරෝහල් සුළු ෙසේවා පාලක   05 

දුරකථන කියාකරු   01 

උපස්ථායක   21 

විදුලි කාර්මික   01 

රියදුරු   03 

ෙසෞඛ්ය කාර්ය සහායක(සාමාන්ය)   06 

ෙසෞඛ්ය කාර්ය සහායක(කණිෂ්ඨ)   71 

මුළු ෙසේවක සංඛ්යාව 410 

1127 1128 



2017 සැප්තැම්බර් 06  

 6. ෛවද්ය උපකරණ මිලදී ගැනීම (ෙර්ඛීය ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශය)    -  රුපියල් මිලියන 40.0 

  එකතුව - රුපියල් මිලියන 81.0 
 

  2017 වර්ෂය 

 1. හදිසි අනතුරු පතිකාර ඒකකයක් සහිත වාට්ටු 
සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීම (ෙදවන අදියර) (පළාත් 
සභා නිශච්ිත පතිපාදන)     - රුපියල් මිලියන 15.3 

 2. හදිසි අනතුරු පතිකාර ඒකකයක් සහිත වාට්ටු 
සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීම (ෙතවන අදියර) (ෙර්ඛීය 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය)       - රුපියල් මිලියන 40.0 

 3. ෙරෝහල් පමුඛ සැලැසම් සැකසීම (ෙදවන ෙසෞඛ්ය 
සංවර්ධන ව්යාපෘතිය)      - රුපියල් මිලියන 10.0 

  එකතුව      - රුපියල් මිලියන 65.3 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, සංඛ්යා දත්ත ඇතුළත්ව දීර්ඝ පිළිතුරක් 

ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මම ගරු ඇමතිතුමාට ෙබෙහවින්ම 
ස්තුතිවන්ත වනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙරෝහලක 
ෙසෞඛ්ය කාර්ය සහායක නිලධාරින්ෙගන් තමයි අෙනක් අයට උදවු 
කිරීමට ෙලොකු සහායක් ලැෙබන්ෙන්. ඒ ගැන මට දැන ගන්න 
පුළුවන්ද? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙසෞඛ්ය කාර්ය සහායක (කනිෂ්ඨ) තනතුෙර් 

71 ෙදෙනක් ඉන්නවා. ෙසෞඛ්ය කාර්ය සහායක (සාමාන්ය) 
තනතුෙර් 06 ෙදෙනක් ඉන්නවා.  

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ෙරෝහෙල් දැනට ෙසෞඛ්ය කාර්ය 

සහායක (සාමාන්ය) තනතුෙර් ඉන්ෙන් ෙසේවකයන් 06 ෙදනයි. 
විෂය භාර ගරු ඇමතිතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව් නැති නිසා මම අහන 
පශ්නවලට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමාට ෙමතැනදී 
පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න බැරි ෙවයි. මම ෙම් පෙද්ශෙය් සාමාන්ය 
පුද්ගලෙයක් විධියටත්, කාලයක් ගත කරපු ෙකෙනක් හැටියටත්, 
ඒ වාෙග්ම ෙම් පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන ෙද්ශපාලනඥයකු 
විධියටත් මාරවිල මූලික ෙරෝහල ගැන කථා කරන්න අයිතියක් මට 
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, මම පශ්න ෙදකක් අහන්ෙන් 
නැතිව එක පශ්නයක් පමණක් අහන්නම්. ඔබතුමා ඒ ෙකෙරහි 
අවධානය ෙයොමු කරලා මට කාලය ටිකක් ලබා ෙදන්න. මාරවිල 
මූලික ෙරෝහල නාත්තන්ඩිය සහ ෙවන්නප්පුව කියන ආසන 
ෙදෙක්ම ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය ඉහළ නංවන්න විශාල 
ෙසේවාවක් සිදු කරන ෙරෝහලක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, 2016 අවුරුද්ෙද් මාරවිල මූලික 
ෙරෝහෙලන් ෙරෝගීන් 120,000කට වඩා සායනික පතිකාර ලබා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, බාහිර ෙරෝගී අංශෙයන් ෙරෝගීන් 
140,000කට වඩා පතිකාර ලබා තිෙබනවා. 2016 අවුරුද්ෙද් 
44,000කට වඩා වැඩි ෙරෝගීන් පිරිසක් ෙම් ෙරෝහෙලන් ෙන්වාසික 
පතිකාර ලබා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, නමුත් ෙසෞඛ්ය කාර්ය 
සහායක (සාමාන්ය) තනතුෙර් ෙසේවකයන් 35ෙදෙනක් සිටිය යුතු 
වුවත්, දැනට ඉන්ෙන් ෙසේවකයන් 06ෙදනයි. ඒ කියන්ෙන්, 

දැනටත් ෙම් තනතුෙර් පුරප්පාඩු 29ක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, 
රසායනාගාර සහායක ෙදෙදෙනක් ෙම් ෙරෝහලට ඇතුළත් විය 
යුතුයි. ඒ පුරප්පාඩු ෙදකම තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, වාට්ටු ලිපිකරු 
පුරප්පාඩු ෙදකක් තිෙබනවා. ෙම් විධියට ගත්තාම මාරවිල මූලික 
ෙරෝහෙල් පධාන බාහිර කටයුතු සහ ෙරෝහල් අභ්යන්තර කටයුතු 
සම්බන්ධීකරණය කරන සාමාන්ය ෙසේවකයන් 36 ෙදෙනකුෙග් 
පුරප්පාඩු තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් පුරප්පාඩු ඉක්මනින් පුරවලා 
විශාල පිරිසක් භාවිත කරන මාරවිල මූලික ෙරෝහෙල් 
ගුණාත්මකභාවය වැඩි කරගන්න, වර්ධනය කරගන්න අපට 
අවශ්ය බව තමයි ගරු ඇමතිතුමාට පකාශ   කරන්න තිෙබන්ෙන්. 
 පසු ගිය අවුරුද්ෙද්ත්, ෙම් අවුරුද්ෙද්ත් මාරවිල මූලික ෙරෝහල 
ෙවනුෙවන් විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිබීම ගැන අපි ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශයට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. දැනට රුපියල් මිලියන 55ක් 
පමණ වියදම් කරමින් වාට්ටු සංකීර්ණයක් ඉදිෙවමින් පවතිනවා. 
ඒ වාෙග්ම, කලින් සඳහන් කළ ඉඩම ලබා ගැනීෙම්ත් පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ඒ ඉඩම ලබා ගැනීමට මුදල් ෙවන් වුණා කියලා 
කිව්වාට, අවුරුදු 7ක, 8ක කාලයක් තිස්ෙසේ ඒ මුදල්වලට ෙවච්ච 
ෙදයක්වත්, ඉඩම ලබා ගත්ත තැනක්වත් නැහැ. ෙම් ෙරෝහල 
දිස්තික්කෙය් ආසන ෙදකක ජීවත් වන අහිංසක අසරණ 
මිනිස්සුන්ෙග් ජන ජීවිත ආරක්ෂා කරන්න තිෙබන ෙරෝහලක් බව 
ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාට දැනුම් ෙදන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ස්තුතියි.  

 

ලාහුගල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය: විසත්ර 
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7. 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, ලාහුගල පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය පිහිටුවන ලද දිනය කවෙර්ද; 

 (ii) ඒ සම්බන්ධෙයන් නිකුත් කරන ලද ගැසට් 
නිෙව්දනෙය් පිටපතක් සභාගත කරන්ෙන්ද; 

 (iii) එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය මඟින් 
ආවරණය වන සම්පූර්ණ භූමි පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එහි ගාම නිලධාරි වසම් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම නිලධාරි වසම්වල අංකයන් හා නාමයන් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය පිහිටුවීෙම්දී 
නිල වශෙයන් සීමා නිර්ණය කිරීමක් සිදුවී තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳව විසත්ර කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) (i) එකී 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;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙන්ද?  

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) அம்பாைற மாவட்டத்தில், லாஹுகல பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி  தாபிக்கப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அ  ெதாடர்பாக ெவளியிடப்பட்ட வர்த்தமானி 
அறிவித்த ன் பிரதிெயான்ைறச் சைபயில் 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் உள்ளடங் 
குகின்ற ெமாத்த நிலப்பரப்  எவ்வளெவன் 
பைத ம் 

 (iv) அதன் கிராம அ வலர் பிாி களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) அக்கிராம அ வலர் பிாி களின் உத்திேயாக 
ர்வ இலக்கங்கள் மற் ம் ெபயர்கள் யாைவ 

என்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  தாபிக்கப் 
ப ைகயில் உத்திேயாக ர்வமாக எல்ைல 
நிர்ணய நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  ெதாடர்பான விபரங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  பிரேதச ெசயலகத் க்குாிய கிராம 
அ வலர் பிாி களில் ஏேத ம் கிராம அ வலர் 
பிாிவின்/பிாி களின் நி வாக நடவ க்ைககள் 
அல்ல  வழிநடத்தல் நடவ க்ைககள் ேவ  
பிரேதச ெசயலகங்களின் லம் ேமற்ெகாள்ளப் 
ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அக் கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெபயர்கள், உத்திேயாக ர்வ இலக்கங்கள் 
உள்ளிட்ட விபரங்கைள சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Home Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

(i) the date on which the Lahugala 
Divisional Secretary's Division in 
Ampara District was established; 

(ii) whether a copy of the Gazette 
Notification issued in that regard will 
be tabled in this House; 

(iii) the total extent of land coming under 
the aforesaid Divisional Secretary's 
Division; 

(iv) the number of Grama Niladhari 
Divisions in the aforesaid Divisional 
Secretary's Division; and 

(v) the names and numbers of the 
aforesaid Grama Niladhari Divisions? 

(b) Will he also inform this House- 

(i) whether an official delimitation was 
carried out when establishing the 
aforesaid Divisional Secretary's 
Division; and 

(ii) if so, the details of it? 

(c) Will he state- 

(i) whether the administrative activities 
or management of any Division/
Divisions out of the aforesaid Grama 
Niladhari Divisions coming under the  
Divisional Secretariat  mentioned 
above is carried out by some other 
Divisional Secretariats; and 

(ii) if so, whether the information 
including the names, numbers of the 
aforesaid Grama Niladhari Divisions 
will be submitted?  

(d) If not, why? 
 

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

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i) 1993.02.28 වන දින. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ෙහක්ෙටයාර 84,077.9යි. 

 (iv) 12යි. 

 (v) 

 
(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) හඳුනාගත් ගාම නිලධාරි වසම් 12ට අයත් සීමාව 
ෙව්. 

අනු 
අංකය 

ගාම නිලධාරි 
වසම් අංක 

ගාම නිලධාරි 
වසෙමහි නම 

01 පී.පී. 02 පානම දකුණ 

02 පී.පී. 03 පානම බටහිර 

03 පී.පී. 04 පානම උතුර 

04 පී.පී. 05 පානම මධ්යම 

05 පී.පී. 06 ශාස්තෙවල 

06 පී.පී. 07 පන්සල්ෙගොඩ 

07 පී.පී. 08 ෙද්වාලෙගොඩ 

08 පී.පී. 09 ලාහුගල 

09 පී.පී. 10 පැරණි ලාහුගල 

10 පී.පී. 11 හුලන්නුෙග් 

11 පී.පී. 12 හුලන්නුෙග් 
බටහිර 

12 පී.පී. 13 කඳහිඳගම 
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(ඇ) (i) නැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
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) 
ගරු මන්තීතුමා, අතුරු පශ්න තිෙයනවාද? 

 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
නැහැ. 

 
අයහපත් කාලගුණය නිසා හානි වූ වී වගාව : වන්දි 
சீரற்ற காலநிைலயால் பாதிப் ற்ற ெநற்ெசய்ைக:  

இழப்பீ  
 PADDY CULTIVATION  DESTROYED DUE TO BAD WEATHER: 

COMPENSATION  
  1691/’17 

8. ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා  
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) වී වගාෙවහි නිරතව සිටින ෙගොවීන්ට පසුගිය රජය 
සමෙය් සහන මිලට ෙපොෙහොර ලබාදීෙම්දී, 
ෙගොවීන් ෙපොෙහොර කිෙලෝ 50ක් සඳහා කුඹුරු 
රක්ෂණය ෙවනුෙවන් රුපියල් 150/-ක් බැගින් 
ෙගවූ බවත්; 

 (ii)  ඉහත රක්ෂණ මුදල ෙගවූ ෙගොවීන්ෙග්, කුඹුරු 
හානිවූ විට ඒ සඳහා වන වන්දි මුදල් පහසුෙවන් 
ලබාගත් බවත්; 

 (iii) වර්තමානෙය් ඉහත සඳහන් රක්ෂණ මුදල් 
අයකිරීෙම් කමෙව්දය කියාත්මක ෙනොවන බවත්; 

 (iv)  මෑතක සිට ෙනොකඩවා සිදුවන කාලගුණ 
ෙවනසව්ීම් ෙහේතුෙවන් වී වගාවට  සිදුවන විශාල 
හානි සම්බන්ධෙයන් ෙගොවීන්ට වන්දි මුදල් ලබා 
දීෙම්දී පමාදයන් සිදුවී ඇති බවත්;  

 එතුමා දන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) ඉහත පීඩාවට පත් ෙගොවීන්ට වන්දි මුදල් ෙගවීමට 
යම්කිසි කමෙව්දයක් තිෙබ්ද; 

 (ii)  ෙපර පැවති ආකාරයට කුඹුරු ඉඩම් රක්ෂණය 
වැනි ව්යාපෘතියක් කියාත්මක කිරීමට හැකියාවක් 
තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ெநற்ெசய்ைகயில் ஈ பட் ள்ள விவசாயி 
க க்குக் கடந்த அரசாங்கத்தின் காலத்தில் 
மானிய விைலயில் உரம் வழங்கும்ேபா , 

விவசாயிகள் 50 கிேலாகிராம் உரத்திற்கு வயல் 
காப் திக்காக பா 1 5 0 / -  தம் 
ெச த்தி ள்ளனர் என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காப் திப் பணத்ைதச் ெச த்தி ள்ள 
விவசாயிகள், வயல்கள் ேசதமைடந்தேபா  
அதற்கான இழப்பீட் த் ெதாைகைய இலகு 
வாகேவ ெபற் க்ெகாண்டனர் என்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  ேமற்ப  காப் திப் பணத் 
ெதாைகைய அறவி ம் ைறயியல் ெசயற் 
ப த்தப்ப வதில்ைல என்பைத ம்; 

 (iv) அண்ைமக்காலமாகத் ெதாடர்ந்  ஏற்ப கின்ற 
காலநிைல மாற்றம் காரணமாக ெநற்ெசய் 
ைகக்கு ஏற்ப கின்ற பாாிய ேசதங்கள் 
ெதாடர்பில் விவசாயிக க்கு இழப்பீட் த் 
ெதாைககைள வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட் ள் 
ளெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிக க்கு 
இழப்பீட் த் ெதாைககைளச் ெச த் வதற்கு 
ஏேத ம் ைறயியல் உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ன்னர் காணப்பட்ட விதத்தில் வயல் காணிகள் 
காப் தி ேபான்ற க த்திட்டெமான்ைற 
நைட ைறப்ப த் வதற்கான இய ைம 
உள்ளதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Agriculture: 

(a) Is he aware that- 

 (i) farmers paid Rs. 150  on each 50 
kilogramme pack of fertilizer for paddy 
field insurance when fertilizer was 
provided to the farmers involved in paddy 
cultivation at concessionary rates during the 
previous Government; 

 (ii) the farmers who subscribed to that scheme, 
received compensation easily when their 
paddy cultivations were destroyed; 

 (iii) the scheme of charging that insurance 
premium is not functional at present; 

 (iv) there have been delays in paying 
compensation to the farmers when paddy 
cultivations were destroyed owing to 
rapidly changing weather conditions 
experienced recently? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether there is a system to pay 
compensation to the farmers who get 
affected in the manner stated above; 

 (ii) whether there is a possibility of 
implementing a scheme similar to the 
paddy field insurance scheme that prevailed 
in the past? 

(c) If not, why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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 ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) වර්තමානෙය් රක්ෂණ මුදල් අය කිරීෙම් කමෙව්දය 
කියාත්මක ෙනොවුණද වන්දි මුදල් ෙපර පරිදි 
ෙගවනු ලැෙබ්. 

 (iv) මුලදී වන්දි මුදල් ෙගවීෙම්දී මාස තුනක කාලයක් 
ගත වුවත්, ෙම් වනවිට සති තුනක කාලයක් දක්වා 
අඩු කර ඇත. 

(ආ) (i) ඔව්. 

  ෙම් වනවිට පරිපාලන කියාවලිය සඳහා ගතවන 
කාලය අඩුකර ෙගන ඇති අතර, ඉදිරිෙය්දී 
agricultural insurance information තවත් 
කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා කෘෂිකර්මයට විෙශේෂිත වූ 
"weather index insurance" හඳුන්වාදීමට කටයුතු 
කරමින් පවතී. 

 (ii) ෙපර පැවැති ආකාරයට වඩා වන්දි මුදලක් ෙගවීම 
සඳහා අවශ්ය කමෙව්දයක් සකසා ඇති අතර, ෙම් 
වනවිට එය අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය සඳහා 
ඉදිරිපත් කර ඇත. (ෙපර පැවැති ආකාරයට උපරිම 
වන්දිය වන රුපියල් 10,000.00 නව කමෙව්දය 
යටෙත් රුපියල් 40,000.00 දක්වා වැඩි වනු ඇත.) 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
පසුබිම් වාර්තාව 

ෙකතට අරුණ ෙපොෙහොර සහනාධාර රක්ෂණ කමය යටෙත් 
ෙපොෙහොර ලබාදීෙම්දී ෙපොෙහොර කිෙලෝ ගෑමයක් සඳහා රුපියල් 
3.00ක රක්ෂණ වාරික මුදලක් අය කළ අතර, අක්කරයක් සඳහා 
රුපියල් 10,000ක උපරිම වන්දියක් ඒ ෙවනුෙවන් ෙගවන ලදී. 
2016 යල කන්නෙය් සිට ෙපොෙහොර සහනාධාරය සඳහා මුදල් 
ෙගොවීන්ෙග් බැංකු ගිණුම් ෙවත ෙපේෂණය කිරීමත් සමඟ රක්ෂණ 
දායක මුදල් අය කර ගැනීමක් සිදු ෙනොකළ අතර, 2016 යල 
කන්නෙය් සිට 2016/17 මහ කන්නය දක්වා වාර මුදල් අය 
කිරීමකින් ෙතොරව වන්දි ෙගවීම් සිදුකර ඇත. 

17/0736/728/010 අමාත්ය මණ්ඩල සන්ෙද්ශය යටෙත් 
2016/2017 මහ  කන්නෙය් නියඟය නිසා පීඩාවට පත් ෙගොවීන් 
ෙවත සහන සැලසීම සඳහා අවශ්ය පතිපාදන ලබා දී ඇත. ඒ අනුව, 

01. වගා කළ නමුත් නියඟය නිසා හානි වූ ෙගොවීන්  

02. ජල හිඟකම නිසා වගා ෙනොකළ ෙගොවීන් 

03. වගා කළ නමුත් හානි වූ අනිකුත් ෙබෝග වගාවන් සඳහා  

ෙමම වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් ෙම් වනවිට ෙගොවීන් 496,272ක් 
ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 4962.72ක වන්දි මුදලක් ෙගවා ඇත. 
මුළු දිවයින සඳහාම දිස්තික් මට්ටමින් වන්දි ෙගවීම් පිළිබඳ විස්තර 
ඇමුණුම මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇත. ඇමුණුෙමහි සම්පූර්ණ විස්තරය 
තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමා. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, are you satisfied with the reply? 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
நன்றி! ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நான் உங்க ைடய 

பதிைல வரேவற்கின்ற அேதேநரத்தில், வட பகுதியில் 
அண்ைமக்காலமாகத் ெதாடர்ந்  ஏற்ப கின்ற காலநிைல 
மாற்றங்கைளக் க த்திற்ெகாண் , அதைன விைர ப த்திக் 
ெகா க்குமா  உங்கைளக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
මම ඒ කාරණය ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරනවා. 

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

පශ්න අංක 2 -1043/'16 - (3), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 
මහතා. 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුරු දීම සඳහා මාස ෙ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 4 - 1639/'17 - (1), ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 

මහතා. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් 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 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) 
ෙහොඳයි. පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න, 

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

I 
 

ජනරාල් ජගත් ජයසූරිය මහතාට එෙරහි යුද අපරාධ 
ෙචෝදනාව සම්බන්ධෙයන් ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා මහතා විසින් කරන ලද පකාශය 

පිළිබඳ රජෙය් සථ්ාවරය 
ெஜனரல் ஜகத் ஜயசூாிய க்ெகதிரான 

ேபார்க்குற்றங்கள் பற்றிய பீல்ட் மார்ஷல் சரத் 
ெபான்ேசகாவின  கூற்றின்மீதான அரசாங்கத்தின் 

நிைலப்பா   
 GOVERNMENT STAND ON STATEMENT MADE BY FIELD 
MARSHAL SARATH FONSEKA REGARDING WAR CRIMES 
PROSECUTION AGAINST GENERAL JAGATH JAYASURIYA 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙම් 

පශ්නය ඇසීමට මට අවසර ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මා ඔබතුමාට 

ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙම් පශ්නය මා ෙයොමු කරලා තිෙබන්ෙන් 
විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාටයි. නමුත් එතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් 
ගරු සභාෙව් නම් නැහැ. 

Sir, General Jagath Jayasuriya, Ambassador of Sri 
Lanka to Brazil, Argentina, Chile, Colombia, Peru and 
Suriname, former Army Commander, Chief of Defence 
Staff and Head of the Joint Defence Council, who was 
actively in the forefront of the struggle against terrorism 
and its victory, is being hunted by ex-LTTE and Eelamist 
Diaspora legal teams, who have brought war crimes 
prosecutions against him in Brazil and Colombia. The 
statement made in this regard by His Excellency 
President Maithripala Sirisena is contradicted by a 
statement made by Minister Field Marshal Sarath 
Fonseka. 

The questions that I want to raise are as follows: 

(1) Will the Hon. Minister explain and place before 
the House the details of the above-mentioned legal 
action being taken against General Jagath 
Jayasuriya, any other members of the Sri Lanka 
security forces, Ambassadors and members of the 
Diplomatic Corps and civilians who hold or have 
held office in the Government? 

(2) What is the precise position of the Government in 
regard to such legal action against General Jagath 
Jayasuriya, any other members of the Sri Lanka 
security forces, Ambassadors and members of the 
Diplomatic Corps and civilians who hold or have 
held office in the Government and what action is 
being taken to protect them in the above-
mentioned countries and in other countries? 

(3) Do the statements made by Minister Field 
Marshal Hon. Sarath Fonseka represent current 
Government policy, and if not, what action does it 
propose to take against this and against further 
betrayals of the country’s heroic forces by 
members of the Government or by its supporters 
holding high office? 

මම ෙම් පශ්නය අහන්ෙන්, ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
ඇමතිතුමා පකාශයක් කළා, එතුමා ලැහැස්තියි කියලා, ජගත් 
ජයසූරිය - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, අපි අවස්ථාව ෙදමුද, ගරු සභානායකතුමාට?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
The Hon. Minister of Foreign Affairs will answer in 

two weeks’ time.  

But, I must tell you, Sir, that it is not the 
Government’s position. It is a personal opinion expressed 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

by the former Army Commander. ෙම්ක රජෙය් ස්ථාවරය 
ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] රජෙය් ස්ථාවරය ෙනොෙවයි. [බාධා 
කිරීමක්] ඒක එතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික මතයක්, රජෙය් ස්ථාවරය 
ෙනොෙවයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, සති ෙදකකින් පිළිතුරු 

ෙදනවාලු. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්කට විෙද්ශ රටක ආණ්ඩුවක් 

සම්බන්ධ නැහැ. පිට රට උසාවිවල ඕනෑ ෙකෙනකුට ඕනෑ තරම් 
නඩු දමන්නට පුළුවන්; මට විරුද්ධවත් නඩු දමන්නට පුළුවන්. 
[බාධා කිරීමක්] මම නිකම් කියන්ෙන්. නඩුවක් දැම්මා කියලා- 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එෙහම නම් ෙමොකද, ඇමතිවරයා කථා කරන්ෙන්? [බාධා 

කිරීමක්] ඇමතිවරයා එෙහම කථා කරන්ෙන් ෙමොකද, එෙහම 
නම්?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Let the Hon. Minister explain. අපි ඇමතිතුමාට පිළිතුරු 

ෙදන්නට අවස්ථාව ෙදමු.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
He will explain. Do not worry.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට දැන ගන්නට ඕනෑ ෙමයයි. ෙම් 

පශ්නයට උත්තර ෙදන්නට මාස ෙදකක් ඕනෑ නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමතුමන්ලා ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාව හිෙර් දැම්මා. 

[බාධා කිරීම්] ෙමතුමන්ලා ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාව 
හිෙර් දැම්මා. ලජ්ජයි! 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
යන්ෙන ෙකොෙහේද, මල්ෙල ෙපොල්!  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker)  
ගරු සභානායකතුමනි, එෙහම නම් ඉක්මනින් පිළිතුරු ලබා 

ෙදන්න. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු සරත්   ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාව හිෙර් දාලා දැන් එතුමා 

ගැන කිඹුල් කඳුළු ෙහළනවා. අයිෙයෝ!- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
You should try to give the reply as early as possible.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා සති ෙදකකින් උත්තර ෙදයි.  
 
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) 
ෙමතැන වාදයක් ෙගන යන්නට අමාරුයි. ගරු විමල් වීරවංශ 

මන්තීතුමාෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද? 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, රෙට් හිටපු හමුදාපතිවරයා යුද අපරාධ 

කළා කියලා ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරෙයක් කිව්වාම, ඒක සරල 
කථාවක් ෙනොෙවයි. ඒක ෙපෞද්ගලික පකාශයක් කියලා සරල 
කරන්නට බැහැ. යුද අපරාධ කළා කියලා- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
That is not a point of Order. ඒක රජෙය් පතිපත්තිය 

ෙනොෙවයි කියලා සඳහන් කළා. We will move on to the next 
Question.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව හමුදාපතිවරු හිෙර් දාන්ෙන් නැහැ. 

අපි හමුදාපතිවරු හිෙර් දාන්ෙන් නැහැ, ෙමතුමන්ලා වාෙග්. 
ෙමතුමන්ලා හමුදාපතිව හිෙර් දැම්මා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, we will finish this. 

එතුමා reply කරනවා කිව්වා ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඒක එතුමා 
ඉක්මන් කරයි. ගරු සභානායකතුමනි, පිළිතුර ෙපොඩ්ඩක් ඉක්මන් 
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කරන්න. මම ඒ ගැන කථා කරන්නම් ගරු මන්තීතුමනි. [බාධා 
කිරීමක්]  We will do that.  [බාධා කිරීමක්]  ෙහොඳයි.  We will 
ensure that.  

ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මැතිතුමා.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I want an assurance from the Government whether 

they will answer my Question at their earliest.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
No,  we cannot give any assurance. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
But, try to give the reply at your earliest.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම උත්තර ෙදන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] මම කිව්ෙව්, we 

will answer it in two weeks' time.  [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ෙම්කට මැදිහත් ෙවන්න.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ෙහට සාකච්ඡා කරමු. We will discuss it tomorrow 

when we meet at the Committee on Parliamentary 
Business.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙෆොන්ෙසේකාට භයයි. ෙෆොන්ෙසේකා මුළු රටම පාවා ෙදන්න 

හදනවා; මුළු හමුදාවම පාවා ෙදනවා. ඒකයි ඇත්ත.    

 
II 

 

සහල් සඳහා සහතික මිලක් 
அாிசிக்கான கட் ப்பாட்  விைல 

CONTROLLED PRICE FOR RICE 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ைகத்ெதாழில் மற் ம் 

வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர் ெகௗரவ றிஸாட் பதி தீன் 
அவர்களிடம் ேகள்வி ேகட்க அ மதித்தைமக்கு நன்றி.   

உள் ர் மற் ம் இறக்குமதி அாிசி வைகக க்கு 
இ காலவைரயி ம் விதிக்கப்பட் ந்த கட் ப்பாட்  
விைலைய அரசாங்கம் அண்ைமயில் நீக்கியைதய த் , 
நாட் ல் வடக்கு மாகாணம் உட்பட, பல்ேவ  பகுதிகளில் 

அாிசி வைககளின் சில்லைற விைலகள் அதிகாித் ள்ளதாக 
மக்கள் ெதாடர்ந் ம் ைறப்பா கைளச் ெசய்  
வ கின்றார்கள்.   

அந்தவைகயில், உள் ர் நாட்டாிசி ஒ  கிேலா 95 பாய் 
தல் 100 பாய் வைரயி ம், இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட 

நாட்டாிசி ஒ  கிேலா 80 பாய் தல் 85 பாய் வைரயி ம், 
உள் ர் சம்பா அாிசி ஒ  கிேலா 110 பாய் தல் 115 பாய் 
வைரயி ம், இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ெபான்னிச் சம்பா அாிசி 
ஒ  கிேலா 85 பாய் தல் 90 பாய் வைரயி ம், 
ெவள்ைளப் பச்ைச அாிசி ஒ  கிேலா 80 பாய் தல் 85 

பாய் வைரயி ம் இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ெவள்ைளப் 
பச்ைச அாிசி ஒ  கிேலா 80 பாயாக ம் சில்லைற விற்பைன 
இடம்ெபற்  வ வதாக ம் மத்திய மாகாணம் உட்பட 
நாட் ன் பல பகுதிகளி ம் இந்த நிைலைம  
காணப்ப வதாக ம் ெபா மக்களால் ெதாிவிக்கப்ப கின்ற .  

வடக்கு மாகாணத்தில், குறிப்பாக, கிளிெநாச்சி 
மாவட்டத்தில் அாிசிக்கான கட் ப்பாட்  விைல அ ந்த 
காலத்திேலேய ெபா வாக 110 பாய் தல் 140 பாய் 
வைரயில்  இந்த அாிசி வைககள் விற்கப்பட்டன. தற்ேபா  
இந்த விைல ேம ம் அதிகாிக்கப்பட்  150 பாய் வைரயில் 
விற்கப்ப வதாகத் ெதாியவ கின்ற .  அேதேநரம், பல 
வர்த்தகர்கள் உள் ர் அாிசி வைகக டன் இறக்குமதி 
ெசய்யப்பட்ட அாிசி வைககைளக் கலப்படம் ெசய்  விற்கும் 
ேமாச களி ம் ஈ பட் வ வதாகத் ெதாிவிக்கும் 
ெபா மக்கள், அாிசி வைககளின் அதிகாித் ள்ள விைலகள் 
காரணமாகத் தாம் ெபாி ம் பாதிக்கப்பட் ள்ளதாக ம் 
குறிப்பி கின்றனர்.    

வடக்கு மாகாணத்ைதப் ெபா த்தமட் ல் கடந்த 
காலங்களில் அங்கு கூட் ற ச் சங்கங்களின் லம் 
கட் ப்பாட்  விைலகளில் அாிசி விற்பைன ெசய்யப்பட்  
வந்த நிைலயில், தற்ேபா  கூட் ற ச் சங்கங்கள் ெசய ழந் , 
அதிகமான கிைளகள் டப்பட் ள்ளதால், தனியார் வர்த்தக 
நிைலயங்களில் அதிக விைல ெகா த்ேத அாிசிையக் 
ெகாள்வன  ெசய்யேவண் ள்ளதாக அங்குள்ள மக்கள் 
ெதாிவிக்கின்றனர்.   

எம  நாட்  மக்களின் அத்தியாவசியமான உண ப் 
ெபா ளான அாிசிக்குக் குறிப்பிட்டெதா  கட் ப்பாட்  
விைலைய நிர்ணயித் , அதைனத் ெதாடர்ந் ம் அ ல்ப த் 

வதில் ஏேத ம் தைடகள் உள்ளனவா?   

ெபா மக்கள் நியாயமான விைலயில் அாிசிையக் 
ெகாள்வன  ெசய்வதற்கான வழிவைககள் யாைவ?   

கூட் ற  ெமாத்த விற்பைன நிைலயங்களின் லமாக 
விநிேயாகிக்கப்ப கின்ற அாிசி வைகக க்கு நிர்ணயிக் 
கப்பட்ட ஏேத ம் விைலகள் உள்ளனவா?   

வடக்கு மாகாணத்தில் பலேநாக்குக் கூட் ற ச் 
சங்கங்கைள ந னமயப்ப த்திப் பலப்ப த் ம் ேநாக்கில் 
தங்களின் அைமச்சிடம் ஏேத ம் திட்டங்கள் உள்ளனவா?   

ேமற்கூறிய என  ேகள்விக க்குக் ெகௗரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் பதில் கூ வாெரன எதிர்பார்க்கின்ேறன்.      

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I need two weeks' time to reply.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට, ෙනොපැමිණීෙම් අවසරය පිළිබඳ ෙයෝජනා. 

ෙමොණරාගල මැතිවරණ දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු ආර්. 
එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතාෙග් ෙනොපැමිණීෙම් අවසරය 
පිළිබඳ ෙයෝජනාව ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා විසින් ඉදිරිපත් කිරීම. 
 

ෙනොපැමිණීෙම් අවසරය : ගරු ආර්.එම්. 
රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  

வராதி க்க அ மதி: மாண் மிகு ஆர்.எம். 
ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார 

LEAVE OF ABSENCE: HON. R.M. RANJITH 
MADDUMA BANDARA 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 66(ඊ) ව්යවස්ථාව යටෙත්, ෙමොණරාගල 
මැතිවරණ දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම 
බණ්ඩාර මහතාට 2017 සැප්තැම්බර් මස 20 වැනි දින සිට මාස තුනක් තුළ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්වලට ෙනොපැමිණීමට අවසර දිය යුතු ය."  
 
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)+ 
අමාත්යාංශ  නිෙව්දන. සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර 

ෙවෙළඳ අමාත්ය ගරු මලික් සමරවිකම මහතා. 
 

 

2017 අෙගෝසත්ු 28වන දින "සිරස" රූපවාහිනී 
නාලිකාව විකාශය කළ පවෘත්ති වාර්තාව: 
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර 
ෙවෙළඳ අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

2017 ஆகஸ்ட் 28ஆம் திகதிய ‘சிரச’ 
ெதாைலக்காட்சிச் ெசய்தியறிக்ைக: 

அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் 
சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சாின் கூற்  

NEWS REPORT TELECAST BY "SIRASA" TV ON 
28TH AUGUST, 2017: STATEMENT BY MINISTER 

OF DEVELOPMENT STRATEGIES AND 
INTERNATIONAL TRADE 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා  (සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம - அபிவி த்தி உபாய ைறகள் 
மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்) 
(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies and International Trade) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2017 වර්ෂෙය් අෙගෝස්තු 28වන දින 

"සිරස" රූපවාහිනි නාලිකාව විසින් විකාශය කළ පවෘත්ති 
වාර්තාවක් සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කිරීමක් කිරීමට මම අෙප්ක්ෂා 

කරමි. එම පවෘත්ති වාර්තාව මඟින් මා සතු සමාගමක ෙකොටස් මා 
විසින් නන්දන ෙලොකුවිතාරණ මහතාට විකුණා ඇති බව හා මම 
ඔහුට ආරක්ෂාව ලබාදුන් බවට ෙචෝදනා කිරීමක් ෙහෝ ඇඟවීමක් 
සිදුෙකොට ඇත. 

එම් ඇන්ඩ් එම් මධ්යස්ථානෙය් හිමිකාරිත්වය දරන ස්පිවීලී 
ලංකා පුද්ගලික සමාගෙම් කාලයක් පුරාවට මා සතුව පැවති 
සුළුතර ෙකොටස් -සියයට 15ක්- 2008 වර්ෂෙය් ඔක්ෙතෝබර් 
මාසෙය්දී මා විසින් විකුණා දැමූ බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. එම 
කාලෙය්දීම අදාළ සමාගෙම් මා දැරූ අධ්යක්ෂ ධුරෙයන්ද මා 
ඉල්ලා අස් වූ අතර පසුව නව ෙකොටස් හිමියන්ෙග් ඉල්ලීම මත, 
අවස්ථා ෙදකකදී එහි විධායක ෙනොවන අධ්යක්ෂවරෙයකු 
වශෙයන් කියා කළ අතර එයින්ද 2015 වර්ෂෙය් අෙගෝස්තු 
මාසෙය්දී ඉල්ලා අස්විය. එයින් පසුව එම සමාගම සමඟ මාෙග් 
කිසිදු ආකාරයකින් සම්බන්ධයක් ෙනොමැති අතර එහි ගනුෙදනු 
සම්බන්ධෙයන්ද කිසිදු වගකීමක් මා හට ෙනොමැත. 2008 වර්ෂෙය් 
ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් සිට එම සමාගෙම් එකම ෙකොටසකවත් 
හිමිකාරිත්වයක් මා සතුව ෙනොමැත.  

තවද, 1994 වර්ෂෙය් අෙගෝස්තු මාසෙය්දී නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය විසින් ස්පිවීලී ලංකා පුද්ගලික සමාගමට එහි කාර්යාල 
ෙගොඩනැඟිල්ල ඉදිකිරීම සඳහා ඉඩම 99 අවුරුදු බද්දකට පදානය 
කරන ලදී. පර්චස් 20ක යාබද ඉඩමද සමාගම විසින් 1996 
වර්ෂෙය් සිට පරිහරණය කරන ලදී. මා දන්නා පරිදි ෙමම ෙද්පළ 
ෙකොටසට අදාළ ගාස්තු ෙනොකඩවා ෙකෝට්ෙට් මහ නගර සභාව 
ෙවත ෙගවා ඇත. ෙමම ඉඩම රථ ගාලක් වශෙයන් ෙයොදාගත් 
අතර එයට පිරිසිදු හා නිරවුල් ඔප්පු හා වසර 21ක හිමිකාරිත්වයක් 
ඇත. 

Hon. Speaker, I also wish to state that the setting up 
of an export-oriented tyre factory in Horana is perfectly 
legal and the agreement was signed by the Board of 
Investment after Cabinet approval was granted. Only the 
tax concessions available at the time the proposal was 
received have been granted and no special concessions 
have been given by the Board of Investment to this 
company. Originally, the investment was to be US 
Dollars 75 million, but we are now aware that this 
company will invest US Dollars 125 million within two 
years and a further US Dollars 125 million within four 
years. Around 3,000 will be employed and the export 
turnover will be over US Dollars 400 million on 
completion of this project. This is one of the biggest 
investments in recent times in the manufacturing sector.  

It has also been reported in some newspapers that the 
land for this project was given for one US Dollar per 
acre. It is a diabolical lie; it is a complete distortion of the 
truth. The land belongs to the BOI and a value for the 
land has not been fixed or regulated since this an 
undulated land and no infrastructure has been provided 
by the BOI. In zones like Katunayake, Biyagama, 
Koggala et cetera, the infrastructure is provided and 
developed and therefore, the land value is regulated and 
gazetted. Therefore, the Board of Investment received a 
valuation for this land from the Chief Government Valuer 
and that was the price the investor was required to pay.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Let him continue. ගරු මලික් සමරවිකම අමාත්යතුමාෙග් 

පකාශය ඉවර ෙවනකම් ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] මම අවස්ථාව 
ෙදන්නම්.  ඉන්න. 
  

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
එතෙකොට වරපසාද සියල්ලම කඩ ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්]  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද? 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
එතෙකොට මම ෙම් කියන ෙචෝදනාෙවන් එන සියලු ෙද්ම 

ෙවලා ඉවරයි.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමතුමා කථා කරලා ඉවර වුණාම අවස්ථාව ෙදන්නම්. It is 

not a point of Order.   
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
එතෙකොට ෙම් වරද දිගටම ෙවනවා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද, වරද? 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 
 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
Hon. Speaker, he cannot disturb till I finish my 

Statement. - [Interruption.] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Let him finish his Statement. Then, I will give you 

time, Hon. Member.  
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
කරුණාකර ඉන්න - 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා ෙග් කථාෙවන් පසුව point of Order එකට 

අවස්ථාව ෙදන්නම්. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ඉසේසල්ලාත් point 
of Order එකක් ෙගනාවා. It was completely out of order. - 
[Interruption.] Point of Order එක වැරදි ෙලස පාවිච්චි කරන්න 
එපා, ගරු මන්තීතුමා. ගරු ඇමතිතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව 
අවස්ථාව ෙදන්නම්. මම අවස්ථාව ලබා ෙදනවා ෙන්. එක 
වතාවකුත් අවස්ථාව දුන්නා. [බාධා කිරීමක්] වරපසාද ෙදනවා. 
වරපසාදය නිවැරදි විධියට පාවිච්චි කරන්න.  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
The BOI further negotiated the price with the investor 

and received Rs. 40 million more agreeing to provide 
some services, which, in fact, did not cost Rs. 40 million. 
The total amount paid by the investor was Rs. 210 
million.    

The steel factory also referred to in the news report 
had been acquired by Mr. Lokuvitarana in 2011, during 
former President Mahinda Rajapaksa's regime. The Board 
of Investment has consulted the Attorney-General to see 
if the agreement has been violated and the Board of 
Investment will act according to the Attorney-General's 
instructions, if there are any such violations. There has 
been no interference by me or any Ministry official on 
this matter.  

Sir, as the most Ven. Ajahn Brahm said, "when life 
shovels mud on you, shrug it off, tread it in, and you will 
always stand higher in life".  

Thank you.     
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. සාමාන්යෙයන් Ministerial Statementsවලදී වාදයක් 

නැහැ. නමුත් පැහැදිලි කර ගැනීමක් අහන්න පුළුවන්. ඔබතුමාෙග් 
point of Order එක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මලික් සමරවිකම මැතිතුමාෙග් 

පකාශෙයන් පැන නැඟුණු කරුණක් මම මතු කරන්ෙන්. එතෙකොට 
"සිරස" ඇත්තක් කියලාම නැද්ද?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒකට එතුමා පිළිතුරු ෙදන්න අවශ්ය නැහැ.  

1145 1146 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

ෙමෝටර් වාහන (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
ேமாட்டார் வாகனம் (தி த்தம்) சட்ட லம் 

MOTOR TRAFFIC (AMENDMENT) BILL 
 
"(203 වන අධිකාරය වූ) ෙමෝටර් වාහන පනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ 
පනත් ෙකටුම්පතකි." 

 

පිළිගන්වන ලද්ෙද්  පවාහන  හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා 
ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක අමාත්යතුමා විසිනි. 

2017 සැප්තැම්බර් මස 19 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.  

 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர் 

சார்பாக மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க அவர்களால் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 

2017 ெசப்ெரம்பர் 19, ெ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 Transport and Civil Aviation; to be read a Second time upon 
Tuesday, 19th September, 2017 

and to be printed; and to be referred to the relevant Sectoral 
Oversight Committee.  

 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

I 
 

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 hours of sittings of Parliament on this day shall be 1.00 p.m. to 
6.30 p.m.  At 6.30 p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament 
without question put." 

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

 

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 hours of sittings of Parliament on Thursday, September 07th, 
2017 shall be 9.30 a.m. to 7.30 p.m. 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) 
Sir, I move,  

"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 9.30 a.m. 
on Thursday, September 07th, 2017. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා, පැහැදිලි කිරීමක් ඉල්ලුවා 

ෙන්ද? 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 

සං ෙශෝධනයට මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. දහනව 
වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය් 46 වන ව්යවස්ථාව අනුව 
තමයි අමාත්ය ධුර සංඛ්යාව 30 සිට 48 දක්වාත්, නිෙයෝජ්ය අමාත්ය 
ධුර සංඛ්යාව 40 සිට 45 දක්වාත් වැඩි කරන ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
වුෙණ්. ගරු අගමැතිතුමා විසින් ඒ ෙයෝජනාව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේ 2015 සැප්තැම්බර් මාසෙය් 3වැනි 
දායි. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී වූ 
වැදගත්ම සාධකය තමයි, අමාත්ය ධුර වැඩි කර ගැනීම සඳහා 
ජාතික ආණ්ඩුවක් ෙගොඩනැඟිය යුතු වීම.  ඒ ෙගොඩනැඟුණු 
ආණ්ඩුව ජාතික ආණ්ඩුවක් ද කියලා එදාත් විශාල සංවාදයක් ගියා. 
ඒ ෙකෙසේ වුවත්, ගරු කථානායකතුමා නිෙයෝගයක් ලබා දුන්නා 
ජාතික ආණ්ඩුවක් ෙලස පිළිගන්නා බවට.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් මතු කරන කාරණය ගැන අපට 

කිසිම දැනුම් දීමක් කර නැහැ.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speak) 
එතුමා පැහැදිලි කර ගැනීමක් අවශ්යයි කිව්වා.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වාෙග් සංකීර්ණ පශ්නයක්-  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සංකීර්ණ එකක් ෙනොෙවයි.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි එතුමා මතු කරන කාරණයට විරුද්ධ නැහැ.  නමුත් ෙම් 

වාෙග් සංකීර්ණ පශ්නයක් ගැන අපට  දැනුම් දීමක් කරන්න ඕනෑ. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි පැහැදිලි කරන්න අවස්ථාවක් ෙදමු.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
It is nothing but right that we are informed. Then we 

can get ready.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක වරපසාද පශ්නයක්. ඒ වාෙග්ම 

ෙමතැන රීති පශ්නයකුත් පැන නඟිනවා.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයත් 
ඒකාබද්ධ වීම මත පදනම්ව තමයි ෙම් ජාතික ආණ්ඩුව ෙගොඩ 
නැඟුෙව්. එදා අගමැතිතුමා ෙම් විධියට කිව්වා.  

"ෙමම පළමු උත්සාහය වන්ෙන් ෙමම කමය සාර්ථක ෙවනවාද 
නැද්ද කියලා බලන්න අවුරුදු ෙදකකට සීමා කර කටයුතු කිරීමයි."  

එතෙකොට, ෙම් ආණ්ඩුව ෙගොඩ නැඟුෙව් අවුරුදු ෙදකක් 
සඳහායි. ඔබතුමන්ලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත් ඉතා පැහැදිලිව පකාශ 
කර තිෙබනවා, ෙම් ජාතික ආණඩුව ෙගොඩ නැඟීම සඳහා  එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානයත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් අතර 
ගිවිසුමට එළඹුෙණ් අවුරුදු ෙදකකට කියලා. ඊට පස්ෙසේ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටතත් ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල පකාශ කර 
තිබුණා, ෙම් එකඟතාව තිෙබන්ෙන් අවුරුදු ෙදකකට කියලා. දැන් 
ඒ අවුරුදු ෙදක ඉක්මවා ෙගොස් තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, 
ජාතික ආණ්ඩුවක් ෙගොඩ නැඟීම සඳහා පක්ෂ ෙදක අතර 
එකඟතාව තිබුෙණ් අවුරුදු ෙදකකටයි. ඒ අවුරුදු ෙදක සැප්තැම්බර් 
මාසෙය් 02වැනි දා වන විට ඉක්මවා ෙගොස් තිෙබනවා නම්, 
තවදුරටත් අමාත්යවරු සංඛ්යාව 45ක්ව පවතින්න බැහැ. දැන් 
අනිවාර්යෙයන්ම අමාත්යවරු සංඛ්යාව 30ක් ෙවන්න ඕනෑ. 
නිෙයෝජ්ය සහ රාජ්ය අමාත්යවරු සංඛ්යාව 40ක් ෙවන්න ඕනෑ.  ෙම් 
අමාත්ය ධුර සංඛ්යාව වැඩි කර ගත්ෙත් "ජාතික ආණ්ඩුව" කියන 
පදනම මතයි. හැබැයි,  තමුන්නාන්ෙසේලා අතර වූ එකඟතාව -
agreement එක- අනුව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටත්, රටටත් කිව්ෙව් ෙම් 
ආණ්ඩුව අවුරුදු ෙදකකට සීමා වන බවයි.   

ගරු කථානායකතුමනි,  එදා දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයට අනුව අමාත්යවරු සංඛ්යාව වැඩි කර ගන්න 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අවසර ලබා ගන්න ඕනෑ වුණා. එදා අමාත්ය 
ධුර සංඛ්යාව වැඩි කර ගැනීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අනුමැතිය 
ලබා ගත්ෙත් අවුරුදු ෙදකක කාලයකට.    

ෙම් වන විට ඒ අවුරුදු ෙදක ඉක්මවා  ෙගොස් තිෙබන 
තත්ත්වයක් ඇතුෙළේ අමාත්යවරුන්ෙග් සංඛ්යාව 30 ඉඳලා 48 
දක්වා  අති ෙර්ක අමාත්යවරු 18ෙදෙනකුත්, නිෙයෝජ්ය සහ රාජ්ය 
අමාත්යවරු 40 ඉඳලා 45 දක්වා 5ෙදෙනකුත් තවදුරටත් ෙම් රෙට් 
සිටීම වලංගු නැහැ. ඒ  අදාළ අවුරුදු ෙදෙක් කාල සීමාව ඉක්ම 
ෙගොස් ඇති නිසා, තමුන්නාන්ෙසේලා නැවත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙයෝජනාවක් සම්මත කර ගන්න ඕනෑ, ''ජාතික ආණ්ඩුෙව් කාලය 
දීර්ඝ කරනවා. ඒ අනුව අමාත්ය ධුර සංඛ්යාවත් වැඩි කරනවා'' 
කියලා. එෙහම නැත්නම් අමාත්ය ධුර සංඛ්යාව 30ට සීමා කරන්න 
ඕනෑ.   

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපි පශ්න 
අහනවා. අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පශ්න අහන ෙකොට අමාත්ය ධුර 
ලබන්න හිමිකමක් නැති ෙම් අමාත්යවරු ඒවාට උත්තර ෙදනවා. ඒ 
නිසා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව උල්ලංඝනය ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි දීර්ඝ පිළිතුරක් 

ලබා ෙදන්නම්. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන්ෙන් ඇමතිවරු  
ගණන වැඩියි කියලාද? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙකොෙහොමත් වැඩියි තමයි. දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 

සංෙශෝධනය අනුව නිශ්චිත අමාත්ය ධුර සංඛ්යාවක් තිෙබන බවයි 
මම කියන්ෙන්. හැබැයි, යළිත් ජාතික ආණ්ඩුවක් ඇති කර 
ගන්නවා නම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිෙයන් අමාත්ය ධුර 
සංඛ්යාව වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව තමයි, 2015 
සැප්තැම්බර් මාසෙය් 03වැනි දා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අගමැතිතුමා 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා අමාත්ය ධුර සංඛ්යාව 30 ඉඳලා 48 
දක්වාත්, නිෙයෝජ්ය සහ රාජ්ය අමාත්යවරු සංඛ්යාව 40 ඉඳලා 45 
දක්වාත් වැඩි කර ගත්ෙත්. ඒ වැඩි කරන අවස්ථාෙව්දී 
තමුන්නාන්ෙසේලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ලබා ගත්ෙත් අවුරුදු 
ෙදකකට. ෙම් ජාතික ආණ්ඩුව-  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, දැන් ගරු සභානායකතුමාට අවස්ථාව ෙදන්න. ගරු 

ඇමතිතුමා පිළිතුරක් ෙදන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමා කියනවා නම්, ආෙයත් ෙයෝජනාවක් 

ෙගෙනන්න අපට පුළුවන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. That is okay.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට mike එක ෙදන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, අනුර දිසානායක විරුද්ධ පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා විසින් ඉදිරිපත් කළ කාරණයට  මම එකඟ 
වනවා. එය ඉතා පැහැදිලිව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 46වන පිටුෙව් 
ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

(4) (1) වන අනු ව්යවස්ථාෙව් කුමක් සඳහන් වුවද, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩිම 
ආසන සංඛ්යාවක් ලබාගන්නා පිළිගත් පක්ෂය ෙහෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම 
ෙහෝ විසින් ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන අවස්ථාෙව් දී අමාත්ය මණ්ඩලෙය් 
අමාත්යවරයන් සංඛ්යාව ද අමාත්ය මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයන් ෙනොවන 
අමාත්යවරයන් සංඛ්යාව ද නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයන් සංඛ්යාව ද 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් තීරණය කළ යුත්ෙත් ය.     
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒකට පිළිතුරු ලබා ෙදන්න ගරු සභානායකතුමා දැන් එකඟ 

වුණා ෙන්, ගරු මන්තීතුමනි. [බාධා කිරීම්]     
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අගමැතිතුමා ඒක කියලා ඒ ෙයෝජනාව සම්මත කර ගත්තා. 

දැන් ඒක ඉවරයි. ඒකයි අපි කියන්ෙන්. දැන් ෙම් ඇමතිවරු 
ඇමතිවරු ෙනොෙවයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා ඒකට පිළිතුරක් ලබා ෙදයි. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
දැන් ඉන්ෙන් ඇමතිවරු ෙනොෙවයි. දැන් ඉන්න ඇමතිවරු, 

ඇමතිවරු ෙනොෙවයි. ඒකයි ෙමතැන තිෙබන පශ්නය.   එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් -යූඑන්පී එෙක්- අගමැති ඉන්න පුළුවන්. 
එකතුෙවලා හිටපු අනික් අයෙග් ඇමතිකම් අද ඉඳලා නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. දැන් අපි අද දින පධාන කටයුතුවලට යමු.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට දැන් අවස්ථාව දුන්නා ෙන්. -[බාධා කිරීම්] That is 

okay.  He will reply.  දැන් ඇති. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා 
ෙදෙදනාම කිව්වා, - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන්ෙන් 

ඇමතිවරු ගණන වැඩියි කියලාද? ඔබතුමා කියන්ෙන් ඇමතිවරු 
ගණන අඩු කරන්න කියලාද? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට අවස්ථාව දුන්නා 

ෙන්. දැන් ඇති. දැන් ෙම් ගැන වාදයක් යනවා. මා ඔබතුමාට 
සාධාරණ වුණා ෙන්. [බාධා කිරීම්] He will reply. ෙහට reply 
කරනවා. [බාධා කිරීම්] ෙහොඳයි. ගරු සභානායකතුමා පිළිතුරු 
ෙදනවා. ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට, අද දිනට නියමිත පධාන කටයුතු. අද දින න්යාය 
පතෙය් විෂය අංක 1 සිට 4 දක්වා, එනම්, නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ 
විධිවිධන) පනත යටෙත් නියම 3ක් අනුමත කිරීමට, මුද්දර ගාස්තු 

(විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නිෙයෝගය අනුමත කිරීමට සහ 
විෂය අංක 5 සහ 6 ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත 
යටෙත් නිෙයෝග 2ක් අනුමත කිරීමට. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we are not moving Item Nos. 5 and 6.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
You are not moving Item Nos. 5 and 6 today? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We are moving Item Nos. 1 to 4 only.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 Hon. Minister of Finance to move Item Nos. 1 to 4.  

 
නිෂප්ාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත : 

නියමය 
உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டம்: 

கட்டைள 
EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT: ORDER 

 
[2.24p.m.] 

 
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) 
Hon. Speaker, I move, 

“That the Order made by the Minister of Finance and Mass Media 
under Section 3 of the Excise (Special Provisions) Act, No. 13 of 
1989, relating to Excise duty and published in the Gazette 
Extraordinary No. 2022/30 of 09th June 2017, which was presented 
on 22.08.2017, be approved. 

(Cabinet  approval  signified.)” 

ගරු කථානායකතුමනි, අද දින ෙමම ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර තිෙබන මුදල් හා ජනමාධ්ය 
අමාත්යාංශය යටතට ගැෙනන අති විෙශේෂ ගැසට් නිෙව්දන කීපයක් 
ගැන මා ෙමම අවස්ථාෙව්දී අදහස් දක්වන්නට කැමැතියි.  

පළමුෙවන්ම, සහනදායී වාහන බලපත ලබා දීමට අදාළව 
රජෙය් ෙසේවකයන්ට සහ උතුරු පළාත් සභා මන්තීවරුන්ට 
විෙශේෂිතව පිරිනැෙමන සහන කීපයක් පිළිබඳව ඔබතුමන්ලාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි.  
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1989 අංක 13 දරන  නිෂ්පාදන  බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත 
යටෙත්  කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ඇතිව පිළිෙවළින් 2017 ජූනි  
09 වන  දින   අංක  2022/30, 2017  ජූනි 19 වන දින  අංක 
2024/1, හා  2017  ජූලි 11 වන දින අංක 2027/7 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට්  නිෙව්දන   මුදල් අමාත්යවරයා වශෙයන් මා විසින් නිකුත් 
කළා. එම ගැසට් නිෙව්දන මඟින් උතුරු පළාත් සභාෙව්  ගරු 
මන්තීතුමන්ලාට,  ඒ වාෙග්ම රජෙය් ෙසේවකයන්ට,  ඒත් එක්කම ශී 
ලංකා  විෙද්ශ ෙසේවෙය්  නිලධාරින්ට වාහන බලපත ෙවනුෙවන් 
යම් සුවිෙශේෂ සහනයක් ලබා දුන්නා.  2016 අය වැයට සමගාමීව 
ගන්නා ලද තීරණයක් අනුව, අහිමි කරන ලද සහනදායී වාහන 
බලපත කමය පමාද වී ෙහෝ ෙමෙසේ නැවත ස්ථාපනය කරන්නට 
ලැබීම ගැන  මම  සතුටු ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි,  විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම 
උතුරු පළාත් සභාව ගැන වචන කිහිපයක් කියන්න කැමැතියි. අපි 
රටක් විධියට  විශාල ජීවිත   හා ෙද්පළ පමාණයක්  අහිමි කර 
ෙගන අවුරුදු තිහක විතර දීර්ඝ යුදමය කාලයක් පසු කළා.  ෙම් 
කාලය තුළ උතුරු පළාත,  ඒ වාෙග්ම  එහි ජනතාව විශාල ආර්ථික 
සහ ෙද්ශපාලන පසුබෑමකට  ලක් වුණා. ෙම් දීර්ඝ කාලය තුළ  ඒ 
පළාෙත් මහජන ඡන්දෙයන්, ඒ කියන්ෙන් පජාතන්තවාදී 
ආකාරෙයන් රෙට් බල  ව හය තුළ කිසිම  නිෙයෝජනයක්  ඒ 
පළාෙතන්  නැතිවන තරෙම්  දුර්වල තත්ත්වයක්  ඇතිෙවලායි 
තිබුෙණ්. නමුත්  මෑත ඉතිහාසෙය්  යුදමය තත්ත්වය පහව යාෙමන් 
පසුව එම තත්ත්වය තරමක් දුරට ෙවනස් ෙවලා, 2013 සැප්තැම්බර් 
මාසෙය් උතුරු පළා ත් මැතිවරණෙයන් පසුව යම් කියාකාරී 
ෙද්ශපාලන තත්ත්වයක්  එම පෙද්ශ තුළ දකින්නට ලැබුණා. අපි  
ඒ ගැන හුඟක් සතුටු වන්නට  ඕනෑ.  ෙමොකද  යුද්ධෙයන් අනන්ත 
අපමාණ දුකට පීඩාවට පත් එම පෙද්ශෙය් ජනතාව  තමන්ෙග් 
පජාතන්තවාදී අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳින්නට පටන් ෙගන 
තිෙබනවා.   එදාට වඩා ශක්තිමත්ව අද ඒ අය  එම පජාතන්තවාදී 
අයිතිවාසිකම්  භුක්ති විඳිනවා. ඇත්ෙතන්ම කිව්ෙවොත්,  අපි 1987 
වර්ෂෙය් ඉන්දු ලංකා ගිවිසුෙමන් කියාවට  නං වන්නට හැදුෙව්  
විෙශේෂෙයන්ම උතුරු නැ ෙඟනහිර පළාත්වල ජනතාවට වඩ වඩාත් 
බලය ෙබදා දීෙම් කමයක්.  

එහි පතිඵලයක් විධියට තමයි, 1987 දී පළාත් සභා කමය 
හඳුන්වා දුන්ෙන්. නමුත්, අවාසනාවකට වාෙග් උතුරු පළාතට 
තමන්ෙග්ම පළාත්ගත ෙද්ශපාලන ආයතන ව හය ඒ කාලෙය් හිමි 
කර ගන්න බැරි වුණා. උතුරු පළාතට එය හිමි වුෙණ් ඉතා 
මෑතකදීයි. එෙසේ හිමි වුණත්, 2013 වර්ෂෙය් ඉඳලා 2015 වර්ෂෙය් 
ජනාධිපතිවරණය ෙතක් ෙම් රෙට් පැවැති ආණ්ඩුව ඔවුන්ට 
සැලකුෙව් සතුරු ආකල්පයකින් බව අපි මතක් කරන්න ඕනෑ. 
ඔවුන් යම් යම් ෙකනහිලිකම්වලට ලක්වන විධියට තමයි මධ්යම 
ආණ්ඩුව කියාත්මක වුෙණ්. නමුත්, අෙප් රජය බලයට පත් වීෙමන් 
පසුව උතුරු පළාත යම් ස්ථාවර විධියකට, නැත්නම් සාමකාමී 
විධියට මධ්යම රජයත් එක්ක කියාත්මක ෙවන්නට පටන් ගත්තා. 

2016 වර්ෂෙය් දී රජය විසින් ගන්නා ලද පතිපත්තිමය 
තීරණයක් මත  පළාත් සභා මන්තීවරුන් ෙවත වාහන බලපත ලබා 
දීම අත් හිෙටව්වාට උතුරු පළාෙත් මන්තීවරුන්ට යම් 
අසාධාරණයක් වූ බව අපි පිළිගන්න ඕනෑ.  ෙමොකද, ඔවුන් ඒ වන 
විට අවම හිමිකම් කාලය එනම්, වසර ෙදක හමාරක කාලය 
සම්පූර්ණ කරලා තිබුෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග්ම අපි කවුරුත් පිළිගන්න 
ඕනෑ, ෙම් රෙට් වැඩිපුරම අවධානය ෙයොමු විය යුතු පළාත 'උතුරු 
පළාත' කියලා. ෙමොකද, එක පැත්තකින් අපි යළිත් වතාවක් ඒ 
පෙද්ශය තුළ තස්තවාදය හිස එසවීම වළක්වන්නට වග බලා 
ගන්න ඕනෑ. එෙසේ වග බලා ගන්නට නම්, ඒ පළාත තුළ දුප්පත්කම 
නැති කරලා සංවර්ධනය ඇති කරන්නට ඕනෑ. තවමත් දුප්පත්කම 
වැඩි, පහසුකම් අඩුම පළාත උතුරු පළාතයි. එෙහම නම්, උතුරු 
පළාත් සභා මන්තීවරුන්ට තමන්ෙග් පජාතන්තවාදී ෙද්ශපාලනය 

කර ෙගන යෑමට නම්, අපි දකුෙණ් මන්තීවරුන්ට ලබා දුන් ඒ 
සහනය අද එතුමන්ලාටත් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 

ඒ වාෙග්ම, රෙට් සංවිධිත ෙද්ශපාලන කමෙයන් ඉවතට තල්ලු 
වී සිටි ජනතාවක් නැවත පජාතන්තවාදී පාලන කමයට ෙහොඳින් 
ෙගොනු කරගන්න එම පළාෙත් මන්තීවරුන්ට සුවිෙශේෂ වගකීමක් 
පැවරී තිෙබනවා. අපි රජයක් විධියට ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඔවුන්ට 
සහෙයෝගය ලබාෙදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි කැබිනට් මණ්ඩලය 
ඒ මන්තීවරුන්ෙග් ජනතා ෙසේවය තවදුරටත් උපරිම ආකාරෙයන් 
කරෙගන යාමට ඔවුන්ට වාහන බලපත සහන ලබාදීම සඳහා 
අනුමැතිය දුන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය ෙසේවය ගැනත්, ශී ලංකා විෙද්ශ 
ෙසේවය ගැනත් ෙම් අවස්ථා ෙව් දී මම ෙපොදුෙව් වචන කීපයක් 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  2015දී අපි ආණ්ඩුව භාරගන්න ෙකොට 
ස්වාධීන, ජනතා ෙක්න්දීය රාජ්ය ෙසේවයක් ඇති කරන්න අප 
ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඒ සඳහා අප රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව 
වාෙග්ම අනිකුත් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පිහිෙටව්වා. රාජ්ය 
ෙසේවය වඩාත් ස්වාධීන හා කාර්යක්ෂම තත්ත්වයට පත් කිරීම අෙප් 
මූලික අරමුණක් කරගත්තා. එම ෙසේවාවන්වල ෙයදී සිටින 
නිලධාරින්ට වාහන බලපත ලබාදීෙම් කමෙව්දය අප නැවතත් 
ස්ථාපිත කළා.  

විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශ තානාපති ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින 
නිලධාරින් තමන් ෙසේවය කළ රටවලදී ෙපෞද්ගලික වාහනයක් 
පාවිච්චි කළාම, ඔවුන් ශී ලංකාවට නැවත පැමිණීෙම් දී බදු සහන 
සහිත වාහනයක් ෙගන ඒෙම් කමෙව්දයක් මීට කලින් තිබුණා. 
තානාපති කාර්යාලවල සිටින රාජ්ය තාන්තික නිලධාරින් 
සියලුෙදනාටම නිල වාහන ෙදන්න රජයට හැකියාවක් තිබුෙණ් 
නැහැ. ඒ නිසා එම රටවලදී ෙපෞද්ගලික වාහන පාවිච්චි කරන්නට 
ඔවුන් දිරිගන්වනවා. ඔවුන් විෙද්ශ ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින කාලෙය් 
ෙපෞද්ගලික වාහනයක් පාවිච්චි කළා නම්, එම රාජකාරි සඳහා 
භාවිත කරන ලද වාහනය ආපසු ලංකාවට එනවිට රැෙගන එන්න,  
එෙහම නැත්නම් ලංකාවට පැමිණි පසු ෙවනත් වාහනයක්  ෙගන්වා 
ගන්න බලපත ලබා දීෙම් කමයක් මීට කලිනුත් පැවතිලා 
තිෙබනවා.  පසුගිය කාලෙය්  එම වරපසාදය අහිමිවීම ගැන නැවත 
සලකා බලන ෙලස  ඉල්ලීම් කර තිෙබනවා.   විෙශේෂෙයන්ම මම 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යවරයා වශෙයන් කටයුතු කළ කාල ෙය් එම 
සහනය නැවතත් ලබාෙදන්න කියන ඉල්ලීම මා විසිනුත් කර 
තිබුණා.  ෙමොකද, ඔවුන් තානාපති කාර්යාලවලදී රජෙය් වාහන 
ෙහෝ රියදුරන් ෙනොඉල්ලා තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික වාහනවලින් 
රාජකාරි කටයුතු ඉටු කළ නිසාම කැබිනට් මණ්ඩලය ඔවුන්ට 
තීරුබදු රහිත වාහන බලපත සහනය ලබා දීමට මෑතකදී අනුමැතිය 
දුන්නා.  

ඊළඟට, රජෙය් ෙසේවෙය් අෙනකුත් නිලධාරින් සඳහා 2016 
ජුනි 14 දින නිකුත් කළ චකෙල්ඛය අනුව සියයට 50ක බදු 
සහනයක් ලබා දීලා තිබුණා. අපි ඔවුන්ෙග් ඉල්ලීම සලකා බලා ඒ 
බදු සහනය සියයට 65ක් දක්වා සියයට 15කින් වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. ඒ, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 25,000ට අඩු වාහනවලට 
විතරයි. ඒ වාෙග්ම වාහනෙය් වටිනාකම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
30,000 දක්වා සියයට 60ක බදු සහනයක් ලබා දීලා, විකිණීම 
අවුරුදු පහකට අත් හිෙටව්වා. ෙම් වාහන බලපත සහන අපි ලබා 
දුන්ෙන් යහපත් ෙච්තනාෙවන්, රෙට් ශුභ සිද්ධිය සලකායි. 
ෙමොකද, අපට ඕනෑ, හිත සතුෙටන් රටට ෙසේවය කරන රාජ්ය 
නිලධාරින්, ඒ වාෙග්ම විෙද්ශ තානාපති කාර්යාලවල ෙසේවය 
කරන නිලධාරින් පිරිසක්.  

දිගු කාලයක් පධාන ෙද්ශපාලන පවාහෙයන් ෙවන් ෙවලා 
කැඩිලා හිටපු උතුරු පළාත් ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය නඟා 

1153 1154 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සිටුවීම සඳහා ෙසේවය කරන කාර්යක්ෂම මහජන නිෙයෝජිතයන් 
පිරිසක් අවශ්යයි. අපි ෙම් සහන ලබා ෙදන්ෙන් කාටවත් ව්යාපාර 
කරන්න ෙනොෙවයි. ලැෙබන සහනයක් පෙයෝජනයට අරෙගන 
රෙට් මහජනතාවට ෙසේවය කරන්න බව ෙම් අවස්ථාෙව් දී මම 
මතක් කරන්න කැමැතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, 2006 අංක 12 දරන මුද්දර ගාස්තු 
(විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 5 වගන්තිය යටෙත් මුදල් 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ෙපබරවාරි 21 දිනැති අංක 
2007/24 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් නිෙව්දනය නිකුත් කරනු ලැබුවා. 
ඒ අනුව ෙමෝටර් රථ, ෙමෝටර් කාර් හා ද්විත්ව කාර්ය වාහනවලට 
අදාළව පමණක් රක්ෂණ ඔප්පු, මූල්ය කල්බදු ඔප්පු සහ කුලීපිට 
ගැනුම් ගිවිසුම් මත මුද්දර ගාස්තු අය කිරීම හඳුන්වා දුන්නා. ෙම් 
පියවර ගැනුෙණ් වාර්ෂිකව රජයට ලැබිය යුතු, නමුත් ෙනොෙගවන 
රුපියල් මිලියන 1,000කට -රුපියල් බිලියනයකට- වඩා වැඩි 
රාජ්ය ආදායමක් ලබා ගැනීමටයි. 

2006 අංක 12 දරන මුද්දර ගාසත්ු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත 
යටෙත්, ගමන් බිමන් සඳහා ෙයොදා ගන්නා වාහනවලට අදාළව 
විෙශේෂිත කාණ්ඩ ෙනොදැක්වීම නිසා එම අය කිරීම රටට අහිමි වන 
බව ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව අපට ෙපන්වා දී තිෙබනවා. 
ෙම් මුද්දර ගාස්තු යතුරු පැදි, තිෙරෝද, බස් රථ, ෙලොරි රථ, ටැක්ටර් 
වැනි වාහන සඳහා අදාළ ෙනොවන බවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න 
කැමැතියි. ෙමොකද, අපි හදන්ෙන් ෙපොදු මහ ජනතාවෙග් - 
විෙශේෂෙයන්ම පහළ ආදායම් මට්ටම්වල ඉන්න ජනතාවෙග් - බදු 
බර හැකිතාක් අඩු කරන්න. ඒ වාෙග්ම  ෙපොදු පවාහන ෙසේවා, කෘෂි 
කාර්මික යන්ත සූත ආදියටත් ෙම් මුද්දර ගාස්තු අයත් ෙවන්ෙන් 
නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, අප විසින් ෙයෝජනා කර කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් අනුමැතියද හිමි වූ ඉහත වැදගත් කරුණු 
සම්බන්ධෙයන් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ලබා ෙදන්න 
කියලා මා ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 2.38] 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, රජෙය් ෙසේවකයන්ට වාෙග්ම, ඒ හා 

සමාන්තර වෘත්තිකයන්ටද තීරු බදු රහිත සහන යටෙත් වාහන 
ලබා දීම ෙහොඳයි. නමුත්, ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව බලයට පත් වූ 
ගමන් ලබා දුන් එම සහනය එකපාර නතර කළා. නතර කරලා, 
රජෙය් ෙසේවකයන්ෙගන් හා ෛවද්යවරුන්ෙගන් ආපු පබල 
විෙරෝධය හමුෙව් තමයි නැවතත් ෙම් සහනය ලබා ෙදන්න 
ඔබතුමන්ලා ෙපලඹුෙණ්. ෙකොෙහොම වුණත්, එම සහනය ලබා දීම 
පිළිබඳව අෙප් එකඟතාවක් තිෙබනවා. හැබැයි ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමනි, රජෙය් ෙසේවකයන්ට ලබා ෙදන තීරු බදු සහනය පසු 
ගිය කාලය තුළ ව්යාපාරිකයන් ෙකොෙහොමද පාවිච්චි කෙළේ, එම 

ව්යාපාරිකයන්ට එම සහනය ලබා දීම පිටුපස ඉන්න නිලධාරින් 
කවුද, එම නිලධාරින් පිටුපස ඉන්න ෙද්ශපාලනඥයන් කවුද 
කියන එක පිළිබඳවත් වහාම ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. ෙමොකද, 2013 
- 2014 කාලය තුළ විෙශේෂෙයන්ම රජෙය් ෙසේවකයන්ට ෙගන්වපු 
BMW වාහන 1,675ක් පිළිබඳව බරපතළ මූල්ය වංචාවක් සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. එම වාහන 1,675 ෙගන්වීම නිසා රුපියල් 
බිලියන 16ක -රුපියල් ලක්ෂ 160,000ක - මුදලක් රජයට අහිමි 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒක සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමෙලසයි, ගරු 
කථානායකතුමනි. 

BMW වාහන ෙගන්වන ලංකාෙව් නිෙයෝජිතයා ෙවන්ෙන්, 
Prestige Automobile (Pvt) Limited එකයි. ෙමම සමාගම 
වාහන ෙගන්වීෙම්දී ෙටොෙයොටා සහ පර්ෙජෝ සමාගම් එක්කත් 
තරග වදිනවා. ඇත්තටම කිව්ෙවොත් ෙම් සමාගම් සුෙඛෝපෙභෝගී 
වාහන ෙගන්වීෙම්දී සියයට 300ක තීරු බද්දක් අය කරනවා. 

යම් බදු සහනයක් ලබා ෙදන ෙකොට, ඒ බදු සහනය තමයි 
ඇත්තටම රජෙය් ෙසේවකයන්ට  ලැෙබන්න ඕනෑ. නමුත්, රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට ෙම් සහනය ලැෙබනවා ෙවනුවට, ෙමම ආයතන ෙම් 
හරහා  business එකක් කිරීමයි සිදු වන්ෙන්. ඒ business එක පිටු 
පස Sri Lanka Customs එෙක් නිලධාරින් ඉන්නවා. 

 ඒ විතරක්  ෙනොෙවයි, එම Sri Lanka Customs නිලධාරින් පිටු 
පස ෙද්ශපාලනඥෙයොත් ඉන්නවා. ඒක තමයි අද සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. පසුගිය කාලෙය් වාහන ෙගන්වීෙම්දී  වටිනාකම 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 35,000 කියලා උපරිම සීමාවක් තිබුණා. 
රජෙය් ෙසේවකයන් සහ වෘත්තිකයන් ෙවනුෙවන් ෙගන්වන 
වාහනයක උපරිම මිල සීමා වුෙණ් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
35,000කටයි. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 35,000ට වඩා වැඩි මිලක් 
තිෙබන වාහන ෙගන්වනවා නම්, ඒ සඳහා වන බදු මුදල අදාළ 
ආයතනෙයන්, එෙහම නැත්නම් ෙගන්වන නිෙයෝජිතයා මඟින් 
ෙගවිය යුතුව තිබුණා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇත.  

   
 අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්  
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

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

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Vijitha Herath, you may continue with your 

speech. 
 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසුගිය කාලෙය් 

ෙගන්විය හැකි වාහන මිල සීමාව ෙවනස් කරලා, ව්යාජ 
ඉන්ෙවොයිස් බලපත ෙපන්වලා වාහන ෙගන්වීමක්  සිදු කර 
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තිබුණා. අදත් ඒක සිදු ෙවනවා. වාහන ෙගන්වීෙම් මව් සමාගම 
වන්ෙන් ජර්මනිෙය් පිහිටි "BMW AG" කියන සමාගමයි. ඒක 
තමයි සත්ය සමාගම. ඒ සත්ය සමාගෙමන් නිකුත් කළ 
ඉන්ෙවොයිස්වල ඉතා පැහැදිලිව ඒ වාහනවල සත්ය මිල සඳහන් 
ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම් සත්ය ඉන්ෙවොයිස් එක නිකුත් 
කර තිෙබනවා. හැබැයි, ලංකාෙව් "Prestige Automobile (Pvt) 
Limited" කියන සමාගම ෙම් වාහන ෙගන්වද්දී "Navigare 
International GmbH" කියලා ව්යාජ ෙකොම්පැනියක් ජර්මනිෙය් 
ස්ථාපිත කරලා, එම ව්යාජ ෙකොම්පැනිෙයන් ව්යාජ ඉන්ෙවොයිස් 
ෙගන්වා ෙගන Sri Lanka Customs එකට ෙපන්වලා තිෙබනවා. 
එතැන මිල ෙපන්වීෙම්දී ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 35,000ට වඩා අඩු 
මුදල් පමාණයක් තමයි ෙපන්වලා තිෙබන්ෙන්. නමුත්, ඇත්තටම 
ෙගන්වා තිෙබන වාහන ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 35,000ට වඩා වැඩි 
වටිනාකමක් තිෙබන වාහනයි. එම නිසා ෙගන්වපු වාහනවල සත්ය 
ඉන්ෙවොයිස් අරෙගන බැලුෙවොත්, ඒ වාහන 1675 ෙවනුෙවන් 
රජයට අය විය යුතු මුළු බදු මුදල රුපියල් ලක්ෂ, එක්ලක්ෂ 
හැටදහසක් ෙවනවා. ෙමතැනදී කර තිෙබන්ෙන් ඉතාම බරපතළ 
වංචාවක්. ව්යාජ ඉන්ෙවොයිස් ෙපන්වලා, අඩු මිල ගණන් ෙපන්වලා 
වාහන ෙගන්වලා රජයට අය විය යුතු බදු මුදලක් රජයට ලබා 
ෙදන්ෙන් නැතිව බරපතළ වංචාවක් කරලා තිෙබනවා.  

එම සමාගම හරහා ෙගන්වපු වාහන පිළිබඳව ඒ සමාගෙම්ම 
නිලධාරිෙයක් තමයි ෙර්ගුවට ඔත්තුව ලබාදීලා තිබුෙණ්. ෙර්ගුවට 
ලබාදී තිබුණු ඔත්තුව මත පරීක්ෂණයක් කළා. ඒ පරීක්ෂණෙයන් 
ඉතා පැහැදිලිව ඔප්පු වුණා, එකම චැසි අංකයට ඉන්ෙවොයිස් පත 
ෙදකක් නිකුත් කර තිෙබනවා කියලා. චැසි අංකය එකමයි. හැබැයි, 
ඉන්ෙවොයිස් ෙදකක් තිෙබනවා. එකක් සත්ය ඉන්ෙවොයිස් එක, 
අනිත් එක ව්යාජ ඉන්ෙවොයිස් එක. "Navigare International 
GmbH" කියන ව්යාජ ෙකොම්පැනිය ස්ථාපිත කරලා, ඒ ව්යාජ 
ඉන්ෙවොයිස් එක ෙගන්වාෙගන, ඒක Sri Lanka Customs එකට 
ෙපන්වලා රජයට ලැබිය යුතු රුපියල් බිලියන 16ක බදු මුදලක් 
වංචා කරලා තිෙබනවා. පසුගිය දවස්වල ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ 
කරලා තිබුණා. එහි අතිෙර්ක අධ්යක්ෂවරෙයක්ව තමයි ෙර්ගු 
අධ්යක්ෂ ෙජනරාල්වරයා විසින් එම පරීක්ෂණයට පත් කෙළේ. ඒ 
සඳහා සමන් සිල්වා මහත්මයාව පත් කළා. CIB/INV/32/2013 
යටෙත් ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් තිබුණා. ඒ පරීක්ෂණය 2013 දී 
පටන් ගත යුතුව තිබුණත්, ඇත්තටම ඒක පටන් ගත්ෙත් ෙබොෙහෝ 
පමාද ෙවලා, 2016 සැප්තැම්බර් 21වැනිදායි.  

අවසානෙය්දී එම නිලධාරියා විශාම යන්න ඔන්න ෙමන්න 
තියලා ෙමොකක්ද කෙළේ? සාමාන්යෙයන් ෙර්ගුව පරීක්ෂණයක් 
පවත්වද්දී ෙර්ගු ආඥාපනතට අනුව ඉතා පැහැදිලිව තිෙබනවා, 
උසාවියක නඩුවක් අහනවා වෙග් පරීක්ෂණය කරන්න ඕනෑ, 
ෙදපාර්ශ්වෙයන්ම කරුණු විමසන්න ඕනෑ කියලා. පැමිණිලි 
පාර්ශ්වෙයන් සහ විත්තිය පාර්ශ්වෙයන් යන පාර්ශ්ව ෙදෙකන්ම 
කරුණු විමසන්න ඕනෑ. හැබැයි, ෙමොහු ෙමොකක්ද කෙළේ? අවුරුදු 
ගාණක් තිස්ෙසේ ෙම් පරීක්ෂණය ඇදෙගන ගිහිල්ලා, අවසානෙය් 
විශාම යන්න ඔන්න ෙමන්න තියලා පැමිණිලි පාර්ශ්වෙයන් 
පමණක් ෙතොරතුරු ලබාෙගන, එක වාහනයකට රුපියල් 
ලක්ෂයක දඩයක් නියම කරලා තීන්දුවක් ෙදනවා. අවසානෙය්දී 
රුපියල් ලක්ෂ 1,675ක දඩයකට එම වාහන ටික නිදහස් කර 
ගන්න අදාළ ෙකොම්පැනියට අවස්ථාව ලැෙබනවා. ඒෙකන් 
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? රුපියල් ලක්ෂ 160,000ක් වන රජයට ලැබිය 
යුතු බදු මුදල, රුපියල් ලක්ෂ 1,675කට සීමා ෙවනවා. එම 
පරීක්ෂණය කරපු නිලධාරියා විසින් ඒ සඳහා ඔහුව පත් කරලා, ඔහු 
හරහා රජයට ලැබිය යුතු බදු මුදල ෙනොලැෙබන තත්ත්වයක් 
තිබියදී එම බදු වංචාව පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමා ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්? ඒ පිළිබඳව අභියාචනාධිකරණයට නඩුවක් ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවා. නමුත්, ඒවා සියල්ල යටපත් කරන්න දැන්  ෙර්ගු 
නිලධාරින් කිහිප ෙදෙනක් මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ මැදිහත් 

වීෙමන් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙම් පරීක්ෂණය දැන් අවසානයි, 
තීන්දුව දීලා අවසානයි, ඒ නිසා තව දුරටත් නීතිමය කටයුත්තක් 
අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැයි කියලා උසාවියට දැනුම් ෙදන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඇත්තටම ෙම්ෙකන් ෙමොකක්ද වුෙණ්? 

එයින් සිද්ධ වුෙණ්, ඒ සඳහා අවංකව මැදිහත් වූ නිලධාරින්, ඒ 
සඳහා පරීක්ෂණ කරපු නිලධාරින් සමච්චලයට ලක් කරලා, 
හෑල්ලුවට ලක් කරලා රජයට ලැබිය යුතු බිලියන 16ක බදු මුදලක් 
රජයට අහිමි කර තිෙබන එකයි. ෙර්ගු ආඥා පනෙත් තිෙබන යම් 
යම් වගන්ති අද පාවිච්චි කරනවා, ඒ අයට සහන ෙදන්න. ෙර්ගු 
ආඥා පනත අනුව අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයාට විෙශේෂ බලතල 
තිෙබනවා. එහි 163වන වගන්තිය යටෙත් ඔහුට තිෙබන බලය 
පාවිච්චි කෙළොත්, ඕනෑ නම් පුළුවන්, ෙම් රුපියල් ලක්ෂයත් අඩු 
කරන්න. ඒකත් තව අඩු කරන්න පුළුවන්. එෙහම වුෙණොත් ෙම් 
බිලියන 1.6 හම්බ වන්ෙන්ත් නැහැ. ඒකත් ඊට වඩා අඩු වන්න 
පුළුවන්. රජෙය් ෙසේවකයන්ට තීරු බදු සහන යටෙත් වාහන 
බලපත ෙදන එක ෙහොඳයි. හැබැයි ඒකට මුවා ෙවලා, ඒක පාවිච්චි 
කරලා සිද්ධ වන ෙම් මහා පරිමාණ වංචා නතර කරන්න 
ඔබතුමන්ලාට බැරි ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු අමාත්යතුමනි, ෙමය සිද්ධ වුෙණ් ඔබතුමා මුදල් ඇමති 
වන්න කලින් තමයි. ෙමය, මීට කලින් -2011 ඉඳලා 2014 දක්වා- 
ෙගන්වූ වාහනවලටත්, ඊට පසුව ෙගන්වූ වාහනවලටත් අදාළ 
සිද්ධියක්. හැබැයි ෙමය යට ගහන්න මැදිහත් වූ නිලධාරින් 
පිළිබඳව පරීක්ෂා කරන්න හිටපු මුදල් ඇමතිවරයා අසමත් ෙවලා 
තිෙබනවා. හිටපු මුදල් ඇමතිවරයාෙග් පැත්ෙතන් පත් කරපු 
අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා, ඒ හරහා පත් කරපු පරීක්ෂණ කමිටුව 
සියල්ල අවසානෙය්දී තීන්දුව දීලා තිෙබන්ෙන් ෙම් දඩ මුදල 
බිලියන 1.6කට සීමා කරන්නයි. ලැබිය යුතු වූ බිලියන 16ක  මුදල 
බිලියන 1.6 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා, කරපු ඒ වංචාව නිසා; 
අනුගමනය කරපු ඒ කූට උපකමය නිසා. එෙහම නම්, ඒ පිළිබඳව 
ඔබතුමන්ලා ගන්නා කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද? එයින් රජයට, ෙම් 
රෙට් මහ ජනතාවට ලැබිය යුතු බිලියන 16ක මුදල ලබා ගන්න 
ඔබතුමන්ලා ගන්නා කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද? ඒක තමයි වැදගත් 
වන්ෙන්. රජෙය් ෙසේවකයන්ට මීට වඩා තීරු බදු සහන සහිතව 
වාහන ෙදන්න පුළුවන්. රජෙය් ෙසේවකයන්ට මීට වඩා තවත් වැඩි 
පමාණයකට ෙම් සහනය ලබා ෙදන්න පුළුවන්, එවැනි මහා 
පරිමාණ බදු වංචා නතර කරන්න පුළුවන් නම්. නමුත් පශ්නය 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? සමාගම් කීපයක් අවුරුදු ගණනක් 
තිස්ෙසේ ෙම් කූට ව්යාපාරය සිද්ධ කරනවා. ඇත්තටම ගත්ෙතොත්, ඒ 
බලපතය අරෙගන රජෙය් ෙසේවකයා එය නැවත විකුණනවා. එයින් 
රජෙය් ෙසේවකයාට වාහනය ෙගන්වන්න ලැෙබන්ෙන්ත් නැහැ. 
රජෙය් ෙසේවකයාට තිෙබන ආර්ථික අමාරුකම්, අග හිඟකම් නිසා 
රජෙය් ෙසේවකයා රුපියල් ලක්ෂ 14කට, 15කට ඒ permit එක 
විකුණනවා. ඒ permit එක පාවිච්චි කරලා මහා පරිමාණ business 
එකක් සිද්ධ වනවා. අවසානෙය්දී රජෙය් ෙසේවකයාට වාහනයක් 
ගන්න තිෙබන අවස්ථාවත් අහිමි ෙවනවා.  

අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ තත්ත්වයයි. ඒ නිසා ෙම් 
පිළිබඳව වහාම පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න. පරීක්ෂණ කමිටුව 
කියලා පත් කරපු සමන් ද සිල්වා කියන පුද්ගලයා ඒක පාර්ශ්වීයව 
තනි පුද්ගලයකු විධියටයි තීන්දුව ෙදන්ෙන්. ඔහුට එෙහම තීන්දුවක් 
ෙදන්න බලයක් නැහැ. එය නීත්යනුකූලව වැරැදියි. නමුත් ඔහු 
තීන්දුව දීලා විශාම ගත්තා. විශාම ගන්නෙකොට එතැන වූ 
ගනුෙදනුව ෙමොකක්ද කියන එක ගැන වහාම ෙසොයන්න ඕනෑ. ඒ 
පිළිබඳ සත්ය invoice, ව්යාජ invoice, ඒ ගනුෙදනුවට අදාළ සියලු 
ලිපි ෙල්ඛන Sri Lanka Customs එක භාරෙය් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙම්වා පරීක්ෂණ කරන්න අමාරු ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ඒ සඳහා 
අවුරුදු ගණනක් අදින්න ඕනෑ නැහැ. ඒක නීතිපති 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යවා එෙහන් උපෙදස් එන කල් ඉන්න ඕනෑත් 
නැහැ. Customs එක ඇතුෙළේම පරීක්ෂණය කරලා තීන්දුවක් 
ගන්න පුළුවන්. ඒකට අවශ්ය කරන්ෙන් ෙද්ශපාලන මැදිහත් වීමයි. 
මුදල් හා ජනමාධ්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාත්, මුදල් රාජ්ය 
අමාත්යතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටිද්දී මා කියන්ෙන් ෙම්කයි. ඒ 
කරන ලද පරීක්ෂණෙයන් ඒ කාරණය යට ගහපු එක ෙවනස් 
කරලා, සත්ය පරීක්ෂණයක් කරලා රජයට, ෙම් රෙට් ජනතාවට 
ලැ බිය යුතු බිලියන 16ක මුදල ෙම් රෙට් ජනතාවට නැවත ලබා 
ගැනීම සඳහා වූ සාධාරණ මැදිහත් වීමක් අත්යවශ්ය ෙවනවා; 
කඩිනම් මැදිහත් වීමක් අත්යවශ්ය ෙවනවා. එෙහම වුෙණොත් තමයි 
රජෙය් ෙසේවකයන් වැඩි පමාණයකට තීරු බදු සහන සහිත වාහන 
ලබා ෙදන්න පුළුවන් වන්ෙන්; උතුර පළාත් සභාෙව් මන්තීවරුන්ට 
පමණක් ෙනොෙවයි, අෙනකුත් සියලුම මන්තීවරුන්ටත් ඒ සහනය 
සහිත වාහන බලපතය ලබා ෙදන්න පුළුවන් වන්ෙන්. රජෙය් 
ෙසේවකයන්ෙගන් එක් ෙකොට්ඨාසයකට විතරක් ෙමය ලබා ෙදන්න 
සිද්ධ වන්ෙන් ෙමවැනි බදු වංචා සිද්ධ වන නිසායි. ඒ නිසා ඒ බදු 
වංචා නතර කරලා ඒ මුදලත් නැවත රජෙය් ෙසේවකයන්ට ලැෙබන 
කමයක් ඇති කරන්න. ඒ පිළිබඳව වහාම -කඩිනමින්- මැදිහත් 
වන්න. රජෙය් ෙසේවකයන්ට බදු සහන ලබා ෙදන ගැසට් පතය 
සම්මත කරන ගමන් ෙම් හරහා සිද්ධ වන ජාවාරම නවත්වා මීට 
වඩා වැඩි පමාණයක්, වැඩි සහන පමාණයක් රජෙය්  ෙසේවකයන්ට 
ලබා ෙදන්න පුළුවන් ආකාරයට ෙම් කටයුත්ත කඩිනම් කරන්න 
කියා ඉල්ලමින් මම නතර  ෙවනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි.     
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ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (මුදල් රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - நிதி இராஜாங்க அைமச்சர்) 
The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2006 අංක 12 දරන 

මුද්දර ගාස්තු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නිෙයෝගය ගැන  
ෙම් අවස්ථාෙව්දී සාකච්ඡා කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම, ජාතික ඖෂධ 
නියාමන අධිකාරිය පනත යටෙත් නිෙයෝග ෙදකක් විවාද කරනවා. 
2014 රුපියල් මිලියන 536ක පමණ මුද්දර ගාස්තුව අහිමිවීමක් 
තිෙබනවා. ඒ ෙමෝටර් කාර් හා ද්විත්ව කාර්ය වාහන 
සම්බන්ධෙයන් රක්ෂණ ඔප්පු මූල්ය කල්බදුකරණ ගිවිසුම් හා 
කුලිපිට ගැනුම් ගිවිසුම් මත ලැබිය යුතුව තිබුණ ෙමම මුද්දර 
ගාස්තුව අහිමි වීමයි.  2015දී රුපියල් මිලියන 1306ක් රජයට අහිමි 
වුණා. ෙමම අහිමි වූ මුද්දර ගාස්තුව  නැවතත් රජය ලබා ගැනීමටයි 
ෙම් සංෙශෝධනය කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව ෙමෝටර් කාර් රථ හා 
ද්විත්ව කාර්ය වාහනවලට පමණක් රක්ෂණ ඔප්පු, මූල්ය 
කල්බදුකරණ ගිවිසුම් හා කුලිපිට ගැනුම් ගිවිසුම් මත මුද්දර ගාස්තු 
අය කරනවා. නමුත්, මුද්දර ගාසත්ු අය කරනෙකොට  ති ෙරෝද රථ, 
යතුරු පැදි, බස ් රථ, ෙලොරි රථ, ටැක්ටර් වැනි වාහන ඒ මුද්දර 
ගාස්තුවලින් නිදහස් කරලා තිෙබනවා. තව විධියකට සඳහන් 
කෙළොත්, අපි ෙම් මුද්දර ගාස්තු ගැන බදු දමනෙකොටත් අඩු 
ආදායම්ලාභීන්ෙග් වාහන, ෙපොදු පවාහන වාහන, කෘෂි වාහන හා 
ඒ කෘෂි ඵල හා නිෂ්පාදන දව්ය ෙවෙළඳෙපොළට ෙගන එන වාහන 
 ෙමම මුද්දර ගාස්තුෙවන් නිදහස් කරලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  උතුරු පළාත් සභාවට 
අහිමි වුණු, අෙනක් පළාත් සභාවන්වලට පසු ගිය කාලෙය් ලබා 
දුන් වාහන බලපත ලබා ගැනීම පිළිබඳවත් ෙමොෙහොතකට 
පථමෙයන්  මුදල් ඇමතිතුමා සඳහන් කළා. ෙම් සඳහා කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබා දී තිෙබනවා. දැන් ඒක 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැවිත් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විෙශේෂ දූත 
ෙසේවාවන්වල නියුතු නිලධාරින් කරන ලද ඉල්ලීමක් තිබුණා. එම 
ඉල්ලීමත් කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරලා, ඒ වාසියත් අපි ඒ 
නිලධාරින්ට ලබා ෙදනවා.  

අද ඉදිරිපත් කරන ෙමම විධි විධානවලට අමතරව ෙම් මාසෙය් 
-සැප්තැම්බර් මාසෙය්- පළමුෙවනිදා ඉඳලා අෙප් රජය තව බදු 
කිහිපයක් ලිහිල් කරලා තිෙබනවා. එකක් තමයි 
telecommunication levy එක. ඒ කියන්ෙන්, ෙටලිෙකොම් බද්ද -
dataවලට තිෙබන බද්ද-. ගිය අය වැෙය්දී  ෙටලිෙකොම් බද්ද 
සියයට 15කින් වැඩි කරන්න ෙයෝජනා කළා. අපි ඒක අත්හි ටවලා 
තිෙබනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි,  ෙම් මාසෙය් මුල ඉඳලා සියයට 
10කට තිබුණු බද්දත් අපි අෙහෝසි කළා. ඊට අමතරව ෙමම 
ෙටලිෙකොම් ෙසේවාවන් සපයන ආයතන එක්ක කථා කරලා ඒ 
අයව එකඟ කර ගත්තා පාරිෙභෝගිකයාට ලබා ෙදන data පමාණය 
තවත් සියයට 10කින් වැඩි කරන්න, නැත්නම් ඒක ෙනොමිෙල් 
ලබා ෙදන්න. ඒ අනුව ෙම් telecommunication dataවලට අය 
කරන බද්ද ලිහිල් කිරීෙමන් සියයට 25ක, සියයට 35ක වාසියක් 
ලැෙබනවා. ෙමොකද, අද telecommunication data ෙබොෙහොම 
අත්යවශ්යයි. 

 රජය ෙම් තීරණය අරෙගන තිෙබන්ෙන්, විෙශේෂෙයන්ම 
තරුණ පිරිසෙග් සන්නිෙව්දන කටයුතුවලට, වෘත්තීයෙව්දීන්ට 
රැකීරක්ෂා කටයුතු කිරීමට අත්යවශ්ය වන බැවින් ඒ ගැන 
සංෙව්දීවයි.  ඒ වාෙග්ම  අපි ෙද්ශීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න 
ඕනෑ. ඒ නිසා සුළු හා කුඩා ව්යාපාරිකයා ගැන කල්පනා කරලා ඒ 
අයෙග් පවාහනයට අමතරව, ඒ අයෙග් එළවළු, පලතුරු, නැත්නම් 
නිෂ්පාදන -කෘෂි ඵල-  දව්ය ෙවෙළඳ ෙපොළට ෙගන එන්නට 
සාමාන්යෙයන් ඒ අය භාවිත කරනවා ඩිෙමෝබට්ටා වැනි 
වාහනයක්, නැත්නම් single cab එකක්. අපි ඩිෙමෝබට්ටා 
වාහනෙයත් බද්ද සියයට 45කින් විතර අඩු කළා. ඩිෙමෝ බට්ටා 
රථයක මිල රුපියල් ලක්ෂ 6ක් පමණ වනවා. ඒකට රුපියල් 
ලක්ෂ 10ක බද්දක් අය කළා.  දැන් එය රුපියල් ලක්ෂ 7කට අඩු 
කර තිෙබනවා. එතෙකොට එහි විකිණුම් මිල රුපියල් ලක්ෂ 3කින් 
අඩු ෙවනවා. අද සුළු පරිමාණ ව්යාපාරිකයකුට රුපියල් ලක්ෂ 
13කට ඩිෙමෝ බට්ටා රථයක් ලබා ගන්නට පුළුවන්.  ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, single cab එකක මිලත් රුපියල් 
ලක්ෂ 11ක් ෙවනවා. එහි බද්දත් අපි රුපියල් ලක්ෂ 3කින් අඩු කර 
තිෙබනවා. ඒ අනුව, single cab රථයකුත්  රුපියල් ලක්ෂ 18කට 
අද ලබා ගන්නට පුළුවන්, සුළු පරිමාණ ව්යාපාරිකයාට.  

ඊට අමතරව, motorcyclesවල මිලත් අඩු කර තිෙබනවා. ඒ 
සඳහා තිබුණු ad valorem tax එක අයින් කරලා එන්ජිෙම් 
ධාරිතාව අනුව, කියුබික් ෙසන්ටිමීටරය අනුව අපි බදු කමයක් 
හඳුන්වා දී තිෙබනවා.  සීසී 50 - 150 අතෙර්  motorcyclesවල 
මිලත් ඒ හරහා  අඩු ෙවලා තිෙබනවා කියන එක කියන්නට ඕනෑ.  

ඊට අමතරව, අපි තවත් ණය ෙයෝජනා කම කිහිපයක්ම 
හඳුන්වා දී තිෙබනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා ඒ ගැනත් ෙබොෙහොම 
ෙකටිෙයන් විස්තර කරන්නට කැමැතියි. අපි "රන් අස්වැන්න" 
නමින් ණය ෙයෝජනා කමයක් හඳුන්වා දී තිෙබනවා, කෘෂිකර්මෙය් 
ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම හා වාණිජකරණයට පහසුකම් සැපයීෙම් 
අරමුණින් යුතුව. ෙම් ණය ෙයෝජනා කමය යටෙත් ෙපොලී 
අනුපාතය සියයට 50ක් රජය විසින් ෙගවනු ලබනවා.  ෙගොවීන් 
හට ෙගවන්න තිෙබන ෙපොලිය සියයට 6.5ක් පමණ ෙවනවා.   

ඊළඟට, "ෙගොවි නෙවෝදා" නමින් තවත් ණය ෙයෝජනා 
කමයක් හඳුන්වා දී තිෙබනවා. පැළෑටි බද්ධ කිරීමට, පැළ 
සිටුවීමට, වල් පැළ ෙනළීමට, අස්වැන්න ෙනළීමට, කෘෂි ඉඩම් 
සකස් කිරීම වැනි කෘෂි කාර්මික කාර්යයන් සඳහා යන්ත සූත 
භාවිතය දිරි ගැන්වීම තුළින්  සුළු පරිමාණ ෙගොවීන් යාන්තීකරණය 
කිරීම සඳහා අපි අඩු ෙපොලියට, වසර 5කින් ෙගවා නිම කිරීමට 
ණයක් ලබා ෙදනවා.  සියලුම රාජ්ය  හා ෙපෞද්ගලික බැංකු හරහා 
ෙම් ණය ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒ ණය සඳහා වන ෙපොලී 

1159 1160 

[ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා] 
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අනුපාතිකෙයන් සියයට 75ක් රජය විසින් ෙගවනු ලබනවා. ඒ 
ෙගොවි මහත්මයා ෙගවන්න ඕනෑ සියයට 25යි. එතෙකොට ඒ අයෙග් 
ෙපොලිය සියයට 3.27කට අඩු ෙවනවා.  

අපි තවත් ණය ෙයෝජනා කමයක් කියාත්මක කරෙගන යනවා, 
"රිය ශක්ති" නමින්. අපි දන්නවා, බස ් එෙකන් සහ දුම්රිෙයන් 
පාසලට එන දරුවන් හැරුණාම අෙනක් සියලු පාසල් යන 
දරුවන්ෙගන් වැඩි සංඛ්යාවක් පාසලට එන්ෙන් school van  
එකකින් බව.  ඉතින් ෙම් පාසල් වෑන් රථ ෙසේවය දියුණු කරන්නත්, 
එය වැඩි ආරක්ෂා සහිත ෙසේවාවක් කරන්නත් අපි වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙයොදා තිෙබනවා. ඒ අනුව, ඒ වෑන් රථය ෙවනුවට ආසන 28ක් 
සහිත බස් රථයක් ගන්නවා නම් -අවම වශෙයන් එහි ආසන 28ක් 
තිෙබන්න ඕනෑ.- රුපියල් මිලියන 4ක ණයක් ඒ අයට ෙදන්න 
දැනටම කියාත්මක කරෙගන යනවා. ණය ආපසු ෙගවීමට වසර 
5ක කාලයක් ලබා ෙදනවා. ෙම් සඳහාත් සියයට 75ක් ෙපොලිය 
ෙගවන්ෙන් රජයයි. ඒ ණය ගන්න පුද්ගලයාට ෙගවන්න 
තිෙබන්ෙන් ෙපොලිෙයන් සියයට 25යි. එතෙකොට එහි ෙපොලී 
අනුපාතය සියයට 3.27ට බැහැලා තිෙබනවා. ඇත්තටම බැලුෙවොත් 
ෙම් ෙපොලී අනුපාත හරිම අඩුයි.  සියයට 3ට, 4ට, 5ට, 6ට තමයි ෙම් 
සියලුම ණය ෙයෝජනා කමවලට අපි ෙපොලී අනුපාත නියම කර 
තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතිව සාමාන්යෙයන් බැංකුවකින් ණයක් 
ගන්න ගිෙයොත්  සියයට 14ක, 18ක වෙග් ෙපොලියකට තමයි ණය  
ගන්න සිදු වන්ෙන්.    

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  රජය තවත් ණය 
ෙයෝජනා කමයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, රජෙය්  "සූර්ය සැපයුම"  
වැඩසටහන යටෙත්.  සූර්ය බලය හරහා  විදුලිය සපයා  ගන්නට 
අෙප්ක්ෂා කරන අයට උදව්වක් හැටියටයි ෙමය කියාත්මක කර 
තිෙබන්ෙන්. නිවාස ලක්ෂ 10කට ෙම් හරහා විදුලිය ලබා ෙදන්න 
අප කටයුතු කරනවා.  

ඒ අයට ෙම් ණය ෙයෝජනා කමය හරහා රුපියල් ලක්ෂ 
තුනහමාරක් ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් ලැෙබන විදුලිය ෙවනුවට 
සූර්ය බලය හරහා විදුලිය ලබා ගැනීමට විදුලි පද්ධතිය පරිවර්තනය 
කර ගන්න ඒ අයට ෙම් මුදල ෙයොදවන්න පුළුවන්. ෙම්ක දීර්ඝ 
කාලීනව මාසිකව ෙගවන්න තිෙබන මුදලක්. චීනය වැනි රටවල 
ෙම් පරිවර්තනය දැනටමත් විශාල ෙලස සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා මුල් අදියෙර්දී අපි ෙම් රෙට් තිෙබන නිවාස ලක්ෂ 50න් 
නිවාස ලක්ෂ 10කට ෙම් ණය ෙයෝජනා කමය අවුරුදු 5කින් 
ෙගවන්න පුළුවන් ආකාරයට සියයට 6ක   ෙපොලී අනුපාතයකට 
ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

"දිරි සවිය" කියලා තව නව ෙයෝජනා කමයක් ඉදිරිපත් කළා. 
ෙම් ෙයෝජනා කමය හරහා රෙට් ඉන්න ගාමීය ජනතාවෙග් 
ෙපෝෂණ මට්ටම ඉහළ නැංවීම සඳහාත්, ගුණාත්මකභාවෙයන් යුතු 
කුකුළු මස් ආශිත නිෂ්පාදන රට පුරාම ව්යාප්ත කරමින් ඒ 
ව්යාපාරය දිරිගන්වන්නත්,  නව ස්වයංරැකියා කරන අය දිරිමත් 
කිරීම සඳහාත්, කුකුළු මස් ආශිත නිෂ්පාදන ගුණාත්මකභාවෙයන් 
යුතුව ගබඩා කර තැබීමටත් අවස්ථාව ලබා ෙදන්නත් අවස්ථාව 
සැලෙසනවා. ෙම් රැකියා ආශිත ෙවෙළන්දන් 15,000ට 
අධිශීතකරණ ලබා ගැනීම සඳහා උපරිමය රුපියල් 50,000ක් වන 
ෙසේ මුදලක් ලබා ෙදන්නත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ මුදල 
වසර 4කින් ෙගවන්නට ඕනෑ. කිසිම ෙපොලියක් ෙනොමැතිවයි ෙම් 
මුදල ලබා ෙදන්න කියා කරෙගන යන්ෙන්.  

අද හැමතැනම සුළු හා මධ්ය පරිමාණෙය් ව්යවසායකෙයෝ 
ඉන්නවා. ෙම් රෙට් ව්යවසායකයන්ෙගන් සියයට 95ක්ම සුළු හා 
මධ්ය පරිමාණෙය් ව්යවසායකයන්. අපි ෙබොෙහෝ ෙවලාවට විෙද්ශීය 
ආෙයෝජනය ගැන කථා කරනවා. අපි 'බදු නිදහස' ගැන 
කියනෙකොට හැමතිස්ෙසේම කථා කරන්ෙන් ෙලොකු ව්යාපාරිකයන් 

ගැනයි. පසු ගිය රජය ඒ සම්බන්ධෙයන් පනතක් ෙගනැල්ලා 
විශාල ව්යාපාරිකයන්ට තමයි බදු නිදහස දුන්ෙන්. ඔය කියන "බදු 
නිදහස" කියන වචන කවදාවත් ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනතාව 
ෙවනුෙවන් භාවිත ෙවලා නැහැ. ෙපොදු ජනතාවට වැඩි වැඩිෙයන් 
බදු ෙගවන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. "බදු නිදහස" කියන             
වචනය පාවිච්චි කරලා තිෙබන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම ෙලොකු 
ව්යාපාරිකයන්ටයි; ධනපති පන්තිෙය් ඉන්න අයටයි. එම නිසා අපි 
සුළු හා මධ්ය පරිමාණෙය් ව්යාපාරිකයන් දිරිමත් කරන්නයි "ජය 
ඉසුරු" ණය ෙයෝජනා කමය ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්.  
ව්යාපාරයක වාර්ෂික පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 25යි, 250යි අතර 
නම්, ඔවුන්ට රුපියල් මිලියන 50ක ණයක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. 
ඒ අය අපනයනෙය් ෙයෙදනවා නම්, ඒක ෙදගුණයක් කරනවා. ඒ 
කියන්ෙන්, රුපියල් මිලියන 100ක් දක්වා වැඩි කරගන්නට 
 පුළුවන්. ෙම් ණය අනුපාතෙයන් සියයට 50ක්ම රජය ගන්නවා. 
ෙමොකද, ඒ අය දිරිමත් කරන්න. සුළු හා මධ්ය පරිමාණෙය් 
ව්යාපාරිකයා අපනයනයට ෙයොමු කරවන්නයි අපි ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්ෙන්.  

අද ෙම් රෙට් අපනයනය ගත්ෙතොත්, ෙත්, රබර්, ෙපොල්  
ඇරුණාම අපි කථා කරන්ෙන් ඇඟලුම් කර්මාන්තය ගැනයි. 
නැත්නම් අපි ෙබොෙහෝ ෙවලාවට  කථා කරන්ෙන් ෙතොරතුරු 
සන්නිෙව්දන තාක්ෂණය පිළිබඳව පමණයි. විශාල ෙකොම්පැනි 
තමයි ෙම්වා කරන්ෙන්. ෙම් රෙට් කෘෂිකර්මය කරන, නැත්නම් 
කුඩා නිෂ්පාදනයක් කරන- ගෘහ නිෂ්පාදනයක් ෙවන්න පුළුවන්, 
නැත්නම් ෙවනත් යම් ෙදයක් කරන කුඩා ව්යාපාරයක් ෙවන්න 
පුළුවන්.- අයට සිහිනයකින්වත් හිතන්නට බැහැ, ඒ අයෙග් 
නිෂ්පාදන ෙකොෙහොමද පිට රටට විකුණන්ෙන් කියලා. නමුත්, අපි 
ෙම් රට දියුණු කරන්නට නම් කුඩා ව්යාපාරිකයා සැපයුම් ජාලයට 
සම්බන්ධ කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. State Minister, please wind up now. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම කථාව අවසන් 

කරනවා.  

ඒ අයටත් ෙම් ෙද්වල් පිට රටට ෙගනියලා විකුණන්න අපි 
ඔවුන් සැපයුම් ජාලයට සම්බන්ධ කරන්න ඕනෑ. ඒ අයෙග් 
පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 250 සිට රුපියල් මිලියන 750කට 
ගිෙයොත්, ආෙයත් වසර 5කින් ෙගවන්න ඔවුන්ට රුපියල් මිලියන 
200ක ණයක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. අපනයනය කරන ෙකොට අපි 
ඒ මුදල ෙදගුණ කරලා තිෙබනවා.  

ෙම් කාරණයත් සඳහන් කරමින් මම කථාව අවසන් කරනවා 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  "ෙසොඳුරු පියස" කියලා 
තවත් ණය ෙයෝජනා කමයක් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, නිවාස 
දියුණු කරගන්න බැංකුව හරහා ණය මුදල් ලබා ගන්නට පුළුවන්. 
ෙබොෙහොම සහනදායී කමයකට තමයි ෙම් සියල්ලක්ම ලබාදී 
තිෙබන්ෙන්.  

අද අපි ගැසට් පත ෙදෙකහි සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කළාට 
ඊට වැඩිය ෙබොෙහෝ ණය ෙයෝජනා කමත්, සහනත් පසු ගිය මාසය 
තුළදී ලබා දී තිෙබනවා. ෙම් හරහා ඉලක්ක කරලා තිෙබන්ෙන් අඩු 
ආදායම්ලාභීන් හා සුළු හා මධ්ය පරිමාණෙය් ව්යාපාරිකයන් කියන 
එක කියන්න අවශ්යයි. ස්තුතියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 3.06] 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් අලුත් මුදල් 

අමාත්යතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙමම නිෙයෝග පිළිබඳව අෙප් 
විෙරෝධතාවක් නැහැ. මක් නිසාද යත්, හිටපු ජනාධිපති ගරු මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා හිටපු මුදල් අමාත්යවරයා වශෙයන් රාජ්ය 
ෙසේවකයන් සඳහා ලබාදිය යුතු විෙශේෂ වරපසාදයක් හා 
පතිලාභයක් ෙලස වාහන බලපත සඳහා තීරුබදු සහන ලබාදීෙම් 
පිළිෙවතක් ෙබොෙහෝ අමාරු කාලපරිච්ෙඡ්දවල පවා අඛණ්ඩව 
පවත්වාෙගන ආවා.   

2005දී එතුමා රාජ්ය බලය ලබා ගත් අවස්ථාෙව්දී ඉතිහාසෙය් 
ෙවන කිසිදු රාජ්ය නායකෙයක් මුහුණ ෙනොදුන් පධාන අර්බුද 
හතක් ෙම් රට ඇතුෙළේ තිබුණා. එකක් තමයි 2014දී ඇති වුණු 
සුනාමි ව්යසනය. සුනාමිෙයන් මනුෂ්ය ජීවිත 45,000ක් නැති 
ෙවලා, ෙද්පළ ඇතුළු වත්කම් සියල්ල අහිමි ෙවලා ෙම් රෙටන් 
ෙකොටසක් සම්පූර්ණෙයන් ඉතිහාසෙය් සිදුවූ විශාලතම ස්වභාවික 
ව්යසනයට ලක් වුණා. 

පළමු අභිෙයෝගය ෙලස සුනාමිෙයන් විනාශ වූ මනුෂ්ය ජීවිත 
හැර අනික් සියල්ල නැවත තිබුණු තත්ත්වයට පත් කරන්ෙන් 
ෙකෙසේද කියන දැවැන්ත අභිෙයෝගය තිබුණා. එය ගං වතුර, නාය 
යාම, නියඟය වාෙග් ෙනොෙවයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, සිංගප්පූරුව වර්ග කිෙලෝමීටර 1,000ක රටක්. වර්ග 
කිෙලෝමීටර 18,800ක්  විශාල උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශය -
සිංගප්පූරුව වාෙග් රටවල් 18ක පමාණයක්- රාජ්ය අණසකින් 
ෙතොරව ෙබදී ෙවන්වී යාම පිළිබඳ එල්ටීටීඊ කුරිරු තස්තවාදී 
යුද්ධයට අපි මුහුණ දීලා තිබුණා. එතෙකොට යුද්ධෙය් තීරණාත්මක 
පැයට ඇවිල්ලා, සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර් ආදී සියලු 
මනුෂ්යයන්ට බිෙයන් හා සැකෙයන් ෙතොරව ජීවත්වීෙම් රටක් 
ෙගොඩනැඟීම පිළිබඳ අභිෙයෝගය තිබුණා. 

 ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද වාෙග් ෙනොෙවයි,  
ෙතල් බැරලයක මිල ෙඩොලර් 127යි. මුළු ෙලෝකයම ෙතෙලන් 
බැදුණු ෙලෝක ඛනිජ ෙතල් අර්බුදයක් තිබුණා. අවුරුදු 30කට පසුව 
ෙලෝකෙය් ඇති ෙවච්ච දැවැන්තම ආහාර අර්බුදය තිබුණා. ෙරොකට් 
ෙව්ගෙයන් තමයි ආහාර දව්යවල මිල වැඩි වුෙණ්. ඉන්දියාව, 
බංග්ලාෙද්ශය, පාකිස්තානය වැනි රටවල් සහල් නිර්යාත කිරීම 
පවා සම්පූර්ණෙයන් නතර කළා.  

ඊළඟට, ෙලෝක මූල්ය අර්බුදය තිබුණා.  Mutual  Bank එක 
කඩාෙගන වැටිලා, Lehman Brothers බංෙකොෙලොත් ෙවලා 
තිබුණා.  කාඩ් කුට්ටමක් ෙපරළනවා වාෙග් මුළු ෙලෝකෙය්ම බැංකු 
ටික කඩා වැෙටමින් තිබුණා. අෙප් ෙසලාන් බැංකුවත් ෙහල්ලුණා. 
ඒ විධියට ෙලෝක මූල්ය අර්බුදය තිබුණා; රාජ්ය ණය අර්බුදය 
තිබුණා. 2001, 2002, 2003, 2004 කියන වර්ෂ හතෙර් තමයි 
ලංකාෙව් රාජ්ය ණය කන්ද තිබුෙණ්. ණය ෙගවා ගන්න බැහැ. 
ජාතික නිෂ්පාදනය 100ක් නම්, 2001 වර්ෂෙය් ණය 102යි;  2002දී 
105යි; 2003 සහ 2004 වර්ෂවලත් ණය 102 බැගින් තිබුණා. ඒ 
අවස්ථාෙව් රනිල් විකමසිංහ අගාමාත්යතුමාට සිද්ධ වුණා, ලංකා 
ඉතිහාසෙය් තිබුණු දරුණුතම ණය අර්බුදයට මුහුණ දීම සඳහා 
ෙවනම විෙශේෂ පනතක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙග්න්න. ඒ අනුව 
2003 අංක 3 දරණ මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) පනත ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන ආවා. ඒ කාලෙය් තමයි ලංකාෙව් තිබුණු 
ෙලොකුම ණය කන්ද තිබුෙණ්. ඒ ණය කන්ද අඩු කරන්ෙන් 
ෙකෙසේද කියන අර්බුදයට අෙප් රට මුහුණ දුන්නා. ඒ වාෙග්ම 
ලංකාව පාලනය කරපු සියලුම රාජ්ය නායකයන් යටෙත් සමස්ත 

දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් වටිනාකම වර්ෂයකට ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් බිලියන 25ට වඩා කිසි දවසක වැඩි වුෙණ් නැහැ. එක 
තැන ලැග තිබුණු ආර්ථිකයක් උඩට පන්නන්ෙන් ෙකෙසේද කියන 
අභිෙයෝගය තිබුණා. ඒ කාලෙය් පාරක් හැෙදන්ෙන් නැහැ; 
පාලමක් හැෙදන්ෙන් නැහැ; ඇනිකට් එකක් හැෙදන්ෙන් නැහැ; 
ෙව්ල්ලක් හැෙදන්ෙන් නැහැ; පාග්ධන වියදම් දරන්ෙන් නැහැ. 
එදිෙනදා පවත්වාෙගන යන පුනරාවර්තන වියදම් පමණයි. ඒ 
විධියට සප්ත මහා අර්බුදයකට මුහුණ දීලා ඉඳිද්දී තමයි මහින්ද 
රාජපක්ෂ යුගෙය්දී රජෙය් ෙසේවකයන්ටත් තීරු බදු සහන සහිත 
වාහන බලපත වරපසාදය ලබලා දුන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සුනාමිෙයන් අහිමි 
ෙවච්ච රට නැවත ෙගොඩ නැගීෙම් අර්බුදය; රට කඩන්ෙන් නැතුව, 
ෙබදන්ෙන් නැතුව තස්තවාදී යුද්ධය නිම කිරීම පිළිබඳ 
අභිෙයෝගය; ෙලෝක ඛනිජ ෙතල් අර්බුදය; ෙලෝක ආහාර අර්බුදය; 
ෙලෝක මූල්ය අර්බුදය; රාජ්ය ණය අර්බුදය; රට එක තැන ලැග 
සිටීෙම් අර්බුදය කියන සප්ත මහා අභිෙයෝගයන්ට මුහුණදීලාත් 
ෙම් වරපසාදය රජෙය් ෙසේවකයන්ට ලබා දුන්නා. 

ෙම් ආණ්ඩුව එනෙකොට අර කියපු අභි ෙයෝග හෙතන් 
එකක්වත් තිබුෙණ් නැහැ. සුනාමිෙයන් විනාශ ෙවච්ච රට ෙගොඩ 
නඟන්න තිබුෙණ්ත් නැහැ; පභාකරන් ෙකෙනකු හා උතුෙර් 
යුද්ධයක් තිබුෙණ්ත් නැහැ; ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඛනිජ ෙතල් 
මිල, ගෑස් මිල, යකඩ මිල ආදී ෙම් සියලුම භාණ්ඩවල මිල අඩු 
වුණා; ආහාර අර්බුදයක් තිබුෙණ්ත් නැහැ; මූල්ය අර්බුදයක් 
තිබුෙණ්ත් නැහැ; ණය අර්බුදයක් තිබුෙණ්ත් නැහැ. ණය 70.1ට 
අඩු කරලා තිබුෙණ්. ආර්ථිකය ලැග සිටිෙය් නැහැ. ආර්ථික 
පිම්මක් පැනලා මුළු රටම වැඩ බිමක් බවට පත්ෙවලා තමයි 
තිබුෙණ්. ඒක තමයි, 2005දී තිබුණු තත්ත්වය. 

ඊට පස්ෙසේ රවි කරුණානායක මැතිතුමා මුදල් අමාත්යතුමා 
බවට පත් වුණා. වාහන බලපත සහනය යටෙත් විශාල වංචාවක්, 
දූෂණයක්, අකමිකතාවක් සිද්ධ වුණා. පාෙඩෝ ඇතුළු වාහන 
වංචාවන් පිළිබඳව ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වෘත්තීය සමිති සහ 
එයට අදාළ සියලු පාර්ශ්වයන් විසින් දිගින් දිගටම ෙචෝදනා එල්ල 
කරලා, අවසානෙය්දී අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා හමුවට ගියා. වාහන බලපත ලබා දීෙම් සීමාව යටෙත් 
රජෙය් ආදායමට ලංකා ඉතිහාසෙය් ඇති ෙවච්ච දැවැන්තම - 
විශාලම- අලාභය ෙම්කයි කියලා ඔවුන් ගිහිල්ලා අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා. ජනාධිපතිතුමා ෙම් සඳහා කමිටුවක් පත් 
කළා. අද වන තුරු පරීක්ෂණය නිම නැහැ.  

රජෙය් ආදායම ගැන කථා කරනවා නම්, ආදායම වැඩි වීම 
ගැන කථා කරනවා නම්, පාෙඩෝ වංචාව කියන ෙකෝටි 400ක 
සුපසිද්ධ වංචාව නිසා සිදු වූ අලාභයට වග කිව යුතු පුද්ගලයන්, ඒ 
සඳහා නිෙයෝග දුන්නු අය, නිෙයෝග දීෙම්දී රාජ්ය බලය පාවිච්චි 
කරලා තිෙබන අයුතු ආකාරය පිළිබඳව සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ලබා 
දීෙම් යුතුකමක් හා වග කීමක් නව මුදල් අමාත්යවරයාට 
තිෙබනවා. ගරු ඉරාන් විකමරත්න ඇමතිතුමාෙග් සුවිෙශේෂ 
නිරීක්ෂණය සඳහා ෙම් සඳහා හුවමාරු ෙවච්ච ලිපි ෙල්ඛන සියල්ල 
මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභාගත* කරන්න කැමතියි. 

ෙමොකද, රාජ්ය මූල්යය පිළිබඳ වගකීම තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 148වැනි ව්යවස්ථාවට අනුව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටයි. 
ෙම් වනෙකොට එම පරීක්ෂණ නතර කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක 

1163 1164 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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රහසක් ෙනොෙවයි. ලංකාෙව් ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සිටින 
සියලුම නිලධාරින් ෙම් කාරණය ගැන දන්නවා. යහ පාලන පිරිසිදු 
ආණ්ඩුව වංචාවට, දූෂණයට, අකමිකතාවට විරුද්ධයි කියනවා නම් 
ෙම් පාෙඩෝ මහා ගනුෙදනුව පිළිබඳව වාර්තාවක් මුදල් 
අමාත්යාංශය විසින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ.  

ෙදවැනුව මා ෙම් කාරණයත් සඳහන් කරන්න කැමතියි. 
2016.07.17වැනි දා 1796/4 දරන ගැසට් නිෙව්දනය පළ කළා. ඒක 
තමයි බදු ෙවනස් කරන්න පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණි ගැසට් 
නිෙව්දනය. ඒ ගැසට් නිෙව්දනය ගහනෙකොට සීනි කිෙලෝවක් 
සඳහා අය කරපු බද්ද රුපියල් 30යි, ගරු ඇමතිතුමනි. ලංකාවට 
පිට රටින් සීනි කිෙලෝවක් ආනයනය කරනෙකොට කුමන සීනි 
වර්ගය වුණත් - සුදු සීනි වුණත්, උක් සීනි වුණත්, ෙවනත් සීනි 
වර්ගයක් වුණත්, බීට් සීනි වුණත්- ඒ සෑම සීනි  කිෙලෝවක් සඳහාම 
අය කරන විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද -ආනයන බද්ද- රුපියල් 
30යි. ෙම් බද්ද ශත 25ට අඩු කළා. රුපියල් 30ක් තීරු බදු අය 
කරමින් තිබුණු භාණ්ඩයක බද්ද ශත විසිපහකට අඩු කළා. ෙම් වන 
ෙකොට  සීනි නැව් කීයක් රුපියල් 30 අය කිරීම යටෙත් ෙකොළඹ 
වරායට ඇවිල්ලා තිබුණාද? ඒ සීනි නැව් කාෙග්ද? ඒ සීනි නැව්වල 
ෙකොෙක්න් තිබුණාද? කල් ඇතිව නැව්වල ෙගනැල්ලා  බන්ධිත 
ගුදම්වල -bonded warehouseවල-  සීනි ෙකොච්චර ෙතොගයක් 
රඳවා තිබුණාද? මාස ගණනක් තිස්ෙසේ බන්ධිත ගුදම්වල රඳවා 
තියාෙගන තිබුණු සීනි ආනයන බද්ද ශත 25 කළාට පස්ෙසේ ඒ ශත 
25 බද්ද ෙගවලා නිදහස් කර ගත් අය කවුද? එහි ලාභ තීරුව 
ෙකොච්චරද?  

ඒ අය බදු වංචාවක් කරලා නැද්ද? ඒෙකන් රෙට් සමස්ත සීනි 
ෙවෙළඳ ෙපොළ ඉතා විශාල ව්යාකූලත්වයකට පත් වුණා. 
2016.07.17 ෙවනි දින 1796/04 ගැසට් නිෙව්දනයට යටත් වුණු, ඒ 
වන විට ෙගනැල්ලා තිබුණු සීනි පමාණය ෙකොපමණද, bonded 
warehouses තුළ තිබුණු සීනි පමාණය ෙකොපමණද, ශත 25 බද්ද 
ෙගවලා සීනි නිදහස් කර ගත්ෙත් කවුද? ලංකාෙව් සීනි ආනයනය 
කරන ෙවෙළන්ෙදෝ හැටහුටහමාරක් නැහැ ෙන්. ඒ සඳහා සමාගම් 
කිහිපයයි තිෙබන්ෙන්. ඒ සමහර අය සීනි ඇතුළට ෙකොෙක්න් දාලා 
ෙගනැල්ලා හිර ෙග් ඇතුළටත් ගියා, ඇප නැතිව. ෙම්ක සීනි 
මාෆියාවක්.  ඉතිහාසෙය් සීනි නැව් පිටින් නැති වුණු හැටි අපි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අහලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් සීනි ගනුෙදනුව 
පිළිබඳව අපට වාර්තාවක් ෙදන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව්දී සඳහන් කළා උතුරු - 
නැ ෙඟනහිර පළාත් සභාෙව් මන්තීවරුන් විශාල දුෂ්කරතා යටෙත් 
සිටි නිසා වාහන බලපත ලබා ෙදනවාය කියලා. ඒ සඳහා අෙප් 
පුර්ණ සහෙයෝගය පළ කරනවා. ෙමොකද,  අවුරුදු 30ක් තුළ උතුරු 
- නැ ෙඟනහිර පළාතට දුම්රිෙයන් යන්න බැරි වුණා, දුම්රිය 
මාර්ගයක් නැති නිසා. ෙගොඩ බිෙමන් යන්න බැරි වුණා, A9 
මාර්ගය තිබුෙණ් නැති නිසා. ඒ වාෙග්ම ඒ පෙද්ශවල යුක්තිය 
පසිඳලන්නට බැරි වුණා, පභාකරන්ෙග් උසාවිය තිබුණ නිසා. 
රජෙය් ෙපොලීසියක් තිබුෙණ් නැහැ, පභාකරන්ෙග් ෙපොලීසිය 
තිබුෙණ්. කාටවත් නාගදීපය වඳින්නට යන්න පුළුවන්කම තිබුෙණ් 
නැහැ. බැංකු තිබුෙණ් නැහැ.  මහජන බැංකුව, ලංකා බැංකුව,-
ජාතිෙය් මහා පහන් ටැඹ- රෙට් දකුණු පෙද්ශෙය් විතරයි තිබුෙණ්. 
ඒ පෙද්ශයට ෙටෝච් එළියක්වත් තිබුෙණ් නැහැ. විදුලිය නැහැ, බදු 
අය කරන්න  යන්න බැහැ. නිලධාරිෙයක් රාජකාරියකට ගිෙයොත් 
ඔහුට ආපහු එන්න බැහැ. සිංගප්පූරුව වාෙග් 18 ගුණයක් විශාල 
ෙකොටසක රාජ්ය අණසක තිබුෙණ් නැහැ. නමුත්, රාජ්ය මූල්යයට 
පහසුවක් තිබුණා. ෙමොකද, ඒ කාලෙය් ආණ්ඩුවලට ඒ පළාෙත්  
පාරවල්වලට තාර දාන්න සල්ලි ගිෙය් නැහැ, ඒ පළාතට විදුලිය 
ෙදන්නට සල්ලි ගිෙය් නැහැ, ඒ පළාෙත් පාසල් හදන්නට, ෙරෝහල් 
හදන්නට සල්ලි ගිෙය් නැහැ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙසේනාධිනායක මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා පමුඛ රණ විරුවන්ෙග් අසීමිත කැපවීම තුළ ඒ 
පෙද්ශෙය් තිබුණු තස්තවාදය මුලිනුපුටා දැම්මා. ඉන් පසුව 
අලුෙතන් ඒ ජීවිත ෙගොඩ නැ ෙඟන විට පජාතන්තවාදය ලබා දීෙම් 
මූලධර්මය මත ෙහොඳටම පරදින බව දැන දැන, නියත වශෙයන් 
අපට බලයක් ලැෙබන්ෙන් නැති බව දැනෙගන දවසක්වත් පරක්කු 
ෙනොකර පජාතන්තීය අයිතිය උතුරු - නැ ෙඟනහිරට ලබාදීෙම් මහා 
ජාතික යුතුකම, වගකීම ඉටු කළ නායකයා මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයායි කියන එක අපි ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කර ගන්නට 
ඕනෑ. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්ෙන් මැතිවරණ තියන්ෙන් 
නැතිව ඉන්න එක. පාෙද්ශීය සභා ඡන්දය තියන්ෙන් නැහැ. ඒවා 
ගැන උසාවි යනවා; කථා කරනවා; ෙවනස් කරනවා. නමුත් 
මැතිවරණය තියන්ෙන් නැහැ. පළාත් සභා මැතිවරණයත් කල් දා 
ගන්නට හදනවා. ඒකාධිපතියා, ෆැසිස්ට්වාදියා, පජාතන්ත 
විෙරෝධියා කියපු නායකයා වූ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඒකට 
සම්පූර්ණ පතිවිරුද්ධව යමින් ෙම් රටට පජාතන්තවාදය ලබාදීෙම් 
පරමාදර්ශය ලබා දුන්නා. නියත වශෙයන් පරදින බව දැන දැන 
පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණ තිබ්බා; පළාත් සභා ඡන්දය 
තිබ්බා. ඒ නිසා තමයි විග්ෙන්ෂ්වරන් මහ ඇමතිතුමා ඇතුළු අයට 
පළාත් සභාවක් පිහිටුවා ගන්නට පුළුවන්කම ලැබුෙණ්.  

එදා ''උතුරු වසන්තය'' තිබුණා, ''නැ ෙඟනහිර උදානය'' 
තිබුණා. ඒ හරහා පාරවල් හැදුණා, පාලම් හැදුණා, anicuts හැදුණා, 
ෙව්ලි හැදුණා. දකුණු පෙද්ශයට වඩා වැඩි සම්පත් පමාණයක් 
උතුරට ලබාදීම කෙළේ යුද්ධෙයන් පසුව මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් ආණ්ඩු කාලෙය්ය කියන එක අපි සඳහන් කරනවා.  
ඒ මූලික ෙද් කරලා පළාත් සභාව පිහිටවූවාට පසුව පළාත් සභාවට 
අවශ්ය වාහන බලපත ටික දීම ගැන අෙප් කිසිම විරුද්ධත්වයක් 
නැහැ.   සංහිඳියාව සඳහා වූ පාසල්, පාරවල්, ෙරෝහල් ආදී සියල්ල 
සෑදීෙම් කාර්ය අප විසින් කළා. අපි හිතනවා අලුත් මුදල් 
ඇමතිතුමාත්, මුදල් රාජ්ය ඇමතිතුමාත් පසු ගිය කාලෙය් ෙමන් 
දරදඬු හිතුවක්කාරී පතිපත්තියක් අනුගමනය කරන එකක් නැහැයි 
කියලා. 

පසුගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී ලක්ෂ 58ක් ජනතාව ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයාට ඡන්දය දීලා තිෙබනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දී ලක්ෂ 47ක් ඡන්දය දීලා තිෙබනවා. 
ඒ 47 ලක්ෂය ෙවනුෙවන් තමයි අපි ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන් විධියට ෙපනී සිටින්ෙන්. රෙට් හඬක් නඟන්න බැරි 
ලක්ෂ ගණන් ජනයාෙග් හඬ තමයි අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන්.  

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

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මට තව විනාඩියක කාලයක් ලබා ෙදන්න.  

ඒ කරුණු පිළිබඳව සානුකම්පිතව බලන්න කියලා ඉල්ලා 
සිටිනවා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් නායක දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාත්, මමත්, ගාමිණී ෙලොකුෙග් මැතිතුමාත්, සිසිර ජයෙකොඩි 
මන්තීතුමාත්, ඉන්දික අනුරුද්ධ මන්තීතුමාත් ඔබතුමන්ලා සමඟ 
සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා, ෙම් ෙගෙනන්න හදන ෙද්ශීය ආදායම් 
පනත් ෙකටුම්පත ස්වෙද්ශිකයන් වනසන, විෙද්ශිකයන් සනසන 
අෙප් යුගෙය් දීලා තිබුණු බදු සහන සියල්ල ඉවත් කරන පනත් 
ෙකටුම්පතක් නිසා එයට අප ෙගෙනන සංෙශෝධන පිළිගන්න 
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කියලා.  අපි කෘතඥ ෙවනවා, තමුන්නාන්ෙසේලා සමහර 
සංෙශෝධනවලට එකඟ වීම ගැන. එෙහම තමයි නීෙරෝගි 
පජාතන්තවාදය යටෙත් ආණ්ඩුවයි, විපක්ෂයයි කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ. එකඟ ෙවන ඒවා ෙමොනවාද, ෙනොවන ඒවා ෙමොනවාද කියලා 
දැනගන්න තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොෙරොන්දු වුණා, අද දිනෙය්දී ඒ 
සංෙශෝධන ටික ෙදනවා කියලා. නමුත් ෙම් ෙවන කල් ඒ කිසිම 
සංෙශෝධනයක් දීලා නැහැ. ෙහට ඒ පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව 
විවාදය පටන් ගන්නවා. ඒ විවාදය පටන් ගන්න ෙකොට අපි දන්ෙන් 
නැහැ, තිෙබන සංෙශෝධන ෙමොනවාද කියලා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
වශෙයන් අපි සංෙශෝධන 31ක් දීලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
කියනවා, සංෙශෝධන එකසිය ගණනක් තිෙබනවා කියලා. ෙම් 
කිසිම සංෙශෝධනයක් පිළිබඳව දන්ෙන් නැතුව තමයි අපි ෙහට 
උෙද් විවාදය පටන් ගන්ෙන්. එතෙකොට අපට පරණ ටිකම තමයි 
කියන්න ෙවන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා ෙපොෙරොන්දු වුණා, අද අපට ෙම් 
සංෙශෝධන ටික ලබා ෙදනවා කියලා.  නමුත් තවමත් ඒ සංෙශෝධන 
ලැබිලා නැහැ. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සංෙශෝධන අද ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු 

ෙවනවා. Legal Draftsman එක්ක දැනුත් කථා කළා. තව ටිකකින් 
ලැෙබයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ඒවා ලබා ෙදනවා. 
ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කරපු සංෙශෝධනවලින් වැඩි ෙකොටසක්ම අපි 
දැනටම ඇතුළු කරලා තිෙබනවා. ඉතිරි ෙකොටස් බලලා    ඒ ගැන 
ෙහට වාද-විවාද කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
විෙව්චනය, විචාරය දැකලා ඒක විනාශය කියලා හිතනවා නම් 

ඒක වැරැදියි. අපි ෙම් බදු පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන රටට 
අහිතකර ෙකොටස් ෙවනස් කර ගැනීම සඳහා ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට 
ගියා; සම්මන්තණ පැවැත්වූවා; සාකච්ඡා පැවැත්වූවා; වැඩමුළු 
පැවැත්වූවා. ෙම්වා කරන ෙකොට ආණ්ඩුෙව්ම සමහර අය එකතු 
ෙවලා, "ෙම් බදු ගහන හැටි උගන්වන බන්දුල ගුණවර්ධනත් බදු 
වංචාකරුෙවක්" කියලා ෙපෝස්ටර් ගහලා, සති අන්ත පත්තරයක් 
ගහලා ඒ පත්තරය සම්ෙම්ලනෙය්දී ෙබදන තරම් බංෙකොෙලොත් 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. මම ෙම් ගරු සභාවට ෙම් 
කාරණය කියන්න ඕනෑ. මම  බදු වංචා කරනවා තබා, බදු සහන, 
බදු නිදහස් කිරීම් ෙදන අවස්ථාවකදීවත්, බදු සහන පනත් 
යටෙත්වත් සහනයක් ලබා ගන්න කිසිම ලියවිල්ලක් ඉදිරිපත් 
ෙනොකළ ෙකෙනක්. බදු වංචාවක් පිළිබඳව සංසාර ගමෙන්දී කිසිම 
දවසක කිසිම අධිකරණයක කිසිම ෙචෝදනාවක් ෙනොමැති 
පුද්ගලයකු විධියට මම කනගාටු ෙවනවා, ආණ්ඩුව කරන 
වැඩවලට විරුද්ධව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු ව ඇතුෙළේ අපි කථා කරන 
ෙකොට අපට එෙරහිව කරන විෙව්චන සම්බන්ධෙයන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කාලය අවසන්. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් රෙට් මුදල් ඇමතිවරයා වශෙයන් හිටපු, රවි 

කරුණානායක මහත්මයා මුදල් අමාත්ය ධුරෙය් දිවුරුම් ෙදන 
ෙකොට එතුමාට විරුද්ධව විෙද්ශ විනිමය පිළිබඳ -මහා අපරාධයක් 

පිළිබඳ- වංචා නඩුවක් තිබුණා. එතුමා කියනවා, ඒෙකන් නිදහස් 
වුණා කියලා. මම ඒ නඩු තීන්දුව සභාගත කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මෙග් කථාව විනාඩියකින් අවසන් කරනවා.  

අයිරාංගනී ෙපෙර්රා විනිසුරුතුමිය නඩු තීන්දුෙවන් ෙමෙසේ 
කියලා තිෙබනවා: 

"නිෙදොස් කිරීමක් සිදු කිරීමට නම් පැමිණිල්ෙල් සාක්ෂි අවසන් කළ යුතුව 
තිබුණු අතර, ඒ දක්වා අධිකරණ කාර්ය පටිපාටිය අනුගමනය වී, විහිදී 
ෙනොමැති බැවින් නීතිපතිවරයාට නැවත ෙචෝදනාවන් නිසි ෙලස 
සංස්ථාපනය කර ඉදිරිපත් කිරීමට ෛනතික හිමිකමක් ඇති බවට ෙමයින් 
නිෙයෝග කරමි.  

ඒ අනුව ෙමම චූදිතයන් ෙමම නඩුෙවන් නිදහස් කරමි."  

එයින් නිෙදොස් ෙකොට නිදහස් කරලා නැහැ. මම ෙම් නඩු 
වාර්තාව සභාගත කරනවා. ඩබ්ලිව්. අයිරාංගනී ෙපෙර්රා 
මහාධිකරණ විනිසුරුතුමිය 2015.05.18වැනි දින තමයි ෙම් 
තීන්දුව දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අෙප් ආණ්ඩුව ෙවනස් වුණාට පස්ෙසේ; 
රවි කරුණානායක මහතා මුදල් ඇමති ධුරයට පත් වුණාට පස්ෙසේ.  
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව තව ෙවන කල් ඒ ගැන ෙමොකද කෙළේ 
කියලා මූල්ය පාලනය භාරව ඉන්න ඇමතිවරයා  වග උත්තර 
කියන්න ඕනෑය කියන එක පකාශ කරමින් ඒ නඩු තීන්දුව 
සභාගත* කරමින් මෙග් කථාව නතර කරනවා.  
 

[අ.භා. 3.25] 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා ඉතාම සතුටු 

ෙවනවා, නව මුදල් අමාත්යවරයා හැටියට, ජනමාධ්ය අමාත්යවරයා 
හැටියට ගරු මංගල සමරවීර අමාත්යතුමා  එතුමාෙග් අමාත්ය 
පදවිෙය් ෙගවී ගිය මාස ෙදක තුළ ඉතාම  සාර්ථකව ෙම් ර ජෙය් 
ඉදිරි ගමනට ශක්තියක් ෙදන්න කටයුතු කරමින් තිෙබන එක 
ගැන. 

ඒ අතරම අද ඉදිරිපත් කළ ෙම් නියමයන් හා නිෙයෝග පිළිබඳව 
මටත් කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන සතුටු වනවා.   
පසුගිය කාලෙය් ආර්ථික ඔස්තාර්ලා හැටියට කථා කරපු, අදත්  
ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ගැන ෙනොෙයක් ෙද්වල් කථා කරන  මෙග්ත් 
ගුරුවරයකු වූ ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් කථාවට පසුව 
මට කථා කරන්න ලැබීම ගැනත් මම සතුටු ෙවනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමා අද ෙකොයි විධියට 
ආර්ථිකය ගැන කථා කළත්, එතුමාට පසුගිය රජය කාලෙය් 
ලැබුෙණ් මුදල් නිෙයෝජ්ය ඇමතිකමයි. ඇත්තටම මුදල් 

1167 1168 

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ඇමතිකමයි එතුමාට ෙදන්න තිබුෙණ්. ඊට පසුව එතුමාට අධ්යාපන 
ඇමතිකම හම්බ වුණා. එතුමා  මුදල් ඇමතිකම නැති කර ගත්ෙත්,  
ෙම් රෙට් පවුලකට රුපියල් 2,500කින් මාසයක් ජීවත් ෙවන්න 
පුළුවන්ය කියා ආර්ථික විෙශේෂඥෙයකු හැටියට කළ පකාශය 
නිසායි. පසුගිය කාලෙය් එම කියමන පට්ට පතුරු ගසමින් 
විවාදවලට පවා ලක් කළා. අපි ඒ දවස්වල ඉතාම සතුටු වුණා. 
ෙමොකද, ඒ වාෙග් ආර්ථිකයක් ෙගොඩ නඟන්නට පුළුවන්කමක් 
ලැබුණා නම්, ෙදයියෙන්! මාසයකට රුපියල් 10,000ක පඩියක් 
තිබුණාම ඇති කියලා. එෙහම නම් ෙම් ආණ්ඩුවට රාජ්ය 
ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් රුපියල් 10,000කින් වැඩි කිරීෙම් 
අවශ්යතාව ඇති ෙවන්ෙන්ත් නැහැ.  

අෙප් ගරු ඉරාන් විකමරත්න මුදල් රාජ්ය අමාත්යතුමා කථා 
කරමින් ෙම් ආර්ථිකය ෙගොඩ නගන්නට, අපට අහිමි ෙවන යම් යම් 
ආදායම් වැඩි කර ගන්නට අවශ්ය කම ගැන පැහැදිලිවම සඳහන් 
කළා. එම කමෙව්ද සිදු කරන අතෙර්, ෙම් රෙට් කෘෂි කාර්මික 
නිෂ්පාදන ආර්ථික රටාවක් ෙගොඩනඟන ඒ අහිංසක 
ව්යවසයකයන්ට අත දීමක් හැටියට ගත යුතු යම් යම් තීන්දු-තීරණ 
ගැනත් එතුමා ඉතාම පැහැදිලිව සඳහන් කළා. විෙශේෂෙයන්ම 
මුද්දර ගාස්තු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නිෙයෝගය ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන්ෙන් රජයට අහිමි වූ රුපියල්  මිලියන 1,306ක මුද්දර 
ගාස්තුව නැවත රජයට ලබා ගැනීමට බව එතුමා සඳහන්  කළා.  ඒ 
අනුව ෙමෝටර් කාර් රථ හා ද්විත්ව කාර්ය රථවලට පමණක් මුද්දර 
ගාස්තු අය කරමින්, තිෙරෝද රථ, ෙලොරි, ටැක්ටර් රථ හා ෙපොදු 
පවාහන පද්ධතියට අයත් වාහන, ඒ වාෙග්ම කෘෂි ආර්ථිකයට 
බලපාන වාහන සහ ඉඩම්වලට සහන ලබා දීලා තිෙබනවා.  

අද "ඩිෙමෝ බට්ටා" රථ තුළින් ෙමොන තරම් ව්යාපාරිකයන් 
ෙගොන්නක් ෙම් රෙට් ව්යාප්ත ෙවලා තිෙබනවාද කියලා අපි 
දන්නවා. පසු ගිය දවස්වල පට්ටපතුරු යන්න ගැහුවා, අද ඩිෙමෝ 
බට්ටා රථයක් ගන්න බැහැ; ටැක්ටරයක් ගන්න බැහැ; ටක් රථයක් 
ගන්න බැහැ කියලා.  අද ඒ තත්ත්වය ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. 
එෙහම තමයි ආර්ථිකය හැෙදන්ෙන්. අඩු පාඩුකම් මැදින් තමයි 
ආර්ථිකයක් නිර්මාණය ෙවන්න ඕනෑ. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
තමුන්නාන්ෙසේලා මහ ෙලොකුවට කයිවාරු ගහනවා. පසන්න 
රණතුංග මැතිතුමා ෙමතැන මුමුනනවා. හැබැයි, ඔබතුමන්ලාෙග්  
ඒකාබද්ධ විපක්ෂ කණ්ඩායෙම් ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? 
කියන්න ෙකෝ.  තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්ෙන් විෙව්චන විතරයි. 
කරන හැම ෙකෙහල් මලකටම විෙව්චන ඉදිරිපත් කරමින්,   
ෙනොෙයක් ෙද්වල් කරනවා. කිසි වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් රටට 
හඳුන්වා ෙදන්ෙන් නැහැ. තව ෙපෝය ෙදකකින් ආණ්ඩුවක් 
ගන්නවා කියලා කියනවා නම්, ෙම් රෙට් කියාත්මක කරන 
ආර්ථික පතිපත්තිය ෙමොකක්ද? අද තමුන්නාන්ෙසේලාට ඉදිරිපත් 
කරන්න ආර්ථික පතිපත්තියක් නැහැ. ඒවා ඉදිරිපත්             
කරන්න කියනෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කෙට් පිට්ටු.  
තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබන්ෙන් විෙව්චන විතරයි.  

නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන ෙමතුමා කථා කළා. අද අෙප් 
ඇමතිවරුන් සම්බන්ධව, අෙප් අය සම්බන්ධව පවතින යම් යම් 
ෙචෝදනාවලට අදාළව නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව කටයුතු කරන 
ආකාරයට පසු ගිය රජය කාලෙය් කටයුතු කළාද? පසුගිය රජය 
කාලෙය් එවැනි තත්ත්වයක් දකින්නට තිබුණාද? අධිකරණය 
සම්බන්ධව, අධිකරණෙය් ආධිපත්ය පිළිබඳව අද මහ ෙලොකුවට 
කථා කරනවා. අෙප් අඩු පාඩුකම් තිබුණා. ෙගවී ගිය දශක කිහිපය 
තුළ පැවැති එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලන තන්තෙය් තිබුණු අඩු 
පාඩුකම් සියල්ල දැන් නිවැරදි කරෙගන යනවා. පසු ගිය අවුරුදු 
ෙදකහමාර තුළ තිබුණු අඩු පාඩුකම් දැන් අපි නිවැරදි කරෙගන 
යනවා. ඒක නිසා තමයි ආණ්ඩුවක් හැටියට අපට ඉස්සරහට යන්න 
පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්.  

අපි විෙශේෂෙයන්ම ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා, උතුරු හා නැෙගනහිර පෙද්ශවල රාජ්ය ෙසේවකයන් 
ගැන.  අද ෙමතුමන්ලා නීතිය ගැන, ඡන්දය ගැන කථා කරනවා. 
ෙමතුමන්ලා පසු ගිය කාලය තුළ ඡන්ද පැවැත්වූෙව් සලාක 
කමයට. සලාක කමයට ඡන්ද පවත්වා මිලියන ෙදදහස් ගණන් 
මුදල් වියදම් කළා. සමහර ෙවලාවට ජනාධිපතිවරණයකට වියදම් 
කරන මුදල්වලට වඩා වැඩි මුදලක් එක පළාත් සභා 
මැතිවරණයකට වියදම් කළා. දැන් මුළු රෙට්ම පළාත් සභා 
මැතිවරණය එකවර පවත්වන්න හදන ෙකොට, ඒකට  ටිකක් බයයි.  
ඡන්දය පවත්වන එකත් කල් දමා ගන්න හදන බවක් තමයි අද මම 
දැක්ෙක්. ෙමොකද, ඉදිරිෙය් දී මාතෘකාවක් තියා ගන්න ඕනෑ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, ෙම් ඡන්ද කල් දමන්ෙන් අපි කියලා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් ඡන්ද පැවැත්වීමට දින 
නියම කරන්න ලැහැස්ති ෙවන  ෙකොට, ෙමතුමන්ලා ඒකටත් 
උප්පරවැට්ටියක් ෙයොදන්න හදනවා. "යම් යම් ෙකොටස්වලට ෙම්ක 
අහිමි ෙවනවා, මානව හිමිකම් අහිමි ෙවනවා" කියනවා.  ෙහට 
අනිද්දා වනෙකොට නඩුවක් දමයි. අපි ලැහැස්තියි, ඒවාට මුහුණ 
ෙදන්න. ෙමොන නඩු දැම්මත් ඒ සඳහා අදාළ නීතිමය තර්ක තුළින් 
කටයුතු කරමින්, ෙමම මැතිවරණය ලබන ජනවාරි මාසය ෙවන 
ෙකොට පැවැත්වීමට අපි කටයුතු කරන බව කියන්න කැමැතියි.  

දැන් සමහරුන්ෙග් කකුල් ෙදක ෙවව්ලනවා. "ඡන්ද ඕනෑ, 
ඕනෑ" කියපු අයෙග් කකුල් ෙදක ෙවව්ලනවා.  "අපි ෙදකට තුනට 
කැඩිලා; අෙප් වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ; අෙප් පතිපත්තියක් නැහැ, 
දැන් ෙම් මැතිවරණය ආෙවොත් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්?" කියලා ඒ 
අය හිතනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය කියන්ෙන් 
ෙමොනවාද? ෙම් අය කියන්ෙන් එක්තරා කණ්ඩායමකට බලය 
ගන්න එක ගැන විතරයි. බලය අර ෙගන කරන්ෙන් ෙමොනවාද 
කියලා කියන්ෙන් නැහැ. උතුරු, නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවලට  
ෙකොච්චර ෙද්වල් කළාද කියලා එතුමන්ලා කයිවාරු ගැහුවා. ඒ 
කයිවාරු ගැහුවා කියලා ෙදමළ ජනතාවෙග්, මුසල්ිම් ජනතාවෙග් 
විශ්වාසය දිනා ගන්න බැහැ. ෙමොන තරම් පාරවල් කාපට් කළත් 
මිනිස්සුන්ෙග් හිත් හදන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. පසුගිය 
ආණ්ඩුෙව් වැඩ පිළිෙවළ යුද්ධෙයන් විනාශ වුණු ඒ අහිංසක 
මිනිස්සුන්ට ආශිර්වාදයක් වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා ෙමතැන වට කර 
ෙගන කථා කළාට වැඩක් නැහැ, අෙප් ගරු පසන්න රණතුංග 
මන්තීතුමනි, නැඟිටලා කථා කරන්න, ෙම්වාට උත්තර ෙදන්න. 
සිංහෙයක් වාෙග් උත්තර ෙදන්න. පසන්න රණතුංග මැතිතුමාට 
මම අභිෙයෝග කරනවා, පුළුවන් නම් ඔබතුමන්ලාෙග් ආර්ථික 
පතිපත්තිය ෙමොකක්ද කියලා කියන්න.  ඕනෑ නම් මෙග් ෙවලාව 
ෙදන්නම්.  බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාට ඒක කියන්න බැරි 
වුණා. ආර්ථික පතිපත්තිය ෙමොකක්ද කියලා ඔබතුමා කියන්න.  
[බාධා කිරීමක්] ෙවලාවට ෙදන්නම් ලු. ෙමොකක්ද පතිපත්තිය? 
පතිපත්තියක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] තිෙබන පතිපත්තිය තමයි 
මහින්ද රාජපක්ෂ ඇතුළු කණ්ඩායමට ෙම් රෙට් බලය දීලා, මුදල් 
ඇමතිකමත් එක්ක නැවතත් සියයට 75ක් 80ක් දීලා ඒ අයට 
නැවත වරක් ෙම් රෙට් කටයුතු කරන්න අවස්ථාව ෙදන එක. 
[බාධා කිරීමක්] හිනාව ෙනොෙවයි, ගරු හිටපු මහ ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා මට බාධා කරනවා. ෙමතැන ෙම් ඔක්ෙකොම කට්ටිය වට 
ෙවලා මට බාධා කරනවා. ඔබතුමන්ලාට මෙග් කට වහන්න බැහැ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමන්ලා කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, යන්න එපා. අහෙගන 

ඉන්න. ඔබතුමා ආර්ථික විෙශේෂඥෙයක්. ඔබතුමා ඔස්තාර් 
ෙකෙනක්. හැබැයි,  ෙම් රෙට් ආර්ථිකය හදන්න ඔබතුමාට බැරි 
වුණා. ෙගවී ගිය අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ඔබතුමා එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් පබල ඇමති ෙකෙනක් හැටියට හිටියා.  

ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙගන්  මම ඉල්ලීමක් කරනවා. 
ෙම් වැඩ කටයුතු කරද්දී යම් යම් අඩුපාඩුකම් ඇති වුණත්, අෙප් 
ආදායම අඩු වුණත්, ෙම් රෙට් දුක් විඳින අහිංසක  ගුරුවරයාට, 
එෙහම නැත්නම් රජෙය් ෙසේවකයාට, කාර්යාල කාර්ය 
සහායකයාටත් යම් කිසි කුඩා වාහනයක් හරි ගන්න පුළුවන් වන 
විධියට එන්ජින් ධාරිතාව  - engine capacity  එක- 1000ට 
ආසන්න පමාණෙය් වාහනවලටත් සහනයක් ෙදන්න. ඒවා ෙමෝටර් 
රථ කියලා, පුංචි කාර්වලට [බාධා කිරීම්]  ෙමොකක්ද ලැෙබන 
සහනය කියලා ෙම් අය හිනා ෙවනවා. රුපියල් 10,000කින් පඩි 
වැඩි වුණාම රජෙය් ෙසේවකයින් ෙදෙදෙනක් ඉන්න  ෙගදරකට 
රුපියල් 20,000ක් වැඩිපුර ලැෙබනවා. එතෙකොට ෙනෝනාටයි, 
මහත්තයාටයි lease  කරලා  අඩු ගණෙන් ඇල්ෙටෝ වාෙග් ෙපොඩි 
වාහනයක් අර ෙගන ෙජෝඩු දමලා යන්න පුළුවන් පරිසරයක් 
නිර්මාණය කෙළේ ෙම් ආණ්ඩුවට පින් සිද්ධ ෙවන්නයි කියන 
පණිවුඩය, විෙශේෂෙයන්ම ෙමතුමන්ලා ළඟ තියා ෙගන මම  
කියනවා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වැඩ පිළිෙවළ කියන්න 
කියලා මම නැවතත් කියනවා. ෙබොරුවට තිෙබන ඒවා විෙව්චනය 
කරන එක ෙනොෙවයි, කරන්න ඕනෑ. 

 ඉදිරිෙය්දී ෙම් රෙට් පළාත් පාලන ක්ෙෂේතය තුළත් කටයුතු 
කරන්න අපි ලැහැස්තියි.  එෙසේ කටයුතු කිරීෙම්දී අෙප් පධාන 
පරමාර්ථය ෙම්කයි. නිදහෙසන් පස්ෙසේ ඇති වුණු හැම රජයක්ම 
සියයට 80ක් වක බදු ගැහුවා. සියයට 20යි ඍජු බදු ගැහුෙව්. නමුත් 
අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) 
පනත යටෙත් නියමයන්වල පධාන පරමාර්ථය වන්ෙන්   සියයට 
20ක ඍජු බදු සියයට 40ක් කරලා, කලින් තිබුණු සියයට 80ක වක 
බදු, සියයට 60ක් බවට පත් කිරීමයි. එතෙකොට තමයි ෙපොඩි 
මිනිහාට ගහන බද්ද අඩු ෙවන්ෙන්. ෙත් දල්ෙලන්, රබර් කිරි 
කඳුෙළන්, කුරුඳු ටිෙකන් ජීවත් වන අෙප් අහිංසක දුප්පත් මිනිස්සු  
සීනි ටික ගන්න ෙකොට, පිටි ටික ගන්න ෙකොට, පරිප්පු ටික ගන්න 
ෙකොට, පාන් ෙගඩිය ගන්න ෙකොට, භූමිෙතල් ෙබෝතලය ගන්න 
ෙකොට ඒවාට අපි වක බදු ගහන්ෙන් නැහැ.  ඒ අහිංසක මිනිසුන්ෙග් 
ආදායෙමන්  අපි බදු අය කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් බදු 
ෙනොෙගවන, ෙහොරකම් කරන [බාධා කිරීම්]ඒකටත් අපි ෙදනවා.  
ඒකටත් අපි දීලයි තිෙබන්ෙන්. 

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

 
 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචා ගැන කියනවා.  ඒ ෙමොන ෙකොමිෂන් 

දැම්මත් ෙම් රෙට් යථාර්ථය ජනතාවට කියනවා. ඒක තමයි යහ 
පාලනෙය් හැටි. ඒ කාලෙය් සුනාමි ආධාර වංචා කළ ෙහොරුන් 
ගැන කථා කළා. ෙකෝ, ඒවාට ෙකොමිෂන්? [බාධා කිරීම්] ෙකෝ, 
ඒවාට ෙකොමිෂන්?  පසුගිය  COPE  වාර්තාෙව් තිෙබන  ආකාරයට 
ෙම් රෙට් රාජ්ය ආයතන 19ක කරපු ෙහොරකම්  සම්බන්ධෙයන්  
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ එක අබමල් ෙර්ණුවක තරම්වත්  කටයුත්තක් 
කළාද?  නැහැ. අපි ඒවා අහෙගන හිටියා. ඒ වාෙග් ෙනොෙවයි,  

ලැජ්ජාවක් භයක් ඇතිව කටයුතු කරන්න පුළුවන් ආණ්ඩුවක් අපි.  
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහත්මයලා වාෙග් අය COPE කමිටුෙව් 
සභාපති හැටියට පත් කරලා, ඒ වාෙග් අයට ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවල තනතුරු දීලා කටයුතු කෙළේ, විනිවිදභාවයකින්, 
යහ පාලනයකින් යුතුව ෙම් ආණ්ඩුව ඉස්සරහට ෙගන යන්න  
ඕනෑ නිසායි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ඒක මම 
පැහැදිලිව කියනවා.  

දැන් සීනි ගැන කථා කළා. තවත් ෙනොෙයක් ෙද්වල් ගැන කථා 
කළා. සීනි ෙගන්වන්ෙන් ෙකොෙහොමද, harbour  එකට එන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, එතැනින් යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා ඇහුවා. නැහැ, 
සීනි මිල අඩු කරන්නයි අපි හදන්ෙන්.    

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
 ජනතාව සඳහා සීනි මිල අඩු කරන්නයි අපි හදන්ෙන්. 

තමුන්නාන්ෙසේලා සීනි වැඩිපුර කවලා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, - [බාධා කිරීම්] ෙම් මන්තීවරුන්ට හැසිෙරන විධිය 
කියන්න. ෙම් මන්තීවරු හරි පතාපවත් අය. [බාධා කිරීම්] ඔව්. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා, වාඩි ෙවන්න. [බාධා 

කිරීම්] 
 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මට ඇෙහන්ෙන් නැහැ. ෙම් මන්තීවරු බාධා කරනවා. [බාධා 

කිරීම්] මට ඇෙහන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා සමාෙවන්න. ඔබතුමා 
මෙග් මිතෙයක්. ඔබතුමා සමඟ මම තෙලයිමන්නාරම පෙද්ශයට 
ගියා. [බාධා කිරීමක්] මම ෙනොෙවයි, අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාත් කථා කරන්න වැඩිපුර කාලය ගත්තා.  

අවසාන වශෙයන් මම කියනවා, ෙම් ෙමොන විධියට කයිවාරු 
ගැහුවත් ඒවා කතන්දර විතරයි. මට කථා කිරීමට කාලය ලබා 
දුන්නාට තමුන්නාන්ෙසේට ස්තුතිවන්ත වනවා.  

 
[பி.ப. 3.37] 
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம் அரச ஊழியர்க க்கான வாகன அ மதிப் 
பத்திரங்கள் வழங்கல் மற் ம் வட மாகாண சைப 
உ ப்பினர்க க்கான வாகன அ மதிப்பத்திரங்கள் -  

 
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? 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do 

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

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු 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 එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

ெகௗரவ நிதி அைமச்சர் அவர்களால் வாகன 
அ மதிப்பத்திரங்கள் வழங்குவ  ெதாடர்பான அ மதிக் 
கான உபேகாாிக்ைககள் இங்கு ன்ைவக்கப்பட்டன. எம  
நாட் ள்ள பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கு அப்பால், 
இங்குள்ள அரச உத்திேயாகத்தர்க ைடய விைனத்திறன்கைள 
வி த்தி ெசய்கின்ற வைகயி ம் அவர்க ைடய ைமயான 
ெசயற்பா கைளப் ெபற் க்ெகாள்கின்ற வைகயி ம் இந்த 
அ மதிப்பத்திரங்கள் அவர்க க்கு ஏன் வழங்கப்பட 
ேவண் ம் என்பைத ம் அவர் இந்த இடத்திேல 
வ த்தியி ந்தார். கடந்த காலங்களில் நைடெபற்ற 

த்தத்தின் காரணமாக  வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் மிக ம் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்றன என் ம் அதனால்தான் தாங்கள் 
இந்தச் ச ைககைள ன்ைவப்பதாக ம் ெகௗரவ நிதி 
அைமச்சர் அவர்கள் கூறியி ந்தார்.  

இவற் க்கப்பால், எனக்கு ன்னர் ேபசிய கூட்  
எதிர்க்கட்சி உ ப்பினர் ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன 
அவர்கள், த்தம் நடந்த காலங்களிேல இங்ேகயி ந்தவர்கள் 
வாிகைளச் ேசகாிப்பதற்காக வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிக க்குச் 
ெசல்ல யாதி ந்ததாக ம் அக்காலத்தில் அங்கு 
ேபானவர்கள் யா ம் தி ம்பி வரவில்ைலெயன் ம் த்தத்ைத 
நடத்திய தைலவர் பிரபாகரன் அவர்கள் அங்கி ந்தைமயால் 
மக்கள் ெசன்  எந்தெவா  காாியத்ைத ம் ஆற்ற யாமல் 
இ ந்ததாக ம் குறிப்பிட்டார். அந்தவைகயில் அவர் இந்த 
உலகத்திேல வாழாமல் ஏேதாெவா  ேவற் க் கிரகத்தி ந்  
வந்தவர்ேபால தன் ைடய க த் க்கைள இந்த  அைவயிேல  

ன்ைவத்தி ந்தார். ெகௗரவ பந் ல குணவர்தன அவர்கள், 
கடந்த ஆட்சிக்காலங்களில் உயர் கல்வி அைமச்சராக ம் கல்வி 
அைமச்சராக ம் இ ந்தவர். அத் டன் வடக்கு, கிழக்கு 
பகுதிகளிேல அவ ைடய ெபயாில் இப்ெபா ம்  சில 
ெபற்ேறால் நிைலயங்கள் இ ப்பதாகக் குறிப்பிடப் 
ப கின்ற . அவர் த்தம் நைடெபற்ற காலத்தி ம் 
மன்னா க்கு வந்தி க்கின்றார்; பின்ன ம் வந்தி க்கின்றார். 
இவ்வாறான நிைலயில், இந்த நாட் ேல இ ந் ெகாண்   
வடக்கு, கிழக்கு மக்கள் ெதாடர்பான உண்ைமகைளப் 

ாிந் ெகாள்ளாமல், தான் ஒ  ேவற் க் கிரகத்தி ந்  
வந்தவர்ேபால இந்த இடத்திேல தன் ைடய பதி கைளச் 
ெசய்தி க்கிறார்.  

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
வடக்கு, கிழக்கு  மாகாணங்களில் 1990ஆம் ஆண் க்குப் 
பிற்பா  ெபா ளாதாரத் தைடெயான்  விதிக்கப்பட் ந்த  
ெதாடர்பாக இப்ெபா  ேபசுவதற்கு இந்த நாட் ேல 
எத்தைன ேபர்  தயாராக இ க்கிறார்கள்? வடக்கி ம் 
கிழக்கி ம் வாழ்ந்த மக்கள் ‘ேராச் ைலற்’ ஐப் பற்றைவக்க ஒ  
‘பற்றறி’க்காக எத்தைனேயா நாட்கள் ெத க்களிேல 
திாிந்தி க்கின்றார்கள். தங்க ைடய உ ைடைவகைளத் 
ேதாய்த் க்ெகாள்வதற்காக பனங்காய்கைள ம் பன்னிச்சங் 
காய்கைள ம் ேத த்திாிந்த காலங்கைள அந்த மக்கள் 
மறக்கவில்ைல. அதைனவிட, ைசக்கிள் 'ாி ப்’களில் 
இ க்கின்ற நாடாக்கைள 'ஜாம்' ேபாத்தல்களில் ைவத் த் 
தயாாித்த விளக்குகளின் லம்தான் அங்ேக மாணவர்கள் 
ப த்தார்கள். இன்  இந்தச் சைபயிேல பார்ைவயாளர்களாக  
யாழ்ப்பாண மாவட்ட ேமலதிக அரசாங்க அதிபர், திட்டமிடல் 
பணிப்பாளர் உட்பட உதவிப் பணிப்பாளர்கள் பலர் 
வ ைகதந்தி க்கிறார்கள். இவர்களில் பலர் அவ்வா  அந்த 
'ஜாம்' ேபாத்தல்களில் ெசய்த விளக்குகளில் ப த் த்தான் 
இலங்ைக நிர்வாக ேசைவ மற் ம் இலங்ைக திட்டமிடல் 
ேசைவப் பாீட்ைசகளில் சித்திெபற்  இந்த நாட் ன் ஒ  
பகுதிைய ஆ கின்ற சிறந்த நிர்வாகிகளாகத் தங்கைள 
அைடயாளப்ப த்தியி க்கிறார்கள். இவ்வாறானவர்கள் 
எல்ேலா ம் இந்த நாட் ல் இ க்கின்ற சூழ ல் ன்னாள் 
அைமச்ச க்கு மட் ம் இந்த வித்தியாசமான பார்ைவ எவ்வா  
ஏற்பட்ட ? என்ப  எனக்குச் சந்ேதகமாக இ க்கின்ற .  

இந்த நாட் ேல ஓர் இனத்தவர்கள் அரசின் ெபா ளாதாரத் 
தைட காரணமாக மிகேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்டார்கள். 2008 - 
2009 வைரயான காலப்பகுதியில் த்தம் மிக ேமாசமாக 
நைடெபற்றேபா , வட மாகாணத்திேல மன்னார் மாவட்டத் 
தின் ம ப் பகுதியி ந் ம் வ னியாவின் வடக்குப் 
பகுதிகளி ந் ம் யாழ்ப்பாணத்தின் வடமராட்சி 
கிழக்கி ந் ம் ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி மாவட்டங் 
களி ந்  ரணமாக ம் இடம்ெபயர்ந்த மக்கள், ஒ  கு கிய 
நிலப் பிரேதசத்திற்குள் ெகாண் ெசல்லப்பட்டார்கள். 
அவ்வா  ெகாண் ெசல்லப்பட்ட மக்கள் கிட்டத்தட்ட 
4,20,000 ேபர் என  அந்தக் காலப் பதி கள் குறிப்பி கின்றன. 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, குறிப்பாக 
2007 - 2008 காலப்பகுதியில் அங்கு இ ந்ததாக இலங்ைக 
மத்திய வங்கி ஆண்டறிக்ைகயில் குறிப்பிடப்பட் ந்த 
சனத்ெதாைக விபரத்ைத ம் 2010ஆம் ஆண் ந்த 
சனத்ெதாைக விபரத்ைத ம் அப்ேபாதி ந்த ‘பிபிசி’யின் 
ெசய்தியாளர் பிரான்சிஸ் ஹாிசன் அவர்கள் ஆய்  
ெசய்தி ந்தார்.  அந்த ஆய்வின் அ ப்பைடயில்  அவர்கூட 
"40,000க்கு ேமற்பட்ட மக்கைளக் காணவில்ைல" எனக் 
குறிப்பிட் ந்தார். 

இதைனவிட, மன்னார் ஆயர் இராயப்  ேஜாசப் அவர்கள், 
கற் க்ெகாண்ட பாடங்கள் மற் ம் நல் ணக்க ஆைணக் 
கு க்கு ன்னால் சாட்சியம் அளித்தெபா , அக்காலத்தில் 
1,46,426 ேபர் காணாமல் ேபாயி க்கிறார்கள் என்  மிகத் 
ெதளிவாகச் ெசான்னார். இவ்வாறான பதி கள் எல்லாம் இந்த 
நாட் ேல இ க்கின்றெபா  ன்னாள் அைமச்சர்கள் 
மற் ம் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள், தாங்கள் ேவ  
உலகத்தி ந்  வந்தவர்கள் ேபான் , “ ப் சணிக் 
காையச் ேசாற் க்குள் ைதப்ப ேபால” ெசய்திகைளப் பரப்ப 

ைனவ  உண்ைமக்குப் றம்பான நிைல என்பைத நான் 
இந்த இடத்திேல பதி ெசய்ய வி ம் கின்ேறன்.  

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நான் 
இந்த இடத்திேல மிக க்கியமாக ஒன்ைறச் ெசால்லேவண் ம். 
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பிேரசில் நாட் ல் வராக இ ந்த ன்னாள் வன்னிக்கான 
கட்டைளத் தளபதி ஜகத் ஜயசூாிய அவர்கள் அந்த 
நாட் ந்  அண்ைமயில் நா கடத்தப்பட் க்கிறார், 
அல்ல  அங்கி ந்  ெசல் மா  வற் த்தப்பட் க்கிறார், 
அல்ல  அவர் அந்த நாட்ைடவிட்  ஓ வந்தி க்கிறார். 
காரணம், அவர் ஓர் இனப்ப ெகாைலயாளி! இலங்ைக 
நாட் ல் இ ந்த தமிழர்கள் என்ற ஒ  ேதசிய இனத்ைத 
'ெபாஸ்பரஸ்' குண் கைள ம் ெகாத் க் குண் கைள ம் 

சிக் ெகாைல ெசய்வதற்கு அவர் ெபா ப்பாயி ந்தார் 
என்பதற்குப் பல ஆதாரங்கள் இ க்கின்றன. அப்ேபா  
இரா வத் தளபதியாக இ ந்த சரத் ெபான்ேசகா 
அவர்கள்கூட, “ ைறயான விசாரைண இடம்ெபற்றால், 
இவ்விடயம் ெதாடர்பில் நான் சாட்சியமளிக்கத் தயார்” என்  
அண்ைமயிேல குறிப்பிட் க்கிறார். சர்வேதச ேபார்க் 
குற்றவாளியாக உலகத்தில் ஒ வர் இனங்காணப்பட் ந்தால், 
அவர் நீதி விசாரைணக்கு உட்ப த்தப்பட ேவண் ம். இந்த 
நீதிையத்தான் இன்  தமிழர்கள் ேகட்கிறார்கள். உலகம் 

ரா ம் இ க்கின்ற தமிழர்கள் - இந்த நாட் ேல வா கின்ற 
தமிழர்க ம் சாி, ெவளிநா களில் வா கின்ற தமிழர்க ம் சாி 
- நீதி நிைலநாட்டப்பட ேவண் ம், மனித உாிைமகள் 
பா காக்கப்படேவண் ம், மனித ேநயம் ேபணப்படேவண் ம், 
தமிழர்கள் என்ற ஒ  ேதசிய இனத்தின்மீ  
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட இன அழிப்  நடவ க்ைகக்கு ஒ  தீர் , 
நியாயம், நீதி கிைடக்கேவண் ம் என்பதற்காகக் குரெல ப்பி 
வ கின்றார்கள். இ  நியாயமான . இவ்வாறான நியாயமான 
ேகாாிக்ைககைள நிைறேவற் வதற்கு ஜகத் ஜயசூாிய 
அவர்கள் ன்வரேவண் ம். இ  அப்பட்டமான விடயம்; 
யா க்கும் ெதாியாத ஒன்றல்ல! ஆனந்த ரத்தி ம் 

க்கு யி ப்பி ம் ஒட் சுட்டானி ம் உைடயார்கட் ம் 
சுதந்திர ரத்தி ம் ள்ளிவாய்க்கா ம் தமிழர்கள் எவ்வா  
ெகால்லப்பட்டார்கள் என்பதற்கு உலகேம சாட்சிகைள 
ைவத்தி க்கின்ற .   

அங்கி ந்த 4,20,000 மக்கள் இவ்வா  அைடபட் ந் 
தேபா , அப்ேபாதி ந்த பா காப்  அைமச்சின் ெசயலாளர் 
ேகாத்தாபய ராஜபக்ஷ உள்ளிட்ட மஹிந்த ராஜபக்ஷ 
அரசாங்கத்தி ந்தவர்கள் ெவ ம் 70,000 ேப க்கு 
மட் ம்தான் உண ப் ெபா ட்கைள அ ப்பிைவத் 
தி ந்தார்கள். அப்ெபா  அங்கி ந்த ஐக்கிய நா கள் 
சைபயின் அ வலகம், மனித உாிைம அைமப் க்களின் 
அ வலகங்கள் எல்லாம் பலாத்காரமாக டப்பட் , 
அங்கி ந்த அதிகாாிகள் எல்ேலா ம் ெவளிேயற்றப்பட்டனர். 
கிளிெநாச்சியி ந்த அந்த அ வலகங்க க்கு ன்னால், 
“மனித உாிைம அைமப் க்கேள! ஐக்கிய நா கள் சைபேய! 
மனித உாிைமகள் ஆைணயக உயர் ஸ்தானிகேர! நீங்கள் 
எவ ம் ெவளிேயற ேவண்டாம்” என்  மக்கள் த த்தார்கள்; 
வழிமறித்தார்கள். ஆனால், இவற்ைறெயல்லாம் மீறி ம் 
உலகத்தின் மனித ேநயங்கைளெயல்லாம் மறந் ம் இந்த 
உலகத் தன்னார்வத் ெதாண்  நி வனங்கள் அந்த 
மக்கைளெயல்லாம் தவிக்கவிட்  ெவளிேயறியி ந்தன.  இைவ  
21ஆம் ற்றாண் ல் உலகத்திேல இந்த மண்ணில்  நடந்த 
மிகப்ெபாிய மனிதப் ேபரவலத்தி ைடய சாட்சிகள் என்பைத 
நாங்கள் யா ம் மறந் விடக்கூடா .   

நான் நீதியின்பால் ேபசுகின்ேறன். அங்ேக 
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தமிழர்கள்; சிங்கள மக்கள் யா ம் அங்கு 
பாதிக்கப்படவில்ைல. இங்கி க்கின்ற ெகௗரவ அைமச்சர்கள் 
அங்ேக பாதிக்கப்பட்ட அந்த மக்க ைடய உண்ைம 
நிைலைமகைளப் ாிந் ெகாள் ங்கள்! இதைன ேவ  

திைசக க்குக் ெகாண் ெசல்லாதீர்கள்!  உண்ைமகைளக் 
கண்டறிதல், நிைலமா கால நீதிப் ெபாறி ைறயின் 
அ ப்பைடயில் 2015ஆம் ஆண்  ெஜனீவாவில் நைடெபற்ற 
ஐக்கிய நா கள் சைபயின் மனித உாிைமகள் ேபரைவயின் 
கூட்டத்ெதாடாிேல அந்த மக்க க்கு நீதி கிைடத்தல், 
உண்ைமகைள ெவளிப்ப த்தல், அவர்க க்கான தீர்ைவ 
வழங்குதல் ஆகிய விடயங்களில் அரசாங்கம் அத ைடய 
சம்மதத்ைத வழங்கியி ந்த .  இதிேல எந்த மாற்ற ம் 
இல்ைல. ஆனால், அ  நைடெபற்  இரண்  ஆண் கள், 
அதாவ  இந்தச் ெசப்ெரம்பர் மாதம் வைடகின்றேபா  
சாியாக இரண்  ஆண் கள் ர்த்தியாகின்றன. 2015ஆம் 
ஆண்  ெசப்ெரம்பாிேல அங்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
தீர்மானங்க க்கு இன்ைறய நிதியைமச்ச ம் ன்னாள் 
ெவளிநாட்டைமச்ச மான மங்கள சமர ர அவர்கள் இணக்கம் 
ெதாிவித்தி ந்தார். அதன் 30வ  அத்தியாயத்தின் பந்தி 30இல், 
"ெவளிநாட்  இராஜதந்திாிகள், ெவளிநாட்  நீதிவான்கள், 
ெவளிநாட் ச் சட்டவாளர்கள், குறித்த விசாரைணகளிேல 
பங்குெகாள்வதற்கு நாங்கள் சம்மதிக்கின்ேறாம்" என்  
சம்பந்தப்பட்டவர்களால் ெதாிவிக்கப்பட்டதாகக் குறிப்பிடப் 
பட் க்கின்ற . இதைன அவர்கள் மிகத் ெதளிவாகச் 
ெசால் யி க்கின்றார்கள். ஆனால், இன் வைர 
இந்தநாட் ேல அதற்கான எந்த யற்சிக ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல.  

இரண்  நாட்க க்கு ன் நைடெபற்ற ஸ்ரீ லங்கா 
சுதந்திரக் கட்சியின் மகாநாட் ல் ஒ  விடயம் குறிப்பிடப் 
பட் க்கின்ற . அதாவ , நாங்கள் மாியாைத ைவத்தி க் 
கின்ற, தமிழர்கள் ெகளரவமாகத் ெதாி ெசய்த இந்த நாட் ன் 
ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள்கூட, 
"எந்தேவார் இரா வத் தளபதிைய ம் நான் காட் க் 
ெகா க்கமாட்ேடன்" என்  தன் மக்க க்காகப் ேபசியி க் 
கின்றார். அவ ைடய அந்தப் ேபச்சு அவ ைடய இன 
மக்க க்குாிய . ஆனால், இந்த நாட் ேல இன்ேனாாின 
மக்க ம் அவ ைடய தைலைமயின்கீேழ இ க்கின்றார்கள். 
அவர்கள் பிாிவிைனக்கு அப்பால், இந்த நாட் ேல ஒ  சமஷ்  
அ ப்பைடயிலான தீர்ைவக் ேகட் க்கின்றார்கேள! 
அவர்க க்கான தன  ெசய்தி என்ன? என்பைத ஏன் அவரால் 
அந்த மாநாட் ேல ெசால்ல யவில்ைல?  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 
நாட் ேல இன் ம் இனவாதம் ைரேயா ப்ேபாயி க் 
கின்ற ; இந்த நாட் ேல இன் ம் இனவாதத்தி ைடய 
அ ேவர்கள் அ க்கப்படவில்ைல; இன் ம் இனவாதத்தின் 
ஆணி ேவர்கள் மிக ஆழமாகேவ ெசன்  ெகாண் க்கின்றன; 
இதிேல மாற்றங்கைளக் காண யவில்ைல என்  நான் 
கூ கின்ேறன். இப்ெபா ம் எங்கு பார்த்தா ம் கு ேயற் 
றங்கள் ெசய்யப்ப கின்ற ; தமிழ்ப் பிரேதசங்களிேல எங்கு 
பார்த்தா ம் சிங்கள ஊழியர்கள் நியமனம் ெசய்யப் 
ப கின்றார்கள்; எந்த விடயத்தில் பார்த்தா ம் 
தமிழர்க ைடய பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்கான இதயசுத் 
தி டனான விடயங்கைள ன்ென ப்பதற்கு அரசாங்கம் 
திராணியற்  நிற்பைதேய காண கின்ற . இைவ 
இப்ெபா  இ க்கின்ற பிரச்சிைனகள்! இந்த நாட் ேல 
இந்தப் பிரச்சிைனக க்குத் தீர்  காண யவில்ைல! 
இன்ைறய அரசாங்கம் மத்திய வங்கியி ைடய சில 
திட்டங்கைள ம் மற் ம் வாகன permit கள் வழங்குவ  
பற்றி ம் இங்கு  தீர்மானங்கைள ன்ைவத்த ேநரத்தில் நான் 
இந்த விடயங்கைளச் ெசால்லேவண் யி க்கின்ற .  

ன்னாள் அைமச்சர் பந் ல குணவர்தன அவர்கள் இந்த 
இடத்திேல குறிப்பிட்ட ேபான்றதல்ல உண்ைம நிைல. 
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பிரபாகர ைடய காலத்திேல வடக்கி ம் கிழக்கி ம் 
கஞ்சாைவ யாராவ  கண் ப்பார்களா? ெகளரவ 
அைமச்சர்கேள! நாட் ைடய தைலவர்கேள! இதைன 
உங்களிடம் நான் ேகட்கின்ேறன். நீங்கள் இந்த வரலாற்ைறப் 
பதி ெசய்ய மா? வடக்கி ம் கிழக்கி ம் பிரபாகரன் 
ஆட்சி ாிந்த காலத்தில் அங்கு கஞ்சா இ ந்ததா? அல்ல  
பிரபாகர ைடய காலத்திேல வடக்கி ம் கிழக்கி ம் மக்கள் 
தாங்கள் இரவிேல ெத க்களிேல திாிவதற்குப் பயந்தார்களா? 
அல்ல  அந்தக் காலத்திேல யாராவ  பட்டதாாிகள் 
உண்ணாவிரதமி ந்தார்களா? அல்ல  வாள்ெவட் க் 
கலாசாரம் இ ந்ததா? ேவைலயில்லாத இைளஞர்கள் இ ந் 
தார்களா? ஆனால், அந்தக் காலத்திேல எல்லாவற் க்குேம ஒ  
தீர்  இ ந்த ; ஒ  திட்டம் இ ந்த ; அவர்களிடம் ஒ  

ரேநாக்குப் பார்ைவயி ந்த ; இந்த நாட் ன்மீ  சாியான 
ஒ  சிந்தைன இ ந்த . நான் நிைனக்கின்ேறன், இங்ேக 
இ க்கின்ற சில அைமச்சர்கள்கூட அந்தக் காலத்திேல 
அவ ைடய நிர்வாகத்ைதப் கழ்ந்தி க்கின்றார்கள் என் . 
சிலர் இப்ெபா ம்கூட கழ்கின்றார்கள். இவற்ைற எல்லாம் 
கடந் , அவ்வாறான சூழ ல் வாழ்ந்தவர்கைள, இப்ெபா  
இவர்கள் ஏேதா ஒ  மாற்  நிைலைமகளில் ெசால்வதான , 
இவர்களின் சிந்தைனப் ேபாக்குகளில் இன்ன ேம மாற்றங்கள் 
ஏற்படவில்ைல என்பைதத்தான் காட் கின்ற .  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
குறிப்பாக இந்த நாட் ேல "காணாமற்ேபானவர்கள்" என்  
ஒ  ெதாகுதி மக்கள் குறிப்பிடப்ப கிறார்கள். "எங்களால் 
ஒப்பைடக்கப்பட் க் காணாமற்ேபான எங்க ைடய 
பிள்ைளகைள எங்களிடம் ஒப்பைட ங்கள்!" என்  காணாமற் 
ேபானவர்களின் உற கள் கிளிெநாச்சியிேல ேபாராட 
ஆரம்பித் , நாைளய தினம் 200வ  நாளாகின்ற . இந்த 
நாட் ேல அவர்கள் தங்க ைடய பிள்ைளக க்காக, 
தன் ைடய கணவ க்காக, தன் ைடய மாம க்காகப் 
ேபாராடத் ெதாடங்கி, அதாவ  "காணாமற்ேபான  
எங்க ைடய உற கைளக் காட் ங்கள்! அவர்கைள 
வி தைல ெசய் ங்கள்! எங்ேக அவர்கள் இ க்கின்றார்கள் 
என்  ெசால் ங்கள்?" என்  ேகட் , கிளிெநாச்சியிேல 
உண்ைமயான ஒ  ஜனநாயக வழிப் ேபாராட்டத்ைத 
ஆரம்பித்  நாைள டன் 200வ  நாளாகிற . அவர்கள் 
மைழயி ம் ெவய்யி ம் தகரப் பந்தல்க க்குள் ெதாடர்ந்  
200 நாட்கள் இ ந்தி க்கின்றார்கேள! மனிதர்களால் 200 
நாட்கள் ஒ  பந்த ந்  ேபாராட மா? சிந்தி ங்கள்! 
இ  சிந்திக்கப்பட ேவண் ய . இேதேபாலத்தான் 
ம தங்ேகணியி ம் ல்ைலத்தீவி ம் தி ேகாணமைலயி ம் 
வ னியாவி ம் மக்கள் ேபாரா க் ெகாண் க்கின்றார்கள். 
இதைனப் பற்றி இந்த நாட் ேல யார் சிந்திக்கின்றார்கள்? 
இவர்கள் யாாிடம் ஒப்பைடக்கப்பட்டார்கள்? இவர்கள் 
யாாிடமி ந்  ைக  ெசய்யப்பட்டார்கள்? கணவன்மாைர, 
மைனவிமார் இரா வத்திடம் ஒப்பைடத்தார்கள் என்பதற்கு 
ேநர யான கண்கண்ட சாட்சியமாக - eye witness அவர்கள் 
இ க்கின்றார்கள். தாய், தந்ைதயர் தங்க ைடய பிள்ைளகைள 
ஒப்பைடத்தார்கள். அண்ைமயிேல சரத் ெபான்ேசகா 
அவர்க ம் ஒ  விடயத்ைதக் குறிப்பிட் க்கின்றார்.  
"இவ்வா  சரணைடந்தவர்கைள, நான் வன்னியின் கட்டைளத் 
தளபதியாகவி ந்த ஜகத் ஜயசூாிய அவர்களிடம் 
ைகயளித்தி ந்ேதன்; அவர் சிலேவைளகளிேல அவர்கைள 
எ ம் ெசய்தி க்கலாம்" என்  அவர் குறிப்பி கின்றார் 
என்றால், இந்த நாட் ேல என்ன நடந்தி க்கின்ற ?  

அேதேபால, சிைறச்சாைலகளில் இ க்கின்ற உற கள் 
பற்றி ம் குறிப்பிட ேவண் ம். இந்த நாட்  மக்கள் 
ஜனநாயத்ைத வி ம் கின்றார்கள். ெகௗரவமான ஒ  நாடாக 

இந்த நா  இ க்க ேவண் ெமன்  வி ம் கின்றார்கள். 
இப்ெபா  இந்த நாட் ேல 'நல்லாட்சி' நடக்கின்ற . 
மீள்கு ேயற்ற அைமச்சர் அவர்க ம் இங்கி க்கிறார். தாங்கள் 
சிைறக்ைகதிகைள வி தைல ெசய்ேவாெமன்  பல 
தடைவகள் இந்த பாரா மன்றச் சைபயிேல அவ ம் 
குறிப்பிட் க்கிறார். அப்ப  வி தைல ெசய்யப்படாத 
அரசியல் ைகதிகள் பலர் இ க்கின்றார்கள்.  
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත් යතුමා) 
(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) 
ெசன்ற ெவள்ளிக்கிழைம எங்க ைடய Attorney-General 

அவர்கைளச் சந்தித்  இ  பற்றி நான் விாிவாகப் ேபசிேனன். 
அங்கு 72 ைகதிகள் இ க்கின்றார்கள். அந்த 72 ைகதிகள் 
ெதாடர்பில் வழக்கு தாக்கல் ெசய்யப்பட் க்கிற . அந்த 
வழக்குகைள விைரவாக விசாாித்  ப்பதற்கு அவர் 
உத்ேதசித்தி க்கிறாெரன்பைத நான் இந்தச் சைபயிேல கூற 
வி ம் கின்ேறன். 
  

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
நன்றி. ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் இப்ப ப் 

பல தடைவ பாரா மன்றத்தில் குறிப்பிட் க்கிறீர்கள்! 
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
இல்ைல; நான் என்ன கூ கிேறெனன்றால், எனக்கும் 

உங்க க்கும் - 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ஐயா, உங்க க்கும், எங்க க்கும் இைடயிேல தனிப்பட்ட 

ேகாபம் கிைடயா . நாங்கள் அப்ப ப் பார்க்க மில்ைல.  
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
நான் ெசய்யேவண் ய கடைமையச் ெசய்தி க்கிேறன். 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ஆனால், எங்க க்கு இ க்கின்ற அேத - 

 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
மன்னிக்க ேவண் ம், ெசன்ற ெவள்ளிக்கிழைம 

அவ ைடய காாியாலயத் க்குச் ெசன்  இந்த விடயம் 
ெதாடர்பாக நான் அவ டன் கலந்தாேலாசித்ேதன் என்பைதக் 
கூற வி ம் கிேறன்.  
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ஆண்டவன் க ைண உங்க க்கு எப்ேபா ம் இ க்கும்! 

நீங்கள் ெசய்கின்ற கடைமையச் சாியாகச் ெசய் ங்கள்! 
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பலைன எதிர்பார்க்காதீர்கள்! நீங்கள்தாேன அதற்குாிய 
அைமச்சர்! நாங்கள் உங்களிடம்தாேன ேகட்க ம். பல 
தடைவகள் இந்தப் பாரா மன்றத்தில் நீங்கள் 
வாக்கு திகைளத் தந்தி க்கிறீர்கள். அைதத்தான் நான் 
குறிப்பி கிேறன். 
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
அவர் என்ன கூறினாெரன்றால், அந்த வழக்குகைள 

விைரவாக விசாாித்  ப்பதாக ம் இரண்  கிழைமக்கு 
ேமல் தவைண ெகா க்கமாட்ேடெனன் ம் அவர் உ தியாகக் 
கூறியி க்கிறார்.  
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
நன்றி. 1987ஆம் ஆண்  இவ்வா  பல இைளஞர்கள் 

சிைறயிேல இ ந்தெபா தான் இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தம் 
ைகச்சாத்திடப்பட்ட . அப்ெபா  பல்ேவ பட்ட வி தைல 
இயக்கங்கைளச் சார்ந்தவர்கள் ெபா   மன்னிப்பின் அ ப் 
பைடயில் வி தைல ெசய்யப்பட்டார்கள். இன் கூட பலர் 

னர்வாழ்வளிக்கப்பட்  வி தைல ெசய்யப்பட் க்கிறார்கள். 
ஆனால், ெவளியிேல வந்தவர்க க்கு பா காப்  இல்ைல. 
இந்த நாட் ேல சிைறயிேல இ க்கின்ற அரசியல் 
ைகதிக க்கு னர்வாழ்வளித்  வி தைல ெசய்வதற்கான 
ஏற்பா க ம் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல. இ வைர அவர்கள் 
வி தைல ெசய்யப்படாமல் இ ப்ப  மிகமிக ஆபத்தான .  

ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, காணாமற்ேபானவர் 
க ைடய கு ம்ப நிைலைமைய உங்க ைடய கவனத்திற்குத் 
த கின்ேறன். கிளிெநாச்சியிேல காணாமற்ேபானவர்கள் 
ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ேபாராட்டமான  நாைளக்கு 
200வ  நாைள எட் கிற . மிக க்கியமாக, இ வைர 
அவர்களில் நான்கு ேபா் இறந்தி க்கிறார்கள். 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only one more minute.   

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Okay.  

கிளிெநாச்சி, ஆனந்த ரத்ைதச் ேசாந்்த ைரசிங்கம் ஈஸ்வாி 
என்பவ ைடய மகன் காணாமற்ேபாயி ந்தார். காணாமற் 
ேபாேனா க்கான ேபாராட்டத்தில் இைணந்  ேபாரா ய 
இவர், கடந்த 23.06.2017 அன்  இறந் விட்டார். இைதவிட 
கிளிெநாச்சி, உதயநகைரச்  ேசா்ந்த உ த்திராேதவி ஈஸ்வரன் 
என்பவ ைடய மகன் காணாமற்ேபாயி க்கிறார். இவ ம் 
கடந்த 31.08.2017 அன்  -ஒ  கிழைமக்கு தல்- 
காலமாகிவிட்டார். அேதேபால, அைடக்கலம் கீர்த்திகா என்ற 
பதினா  வய  மாணவி தன் ைடய மாமா க்காகப் 
ேபாரா யி ந்தார். அவ ம் இறந்தி க்கிறார். தி ைவயாைறச் 
ேசாந்்த மேகந்திரராஜா என்பவ ம் இவ்வா  ேபாரா  
இறந்தி க்கிறார். இப்ப யாக கடந்த 200 நாட்க க்குள் 4 
ேபா் அந்தப் பந்த க்குள் இறந்தி க்கிறார்கள். தய ெசய்  
இதைனக் கவனத்தில் எ ங்கள்! ஒப்பைடக்கப்பட்ட 

பிள்ைளகள் காணாமற்ேபாயி க்கிறார்கள். இந்தப் 
பிள்ைளகைள ஒப்பைடத்தவர்கள் இன்  அந்தத் தகரக் 
ெகாட் ல்க க்குள் இ ந்  மாய்ந் ெகாண் க்கிறார்கள். 
அவர்க ைடய கண்ணீர் இந்த நாட்ைட நிம்மதியாக 
இ க்கவிடா . இைதத்தான் நான் மிகத் ெதளிவாக 
உங்களிடம் குறிப்பி கின்ேறன். 
ஸ 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
என் ைடய அைமச்சின் கீழ் அந்த விடயம் வரவில்ைல. 

அ  உண்ைமயாக Ministry of Justice இன் கீழ்தான் 
இ க்கின்ற . அவர்க ைடய சார்பிேலதான் நான் ேபச 
ேவண் யி க்கிற . ேம ம், நான் ஒ  விடயத்ைதக் 
கூறேவண் ம். ெகாட் ல்களில் வா ம் மக்க க்கு  
கட் க் ெகா ப்பதற்காக நாங்கள் ன்வ ம்ெபா  நீங்கள் 
அதற்கு எதிர்ப் க் காட் கிறீர்கள்! 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
இைத ேவ  திைசக்கு நீங்கள் ெகாண் ேபாகின்றீர்கள்!  

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
நான் ெசால்வ  என்னெவன்றால்,  ல்ைலத்தீவில் - 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெபா த்  ட் க் கைதைய நாங்கள் றம்பாகக் 

கைதப்ேபாம். 
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
ெபா த்   பற்றி நான் கைதக்கவில்ைல.  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ஐயா! அ   அல்ல, இ ம் க் கூ . கு விகைள, 

கிளிகைள, குரங்குகைளத்தான் அங்ேக அைடக்கலாம். 
மனிதைர அதற்குள் விட யா . நா ம், நீங்க ம் இதில் 

ணாக விவாதம் ாிவைத விட -   
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
விவாதமல்ல.  
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
காணாமற்ேபானவர்க ைடய விடயம் உங்க ைடய 

அைமச்சின் category இன் கீழ் இல்ைலெயன்றால், அ பற்றி 
உாியவர்களிடம் நான் ேகட்கின்ேறன். ெகௗரவ 
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இவ்வா  4 ேபா் 
இறந்தி க்கிறார்கள். பிள்ைளகைளப் பறிெகா த்த இந்த 
மக்கள் இல்லாமற்ேபாயி க்கிறார்கள். இன்  அந்தத் தாய்மார் 

1179 1180 

[ගරු එස්. ශීතරන් මහතා] 
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ஒவ்ெவா வராக இறந் ெகாண் க்கிறார்கள். இ  மிகமிக 
அவலமான ஒ  நிகழ்வாகும். இதற்கு இந்த நாட் ேல ஏன் நீதி 
இல்ைல?அவர்க ைடய கண்ணீ க்கு யார் பதில் ெசால்வ ? 
இதைனத்தான் நான் இந்த இடத்திேல குறிப்பிட் க் 
ேகட்கின்ேறன். மிகமிக க்கியமாக இவர்க க்கு நீதி 
கிைடக்க ேவண் ம். த ல் இந்த நாட் ேல நீதிைய 
வழங்குவதற்கு எல்ேலா ம் சிந்தி ங்கள்! அப்ப ச் 
சிந்திக்கின்றேபா தான் வி  சாியானதாக அைம ெமனக் 
குறிப்பிட் , நிைற ெசய்கின்ேறன்.  

 
[අ.භා. 3.56] 

 
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, අද දවෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 

විවාදයට ගනු ලබන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත 
යටෙත් නියමයන් තුනක් සම්බන්ධෙයන් සහ 2006 අංක 12 දරන 
මුද්දර ගාස්තු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නිෙයෝගය 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්නට අවස්ථාව ලබාදීම ගැන ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට 
ෙගන යන අතර, 2015 ආණ්ඩුව ගත්ත අවස්ථාෙව්දී අපි කිව්වා, 
රැකියා දසලක්ෂයක් නිර්මාණය කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කරනවාය කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ඉතාමත් වග කීෙමන් කියන්න කැමැතියි, 2015 අෙප් 
රජය භාර ගත්ත අවස්ථාෙව් ඉඳලා දැන් වන විට රැකියා 430,000ක් 
බිහි ෙවලා තිෙබන බව. ඒ කරුණ ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව officially ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙම් වැඩ 
පිළි ෙවළ විෙව්චනයට ලක් කළ අෙප් සෙහෝදර විපක්ෂෙය් ගරු 
මන්තීතුමන්ලාටත් ෙපන්වලා ෙදන්න ඕනෑ, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
සාර්ථක බව. ඒ අනුව, 2015 පළමුවැනි කාර්තුෙව් ඉඳලා, 2017 
පළමුවැනි කාර්තුව වන ෙතක් රැකියා 87,367ක්, 168,861ක් සහ 
261, 276ක් අෙප් ආර්ථිකෙය් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වා 
ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාවල කියන කථා ෙනොෙවයි. ඉතාමත් වග කීමක් 
ඇතිවයි ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන දත්ත මම ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අලුත් ආණ්ඩුෙව් ආර්ථික 
වැඩ පිළිෙවළ සාමාන්ය මනුස්සයාට රැකියාවක් ලබා ගන්න 
ඉවහල් ෙවලා තිෙබනවා. එක පැත්තකින්, සියලුම රජෙය් 
ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප අපි රුපියල් දසදහසකින් වැඩි කළා. අෙනක් 
පැත්ෙතන්, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වැඩ කරන ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප 
රුපියල් 2,500කින් වැඩි කරන්න කටයුතු කළා. විශාම වැටුප් ලබා 
ගන්නා සියලුම අම්මලා-තාත්තලාෙග් විශාම වැටුප වැඩි කළා. 
සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා ෙදන මුදල රුපියල් බිලියන 15 ඉඳලා 
රුපියල් බිලියන 40 ෙවන කල් වැඩි කළා. නමුත්,''ෙකෝ! 
ඔයෙගොල්ෙලෝ රැකියා දසලක්ෂයක් ෙදනවා  කිව්වා ෙන්ද? රැකියා 
දසලක්ෂයක් ෙදනවා තියා, රැකියා ලක්ෂ ගණනක් අඩු ෙවලා'' 
කියමින් සමහරු විෙව්චන ඉදිරිපත් කළා. කරුණාකර, ජනෙල්ඛන 
හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
නවතම දත්ත පරීක්ෂා කර බලන්න. ඒ අනුව ෙම් රජෙයන් රැකියා 
ලක්ෂ 4කට වැඩි  සංඛ්යාවක් බිහි ෙවලා තිෙබනවාය කියා එෙසේ 
සඳහන් කළ අයට අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී අභිෙයෝග කරනවා. 

ඇත්ත වශෙයන්ම ඉතිරි අවුරුදු තුෙන් අපට බිහි කරන්න 
තිෙබන්ෙන් රැකියා ලක්ෂ 6යි. ඒ කියන්ෙන්, ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
ඉදිරියට යන බව දත්තවලින් සනාථෙවලා තිෙබනවා.  ජනෙල්ඛන 
හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයාට 
අපි කිව්වා, "ෙම් රැකියා 4,30,000 බිහි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොන 
දිස්තික්කවලටද, ෙමොන ක්ෙෂේතවලටද, ගැහැනුන්ට ෙකොපමණද, 
පිරිමින්ට ෙකොපමණද, වයස ් අනුපාතයන්ට අනුව ෙකොපමණද 
කියලා කරුණාකරලා අපට පැහැදිලි කරන්න"යි කියලා. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ෙහට අනිද්දා වනෙකොට ඒ පිළිබඳව රෙට් 
සියලුම ජනතාවට දැන ගන්න පුළුවන් වන විධියට ඒ දත්තත් 
ඉදිරිපත් කරාවිය කියලා. ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් 
පිළිබඳ නීතියක් අද රෙට් තිෙබනවා. ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත යටෙත් ඕනෑම පුද්ගලයකුට 
ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලියා අහන්න 
පුළුවන්, අලුත් යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන් ෙකොපමණ රැකියා 
බිහිෙවලා තිෙබනවාද කියලා. තැන් තැන්වල ගිහින් නිකම් 
විෙව්චන ඉදිරිපත් කරනවාට වඩා වැදගත් ෙද් තමයි, ඇත්ත ඇති 
සැටිෙයන් සාකච්ඡා කරන එක.  

දැන් අපට ඉදිරියට යන්න ඕනෑ ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ගරු 
මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා අද නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) 
පනත යටෙත් නියමයන් හා මුද්දර ගාස්තු (වි  ෙශේෂ විධිවිධාන) 
පනත යටෙත් නිෙයෝගයක් ෙගනැවිත් තිෙබනවා. එතුමා ඉතාමත් 
ෙහොඳ වැදගත් වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරියට ෙගන යනවා. අපි එතුමාත් 
එක්ක ඉතාම ආශාෙවන්, ඕනෑකමින් වැඩ කරනවා. ඊළඟ අවුරුදු 
අට තුළ ෙම් සම්මුතිවාදි ආණ්ඩුව හරහා ෙම් රට දියුණු කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව "Vision 2025"  වැඩසටහන අපි 
සඳුදා ඉදිරිපත් කළා. ඊළඟ අවුරුදු තුන සඳහා තිෙබන ආර්ථික 
පතිපත්තිය ෙමොකක්ද කියලා අපි summary එකක් හැටියට 
ඉදිරිපත් කළා. ඊළඟට ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් ෙම් summary එක 
පිළිබඳව අපි දීර්ඝ වශෙයන් detail කරලා, specifically ෙමොනවාද 
කරන්ෙන් කියා timelines එක්ක ඉදිරිපත් කරනවා. මා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ෙහට දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන නිසා අද ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් ෙම් Vision එකට අනුව අපි Budget එකට කලින් 
ආර්ථික පතිපත්ති ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ අනුව ගරු මංගල සමරවීර 
ඇමතිතුමාෙග් Budget එක හැෙදනවා. මිනිස්සු අහනවා ෙන්, 
අවුරුදු 2ක් තිස්ෙසේ ෙමොනවාද කෙළේ කියලා. රැකියා ලක්ෂ 4ක් 
උත්පාදනය කරන එක විශාල ෙදයක් ෙනොෙවයිද කියලා ෙම් ර ෙට් 
මිනිසුන්ෙගන් අහන්න ඕනෑ. ඒවාට ෙනොෙවයිද, ෙම් ජනතාව 
ඡන්දය දීලා ෙම් රජය පත් කෙළේ? දැන් අපට අවශ්යෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, ෙම් රැකියා තවදුරටත් උත්පාදනය වන විධිෙය් 
ආර්ථික ආෙයෝජන ලබා ගන්න පුළුවන් වන විධියට ෙපෞද්ගලික 
අංශයට තවදුරටත් ශක්තිමත්ව තරගකාරීව වැඩ කරන්න පුළුවන් 
වන විධියට ෙම් රෙට් ආර්ථිකය සකස් කරන්නයි. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, වැදගත් කාරණාව ෙම් ගරු සභාවට 
ඉස්ෙසල්ලාම කියන්න ලැබීම ෙලොකු සතුටක්. ෙමොකද, මා හිතන 
හැටියට විපක්ෂෙය් අය දැන් කලබල ෙව්වි, ෙබොරු දත්තයන් 
දුන්නාද, එෙහම නැත්නම් හදලා කිව්වාද, එෙහමත් නැත්නම් 
ගෙහන් කැඩුවාද කියලා. මා කලිනුත් කිව්වා, ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත යටෙත් ඕනෑ ෙකනකුට 
ඒ පිළිබඳව අහලා දැන ගන්න පුළුවන්ය කියලා. ෙමම අවස්ථාෙව්දී 
මට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙමපමණයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 4.03] 
 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්ය සහ මහවැලි සංවර්ධන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்ச ம் மகாவ  அபிவி த்தி 
இராஜாங்க    அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development and State Minister  of 
Mahaweli Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුද්දර ගාස්තු (විෙශේෂ 

විධිවිධාන) පනත යටෙත් නිෙයෝගය පිළිබඳව කථා කරන්න 
අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා සතුටු වනවා. විෙශේෂෙයන්ම මංගල 
සමරවීර ඇමතිතුමා මුදල් ඇමතිතුමා වශෙයන් පත්ෙවලා, වැඩ 
භාරෙගන ෙකටි කාලයක් ඇතුළත විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළවල් 
රාශියක් ඇති කරලා තිෙබනවා. පක්ෂ, පාට, ෙභ්ද අනුව ගිහින් ෙම් 
රට ආපස්සට ෙගන යන්ෙන් නැතුව, රට ඉදිරියට ෙගන යන වැඩ 
පිළිෙවළට සහෙයෝගය දැක්වීමයි සියලුෙදනාෙග්ම වගකීම 
වන්ෙන්. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් 
මාරුෙවන් මාරුවට ෙමෙතක් කාලයක් රට පාලනය කළා. ඒ 
වාෙග්ම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත් අවුරුදු ෙදකක් පමණ අෙප් 
ආණ්ඩුව තුළ කටයුතු කළා. ෙම් කාලය තුළදී දැවැන්ත වැඩ 
ෙකොටසක් කළා වුණත් අවසානෙය් අපට ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
මහා ණය කන්දරාවක්. අද ෙම් රෙට් දරුවන්ට පමණක් ෙනොෙවයි, 
දරුවන්ෙග් දරුවන්ටත් උසුලාගන්න බැරි තරෙම් ණය 
කන්දරාවකට අපි යටෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ණය කන්දරාෙවන් අපි 
ෙගොඩ එන්න නම් ෙම් සඳහා පැහැදිලි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් වන විට රජය ඒ පිළිබඳව දැඩි අවධානය ෙයොමු 
කරමින්, එක පැත්තකින් අෙප් ණය අඩු කර ගන්නත්, ඒ වාෙග්ම 
ගන්නා ණයවලින් හරියාකාරව නිසි පෙයෝජන ගන්නත්, අත්යවශ්ය 
කටයුතු ෙවනුෙවන් ණය මුදල් ෙයොදවන්නත් කල්පනා කර 
තිෙබනවා. 

අපට ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය ගැන හිතන්න බැහැ, ෙම් ණය 
පමාණය අඩු කර ගත්ෙත් නැත්නම්; ගන්නා ණය හරියාකාරව 
ෙයදවූෙය් නැත්නම්. අපි විෙද්ශ රටවලින් ණය ගන්නෙකොට 
ඒවාෙය් ෙපොලිය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවා; ඒවා ෙගවිය යුතු 
කාල වකවානු පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවා; සහන කාලයන් 
පිළිබඳවත් සාකච්ඡා කරනවා. හැබැයි මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙමතැන ෙනොෙවයි ගැටලුව තිෙබන්ෙන්. ෙපොලිය 
නැතිව ණය ගත්තත් වැඩක් නැහැ, සමහර ෙවලාවට ඒ  ව්යාපෘතිය 
ෙදන සමාගම  ඒ රෙටන්ම නම් කර එව්ෙවොත්. ඇස්තෙම්න්තුත් 
හදන්ෙන් ඒ සමාගෙමන් නම්, ෙදතුන් ගුණය කට වැඩිෙයන්  තමයි  
ඒ ණය ගන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අතීතෙය්  සිට අෙප් රෙට් 
කියාත්මක වුණු පධාන ෙපෙළේ  ව්යාපෘති ෙගන බැලුවාම ඒවාෙය් 
සැලකිය යුතු පමාණයක් තිෙබනවා, ලංකාෙව් ඉංජිෙන්රුවන්  
ඇස්තෙම්න්තු කරන ලද මුදලට වඩා  ෙදගුණයක්  එහාට ගිහින්  
ණය අරෙගන කියාත්මක කරපු ව්යාපෘති. ෙම්වාෙය් අවසාන 
පතිඵලය වන්ෙන් අෙප් රෙට් සමස්ත ජනතාවට වාෙග්ම 
අනාගතෙය් ඉපෙදන දරුවන්ටත් ෙම් ණය අරෙගන කරපු 
සංවර්ධනයට විතරක් ෙනොෙවයි, වැඩිපුර ෙගවපු ණය මුදල්වලටත් 
ඒ වන්දිය ෙගවන්න සිදු වීමයි. එම  නිසා රජය දැන් ෙම් පිළිබඳව 
වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වා තිෙබනවා. ඒ  ගැන  මම සතුටු ෙවනවා. 
දැන් "unsolicited" කියන ඒවා ෙබොෙහොම අවම කර, අත්යවශ්ය 
ෙදයකට ඇරුණාම  අෙනක් ඒවා යම් ෙටන්ඩර් කියාවලියකට 
යටත් කර කියාත්මක කරන්න  සකස් කර තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව 
අපි ඉතාමත් සතුටට පත් ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නව ගරු මුදල් අමාත්යතුමා 
වැඩ භාර අරෙගන ටික කාලයක් යනෙකොටම එතුමා යම් සහන 

package එකක් දුන්නා. යම් මට්ටමක තිෙබන වාහනවලට තිබුණු 
බදු විශාල වශෙයන් අඩු කර, ඒ වාෙග්ම ජංගම දුරකථනවලට 
ගාස්තු අඩු කර, නවීන තාක්ෂණයට දරුවන්ට යන්නට අවකාශ 
ඇති ෙවන ආකාරයට අන්තර්ජාලවලට අය කරන ගාස්තු අඩු කර  
සහන  පැෙක්ජයක් ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම දැන් නව වැඩ 
පිළිෙවළක් යට ෙත් එතුමා  කටයුතු සකස් කර ෙගන යනවා. 
අනාගතෙය්දීත් ජනතාවට ලැබිය යුතු අත්යවශ්ය ෙදයක් තිෙබනවා 
නම්  ඒ අයට ඒ සහන ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ ගැන එතුමා 
අවධානය ෙයොමු  කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අපි  රටක් විධියට ජනතාවට 
සහන ලබා ෙදන්නට නම් ආදායම්  ලබා ගන්නට ඕනෑ. අපට 
ආදායම් ලබා ගන්න තිෙබන පධාන මාර්ග තමයි  අෙප් ෙර්ගුව - 
Sri Lanka Customs එක- ඒ වාෙග්ම ආදායම් බදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා  සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව වාෙග් ආයතන. 
ෙම් වාෙග් ආයතන මඟින්  තමයි අපට ආදායම ෙසොයා ගන්නට 
සිදු ෙවන්ෙන්.  නමුත් ෙමම ආයතනවලින් නියම පමාණයට අපිට 
ආදායම්  ෙසොයා ගන්නට පුළුවන් ෙවනවාද  කියන  එක පිළිබඳව 
අද කථාබහට ලක් ෙවනවා. අද ෙලෙහසියට හුඟක් බදු 
තිෙබන්ෙන් වක බදු  විධියටයි. වක බදු වැඩිපුර තිබීෙමන් සමස්ත 
ජනතාවටම ඒ බර දරන්න ෙවනවා.  සමස්ත ජනතාවම වක බද්ෙද් 
බලපෑමට ය ටත් ෙවනවා. එම නිසා රජයට; මුදල් අමාත්යතුමාට 
සිද්ධ ෙවනවා,  ෙම් අභිෙයෝගය භාර ෙගන  කටයුතු කරන්න.  
ඍජු බදු මඟින් රජෙය් ආදායම ලබා ගැනීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කරන්න එතුමා  නව පනත් ෙකටුම්පතක් හඳුන්වා ෙදන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ පිළිබඳව දැන් සාකච්ඡා ෙවමින් 
පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම  බදු ෙහොරුන් විශාල පමාණයක් ෙම් රට තුළ 
ඉන්නවා. ඒ පිළිබඳව අපි විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරන්නට 
ඕනෑ. බදු ෙගවිය යුතු, බදු ෙගවිය හැකි විශාල පමාණයක් බදු 
දැෙලන් රිංගා  ගිහින්  ඒ වාසිය ලබන බව අපි දන්නවා. හැබැයි 
ෙම් වාසිය  ඔවුන්ට ලබා ගන්න ට සමහරවිට ඒ අදාළ අංශවල  
නිලධාරින්ෙගනුත් උදවු උපකාර ලැෙබනවා. ආදායම් බදු  
පිළිබඳව ෙල්ඛන හදන නිලධාරින් ඉන්නවා වාෙග්ම, ෙම් සඳහා 
මැදිහත් ෙවන -බදු අය කර ගන්න ඉන්න- නිලධාරින්ට වඩා වැඩි 
පමාණයක්  ඉන්නවා බදුවලින් ෙබ්ෙරන්න  උපෙදස ්ලබා ෙදන 
නිලධාරින්. ඒ වාෙග්ම බදු අඩු කර ගන්න උදව් කරන නිලධාරින් 
විශාල පමාණයක් ඉන්නවා.  

ආදායම් බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉහළ නිලධාරින්ටත් ඒ 
පිළිබඳ ෙසොයා බැලීෙම් වග කීම තිෙබනවා. එම නිසා එතුමන්ලාත්  
ඒ ගැන ෙසොයා බලාවිය කියා මම හිතනවා. බදු ෙගවිය යුතු පිරිස් 
එයින් මුදා හැර  තිෙබනවා නම්, එෙහම නැත්නම් බදු ෙගවන  
පමාණෙයන් අය කර ගන්ෙන් අඩු පමාණයක් නම්  ඒවා පිළිබඳව 
විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ. හැබැයි ඒ 
ව්යාපාරික යින්ෙගන් අපි ඇහුෙවොත්  අපට දැනගන්න ලැෙබන්ෙන්, 
ඒ ෙගොල්ලන් බදු ෙගවනවා, ඒ ෙගොල්ලන්  බදු අඩු කර ගන්න  
කම ෙව්දයන් හදා  ෙගන තිෙබනවා කියන එකයි. ඒ කමෙව්දයන් 
කියා තිෙබන්ෙන් ආදායම් බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්මයි.  

ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි, ආදායම් බදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්ම ගිහිල්ලා සමහර ෙවලාවට ෙබොරු ගණන් 
හිලව් ෙපන්වනවා. ඊළඟට යනවා, සාකච්ඡාවට. සාකච්ඡාවට 
ගිහිල්ලා එම පුද්ගලයින් කැඳවා කියනවා, "ෙම් ගණන අඩු කරලා 
ෙදන්නම්, මට ෙම් ගණන ෙදන්න ඕනෑ" ය කියලා. ෙමතැන 
කට්ටයක් තිෙබනවා. එක පැත්තකින් මිනිස්සු භීතියට පත් 
කරනවා. අනවශ්ය විධිෙය් බදු ගණන් ෙපන්වා, දඩ ෙපන්වා ඒ අය 
භීතියට පත් කරලා, ළඟට ෙගන්වා ෙගන ඒ මුදලින් යම් 
පමාණයක් අඩු කරලා ඉන් ෙකොටසක් සාක්කුෙව් දමා ගන්න 
අවස්ථා අනන්තවත් තිෙබනවා. ඒ වාෙග් කතන්දර අපට අහන්නත් 
ලැෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව විෙශේෂ ෙසොයා බැලීමක් කළ යුතු වනවා.  
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මංගල සමරවීර ඇමතිතුමනි, මා හිතන විධියට ඔබතුමාට ෙම් 
අභිෙයෝගය තිෙබනවා. ඔබතුමාට තමයි, අභිෙයෝගාත්මකම 
අමාත්යාංශය භාර ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් රජය ට ආදායම් 
ලැෙබන පධාන අංශ තුන ෙකෙරහිම ඔබතුමා විෙශේෂම 
අවධානයක් ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, ඒක ෙලෙහසි නැහැ. මා 
දන්නවා, ඒක කරන්න පටන් ගත්තාම ෙම් ෙගොල්ලන් පාරට 
බහිනවා; වැඩ වර්ජනවලට යනවා; විෙරෝධතා පවත්වනවා; ඒවාට 
ෙද්ශපාලන කණ්ඩායම්වල සහෙයෝගය ලබා ගන්නවා කියලා. එම 
නිසා ෙම් කටයුත්ත කරන එක ෙලෙහසි නැහැ. ශී ලංකා ෙර්ගුව, ඒ 
වාෙග්ම ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව වාෙග් ආයතන ටික හරියට කළමනාකරණය 
කර ගන්න එක ෙලෙහසි නැහැ. හැබැයි, අවංකව කටයුතු කරන 
ෙද්ශපාලනඥෙයකු විධියට; ඒ වාෙග්ම පිරිසිදු අමාත්යවරෙයකු 
විධියට ඔබතුමාට ෙම් අභිෙයෝගය භාර ෙගන කියාත්මක කරන්න 
පුළුවන් කියලා අපට ෙලොකු විශ්වාසයක් තිෙබනවා.  

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සිටින මැති ඇමතිවරු සියලු ෙදනාම 
ඔබතුමාෙග් ඒ පිරිසිදු ගමනට, රජයට ආදායම් ෙසොයා ගන්න යන 
ඒ වැඩ පිළිෙවළට සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා. ෙමොකද, 
අහිංසක මිනිසුන්ෙගන් වක බදු විධියට අය කර ගන්නා පමාණය 
වැඩි වන්න ෙදන්ෙන් නැතිව සෘජු බදු විධියට වැඩි පමාණයක් අය 
කර ගන්නවා නම්, ඒක තමයි වඩාම වැදගත් වන්ෙන්. මා දන්නවා, 
ෙම්ක කියාත්මක කරන්න ගියාම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත් ෙලෙහසි  
වන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙම්වා පිළිබඳව ෙබොෙහෝ ෙද්ශපාලනඥයන් 
එක්ක සම්බන්ධකම් තිෙබන කණ්ඩායම් ඉන්නවා. ඒ අය ඇවිල්ලා 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙතොරතුරු ෙදනවා. ඒ අය කැමැති නැහැ, අලුත් 
ෙදයක් හැෙදනවාට. අලුත් පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගෙනනවාටත් ඒ 
අය කැමැති වන්ෙන් නැහැ. නමුත්, අපි ඒ අභිෙයෝගය භාර 
ගන්නවා. නව රජය බලයට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමෙතක් කර 
ෙගන ගිය පරණ කමෙව්දයම ඉදිරියටත් කර ෙගන යන්න 
ෙනොෙවයි. අද පධාන පක්ෂ ෙදක එකතු ෙවලා ජාතික ආණ්ඩුවක් 
විධියට කටයුතු කරනවා. ජාතික ආණ්ඩුවක් විධියට කටයුතු කරන 
ෙකොට ජාතික පතිපත්ති හැෙදන්න ඕනෑ. ජාතික පතිපත්ති 
කියන්ෙන් ආණ්ඩු ෙවනස් වනෙකොට ෙවනස් වන පතිපත්ති 
ෙනොෙවයි; ඇමතිවරයා ෙවනස් වනෙකොට ෙවනස් වන පතිපත්ති 
ෙනොෙවයි. එම නිසා ආදායම් සඳහාත් ජාතික පතිපත්තියක් හදන්න 
ඕනෑ. ඒ සඳහා නව පනත් හඳුන්වා ෙදන්න ඕනෑ. නව පනත් 
හඳුන්වා ෙදන්න යනෙකොට බාධක ඇති වන බව අපි දන්නවා. 
හැබැයි, ෙම් ෙවලාව තමයි ඒ වාෙග් ෙදයක් කරන්න පුළුවන් 
ෙවලාව.  

අපට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බහුතරයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රෙට් 
සමස්ත ජනතාවෙග් බහුතරය ෙම් රජයත් එක්ක ඉන්නවා. ඒ නිසා 
අපට ඒ වාෙග් තීන්දු ගන්න, ඒ වාෙග් ෙද්වල් කියාත්මක කරන්න 
අපහසුතාවක් ඇති වන්ෙන් නැහැ. අද ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඕනෑ 
තරම් විෙව්චන ඉදිරිපත් කරයි;  ඕනෑ තරම් විෙරෝධතා පවත්වයි. 
ඒවා පශ්නයක් නැහැ. ඒ, පජාතන්තවාදෙය් ලක්ෂණ. දැන් හැම 
ෙද්ටම පාරට බහින එක තමයි අෙප් රෙට් දකින්න ලැෙබන්ෙන්. 
ඉතාමත් සුළු කාරණාවලට පවා අද මිනිස්සු පාරට බහිනවා. 
ෙවනදා බරපතළ ෙද්වල්වලටවත් එළියට බැහැපු නැති කට්ටිය අද 
පාරට බැහැලා විෙරෝධතා පවත්වනවා. පශ්නයක් නැහැ. හැබැයි, 
මම නිරන්තරෙයන්ම කියපු ෙදයක් තිෙබනවා. එය තමයි, ෙම් 
විෙරෝධතාකරුවන්ට ස්ථාන ෙදකක්, තුනක් නම් කරලා ෙදන්න 
ඕනෑය කියන එක. ඒ සඳහා ෙහොඳට ෙපෙනන තැන් නම් කරලා 
ෙදන්න ඕනෑ. එතෙකොට ඒ අයෙග් විෙරෝධතාවත් පවත්වන්න 
පුළුවන්, ඒ අයට අවශ්ය නම් මාධ්යවලට ගිහිල්ලා ඒ ගැන 
පචාරයකුත් ලබා ෙදන්න පුළුවන්. හැබැයි, සාමාන්ය මිනිසුන්ට 
හිරිහැර කරදර ෙනොවන වි ෙරෝධතා සංවිධානය කිරීම තමයි, සැම 
ෙදනාෙග්ම වගකීම වන්ෙන්. පාරවල් හරස් කරලා මිනිසුන්ට 
වැඩට යන්න ෙදන්ෙන් නැතිව මිනිස්සු පීඩනයට පත් කරන 

විෙරෝධතා ෙම් රටට අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. ෙලෝකෙය් 
පජාතන්තවාදය ඉහළින්ම තිෙබන රටවලත් ඒ වාෙග් ස්ථාන නම් 
කරලා තිෙබනවා.  

අෙප් රෙට් තමයි ඉතාමත් සුළු ෙද්කට වුණත් පාරවල් 
වහන්ෙන්. ඒක සියලුම ෙදනාට කරදරයක්; පාසල් ශිෂ්යයාට 
කරදරයක්; ෙලඩ්ඩුන්ට ජීවිත නැති වනවා. ඒ වාෙග්ම සමහර 
ෙවලාවට ගුවන් ෙතොටුෙපොළට යන පාරක් ෙම් විධියට අවහිර 
කිරීමක් කෙළොත්, ඒ තුළින් සංචාරකයන්ට විශාල බලපෑමක් 
ඇතිවනවා. ඒ වාෙග්ම විෙද්ශ රටවලට යන්න සූදානම්ව සිටින 
අයට යන්න බැරිවනවා. ෙම් වාෙග් අනන්තවත් සිද්ධීන් 
ඇතිවනවා. එම නිසා ඒ වාෙග් ෙද්වල් වළක්වා ගන්න අපි වැඩ 
පිළිෙවළක් හදන්න ඕනෑ. හැබැයි, එෙහම වළක්වනවා කියලා 
විෙරෝධතා මර්දනය කරන්න අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. ඒ අයට ලබා 
දීලා තිෙබන නිදහස මත විෙරෝධතා පවත්වන්න අවකාශයකුත් ඒ 
තුළ ඇති වන්න ඕනෑය කියන එක අපි පිළිගන්නවා.  

 ෙම් ආණ්ඩුවට බරපතළ ෙචෝදනා ගණනාවක් එල්ල ෙවලා 
තිබුණා. ෙම් ආණ්ඩුව ආව ගමන් කිව්වා, "කුණු ටික ඇදගන්න බැරි 
ආණ්ඩුව" කියලා.  කුණු පශ්නය විසඳා ගන්න බැරි ආණ්ඩුවක්  
කියලා තමයි ෙගොඩක් කට්ටිය කිව්ෙව්. ඒ දවස් ටිෙක් කුණු 
ෙගොඩක් තිෙබන තැනක් ෙහොයාෙගන ගිහින් රූපවාහිනිෙයන් 
ෙපන්නුවා. නමුත්, අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ තිබුණු කුණු පශ්නය 
ගැන ස්ථිර විසඳුමකට අද ෙම් ආණ්ඩුව ළඟා ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ 
ගැන මම අද සතුටු ෙවනවා. ෙම් ෙවන ෙකොට එතුමන්ලා ඒ ගැන 
කථා කරන්ෙන් නැහැ.  

ඊළඟට, ෙම් රජයට තිබුණු බරපතළ ෙචෝදනාවක් තමයි උමා 
ඔය ව්යාපෘතිෙය් ඇති වූ පශ්නය. ෙම් එක ව්යාපෘතියක්වත් ෙම් 
ආණ්ඩුව කාලෙය් ඇතිවුණු ෙද්වල්  ෙනොෙවයි. ඒවා දීර්ඝ කාලයක් 
තිස්ෙසේ පවත්වාෙගන ආපු ව්යාපෘති. නමුත්, අද ඒ පශ්නයත් 
සැලකිය යුතු මට්ටමකට අපි විසඳාෙගන යනවා. ඉදිරි මාස කීපය 
ඇතුළත උමා ඔය ව්යාපෘතිෙය් තිෙබන ඊළඟ ගැටලුවට -
ජනතාවෙග් පශ්නවලට- රජෙය් මැදිහත්වීම ඉහළම ආකාරෙයන් 
ලැෙබනවා. ඒ අයට ලබාදිය යුතු සහන ලබාෙදන්න දැනටමත් 
අෙප් කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දු කර තිෙබනවා. ඒ සඳහා අවශ්ය 
පතිපාදන මුදල් අමාත්යතුමා අපට ලබාදී තිෙබනවා.   

ඊළඟට, ෙඩංගු පිළිබඳව අෙප් රජයට බරපතළ ෙචෝදනාවක් 
ආවා. "ෙම් ආණ්ඩුව නිසා තමයි ෙඩංගු වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්" 
කියලා දිගින් දිගටම ආණ්ඩුවටම ෙචෝදනා කරන්න පටන් ගත්තා. 
දැන් ඒකත් සැලකිය යුතු මට්ටමකට පාලනය ෙවලා තිෙබනවා; 
සැලකිය යුතු මට්ටමකට එය පාලනය ෙවමින් යනවා. රජය ඒ 
සඳහා පැහැදිලි මැදිහත්වීමක් සියලු අංශවලින් සිදු කළා. එම නිසා 
ඒ ආකාරෙයන් පාලනයවීමක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙමොකක්ද අපට තිෙබන ඊළඟ ෙචෝදනාව? ඒක තමයි SAITM 
එෙක් පශ්නය. ඒ පශ්නයත් ඉදිරි මාස කීපය ඇතුළත අපට විසඳා 
ගන්න පුළුවන් මට්ටමට ඇවිත් තිෙබනවා. ෙම් පශ්නෙය්දීත් "කවුද 
දිනන්ෙන්, කවුද පරදින්ෙන්, ලකුණු  කාටද, ජයගහණය කාටද" 
කියා හිතනවාට වඩා, පශ්නයක් තිෙබනවාය කියා හඳුනාෙගන 
ඒකට විසඳුම් ලබාදීම තමයි අවශ්ය වන්ෙන්. ඔක්ෙකොම ශිෂ්යෙයෝ 
නිකම්ම පාරට බහින්ෙන්ත් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ආචාර්ය 
මහාචාර්යවරු ඒ පිළිබඳව නිකම්ම පකාශ නිකුත් කරන්ෙන්ත් 
නැහැ; උප කුලපතිවරු, විෙශේෂඥයන් නිකම්ම පකාශ නිකුත් 
කරන්ෙනත් නැහැ. එතැන පශ්නයක් තිෙබනවාය කියා අප දැන් 
හඳුනාෙගන තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා, ඒ වාෙග්ම 
රජය ෙම් පශ්නය පිළිබඳව අද මැදිහත්වීමක් කර තිෙබනවා. ඒ 
මැදිහත්වීම තවත් වැඩි කරලා, ෙම් පශ්නෙය් දිනුම කාටද කියා 
හිතනවාට වඩා, සියලුෙදනාට ජයගහණය හිමි වන ආකාරෙය් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විසඳුමක් ලබාදිය යුතු ෙවනවා. අපට ඒ පශ්නයත් විසඳාගන්න 
පුළුවන්කම ලැෙබයි කියා මා හිතනවා.  දැන් අපි ෙම් පශ්න එකින් 
එක විසඳාෙගන යනවා. ඒ පශ්නයත් විසඳුණාම විරුද්ධවාදින් 
ඊළඟට විකුණන ෙද් ෙමොකක්ද? ඊළඟට විරුද්ධ පක්ෂයට, 
විරුද්ධවාදින්ට විකුණා ගන්න ෙදයක් නැති ෙවනවා.   

රැකියා පශ්නයට ලබාදුන් විසඳුම ගැන අෙප් හර්ෂ ද සිල්වා 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා. ලක්ෂ 4ට වැඩි පිරිසකට පසු ගිය 
කාලෙය් රැකියා ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ඔක්ෙකොම රජෙය් 
රැකියා ෙනොෙවයි. හැම ෙකෙනකුටම රජෙය් රැකියා ෙදන්න බැහැ. 
හැබැයි, රට තුළ විවිධ ක්ෙෂේතවලින් රැකියා නිර්මාණය කර ගන්න 
ඕනෑ. ඒවාෙය් නියම පතිඵල ලබන්න තව ටික කාලයක් යන බව 
අපි දන්නවා. හම්බන්ෙතොට ඇති වන සංවර්ධනය තුළ, 
කර්මාන්තපුර තුළ, අලුතින් එන ආ ෙයෝජන තුළ රැකියා නිර්මාණය 
ෙවන්න තව කාලයක් යනවා. හැබැයි, කාලයක් ගිහින් ෙහෝ ෙම් 
රට තුළ ඇති වන ඒ ෙවනස පිළිබඳව අපි සතුටට පත් විය යුතු 
ෙවනවා.   

රටක් විධියට අද මුදල් අමාත්යාංශයට ෙලොකුම බර තිෙබන්ෙන් 
ෙම් නියඟය ගැනයි. පසු ගිය දිනවල දකුණු පළාතට, සබරගමුව 
පළාතට ගංවතුරක් ආවා. ඒෙකන් සුනාමියට පමණක් ෙදවැනි වුණු 
මහා විනාශයක් සිද්ධ වුණා. ඒෙකන් ඒ ජනතාවටත්, රජයටත්, 
යටිතල පහසුකම් විශාල පමාණයකටත් බිලියන ගණනක 
හානියක් සිද්ධ වුණා. ගංවතුර නිසා ඇති වුණු ෙම් හානිෙය් බර 
ආණ්ඩුවට දරන්න සිද්ධ වුණා. එක පැත්තකට ගංවතුර තිෙබන 
ෙකොට, ඒ ෙවලාෙව්ම අනික් පැත්තට දැඩි නියඟයක් තිෙබනවා. 
දැන් අවුරුදු ෙදකක් තිස්ෙසේ නියඟයක් තිෙබනවා. ෙම් රට අද ඒ 
නියඟයට මුහුණ ෙදනවා. ගංවතුරකට වඩා හානියක් තිෙබන්ෙන් 
නියඟය තුළයි. ගංවතුරක් ආවාම නම් හැමෙදනාෙග්ම ඇස් 
ඇෙරනවා; මිනිස්සුත් උදවු කරනවා; පිටරටවලුත් උදවු කරනවා. 
හැබැයි, නියඟය එක සැෙර්ට එන්ෙන් නැති නිසා  එක සැෙර්ට 
දැෙනන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ෙම් කාරණය ගැන අද මම සතුටු 
ෙවනවා. මමත් කාලයක් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යවරයා 
වශෙයන්  හිටියා.  

සාමාන්යෙයන් නියඟයක් ආවාම ෙගොවීන්ට සහන 
ලබාෙදන්ෙන් කන්න ෙදකක් ෙහෝ තුනක් පාළු වුණාමයි. කන්න 
ෙදකක් පාළු වුණාම තමයි  ෙතොරතුරු ගන්ෙන්. නමුත් ෙමවර 
පළමුවැනි වතාවට එක කන්නයක් පාළු වුණු අයටත් පළමුවැනි 
රුපියල් 10,000ක් දුන්නා. දැන් ඒකට තවත් එකතු කරලා රුපියල් 
ෙදදහස් පන්සීෙය් බඩු මලු හතරක් ෙම් දිනවල ලබාෙදමින් යනවා. 
ෙම් වාෙග් ෙබොෙහෝ ෙද්වල් ෙවනුෙවන් රජය වියදම් කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම නියඟය නිසා රෙට් නිෂ්පාදනයටත් යම් බලපෑමක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා.  

නියඟය නිසා කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතෙය් විශාල කඩා වැටීමක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. ධීවර ක්ෙෂේතෙය් විශාල කඩා වැටීමක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් වැව් පද්ධතිය සම්පූර්ණෙයන් සිඳී ගිහිල්ලා 
මාළු අල්ලන්න බැරි තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
කළපුවල ජලෙය් ලුණු ගතිය වැඩි ෙවලා, ජනතාවට විශාල 
හානියක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙගොවියාට, ධීවරයාට, සාමාන්ය 
මනුස්සයාට ෙම් හානිය දැනීම වළක්වා ගැනීම සඳහා රජය ගන්න 
පුළුවන් සියලු කියාමාර්ග ගත්තා. ජනතාව මත ඒ සම්පූර්ණ බර 
පැෙටව්ෙව් නැහැ. අපි ෙම් අභිෙයෝග ජයගහණය කළ හැකි වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරලා, රට ඉස්සරහට ෙගන යන වැඩ 
පිළිෙවළක් දියත් කරනවා. ඒ අනුව, ඉදිරි අවුරුදු ෙදක-තුන තුළ 
අපට ෙම් රෙට් විශාල සංවර්ධනයක් ඇති කරන්න හැකියාව 
ලැෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් අපි රජය විධියට ගන්න පුළුවන් සියලු 
කියාමාර්ග ගනිමින් තිෙබනවා.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්ත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්ත් 
පතිපත්ති ෙවනස්; අදහස ් ෙවනස්. නමුත් රෙට් ඉදිරි ගමන 
ෙවනුෙවන් ඒ පක්ෂ ෙදෙක් ෙහොඳ අදහස් කියාත්මක කිරීම තුළ 
ෙම් රට දියුණු කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා අපට විශ්වාසයක් 
තිෙබන බව පකාශ කරමින්, මුදල් ඇමතිතුමා අද ඉදිරිපත් කළ ෙම් 
ෙයෝජනා සඳහාත්, ඒ ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ සඳහාත් අෙප් 
සහෙයෝගය ලබා ෙදන බව පකාශ කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා, 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
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ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

நிதி மற் ம் ஊடக அைமச்சாினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
உற்பத்தி வாி விேசட ஏற்பா கள் சட்டத்தின் கீழான 
கட்டைள, த்திைரத் தீர்ைவ விேசட ஏற்பா கள் சட்டத்தின் 
கீழான கட்டைள என்பவற்றின் மீதான விவாதத்தில் 
உைரயாற் வதற்கு அ மதித்தைமக்காக உங்க க்கு 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். அதன்ப  அரச 
ஊழியர்கள் மற் ம் வட மாகாண சைப உ ப்பினர்க க்குச் 
ச ைக அ ப்பைடயில் வாகன இறக்குமதி அ மதிப்பத்திரம் 
வழங்குவ  சம்பந்தமாகப் பாரா மன்றத்தின் அங்கீகாரம் 
ெபறப்பட இ க்கின்ற . இன்  ெகௗரவ நிதி அைமச்சர் 
அவர்கள் இவற்ைற இச்சைபயில் ன்ைவத்  
உைரயாற் ம்ேபா , கடந்த காலங்களில் வடக்கு 
மாகாணத்தில் மக்கள் அ பவித்த ன்பங்கள் ெதாடர்பாக ம் 
வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களில் இனி மக்கள் 
ெகௗரவமாக வாழ்வதாக இ ந்தால், அங்கு எந்த 
அ ப்பைடயில் அபிவி த்திகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் 
என்ப  பற்றி ம் குறிப்பிட் ந்தார். ெகௗரவ நிதி அைமச்சர் 
அவர்கள் ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சராக இ ந்தேபா , 

த்த காலத்தில் எம  தமிழ் மக்க க்கு இைழக்கப்பட்ட 
அநீதிகைள நன்கு அறிந்தி ப்பார் என்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன். அந்த அ ப்பைடயில்தான் அவ ைடய 
உைர அைமந்தி ந்த . அந்த வைகயில், எங்க ைடய 
பிரேதசத்தில் காணப்ப கின்ற, குறிப்பாக, நிதி அைமச்சின் 
கீழ் வ கின்ற ஒ  விடயம் ெதாடர்பாக நான் ெகௗரவ நிதி 
அைமச்சாின் கவனத் க்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன். 

ெகௗரவ நிதி அைமச்சர் அவர்கேள, வடக்கு 
மாகாணத்தி ள்ள அரச தாதிய க்குாிய ேமலதிக ேநரக் 
ெகா ப்பன  நீண்ட காலமாக வழங்கப்படவில்ைல. அந்தக் 
ெகா ப்பன  ெதாடர்பான க தெமான்  பிரதம 
ெசயலாளரால் உங்க ைடய அைமச்சுக்கு அ ப்பப் 
பட் க்கிற . அந்தக் ெகா ப்பனைவ மிக விைரவில் 
தங்க க்கு வழங்கும்ப  அவர்கள் ேகாாிநிற்கிறார்கள். 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, த்த காலத்தில்கூட அந்தப் 
பிரேதசங்களில் இ ந்த ெதாழில் ட்ப வசதிகள் குைறந்த 
ைவத்தியசாைலகளில் எங்க ைடய அரச தாதியர் ேநர காலம் 
பார்க்காமல் மக்க க்குச் ேசைவகைள வழங்கிவந்தி க் 
கிறார்கள்; இன் ம் வழங்கி வ கிறார்கள். இவ்வா  
ேசைவகைள வழங்கிவ கின்ற அந்தத் தாதிய ைடய ேமலதிக 
ேநர ேசைவக் ெகா ப்பனைவ வழங்குவதற்கு நிதி 
அைமச்சினால் இன்ன ம் அ மதி வழங்கப்படவில்ைல - 
அதற்கான நிதி ஒ க்கீ  ெசய்யப்படவில்ைல. அ  
ெதாடர்பான ஆவணங்கள் வட மாகாண சுகாதார 
அைமச்சினால் நிதி அைமச்சுக்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கிற . 
எனேவ, இ  ெதாடர்பில் நீங்கள் இன்  நல்லெதா  பதிைல 
வழங்கு ர்கள் என்  நான் எதிர்பார்க்கின்ேறன். ஏெனன்றால், 
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அந்த அரச தாதியர் மிக ம் மனேவதைன டன் 
இ க்கிறார்கள். மற்ைறய மாகாணங்களில் இவ்விடயம் 
ெபாியளவில் தாக்கத்ைத ஏற்ப த்தவில்ைல. ஆனால், 
எங்க ைடய வடக்கு மாகாணத்தி ள்ள அரச தாதியர் மிக ம் 

ன்பகரமான சூழ ல்தான் தங்க ைடய கடைமகைளச் 
ெசய்கிறார்கள். இவ்வா  அவர்கள் தங்க ைடய 
கடைமகைளச் ெசய்தேபாதி ம், அதற்குாிய ேமலதிக ேநரக் 
ெகா ப்பனைவ இன்ன ம் ெபற் க்ெகாள்ள யாத ஒ  
சூழ்நிைல இ க்கின்ற . அந்த வைகயில், நான் வட மாகாண 
அரச தாதியர் சங்கத்தின் சார்பாக ெகௗரவ நிதி அைமச்சர் 
அவர்களிடம் இதைன ஒ  க்கிய ேகாாிக்ைகயாக 

ன்ைவக்கின்ேறன். அந்த அரச தாதிய க்குக் ெகா க் 
கேவண் ய ேமலதிக ேநரக் ெகா ப்பனைவ மிகவிைரவில் 
வழங்கி ைவக்கும்ப  ெகௗரவ நிதி அைமச்சர் அவர்கைளக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  
இந்த நாட் ல் வாி விதிப் கள் அதிகாித் ச் ெசல்வைதக் 
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . ஆயி ம், அைவ 
எந்தவைகயி ம் சாதாரண ெபா மக்கைளப் பாதிக்காமல் 
இ க்க ேவண் ம். அதற்ேகற்ற வைகயில் நிதியைமச்சர் 
அவர்கள் வாி விதிப் த் திட்டங்கைள வகுக்கேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். இந்த நாட் ள்ள அரசியல் 
வாதிகள், ெதாழிலதிபர்கள் ேபான்ற பிரபல்யமான பலர் இந்த 
நாட் க்குச் சட்ட ர்வமாகச் ◌்ெச த்த ேவண் ய வாிையச் 
ெச த்தாமல் நாட் ள்ள சட்டதிட்டங்களி ந்  
தங்க ைடய வியாபாரத்ைத அல்ல  அரசிய னால் ேசர்த்த 
பணத்ைத எப்ப ப்  பா காத்  ைவத் க்ெகாள்ளலாம் 
என்பைத நன்கு கற் ணர்ந்தவர்களாக இ க்கிறார்கள். 
இப்ப யானவர்களிடம் ைறயாக வாிைய அறவிடேவண் ம். 
அைதவி த் , பாமர மக்கைள ம் அவர்களின்  
பிள்ைளக ைடய கல்விைய ம் அவர்க ைடய வாழ்வாதாரத் 
ைத ம் ேநர யாகப்  பாதிக்கின்ற வைகயில் வாி விதிப் கைள 
அ ல்ப த் வ  அந்த மக்க க்கு இந்த அரசாங்கம் 
ெசய்கின்ற மிகப்ெபாிய ெகா ைமயாக இ க்கும். ஆகேவ, 
இந்த நாட் ல் அரசியல்வாதிகளாக இ ந்  ேகா க்கணக்கில் 
ெசாத் க்கைளச் ேசர்த்  ைவத் க்ெகாண் க்கின்றவர் 
களிடம் அந்தக் க ப் ப் பணம் எந்த வைகயில் 
சம்பாதிக்கப்பட்ட ? அதற்காக எவ்வள  வாி 
அரசாங்கத்திற்கு ெச த்தப்பட்ட ? என்பைத உன்னிப்பாக 
அவதானித் , அவர்களிடமி ந்  அந்த வாிையப் ெபற் , 
வரட்சி ஏற்ப ம்ேபா  அல்ல  ஓர் அனர்த்தம் ஏற்ப ம்ேபா  
இந்தப் பாமர மக்க க்கான நிவாரணங்கைள வழங்குவதன் 

லம் இந்த அரசாங்கம் அவர்க க்குச் ேசைவயாற்ற ம்.  

எனக்கு ன்  ேபசிய அைமச்சர் ெகௗரவ மஹிந்த அமர ர 
அவர்கள், வரட்சி நிவாரணமாக 10,000 பாய் வழங்கியதாகக் 
குறிப்பிட் ந்தார். ஆனால் இலங்ைகயில் எல்லா 
மாவட்டங்களி ம் 8,650 பாய்தான் ெகா க்கப்பட்ட . 
அேதேநரத்தில் இந்த நாட் ன் அரச தைலவர் அவர்கள்,  
“விவசாயிக க்கு வரட்சி நிவாரணம் 10,000 பாய் தம் 4 
மாதங்க க்கு வழங்கப்ப ம்” என்  ஏற்ெகனேவ 
குறிப்பிட் ந்தார். அதன்ப  ஒ  மாதம் மாத்திரேம அந்த 
நிவாரணம் வழங்கப்பட்ட . அ ம் 8,650 பாயாகக் 
குைறத்   வழங்கப்பட்டெதன்பைத இந்தச் சைபக்கு நான் 
ெதாியப்ப த்த வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேநரத்தில் தற்ெபா  உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சினால் வழங்கப்ப கின்ற 2,500 பாய் ெப மதியான 
நிவாரணக் ெகா ப்பனவில் பல ைறேக கள் இ க்கின்றன 
என்பைத ம் இந்தச் சைபக்கு நான் ெதளி ப த்த ேவண் ம். 

அதாவ , ன்  தினங்க க்கு ன்  வ னியா, 
ெந ங்ேகணி பிரேதசத்தி ந்  ஒ  பயனாளி என் டன் 
ெதாைலேபசி லம் ெதாடர் ெகாண் , “எமக்கு வழங்கிய 
அாிசி பாவைனக்கு உதவாததாக இ க்கின்ற ; அத்ேதா , 
அதைன ஒ  கிேலா 85 பாய் தம் வழங்குகிறார்கள்” என்  
ெதாிவித்தி ந்தார். உண்ைமயில் விவசாயிக க்கு  - அந்தப் 
பாமர மக்க க்குக் ெகா க்கின்ற நிவாரணம் தரமானதாக 
இ க்க ேவண் ம்.  ஒ  விவசாயி  தன  நாளாந்தப் 
பாவைனக்குாிய ெநல்ைல எ த்  ைவத்தி ந் , நல்ல 
அாிசிையத்தான் தன  உண க்குப் பயன்ப த் வான். 
அந்தவைகயில், தற்ேபா  ெகா க்கப்ப கின்ற அாிசிையத் 
தங்களால் சாப்பிட யவில்ைல என்ற ஒ  க த்ைத ம் 
அவர் கூறியி ந்தார். அேதேநரத்தில், அத ைடய விைல 85 

பாய் என்பைத ம் குறிப்பிட் ந்தார். அந்த வைகயில், 
எங்க ைடய மக்க க்கு இந்த அரசாங்கத்தினால் 
ெகா க்கப்ப கின்ற நிவாரணங்கள்கூடச் சிறந்ததாக ம் 
சாியான ைறயி ம் ேபாய்ச் ேசாவ்தில்ைல என்ப  
உண்ைமயில் மன ேவதைனயான விடயம். அதில் பல 
குழப்பங்கள் இ ப்பதாக ம் நான் அறிகின்ேறன். அைத ம் 
இந்த அரசாங்கத்தின் கவனத்திற்குக் ெகாண் வ கின்ேறன். 
ெகௗரவ நிதியைமச்சர் அவர்கேள, இந்த விடயத்ைத ம் 
தாங்கள் கவனிக்க ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அேதேநரத்தில், வரட்சி நிவாரணமாகத் தற்ேபா  
ெகா க்கப்ப கின்ற உண ப் ெபா ட்கள் இரண் ேபைரக் 
ெகாண்ட கு ம்பங்க க்கு இல்ைலெயன்  அதிகாாிகள் 
கூறியி க்கின்றார்கள். அதாவ , வயதான இரண்  ேப ள்ள 
கு ம்பத் க்கு இந்தப் ெபா ட்கள் வழங்கப்படவில்ைல. 
உண்ைமயில், அவர்க க்குத்தான் மிக க்கியமாக இந்தப் 
ெபா ட்கள் வழங்கப்பட ேவண் ம். அப்ப  வழங்கப்ப கின்ற 
ேபா தான் பாமர மக்க ம் இந்த அரசாங்கத்திடமி ந்  
பயைனப் ெபற்றதாக இ க்கும். இந்த 2,500 பாய் 
ெப மதியான உண ப் ெபா ட்கள் ெகா ப்பதற்குக் 
குறிப்பிட்ட கு ம்பத்தி ந்  ஒ வர் 5 நாட்கள் கிராம 
ேசவகாி ைடய அைழப்பின்ேபாில் கிராமத்தின் ெபா  
ேவைலக க்குச் ெசல்ல ேவண் ம். ஆகேவ, 5 நாட்கள் 
ேவைல ெசய்த ஒ  மனிதனின் கு ம்பத்திற்கு ெகா க்கின்ற 
2,500 பாய் ெப மதியான ெபா ட்கள் தரமற்றதாக அல்ல  
அதிகூ ய விைலகைளக் ெகாண்டதாக இ க்குமாயின், 
உண்ைமயில் இந்த அரசாங்கம் மக்க க்குச் சாியான 

ைறயில் ேசைவ ெசய்கின்றதா? அல்ல  எங்க ைடய 
மக்கைள ஏமாற் கின்றதா? என்ற சந்ேதகம் ஏற்ப கின்ற .  
உண்ைமயில் இந்த உண ப் ெபா ட்கள் எல்லா மக்க க்கும் 
ெகா க்கப்பட ேவண் ம். எனேவ, இரண்  அங்கத்தவர்கள் 
என்  பார்க்காமல் அந்தக் கு ம்பங்க க்கும் இந்த 2,500 

பாய் ெப மதியான ெபா ட்கள் ெகா க்கப்பட 
ேவண் ெமன்  நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அேதேநரத்தில், ெகௗரவ நிதி அைமச்சர் அவர்கேள, நான் 
ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்ட  ேபான்  வடக்கு மாகாண அரச 
தாதிய க்குாிய ேமலதிக ேநரக் ெகா ப்பனைவ மிக விைரவில் 
ெகா ப்பதற்குாிய நடவ க்ைககைள எ க்கேவண் ெமன்  
மீண் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  நன்றி.   
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ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින මුදල් ඇමැතිතුමා 

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනා පිළිබඳ කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම 
ගැන මම සතුටු ෙවනවා.  අපි ෙම් රජය භාර ගත්ෙත් විශාල  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පීඩනයක් පවතින කාලයකයි. එක පැත්තකින් ණය බර; අෙනක් 
පැත්ෙතන් කුණුකසළ පශ්නය. ෙමවැනි පශ්න තිබියදී තමයි ෙම් 
යහ පාලන රජෙය් ගරු ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා සහ 
ඇමැතිවරු සියලු ෙදනා එකතු ෙවලා ෙම් රෙට් පාලනය භාර 
ගත්ෙත්.  

පසුගිය කාලෙය් උතුරු නැ ෙඟනහිර මන්තීවරුන්ට ලබා දී 
තිබුණු වාහන permits නවත්වලා තිබුණා. නමුත්, අෙප් ගරු මංගල 
සමරවීර මැතිතුමා, මුදල් ඇමැතිවරයා වශෙයන් පත් වුණාට පසුව 
විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළ කිහිපයක් ෙයොදලා තිෙබනවා. පසුගිය 
කාලෙය් ෙම් රෙට් ෛවද්යවරුන්ට, ඉංජිෙන්රුවන්ට, රජෙය් ඉහළ 
නිලධාරින්ට වාහන permits ලබා දීම නවත්වලා තිබුණා. ෙමතුමා 
කල්පනා කළා, "ෙම් අය අෙප් රට ෙවනුෙවන්  මහ විශාල කැප 
කිරීමක් කරනවා. ඒ අයට තීරු බදු රහිත වාහනයක් ලබා ගැනීමට 
permit එකක් ලබා දුන්ෙනොත් ඒ අයට pension යන අවස්ථාෙව් 
ෙහෝ ඒ ගැන සිතා සතුටු ෙවන්න පුළුවන්" කියලා. ෙම් අය අෙප් 
රෙට් ආර්ථිකය ෙවනුෙවන් තමන්ෙග් ජීවිත කාලය පුරා කැපවීම් 
කරන බව, විශාල ශක්තියක් ලබා ෙදන බව  අපට දකින්න පුළුවන්. 
සමහර ඉංජිෙන්රුවන් තමන්ෙග් ගම් බිම් අතහැරලා, දුෂ්කර 
පළාත්වලට ගිහින් ෙම් රට ෙවනුෙවන්, ෙම් රෙට් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් විශාල කැපකිරීමක් කරනවා. ඒ අයට තමයි ෙමම 
සහන ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. ගරු ඇමැතිතුමනි, ඔබතුමා ළඟදී 
සමහර වාහනවල  බද්ද රුපියල් ලක්ෂ තුනකින් අඩු ෙකරුවා. ඒ 
ගැන අපට සතුටුයි.  

මම නිෙයෝජනය කරන අනුරාධපුර දිස්තික්කය දුප්පත් ජනතාව 
ඉන්න  දුෂ්කර පෙද්ශයක්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් රෙට් 
ෙබොෙහෝ තරුණයින් රැකියා නැතිව, ගමනක් යන්න තමන්ට කියා 
වාහනයක් නැතිව ඉන්න යුගයක තමයි,  ඔබතුමා ඉන්දියාෙවන් 
ෙගන්වන බඩි වාහනවලට බද්ද රුපියල් ලක්ෂ තුනක් අඩු කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත ෙවන්න ඕනෑ, ගරු 
ඇමැතිතුමනි. ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත වුණාම  ව්යාපාර කටයුතුවල 
නියැෙලන තරුණයන්ට පැහැදිලි මඟ ෙපන්වීමක් ඇති ෙවනවා. 
දුෂ්කර පළාත්වල ඉන්න තරුණයන්ට තමන්ට කියලා වාහනයක් 
අරෙගන, තමන්ෙග්ම රැකියාවක් කරෙගන යාමට විශාල ශක්තියක් 
ලබා ෙදන්න පුළුවන්. හැම ෙකනාටම කර්මාන්තපුර ඉදි කරන්න 
බැහැ; හැම ෙකනාටම මහා විශාල ව්යාපෘති කරන්න බැහැ. ෙමම 
සහනය ලබා දීෙමන් අෙප් රෙට් තරුණයන්ට තමන්ෙග් ශක්තිය 
අනුව වාහනයක් අරෙගන ස්වයං රැකියාවක් කරන්න පුළුවන්. 
අෙප් රෙට් තිෙබන ස්වාභාවික සම්පත් දිහා බැලුවාම  ෙලෝකෙය් 
ෙවන කිසිම රටක එවැනි තත්ත්වයක් නැහැ. එම සම්පත් පාවිච්චි 
කරලා විශාල දියුණුවක් ලබා ගන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් තමයි 
ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. මෙග් මිතයාත්, ඇමැතිවරුත් 
කිව්වා කෘෂිකාර්මික රටක් වන අෙප් රෙට් එක දිගට කන්න තුනක් 
ෙගොවිතැන් කරන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති වුණා කියලා. එම 
ෙහේතුව මත එක ෙගොවිෙයකුට රුපියල් 10,000 ගණෙන් ලබා 
දුන්නා කිව්වා. මම නිෙයෝජනය කරන අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් 
නම් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ හරියට කියාත්මක ෙවලා නැහැ, ගරු 
ඇමැතිතුමනි. මම හිතන විධියට ඔබතුමා ෙමම වැඩ පිළිෙවළ 
පිළිබඳ විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, නියඟය නිසා එක පවුලකට  රුපියල් 
2,500 ගණෙන් ආධාරයක් ලබා දුන්නා. නමුත්, ඒ චකෙල්ඛය 
ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. එහි තිෙබන වගන්ති අනුව රජෙය් 
ෙසේවකෙයකු වන ළමෙයක් ඉන්නවා නම් -පුතා රජෙය් 
ෙසේවකෙයක් නම්- අම්මා හුඟක් දුප්පත් වුණත් එයාටත් ඒක 
ලැබිලා නැහැ. අෙප් දිස්තික්කෙය් ඉන්න සියලුම රජෙය් 
ෙසේවකයන් සමඟ අපි කථා කළා. අපි ගියාම ඒ අය චකෙල්ඛය 

ෙපන්වනවා. ඒ අනුව ඒ අයට පශ්නයක් ඇති ෙවනවා  කියනවා. 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා තමයි ෙම් රටට වැඩ කරන්න පත් වුණු 
නව මුදල් ඇමතිවරයා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු 
අගමැතිතුමාටත් ඔබතුමා ගැන මහා විශාල විශ්වාසයක් ඇති වුණා. 
ඔබතුමා පත් වුණු ෙවලාෙව්දී මමත් ඔබතුමාට කිව්වා, ඔබතුමාට 
මහා විශාල වැඩ කටයුත්තක් භාර දීලා තිෙබනවා කියලා. ඒකට 
ෙහේතුව, අෙප් රට මහා විශාල ණය ගැතිෙයක්ව, ආර්ථිකෙයන් 
බින්දුවට වැටිලා තිෙබන යුගයකදී තමයි ඔබතුමාට ෙම් කටයුත්ත 
භාර දීලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා මට කිව්වා, ''මන්තීතුමා, 2018 අය 
වැය බලන්න, ෙම් රටටම සතුටක් ලබා ගන්න පුළුවන් විධිෙය් අය 
වැයක් අපි හදනවා''ය කියලා.  

ඇත්තටම අය වැය එන්න කලින් ඔබතුමා ඒකට වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙයොදලා ඉවරයි. ඔන්න, අය වැය එන්න මාස 
කිහිපයකට කලින් අෙප් රජය රෙට් ඉන්න ජනතාවට සහන ලබා 
දීලා තිෙබනවා. රජෙය් ෙසේවකයින්ට සහන ෙදන්න වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම චකෙල්ඛ පැත්තකට දමලා, 
දුගී දුප්පත් ජනතාවට, කන්න නැති අයට සහනාධාර ෙදන්න, ගම් 
මට්ටෙමන් නිසි පරිදි අවශ්ය කටයුතු කරලා ෙදන්න ඕනෑ කියලා 
ඔබතුමාෙගන් ෙගෞරවනීය ෙලස ඉල්ලීමක් කරනවා, ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමනි.  

අද අෙප් රට ගැන කථා කරන ෙකොට අපට මහා විශාල දුකක් 
ඇති ෙවනවා. ෙම් රෙට් සියලුම සම්පත් තිෙබනවා. නමුත් හරි වැඩ 
පිළිෙවළක් නැහැ. අෙප් යහපාලන රජෙය් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් මහා විශාල වැඩ 
කටයුත්තක් කරනවා. අනාගත දරුවන් ෙවනුෙවන් අපි ෙම් රට 
දියුණු කරන්න ඕනෑ, ණය නැති රටක් ඉතුරු කරන්න ඕනෑ. 
රැකියා ලක්ෂ දහයක් ෙදනවා කියලා අපි එදා කිව්වා. කවුරු ෙමොන 
ෙචෝදනා කළත් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව අද අෙප් රට සමස්ත 
සංවර්ධනයක් කරා යන බව අපට ෙපෙනනවා. මම හිතන විධියට 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් ඉදිරි අවුරුදු තුන 
"සංවර්ධන වසර" විධියට නම් කරලා තිෙබනවා. රට 
අනිවාර්යෙයන්ම සංවර්ධනය වන බව පැහැදිලියි. ඒ ගැන 
සැකයක් හිතන්න ෙදයක් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝකෙය් අෙනකුත් රටවල් 
සමඟ අෙප් රට සංසන්දනය කර බලන ෙකොට ෙම් ලංකාෙව් 
සියලුම සම්පත්  තිෙබනවා. ඒවා නියම විධියට පරිපාලනය 
ෙනොවීම නිසා තමයි, අෙප් රට ෙමච්චර පහතට වැටිලා 
තිෙබන්ෙන්. භාණ්ඩ හා ෙසේවා නිෂ්පාදනය අතින් ගත්තාම ෙම් වන 
ෙතක් අෙප් රෙට් කිසිම නිෂ්පාදනයක් සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ. 
සියලුම ෙද්වල් පිට රටින් ආනයනය කරලා තමයි අපි පාවිච්චි 
කරන්ෙන්. එෙහම නම් ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල් එක්ක අපි 
ෙකොෙහොමද  ඉදිරියට යන්ෙන් කියලා වැඩ පිළිෙවළක් හඳුන්වා 
ෙදන්න ඕනෑ. එම වැඩ පිළිෙවළ 2018 Budget එෙකන් අපට 
දකින්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මම හිතනවා.  

අෙප් රට කෘෂි කාර්මික රටක්. ගරු ඇමතිතුමනි, කෘෂි 
කර්මාන්තය නඟා සිටුවන්න 2018 Budget එෙකන් ඔබතුමා 
විශාල දායකත්වයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. Budget එෙකන් කෘෂි 
කර්මාන්තය සඳහා භාවිත කරන රථ වාහනවල මිල අඩු කරලා, 
සහන ෙපොලියට ණය දීලා, ඒ අයට රැකියාව කර ගන්න 
අවස්ථාවක් ඇති කරන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, මා නිෙයෝජනය 
කරන අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් දැනටම ෙමෝල් හිමිෙයෝ විශාල 
පමාණයක් තමන්ෙග් වී ෙමෝල් වසා දමා තිෙබනවා. ඒ රජෙය් 
දුර්වලකමක් නිසා ෙනොෙවයි. ෙම් දවස්වල වී නිෂ්පාදනය පහත 
වැටී ඇති නිසා වී ෙමෝල් වහලා. සමහර ෙමෝල් හිමිෙයෝ බැංකු 
ණය ෙගවා ගන්න බැරි නිසා ෙමෝල් උකස් කරන මට්ටමට පශ්න 
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ඇති ෙවලා තිෙබනවා. එවැනි පශ්න තිෙබන අයට අපි ෙම් 
ෙවලාෙව් උදවු කරන්න ඕනෑ. ෙමෝල් හිමියන්ට විතරක් ෙනොෙවයි 
ෙමම පශ්නය තිෙබන්ෙන්. කෘෂි කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන සියලුම 
අය ෙමම පශ්නයට මැදි ෙවලා සිටිනවා. එක දිගටම කන්න තුනක් 
ෙගොවිතැන් කර ගන්න ෙනොහැකි වීම නිසා පාඩු පිට පාඩු ෙවලා, 
තමන්ෙග් රැකියාව කරන්න බැරි වීෙමන් ණය බර වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. පසුගිය කාලෙය් ණය බර වැඩි වූ විධියටම අෙප් කාලය 
තුළදීත් ෙම් ව්යාපාරිකෙයෝ ණය බරින් පීඩාවට පත් ෙවලා 
සිටිනවා. එම නිසා අපි ඒ අයට සහනයක් ලබා ෙදන්න අවශ්යයි. 
බැංකු ණය ෙපොලිය අඩු කරලා, ඒ අයට තම කර්මාන්තය කරෙගන 
යන්න ශක්තිය ලබා ෙදමින්, ඒ ඉදිරි ගමන් මාර්ගය අපි හදලා 
ෙදන්න ඕනෑ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දක්ෂෙයක්. අෙප් හිටපු මුදල් ඇමති, 
ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා අවුරුදු ෙදකක් ෙම් රජයට 
ආදායම් ගන්න පුළුවන් විධියට ලස්සනට Budget එක හදලා දීලා, 
රෙට් සංවර්ධනයක් ඇති කරන්න පුළුවන් විධිෙය් ගමනක් ආවා. 
දැන් ඉතුරු අවුරුදු තුෙන් වගකීම ඔබතුමාට භාර දීලා තිෙබනවා. 
මම හිතන විධියට ඔබතුමා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ඉන්න දක්ෂ 
ඇමතිවරෙයක්. එම නිසා තමයි  අභිෙයෝගයක් තිෙබන ෙම් 
ෙවලාෙව් ඔබතුමාට මුදල් අමාත්යාංශය භාර දීලා තිෙබන්ෙන්. 
ඔබතුමා සියලුම අමාත්යාංශවලට සම විධියට මුදල් ෙවන් කර එම 
අභිෙයෝගය ජය ගනීවි කියා අපි සිතනවා.   

ගරු ඇමතිතුමනි, ආසනෙය් කටයුතු ෙවනුෙවන් 
මන්තීවරෙයකුට අවුරුද්දකට ෙවන් කරන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටියයි. 
එම ලබා ෙදන පතිපාදන පමාණය මදි. කවුරුත් ඒ ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. මා නිෙයෝජනය කරන අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් 
විතරක් ආසන 7ක් තිෙබනවා; GN Divisions 658ක් තිෙබනවා; 
ගම් 2,650ක් තිෙබනවා. ආසන හෙත්ම අපි ගමන් කරන ෙකොට 
අෙප් දිස්තික්කෙය්ම ඉන්න දුප්පත් ජනතාවෙග් ඉල්ලීම් අපට 
රුපියල් ෙකෝටියකින් ඉෂ්ට කරන්න බැහැ. ඇමතිවරුන්ට 
පශ්නයක් නැහැ. එතුමන්ලාට රුපියල් ෙකෝටි, පෙකෝටි ගණනින් 
මුදල් ෙවන් කර ෙදනවා. අපට ෙදන්ෙන්, රුපියල් ලක්ෂ 100යි. ඒ 
රුපියල් ලක්ෂ 100න් විසඳන්න බැරි මට්ටමට ජනතාවෙග් ඉල්ලීම් 
තිෙබනවා. එම නිසා ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, ගරු ජනාධිපතිතුමා 
සහ අගමැතිතුමා එක්ක කථා කරලා අපට ෙවන් කරන පතිපාදන 
ගැනත් බලන්න. අනුරාධපුර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරු ගැන පමණක් ෙනොෙවයි මා කියන්ෙන්. සමස්ත 
මන්තීවරු ගැනයි. මෙග් පිටු පස මන්තීවරු පනස් ගණනක් 
ඉන්නවා. ඒ අය ගැන විතරකුත් ෙනෙවයි සමස්තය ගැනයි 
කියන්ෙන්. අෙප් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අයත් ෙම්වා ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙවන ෙමොනවා ෙහෝ කියනවා. අපි ගෙම් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ෙමොනවා ෙහෝ කරන්න ඕනැ. මා ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
අයටත් කියනවා, ෙම් සම්බන්ධව ඉල්ලීමක් කරන්න කියලා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අපට දැන් ෙවන් කර ෙදන රුපියල් ලක්ෂ 
100 මදි. ගම්මට්ටමට ගිහිල්ලා අෙප් දුප්පත් ජනතාවෙග් ඉල්ලීම් 
ඉටු කරන්න අඩු ගණෙන් අපට අවුරුද්දකට රුපියල් ෙකෝටි 
ෙදකක් ෙහෝ ෙවන් කර ෙදන්න ඔබතුමා ඉදිරිපත් ෙවයි කියලා මා 
හිතනවා. ඇයි? ඔබතුමා දක්ෂ ෙකෙනක්. ඔබතුමාට මුදල් 
උපයන්න පුළුවන්.  

ඔබතුමා income taxවල history එක අරෙගන බලන්න. අෙප් 
යහපාලන රජය ආවාට පස්ෙසේ කාටවත් ඇඟිල්ල දිගු කරන්න බැරි 
විධියට, නියම විධියට ඔබතුමන්ලාට මුදල් හම්බකරලා දීලා 
තිෙබනවා. ඒක කාටවත් නැහැ කියන්න බැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, 
මමත් ෙම් ෙද්ශපාලනයට එන්න කලින් ව්යාපාරිකෙයක් නිසා, 
පසුගිය අවුරුදු තුන ඇතුළත ආදායම් බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
ෙකොපමණ මුදලක් ෙම් ආණ්ඩුවට ලබාදී තිෙබනවාද කියලා මමත් 
දන්නවා. ඒ නිසා පැහැදිලිව, නියම විධියට ඒක ෙවනවාය කියන 

එක පිළිබඳව සැකයක් නැහැ. එම නිසා ෙම් ර ට පිළිබඳව ආදරයක් 
තිෙබන හැම ෙකෙනකුෙගන්ම කරන ෙගෞරවනීය ඉල්ලීමක් 
තමයි, පක්ෂ, පාට, කුල මල ෙභ්ද අපි අමතක කරමු කියන එක. 
අපි අවුරුදු ගණනක් එක පක්ෂයකට ෙම් රට භාරදීලා තිබුණා. 
නමුත්, ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් ෙම් රට ගැන 
ආදරෙයන් යහපාලන රජයක් ඇති කෙළේ ෙම් රට හදන්නයි. අවුරුදු 
20ක් තිස්ෙසේ එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකෙයෝ ගුටි බැට කෑවා විතරක් 
ෙනොෙවයි, තමන්ට කියලා කිසි ෙදයක් කරගන්න බැරි වුණා. 
නමුත්, ඒ අය ෙමොනවාද කෙළේ? එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සියලු 
ෙදනාම එකතුෙවලා, "අපට පක්ෂ ෙනොෙවයි අවශ්ය, අපට ෙම් රට 
අවශ්යයි, ෙම් මාතෘ භූමිය අවශ්යයි." කියලා එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුවක් හදන්ෙන් නැතුව යහපාලන ආණ්ඩුවක් හදලා 
එකතුෙවලා ගමන් කරනවා. එම නිසා අපි සියලු ෙදනාම පක්ෂ 
අමතක කරමු, පාට අමතක කරමු, කුල මල ෙභ්ද අමතක කරමු. 
ෙම් රට හදන්න අපි සියලුම ෙදනා ගරු ජනාධිපතිතුමා සමඟත්, 
ගරු අගමැතිතුමා සමඟත්, අෙප් ඇමතිවරු සමඟත්, අෙප් 
මන්තීවරු සමඟත් අත් වැල් බැඳෙගන ෙහොඳ ගමනක් යන්න 
ඕනෑය කියන එක තමයි මෙග් ඉල්ලීම. ඒ වාෙග්ම මුදල් 
ඇමතිතුමාට ලබාදී තිෙබන කර්තව්ය නියම විධියට, ෙම් රෙට් 
ජනතාවට අවශ්ය විධියට ඉටු කරනවා.  

ෙම් රෙට් ජනතාව ඔබතුමාෙග් 2018 අය වැය දිහා බලාෙගන 
ඉන්නවා ඇමතිතුමනි. නමුත්, Budget එකට කලින් ඔබතුමා 
ජනතාවට සහන දීලා ඉවරයි. ඒ විධිෙය් සතුටක් ඇතිවන විධියට 
Budget එෙකනුත් සහන ෙදයි කියන විශ්වාසය තිෙබන්ෙන් මට 
විතරක් ෙනොෙවයි. සමස්ත රෙට්ම ජනතාවට ඔබතුමා පිළිබඳව 
විශාල විශ්වාසයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, 
ගරු අගමැතිතුමාත් ඔබතුමාට ෙම් කර්තව්ය භාරදුන්ෙන්. මම 
දන්නා විධියට ඔබතුමා පිරිසිදු භාවයක් තිෙබන ඇමතිවරෙයක්. 
ඔබතුමාට ඇඟිල්ල දිගු කරන්න කාටවත් බැහැ. මම ඔබතුමාට 
ඇඟිලි 2ක් දිගු කෙළොත්, ඇඟිලි 3ක් මෙග් පැත්තටම හැෙරනවා. 
එෙහම නම් කාටවත් ඔබතුමාට ඇඟිල්ලක් දිගු කරන්න බැරි 
විධියට, ගරු අගමැතිතුමාත්, ගරු ජනාධිපතිතුමාත් සතුටු වන 
විධියට ෙම් රජෙය් මුදල් ඇමති වශෙයන් ෙම් රට සුන්දර විධියට 
අරෙගන ගිහිල්ලා, ජනතාවට, අනාගත පරම්පරාවට ණය කන්දක් 
නැති, කුණු කන්දක් නැති, පිරිසිදු රටක් ඇති කරලා ෙලෝකය දිහා 
බලන්න පුළුවන් ෙවයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබාදුන් කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ෙදන්න. අපි සිංගප්පූරුව ගැන කථා කරනවා, මැෙල්සියාව ගැන 
කථා කරනවා, ජපානය ගැන කථා කරනවා. නමුත්, අපි අෙප් රට 
ගැන කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ. සියලුම සම්පත් අෙප්ම රට තුළ 
තිෙබනවා වාෙග්ම, දක්ෂ නායකෙයෝ ෙදෙදෙනක් අපට ඉන්නවා. 
ඒ තමයි ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා. එෙහම තිබියදීත් අපි පිට 
රටවල් ගැන කල්පනා කරන්ෙන් ඇයි? මන්තීවරු 225ෙදනාටම 
මම ආරාධනා කරනවා පක්ෂ අමතක කරමු, පාට අමතක කරමු, 
කුල මල ෙභ්ද අමතක කරමු, අපි යන ගමනට එකතුෙවලා, සුන්දර 
රටක් හදලා අනාගත දරුවන්ට භාරෙදමු කියා. එෙසේ කියමින්, මට 
කථා කරන්න කාලය ලබා දුන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාටත්, 
ඒ වාෙග්ම ගරු මුදල් ඇමතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් 2018 
වසර සඳහා ෙහොඳ Budget එකක් හදයි කියලා විශ්වාස කරමින් මා 
සමුගන්නවා. ඔබ සියලු ෙදනාටම ස්තුතියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු තාරක බාලසූරිය මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 4.51] 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම විවාදෙය්දී මෙග් අදහස් 

ඉදිරිපත් කරන්න විනාඩි 12ක් වැනි කාලයක් ෙවන් කිරීම පිළිබඳව 
පථමෙයන්ම ඔබතුමාට මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා.  

මෙග් කථාව පටන් ගන්න පථමෙයන් මා කියන්න කැමැතියි, 
මෑතකදී ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා ෙජනරල් 
ජගත් ජයසූරියට විරුද්ධව  කරපු ඒ ම්ෙල්ච්ඡ පකාශය අපි ෙහළා 
දකින බව.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මා  සතුටු ෙවනවා, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් සමහර ගරු මන්තීවරුනුත් ෙපෞද්ගලිකව එම පකාශය 
ෙහළා දැක තිබීම පිළිබඳව. ෙපෞද්ගලික පශ්න රෙට් පශ්න බවට 
පත් ෙනොකර, ෙමවැනි අවස්ථාවලදී පක්ෂ පාට ෙභ්ද බලන්ෙන් 
නැතිව සෙහෝදරත්වෙයන් නැඟී සිට ඒවා ෙහළා දැකීම හුඟක් 
ෙහොඳයි කියන එකයි මෙග් විශ්වාසය.  

ඇත්තටම යුද්ධය නිම වීෙමන් පසු ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාට ලංකාෙව් මිනිස්සු ෙද්වත්වෙයන් 
සලකන්න ඉඩ තිබුණා, එතුමාෙග් ෙම් කියාකලාපයන් සිදු 
ෙනොවුණා නම්. පසුගිය වතාෙව්ත් ඡන්ද 5,000ක් වැනි සුළු ඡන්ද 
පමාණයකුයි එතුමාට ලබා ගන්න පුළුවන් වුෙණ්.  නමුත්, අද වන 
විට ෙජනරල් ජගත් ජයසූරියට විරුද්ධව කරපු පකාශෙයන් පස්ෙසේ 
මා හිතනවා, එය 1,500ට බැහැලා තිෙබනවා කියලා. එතුමා ෙකොයි 
වාෙග් පුද්ගලයකුද කියන එකයි ෙමතැනදී  මූලිකව ෙහළිදරවු 
වන්ෙන් කියන එක මා පකාශ කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අද අපි කථා කරන්ෙන් මුදල් 
අමාත්යාංශයට අයත් පනතක් වන  1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන 
බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් වන නියමයන් තුනක් 
ගැනයි. විෙශේෂෙයන්ම  උතුරු පළාත් සභාෙව් මන්තී සභිකයන්ට 
වාෙග්ම diplomatic community එෙහම නැත්නම් විෙදස් ෙසේවෙය් 
ඉන්න තානාපතිවරුන්ටත් සහනදායී කමයට වාහන ෙගන්වීම 
සම්බන්ධෙයන් වන නියමයන් කිහිපයක් අද දින ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙනකුත් රජෙය් 
ෙසේවකයින්ටත් ෙමම වරපසාදය ලබා දීෙම් අරමුණින් යුතුව මුදල් 
ඇමතිතුමා ෙමය ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු 
සභාෙව් රැඳී සිටින්ෙන් මන්තීවරුන් ඉතා සුළු පිරිසක්. නමුත්, මුදල් 
ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් සභාෙව් රැඳී සිටීම ගැන මෙග් විෙශේෂ 
ස්තුතිය පකාශ කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම permits  ගැන 
කථා කිරීෙම්දී ෙබොෙහෝ අදහස් ඉදිරිපත් වනවා. සමහර අය 
කියනවා, රටට ෙසේවයක් කරපු කණ්ඩායමක් ඉන්නවා නම් ඒ 
අයට අනිවාර්යෙයන්ම  permit එකක් ලබා ෙදන්න ඕනෑයි කියලා.  
තවත් කණ්ඩායමක් කියනවා ෙම් permits ලබා දීෙම්දී රජයට යම් 
කිසි විධියකට මුදල් පමාණයක් අහිමි ෙවනවා කියලා.   ෙම් වාෙග් 
අදහස් කිහිපයක් තිෙබනවා. නමුත්, කවුරුන් ෙහෝ යම් කිසි 
කණ්ඩායමකට permit එකක් ලබා ෙදනවා නම් එහි 
සාධාරණත්වයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ෙම් රජය බලයට පත් වුණාට 
පස්ෙසේ permits ලබා දීම cancel කළා. හැබැයි, මන්තීවරුන්ට 

permit එක දුන්නා. ෙම්ක සාධාරණ ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒක 
cancel කරනවා නම් ඔක්ෙකෝටම cancel කරන්න ඕනෑ. එෙහම 
නැතිව යම් කිසි කණ්ඩායමකට පමණක් ලබා ෙදන එක ෙහොඳ 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. මෙග් ෙපෞද්ගලික අදහස වන්ෙන් 
මන්තීවරුන්ට permits   ලබා දීම සම්පූර්ණෙයන්ම අයින් කරලා  
යම් කිසි දීමනාවක් ලබා ෙදනවා නම් ෙහොඳයි කියන එකයි. එවිට 
සියලු ෙද්ම කළමනාකරණය - manage - කර ගන්න පුළුවන්.   
එතෙකොට විශාල දීමනාවක් ෙදන්න ෙවනවා. ෙමොකද, 
bodyguardsලා ගන්න ඕනෑ, secretariesලාත් ගන්න ඕනෑ,  
වාහනයකුත්   rent එකට ගන්න ඕනෑ, ෙකොළඹ නිවසක් කුලියට 
අරෙගන ඉන්නවා නම් ඒ නිවසට කුලිය ෙදන්නත් ඕනෑ. ඒ නිසා 
දීමනාවක් ලබා ෙදනවා නම් හුඟක් ෙහොඳයි කියලා මා විශ්වාස 
කරනවා. ෙමයින් වන ෙහොඳ ෙදයකුත් තිෙබනවා. එවැනි 
දීමනාවක් දුන්ෙනොත් ඒෙකන් පසුගිය අවුරුද්දට සාෙප්ක්ෂව ඊළඟ 
අවුරුද්ෙද් ෙකොපමණ වැඩිවීමක් ෙවලා තිෙබනවා ද කියන එක 
අපට ගණනය කරන්න හුඟක්  ෙලෙහසි ෙවනවා. ඒ නිසා එවැනි 
කමයකට යන්න පුළුවන් නම් හුඟක් ෙහොඳයි කියන එකයි මෙග් 
ෙපෞද්ගලික විශ්වාසය වන්ෙන්.  

මට ඉස්ෙසල්ලා කථා කරපු ගරු මන්තීතුමා කිව්වා, "එක් එක් 
සංවර්ධන කටයුතුවලට අපට මුදල් අමාත්යාංශෙයන් ලක්ෂ 100ක්   
හම්බ ෙවනවා.  ෙමය රුපියල් ලක්ෂ 200 දක්වා වැඩි කරන්න." 
කියලා. මමත් ඒකට එකඟ ෙවනවා.  නමුත්, අපි  ඉතිහාසය දිහා 
බැලුෙවොත් මා දන්නා තරමට 1975 එන්.එම්. ෙපෙර්රා මහත්මයා 
තමයි පථමෙයන් විමධ්යගත මුදලක් දීම කියන එක හඳුන්වා 
දුන්ෙන්. ඉන්  පස්ෙසේ 1979 ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා 
විමධ්යගත මුදල රුපියල් ලක්ෂ 10 දක්වා වැඩි කළා. හැබැයි, 
රුපියල් ලක්ෂ 10 දක්වා වැඩි කෙළේ ආසනයකට සීමා කරලායි.  
ඉන් පස්ෙසේ ෙමය රුපියල් ලක්ෂ 50 දක්වා වැඩි කළා. ඉන් පස්ෙසේ 
රුපියල් ලක්ෂ 100ක් කළා. ගිය අවුරුද්දට කලින් අවුරුද්ෙද් 
රුපියල් ලක්ෂ 150 කළා. ඉන් පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ෙමය නැවතත් 
රුපියල් ලක්ෂ 100 කළා. දැන් ගරු අගමැතිතුමා කියනවා, ෙම් 
අවුරුද්ෙද්  ෙම්ක රුපියල් ලක්ෂ 200 දක්වා වැඩි කරනවා කියලා.  

මට ඉස්සර ෙවලා කතා කළ මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්ම, 
දිස්තික්කයක කටයුතු කරන ෙකොට රුපියල් ලක්ෂ 100ක් 
ෙනොෙවයි, ලක්ෂ 200ක් කියන්ෙන්ත් ඉතාම ෙසොච්චම් මුදලක්. 
එක්ෙකෝ, රජය තීරණයක් ගන්න ඕනෑ, විධායක බලයක් 
මන්තීවරයකුට නැහැ කියා ෙම් මුදල් පමාණය මන්තීවරුන්ට 
ෙදන්ෙන් නැතිව ඉන්න.  එෙහම නම් ඇමතිවරුන්ට, විධායක 
බලය තිෙබන අයට අදාළ සංවර්ධන කටයුතු කරන්න පුළුවන්. 
එෙහමත් නැතිනම් මා කියනවා, මන්තීවරුන්ට යම්කිසි මුදලක් 
ෙදනවා නම් සාධාරණ මුදලක් ෙදන්න ඕනෑ කියා. ෙමොකද, 
සාධාරණ මුදලක් දුන්ෙනොත්, සංවර්ධන කටයුතුවලට ඒ මුදල් 
ෙයොමු කරන්න පුළුවන් වනවා. අද රුපියල් ලක්ෂයක් හම්බ 
වුෙණොත්, පාරක වර්ග අඩි 50කටත් වඩා අඩු පමාණයක් තමයි ඒ 
මුදලින් ෙකොන්කීට් කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. පසුගිය රජය 
සංවර්ධන කටයුතුවලට වසමකට රුපියල් ලක්ෂ පහ බැගින් මුදල් 
දුන්නා. මුළු වසෙමහිම සංවර්ධන කටයුතු සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 
පහ බැගින් දුන්නත්, ඒ මුදලින් පාරවල් ෙකොන්කීට් කරන්න වුණත් 
පුළුවන් වන්ෙන් වර්ග අඩි 250ක් වාෙග් පමාණයක් පමණයි. 
ෙකෙසේ ෙවතත්, අෙප් මුදල් අමාත්යතුමා ෙම් කරුණුත් 
විෙශේෂෙයන්ම සැලකිල්ලට ගන්නවා නම් ෙහොඳයි කියා මම 
විශ්වාස කරනවා.  

මට ඉස්සර ෙවලා කතා කළ මන්තීවරු කරුණු කාරණා 
පැහැදිලි කරන ෙකොට කිව්වා, ෙම් රජය දැවැන්ත සංවර්ධනයක් 
ඉදිරියට ෙගන යනවා කියා. නමුත්, "ඒ සංවර්ධනය රජෙය් 
මන්තීවරුන්ට විතරක්ද ෙපෙනන්ෙන්?" කියන පශ්නය මතුව 
තිෙබනවා.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප ෙමහිදී පශ්න කළ යුතු 
තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. සංවර්ධන සැලසුම් විශාල පමාණයක් 
ෙම් රජය ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. පසුගිය 4වන දාත් 
ජනාධිපතිතුමා සහ අගාමාත්යතුමා තවත් සංවර්ධන සැලැස්මක් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, 2025 වසර වන කල් අදාළ වන පරිදි. 
රජය බලයට එන්නත් ඉස්සර ෙවලා, 2014 ෙදසැම්බර් 19වන දා 
එක් සංවර්ධන සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කළා, "ෛමතී පාලනයක් - 
ස්ථාවර රටක්" නමින්. ඒ වාෙග්ම 2015 ජූලි 23වන දා "මාස 
60කින් අලුත් රටක් හදන පංච විධ කියාවලිය" කියන සංවර්ධන 
වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරිපත් කළා. අගාමාත්යතුමා 2015 ෙනොවැම්බර් 
6වන දා "රට හදන ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ"  කියලා ෙද්ශනයක් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කළා. ජනවාරි 29වන දා වන ෙකොට  Megapolis  
සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරිපත් කළා. 2016 ඔක්ෙතෝබර් 27වන 
දා වන ෙකොට "රජෙය් ආර්ථික සැලසුම් පකාශය" ඉදිරිපත් කළා. 
2017 ජනවාරි 02වන දා වන ෙකොට තිරසර යුගයක් සඳහා නව 
ආර්ථික සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාෙග්ම, 2017 අෙගෝස්තු 
22වන දා තුන් අවුරුදු ආර්ථික සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කළා. ඉන් පසු 
2017 සැප්තැම්බර් මාසෙය්දී 2025 දක්වා වන 8 අවුරුදු සැලැස්මක් 
ඉදිරිපත් කළා. ෙමෙසේ සැලසුම් කීපයක් ඉදිරිපත් කරන ෙකොට 
කුමන සැලැස්මද දැන් කියාත්මක වන්ෙන් කියන එක 
ආෙයෝජකයන්ටත්, ඒ වාෙග්ම රෙට් නිලධාරින්ටත් ෙත්රුම් 
ගැනීෙම්  ෙපොඩි පශ්නයක් තිෙබනවා කියා මම හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සැලසුම් ඉදිරිපත් කරන එක 
ෙනොෙවයි මූලික ගැටලුව ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපට එක සැලසුමක් 
තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි. ඒ සැලසුෙම් ෙකොතරම් පමාණයක් අප 
සාර්ථකව ඉෂ්ට කරෙගන තිෙබනවාද කියන එකත් ෙමහිදී 
සැලකිල්ලට ගන්න ඕනෑ කියා මා හිතනවා. අද ෙම් රජය වැටිලා 
තිෙබන තත්ත්වය ගැන කියමින් ෙම් ආණ්ඩුෙව් මන්තීවරුන්  
ෙබොෙහෝ ෙවලාවට මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් 
පැවැති පාලනයට බණින්න, ඒ පශ්න දමන්න කැමැත්තක් 
දැක්වූවාට ෙම් රජෙය් ආර්ථික පතිපත්තිය ගැන පශ්නයක් 
තිෙබනවා කියායි මා නම් දකින්ෙන්. ඊට බලපෑ කාරණා හතරක් 
තිබුණා කියායි මා නම් දකින්ෙන්. ඒ කාරණා හතර නිසා තමයි ෙම් 
තත්ත්වය ඇති වී තිෙබන්ෙන්. පළමුවන  කාරණය තමයි ෙම් රජය 
බලයට පත් වුණාට පසුව රුපියල් 10,000කින් පඩි වැඩි කිරීම. මා 
කියන්ෙන් නැහැ, එය නරක ෙදයක් කියා. නමුත් පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
රුපියල් 3,000කින් පඩි වැඩි කරනවා කියන ෙකොට "අපි රුපියල් 
5,000කින් පඩි වැඩි කරනවා" කියා තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා නම් 
ඒ ඡන්ද ටිකත් ගන්න තිබුණා, ඒ වාෙග්ම රුපියල් 5,000ක් ඉතිරි 
කරගන්නත් පුළුවන්කම තිබුණා. හැබැයි ෙම් රජය ෙමොකක්ද 
කෙළේ? ඒ මැතිවරණයටත් ඉස්සර ෙවලා කිව්වා, රුපියල් 
10,000කින් පඩි වැඩි කරනවා කියා. එය ඇත්තටම ආර්ථිකයට 
දරාගන්න පුළුවන් ෙදයක්ද නැද්ද කියන එක ආර්ථික 
විෙශේෂඥෙයෝ මූලිකව පශ්න කරනවා.  

ෙදවන කාරණාව තමයි, ෙමම රජය බලයට පත් වුණාට පසුව 
චීනය සමඟ පැවැති ආර්ථික සංවර්ධන සැලසුම් සියල්ල 
නැවැත්වීම. "චීනෙයන් විශාල ෙකොමිස් ගහනවා" කියා කිව්වා. 
Outer Circular Highway එෙක් තුන්වන අදියර නැවැත්වූවා. ඒ 
වාෙග්ම, Port City ව්යාපෘතිය නැවැත්වූවා. ඒ වාෙග්ම ෙනළුම් 
කුලුන ව්යාපෘතිය නැවැත්වූවා. ඒ වාෙග්ම, අධිෙව්ගී මාර්ග ව්යාපෘති 
නැවැත්වූවා.  

ඉන් පසුව අවුරුද්දක විතර කාලයක් ගියාට පසු තමයි ෙම් 
රජයට යම්කිසි විධියකට ෙම් ව්යාපෘති  නැවත පටන් ගන්න  
ශක්තියක් ලැබුෙණ්.  

2015 මාර්තු මාසෙය්දී ෙමම රජය තීන්දුවක් ගත්තා, රුපියල 
defend කරන්න, එෙහම නැත්නම් රුපියල ආරක්ෂා කරන්න. 

ෙමම රජෙය් ආර්ථික පසුබෑමට තුන්වැනි මූලික කාරණාව ෙලස 
මම දකින්ෙන් එයයි. එතෙකොට අෙප් බිලියන 8ක් වෙග් තිබුණු 
සංචිත බිලියන ෙදකයි දශම ගණනකට අඩු ෙවනවා. හැබැයි, 
දැන්නම් සංචිත ෙපොඩ්ඩක් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්, 
ෙම්ෙකන් යම්කිසි විධියකට විශාල හානියක් ෙවනවා කියන එක 
තමයි මම දකින්ෙන්.  

හතරවැනි කාරණාව තමයි, ෙම් රජය රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් 
වැටුප රුපියල් 10,000කින් වැඩි කරන ගමන් ඉන්ධනවලට පනවා 
තිෙබන බදු මිල අඩු කිරීම. ඉන්ධනවලට පනවා තිබූ බදු මිල 
විශාල පමාණයකින් අඩු කළා. අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්යයටත්, අධ්යාපන 
කටයුතුවලටත් වියදම් කරන්න තිබුණු රුපියල් බිලියන 2.5ක 
පමණ මුදලක් ෙමතැනදී නැති වුණා. මම හිතන විධියට ෙමවැනි 
විශාල පශ්නයක් මතු වුෙණ් රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප රුපියල් 
10,000කින් වැඩි කිරීමත්, ඉන්ධනවලට පනවා තිබුණු බදු මිල අඩු 
කිරීමත් යන කාරණා ෙදකම එකම ෙවලාෙව්දී සිදු කිරීමයි.  

අෙප් ෙම් පතිපත්ති මාලා හතරට අද ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා දැන් බලමු. දැන් රජෙය් ෙසේවකයන්ට රුපියල් 
10,000කින් පඩි වැඩි කරලා තිෙබනවා. නමුත්, එයින් purchasing 
power එක, නැත්නම් පුද්ගලෙයකුට ෙමොකක්  ෙහෝ ෙදයක් ගන්න 
තිෙබන හැකියාව වැඩි ෙවලා නැහැ. රජෙය් ෙසේවකයන්ට රුපියල් 
10,000කින් පඩි වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්, දැන් ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ ෙපොල් ෙගඩියක් රුපියල් 80ට යනවා; සහල් කිෙලෝග්රෑම් 
එකක් රුපියල් 100ට යනවා; ලුණු පැකට් එකක් රුපියල් 45ට, 
50ට යනවා. ෙමතැනදී ෙකෙනකුෙග් වැටුප වැඩි වුණා කියලා 
පුද්ගලෙයකුට ගන්න පුළුවන් භාණ්ඩ පමාණය වැඩි ෙවලා නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.  

ෙම් රජය චීන projects   සියල්ලම නැවැත්තුවා. Port City 
එක නවත්වලා අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලයක් සිටියා. අන්තිමට 
ෙමොකක්ද වුෙණ්? ෙමතැනදී කියයි, environmental පශ්නවලටයි 
නවත්වනවා කිව්ෙව් කියලා. නමුත්, Port City එක ආපහු පටන් 
ගන්න වුණා. පටන් ගත්ෙත් නිකම් ෙනොෙවයි. ඒ කට්ටියට වන්දි 
හැටියට වැඩිෙයන් ඉඩම් පමාණයක් දීලා තමයි නැවත Port City 
එක පටන් ගන්න අපට සිද්ධ වුෙණ්. සමහර අය තර්ක කරන්න 
පුළුවන්, "ඒ ඉඩම් lease එකට දීලා තිෙබන්ෙන්; චීනයට විකුණුෙව් 
නැහැ." කියලා. නමුත්, ඔය තර්ක ෙකෙසේ ෙවතත් මම ෙමතැනදී 
ෙගන එන්ෙන් අවුරුද්දක කාලයක් වැඩ නැවැත්වීෙමන් විශාල 
හානියක් වුණා කියන එකයි.  

2015 මාර්තු මාසෙය්දී ෙම් රජය රුපියල ආරක්ෂා කරන්න 
කටයුතු කළා. නමුත්, අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද 
රුපියල බාල්දු ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙපටල් මිල ෙම් මට්ටමට 
තිබුණාට, මෑතකදී රජෙයන් නිෙව්දනයක් නිකුත් කළා, "මිල 
පාලන ලැයිස්තුෙවන් සහල් සහ ෙපටල් ඉවත් කරනවා" කියා. අපි 
බැලුෙවොත් ෙම් පතිපත්ති 4ම ෙකටි කාලීන පතිපත්ති හැටියට 
තමයි අපට ෙපෙනන්ෙන්. ෙම් රජය ෙමතැනින් ඔබ්බට යන්න නම් 
රාජ්ය ෙද්ෙපොළ විකුණලා හරියන්ෙන් නැහැ. හම්බන්ෙතොට වරාය 
විකුණුවා කියලා අපි දන්නවා. දැන් මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විකුණන්න හදනවා කියලා අපි දන්නවා. ඒ වාෙග්ම,  හැදූ අධිෙව්ගී 
මාර්ග ආපහු පිට රට ආයතනවලට ෙදන්න හදනවා කියලාත් අපි 
දන්නවා. 

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා එක වතාවයි කරන්න 
පුළුවන් වන්ෙන්. ෙම්වා හැමදාම විකුණ විකුණා ඉන්න බැහැ.           
ඉන් පස්ෙසේ ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙමතැනදී යම්කිසි 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා, චීන ආෙයෝජකයන් එයි කියලා; 
යම්කිසි බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා, මහා පරිමාණ 
ආෙයෝජකයන් ෙමහාට එයි කියලා. හැබැයි, තවම ඒක සිදුෙවලා 
නැහැ. GSP Plus එක හම්බ වුණා කියලා අපි යුෙරෝපයට යවන්න 
විවෘත කරන garment factoriesවල නිෂ්පාදනවලින් සියයට 40ක් 
අපි එංගලන්තයටයි ෙදන්ෙන්. ඒ සියයට 40 යුෙරෝපයට ෙනොෙවයි 
ෙදන්ෙන්. ඒෙකන් අපට විශාල වාසියක් ලබා ගන්න බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියන්ෙන් එක 
ආර්ථික සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලායි. ආර්ථික 
සැලැස්මවල් 10ක් විතර ඉදිරිපත් කරලා, "ෙමන්න ෙම්ක අපි 
කරනවා, ෙම්ක අපි කරනවා" කියලා ඉදිරිපත් කළාම කාටවත් ඒක 
ෙත්රුම් ගන්න බැහැ. දැන් ඇත්තටම අවුරුදු  තුෙන් සැලසුම් 
ඉදිරිපත් කරනවා; අවුරුදු අෙට් සැලසුම් ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම්ක 
විහිළුවක් ෙවලා තිෙබනවා. මම හිෙතන විධියට තව ටික කාලයක් 
යන ෙකොට තවත් ෙමොකක් ෙහෝ ආර්ථික සැලැස්මක් ඉදිරිපත් 
කරයි.  

ෙකෙසේ ෙවතත්, මුදල් ඇමතිතුමාට අපි සුබ පතනවා. එතුමා 
අනිවාර්ෙයන්ම ඉස්ෙසල්ලා හිටපු මුදල් ඇමතිතුමාට වඩා ෙහොඳ 
මුදල් ඇමතිවරෙයක් හැටියට කටයුතු කරනවා. ඉදිරිෙය්දී ෙහොඳ 
අය වැයක් ඉදිරිපත් කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් කථාව මම  
නිම කරනවා.  

 
[பி.ப. 5.07] 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

2015ஆம் ஆண் ன் 5ஆம் இலக்க, ேதசிய ம ந் கள் 
ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைபச் சட்டத்தின்கீழான இரண்  
ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பான விவாதம் இன்  
நைடெப கின்ற . இந்த ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பாக 
அதிவிேசட வர்த்தமானியில் பிரசுாிக்கப்பட் ள்ள . 'ெட வாி 
சிஸ்டம்' அடங்கிய கண் வில்ைலகள் ெதாடர்பாக 38 வணிகப் 
ெபயர்கள் - அங்கீகாிக்கப்பட்ட ெபயர்கள் மற் ம் 
உற்பத்தியாளர்களின் விபரங்க டன், அதிகூ ய சில்லைற 
விைல பற்றி ம் அவற்ைற விற்கும்ேபா  ெதளிவான 
பற் ச்சீட்  வழங்குதல் ேவண் ம் என்ப  பற்றி ம் குறித்த 
வர்த்தமானியில் பிரசுாிக்கப்பட் ள்ள . இவ்ெவா ங்கு 
விதிகைள நான் வரேவற்கின்ேறன். 'ெட வாி சிஸ்டம்' 
அடங்கிய வில்ைல ஒன்றின் அதிகூ ய விைல 17,000 

பாயாக ம் சாதாரண வில்ைல ஒன்றின் மிகக் குைறந்த 
விற்பைன விைல 1,800 பாயாக ம் நிர்ணயிக்கப் 
பட் ள்ள . ஆனால், இவ்வில்ைலகள் அைனத்தின ம் தரக் 
கட் ப்பா  மிக ம் க னமான ைறயில் உ திப்ப த் 
தப்படல் ேவண் ம். இத்தரக் கட் ப்பாட் ைன 
அதிகாரசைபயின ம் மற் ம் ஊழியர்க ம் கடைம, 
கண்ணியம், கட் ப்பாட் டன் அ ல் ெசய்கின்றார்களா? 
என்பைத அைமச்சர் அவர்கள் கட்டாயம் கண்காணிக்க 
ேவண் ம்.  

கடந்த 19 ஆண் க க்கு ன்  காட் மிராண் த் 
தனமான ஒ  தாக்குத ல் நான் பாதிக்கப்பட் , என  ஒ  
கண் பார்ைவைய இழந்தி ந்ேதன். அேதேவைள இரண்  
கண்க க்குள் ம் இயற்ைகயாகச் சுரக்க ேவண் ய கண்ணீர் 
சுரக்காத காரணத்தால், கடந்த 19 ஆண் களாக என  
கண்க க்குச் ெசயற்ைகக் கண்ணீைர விட்  வ கின்ேறன். 
ஆைகயால், பார்ைவ பாதிக்கப்பட்டவர்களின ம் மற் ம் கண் 
சம்பந்தமான உபாைதக்குள்ளானவர்களின ம் பிரச் 
சிைனகைள நான் நன்கு அறிேவன். கண்பார்ைவக்காகப் 
ேபாரா ம் இலட்சக்கணக்கான சாதாரண மக்கள் இந்நாட் ல் 
வாழ்கின்றார்கள். எனேவ, சம்பளத் க்காக ம் பணத் க் 
காக ம் ேவைல ெசய்வைத வி த் , ஏைழ எளிய மக்களின் 
கண் பார்ைவைய உ திப்ப த் ம் வைகயில் தரக்கட் ப்பா  
ெசய் , அவர்கள் கண் வில்ைலகைள ம் மற் ம் ம ந்  
வைககைள ம் இலகுவாகப் ெபற் க் ெகாள்ளக்கூ ய 
வைகயில் கடைமகைளச் ெசய்ய ேவண் ம் என்  அந்த 
மக்களின் ெபயரால் அதிகாரசைப ஊழியர்களிடம் நான் 
ேகாாிக்ைக வி ப்ப டன், ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
அதைன உ திப்ப த்த ேவண் ம் என் ம் விநயமாகக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, 2017.06.14ஆம் திகதிய 2023/30ஆம் இலக்க 
அதிவிேசட வர்த்தமானி அறிவித்தலான , இவ்ெவா ங்கு 
விதிகளி டாக ம ந் கைளப் பதி ெசய்தல் மற் ம் 
அவற்றிற்கு உாிமமளித் க் கட்டணங்கள் அறவி தல் 
ெதாடர்பானதாகும். இ  ெதாடர்பாகப் பின்பற்றேவண் ய 
நைட ைறக ம் பிரசுாிக்கப்பட் ள்ளன. அதாவ , 
ெசயன் ைறப்ப த் வதற்கான கட்டணம், ம த் வப் 
பாீட்சார்த்தங்க க்கான ெசயன் ைறக் கட்டணங்கள், 
சான்றிதழ்க க்கான கட்டணங்கள், உாிமத் க்கான 
கட்டணங்கள், ஏைனய அங்கீகாரங்க க்கான கட்டணங்கள், 
ம ந் களின் பகுப்பாய் க க்கான கட்டணங்கள், ேம ம் 
இ  ெதாடர்பான இன் ம் சில கட்டணங்கள் என்பன 
அட்டவைணப்ப த்தி விபாிக்கப்பட் ள்ளன. இவ்வாறான 
சிக்கலான ெசயற்பா கைள நைட ைறப்ப த் ம்ேபா  
காலதாமதமின்றித் ேதசிய ம ந் கள் ஒ ங்குப த் ம் 
அதிகாரசைப நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம் என்ேற நான் 
இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். இவ்ெவா ங்கு 
விதிகளின்கீழ் அ மதிையப் ெப வதற்காக ஏராளமான 
நி வனங்கள் ‘கி ’வில் காத் நிற்பதாகக் ேகள்விப் 
ப கின்ேறன். இத்ேதக்க நிைலக்கு உடன யாக நிவாரணம் 
காணப்பட ேவண் ம். இ  ெதாடர்பாக ெகௗரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் தன  காிசைனையச் ெச த்தித் தீர்  த வார் என்  
நம் கின்ேறன். 

அ த்த , வட மாகாணத்தில், குறிப்பாக யாழ்ப்பாண 
நகரத்தில் மாத்திரேம 'ஒசுசல' விற்பைன நிைலயம் 
இ க்கின்ற . அங்குள்ள மக்கள் கடந்த 30 ஆண் களாகத் 
தம  உடற்காயத் க்கும் உளக்காயத் க்கும் ம ந்  ேத , 
பாிகாரம் ேத  அைலந் ெகாண் க்கின்றார்கள். எனேவ, 
வட மாகாணத்தி ள்ள எல்லாப் பிரதான ைவத்தியசாைல 
வளாகங்களி ம் 'ஒசுசல' விற்பைன நிைலயத்தின் 
கிைளகைளத் திறந் , அந்த மக்க க்கு நியாயமான 
விைலயி ம் இலகுவான வழியி ம் ம ந் கள் கிைடப்பதற்கு 
வழிவைக ெசய்  உத மா  ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கைளக் 
ேகட் க்ெகாள்வ டன், அத்தைகய யற்சிக க்கு நாங்கள் 
சகல ஆதரைவ ம் வழங்கத் தயாராக ள்ேளாம் என்பைத ம் 
ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன். 

அ த்ததாக, 2006ஆம் ஆண் ன் 12ஆம் இலக்க 
த்திைரத் தீர்ைவ விேசட ஏற்பா கள் சட்டத்தின் கீழான 
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கட்டைள ெதாடர்பி ம் சில க த் க்கைளக் கூற 
வி ம் கின்ேறன். அரசியலைமப்பின் 13ஆம் தி த்தத்தின் கீழ் 
அைச ம், அைசயாச் ெசாத் க்கள் மீதான த்திைரத் தீர்ைவ 
அதிகாரப் பரவலாக்கம் லம் மாகாண சைபக க்கு 
ைகயளிக்கப்பட்ட .  வட மாகாண சைப நீண்ட காலமாக 
இயங்காத நிைலயில் இ ந்ததா ம், நீண்ட காலமாக 
மக்க ைடய பிரதிநிதிகள் இல்லாதி ந்ததனா ம் அதன் 
இைறவாிச் சட்டத்ைத 2015ஆம் ஆண் ேலேய இயற்றிய . 
அதனால், 2014ஆம் ஆண் க்கு ற்பட்ட காலத் க்கான 

த்திைரத் தீர்ைவ, மத்திய அரசின் திரட்  நிதியில் வர  
ைவக்கப்பட்ட . 2006 - 2010வைரயான காலப்பகுதியில் 
உள் ராட்சி நி வனங்கேள த்திைரத் தீர்ைவைய வட 
மாகாணத்தில் ைகயாண்டன. இ ப்பி ம் மத்திய அரசாங்கம்,  
நிதி ஆைணக்கு வின் சிபாாிசின் ேபாில் மாகாணத் க்கான 
குறித்த அபிவி த்தித் திட்ட மானியமாக வட மாகாண சைபக்கு 
2011இல் இ ந்  2014 வைர ேசகாிக்கப்பட்ட 1,202 
மில் யன் பாைய வி வித்ததாக அறிகின்ேறன். இந்த 1,202 
மில் யன் பாைய ம் வட மாகாணத்தி ள்ள உள் ராட்சிச் 
சைபக க்கு அவற்றின்கீழ் நைடெபற்ற த்திைரத் 
தீர்ைவக்கான ெதாழிற்பா களின் விகிதாசாரப்ப  
பகிர்ந்தளித்ததாகத் ெதாியவ கின்ற . 2015ஆம் ஆண் ல் 

தல் அைர இைறயாண் க்கான த்திைரத் தீர்ைவயாக 133 
மில் யன் பாய் ேசகாிக்கப்பட்டதாக ம் அேத ஆண் ன் 
இரண்டாவ  அைர இ தியாண் க்கான த்திைரத் 
தீர்ைவயாக 188 மில் யன் பாய் ேசகாிக்கப்பட்டதாக ம் 
ெதாியவ கின்ற . இத்ெதாைகயில் தல் அைர 
இைறயாண் க்கான 133 மில் யன் பாய் இ வைர 
அரசாங்கத்தினால் வட மாகாண சைபக்கு அ ப்பி 
ைவக்கப்படவில்ைலெயன் ம் ெதாியவ கிற . எனேவ, 
ெகௗரவ நிதி அைமச்சர் அவர்கள் இந்த 133 மில் யன் 

பாயிைன வட மாகாண சைபக்கு வி விப்பதற்கு உத மா  
ேகட் க்ெகாண் , இன்ைறய இந்த விவாதத்தில் ேமற்கூறிய 
என் ைடய க த் க்கைளத் ெதாிவிப்பதற்கு 
அ மதியளித்தைமக்கு நன்றி கூறி, த் க்ெகாள்கின்ேறன். 
  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. A. Aravindh Kumar. 
 
[பி.ப. 5.14] 

 

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
Thank you, Sir.  

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  
இடம்ெபற் க்ெகாண் க்கும் வாிகள் ெதாடர்பான 
விவாதத்திேல என  க த்ைத ம் ன்ைவப்பதற்கு வாய்ப் க் 
ெகா த்த உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாண்  ஒ  
சில விடயங்கைளப் பகிர்ந்  ெகாள்ளலாெமன்  
நிைனக்கின்ேறன்.  

ஒ  நாட்ைடப் ெபா த்தளவில் வாி விதிப்ப ம் 
மக்களிடமி ந்  வாிகைள அற  ெசய்வ ம் ேதைவெயன்ற 
ஒ  நிைலைம காணப்ப கின்ற . விேசடமாக, ேமைலத்ேதய 
நா கைள எ த் க்ெகாண்டால் அங்ேக வாழ்பவர்க க்கு 
பல்ேவ  வைகயிலான ச ைககள், நலன் ாித் திட்டங்கள் 
மற் ம் ஏைனய உதவி, ஒத்தாைசகள் அரசாங்கத்தி ந்  
கிைடக்கின்றன. ஒ றத்தில் அரசாங்கம் இவ்வாறான 

வாய்ப் க்கைள அங்குள்ள மக்க க்கு வழங்கினா ம், 
இன்ெனா  றத்திேல அவர்களின் வ மானத்தில் 
பாாியெதா  ெதாைகைய வாியாக அற  ெசய்கின்ற . 
இ ந்தா ம், அங்குள்ளவர்கள் மிக ம் சந்ேதாசமாக 
அரசாங்கத் க்கு வாி ெச த் கின்றார்கள். அதற்கு காரணம் 
அவர்க க்கு அரசாங்கத்தி ந்  பல்ேவ  வைகயான 
நலன் ாித் திட்டங்கள், ச ைககள், வாய்ப் க்கெளன்  
வந் ேசா்ந் ெகாண் ப்பதாகும்.  

எம  நாட்ைடப் ெபா த்தவைரயில் இந்த நிைலைம 
மா ப கின்ற . எம  நாட் ம் பல்ேவ  வைகயான 
வாிகள் அறவிடப்ப கின்றன. வாி கட் பவர்க க்கு மத்தியில் 
பல்ேவ  ஏற்றத்தாழ் கள் இ ப்பைத நாங்கள் 
பார்க்கின்ேறாம். வாி கட் பவர்கள் பல்ேவ  வைகயிேல 
சிரமப்ப வைத எங்களால் பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
எம  நாட்ைடப் ெபா த்தளவிேல, அ   வளர்ந் வ ம் ஒ  
நா ; பல்ேவ  சவால்க க்கு கங்ெகா க்கும் ஒ  நா . 
இந்த நாட் ேல மிகக் குைறவான வ மானத்ைதப் ெப ம் கீழ் 
வர்க்கத்தினர், மிதமான வ மானத்ைதப் ெப ம் ந த்தர 
வர்க்கத்தினர், அதற்கு அ த்தப யாக ேமல் ந த்தர 
வர்க்கத்தினர் மற் ம் ேமல் வர்க்கத்தினர் என எம  மக்கள் 
பல தரப்பினராக வாழ்ந் வ கின்றார்கள். இவ்வா  
பல்ேவ பட்ட மக்கள் வா ம் இந்த நாட் ல் இயல்பாகேவ 
குைறந்த வ மானத்ைதப் ெப ம் மக்களிடமி ந்  வ மான 
வாி அறவிடப்ப வதில்ைல; குைறந்த வ மானத்ைதப் 
ெப பவர்கள் வாி  கட் வதில்ைல. அவ்வா  வாிகைளக் 
கட் வதற்கான நிைலைம அவர்களிடம் இல்ைல. இந்த 
நாட்ைடப் ெபா த்தளவிேல இ  சாரதாரண ஒ   
விடயெமன்  நான் ெசால்கின்ேறன். அ ேவ சாியான ம் 
கூட.  

ஆனால் ந த்தர வர்க்கத்ைதப் ெபா த்தளவிேல அவர்கள் 
இந்த நாட் ல் அதிகளவான வாியிைனச் ெச த் பவர்களாக 
இ க்கிறார்கள். அவர்கள் வாியி ந்  தப்பித் க்ெகாள்ள 

யாத ஒ  நிைலைம இ க்கின்ற . அதற்குக் காரணம், 
அவர்கள் அைனவ ம் ெதாழில் ெசய்பவர்களாக 
இ க்கிறார்கள். அவர்களின் வ மானம் பதி ெசய் 
யப்ப கின்ற . அதன் காரணத்தினால் வ மானத்ைத மைறப் 
பதற்கான அல்ல  அதைனக் குைறத் க் காட் வதற்கான ஒ  
நிைலைம அவர்களிடத்தில் இல்ைல. இதனால் 
அவர்களிடமி ந்  வாி அற  ெசய்வ  கிரமமாக ம் 
சாியாக ம் நடந் ெகாண் க்கின்ற . ஆனால், வாிையக் 
கட்டாயமாகச் ெச த்தேவண் ய உயர்தர வர்க்கத்தினர் 
மத்தியி ம் ெப ம் ெசல்வந்தர்கள் மத்தியி ம் மிகப் 
பாாியளவில் வியாபாரத்ைத ேமற்ெகாள்பவர்கள் மத்தியி ம் 
இந்த நிைலைம ேவ ப கின்ற . பல்ேவ  வைகயான 
தந்திேராபாயங்கைளப் பாவித்  உயர்தர வர்க்கத்தின ம் 
ெப ம் வியாபாாிக ம் வாி ெச த் வதி ந்  
தப்பித் க்ெகாள்கிறார்கள். காரணம், அவர்களின் வ மானம் 
எங்கும் சாியாகப் பதி ெசய்யப்ப வதில்ைல. அவர்கள் 
பல்ேவ  வங்கிகளிேல பல்ேவ விதமான கணக்குகைள 
ைவத்தி க்கிறார்கள். வ மான வாிக் கணக்கு காட் ம்ேபா  
அவர்கள், ஏதாவெதா  வங்கியின் கணக்ைக மாத்திரம் 
காண்பித்  இ தான் எங்கள  வ மானம், இ தான் 
எங்கள  உைழப்  என்ற வைகயிேல உண்ைமக்குப் 

றம்பான தகவல்கைள வழங்கி, வாி ெச த் வதி ந்  
தப்பித் க்ெகாள்கிறார்கள்.  

ஆகேவ, இந்த நிைலைமைய நாங்கள் மாற்ற ேவண் ம். 
இதைன மாற் வதற்கு நாம் வ மானவாித் திைணக்களத்ைத 
இன் ம் சக்திமயப்ப த்த ேவண் ம், ந னமயப்ப த்த 
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ேவண் ம், திய ெதாழில் ட்பங்கைளப் குத்த ேவண் ம். 
திய ெதாழில் ட்பங்களி டாக வாி கட் வதி ந்  

தப்பித் க்ெகாள்பவர்கைள வாி கட் வதற்கான 
நிைலைமக்குக் ெகாண் வரேவண் ம். ஆங்கிலத்திேல online 
system என்  ெசால்லப்ப கின்ற அந்த ைறைமைய மிகத் 
தீவிரமாக வ மான வாித் திைணக்களத்தில் ஏற்ப த்த 
ேவண் ம். எந்ெதந்த வங்கியிேல யார் யா க்குக் கணக்கு 
இ க்கின்றேதா, எந்தெதந்த வங்கியிேல அல்ல  எந்ெதந்த 
நிதி நி வனத்திேல தங்கள  ேமலதிக  ேசமிப் கைள டக்கி 
ைவத்தி க்கிறார்கேளா, எங்ெகங்கு தங்கள  வ மானத்ைத 
அல்ல  ேசமிப் கைள ஒளித் ைவத்தி க்கிறார்கேளா 
இவற்ைற ெவளிக்ெகாண் வ வதற்கு ஏ வாக இந்தத் ைற 
ந னமயப்ப த்தப்பட ேவண் ம். அவ்வா  ந னமயப் 
ப த் ம்ேபா  உண்ைமயிேல அரசுக்கு ேமலதிகமான 
வ மானம் வந்  ேச ம். வாியி ந்  தப்பித் க் 
ெகாள்பவர்கைள வாி கட் வதற்கு நிர்ப்பந்திக்கும் ஒ  
நிைலைமைய ஏற்ப த்த ம். இவ்வா  ெசய்தால், மிகச் 
சிரமத்ேதா  வா ம் ந த்தர வர்க்கத்தின க்கும் ஏைழ 
மக்க க்கும்  பல்ேவ  ச ைககைள வழங்கக்கூ யதாக 
இ க்கும்.  

ெகௗரவ மங்கள சமர ர அவர்கள் நிதியைமச்சர் என்ற ஒ  
பாாிய ெபா ப்ைப ஏற்றி க்கின்றார். நிதி அைமச்சு என்ப  
ஒ  நாட் ன் ெக ம்பாகப் பார்க்கப்ப கின்ற . ஒ  
மனிதனின் இதயம் எந்தள க்கு மிக க்கியமானேதா அதற்கு 
ஒப்பாகத்தான் நிதியைமச்சு இ க்கின்ற . நிதியைமச்சு 
சாியாக இயங்கினால் அந்த நாட் ன் ெபா ளாதாரம் சாியாக 
அைம ம். நிதியைமச்சு சாியாக இயங்கும்ேபா  மக்கள் 
மகிழ்ேவா  வா ம் ஒ  நிைலைமைய ஏற்ப த்த ம். 
இதன் லம் மக்கள் இயல்பாகேவ சந்ேதாசமாக வா ம் ஒ  
சூழல் ஏற்ப ம். இந்த நிைலயில், அந்தப் பாாிய ெபா ப்ைப 

திய நிதியைமச்சர் ெகௗரவ மங்கள சமர ர அவர்கள் 
ஏற்றி க்கின்றார். அவர்  நீண்ட அரசியல் அ பவ ள்ளவர் 
என்ப  எங்க க்குத் ெதாி ம். Cabinet அந்தஸ் டன் கூ ய 
பல அைமச்சுப் பதவிகைள வகித்தவர். எம  நல்லாட்சியில் 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சராகப் பாாியெதா  
ெபா ப்ைப ஏற் , அதைனத் திறம்படச் ெசய் காட் யவர். 
அவ்வாறான ெபா த்தமான ஒ வ க்கு இப்ெபா  நிதி 
அைமச்சு வழங்கப்பட் க்கின்ற . இவர் நிதி அைமச்ைசப் 
ெபா ப்ேபற்  கு கிய காலத்திேல பல்ேவ  
ச ைகக டன்கூ ய நல்ல திட்டங்கைள ன்ைவத்  
வ கின்றார். அதைன நாங்கள் வரேவற்க ேவண் ம். நாட்  
மக்கள் அவாின் ெசயற்பா கைள ஏற் க்ெகாண் க் 
கிறார்கள் என்பைத மக்களிடமி ந்  வ கின்ற 
தகவல்களி டாக அறியக்கூ யதாக இ க்கின்ற .  

அண்ைமயில் அவரால் வழங்கப்பட்ட ஒ  பாாிய வாிச் 
ச ைகதான் சிறிய ரக வாகனங்க க்கான விைல குைறப் ! 
இவ்விைல குைறப்பான , சிறிய அளவில் வியாபாரத்ைத 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  நிைனத்தவர்க க்கு ஒ  
ெப ம் வரப்பிரசாதமாக அைமந்தி க்கின்ற . அ  
மாத்திரமன்றி, சிறிய ரக வாகனங்கைள விைலக்கு வாங்கி, 
வியாபாரத்தில் ஈ படக்கூ ய ஒ  நிைலைமையக்கூட அவர் 
ஏற்ப த்தி இ க்கின்றார். சிறி  காலத் க்கு ன்  

ச்சக்கரவண் ைய வாங்கி, அத டாகத் தங்கள  
வாழ்வாதாரத்ைத ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  எண்ணிய 
இைளஞர்க க்கு, இப்ெபா  ச்சக்கரவண் யின் மீதான 
நாட்டம் குைறந்  சிறிய ரக வாகனங்கைள 
வாங்குவத டாகத் தங்கள  வ மானத்ைத ஈட் க்ெகாள் 

ள ம் என்ற சிந்தைனைய ஏற்ப த்தியி க்கின்றார். 
இதைன நான் எம  நல்லாட்சிக்குக் கிைடத்த ஒ  பாாிய 
ெவற்றியாகேவ பார்க்கின்ேறன். ெதாழி க்காகக் 
காத்தி ப்பவர்க க்கும் அரசாங்கத் ெதாழில்தான் ேவண் ம் 
என்  க தாமல் தனியார் ைறயில் ெதாழில் 
ெசய்யேவண் ம் என்  எண் பவர்க க்கும் இ  
வரப்பிரசாதமாக அைமந்தி க்கிற . இதனால் அவர்கள் எவர் 

ன்னிைலயி ம் ைககட்  நிற்கேவண் ய அவசியமில்ைல; 
யா க்கும் அ ைமயாகப் பணி ெசய்யேவண் ய 
அவசியமில்ைல; ஊதியத் க்காக ஊழியம் ெசய்யேவண் ய 
அவசியமில்ைல என்றெதா  நிைலைமைய ஏற்ப த்தி, 
சுயெதாழி க்கூடாகத் தங்கைள வளர்த் க்ெகாள்வதற்குச் 
சந்தர்ப்பம் ஏற்பட் க்கிற . ஆகேவ, இவ்வாறான சிறிய ரக 
வாகனங்களின் விைல குைறப்பின் லம் நாங்கள் இரட் ப் ப் 
பயைன அைடயக்கூ யதாக இ க்கின்ற . ஒன் , வர்த்தக 
ாீதியிலான உயர் ; மற்ைறய , சிறியரக வாகனங்களி டாக 
தங்கள  கு ம்பப் பயணத்ைத ேமற்ெகாள்வதற்கான வாய்ப் . 
நான் இதைன நல்லேதார் அம்சமாகேவ பார்க்கின்ேறன்.  

அவ்வாேற, எம  நாட் க்கும் எம  நல்லாட்சிக்கும் எம  
அரசாங்கத் க்கும் ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்க க்கும் ெகௗரவ பிரதம அைமச்சர் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்க க்கும் கிைடத்த இன் ெமா  
ெவற்றிதான் GSP Plus வாிச் ச ைக. இந்த GSP Plus வாிச் 
ச ைகயி டாக, டப்பட் ந்த பல ெதாழிற்சாைலகள் 
மீண் ம் இயங்கக்கூ ய நிைலைம ஏற்பட் க்கின்ற . 
கடந்த காலங்களில் எம  நாட் க்கு இந்த வாிச் ச ைக 
கிைடக்காமற்ேபானதால், பல ெதாழிற்சாைலகள் 

டப்பட்டன, ைகத்ெதாழில் ேபட்ைடகள் இயங்காமற் 
ேபாயின. அ மாத்திரமன்றி, ெதாழிற்சாைலகைள ஆரம்பிக்க, 
ைகத்ெதாழில்கைள ேமற்ெகாள்ள எண்ணியவர்கள் அந்த 
எண்ணத்ைதக் ைகவிடேவண் ய ஒ  நிைலைமகூட 
ஏற்பட்ட . ஆனால், இப்ெபா  மீண் ம் அந்த வாிச் ச ைக 
கிைடத் ள்ளதால், இவற் க்கு ற் ப் ள்ளி ைவக்கப் 
பட் ள்ள . இப்ெபா  டப்பட் க்கும் ெதாழிற் 
சாைலகைளத் திறப்பதற்கான ஆயத்தங்கைள அதன் 
உாிைமயாளர்கள் ேமற்ெகாண் வ வைத நாங்கள் பார்க் 
கக்கூ யதாக இ க்கின்ற .  

இவ்வா  நாட் ன் பல பகுதிகளி ம் டப்பட் க்கும் 
ெதாழிற்சாைலகள் மீண் ம் இயங்க ஆரம்பிக்கும்ேபா , 
இயல்பாகேவ ெதாழிற்சாைலக க்கு ஊழியர்கள் 
ேதைவப்ப வார்கள். இவ்வா  தங்கள  பிரேதசத்தில் ஒ  
ெதாழிற்சாைல இயங்கும்ேபா  தத்தம் களி ந்  
ெதாழில் ெசய் ம் இடத் க்குப் ேபாகக்கூ ய ஒ  நிைலைம 
ஏற்ப ம். இதனால், அங்குள்ள இைளஞர், வதிகள் ெதாழில் 
ெசய்வதில் நாட்டம் காட் வார்கள். அவர்களின் இவ்வாறான 
நாட்டத்தினால் அங்ேக ேவைலயில்லாப் பிரச்சிைன 
தீர்வதற்கான ஒ  வாய்ப் ம் ஏற்ப கின்ற . ஆகேவ, ெகௗரவ 
நிதியைமச்சர் அவர்கள் இவ்வாறான ெதாழிற்சாைலகைள 
மீண் ம் இயங்க ைவப்பதற்கு, டப்பட் க்கும் 
ெதாழிற்சாைலகள் மீண் ம் தங்கள  பணிைய ன்ெகாண்  
ெசல்வதற்கு ஆக்கத்ைத ம் ஊக்கத்ைத ம் அளிக்கேவண் ம் 
என்  இந்த உயாிய சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இதன் லம் சுயெதாழி க்கான வாய்ப் ம் இயல்பாக 
ஏற்ப ம். ஏெனனில், ஒ  ெதாழிற்சாைலெயான்  ஒ  
பிரேதசத்தில் இயங்கும்ேபா  அ  ெவ மேன அந்தத் 
ெதாழிற்சாைலயின் ெசயற்பா கைள மாத்திரம் 
மட் ப்ப த்தியதாக இ க்கா . ெதாழிற்சாைலெயான்  
இயங்கும்ேபா  பல்ேவ  வைகயான வ மானத்ைத 
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ஏைனயவர்கள் ஈட் ம் ஒ  நிைலைம அங்ேக ேதான் ம். 
உதாரணமாக, ெதாழிற்சாைலக்கான ஊழியர்களின் 
ேபாக்குவரத்  வசதிகைள ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பதற்கான 
நிைலைம ஏற்ப ம்ேபா  ேபாக்குவரத் ச் ேசைவகைள 
வழங்குபவர்கள் அத டாக நன்ைமயைடவார்கள். 
ெதாழிற்சாைலகளில் ஊழியம் ெசய்பவர்க க்கான உண  
வைககைளத் தயாாித்  வழங்கும்ேபா  அந்தத் ெதாழி ேல 
ஈ பட் ப்பவர்க க்கு அதிகளவான வ மானத்ைதப் 
ெபறக்கூ யதாக இ க்கும். அந்தப் பிரேதசத்திேல ள்ள 
வர்த்தகர்களின் கைடகளிேல வர்த்தகம் அதிகாிக்கின்ற ஒ  
நிைலைமைய அ  ஏற்ப த் ம். அவ்வா  வர்த்தக 
நிைலயங்களிேல வர்த்தகம் அதிகாிக்கின்றேபா  
இயல்பாகேவ அந்த வர்த்தக நிைலயங்க க்கு ேமலதிக 
ஊழியர்கள் ேதைவப்ப வார்கள். ஆகேவ, ேமலதிக 
ஊழியர்கள் ேதைவப்ப ம்ேபா  அ  அங்ேக ேவைலயில்லாப் 
பிரச்சிைனயில் ஒ  மாற்றத்ைத ஏற்ப த் ம். ேவைலயற்  

ட் ப்பவர்க க்குத் ெதாழில் வாய்ப் க் கிைடக்கும். 
இவ்வா  பல்ேவ  வைகயிேல நாங்கள் எம  நாட் ன் ேதசிய 
வ மானத்ைத அதிகாித் க்ெகாள்ள ம்.   

இன்  நாட் ேல இன் ெமா  விடயத்ைத நான் 
பார்க்கின்ேறன். அதாவ , இந்த நல்லாட்சியிேல 

ற் தான ஜனநாயகம் ேபணப்ப கின்ற காரணத்தினால், 
எவ ம் அச்சமின்றித் ெதாட்டதற்ெகல்லாம் ஆர்ப்பாட்டம் 
ெசய்கின்ற நிைலைம ஏற்பட் க்கின்ற . இைளஞர்கள் 
மட் மன்றிப் பல்ேவ  தரப்பின ம் எதற்ெக த்தா ம் 
ஆர்ப்பாட்டங்களில் ஈ ப வைதக் காணக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . இவ்வா  ஆர்ப்பாட்டத்திேல ஈ ப பவர்கள் 
ஒன்ைறப் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம்! இவர்கள் தங்கைளத் 
தாங்கேள தாழ்த்திக் ெகாள்கின்றார்கேள ஒழிய, அதனால் 
ேவெறவ க்கும் எந்த நன்ைம ம் கிைடக்கப்ேபாவதில்ைல. 
இவ்வா  ஆர்ப்பாட்டத்திேல ஈ ப பவர்கள் தங்கள  
ேநரத்ைத ணாக்குகின்றார்கள்; தங்கள  ெபா ட்கைள 

ணாக்குகின்றார்கள்; அத டாக ணான ெசலவினங் 
க க்கு  கங்ெகா க்கின்றார்கள்; பல்ேவ  உபாைதக க்கு 

கங்ெகா க்கின்றார்கள். இப்ெபா  ஆர்ப்பாட்டம் ஒ  
ெபா ேபாக்காக மாறிப்ேபாயி க் கின்ற . ஆகேவ, 
ஆர்ப்பாட்டம் ெசய்பவர்கள் இந்தப் ெபா ேபாக்ைகக் 
ைகவிடேவண் ெமன்ற ேகாாிக்ைகைய நான் இந்த உயாிய 
சைபயிேல ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். அேதேபான் , 
இன்  இந்த நாட் ேல என் மில்லாத வைகயிேல 

ைமயான ஊடக சுதந்திரம் உ திப்ப த்தப் 
பட் க்கின்ற . இதைன ம் நாங்கள் ஒ  நல்ல அம்சமாகப் 
பார்க்கின்ேறாம்.  

அேதேநரத்தில், உல்லாசப் பயணிகளின் வ ைக இந்த 
நாட் ேல இப்ெபா  தினந்ேதா ம் அதிகாித் க்ெகாண்  
ேபாவைதப் பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . இன்  
நாட் ன் எல்லாப் பிரேதசங்க க்கும் உல்லாசப் பிரயாணிகள் 
வ வைத ம் அத டாகப் பிரேதசங்களின் வ மானம் 
அதிகாிப்பைத ம் பிரேதசங்களின் சூழல் நல்ல நிைலைமக்கு 
மாற்றம் ெபற்  வ வைத ம் நாங்கள் பார்க்கக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் ப ைள 
மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தளவிேல, அ  மிக அதிகளவான 
உல்லாசப் பிரயாணிகள் வ ம் ஒ  பிரேதசமாகக் 
காணப்ப கின்ற . அப் த்தைளயாக இ க்கலாம், 
பண்டாரவைளயாக இ க்கலாம், ப ைளயாக இ க்கலாம், 
இவ்வாறான எல்லாப் பிரேதசங்களி ம் உல்லாசப் 
பயணிகளின் எண்ணிக்ைக அதிகாித் க்ெகாண்  ேபாகின்ற .  
நான் குறிப்பிட்ட இந்தப் பிரேதசங்களிெலல்லாம் இப்ேபா  
ேஹாட்டல்கள் திதாக அைமக்கப்பட்  வ கின்றன.  திய 
ெதாழில் யற்சிகள் ஏற்ப த்தப்ப கின்றன. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබාදුන් කාලය අවසානයි. 
 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன் ம் ஒ  நிமிடம் த மா  தங்கைளத் தாழ்ைம டன் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

ஆகேவ, இந்த உல்லாசப் பயணத் ைறைய ம் எம  
நிதியைமச்சர் அவர்கள் ஊக்குவிக்க ேவண் ம். அவர் 
அதற்கான ச ைககைளச் சம்பந்தப்பட்டவர்க க்குப் 
ெபற் க்ெகா ப்பத டாக அந்தத் ைறைய நாங்கள் ேம ம் 
வி த்திெசய்ய ம்.   

இ தியாக நான் ஒ  விடயத்ைதக் கூறி விைடெபற 
வி ம் கின்ேறன். அதாவ , அண்ைமயிேல நாட் ல் ஏற்பட்ட 
வரட்சியின் காரணமாக விேசடமாக விவசாயிக க்கு வரட்சி 
நிவாரணம் வழங்கப்பட்ட . இவ்வா  வரட்சி நிவாரணம் 
வழங்கப்பட்டேபா , ேதாட்டத் ைறைய ற்றி ம் 

றக்கணித்த ஒ  நிைலைம காணப்பட்ட . ேதாட்டத் 
ைறயி ம் ேதாட்டப் றங்களி ம் பாாிய அளவிேல 

விவசாயம் ெசய் ம் விவசாயிகள் இ க்கின்றார்கள். ஆனால், 
அவர்க க்கு நிலம் ெசாந்தமில்ைல என்ற காரணத்தினா ம் 
அவர்க க்கான விவசாய அைடயாள அட்ைட இல்லாத 
காரணத்தினா ம் அவர்கள் விவசாயிகள் என்ற 
நிைலயி ந்  ேவ ப த்திப் பார்க்கப்ப ம் நிைலயில் 
இ க்கின்றார்கள். அதாவ , ஒன் ேம இல்லாதவர்களாக 
அவர்கள் த்திைர குத்தப்ப கின்றார்கள்; அைடயாளம் 
காணப்ப கின்றார்கள். ஆகேவ, காணி ெசாந்தமாக 
இ ந்தா ம் இல்லாவிட்டா ம் விவசாயிக க்கான 
அைடயாள அட்ைட இ க்கின்றேதா, இல்ைலேயா, இவ்வா  
ெபா வாக நிவாரணங்கள் வழங்குகின்றேபா , ேதாட்டத்தில் 
வா ம் விவசாயிக க்கும் அந்தச் ச ைக வழங்கப்பட 
ேவண் ம் என்  இந்த உயாிய சைபயிேல ேகட் க்ெகாண் , 
சந்தர்ப்பமளித்த அைவத் தைலவர் அவர்க க்கு மீண் ம் 
நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம். 

 
[பி.ப. 5.34] 

 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின்கீழான 
கட்டைளகள் ெதாடர்பாக ம் ேதசிய ம ந் கள் 
ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைபச் சட்டத்தின்கீழான 
ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பாக ம் நைடெப கின்ற இன்ைறய 
விவாதத்தில் உைரயாற்றக் கிைடத்தைமக்காக மகிழ்ச் 
சியைடகின்ேறன். அந்த வைகயில் த ல் ேதசிய ம ந் கள் 
ஒ ங்குப த்தல் ெதாடர்பான விடயங்கள் சம்பந்தமாகச் சில 
க த் க்கைளக் கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  இந்த நாட் ல் ம ந் ப் ெபா ட்கள் மிக ம் 
அத்தியாவசியமான ஒ  ேதைவயாகக் காணப்ப கின்ற . 
எனேவ, இந்த ம ந் ப் ெபா ட்களின் விநிேயாகத்ைத 
ஒ ங்குப த்த ேவண் ய ஒ  ேதைவ இ க்கின்ற .  
இன்ைறய நிைலயில் இந்த ம ந்  சார்ந்த ெபா ட்கள்  சகல 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

இடங்களி ம் கிைடக்கக்கூ ய வசதிகள், வாய்ப் க்கள் 
இ க்கின்றனவா? என்  ேகட்டால், அதற்குாிய விைட 
"இல்ைல" என் தான் அைம ம்.  அந்த வைகயில் குறிப்பாக 
இந்த ம ந்  சார்ந்த ெபா ட்கள் கிைடக்கின்ற தன்ைமையப் 
பரவலாக்க ேவண் ய அவசியம் இ க்கின்ற . குறிப்பாக, 
நாட் ல் நகரம் மற் ம் நகரம் சார்ந்த பகுதிகள் என்  
வசதியான பகுதிக ம் கிராமம் சார்ந்த பகுதிகள் என்  வசதி 
குைறந்த பகுதிக ம் காணப்ப கின்றன. இப்ப யான வசதி 
குைறந்த பகுதிக க்கு ஒ  சமச்சீரான - சமவாய்ப்பான 
தன்ைமைய ஏற்ப த்தக்கூ ய விதத்தில் ம ந்  சார்ந்த 
ெபா ட்கைளக் ெகாண் ெசல்வதில் அைமச்சின் 
ெசயற்பா கள் அைமகின்றேபா , அத்தியாவசிய ம ந் ப் 
ெபா ட்கைள கரக்கூ ய ேநாயாளிக க்கு அ  
வரப்பிரசாதமாக இ க்கும்.  

குறிப்பாகச் சில ம த் வம் சார்ந்த ெபா ட்கள் 
அள க்கதிகமான விைலகளில் விற்கப்ப கின்றேபா , 
வசதியானவர்கள் தங்கள் ேநாய்கைளக் குணப்ப த்திக் 
ெகாள்ளக்கூ ய ஒ  நிைலைம ம் வசதி குைறந்தவர்கள் அந்த 
ேநாயி ந்  தப்ப யாத ஒ  நிைலைம ம் 
காணப்ப கின்ற . ஒ வர  உயிைர நிர்ணயிக்கின்ற 
ெபா ட்களாக ம த் வப் ெபா ட்கள் மற் ம் ம த் வ 
உபகரணங்கள் காணப்ப கின்றன. எனேவ, இந்த ம த் வப் 
ெபா ட்களின் விைல நிர்ணயத்தின்ேபா  மிக ம் கவனமாகச் 
ெசயற்பட ேவண் ம். குறிப்பாக, பார்ைவக் குைறபா  
உள்ளவர்களின் பார்ைவையத் தீர்மானிக்கின்ற 'கண் வில்ைல' 
என்ற ெபா ைள எ த் க்ெகாள்ளலாம். உண்ைமயில் "எண் 
சாண் உடம் க்கும் சிரேச பிரதானமான " என்  
கூ வார்கள். அந்தச் சிரசில் மிக க்கியமான ஓர் உ ப்பாகக் 
கண் அைமந்தி க்கின்ற . கண் பார்ைவ பாதிக்கப் 
ப கின்றேபா , அதில் வில்ைலகள் ெபா த் கின்ற ஒ  
ெசயற்பா  இடம்ெப கின்ற . இந்த வில்ைலகளின் விைல 
நிர்ணயம் என்ப  சிலேவைளகளில் வசதியானவர்க க்கு 
வரப்பிரசாதமாக அைமகின்ற ; வசதி குைறந்தவர்க க்கு 
வாழ்  ரா ம் கண் பார்ைவயற்றவர்களாக வாழேவண் ய 
ஒ  நிைலைமைய உ வாக்குகின்ற . எனேவ, இந்த 
ம த் வப் ெபா ட்களின் விைலகள் சாதாரண வறிய 
மக்களா ம் ெகாள்வன  ெசய்யக்கூ ய விதத்தில், அவர்க ம் 
சிகிச்ைச ெபறக்கூ ய விதத்தில் நியாயமானதாக 
அைமந்தி க்க ேவண் ம்.  

இன்  இந்த ம த் வப் ெபா ட்கள் அல்ல  ேதசிய 
ம ந் கள் என்பவற்றின் விநிேயாகம், சகல பிரேதசங்களி ம் 
எல்ேலா க்கும் கிைடக்கக்கூ ய விதத்தில் விஸ்தாிக்கப்பட 
ேவண் யதன் அவசியம் உணரப்பட் க்கின்ற . கடந்த த்த 
காலத்தின்ேபா  இந்த ம த் வப் ெபா ட்கள் சில பகுதிகளில் 
தாராளமாகக் கிைடத்த அேதேவைள, சில பகுதிகளில் மிக ம் 
குைறவாகக் காணப்பட்டன. இதனால் ெப ம்பாலான 
ேநாயாளிகள் பாதிக்கப்பட்டார்கள். சிலர் இறக்கின்ற 
நிைலைமகூட காணப்பட்ட . எனேவ, இத்தைகய ேதசிய 
ம ந் கைளச் சகல ம் ெபறக்கூ ய விதத்தில் நியாயமான 
விைலயில் விற்பைன ெசய்கின்ற 'ஒசுசல' நிைலயங்கைள 
அைனத் ப் பிரேதசங்க க்கும் விஸ்தாிக்கின்ற ஒ  
நிைலயிைனச் சுகாதார அைமச்சர் அவர்கள் ஏற்ப த்திக் 
ெகா க்க ேவண் ம். இதற்கு நிதி  அைமச்சர் அவர்கள் 
அவ க்குப் பக்கத் ைணயாக இ க்க ேவண் ம்.  

இன்  பல இடங்களி ம் அரச 'ஒசுசல' நிைலயக் 
கிைளகள் திறக்கப்ப கின்ற ஒ  நிைலைம காணப்ப கின்ற . 
இந்த இடத்தில் நாங்கள் க்கியமாகச் சிந்திக்கேவண் ய ஒ  

விடயம் இ க்கிற . நான் இந்தக்  க த் க்கைளத் 
ெதாிவிக்கும்ேபா  சுகாதார அைமச்சர் அவர்க ம் 
இங்கி ந்தால் மிக ம் ெபா த்தமாக இ ந்தி க்கும். 
அதாவ , சில மாவட்டங்களில் 'ஒசுசல' நிைலயம் ஒன் கூட 
நி வப்படாத நிைலயில், குறிப்பிட்ட சில மாவட்டங்களில் 
அதிகமான 'ஒசுசல' நிைலயங்கைளத் திறக்கின்ற நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, நிர்ணய விைலயில் ம ந் கைள 
வழங்குகின்ற 'ஒசுசல' நி வனம் சார்ந்த கிைளகள் 
திறக்கப்ப கின்ற விடயத்தி ம் ஒ  வைகயான அரசியல் 
விைளயா வ ேபான்  ெதாிகின்ற . குறிப்பாக, 
மாவட்டங்கள் ேதா ம் 'ஒசுசல' கிைளயிைன அைமக் 
கேவண் ய  சுகாதார அைமச்சின் தார்மீகக் கடைமயாகும். 
அந்தவைகயில், மாவட்டங்கள் ேதா ம் 'ஒசுசல' 
நிைலயத்திைன நி வி, ேதசிய ம ந் கைள விற்பைன 
ெசய்யக்கூ ய வசதியிைன ஏற்ப த்திக் ெகா க்கேவண் ம்.  

அண்ைமயில், ெகௗரவ சுகாதார பிரதி அைமச்சாிடம் நான் 
ஒ  ேகாாிக்ைகயிைன வி த்தி ந்ேதன். அதாவ , "இப்ேபா  
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் எந்தெவா  'ஒசுசல' நிைலய ம் 
இல்லாத ஒ  நிைலைம காணப்ப கின்ற ; அதனால், 
மட்டக்களப் , தி ேகாணமைல மாவட்டங்களில் 'ஒசுசல' 
கிைளகைள நி வியதற்குப் பின்னர் ஏைனய மாவட்டங்களில் 
இரண்ேடா, ன்ேறா, நான்ேகா அைமத் க்ெகாள் ங்கள்!" 
என்  இந்த உயாிய சைபயில் நான் அவாிடம் 
குறிப்பிட் ந்ேதன். குறிப்பாக, அம்பாைற மாவட்டத்தில் ஓர் 
'ஒசுசல' கிைள அைமக்கப்பட்  அந்த மாவட்டத்ைதச் ேசா்ந்த 
மக்கள் நியாயமான விைலயில் ம ந் கைளப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்குாிய வாய்ப்  ஏற்ப த்தப்பட் க்கிற . 
அண்ைமயில் அேத மாவட்டத்தி ள்ள நிந்த ர் என்ற 
கிராமத்தில் ேம ேமார் 'ஒசுசல' கிைள திறந் ைவக் 
கப்பட் ப்பைத நான் பார்த்ேதன். மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தில் எந்தேவார் 'ஒசுசல' கிைள ம் இல்லாத ஒ  
சூழ்நிைலயில், அம்பாைற மாவட்டத்தில் இரண்டாவ  
கிைள ம் நி வப்பட் க்கிற . மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 
ஓர் 'ஒசுசல' கிைளயிைன ஏன், ஏற்ப த்த யா ? அந்த 
மக்க க்கு ம த் வப் ெபா ட்கைள இலகுவாகப் 
ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய ஒ  வசதியிைன ஏன், ஏற்ப த்த 

யா ? என்ற ேகள்வி எம  மக்களிடமி ந்  எ கின்ற . 
அண்ைமயில் பிரதி அைமச்சர் ைபசல் காசிம் அவர்களிடம் 
நான் இந்த விடயத்திைனக்  குறிப்பிட் ந்ேதன். ம த் ப் 
ெபா ட்கள் சகல மக்க க்கும் தாராளமாகக் கிைடக்கக்கூ ய 
விதத்தில் மாவட்டத் க்கு ஓர் 'ஒசுசல' கிைளயிைன 
அைமத்ததன் பின்னர், தனிப்பட்ட ைறயில் ெதாகுதிக்ேகா 
அல்ல  ஊ க்ேகா அதன் கிைளகைள ஸ்தாபித் க்ெகாள்வ  
ெபா த்தமாக இ க்குெமன்  அவாிடம் கூறியி ந்ேதன். 
அந்தக் க த்  ெசவிம க்கப்படாமல் அவ ைடய கிராமத்தில் 
'ஒசுசல' கிைளெயான்  திறக்கப்பட் க்கிற . ஆனால், 
மட்டக்களப்  மாவட்ட மக்க க்கு  'ஒசுசல' லமாக 
நியாயமான அ ப்பைடயில் ம ந் கைளப் ெபற் க் 
ெகாள்ளக்கூ ய வசதி ம க்கப்பட் க்கிற  என்பைத இந்த 
இடத்தில் நான் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். எனேவ, 
அத்தியாவசியப் ெபா ட்கள் விடயத்தில் எந்த 
மாவட்டத் க்கும் பாரபட்சம் காட்டக்கூடா . குறிப்பாக, 
ேதசிய ம ந் ப் ெபா ட்கைள அைனவ ம் கர்வதற்கு ஏற்ற 
விதத்தில் அரசின் ெசயற்பா கள் நியாயமானதாக இ க்க 
ேவண் ம்.  

உண்ைமயில் நல்லாட்சியின் ஒ  சாட்சியாக எங்க ைடய 
ெகௗரவ அைமச்சர் ல மன் கிாிஎல்ல அவர்கைள நாங்கள் 
பார்க்கின்ேறாம். இனவாதமற்ற, மதவாதமற்ற பல 
அைமச்சர்கள் இ ந்தா ம் ஒ சில அைமச்சர்கள்தான் 
அவைரப் ேபான்  ெசயற்பட் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
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அேதேபான் தான் ெகௗரவ நிதியைமச்சர் அவர்க ம் 
இனவாதேமா, மதவாதேமா அற்றவர். சகல இன மக்கள் மீ ம் 
ஒேர பார்ைவையச் ெச த் கின்ற ஓர் அைமச்சர் அவர் என்ற 
அபிப்பிராயம் மக்கள் மத்தியில் இ க்கின்ற . 
ெதாழில்வாய்ப்  வழங்குகின்ற விடயத்தில் ெகௗரவ அைமச்சர் 
ல மன் கிாிஎல்ல அவர்கள் நாங்கள் ேகட்காமேலேய 
எங்கைள அைழத் , "நீங்க ம் இதற்குாிய ெபயர்கைளத் 
தா ங்கள்!" என்  ேகட்கின்ற அள க்கு இந்த நல்லாட்சிக்கு  
நல்லெதா  சாட்சியாக இ க்கின்றார். உண்ைமயில்  அவர் 
அைனத்  மக்கைள ம் அரவைணத் ச் ெசல்லக்கூ ய 
இனவாதமற்ற, மதவாதமற்ற, அைமச்சராகச் ெசயற்ப கின் 
றார். இதனால் சி பான்ைம மக்கள் மத்தியில் அவ க்கு 
நல்லெதா  ெகௗரவ ம் மாியாைத ம் இ க்கின்ற .  

குறிப்பாக ெகௗரவ அைமச்சர் ல மன் கிாிஎல்ல 
அவர்க க்கு ஒ  விடயத்ைதக் கூறவி ம் கின்ேறன். ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்கேள, கடந்த காலத்தில் பாலங்கள் அைமப்ப  
ெதாடர்பாக நான் உங்களிடம் ேகாாிக்ைககைள 
வி த்தி ந்ேதன். அந்தக் ேகாாிக்ைககள் இன்  கவனத்திற்கு 
எ க்கப்பட் ள்ளன. இப்ெபா  மட்டக்களப்பில் 6 
பாலங்கள் அைமப்பதற்காக Cabinet லம் தீர்மானம் 
எ க்கப்பட் , அவற்ைற அைமப்பதற்கான நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாண்டதற்காக உங்கைள எங்கள் மக்கள் சார்பாகப் 
பாராட் கின்ேறன். ஏெனன்றால் மக்க க்காக நீங்கள் 
ெகா த்த அந்த வாக்கு தியிைன நிைறேவற்றியி க் 
கின்றீர்கள். ெவள்ைளக்காரர்கள் ஆட்சியி ந்த காலம் தல் 

ண்டாடப்பட்  நீர்நிைலகளால் பிாிக்கப்பட் ந்த 
நிலங்க க்கிைடயில் மக்கள் ேபாக்குவரத்  வசதி இல்லாமல் 
கஷ்டப்பட் , ேதாணிகளி ம் படகுகளி ம் பயணஞ் 
ெசய் ெகாண் ந்தார்கள். இன்ைறய நிைலயில் அதற்கான 
பாலங்கள் அைமக்கப்பட் , அதாவ , எ வான்கைர, 
ப வான்கைர என்  இ ண்டங்களாக இ ந்த நிலப் 
பிரேதசங்கள் இைணக்கப்பட் , இரா வக் கட் ப்பாடற்ற 
பிரேதசங்கள் எனப் றக்கணிக்கப்பட்ட அந்தப் 
பிரேதசங்க க்கும் இந்த வசதியான பிரேதசங்க க் 
குமிைடயி ள்ள ேபாக்குவரத் கைள இலகுப த்தக்கூ ய ஒ  
நல்ல ைகங்காியத்ைத நீங்கள் ெசய்தி க்கிறீர்கள். எனேவ, 
Cabinet லமாக அங்கீகாிக்கப்பட்ட பாலங்கள் அைமப்  
என்ற அம்சம் தய ெசய்  ெசய ப்ெபற ேவண் ம்.    

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் மண் ர் சார்ந்த 
பிரேதசங்க க்கு வந்  பாலம் அைமப்பதற்கான ந கல் ைன 
இடப்ேபாவதாக அண்ைமயில் எங்க க்குச் ெசய்தி 
கிைடத்தி ந்த . அதைனயிட்  நாங்கள் சந்ேதாசமைடகின் 
ேறாம். 5 பாலங்கள் அைமப்பதற்கு சிபாாிசு ெசய்யப் 
பட் ள்ள . இவற் க்கான ந கற்கைள நீங்கள் இட்  அந்தப் 
பாலங்கைள அைமத் க்ெகா க்கின்றேபா  நிச்சயமாக அந்த 
மக்கள் உங்கைள மறக்க யாத ஒ  நாயகனாக - ஒ  
தைலவனாக மனதில் பதித் க்ெகாள்வார்கள். அந்த 
விடயத்திைன நீங்கள் நிச்சயமாகச் ெசய்யேவண் ம். 
நாங்க ம் அந்த இடத்தில் மக்கேளா  உங்கைளச் 
சந்திக்கின்றேபா  மிக ம் மகிழ்ச்சியைடேவாம் என்ற 
ெசய்திைய நான் இந்த இடத்தில் பகிர்ந் ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  இந்த உற்பத்தி வாி என்ற ஒ  விடய ம் இங்கு 
க த்தாடப்பட் க்ெகாண் க்கின்ற . உற்பத்தி வாி என்ற 
விடயத்தில் அத்தியாவசியப் ெபா ட்கள், ஆடம்பரப் 
ெபா ட்கள் என்ற இரண்  வைகயான ெபா ட்கள் 
உள்ளடங்கியி க்கின்றன. அத்தியாவசியப் ெபா ட்கள்மீ  
விதிக்கப்ப கின்ற வாியான  உண்ைமயில் சாதாரண 

மக்கைளப் பாதிக்கின்ற ஒ  விடயமாக இ க்கின்ற . 
அேதேபான்  ஆடம்பரப் ெபா ட்க க்கு  விதிக்கப்ப கின்ற 
வாியான  அவ்வள ரம் சாதாரண மக்கைளப் பாதிக்கா . 
அேதேவைள உற்பத்தி வாிெயன்  ெசால் கின்றேபா , 
உற்பத்தியில் மக்க க்கு அத்தியாவசியமான உற்பத்திக ம் 
இ க்கின்றன; ஆடம்பரமான உற்பத்திக ம் இ க்கின்றன. 
இைதவிட, ேபாைதப்ெபா ள் சார்ந்த - ம சாரம் சார்ந்த  
உற்பத்திக ம் இ க்கின்றன. ம சாரம் சார்ந்த 
உற்பத்திக க்கான வாய்ப் கைள அதிகாித் க்ெகாண்  
ெசல் ம்ேபா  எம  நா  ம க்கு அ ைமப்பட்ட ஒ  
நாடாக மா வதற்கும் மனித வளங்கைள ஒ வைகயில் 

டக்குகின்ற அல்ல  ம க்கு அ ைமயான ஒ  
நிைலைமக்குத் தள் கின்ற, பிரேயாசனமற்றதாக ஆக்குகின்ற 
ஒ  தன்ைமக்கும் வழிவகுக்கும் என்ப  நான் அ க்க  
கூ கின்ற விடயமாகும். அதாவ , இந்த ம சார்ந்த 
ெபா ட்க க்கு நாங்கள் ச ைககைளக் ெகா க்கின்றேபா , 
உற்பத்திக க்கு சந்தர்ப்பமளிக்கின்றேபா  இப்ப யான 
நிைலைம ஏற்ப கின்ற .  

மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் அள க்குமதிகமான 
ம ச்சாைலகள் திறக்கப்பட் க்கின்றன. காரணம்,அதற்கான 
உற்பத்தி வாிக க்குக் ெகா க்கப்பட்ட ச ைககேளா 
ெதாியவில்ைல. ம சாரக் கைடகள் அதிகாிக்க அதிகாிக்க 
வ ைம ம் அதிகாிப்பதால் வ ைம அதிகமாக உள்ள 
மாவட்டமாக அம்மாவட்டம் காணப்ப கின்ற . ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்கள் அண்ைமயில் நைடெபற்ற ஸ்ரீலங்கா 
சுதந்திரக் கட்சி மகாநாட் ல் ேபாைதயற்றவர்கள்தான் 
கலந் ெகாள்ள ேவண் ம். ேபாைதேயா  எவ ம் 
கலந் ெகாள்ள ேவண்டாெமன்  அ ைமயான ஒ  
க த்திைன ெவளியிட் ந்தார்; அதைன நாம் 
வரேவற்கின்ேறாம். அந்த மகாநாட் ல் மட் மல்ல, இந்த 
நாட் ல் ம ேபாைதையக் குைறக்கக்கூ ய விதத்தி ம் 
ம க்கு அ ைமயாகி அங்கு பாதிக்கப்ப கின்ற மனித 
வளத்ைதக் குைறக்கக்கூ ய விதத்தி ம் ம சாரம் சார்ந்த 
உற்பத்திக க்குத் தைடவிதிக்கும் வைகயில் நாங்கள் 
இ க்கமான ஒ  தன்ைமைய ஏற்ப த்த ேவண் ம். 
ஏெனனில், ம சார உற்பத்தி லமாகக் கிைடக்கின்ற 
வ மானங்கைளவிட ம சாரத்தினால் பாதிக்கப் 
ப கின்றவர்க க்கு - அதனால் ஏற்ப கின்ற ேநாய்க க்கு - 
சிகிச்ைசயளிப்பதற்கான  ெசலவினங்கள் அதிகமாக 
இ க்கின்றன. “சுண்டங்காய் காற்பணம், சுைம கூ  க்காற் 
பணம்” என்  தமிழில் ஒ  பழெமாழி ெசால்வார்கள். 
அதாவ , ம சாரம் லம் அரசுக்கு நிதி வ விக்கப்ப வதாகக் 
தப் க் கணக்குப் ேபாடப்ப கின்ற . ஆனால், 
ம சாரத்தின் லம் - ேபாைதயின் லம் பாதிக்கப் 
ப பவர்களின் எண்ணிக்ைக அதிகாித் க்ெகாண்  
ெசல்கின்றேபா , அவர்க க்குச் சிகிச்ைசயளிப்பதற்காக 
அல்ல  ேநாய்ப் பாிகாரம் ெசய்வதற்காக நாங்கள் அதிகமான 
பணத்ைதச் ெசல  ெசய் ெகாண் க்கின்ேறாம் என்ற 
உண்ைமைய உணர்ந் ெகாள்ள ேவண் ம். எனேவ, ெகௗரவ 
நிதி அைமச்சர் அவர்கள் ம சாரம் சார்ந்த - ேபாைத சார்ந்த 
உற்பத்திக க்குாிய வாிகைள அதிகாிப்பதற்குாிய சாதகமான 
ெசயற்பா கைள ன்ென த் , அவற்ைற நைட ைறப் 
ப த் வத டாக எம  நா  ேபாைதயற்ற ஒ  ேதசமாக 
இல்லாவிட்டா ம், ேபாைத குைறந்த ஒ  ேதசமாக 
மா வதற்கு வாய்ப்  ஏற்ப ம்.  

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, அன்  நீங்கள் 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்ைசப் ெபா ப்ேபற்றதன் 
பின்னர், இலங்ைக அரசுக்குப் பல சாதகமான தன்ைமகைள 
ஏற்ப த்திக் ெகா த்தீர்கள். அேதேபான்  தற்ேபா  நிதி 
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அைமச்ைசப் ெபா ப்ேபற்றதன் பின்னர் உங்களிடமி ந்  
மக்கள் பல விடயங்கைள எதிர்பார்த்தவண்ணம் 
இ க்கின்றார்கள். அபிவி த்தி விடயத்தில் றக்கணிக்கப் 
ப கின்ற பிரேதசங்கள் அல்ல  கண் ெகாள்ளாமல் 
இ க்கின்ற பிரேதசங்கள்மீ  நீங்கள் கவனம் 
ெச த்தேவண் ம். கடந்த காலத்தில் த்தத்ைதக் காரணம் 
காட்  அல்ல  ேவ  நியாயப்பா கைளக் கூறி, அந்தப் 
பிரேதசங்கள் றக்கணிக்கப்பட்  வந்தன. இவ்வா  

றக்கணிக்கப்பட்ட பிரேதசங்கள் ெமன்ேம ம் றக்கணிக் 
கப்படாமல் அபிவி த்தி ெசயப்படல் ேவண் ம்.  

அண்ைமயில் ெகௗரவ அைமச்சர் மேனா கேணசன் 
அவர்கள் மட்டக்களப் க்கு வ ைகதந் , அந்தப் பகுதி 
மக்க டன் கலந் ைரயா னார். அக்கலந் ைரயாட ன் 
பின்னர், "மட்டக்களப்பில் அபிவி த்தி என்ப , குறிப்பிட்ட 
ஊர்க க்கு மாத்திரம் ெசாந்தமாக இ க்கிற . ஏைனய 
பிரேதசங்கள் றக்கணிப்பட் க்கின்றன. ெகளரவ 
உ ப்பினர்களாக இ க்கின்ற நீங்கள் ஏன், இைதப் 
பார்த் க்ெகாண் க்கிறீர்கள்?" என்  ேகட்டார். 
மட்டக்களப்பின் அபிவி த்திைய எ த் ப் பார்த்தால், சில 
பிரேதசங்கள் த்தம் காரணமாகப் றக்கணிக்கப்பட் ந்தன. 
ஆனால், த்தம் நிைறவைடந்ததன் பின்ன ம் அைமச்சர்கள் 
சிலர் ன்ென க்கின்ற சில பாரபட்சமான ெசயற்பா கள் 
காரணமாக அபிவி த்தியான  பக்கச்சார்பான ைறயில் 
நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்ற . எனேவ, இனவாதம், 
மதவாதம், பிரேதசவாதம் இல்லாமல் ெசயற்ப கின்ற எம  
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் அபிவி த்தி விடயத்தில் 
மாற்றாந்தாய் மனப்பாங்குடன் நடந் ெகாள்கின்ற சில 
அைமச்சர்களின் ெசயற்பா கைளக் கட் ப்ப த்தி, 
அபிவி த்தியான  நல்லாட்சியில் எல்லா இடங்க க்கும் சம 
அளவில் ெசன்றைடவதற்கு ஏற்ற விதத்தில் ெசயற்பா கைள 

ன்ென க்க ேவண் ம். அவ்வா  ன்ென த்தால்தான் 
எங்க ைடய மக்கள் ெதாடர்ந் ம் இந்த நல்லாட்சிைய 
ஆதாிக்கக்கூ யவர்களாக இ ப்பார்கள்.   

அைமச்சர்கள் சிலாின் ெசயற்பா கைளப் பார்க்கின் 
றேபா , அைவ கடந்த காலத்தில் நடந்த ெசயற்பா கைள 
ஒத்ததாகேவ காணப்ப கின்றன. அவர்கள் தங்க ைடய ஊர் 
என் ம் தங்க ைடய ெதாகுதி என் ம் தங்க ைடய 
உறவினர்கள் என் ம் அபிவி த்திகைளக் குவித் ச் 
ெசல்கின்ற அேதேவைள, ஏைனய பகுதிகைளப் றக்கணிக் 
கின்ற நிைல காணப்ப கின்ற . எனேவ, நான் இந்த இடத்தில் 
ெகௗரவ அைமச்சர் ல மன் கிாிஎல்ல அவர்களிடம் 

க்கியமான ஒ  விடயத்ைதத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, தமிழ்ப் 
பிரேதசங்கள் அபிவி த்தியில் றக்கணிக்கப்பட்  வ கின்றன 
என்பைத நீங்கள் அைமச்சரைவக் கூட்டங்களின்ேபா  
எ த் க்காட்ட ேவண் ம். மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் சுமார் 
74 சத தமான தமிழ் மக்க ம் 25 சத தமான ஸ் ம் 
மக்க ம் ஒ  சத தமான சிங்கள மக்க ம் வாழ்கின்றார்கள். 
இவ்வா  இ க்கும்ேபா , 74 சத தமான தமிழ் மக்கள் 
வாழ்கின்ற பிரேதசங்களில் அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் 
மிக ம் குைறவாகக் காணப்ப கின்ற . கிழக்கு 
மாகாணத்ைதச் ேசர்ந்த, மட்டக்களப்ைபச் ேசர்ந்த 
அைமச்சர்கள், இந்த விடயத்தில் எ க்கின்ற கவனம் 
ேபா மானதாக இல்ைல. இ  சம்பந்தமாக நாங்கள் 
அவர்களிடம் மிக ம் நாகாிகமான ைறயில் 
எ த் க்கூறியி க்கின்ேறாம். நியமன விடயமாக 
இ ந்தாெலன்ன, நிதிப் பங்கீ  விடயமாக இ ந்தாெலன்ன, 

குறிப்பிட்ட ஊர்கைள ைமயப்ப த்தியதாகத்தான் அைவ 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன. அவ்வாேற, திகள் அபிவி த்தி 
ெசய்யப்ப கின்றன, வ கால்கள் ெவட்டப்ப கின்றன, 

திக க்கு “கார்பட்” மற் ம் “ெகாங்கிாீட்” இடப்ப கின்ற .  

அபிவி த்தியில் சில கிராமங்கள் ேமைலத் ேதசங்கைள 
ஒத்ததாகக் காணப்ப கின்றேபா , பக்கத்தி க்கின்ற 
கிராமங்கள் சூடான் ேபான் ம் எத்திேயாப்பியா ேபான் ம் 
ேசாமா யா ேபான் ம் காணப்ப கின்றன. எனேவ, 
அபிவி த்தியில் குன்றியி க்கின்ற இடங்க க்கு க்கியத் 

வம் ெகா த்  அபிவி த்திகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். 
உதாரணமாக, ஏறா ர் பிரேதசத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், 
அங்ேக எங்க ைடய ஸ் ம் சேகாதரர்கள் வாழ்கின்ற 
பகுதி ம் தமிழ் மக்கள் வாழ்கின்ற பகுதி ம் இ க்கின்ற . 
இந்த இரண்  பகுதிகைள ம் ஒப்பி ம்ேபா  தமிழ் மக்கள் 
வாழ்கின்ற பகுதியின் அபிவி த்தியில் மிக ம் ஏற்றத்தாழ்  
காணப்ப கின்ற . ெகௗரவ கிழக்கு மாகாண தலைமச்சர் 
அவர்கள் ஏறா ைரச் ேசாந்்தவர். அதனாேலா என்னேவா 
அந்தப் பகுதி அபிவி த்தியில் மிக ம் சிறப்பாக இ க்கின்ற . 
ஆனால், அதற்குப் பக்கத்தி க்கின்ற ஐயங்ேகணி என்ற 
கிராமம் ேசாமா யா ேபான்றி க்கின்ற . ஐயங்ேகணிக்கு 
அ கி ள்ள கிராமம் ஒ  western country ேபான்  
அபிவி த்தி ெசய்யப்பட் க்கின்ற . அேதேவைள, 
ஐயங்ேகணியில் தி விளக்குகள்கூட ெபா த்தப்படாத 
நிைலைம காணப்ப கின்ற . எனேவ, நல்லாட்சிக் காலத்தில் 
இப்ப யான அ ப்பைடக் குைறபா கள் தீர்க்கப்பட 
ேவண் ம். இனவாதம், மதவாதம் இல்லாத நல்ல அைமச் 
சர்கள் இந்த விடயத்ைதக் கவனத்திற்ெகாண் , ஒ  கிராமம் 
அபிவி த்தி ெசய்யப்ப கின்றேபா  இனம், மதம், சாதி 
மற் ம் பிரேதச ேவ பா களின்றி அதைனச் சாியான 

ைறயில் பார்ைவக்குட்ப த்தி, எதிர்காலத்தில் அபிவி த் 
திகைளச் ெசய்யேவண் ம் எனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
இந்த நல்லாட்சியில் ன்றாவ  ஆண்ைட நாங்கள் 
ெதாடப்ேபாகின்ேறாம்.  ஆகேவ, இந்த ேநரத்தில் அபிவி த் 
தியில் சமத் வமான, சமச்சீரான சமவாய்ப்பிைன ஏற்ப த்த 
ேவண் ெமன்  கூறி, என  உைரைய நிைற ெசய் 
கின்ேறன்.  நன்றி.    

 
[අ.භා. 5.54] 

 

ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න 

අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මා පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා. අද විෙශේෂෙයන්ම මුදල් අමාත්ය ගරු මංගල 
සමරවීර මැතිතුමා විසින් නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත 
යටෙත් නියමයන් තුනක්  සහ මුද්දර ගාස්තු (විෙශේෂ විධිවිධාන) 
පනත යටෙත් නිෙයෝගයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ලබා 
ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ 
විධිවිධාන) පනත යටෙත් නියමයන් සහ මුද්දර ගාස්තු (විෙශේෂ 
විධිවිධාන) පනත යටෙත් නිෙයෝගයට පරිබාහිරව බදු සම්බන්ධව 
පුංචි අදහසක් පකාශ කරන්නයි මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ෙමොකද, ෙම් රෙට් -ශී ලංකාෙව්- 
ජනතාව බදු සම්බන්ධෙයන් බියට පත් කරලායි තිෙබන්ෙන්. 'බදු' 
කියා කියන්ෙන් ෙබොෙහෝ ෙවලාවට රෙට් ජනතාව ඉතාම 
ඉක්මනින් පතික්ෙෂේප කරන ෙදයක්.  'බදු' කියා කියූ ගමන් 
ජනතාව ෙබොෙහොම භය ෙවනවා. ජනතාවෙගන් බදු අරෙගන ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න මන්තීවරු, ඇමතිවරු, අගමැතිතුමා, 
ජනාධිපතිතුමා  ඇතුළු කණ්ඩායම සැප විඳිනවා කියන මතයක් 
තමයි රෙට් ෙපළ ගස්වලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අප පැහැදිලිව 
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ෙත්රුම් ගත යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. ෙම් රට නිවැරැදි ගමන් 
මාර්ගයකට ෙගන යමින් රට සංවර්ධනය කරන්න නම් 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 'බදු' කියන වචනෙය් සැබෑ අර්ථය කුමක්ද, බදු 
ගත්තාට පස්ෙසේ ෙම් බදු මුදලින් අප  රෙට් ෙමොනවාද කරන්ෙන් 
කියන කාරණා සම්බන්ධෙයන් ජනතාවට කියා ෙදන්න සිදු වනවා. 
ෙම් කාරණය අප හරියට ජනතාවට කියා ෙදන්ෙන් නැතිව බදු අය 
කරන්න ගියාම තමයි රෙට් පශ්න ෙබොෙහොමයක් මතුෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් බදු අය කර ගන්නා 
කමෙව්ද සම්බන්ධෙයනුත් අප ෙසොයා බලන්න ඕනෑ.  

ෙම් රෙට් කවුරු ෙහෝ පුරවැසිෙයකු ආණ්ඩුෙව් ෙරෝහලකට 
ගිහිල්ලා ෙබ්ත් ටිකක් ගන්නවා කියා අපි හිතමු. එෙමන්ම 
තමන්ෙග් දරුවා පාසලට ගිහිල්ලා අධ්යාපනය ලබනවාය කියා 
හිතමු. අෙප් රෙට් තිෙබන්ෙන් නිදහස් අධ්යාපන කමයක්. හැබැයි, 
නිදහස් අධ්යාපන කමය යටෙත් ළමෙයකු පාසලක ඉෙගන ගනිද්දි 
ඒ ළමයා ෙවනුෙවන් ආණ්ඩුව ෙකොච්චර මුදලක් වියදම් කරනවාද? 
ෙමෙසේ ආණ්ඩුව ෙකොච්චර මුදලක් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් වියදම් 
කර තිෙබනවාද කියලා අපට ඒ ළමයාට ගණනය කර ෙපන්වන්න 
පුළුවන් නම් ඒ ළමයා දැන ගන්නවා, "ආණ්ඩුව ෙමපමණ මුදලක් 
මා ෙවනුෙවන් වියදම් කර තිෙබනවා"ය කියලා. විශ්වවිද්යාලයට 
ගියාට පස්ෙසේත් ඒ ළමයාට ෙකතරම් මුදලක් වියදම් වනවාද 
කියලා ගණනය කර ෙපන්වන්න හැකියාව අපට තිෙබනවා. ඇයි, 
අප ෙමපමණ මුදලක් වියදම්ෙවලා තිෙබනවාය කියලා 
ෙපන්වන්ෙන්?  එෙසේ ෙපන්වන්ෙන් ෙවනත් කාරණයක් නිසා 
ෙනොව, ඒ පුරවැසියාට ෙම් රෙට් ලබා දීලා තිෙබන ස්ථානය 
සම්බන්ධෙයන් අවෙබෝධයක් ලබා ෙදන්නයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
රට පරිපාලනය කරන කණ්ඩායම විසින් ඒ රෙට් පාලන කටයුතු 
කරද්දි පුරවැසිෙයකු ෙවනුෙවන් ෙමොනවාද කර තිෙබන්ෙන් කියන 
කාරණය අප වටහා ෙදන්න වනවා. එතෙකොට තමයි ජනතාවට -
පුරවැසියාට- ඒ ෙගෞරවය ලැෙබන්ෙන්. ඒ පුරවැසියා නැවතත් ෙම් 
රෙට් ආණ්ඩුවට ෙගෞරවය ලබා ෙදන්ෙන් ෙම් කාරණා සම්බන්ධව 
ෙත්රුම් ගත්තාට පසුවයි.  

පුද්ගලෙයකු ෙරෝහලකට ගිහිල්ලා දිගටම ෙබ්ත් ටිකක් 
ගත්තාය කියා අපි හිතමු. ෙබ්ත් ෙවනුෙවන්, ෙදොස්තරවරුන්ට 
වාෙග්ම ෙරෝහෙල් නඩත්තුව සඳහා මුදල් වියදම් වනවා. හැබැයි, 
රජය ඒ පුද්ගලයාෙග් ෙරෝහල් ගාස්තු ෙවනුෙවන් ෙකොපමණ 
මුදලක් වියදම් කර තිෙබනවාද, ෙබ්ත් ෙවනුෙවන් ෙකොච්චර 
මුදලක් වියදම් කර තිෙබනවාද කියන කාරණා ෙත්රුම් ගන්න 
ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ජනතාව ෙපලෙඹන්ෙන් නැහැ. ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද? කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් ආණ්ඩු කරපු 
ෙද්ශපාලනඥයන් ෙම් රටට ෙමොනවාද කෙළේ? ජනතාව යාචකයන් 
බවට පත් කරන්න ඔවුන් සූදානම් වුණා. තමුන්ෙග් ෙද්ශපාලන බඩ 
ෙගෝස්තරවාදය ෙවනුෙවන් -තමුන්ට ෙද්ශපාලනෙයන් රැෙකන්න 
ඕනෑ නිසා- ඔවුන් ජනතාව බිලි ගත්තා. "උඹලාට ෙමොනවා ෙහෝ 
දුන්නාම අපට සලකපල්ලා" කියන මතය තමයි ඔවුන් හැම 
තිස්ෙසේම ජනතාවට ලබා දුන්ෙන්. ෙම් ආකාරයට රෙට් ෙද්ශපාලන 
මතයක් ෙගොඩ නැඟුවා. බදු සම්බන්ධෙයනුත් ජනතාව තුළ 
තිෙබන්ෙන් ඒ ෙද්ශපාලන මතවාදයම තමයි.  ඒ නිසා අප රෙට් 
ජනතාවට -පුරවැසියාට- 'බදු' කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා 
නිවැරදිව අර්ථවත් කරන්න නම් ඒ ෙවනුෙවන් පැහැදිලි වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ අයුරින් බද්ද ගත්තාට පස්ෙසේ අපි ඒ බදු 
මුදලින් රෙට් කරන්ෙන් ෙමොනවාද කියන එක නිවැරැදිව විගහ 
කරලා ඒක ජනතාව අතට නිවැරදි විධියට පත් කරන්න ඕනෑ. 
සමහර ෙවලාවට ෙම් ගැන ජනතාවට කියද්දී එක එක සමාජයීය 
මට්ටම්වලට ෙවනස් ෙවනස් ආකාරෙයන් කියන්න සිදු ෙවයි. 
සමහර ෙවලාවට  උගත් අයට ෙමය ෙත්රුම් ගන්න පශ්නයක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා අපි දන්නවා. හැබැයි, සමහර ෙවලාවට 

අෙප් ගම්බද සෙහෝදර-සෙහෝදරියන්ට ෙම් බදු අය කිරීම ගැන  
කියා දීෙම්දී ෙවනස් කමෙව්දයක්  අනුගමනය කරන්න අපට සිදු 
ෙවයි. ෙමොකද, රෙට් ජනතාවෙගන් නියමිත ආකාරෙයන්  බදු අය 
කළාට පසුව තමයි  නිවැරදි ගමන් මාර්ගයකින් රටක් ඉදිරියට 
ෙගන යන්න හැකි ෙවන්ෙන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි  මුදල් විනය 
ආරක්ෂා කරද්දී, පවුල තුළ ආර්ථිකය ශක්තිමත් ෙවනවා. ඒ 
ආර්ථිකය ශක්තිමත් ෙවද්දී තමයි තමන්ෙග් පවුල ගැන, ගම ගැන,  
රට ගැන වෙග්ම  සමාජය ගැනත් යම් කිසි අදහසක්, කැක්කුමක් 
ඇති ෙවන්ෙන්. එම නිසා ෙම් කැක්කුම ඇති කරන්නත් බදුවලින් 
විශාල පෙයෝජනයක් අපට ගත හැකියි කියලා මම විශ්වාස 
කරනවා.  

අද ෙම් බදු ගැන ෙවනම නිෙයෝගයන් කරන්න තිබුණත්, ෙම් 
ඒ සඳහා අනුමැතිය ගන්නා අවස්ථාව වුවත් මම විෙශේෂෙයන්ම 
ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්ෙන් ෙමන්න  ෙම් කාරණා සඳහායි. අපි 
ඉදිරිෙය්දී බදු පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගෙනනවා. ෙම් බදු පනත් 
ෙකටුම්පත ෙගෙනද්දි, විපක්ෂය රටට හඳුන්වා ෙදන්න යන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? විහාරස්ථානෙය් තිෙබන පිං කැටයටත් අපි  බදු 
ගහනවා කියලා මතයක් ෙගොඩනඟන්න හදනවා. ෙමවැනි මතයක් 
ඇති කරලා ෙම් අය  කරන්න හදන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම්ෙකන් 
කරන්න හදන්ෙන්, අර අතීතෙය් තිබුණු කමෙව්දයටම අනුව 
පුරවැසියා යාචකයා හැටියට පත් කරලා, ඒ යාචකයාට ෙමොනවා 
ෙහෝ ෙදන්න ඕනෑ කියලා මතයක් ෙගොඩනඟලා, ඒ යාචකයාෙගන් 
ෙමොනවා ෙහෝ බදු මුදලක් ගත්තත් ඒක සුර සැප විඳින 
ෙද්ශපාලනඥයායි පාවිච්චි කරන්ෙන් කියන මතයක් 
ෙගොඩනඟලා, රෙට් අනාගත ගමන් මඟ කඩාකප්පල් කරන්න යන 
වැඩසටහනක් දියත් කිරීමයි. එම නිසා ගරු පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට අපි 225 
ෙදනාෙග්ම වගකීම වන්ෙන් ෙම් රට නිවැරදිව ඉදිරියට ෙගන 
යන්න ෙපළගැස්වීම කරන එකයි.  අප තුළ ෙද්ශපාලන 
මතිමතාන්තර තිෙබන්න පුළුවන්; මතවාද තිෙබන්න පුළුවන්. 
හැබැයි, ඒ මතවාද රෙට් ඉදිරි ගමනට, අෙප් ආදරණීය දරුවන්ෙග් 
අනාගතයට හානියක් ෙවන්න ෙදන්න බැහැ. මම ෙමෙහම 
කියන්ෙන් ඇයි?   

අද COPE එකට ඇවිල්ලා වාඩිෙවලා ඉඳලා, සාකච්ඡා 
කරලායි මම  ගරු සභාවට ආෙව්. අද එම කමිටුෙව්දී එයාර්ලංකා 
සමාගම ගැනයි කථා කෙළේ. එයාර්ලංකා සමාගෙම් වාර්ෂික පාඩුව, 
2017.03.31 ෙවනෙතක්, රුපියල් බිලියන 28ක්. එතෙකොට 
රුපියල් බිලියන 28ක් ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහන්ද? අපි ජනතාවෙගන් 
ගන්න බදුවලිනුයි  එය ෙගවන්ෙන්.  ජනතාව  හාල් ෙසේරුවක්, පිටි 
පැකට් එකක්, ෙත් කුඩු ටිකක්, සීනි ටිකක් ගන්න කෙඩ්ට ගියාම 
ෙම් බද්ද ෙගවනවා. ඒක ජනතාව ෙනොදන්නවා ෙවන්න පුළුවන්. 
ජනතාව  ඒ බද්ද වකව ෙගවන ෙකොට, අෙප් රෙට් සෘජු බදු ෙගවන 
විශාල පිරිසක් ඒ බද්ෙදන් පැන ගිහිල්ලා තිෙබනවා. එම නිසා බදු 
සම්බන්ධෙයන් හඳුන්වා ෙදනවා හා සමානවම විධිමත් වැඩ 
පිළිෙවළක් අපට ඒ ෙවනුෙවනුත් සකස් කළ යුතුව තිෙබනවා. 
බද්ෙදන් නිදහස් ෙවලා විසි ෙවලා යන, එෙහමත් නැත්නම්  
බද්ෙදන් අහකට ගිහිල්ලා බදු ෙගවන්ෙන් නැතිව රෙට් සුර සැප 
විඳින සමහර කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. අන්න ඒ කණ්ඩායම ෙත්රුම් 
ෙබ්රුම් කරෙගන, නියමිත ආකාරෙයන් ෙම් අය ෙගවිය යුතු බදු 
මුදල රෙට් ආදායමක් හැටියට අරෙගන රෙට් වැඩ කටයුතු ටික 
කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් රෙට් ජනතාවට 
පකාශ කරන්න ඕනෑ, අපි අධ්යාපනය ෙනොමිෙල් ලබා ෙදනවා; 
ෙසෞඛ්ය පහසුකම් ෙනොමිෙල් ලබා ෙදනවා කියන එක. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් පඩි-නඩි ටික ෙගවන්න, පාරවල් 
ටික හදන්න, රජෙය් ෙගොඩනැඟිලි ටික හදන්න, සමෘද්ධිය ෙදන්න, 
රජෙයන් හදන නිවාස ටික හදන්න, ෙපොෙහොර සහනාධාර ෙදන්න, 
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කෘෂිකර්මය සඳහා ෙවනත් ආකාරෙය් සහනාධාර ෙදන්න, 
ධීවරයන්ට අවශ්ය කරන සහනාධාර ෙදන්න කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි විෙශේෂෙයන්ම වයසක උදවියට, පුංචි 
ළමයින්ට ෙදන ෙවනත් ආධාර තිෙබනවා. එම නිසා ෙමම ආධාර 
සියල්ල ෙදස බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා, ෙම් සියලුම ෙද්වල් සිදු 
කරන්ෙන්  ජනතාවෙගන් අය කර ගන්නා බදුවලින් බව. ඒ නිසා 
බදු මුදල් ෙදනවා කියන එක ෙම් රෙට් ජනතාවට, පුරවැසිෙයකුට 
තිෙබන ෙගෞරවනීය වැඩ පිළිෙවළක්. තමන්ට ෙගෞරවයක්, තමුන් 
බදු ෙගවනවා කියන එක. තමුන් ෙගෞරවෙයන් යුතුව බදු ෙගව්වාට 
පසුව තමයි රටක් දියුණු ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සහ 
අෙප් වගකීම තමයි රෙට් ජනතාවට නිවැරදිව ෙමම බදු කම 
හඳුන්වා දීම. ඒ ජනතාවට ෙම් හඳුන්වා ෙදන කමෙව්දය, එෙහම 
නැත්නම් ෙම් බදු මුදල්වලින් රට දියුණු කරන ආකාරය සම්බන්ධව 
පැහැදිලි කර ෙදමින්, රෙට් බදු මුදල්වලින් ලැෙබන ආදායෙමන් 
ඉදිරි අනාගත පරපුරට නිවැරදි ගමන් මාර්ගයන් සකස් කර දිය යුතු 
ෙවනවා.  අපට ෙම් සිදු ෙවලා තිෙබනවා වාෙග් පශ්නවලට ඒ අයට 
මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙනොවන විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න 
ඕනෑ. අනාගතය ඒ විධියට සකස් කරන්න නම්, අර පුරුදු කිරීම, 
විනය කියන කාරණා විෙශේෂෙයන්ම අවශ්ය වනවා.  

ඇෙමරිකාව වාෙග් රටක පුරවැසියන්ට TIN number එකක් 
ෙදනවා. TIN number එකක් දුන්නාම, ඉපදුණු දවෙසේ ඉඳලා 
ඔහුෙග් ජීවිතය හැඩ ගස්වා ගන්න,  ඒ වාෙග්ම රෙට් පුරවැසිෙයක් 
හැටියට රටට දායකත්වය ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
කාරණාවලට ඔහු පුරුදු ෙවනවා. ඊළඟට, රෙට් පුරවැසිෙයක් 
හැටියට රෙටන් ඔහු ලබා ගන්ෙන් ෙමොනවාද කියා  පුංචි කාලෙය් 
ඉඳලාම හඳුනා ගන්න පුරුදු වනවා. එෙහම නම්, වයසට යනතුරු 
ඔහුට වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා දීලා තිෙබනවා, ෙමොනවාද 
රජෙයන් ඒ අයට ෙදන්ෙන් කියලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, රට 
ෙවනුෙවන් ඒ අය ෙමොනවාද කළ යුත්ෙත් කියන එකත් හඳුන්වා 
දීලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් රෙට්  ෙකොමිෂන් සභා 
ඇති කරලා කටයුතු කරෙගන යන අවස්ථාෙව්දී අෙප්ත් වගකීමක් 
තිෙබනවා, බදු සම්බන්ධව නිශ්චිත වැඩ පිළිෙවළක් සකස ්
කරන්න.  නිෂ්පාදන බදු හා අෙනකුත් බදු සම්බන්ධව කථා 
කරනෙකොට විෙශේෂෙයන්ම  විෙද්ශ රටවල ෙසේවය කරන අෙප් 
සෙහෝදර සෙහෝදරියන් ගැනත් කථා කළ යුතුයි. ඔවුන් ඒ විෙද්ශ 
රටවල ඉඳෙගන විශාල මුදල් පමාණයක් අපට ලබා ෙදනවා. අෙප් 
විෙද්ශ විනිමය ආරක්ෂා කර ගන්න, සංචිත ටික ආරක්ෂා කර 
ගන්න අපට අද මූලිකවම ඉවහල් ෙවන්ෙන් ඒ අයයි. බදු ගැන 
කථා කරද්දී,  මා ෙවනත් පැත්තකට කථාව ෙයොමු කළත්,  බදු 
පිළිබඳ මාතෘකාවටම ෙම් කාරණයත් එකතු කරන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  ඒ අයට සහන දීලා, ඒ අය විෙද්ශවලදී 
උපයන මුදල් ෙකොෙහොමද ෙම් රෙට් ආර්ථිකය සංවර්ධනය 
කරන්න ෙම් රටට ෙගන්වා ගන්ෙන් කියන වැඩසටහන අපි සකස් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ අය ෙගවන බදු මුදල් සහ ඒ අය ෙම් රටට එවන 
මුදල් සම්බන්ධව ඒ අයට යම්කිසි ශක්තීන් ලබා දිය යුතුයි. ඒ අය 
ලබාෙදන ශක්තිය තුළින් අෙප් රටට  විෙද්ශ විනිමය වැඩිෙයන් 
ගලාෙගන ඇවිල්ලා විෙද්ශ සංචිතය වැඩි ෙවනවා. ඒ තුළින් අෙප් 
රට සංවර්ධනය කරන්න අවශ්ය කරන ශක්තිය අපට ලැෙබනවා. ඒ 
නිසා ඒකටත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයි කියා මා විශ්වාස 
කරනවා.  හැම ෙදෙනක්ම කථා කළා  නිෂ්පාදන බදු ගැන සහ  
මුද්දර ගාස්තු සම්බන්ධව. නමුත් මම ෙපොඩ්ඩක්  ෙවනස් කරලා 
කථා  කළා. ෙහේතුව ෙමයයි. වර්තමානෙය් අපිට මුහුණ පාන්න 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන පධාන ගැටලුවලින් එකක් හැටියට මා  

දකිනවා, රෙට් පධාන ආදායමක් හැටියට තිෙබන බදු මුදල් අය 
කරගැනීෙම්දී බදු සම්බන්ධව ජනතාව අරෙගන තිෙබන තීන්දු 
තීරණ ඉතා නරක බව. ඒ නිසා ජනතාව හරියට ෙපළගස්වන්න 
ඕනෑ, "බදු මුදල් ෙගවීම අෙප් වගකීම. ඒ බදු මුදල් ෙගව්වාට පසුව 
ඒ බදු මුදලින් නැවත ෙපරළා වැඩ කරන්ෙන් අපටමයි. ඒ නිසා අපි 
ෙම් ෙගවන සියලු ෙද් අපටමයි" කියලා ඒ බදු මුදල් ෙගවද්දී ඒ 
අයට ෙගෞරවය ෙදන විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයි. ඒ 
ෙගෞරවය ෙදනවා හා සමානවම ඒ ෙගවන බදු මුදලට නැවත 
ෙපරළා ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන් ලබා ෙදන ෙසේවාවන් සම්බන්ධවත් 
නිවැරදි ආකාරෙයන් කියා දීලා, ඒ අයට නිවැරදි ෙසේවාවක් 
ලබාදීෙම් වැඩසටහනක් සකස් කළ යුතුයි. ඒක අෙප් වත්මන් 
ආණ්ඩුෙව් වගකීමක් හැටියට මා දකින නිසා තමයි ඒ ගැන පකාශ 
කෙළේ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට අවස්ථාව ලබාදීම ගැන 
ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත වනවා. 

 
[අ.භා. 6.07] 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  නිෂ්පාදන බදු හා මුද්දර 

ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් අද ෙගෙනන නියමයන් සහ නිෙයෝගය 
පිළිබඳව කථා කරන්න මට අවස්ථාවක් ෙනොතිබුණත්, 
ඔබතුමාෙගන් කරන ලද ඉල්ලීමක් අනුව ෙකටිෙයන් ෙහෝ 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන පථමෙයන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
වනවා.  

මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමා ෙගෙනන ලද නිෂ්පාදන බදු 
සහ මුද්දර ගාසත්ු පිළිබඳ නියමයන් සහ නිෙයෝගය ගැන කරන 
ෙම් සාකච්ඡාෙව්දී ඇත්ෙතන්ම අපි පථමෙකොට ගරු මංගල 
සමරවීර අමාත්යතුමා ගැන සඳහන් කළ යුතුව තිෙබනවා. එතුමා 
විවිධ ෙද්ශපාලන තලයන් තුළ විවිධ අමාත්යාංශ දරමින් ෙමෙතක් 
කාලයක් කරන ලද කාර්ය භාරය නිසාම, එතුමා මුදල් හා 
ජනමාධ්ය අමාත්යවරයා හැටියට පත්වීෙමන් පසුව ජනතාව එතුමා 
ෙකෙරහි බලාෙපොෙරොත්තු රාශියක් තබාෙගන ඉන්නවා, බදු සහ 
අෙනකුත් කාරණා කටයුතු සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීෙම්දී ඉතා 
විනිවිදභාවෙයන් කටයුතු කරන අමාත්යවරෙයක් හැටියට. ඒ 
වාෙග්ම යමක් ගැන ෙකළින් තීන්දුවක් ගන්න පුළුවන්, යමක් 
කිරීමට ශක්තිය තිෙබන, ඒ වාෙග්ම යමක් කරාවි කියන විශ්වාසය 
තබන්න පුළුවන් අමාත්යවෙරයක් හැටියට ජනතාව එතුමා 
ෙකෙරහි  මහා බලාෙපොෙරොත්තු තබාෙගන සිටිනවා. අද 
සාකච්ඡාවට ගැනුණු කාරණා පිළිබඳවත්, ඉන් පිටත කාරණයක් 
ෙදකක් පිළිබඳවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කිරීම සුදුසු යැයි මට 
හැෙඟනවා. 

ඍජු බදු පැනවීම තුළ රටට ලැෙබන ආදායම අඩු බවත්, වක 
බදුවලින් රටට ලැෙබන ආදායම වැඩි බවත් තමයි ෙපෙනන්නට 
තිෙබන්ෙන්. අගමැතිතුමා වරක් පකාශ කරලා තිෙබනවා අවම 
වශෙයන් සියයට 50ක් ෙහෝ 60ක් ඍජු බදු අය කිරීම තුළින් රෙට් 
ආදායම නැංවීම සුදුසු බව. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් බදු පැනවීෙම්දී 
මත්පැන් සහ සිගරට් වැනි ශරීරයට අහිතකර වූ ෙද්වලින් තමයි 
මහා පරිමාණෙයන් රටට බදු එකතු ෙවන්නට සලස්වලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් මත්පැන් සහ සිගරට්වලට පනවන බදු තුළින් 
ලැෙබන ආදායමට වඩා මුදලක් ඒ තුළින් ඇති වන  ෙරෝග සහ 
විනාශයන්වලට රජය වියදම් කළ යුතුව තිෙබනවා. එම නිසා බදු 
පනව පනවා ෙම් නිෂ්පාදනයන් ඉදිරියට ෙගන යනවාට වඩා 
ෙවනත් මාර්ගවලට ෙයොමු ෙවනවා නම් ෙහොඳයි. අපි සිගරට් සහ 
මත්පැන් අෙළවි කර පිරිසක් ෙරෝගීන් බවට පත් කර ඒ තුළින් ලබා 
ගන්නා බදු මුදල් ඒ ෙරෝගය සඳහා වියදම් කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
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ෙමවැනි භාණ්ඩ සඳහා බදු පැනවීම තුළින් රෙට් කීර්ති නාමයට 
වාෙග්ම රෙට් ෙසෞඛ්යයට වන ෙසතක් නැහැ, බාධාවන් පමණයි 
ඇති ෙවන්ෙන්.  

ගාමීය පරිසරයක ජීවත් වන පුරවැසියන් හැටියට අපි දැකපු 
ෙදයක් තමයි රජය බදු සහන ලබා ෙදමින් ෙපොල් රා සඳහා විවිධ වූ 
සහෙයෝගයන් ලබා ෙදන බව. මට හිෙතන විධියට ෙම් තරම් ෙපොල් 
රා නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා අෙප් රෙට් ෙපොල් ෙතලිජ්ජ පමාණවත් 
නැහැ. එම නිසා ෙනොෙයකුත් රසායනික දව්ය ෙයොදාෙගන ෙපොල් 
රා නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙපොල් රා ෙබදා හරිනවා. අෙප් 
උඩ රට ෙකොට්ඨාසෙය් කිසිම තැනක ෙපොල් ගහක් මදින තැනක් 
අපි දැකලා නැහැ. නමුත් ඒ පෙද්ශවල විශාල වශෙයන් ෙපොල් රා 
විකිෙණනවා. වතු කම්කරුවන් ෙපොල් රා ෙලෝලීන් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තල් කර්මාන්තය 
සඳහා අවසර ලබා දීලා තිෙබනවා; බදු සහන ලබා දීලා තිෙබනවා. 
ඒ අනුව ෙම් කර්මාන්තය නීතිගත ෙවලා, කියාත්මක ෙවමින් 
යනවා. ගාමීය කර්මාන්තයක් වශෙයන්, කුඩා කාලෙය් අපි දැක්කා 
ෙගොවීන් වස විස කලවම් කරන්ෙන් නැතිව තමන්ට අවශ්ය රා ටික 
හදාෙගන පානය කළ බව. එදා ෙගොවීන්, -ෙම්ක අද රෙට් තිෙබන 
මතයක්. මම කරන පකාශයක් ෙනොෙවයි, මිනිසුන් තුළ තිෙබන 
මතයක්- තමන්ෙග් කිතුල් මල කපාෙගන එයින් ලැෙබන 
ෙතලිජ්ජවලින් ෙගදරට අවශ්ය හකුරු ටික හදාෙගන, අතිරික්තයක් 
තිෙබනවා නම් ෙවෙළඳ ෙපොළටත් යවලා ඉතිරි ෙතලිජ්ජ ටිෙකන් 
තමන්ට අවශ්ය මත්පැන් ටික නිෂ්පාදනය කර ගත්තා. වරදවා 
ෙත්රුම් ගන්න ෙනොෙවයි මම ෙම්ක කියන්ෙන්. ඒක සාමාන්ය 
ෙගොවිෙයකුෙග් වරපසාදයක්. අද ෙගොවීන් ගෙහේ මල කපලා 
විනාකිරි ටික හදනවා, එක්ෙකෝ හකුරු නිෂ්පාදනය කරනවා, 
එෙහම නැත්නම් අවශ්ය කරන ෙවනත් නිෂ්පාදනයන් කරනවා. 
නමුත් මත්පැන් ෙබොන ෙගොවියා මත්පැන් ටික පිටින් ගන්නවා. 
රසායනික දව්යයන් ෙයොදා හදන ෙපොල් රා ෙහෝ විෙද්ශීය රටවල 
නිෂ්පාදිත මත්පැන් තමයි ඔවුන්ට පාවිච්චි කරන්නට සිදු ෙවන්ෙන්. 
ඉතා අඩු මුදලකින්, ඉතා අඩු ශමයකින් තමන්ෙග් මත්පැන් ටික 
නිෂ්පාදනය කර ගන්න හැකියාව තිබියදී විවිධ වූ බලපෑම් සහ 
හඳුනා ෙනොගත් යම් යම් කාරණා තුළ ෙගොවියාට ෙම් වරපසාදය 
අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා මම ඉතා ෙගෞරවෙයන් ෙයෝජනා 
කර සිටිනවා කිතුල් නිෂ්පාදකයින් සඳහා ඒ වරපසාදය ලබා ෙදන 
ෙලස.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  1970 ගණන්වල, එන්.එම්. 
ෙපෙර්රා මැතිතුමා මුදල් අමාත්යවරයා හැටියට කටයුතු කළ 
කාලෙය් හැන්සාඩ් වාර්තාවක් මම කියවලා තිෙබනවා. එදා එතුමා 
කිතුල් කර්මාන්තය දියුණු කිරීම සඳහා ඒ අවසරය ලබා දීලා 
තිබුණා. ඉන් පසුව පත් වුණු විවිධ වූ රජයන් තුළින් ෙනොෙයකුත් 
බලපෑම්වලට ලක්වීම නිසා අද ෙම් කිතුල් කර්මාන්තය කඩා වැටී 
තිෙබනවා. කිතුල් නිෂ්පාදන තුළින් රටට විශාල ආදායමක් ලබා 
ගන්නට පුළුවන්. අද ෙම් සියලු ආදායම් මාර්ග කඩා වැටිලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එදා ෙගොවීන් සඳහාත් විවිධ වූ වරපසාද 
දුන්නා. 

අද ෙම් කර්මාන්තවලට සම්බන්ධ ෙගොවීන්ට තමන්ෙග් 
ෙගොවිතැන් කර ගැනීමට ෙනොහැකි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා 
පධානම ෙහේතුව තමයි සතුන්ෙගන් වන හානි.  රෑට ඌරන්ෙගන් 
සහ දවල්ට රිලවුන්ෙගන් වගාවලට හානි සිදු ෙවනවා. 

ෙම්ක ෙකොළඹ A/C කාමරවල ඉන්නා නිලධාරින්ට 
බලපාන්ෙන් නැති වුණාට, ගෙම් ඉන්නා ෙගොවීන්ට බලපානවා. අද 
ෙගොවීන් ඉතා අසරණ තත්ත්වයට පත් ෙවලායි ඉන්ෙන්. අද 
වාහනයක කණ්ණාඩියක් තියාගන්න බැහැ. ෙගදරක උළු කැටයක් 
තියාගන්න බැහැ. ෙගවල් ඇතුළට සතුන් රිංගනවා. ඒ වාෙග්ම රෑට 

එළියට බහින්න බැහැ. ගමක මිනිෙහකුට ෙගොවිතැනක් කරෙගන 
ඉන්න බැහැ. ඒවා රෑට ඌරන්  විනාශ කරනවා; දවල්ට රිලවුන්, 
ෙමොණරුන් සහ අෙනක් සතුන් විනාශ කරනවා. ඒ නිසා ෙම් සඳහා 
යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කළ යුතුයි.  

අෙප් ගරු මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමා ෙම් රජෙය් සිටින 
පධාන අමාත්යවරෙයක්; තීන්දුවක් ෙකළින් ගන්න පුළුවන් 
අමාත්යවරෙයක්. ෙම් යම් යම් කාරණා එතුමාට අදාළ ෙනොවුණාට, 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සාමූහික තීන්දු ගන්න ෙකොට, එතුමාටත් ෙම් 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට අවස්ථාව තිෙබනවා කියා මා හිතනවා. 
ඒ නිසා මම ඉතාම ෙගෞරවෙයන් එතුමාට සිහිපත් කරනවා, ෙම් 
සුළු කර්මාන්ත සඳහා, සුළු නිෂ්පාදන සඳහා යම් කිසි බද්දක් 
පැෙනව්වාට කිසි ගැටලුවක් ඇත්ෙත් නැහැ කියන කාරණය. ඒ බදු 
මුදල ෙගවා ෙහෝ ෙම් රෙට් සම්පත් පෙයෝජනයට ගැනීම සඳහා යම් 
කිසි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරනවා නම් ඉතාම ෙයෝග්යයි කියන 
කාරණයත් පකාශ කර සිටිමින්, හදිසිෙය් ෙහෝ මට ෙම් අවස්ථාව 
ලබා දීම පිළිබඳව මූලාසනෙය් සිටින ගරු මන්තීතුමාටත් ස්තුති 
කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් හා ජනමාධ්ය 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරනවා: 

"1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ්ය 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ජූනි 19 දිනැති අංක 2024/1 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.08.22 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නියමය අනුමත කළ යුතු ය.  

 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

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

 
III 

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

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරනවා: 

"1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා ජනමාධ්ය 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ජූලි 11 දිනැති අංක 2027/7 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.08.22 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නියමය අනුමත කළ යුතු ය.  

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 

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

1217 1218 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මුද්දර ගාසත්ු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත : 
නිෙයෝගය 

த்திைரத் தீர்ைவ (விேசட ஏற்பா கள்) 
சட்டம்: கட்டைள 

STAMP DUTY (SPECIAL PROVISIONS) ACT: 
REGULATION  

 
 

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

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරනවා: 

"2006 අංක 12 දරන මුද්දර ගාස්තු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත්  5 
වගන්තිය  යටෙත් මුද්දර ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින්  
සාදන ලදුව, 2017 ෙපබරවාරි 21 දිනැති 2007/24 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.08.08 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝගය අනුමත 
කළ යුතු ය.  

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.16ට, අද දින සභා 

සම්මතිය අනුව, 2017 සැප්තැම්බර් 07 වන බහසප්තින්දා                 
පූ. භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி. ப.  6.16 மணிக்கு பாரா மன்றம்,  அதன  
இன்ைறய தீர்மானத் க்கிணங்க 2017 ெசப்ெரம்பர் 07, வியாழக் 
கிழைம .ப.   9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Parliament adjourned accordingly at 6.16 p.m. until  9.30 a.m. on 
Thursday, 07th September, 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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නි ලළර්තළල 
அறகர அநறக்மக 
OFFICIAL REPORT 





 

ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළ ලළර්තළ 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුු 

මේශීය ආදළයම් ඳනත් මකටුම්ඳත : 
 දදන ය ව තුන්න ය කිඹහ ංදලෝධිතහකහයදඹන් ම්භත කයන රදී 

අ්දතර්ගත ප්රධළන කුණු 

தறரண உள்படக்கம் 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

INLAND REVENUE BILL: 
 

Read a Second and the Third time, and passed as amended  

PRINCIPAL  CONTENTS 

துமநெரர் மற்தரர்மக்குள அநறக்மககள் 

றணரக்களுக்கு ரய்தோன றமடகள் 

உண்ரட்டெறமநச் ெட்டதோனம் : 

இண்டரம், தோன்நரம் தொமநகள் றப்தறடப்தட்டு, றதத்ப்தட்டரத றமநமற்நப்தட்டது  





 

ඳළර්ලිමම්්දතුල 
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ප. භළ. 9.30  ඳළර්ලිමම්්දතුල රැවහ විය.   
කථළනළයකතුමළ [ගු කු ජයසරිය මශතළ] මූළවනළරූඪ විය. 

தரரளுன்நம் தொ.த. 9.30 றக்குக் கூடிது.  

ெதரரகர்  அர்கள்  [ரண்தைறகு கத ஜசூரற] மனம 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m., 

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 
 

 

නිමේදන 
அநறறப்தைக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 
 

ඳළර්ලිමම්්දතු ක යුතු ිළිතබ කළරක වභළ රැවහවීම 
தரரளுன்ந அலுல்கள் தற்நற குளக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2017 ළප්තළම්ඵර් භ 07න බ්රවසඳිනන්දහ නනම්, ද දින 

ඳය බහග 1.30ට ඳහර්ලිදම්න්තු කටයුතු පිළිඵ කහයක බහදේ 
රැසවීභක් භහදේ නිර කහභයදේදී ඳළළත්වීභට නිඹමිත ඵළවින් ඉට 
ඳළමිණ වබහගි න දර ගරු භික භන්ත්රීරුන් යලඹලු දදනහටභ 

දභයින් දළනුම් දීභට කළභළත්දතමි. 

දේශීඹ අදහඹම් ඳනත් දකටුම්ඳත දළනටභත් ෆභ ගරු 
භන්ත්රීයදඹකුටභ දඵදහ දී ආත. නඹ www.documents.gov.lk 

දබ් ඩවිදේ ිනදඵන ඵත් භහ දන්හ යලටීභට කළභළිනයි. නඹ, නභ 
ඳනත් දකටුම්ඳත ගරු භන්ත්රීරුන්ට රඵහ ගළමටභට ිනදඵන තත් 
ඳවසුකභක් දේ.  

 

ලිිළ මේඛනළදිය ිළිතගෆ්දවීම 
ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ (උවවහ අධයළඳන ශළ 

මශළමළර්ග අමළතයතුමළ වශ ඳළර්ලිමම්්දතුමේ 
වභළනළයකතුමළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்தம் 

தடுஞ்ெரமனகள் அமச்ெதம் தரரளுன்நச் ெமத 

தொல்தம்) 

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

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ංර්ධන කහර්ඹබහය භහතයතුභහ ව 
විදේල කටයුතු භහතයතුභහ දනුදන් භභ 2016 ර්ඹ වහ 

විදේල කටයුතු භහතයහංලදේ හර් කක කහර්ඹ හධන හර්තහ   
ඈදිරිඳත් කයමි. 

නභ හර්තහ ජහතයන්තය ඵතහ පිළිඵ අංිකක ීකක්ණ 

කහයක බහ දත දඹොමු කශ යුතු ඹළයි භභ දඹෝජනහ කයමි.    
 
ප්රහනය විමවන දි්ද, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ධයහඳන භහතයතුභහ දනුදන් භභ 

2016 ර්ඹ වහ ධයහඳන භහතයහංලදේ හර් කක කහර්ඹ 
හධන හර්තහ ඈදිරිඳත් කයමි.  

නභ හර්තහ ධයහඳනඹ වහ භහන ම්ඳත් ංර්ධනඹ 

පිළිඵ අංිකක ීකක්ණ කහයක බහ දත දඹොමු කශ යුතු ඹළයි 
භභ දඹෝජනහ කයමි.    

 

ප්රහනය විමවන දි්ද, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශඟට, කහයක බහ හර්තහ පිළිගළන්වීභ. 

තරුණ, ක්රීඩහ, කරහ ව ඊරුභඹන් පිළිඵ අංිකක ීකක්ණ 

කහයක බහදේ හර්තහ නභ කහයක බහදේ බහඳින ගරු  සී. බී. 
යත්නහඹක භළිනතුභහ දනුදන්, ගරු මුජිබුර් යහුභහන් භන්ත්රීතුභහ 
ඈදිරිඳත් කයනහ ආින.  

 
ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළ ලළර්තළ 

 துமநெரர் மற்தரர்மக் குள அநறக்மககள்  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ගු මුජිබුර් රහුමළ්ද මශතළ  
(ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි,  තරුණ, ක්රීඩහ, කරහ ව ඊරුභඹන් 

පිළිඵ අංිකක ීකක්ණ කහයක බහ දත දඹොමු කයන රද, 

(i) 2012 ර්ඹ වහ ජහිනක තරුණ දේහ බහදේ හර් කක 
හර්තහ; 

(ii) 2015 ව 2016 ර් වහ ංසකෘිනක කටයුතු 
දදඳහර්තදම්න්තුදේ හර් කක කහර්ඹ හධන හර්තහ; 

(iii) 2015 ව 2016 ර් වහ ජහිනක දකෞතුකහගහය 
දදඳහර්තදම්න්තුදේ හර් කක කහර්ඹ හධන හර්තහ;  

(iv) 2015 ව 2016 ර් වහ බුේධලහන භහතයහංලදේ 
කහර්ඹ හධන හර්තහ; 

(v) 2015 ව 2016 ර් වහ දඵෞේධ කටයුතු 
දදඳහර්තදම්න්තුදේ කහර්ඹ හධන හර්තහ; 

(vi) 2015 ව 2016 ර් වහ ක්රිසිනඹහනි අගමික කටයුතු 
දදඳහර්තදම්න්තුදේ හර් කක කහර්ඹ  

 හධන හර්තහ; ව 

(vii) 2015 ව 2016 ර් වහ මුසලිම්  අගමික  වහ 
ංසකෘිනක කටයුතු දදඳහර්තදම්න්තුදේ කහර්ඹ හධන 
හර්තහ ම්ඵන්ධදඹන් ව නකී කහයක බහදේ හර්තහ 
තරුණ, ක්රීඩහ, කරහ ව ඊරුභඹන් පිළිඵ අංිකක 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

ීකක්ණ කහයක බහදේ බහඳිනතුභහ දනුදන් භභ 
ඈදිරිඳත් කයමි.  

 
වභළමම්වය මත ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
ெதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගු ලඩිමේේ සුමර්හ මශතළ 
(ரண்தைறகு  டிமல் சுமஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
Hon. Speaker, I present the Report of the Sectoral 

Oversight Committee on Education and Human 

Resources Development on “Orders made under Section 
27(1) of the Universities Act, No. 16 of 1978" and 

“Orders made under Section 20(4) (b) of the Universities 

Act No. 16 of 1978” which were referred to the said 

Committee.   
 
වභළමම්වය මත ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
ெதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගු ඉරළ්ද වික්රමරත්න මශතළ (මුදේ රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண - றற இரஜரங்க 

அமச்ெர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

ගරු කථහනහඹකතුභනි,  ඵරලක්ිනඹ පිළිඵ අංිකක ීකක්ණ 

කහයක බහ දත දඹොමු කයන රද, 

(i) 2015 ර්ඹ වහ ඛනිජ දතල් ම්ඳත් ංර්ධන 
භහතයහංලදේ හර් කක කහර්ඹ හධන හර්තහ; 

(ii) 2015 ර්ඹ වහ ශ්රී රංකහ ඳයභහණුක ඵරලක්ින නිඹහභන 
බහදේ හර් කක හර්තහ;  ව 

(iii) 2013 ර්ඹ වහ ශ්රී රංකහ සුනිතය ඵරලක්ින ධිකහරිදේ 
හර් කක හර්තහ 

ම්ඵන්ධදඹන් ව නකී කහයක බහදේ හර්තහ  ඵරලක්ිනඹ 
පිළිඵ අංිකක ීකක්ණ කහයක බහදේ බහඳිනතුභහ දනුදන් 
භභ ඈදිරිඳත් කයමි.  

 
වභළමම්වය මත ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
ெதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
මඳත්වම් 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
 

ගු ලව්දත අලුවිශළමර් මශතළ (කෘෂිකර්ම රළජය 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ெந் அலுறயரம - கத்தரறல் இரஜரங்க  

அமச்ெர்) 

(The Hon.Wasantha Aluvihare - State Minister of 
Agriculture) ** 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, මුල්දල්රිඹහ න නගයඹ, ල්දඳොර, 

සුදම්ධ භහත, ංක 29/1 දයන සථහනදඹහි ඳදිංචි 
ඩබ්ලිේ.පී.ඒ.නස. ගඹහන් භවතහදගන් රළබුණු දඳත්භක් භභ 
පිළිගන්මි.  

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු හලින්ද දිහනහඹක භළිනතුභහ. - ඳළමිණ නළත. 
 

ගු රංජිත් අලුවිශළමර් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்ெறத் அலுறயரம) 

(The Hon. Ranjith Aluvihare) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, හර දකෝට්දට්, ඹටිළවළය, ංක 244 

'ඒ' දයන සථහනදඹහි ඳදිංචි නස.පී.ඩී. යලරිල් විදේයත්න 
භවතහදගන් රළබුණු දඳත්භක් භභ පිළිගන්මි. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ප්රන්න යණවීය භළිනතුභහ. - ඳළමිණ නළත. 

 
ගු මුජිබුර් රහුමළ්ද මශතළ  
(ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳවත වන් දඳත්ම් දදක 
පිළිගන්මි. 

(1) හේදු, භළරෆගභ, ගුණිනරක ත්ත, ංක 14 දයන 
සථහනදඹහි ඳදිංචි බී.ඩී.බී.අර්. භයනහඹක භවතහදගන් 
රළබුණු දඳත්භ; ව 

(2) යහගභ, කළන්දලිඹේදඳහලු, ංක 186/ඒ දයන සථහනදඹහි 
ඳදිංචි ඉ.නම්. ගහමිණී ඵංඩහය භවතහදගන් රළබුණු දඳත්භ. 

 
ඉදිරිඳත් කරන ද මඳත්වම්  මශජන මඳත්වම් ිළිතබ කළරක 

වභළල  ඳෆලරිය යුතු යයි නිමයෝග කරන  දී. 
ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்கமபப் ததரதுதக் குளவுக்குச் ெரட்டக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුු 

றணரக்களுக்கு ரய்தோன றமடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
බදුේ දිවහත්රික්කමස වංලර්ත ත බවහ නෆලතුම් මඳ ෂ 

වංඛයළල : විවහතර 
ததுமப ரட்டத்றல் அதறறதத்ற தெய்ப்தட்ட 

தஸ் ரறப்தை றமனங்கள்: றதம் 
 BUS TERMINALS DEVELOPED IN BADULLA DISTRICT: 

DETAILS  

   1125/’16 

4. ගු චමි්දද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றமஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඳශහත්  බහ  වහ  ඳශහත්  ඳහරන භහතයතුභහදගන් ආස 
ප්රලසනඹ - (2) : 

() (i) ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන භහතයහංලදේ 
ප්රිනඳහදන භත, 2010 ර්දේ යලට දම් දක්හ 
ඵදුල්ර දිසත්රික්කඹ තුශ ංර්ධනඹ කයනු රළබ 
ඵස නළතුම්දඳොශ  ංඛයහ දකොඳභණද; 

 (ii) ංර්ධනඹ කයනු රළබ ඵස නළතුම්දඳොශර 
නම් කදර්ද; 
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 (iii) නක් නක් ඵස නළතුම්දඳොශ වහ විඹදම් කයනු 
රළබ මුදල් ප්රභහණඹ දන් දන් ලදඹන් 
කදර්ද; 

 (iv) යහඳෘිනඹට ආතුශත් කිමටභට දඹෝජිත ඵදුල්ර 
දිසත්රික්කදේ දසු ඵස නළතුම්දඳොශල් 
කදර්ද; 

 ඹන්න නතුභහ දභභ බහට දන්න්දනහිද? 

(අ) දනො නදේ නම්, ඒ භන්ද? 
 

ரகர ெமதகள் ற்தம் உள்ளூரட்ெற அமச்ெமக் 

மகட்ட றணர: 

(அ) (i) ரகர ெமதகள் ற்தம் உள்ளூரட்ெற 

அமச்ெறன் றற ற்தரடுகபறன் கலழ், 2010ஆம் 

ஆண்டு தொல் இற்மநம ததுமப 

ரட்டத்றதள் அதறறதத்ற தெய்ப்தட்டுள்ப 

தஸ் ரறப்தை றமனங்கபறன் ண்றக்மக ரது; 

 (ii) அதறறதத்ற தெய்ப்தட்டுள்ப  தஸ் ரறப்தை 

றமனங்கபறன் ததர்கள் ரம; 

 (iii) எவ்தரத தஸ் ரறப்தை றமனத்துக்கும் 

தெனறடப்தட்டுள்ப றறத்தரமக தவ்மநரக 

ரது; 

 (iv) கதத்றட்டத்றதள் உள்படக்குற்கு 

உத்மெறக்கப்தட்டுள்ப ததுமப ரட்டத்றன் 

மண தஸ் ரறப்தை றமனங்கள் ரம; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of bus terminals in the Badulla 

District which were developed from 2010 
up to now on the allocations of the Ministry 
of Provincial Councils and Local 

Government; 

 (ii) the names of the bus terminals which were 

developed; 

 (iii) the amount of money spent on each bus 

terminal separately; and 

 (iv) the other bus terminals in the Badulla 

District which are proposed to be included 
in the project? 

(b) If not, why? 
 

ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ (ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர - ரகர ெமதகள் ற்தம் 

உள்ளூரட்ெற அமச்ெர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, නභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දභදේයි. 

() (i) ඵස නළතුම්දඳොශ ංඛයහ 02කි. 

 (ii) මීගවකිවුර ප්රහදේශීඹ බහ - මීගවකිවුර ඵස 
නළතුම්දඳොශ 

  වපුතදල් ප්රහදේශීඹ බහ - දිඹතරහ ඵස 
නළතුම්දඳොශ 

(iii)   
 

 

 (iv)  ඵදුල්ර දිසත්රික්ක දේ ංර්ධනඹ කිමටභට  දඹෝජිත 
ඵස නළතුම් දඳොශල් නළත.  

(අ) ඵස නළතුම් දඳොශ ංර්ධනඹ ම්ඵන්ධ දඹෝජනහ / 
ඈල්ලීම් භහතයහංලඹ දත ඈදිරිඳත් වී නළින නිහ. 

 
ගු චමි්දද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றமஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු ආභිනතුභනි, පිළිතුය ළඳයීභ දනුදන් ඔඵතුභහට 
දඵොදවොභ සතුිනන්ත නහ.  ගරු ආභිනතුභනි, ඔඵතුභහත්, පිත් 
දන්නහ, ප්රහදේශීඹ ම්ඵන්ීකයණ කමිටුර ව දිසත්රික් 

ම්ඵන්ීකකයණ කමිටුර ක්රිඹහකහ රිත්ඹ, ඹන්ත්රණඹ යලේධ න 
අකහයඹ ම්ඵන්ධදඹන් සදේල කටයුතු භහතයහංලදඹන් 
6/2017 දයන චක්රදල්ඛඹ නිකුත් කශ ඵ. ඔඵතුභහ වන් කය 

ිනදඵන, ඒ කර්භහන්තරට දඹදදන ඔඵ භහතයහංලදේ මුදල් 
යලඹල්ර ම්ඵන්ධදඹන් භහ දන්නහ ඳරිදි නභ චක්රදල්ඛඹට නු 
දහශ ප්රහදේශීඹ ම්ඵන්ීකකයණ කමිටු තුශ හකඡාඡහ කයරහ, 
ඒහ නිළරැදි නම් නුභත කයරහ, ඒහ ක්රිඹහත්භක විඹ යුතුයි. 

භදේ ඳශමුන තුරු ප්රලසනඹ දභඹයි. ඳශහත් බහ යලඹල්ර නදවභ 
නළත්නම් උ ඳශහත් බහත්, 6/2017 චක්රදල්ඛඹ නු ඔඵ 
භහතයහංලදඹන් ඹන මුදල් පිළිඵ කටයුතු කය ිනදඵනහද?   

 
ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ ඒ චක්රදල්ඛඹ පිළිඵ රකහ 
ඵරහ ඒ ම්ඵන්ධදඹන් ඊත්තයඹක් දදන්නම්. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දවොයි. දදන තුරු ප්රලසනඹ වන්න, ගරු භන්ත්රීතුභනි. 

 
ගු චමි්දද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றமஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ආත්තටභ දම් ගරු බහදේ යලටින භළින 

ආභිනතුභන්රහ යලඹලු දදනහදේභ තට චක රදල්ඛ  රළදඵනහ. 

නතදකොට ඒ චක්රදල්ඛ නු කටයුතු කිමටභට ඔඵතුභන්රහ 
ඵළඳී යලටිනහ. අණ්ඩුක්රභ යසථහදේ VI ළනි ඳරිඡාදේදදේ 

වන් දනහ, අණ්ඩුක ළඩ පිළිදශ වහ ක්රිඹහත්භක විඹ 
යුත්දත් ඔඵතුභහ, ජනහධිඳිනතුභහ, ගභළිනතුභහ ව භහතය 
භණ්ඩරඹත්, දසු යහජය නිරධහරින් යලඹලුභ දදනහ කිඹරහ. ඒ 

නු කටයුතු කිමටභ වහ තභයි සදේල කටයුතු භහතයහංලඹ 
ඔඹ චක්රදල්ඛඹ නිකුත් කදශේ.  

මීගවකිවුර 

ප්රහදේශීඹ 

බහ 

මීගවකිවුර ඵස 

නළතුම් දඳොශ 

රු. 22,750,512.00 (ඳශහත් 

බහ ව ප්රහදේශීඹ ංර්ධන 

භහතයහංලඹ භ්න්) 

වපුතදල් 

ප්රහදේශීඹ 

බහ 

දිඹතරහ ඵස 

නළතුම් දඳොශ 

රු. 1,632,767.74 (ඳශහත් 

බහ ව ඳශහත් ඳහරන 

භහතයහංලඹ භ්න්)  රු. 
179,260.40 (ප්රහදේශීඹ බහ 

දඳොදු යමුදල් භ්න්) 

1225 1226 



ඳහර්ලිදම්න්තු 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, දළන් දම් චක්රදල්ඛඹ ගරු ආභිනතුභහ 
ඈදිරිඳත් කයනහ කිේහ දන්? නභ නිහ දභඹ ඔඵතුභහට 
ඈක්භනින් රඵහ දදන්න පුළුන්. 

 

ගු චමි්දද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றமஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

දම් ඈදිරිඳත් කයන්න වදන්දන් චක්රදල්ඛඹ දනොදයි. භහ 
වන් කයන්න ඹන්දන් දභඹයි. නතුභහ දම් චක්රදල්ඛඹ 
ඳරිශීරනඹ කයරහ ඊත්තයඹ දදනදකොට දඵෝධ කය ගත යුතු 

තත් කහයණහ රැක් ිනදඵනහ.  

භහ ශඟ ිනදඵනහ, 2017.07.23 දිනළින ලිපිඹක්. දභතුභහදේ 
භහතයහංලදඹන් උ ඳශහත් බහට රුපිඹල් මිලිඹන 40ක් 
ඹනහ. රුපිඹල් මිලිඹන 40ක් ඹන්දන් ඵණ්ඩහයදර අනදේ 
ළඩ කටයුතුරට. භභ ඵණ්ඩහයදර අන ංවිධහඹකයඹහ ව 

ප්රහදේශීඹ ම්ඵන්ීකකයණ කමිටුදේ භ බහඳිනයදඹක්. දභතුභහ 
රුපිඹල් මිලිඹන 40ක් ඹන්දන් ඳහයල් ව ඵස නළතුම්දඳොශ 
ආතුළු ඔඹ කිඹන ඈදි කිමටම් විසක් වහයි. නභ මුදර ඹහ 

ිනදඵන්දන් භහතයහංලදේ ෘජු නුභළින ඹ ඹටදත්. ගරු 
කථහනහඹකතුභනි, නතදකොට භට ිනදඵන ප්රලසනඹ දම්කයි. භහ 
නිදඹෝජනඹ කයන ප්රහදේශීඹ ම්ඵන්ීකකයණ කමිටු තුශ විවිධ 

භහතයහංලලින් රළ යඹ යුතු මුදල්රට දභභ කර්භහන්ත වහභ 
ආසතදම්න්තු කහ මුල්ගර තඵහ අයම්බ කයන්නයි සථහ 
රහ ිනබුදණ්. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ කිඹන්දන් ඳශහත් බහ? 
 

ගු චමි්දද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றமஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

නළවළ, ප්රහදේශීඹ ම්ඵන්ීකකයණ කමිටුට විවිධ 
භහතයහංලලින් මුදල් නනහ. විභධයගත යමුදල් ද නනහ. භට 

ප්රහදේශීඹ ංර්ධන භහතයහංලදඹනුත් මුදල් රළදඵනහ. ඒ කිඹන 
කහයණඹ දදළයඹක් යලේධ වුණු නිහ තභයි, සදේල කටයුතු 
භහතයහංලදඹන් ලිපිඹක් නන්දන් ය ළදගත් කහයණඹ 

ප්රහදේශීඹ ම්ඵන්ීකකයණ කමිටු තුශ හකඡාඡහ කශ යුතුයි 
කිඹරහ. ඒක අණ්ඩුක්රභ යසථහටත් ඵළ දනහ, ගරු 
කථහනහඹකතුභනි. 

නදේ දනොවී, ගරු ආභිනතුභහදේ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ව 
ආභිනතුභහ, ඳශහත් බහදේ ප්රධහන ආභිනතුභහ ව භහතයතුභහදේ 
කහර්ඹ භණ්ඩරඹ , ප්රහදේශීඹ බහදේ, භව නගය බහදේ නිරධහරින් 
කිඹන යලඹලුදදනහභ ඒ චක්රදල්ඛඹට ඳටවළනි කටයුතු කයනහ. 
ඒ නිහ තභයි දම් ඳළවළදිලි කිමටභ භභ දම් ඳහර්ලිදම්න්තුදේ 
කයන්දන්.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ගළන නතුභහ ධහනඹ දඹොමු කයනහ, ගරු භන්ත්රීතුභනි.  
 

ගු චමි්දද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றமஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

දම්ක ළදගත් කහයණඹක්, ගරු කථහනහඹකතුභනි. 

විදලේදඹන්භ භභ දකින විධිඹට; භට දත්දයන විධිඹට දප් 

අණ්ඩුක්රභ යසථහ ඊල්රංඝනඹ කයනහ කිඹන්දන් නඹට 

විරුේධ, ඳටවළනි කටයුතු කයනහ කිඹන්දන් යදක්. දම් යදට් 
මටිනඹක් ිනදඵනහ. ඔවුන් ඒ මටිනඹ නු කටයුතු කය නළවළ, ගරු 
ආභිනතුභනි.  6/2017 චක්රදල්ඛඹට ඳටවළනි කටයුතු කිමටභ තුශ, 
අණ්ඩුක්රභ යසථහ ඊල්රංඝනඹ කිමටභ තුශ ඳශහත් ඳහරන 

ආභිනතුභහට ව ප්රධහන ආභිනතුභහට විරුේධ ගත වළකි පිඹය 
කුභක්ද?  

 
ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ කිඹන ඳරිදි චක්රදල්ඛඹක් 

ඊල්රංඝනඹ කශහද, නළේද කිඹහ භහ දොඹහ ඵරනහ. ඔඵතුභහ 
දභභ කරුණු ඈදිරිඳත් කිමටභ පිළිඵත් භභ ඔඵතුභහට සතුිනන්ත 
දනහ. ඒ ම්ඵන්ධ භභ දොඹහ ඵරහ නියල තීන්දු තීයණ 

ගන්නම්. ආභින දකදනකුට දවෝ කියලභ යජදේ නිරධහරිඹකුට 
අණ්ඩුක්රභ යසථහ ඊල්රංඝනඹ කයන්න ඵළවළ. ඒ හදේභ ඹම් 
චක්රදල්ඛඹක් ඊල්රංඝනඹ කය ිනදඵනහ නම්, ඒ ගළනත් දොඹහ 

ඵරහ ඒ ම්ඵන්ධදඹන් ලය තීන්දු තීයණ ගන්නම්.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ආභිනතුභනි, ඔඵතුභහ ඈතහ ඈක්භනින් ඒ ගළන හර්තහ 
කයන්න. වරි දන්, ගරු භන්ත්රීතුභනි. දම් ගළන දළන් විහදඹකට 
ඹන්න ඕනෆ නළවළ. ඔඵතුභහදේ ඈල්ලීභ කයන්න.  

 
ගු චමි්දද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றமஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ආත්තටභ ෆභ දිනකභ භහ භතු කයන 
ප්රලසනඹක දී ගරු ආභිනතුභහ  "දොඹහ ඵරනහ." ව "ඒ පිළිඵ 
හර්තහක් ඈදිරිඳත් කයනහ." කිඹන කහයණඹ තභයි ඔඵතුභහට 

පිළිතුය ලදඹන් දුන්දන්. මීට දඳයත් ප්රලසන විලහර ංඛයහකට  ඒ 
පිළිතුය නතුභහදගන් රළබුණහ. නමුත්, විභසීභක් කශහ දවෝ දොඹහ 
ඵරන්නම් කිඹන කහයණඹ පිළිඵ ද දම් දභොදවොත 

නතුරුත් ගරු ආභිනතුභහදගන් නළත භහ දළනුත් දරහ නළවළ, 
ගරු කථහනහඹකතුභනි.  

 
ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහදේ  දචෝදනහට දහශ දල්ඛන 
ලිඛිත භට ඈදිරිඳත් කයන්න.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ද ඳහර්ලිදම්න්තුදේදී ආහුහ දන්, ගරු ආභිනතුභනි.  

 
ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ඒ වපු ප්රලසනඹ ම්ඵන්ධදඹන් භභ දොඹහ ඵරන්නම්. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දවොයි, ඒක නිහර්ඹදඹන්භ කශ යුතුයි.  
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ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ භහඹක් ආතුශත ඔඵතුභහට 
හර්තහකුත් රඵහ දදන්නම්. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දවොයි. Within one month දදන්න.  ඳසුගිඹ ඒහ 

ම්ඵන්ධදඹන් දනොදයි, දම් ම්ඵන්ධදඹන් භහඹක් ආතුශත 
හර්තහක් ඈදිරිඳත් කයන්න. 

 

ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහදේ දචෝදනහ ම්ඵන්ධදඹන්- 
 

ගු චමි්දද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றமஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භට විනහඩිඹක කහරඹක් දදන්න. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දවොයි, විනහඩිඹක කහරඹක් දදන්නම්. දභොකක්ද, කිඹන්න 

ිනදඵන්දන්? ගරු ආභිනතුභහ දඳොදයොන්දු වුණහ, භහඹක් ආතුශත 
හර්තහක් ඈදිරිඳත් කයනහ කිඹරහ. 

 

ගු චමි්දද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றமஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, දිසත්රික් ම්ඵන්ීකකයණ කමිටු තුශදී 

පි විලහර ඳවසුතහකට ඳත් වුණහ. උ ඳශහත් ප්රධහන 
ආභිනයඹහ භ බහඳිනයඹහ වළටිඹට දනක් ඳළත්දත් හඩි 
වුණහ. දවතුන්න අණ්ඩුක්රභ යසථහ ංදලෝධනඹ නු, ඒ 
චක්රදල්ඛඹ ඳරිදි කටයුතු කයන්න නතුභහ නකඟ නළවළයි කිඹන 

කහයණඹ තභයි වන් කදශේ.  දවට නිේදහ යලඹලු ඳශහත් 
බහරට දභඹ ගිඹහභ, දම් අණ්ඩුදේ ඹන්ත්රණඹ ක්රිඹහත්භක 
කිමටභ වහ දභඹ ඵරඳහනහ. ඒ නිහ තභයි දම් ළදගත් ප්රලසනඹ 

ඈදිරිඳත් කදශේ. යලඹලු ඳශහත් බහර ප්රධහන ආභිනරු දම් තීන්දු 
ගත්දතොත්, දම් භසත ඳහර්ලිදම්න්තු නිදඹෝජනඹ කයන භළින 
ආභිනරු ක්රිඹහත්භක කයන දම් ළඩ පිළිදශ යලඹල්ර කර්භණය 

දනහ. ඒ නිහ දම් ගළන දවොඹරහ ඵරන්න දනොදයි, දම් න 
විට ක්රිඹහත්භක දන්නයි ඕනෆ.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දවොයි. ගරු ආභිනතුභනි, ඔඵතුභහ ඉශඟ ඳහර්ලිදම්න්තු ළයල 

හයදේදී නභ හර්තහ රඵහ දදන්න. 
 

ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භව ආභිනරුන්දේ ක්රිඹහ කරහඳඹ 
ම්ඵන්ධදඹන් දචෝදනහක් දම් ඳහර්ලිදම්න්තුදේ නළඟුහ නම්, 

භට අණ්ඩුකහයතුභහ දළනුත් කිමටභක් කයන්න පුළුන්. 
අණ්ඩුකහයතුභහ නියල තීන්දු ගනියි. වළඵළයි දභතුභහ දිගින් දිගටභ 
උ ඳශහත් බහදේ භව ආභිනතුභහ ගළන දචෝදනහ නඟනහ. 

වළඵළයි ඔඵතුභහ දන්නහ, භභත් දන්නහ, දවතුන්න අණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ංදලෝධනඹ ඹටදත් ඒ ඵරඹ විභධයගත දරහ ිනදඵන 

ඵ. අණ්ඩුකහයතුභහට නියල තීන්දු තීයණ ගන්න පුළුන්. ගරු 
භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ව භට දළනුත් කිමටභක් ඳභණයි කයන්න 
පුළුන්. ගරු කථහනහඹකතුභනි, දභතුභහ මටිනඹ ගළන වරිඹහකහය 
දනොදළනුත්වීභ භදේ ළරැේදක් දන්න ඵළවළ. වළඵළයි දභතුභහ 

ද ඈදිරිඳත් කයපු කහයණහ ම්ඵන්ධදඹන් භභ දොඹහ ඵරහ 
භහඹක් ආතුශත ඔඵතුභහට හර්තහක් රඵහ දදන්නම්.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දවොයි. පුළුන් නම් ඉශඟ ඳහර්ලිදම්න්තු ළයල හයදේදී 

හර්තහක් රඵහ දදන්න. 

 
ගු චමි්දද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றமஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භට  විනහඩිඹක්  රඵහ දදන්න. දභතුභහ 
මටිනඹ ම්ඵන්ධ ජනහධිඳින ඊඳදේලකයදඹක්; දම් යදට් ගකි 
යුතු මටිනඥයදඹක්. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පි දම්ක දභතළනින් ඈය කයමු. නතුභහ දඳොදයොන්දුක් 
දුන්නහ දන්, ගරු භන්ත්රීතුභනි.   

 
ගු චමි්දද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றமஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

නතුභහ භට ඳවහ න විධිඹට කථහ කශහ. ඒ පිළිඵ කථහ 
කයන්න භට සථහක් දදන්න. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දභොකක්ද ඳවහඹ? ඳවහ කිමටභක් භට දඳනුදණ් නළවළ. 

 
ගු චමි්දද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றமஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මුදල් කශභනහකයණඹ පිළිඵ කහයණඹ- [ඵහධහ කිමටම්] 

 
ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

නළවළ, භහ නදවභ කිේදේ නළවළ. 

 
ගු චමි්දද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றமஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

දවතුන්න අණ්ඩුක්රභ යසථහ ම්ඵන්ධ භහ කථහ 

කයනහ දනොදයි, ගරු කථහනහඹකතුභනි. වළඵළයි, 6/2017 
චක්රදල්ඛඹ දම් යදට් ෆභ යලඹලු දදනහදේභ පර ප්රදඹෝජනඹ 
වහ තභයි ප්රහදේශීඹ ම්ඵන්ීකකයණ කමිටුදනුත් දඹොමු 

කයන්දන්. භභ ඒ චක්රදල්ඛඹ කිඹහ ිනදඵනහ. ගරු ආභිනතුභනි, 
භභ මටිනඹ දනොදන්නහ වුණත්  ඒ මටිනඹ නු කටයුතු කයන්න 
කිඹන නක තභයි භහ කිඹන්දන්. ඔඵතුභහ තභ ඒ චක්රදල්ඛඹ 

කිඹරහත් නළවළ. 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි,- 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දවොයි, භභ ඔඵතුභන්රහ දදදදනහටභ සථහ දුන්නහ. ගරු 
ආභිනතුභනි, ඉශඟ ඳහර්ලිදම්න්තු ළයල හයදේදී හර්තහ ඈදිරිඳත් 
කයන්න.  

 

ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, දඳොඩි ඳළවළදිලි කිමටභක් වහ භට 
විනහඩිඹක් දදන්න. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දළන් ඳළවළදිලි කිමටම්රට දදදදනහටභ මිනිත්තු මිනිත්තු 
ඵළගින් දීරහ කහරඹ දඵොදවෝ දයින් ගත වුණහ. ත ළඩ කටයුතු 
යහිකඹක් ිනදඵනහ. ගරු ආභිනතුභනි, ඉශඟ ඳහර්ලිදම්න්තු ළයල 
හයදේදී නභ හර්තහ ඈදිරිඳත් කයන්න ඔඵතුභහට යුතුකභක් 
ිනදඵනහ. 

 

ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, දභතුභහ චක්ර දල්ඛඹක් ගළන වන් 
කශහ. භභ ඒ චක්රදල්ඛඹ ඵරරහ- [ඵහධහ කිමටම්] දභොකද, භට දම්  
චක්ර දල්ඛ ංක කිඹරහ ඒ නු කටයුතු කයන්න ඵළවළ.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දවොයි, භට දත්දයනහ. 
 

ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

දභතුභහ  චක්රදල්ඛ ංක ගළන කථහ කයරහ ඒහ කයන්දන් 

නළවළ කිඹරහ ඈදිරිඳත් කයන්න නඳහ.  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ආභිනතුභනි, ඔඵතුභහ ඉශඟ ඳහර්ලිදම්න්තු ළයල හයදේදී 

හර්තහ ඈදිරිඳත් කයන්න. That is all.  

 

මකෝරමේඳත්තු, බ හිර ඕඩ්ඩමළලඩි ප්රළමේශීය 
මේකම් මක ට්ඨළවය: විවහතර  

மகரமபப்தற்த ஏட்டரடி மற்குப் தறமெ 

தெனரபர் தறரறவு: றதம் 
ODDAMAVADI WEST DIVISIONAL SECRETARY'S DIVISION OF 

KORALEPATTU: DETAILS 

     1146/'16 

5. ගු එම්. එච්. එම්. වේමළ්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். ெல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman)  

සදේල කටයුතු භහතයතුභහදගන් ආස ප්රලසනඹ - (4) : 

() (i) භඩකරපු දිසත්රික්කදේ, දකෝයදල්ඳත්තු ඵටහිය 
ඕඩ්ඩභහඩි ප්රහදේශීඹ දල්කම් දකොට්සහඹ 
පිහිටුන රද දිනඹ කදර්ද; 

 (ii) ඒ ම්ඵන්ධදඹන් නිකුත් කයන රද ගළට් 
නිදේදනදේ පිටඳතක් බහගත කයන්දන්ද; 

 (iii) නභ ප්රහදේශීඹ දල්කම් දකොට්සහඹ භ්න් 
අයණඹ න ම්පර්ණ භූමි ප්රභහණඹ 
දකොඳභණද; 

 (iv) නහි ග්රහභ නිරධහරි ම් ංඛයහ දකොඳභණද; 

 (v) නභ ග්රහභ නිරධහමට ම්ර නිර ංක වහ නහභඹන් 
කදර්ද; 

 ඹන්න නතුභහ දභභ බහට දන්න්දන්ද? 

(අ) (i) නභ ප්රහදේශීඹ දල්කම් දකොට්සහඹ පිහිටුවීදම්දී 
නිර ලදඹන් සීභහ නිර්ණඹ කිමටභක් යලදුවී ිනදබ්ද; 

 (ii) නදේ නම්, ඒ පිළිඵ විසතය කදර්ද; 

 ඹන්නත් නතුභහ දභභ බහට දන්න්දන්ද? 

(ආ) (i) නකී ප්රහදේශීඹ දල්කම් කහර්ඹහරඹ ඹටදත් ආින 
ග්රහභ නිරධහරි ම් තරින් කියලඹම් භක/
ම්ර ඳරිඳහරන කටයුතු දවෝ දභදවඹවීම් 
දනත් ප්රහදේශීඹ දල්කම් කහර්ඹහර භ්න් 
යලදුකයනු රඵන්දන්ද; 

  (ii) නදේ නම්, නභ ග්රහභ නිරධහරි ම්ර නහභඹ, නිර 
ංක ආතුළු විසතය ඈදිරිඳත් කයන්දන්ද; 

 ඹන්න නතුභහ වන් කයන්දන්ද?  

(ඇ) දනො නදේ නම්, ඒ භන්ද?  
 
உள்ரட்டலுல்கள் அமச்ெமக் மகட்ட றணர:  

(அ) (i) ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றன் மகரமபப்தற்த 

ஏட்டரடி மற்கு தறமெ தெனரபர் தறரறவு 

ரதறக்கப்தட்ட றகற ரதன்தமத்ம்; 

 (ii) அது தரடர்தரக தபறறடப்தட்ட ர்த்ரணறப் 

தத்றரறமகறன் தறறதரன்மந ெமதறல் 

ெர்ப்தறப்தரர ன்தமத்ம்; 

 (iii) அப்தறமெ தெனரபர் தறரறறன் தோனம் 

உள்படக்கப்தடும் தரத் றனப் தப்தபவு 

வ்பவு ன்தமத்ம்; 

 (iv) அறலுள்ப கறர அலுனர் தறரறவுகபறன் 

ண்றக்மக த்மணதன்தமத்ம், 

 (v) அக்கறர அலுனர் தறரறவுகபறன் 

உத்றமரகதர் இனக்கங்களும் ததர்களும் 

ரமதன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) அப்தறமெ தெனரபர் தறரறமத் 

ரதறக்கும்மதரது உத்றமரக தர்ரக 

ல்மனகமப றர்றத்ல் மடததற்தள்பர 

ன்தமத்ம்; 

 (ii) ஆதணறல், அது தற்நற றதங்கள் 

ரமதன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) (i) அப்தறமெ தெனகத்றற்குரற கறர அலுனர் 

தறரறவுகபறல் மதம் தறரறறன்/தறரறவுகபறன் 

றதரக டடிக்மககள் அல்னது 

தரறற்தரடுகள் மத தறமெ தெனகங்கபறன் 

தோனம் மற்தகரள்பப்தடுகறன்நணர 

ன்தமத்ம்; 

 (ii) ஆதணறல், அக்கறர அலுனர் தறரறவுகபறன் 

ததர்கள், உத்றமரகதர் இனக்கங்கள் 

உள்பறட்ட றதங்கமப ெர்ப்தறப்தரர 

ன்தமத்ம்; 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) இன்மநல், ன்? 
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asked the Minister of Home Affairs: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the date on which the Oddamavadi West 

Divisional Secretary's Division of 

Koralepattu in the Batticaloa District was 

established; 

 (ii) whether he will table a copy of the Gazette 

Notification issued in this regard; 

 (ii) what total extent of land area is covered by 

that Divisional Secretary's Division; 

 (iii) how many Grama Niladhari Divisions are 

located in the Division concerned; and  

 (iv) what the official codes and names of such 

Grama Niladhari Divisions are? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether an official delimitation mission has 

taken place in establishing that Divisional 

Secretary's Division; and  

 (ii) if so, what its details are? 

(c) Will he state- 

 (i)  whether administration or other operations 

of any of the Grama Niladhari Divisions 

falling under the Divisional Secretary's 

Division concerned are currently handled 
by some other Divisional Secretariats; and 

 (ii) if so, whether he will submit the names and 

official codes of such Grama Niladhari 

Divisions? 

(d) If not, why?  

 
ගු ලජිර අමේලර්ධන මශතළ (වහලමේ ක යුතු 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு  ஜற அமதர்ண - உள்ரட்டலுல்கள் 

அமச்ெர்) 

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ප්රලසනඹට පිළිතුය දභදේයි. 

() (i) 1997.05.29 

 (ii) ඔේ. ගළට් ඳත්රදේ පිටඳතක් වභළගත* කයමි. 

 (iii) .කි.මි. 19.79කි. 

 (iv) 08කි. 

 (v)  

  

නු 

ංකඹ 

ග්රහභ නිරධහරි ම් නිර 

ංකඹ 
01 මීයහඕදඩයි (මුසලිම්) ඵටහිය 207 

02 භහන්දචෝරයි 207 ඒ 

03 මීයහඕදඩයි (මුසලිම්) නළ දඟනහිය 207 බී 

04 ඔඩ්ඩභහඩි දකොට්සහ ංක 03 208 

05 ඔඩ්ඩභහඩි දකොට්සහ ංක 01 දකුණ 208 බී 

06 ඔඩ්ඩභහඩි දකොට්සහ ංක 01 ඊතුය 208 බී/2 

07 ඔඩ්ඩභහඩි දකොට්සහ ංක 02 208 සී 
08 දප්ඳර් ටවුන් 210 බී 

(අ) (i)   ඔේ. සීභහ නිර්ණඹ කිරිභක් කය ආත. 

 (ii) දභභ ප්රහදේශීඹ දල්කම් කහර්ඹහරඹ වහ 
2002.05.24ට දඳය ඳළළින ග්රහභ නිරධහරි ම් 
14ට දහශ, ංක 983 දයන 1997 ජලි 4ළනි 
යලකුයහදහ දින නිකුත් කයන රද ගළට් ඳත්රඹ භ්න් 
සීභහන් වන් කය ආත. (ගළට් ඳත්රදේ පිටඳත 
බහගත කය ආත.)    

  නමුත්, 2002.05.24ට ඳසු දභභ ග්රහභ නිරධහරි 
ම් 14, ග්රහභ නිරධහරි ම් 8ක් ඵට 
ඳරිර්තනඹ වී ආත.   

(ආ) (i) ඔේ. 

 (ii) ඔේ.     

 

(ඇ) දහශ දනොදේ.  
 

ගු එම්. එච්. එම්. වේමළ්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். ெல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳශමුළනි තුරු ප්රලසනඹ 

වන්නම්. දඵොදවෝ ප්රහදේශීඹ දල්කම් දකොට්සහරට නුයුක්ත 
කයන රද ග්රහභ නිරධහරි ම් දනත් ප්රහදේශීඹ දල්කම් කහර්ඹහර 

භ්න් ඳහරනඹ න සබහඹක් දඳදනන්නට ින දඵනහ. 
විදලේදඹන් භඩකශපු දිසත්රික්කදේ දභභ තත්ත්ඹ ඳිනනහ. 
ඒකට දවේතු දභොකක්ද?   

 

ගු ලජිර අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஜற அமதர்ண) 

(The Hon. Wajira Abeywardana)  
ගරු භන්ත්රීතුභනි, කහයණහ දදකක් ිනදඵනහ. නකක් තභයි, 

නභ ප්රදේලදේ භූදගෝලීඹ පිහිටිභ නු භවය ග්රහභ නිරධහරි ම් 
නකතු කය ිනබීභ. ඒ නක්කභ ඳසුගිඹ යජඹ වියලන් 2012 දර්  
සීභහ නිර්ණ කමිටු ඳත් කය, 2014 දර් නහි ළඩ කටයුතු 

න් වුණත් දවේතු කිහිඳඹක් භත නඹ ගළට් ඳත්රදේ ඳශ කයරහ 
නළවළ. ඳනත නු වුරුදු 5කට යක් සීභහන් දනස කිමටදම් 
ඵරඹ සදේල කටයුතු භහභහතයහංලඹ තු ිනදඵනහ.  

ඒ නු ර් 5කට යක් රළදඵන ඵරඹ දභභ 2017 
ර්දේදී කයන්න නම්දරහ ිනදඵනහ. දළනට පි නභ කමිටු 
ඳත් කිමටභට කටයුතු කයදගන ඹනහ. 2012 සීභහ මටර්ණ ගත්තහභ, 

යදට් භවය තළන්ර ිනදඵන ඹම් ඹම් ඒහ පිළිගත වළකි 
ිනදඵනහ. ඒ හදේභ පිළිගත දනොවළකි කහයණහත් ිනදඵනහ, 
කියලභ දේලඳහරන ඳක්ඹක දවෝ ගදම් කියලභ ංවිධහනඹක 

නිදඹෝජිකත්ඹ දනොභළින ගත් තීයණ නිහ. ඒ නු 2017 සීභහ 
මටර්ණඹන් වහ ගරු භන්ත්රීතුභහ වියලන් නභ ප්රදේලදේ දතොයතුරු 
ඈදිරිඳත් කදශොත්, ඳට ඹම් ඹම් නිළයදි කිමටම් කයරහ දදන්න 

පුළුන්. 

නු 

ංකඹ 

 ග්රහභ 

නිරධහරි 

භ 

     නිර 

ංකඹ 

ර්තභහනදේ දී ඳහරනඹ 

කයන ප්රහදේශීඹ දල්කම් 

කහර්ඹහරඹ 

01 කල්ලිඡාදචයි 210 ඒ දකොයදල්ඳත්තු - දකුණ 

(කියහන්) 

02 හවදන්රි 210      -නභ- 

03 ඩමුදනයි 210 ඒ 1     -නභ- 

04 ඔත්තුදඡානයි 210 ඒ 2      -නභ- 

05 පනහනි 

ඵටහිය 

210 බී      -නභ- 

06 ිනඹහදඩ්ඩු

හන් 

210 ඉ දකෝයදල්ඳත්තු- භධයභ 

(හරඡාදඡානයි) 

1233 1234 

————————— 
*  පුවහතකළමස තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිදම්න්තු 

ගු එම්. එච්. එම්. වේමළ්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். ெல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ත නක තුරු ප්රලසනඹක් වන්න 

ිනදඵනහ. ගරු ආභිනතුභනි, භට භතක වළටිඹට හිටපු ග්රහභහතය 

යත්නයලරි වික්රභනහඹක භළිනතුභහ යහජය ඳරිඳහරන වහ සදේල 

කටයුතු භහතය ුරයදේ ඈන්නදකොට ඳහනම්ඵරභ කිඹරහ 

දකොමින් බහක් ඳත්කශහ. නහිදී තීයණඹ කදශේ, ඹම් ඹම් 

ප්රහදේශීඹ දල්කම් දකොට්සහ නළත කස කිමටභට ව ප්රහදේශීඹ 

දල්කම් දකොට්සහ ලුිනන් නම් කිමටභටයි. ආතළම් සථහරදී 

ප්රහදේශීඹ දල්කම් දකොට්සහර ග්රහභ නිරධහරි ම් භහරුකිමටභ 

නභ ඳහනම්ඵරභ හර්තහටත් ඳටවළනියි. දභභ ඳහනම්ඵරභ 

දකොමිදම් නිර්දේල භහතයහංලඹ වියලන් යලඹඹට 100ක් පිළිදගන 

ක්රිඹහත්භක කය ිනදඵනහද කිඹන ප්රලසනඹට භහ ගරු 

ආභිනතුභහදගන් ඳසු දවෝ ඊත්තයඹක් ඵරහදඳොදයොත්තු දනහ. 

 
ගු ලජිර අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஜற அமதர்ண) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, දභතුභහ කිඹපු කරුණ ගළන භට 

දඵෝධඹක් ිනදඵනහ. නමුත්, ප්රලසනඹ ිනදඵන්දන් 2007 සීභහ 

මටර්ණ හර්තහ ගළට් කයරහ පි පිළියදගන ිනදඵනහ. 2012 

නකත් පිළියදගන ිනදඵනහ. සීභහ මටර්ණඹන් පිළිඵ වුරුදු 

5කට යක් දොඹහඵරන්න පුළුන් කිඹරහ තභයි ඳනදත් වන් 

දන්දන්. ඊදහවයණඹක් වළටිඹට ඵළලුදොත්, දම් දභොදවොත න 

විට රංකහ තුශ ග්රහභ නිරධහරි ම් 14,022ක් නළවළ. දභොකද, 

ඊභහඔඹ නිහ ග්රහභ නිරධහරි ම් 25ක්, 30ක් ම්පර්ණදඹන්භ 

දනස දරහ ිනදඵනහ. 

ඒ නු, ය ඳයණ ළදගත් තීයණ යලඹල්රක් පි පිළිදගන 

ිනදඵන තදර් දම් ර්දේ නන ලුත් සීභහ නිර්ණඹත් නක්ක 

ඳට ඒ දනසකභ කයරහ දදන්න පුළුන්කභ ිනදඵනහ. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන ංක 6 - 1278/'16 - (4), ගරු නලින් ඵණ්ඩහය ජඹභව 
භවතහ. 

 
ගු නලි්ද බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ නභ ප්රලසනඹ වනහ. 

 
ගු රිවළඩ් බදියුදී්ද මශතළ (කර්මළ්දත ශළ ලළණිජ ක යුතු 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன் - மகத்தரறல் ற்தம் ரறத 

அலுல்கள் அமச்ெர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, නභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ භහ ින 
දදකක් කල් ඈල්රහ යලටිනහ. 

 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිීමම  නිමයෝග කරන දී. 
 

றணரம ற்தநரத றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

Question ordered to stand down. 

වබරගමුල ප්රධළන අමළතයලරයළ භළවිත කරන 
ලළශන : විවහතර 

ெப்கதொ தொனமச்ெர் தன்தடுத்தும் ரகணங்கள்: 

றதம் 
VEHICLES USED BY CHIEF MINISTER OF SABARAGAMUWA 

PROVINCE: DETAILS 
1586/’17 

12. ගු ව්දදිත් වමරසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு ெந்றத் ெெறங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

ඳශහත්  බහ  වහ  ඳශහත්  ඳහරන  භහතයතුභහදගන්  ආස 
ප්රලසනඹ - (2): 

() (i) 2015 ර්දේ යලට දම් දක්හ ඵයගමු ප්රධහන 
භහතයයඹහ බහවිතහ කයන හවන ංඛයහ 
දකොඳභණද; 

 (ii) නභ නක් නක් හවනදේ ර්ගඹ වහ ංකඹ කදර්ද; 
 (iii) නභ නක් නක් හවනදේ නඩත්තු කටයුතු වහ 

ළඹ කශ මුදල් ප්රභහණඹ හර් කක දන් දන් 
ලදඹන් කදර්ද; 

 (iv) ප්රධහන භහතයයඹහ වියලන් හවන බහවිතහක් 
යලදුකය ආත්නම්, ඒ ම්ඵන්ධ භහතයහංලඹ ගනු 
රඵන පිඹය කදර්ද; 

 ඹන්න නතුභහ දභභ බහට දන්න්දන්ද? 

(අ) දනො නදේ නම්, ඒ භන්ද? 
 

ரகர ெமதகள் ற்தம் உள்ளூரட்ெற அமச்ெமக் 

மகட்ட றணர: 

(அ (i) 2015ஆம் ஆண்டு தரடக்கம் இற்மநம 

ெப்கதொ தொனமச்ெர் தன்தடுத்தும் 

ரகணங்கபறன் ண்றக்மக வ்பவு 

ன்தமத்ம்; 

 (ii) அந் எவ்தரத ரகணத்றன் மகத்ம் 

இனக்கங்களும் ரம ன்தமத்ம்; 

 (iii) அந் எவ்தரத ரகணத்றன் தரரறப்தைக்கரக 

தெனறடப்தட்ட தத்தரமக ஆண்டுரரறரக 

தவ்மநரக வ்பவு ன்தமத்ம்; 

 (iv) தொனமச்ெரறணரல் ரகணங்கள் நரகப் 

தன்தடுத்ப்தட்டிதப்தறன், அது தரடர்தரக 

அமச்சு டுக்கும் டடிக்மக ரது 

ன்தமத்ம் 

 அர் இச்ெமதக்கு தரறறப்தரர?  

(ஆ) இன்மநல் ன்? 

 

asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of vehicles that have been used 

by the Chief Minister of the 

Sabaragamuwa Province from year 2015 to 
date; 

 (ii) the make and registered number of each of 

those vehicles; 
 (iii) separately, on per year basis, the amount of 

money that have been spent on maintaining 

each of those vehicles; and 
 (iv) if the Chief Minister has misused vehicles, 

the nature of action that will be taken 

against him by the Ministry?  

(b) If not, why? 

1235 1236 
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ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, නභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දභදේයි. 

() (i) ඵයගමු ඳශහත් ප්රධහන දල්කම් වියලන් දන්හ නහ 
ආින දතොයතුරු නු ගරු ප්රධහන භහතයතුභහ 
2015 ර්දේ යලට දම් දක්හ බහවිත කයන හවන 
ංඛයහ 03කි. 

 (ii) නභ නක් නක් හවනදේ ර්ගඹ වහ ංකඹ ඳවත 
දක්හ ආත. 

 

 (iii) නක් නක් හවනදේ නඩත්තු කටයුතු වහ ළඹ 
කශ මුදල් ප්රභහණඹ ඳවත දළක්දේ.  

 

නු 

ංකඹ 

 හවන ංකඹ           හවන ර්ගඹ 

01 SG KQ - 5418 Toyota  ජීප් යථඹ 

02 SG KX - 5230 Land Rover Discovery ජීප් යථඹ 

03 SG JN  - 0587 Volvo කහර් යථඹ 

අනු 

අංක

ය 

ලළශන 

අංකය 

2015 ලර්මස 

වියදම 

2016 

ලර්මස 

වියදම 

2017 ලර්මස 

වියදම 

01. SG 

KQ - 

5418 

රුපිඹල් 

3,021,635.52 

(රුපිඹල් 

ිනසරක් 
වියලනක්දවස 

වඹයලඹ ිනසඳවයි 

ලත 

ඳනසදදකයි.)  

රුපිඹල් 

906,297.84ක  -
(රුපිඹල් 

නරක් 

වඹදවස දදයලඹ 

නූවතයි ලත 

සවතයක) 

මුදරක් යක්ණ 
න්දි දර රළබී 

ආත. 

රුපිඹල් 

2,045,591.6

8 (රුපිඹල් 

වියලරක් 
වතළිසඳන්ද

වස ඳන්යලඹ 

නූනකයි 

ලත වළට 

ටයි.) 

රුපිඹල් 

1,587,289.90 

(රුපිඹල් 

ඳවදශොස රක් 
සවත්දවස 

දදයලඹ 

සනඹයි ලත 

නූයි.) 

රුපිඹල් 

1,416,500.00ක 
(රුපිඹල් 

දහවතයරක් 

දවඹදවස 

ඳන්යලඹඹක) 

මුදරක් යක්ණ 

න්දි දර රළබී 
ආත. 

02. SG 

KX - 

5230 

රුපිඹල් 

3,947,714.65 

(රුපිඹල් 

ිනසනරක් 
වතළිසවත්දවස 

වත්යලඹ දහවතයයි 

ලත වළටඳවයි.) 

රුපිඹල් 

2,428,621.94ක  

(රුපිඹල් 
වියලවතයරක් 

වියලටදවස 

වඹයලඹ වියලනකයි 

ලත නූවතයක) 

මුදරක් යක්ණ 

න්දි දර රළබී 
ආත. 

රුපිඹල් 

1,107,092.3

2 (රුපිඹල් 

නදකොදශොස 
රක් 

වළත්තෆදවස 

නූදදකයි 

ලත 

ිනසදදකයි.) 

රුපිඹල් 

561,308.16 

(රුපිඹල් 

ඳන්රක් 
වළටනක්දවස 

තුන්යලඹ ටයි 

ලත දවඹයි.) 

03. SG 

JN - 

0587 

රුපිඹල් 7,595 

(රුපිඹල් වත්දවස 

ඳන්යලඹ 

නූඳවයි.) 

රුපිඹල් 

159,370.39 

(රුපිඹල් 

නක්රක් 
ඳනසනදව

ස තුන්යලඹ 

වළත්තෆයි 

ලත 

ිනසනඹයි.) 

  -- 

 (iv) දහශ දනොදේ. 

(අ) දහශ දනොදේ. 
 

ගු ව්දදිත් වමරසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு ெந்றத் ெெறங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භට තුරු ප්රලසනඹක් වන්න 
ිනදඵනහ. නඹ දභදේයි. 2016 විගණකහධිඳින හර්තහදේ 
වන් ිනදඵනහ, ප්රධහන භහතයයඹහට ඳහවිඡාචි කයන්න 
පුළුන් න්දන්, අයක්ක හවනඹක් ව නිර හවන දදකක්ඹ 

කිඹහ. වළඵළයි දභභ හර්තහදේ වන් ිනදඵනහ, හවන 14ක් 
ඳහවිඡාචි කය ිනදඵනහ කිඹහ. නඳභණක් දනොදයි.  

2015 දර්දී හවන ඳහවිඡාචි කිමටභ දනුදන් රුපිඹල් 

මිලිඹන 9ක මුදරක් දගහ ිනදඵනහ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, නභ 
නිහ දභතළන හවන බහවිතඹක් දරහ ිනදඵනහ. ඒ ඵ 
විගණකහධිඳින හර්තහදේ වන් ිනදඵනහ. ඒ ම්ඵන්ධදඹන් 

ගරු ආභිනතුභහ ගන්නහ ක්රිඹහ භහර්ගඹ කුභක්ද? 
 

ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, විගණකහධිඳින හර්තහදේ පිටඳතක් 
භට රඵහ දුන්දනොත් භභ ඒක අණ්ඩුකහයතුභහ දත ඹන්නම්. 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, දභතළන විලහර ප්රලසනඹක් ිනදඵනහ. 
[ඵහධහ කිමටභක්] චමින්ද විදේයලරි භන්ත්රීතුභහ ටිකක් ඈන්න. ගරු 
භන්ත්රීතුභන්රහ දභතළනදී නගන දචෝදනහ ම්ඵන්ධදඹන් ක්රිඹහ 

භහර්ග ගන්න භදේ කභළත්තක් නළවළ. න්දිත් භයයලංව 
භන්ත්රීතුභහ විගණන හර්තහක් ඈදිරිඳත් කයමින් දභතළනදී 
ප්රලසනඹක් නළඟුහ. [ඵහධහ කිමටභක්] ගරු කථහනහඹකතුභනි, චමින්ද 
විදේයලරි භන්ත්රීතුභහට ටිකක් නිලසලබ්ද ඈන්න කිඹන්න. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු චමින්ද විදේයලරි භන්ත්රීතුභහ කරුණහකය හඩි දන්න. 
ගරු ආභිනතුභහට කථහ කයන්න සථහ දදන්න.  

 

ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, විගණන හර්තහක් ඈදිරිඳත් කයමින් 

ගරු න්දිත් භයයලංව භන්ත්රීතුභහ හධහයණ ප්රලසනඹක් නළඟුදේ.  
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ භට ඊඳදදස දදන්න, දවතුන් න 
අණ්ඩුක්රභ යසථහ ංදලෝධනඹ ඹටදත් ඳහර්ලිදම්න්තුදේදී 

දභළනි ප්රලසනඹක් ආහුදොත් භට ගත වළකි ක්රිඹහ භහර්ගඹ 
දභොකක්ද කිඹරහ. ගරු න්දිත් භයයලංව භන්ත්රීතුභහ විගණන 
හර්තහක් ගළන වන් කශහ. භට ඒක කථහනහඹකතුභහට දඹොමු 

කයන්න පුළුන්, "හචික පිළිතුරු දප්ක්හ කයන ප්රලසනඹකදී 
දභළනි ප්රලසනඹක් භතු වුණහ. විගණන හර්තහදේ දභළනි දදඹක් 
වන් ිනදඵනහ, ඒ ම්ඵන්ධදඹන් කටයුතු කයන්න." කිඹරහ. 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භදේ ගකීභ ඳශහත් බහලින් නන 
හර්තහ නු දම් බහ දළනුත් කිමටභයි.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ආභිනතුභනි, ඈතහ ළදගත් ප්රලසනඹක් ගරු භන්ත්රීතුභහ 

ආහුදේ. ළදගත් ප්රලසනඹක් වපු නිහ දහශ භහතයයඹහ විධිඹට 
ඔඵතුභහ ඔඵතුභහදේ දල්කම්යඹහටත් කිඹරහ ඒ ගළන ඳමටක්හ 
කය දොඹහ ඵරනහ නම් දවොයි.  
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

භභ සතුිනන්ත දනහ, ගරු න්දිත් භයයලංව භන්ත්රීතුභහ 
විගණන හර්තහක් ඳදනම් කයදගන ඈතහ වයඹහත්භක දර  ඹම් 
ප්රලසනඹක් භතු කිමටභ ගළන. ඒ ප්රලසනඹ ම්ඵන්ධදඹන් භභ 

අණ්ඩුකහයයඹහ දළනුත් කයන්නම්.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ ඉට භතය භට ඹම් දදඹක් 
කයන්න කිඹනහ නම් භභ කයන්නම්.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දහශ භහතයයඹහ ලදඹන් ඔඵතුභහට හර්තහක් දගන්හ 
දගන ඵරන්න පුළුන් දන්.  

 
ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

භන්ත්රීතුභනි, භභ විගණන හර්තහ දගන්හ දගන, ඒ 

ම්ඵන්ධදඹන් අණ්ඩුකහයතුභහ දළනුත් කය දහශ පිඹය ගන්න 
කිඹන්නම්. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභහට ඉශඟ ිනදේ පිළිතුයක් දදන්න. 

 

ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

දවොයි. 
 

ගු ව්දදිත් වමරසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு ெந்றத் ெெறங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු ආභිනතුභහදගන් තුරු ප්රලසනඹක් 
වන්න ිනදඵනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, නතුභහදේ අයක්හට ඹන හවනඹ 
කෆගල්ර දඳොලීයලදේ යථහවනඹක්; Land Cruiser නකක්. ඒදක් 
දනොම්භයඹ GB - 8457. දම් හවනදේ ගංජහ දගනඹන දකොට හු 
වුණහ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, දභභ හවනදේ යිිනඹ ිනදඵන්දන් 

ඳශහත් බහටද,  නළත්නම් දඳොලීයලඹටද කිඹරහ ඳට දළන ගන්න 
ඕනෆ.  

 

ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, නළනි ප්රලසනඹකට භභ දභභ ගරු බහදේ 
ඊත්තය දදන්දන් දකොදවොභද? ඔඵතුභහ- 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු භහතයතුභනි, ඔඵතුභහ දවොඹරහ ඵරරහ ඊත්තය දදන්න. 
 

ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, දවොඹරහ ඵරරහ දභභ ප්රලසනඹට 
පිළිතුරු දදන්න ඕනෆ.  

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
දවොඹරහ ඵරරහ ඊත්තය දදන්න. 

 
ගු චමි්දද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றமஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භටත් සථහක් දදන්න.  

දවතුන්න අණ්ඩුක්රභ යසථහ ංදලෝධනඹ නු ගරු 

ආභිනතුභහ යණ දරහඹ කිඹන කහයණඹ ඳට ඈතහභ 
ඳළවළදිලියි. භහදන්න ඕනෆ ඔඵතුභහට- 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ, ඒක පි පිළිගන්නහ. භට දඳොඩ්ඩක් ඳළවළදිලි කයන්න 
ඈඩ දදන්න. භභ කථහ කයනදතක් ඈන්න දකෝ.  

ඒ යසථහ නු නතුභහ හර්තහ ගන්න ඕනෆ 
අණ්ඩුකහයතුභහදගන්. ඒක පි පිළිගන්න ඕනෆ.  දහශ 
භහතයයඹහ ලදඹන් නතුභහට පුළුන් ධහනඹ දඹොමු කයරහ 

ඹම් කියල ක්රිඹහභහර්ගඹක් ගන්න. නතුභහ දළන් ඒකට නකඟ වුණහ 
දන්.  

 
ගු චමි්දද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றமஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

විගණන විභසුම් ව ඒ යලඹලු හර්තහලින් දවළිදයේ න 

කහයණහ නු, භවජන මුදල් බහවිතඹ කිඹන කහයණඹ පි 
ඳළවළදිලි ඔප්පු කයනහ. නදවභ නම්, කහටද වළකිඹහක් 
ිනදඵන්දන් දභභ දවොරුන් පිළිඵ ගත යුතු තීන්දු ගන්න?  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අණ්ඩුකහයතුභහට. නමුත් ගරු ආභිනතුභහට පුළුන් දම් 
ම්ඵන්ධදඹන් ධහනඹ දඹොමු කයන්න. ඒකයි ර්තභහන 
තත්ත්ඹ.  

 
මන මර ච්මචෝමේ ගේ අඟුු බළගළර : ආයු කළය 

ඉකුත්වීම 
தமச்மெரமன றனக்கரற றன்தற்தத்ற றமனம்: 

ஆத்ட்கரனம் தொடிவு 
NOROCHCHOLAI COAL POWER PLANTS: LIFETIME 

EXPIRATION  

     1600/’17 
13.ගු තුළර ඉඳුනිේ අමරමවේන මශතළ 

(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமெண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

විදුලිඵර වහ පුනර්ජනමටඹ ඵරලක්ින  භහතයතුභහදගන් ආස 
ප්රලසනඹ - (2): 

() (i) දනොදයොඡාදචෝදල් ගල් ඟුරු ඵරහගහයදේ ආින 
ඵරහගහය තුදනහි අයු කහරඹ න් න ර්ඹ 
කදර්ද; 

 (ii) නභ ඵරහගහයර අයු කහරඹ න් වීදභන් ඳසු 
නභ ඵරහගහය තුදනන් රළබුණු ඵරලක්ිනඹ රඵහ 
ගළමටදම් විකල්ඳ ක්රභදේදඹ කදර්ද; 
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 (iii) නභ ඵරහගහයර නියන්තයදඹන් භතුන 
තහක්ණික ර්බුද පිළිඵ රකහ ඵළලීදම්දී 
නිඹමිත කහරඹට දඳය නභ ඵරහගහය බහවිතදඹන් 
ඈත් කිමටභ භ්න් යලදු විඹ වළකි තත්ත්ඹ 
පිළිඵ  දිගුකහලීන ජනන ළරළසුම් කස කයනු 
රඵන ළරසුම් ම්ඳහදකඹන්දේ ධහනඹ දඹොමු 
වී ිනදබ්ද; 

 ඹන්න නතුභහ දභභ බහට දන්න්දන්ද? 

(අ) දනො නදේ නම්  ඒ භන්ද? 

 
றன்லு ற்தம் தைதுப்தறக்கத்க்க ெக்ற அமச்ெமக் 

மகட்ட றணர: 
(அ) (i) தமச்மெரமன றனக்கரற றன்றமனத்றலுள்ப 

றன் ெக்ற றமனங்கள் தோன்நறணதும் ஆத்ட் 

கரனம் தொடிமடத்ம் ஆண்டு ரது ன்தமத்ம்; 

 (ii) மற்தடி றன்ெக்ற றமனங்கபறன் ஆத்ட்கரனம் 

தொடிந் தறன்ணர் அந் தோன்த றன்ெக்ற 

றமனங்கபறலிதந்தும் ததநப்தட்ட றன்லும 

ததற்தக்தகரள்ளும் ரற்த றதொமந ரது 

ன்தமத்ம்; 

 (iii) மற்தடி றன்ெக்ற றமனங்கபறல் அடிக்கடி 

ற்தடுகறன்ந தரறல்தட்த ததக்கடிகமப 

ஆரத்ம்மதரது உரற கரனத்றற்கு தொன்ணர் அந் 

றன்ெக்ற றமனங்கமப தோடிறடுரல் 

ற்தடக்கூடி றமனம தரடர்தறல் லண்டகரன 

றன் தறநப்தரக்கத் றட்டங்கமபத் ரரறக்கும் 

றட்ட குப்தரபர்கபறன் கணம் 

தெலுத்ப்தட்டுள்பர ன்தமத்ம் 

 அர் இச்ெமதக்கு தரறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல் ன்? 

 

asked the Minister of Power and Renewable Energy: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the year of the lifetime of three power plants 
at Norochcholai Coal Power Plant expires;  

 (ii) the alternative methods to be used to obtain 
energy generated from those three power 

plants after their lifetime expired; and 

 (iii) whether policy makers of long term power 

generation schemes have focused attention 

on the consequences of the deactivation of 

those power plants before the due time, 
after considering the frequent technical 

failures in them?     

(b) If not, why?  

 
ගු අජිත් පී. මඳමර්රළ මශතළ (විදුලිබ ශළ පුනර්ජනනීය 
බක්ින නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர - மின்வலு மற்றும் 

தைதுப்தறக்கத்க்க ெக்ற தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  විදුලිඵර වහ පුනර්ජනමටඹ ඵරලක්ින 

භහතයතුභහ දනුදන් භහ නභ ප්රලසනඹට පිළිතුය රඵහ දදනහ. 

දනොදයොඡාදචෝදල් ගල් ඟුරු ඵරහගහය තුනක් ිනදඵනහ. ඒ 

ඵරහගහය තුදන් අයු කහරඹ න්වීභ පිළිඵ න රද දම් 
ප්රලසනඹ ඈතහභ ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්.  

()  (i) 1 ළනි ගල් ඟුරු ඵරහගහයදේ අයු කහරඹ 2041 
ර්දේදී වහ 2දනි වහ 3 දනි ගල් ඟුරු 
ඵරහගහයර අයු කහරඹ 2044 ර්දේදී ද 
න්වීභට දප්ක් කතඹ. 

  ගරු කථහනහඹකතුභනි  දභභ ගල් ඟුරු 
ඵරහගහයර අයු කහරඹ පිළිඵ පි නිගභන 
කයරහ ිනදඵන්දන් ඒහදේ පිරිවිතය නුයි; 
ම්භත නුයි. නමුත්  ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඳසු ගිඹ 
කහරර දම් ඵරහගහයර විටින් විට යලදුවුණු 
 යළටීම්  තහක්ණික දදෝ ව දප් විදුලි 
ඳේධිනදේ ආින අදේණික ගළටලු රකහ ඵරන 
විට 2041 ව 2044 කිඹන ර් දක්හභ දම් 
ඵරහගහය ප්රලසත භට්ටමින් ඳත්හ දගන ඹෆභට 
වළකිද කිඹන ප්රලසනඹ සහබහවික ඕනෆභ 
දකදනකුට  භතු නහ.  

  ඒ නිහ ඒ ප්රලසනඹට පිළිතුය වළටිඹට කි වළක්දක්  
නතළන ගළටලුක් ිනදඵන ඵයි. 

 (ii) දනොදයොඡාදචෝදල් ඈදිකය ආින ගල් ඟුරු 
ඵරහගහය තුදනහි අයු කහරඹ න් වීදභන් ඳසු 
නභ ඵරහගහය තුදනන් රළබුණු ඵරලක්ිනඹ රඵහ 
ගළමටභ වහ න ගල් ඟුරු ඵරහගහය  
 සබහවික හයු භ්න් ක්රිඹහත්භක න විදුලි 
ඵරහගහය  සර්ඹ ඵරඹ  සුශං ඵරඹ  මුහුදු යශ 
හදේභ ජජ සකන්ධ ආතුශත් පුනර්ජනමටඹ  
විදුලි ඵරහගහය ඈදිකිමටභට රංකහ විදුලිඵර 
භණ්ඩරදේ ම්දප්රේණ ව ජනන ළරසුම් 
ලහඛහ වියලන් ළරසුම් පිළිදඹශ  කය ආත.  

  දම් ළරළසභ නුයි ඳ කටයුතු කයන්දන්. 
ආත්ත ලදඹන්භ දභභ ඵරහගහයර අයු කහරඹ 
න් වීදභන් ඳසු දනො  ඳ ඒහ කල් ිනඹහභ 
කස කය ගන්නහ  ගරු භන්ත්රීතුභනි.   

 (iii)  ධහනඹ දඹොමු වී ආත. 

(අ) දහශ දනොදේ. 

දභභ ප්රලසනඹ දඹොමු කිමටභ ම්ඵන්ධදඹන් භහ ඔඵතුභහට 
සතුිනන්ත නහ  ගරු භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගු තුළර ඉඳුනිේ අමරමවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமெண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  භදේ ඳශමුළනි තුරු ප්රලසනඹ 
දභඹයි. නියන්තයදඹන්භ කථහ ඵවට රක් න කහයණඹක් තභයි  
දනොදයොඡාදචෝදල් විදුලි ඵරහගහයදඹන් විදුලි ඵරඹ ළඳයීභ ආන 
හිටීභ. ඈදිරි නහගතඹ තුශ ඒ දනුදන් ළරළසුභක් ිනදඵනහඹ 

කිඹහ ඔඵතුභහ කිඹනහ. නමුත් දම් දනොදයොඡාදචෝදල් විදුලි 
ඵරහගහයදේ විදුලිඵර ඳේධිනඹ ආන හිටිදඹොත් දම් මුළු යටභ 
ඳුදර්. දම්කටත් දප් යජඹට තභයි ඵළණුම් වන්න යලදු 

දන්දන්. නමුත් දම් ඵරහගහයඹ ඈදිකයනු රළබුදේ ඳසුගිඹ යජඹ 
වියලනුයි. වදියලදේ දම් ඵරහගහයදේ නිසඳහදන කටයුතු ආන 
හිටිදඹොත් ඔඵතුභන්රහ ඒ දනුදන් ගන්නහ විඳුභ දභොකක්ද? 

 
ගු අජිත් පී. මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ආත්ත ලදඹන්භ ගිඹ වුරුේදේ 
දනොළම්ඵර් භහදේ නළනි තත්ත්ඹක් භතු වුණහ.  
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

දම් ඵරහගහයදේ ිනදඵන දභගහදොට් 900ක ධහරිතහකින් යුත් 

දභගහදොට් 300ක් ඵළ්න් ව ඹන්ත්ර තුනභ නකය  ය ළටුණහ. 

ඈතහභ ඵයඳතශ තත්ත්ඹක් භතු වුණහ. නමුත් දප් ඈංජිදන්රුන් 

ඈතහභත්භ කල්ඳනහකහමට  ළරසුම්වගත ඒ සථහට මුහුණ 

දීරහ දප් ඳේධිනඹ අයක්හ කය ගත්තහ  දිගු කහලීන විදුලි  ය 

ළටීභ ශක්හ ගත්තහ. නමුත් ඳට වළභදහභ ඒ හනහ නළින 

දන්නට පුළුන්. නහි නතුයක් ිනදඵනහ. ගරු භන්ත්රීතුභනි  නභ 

නිහ පි ඈක්භනින්භ දප් ඳේධිනඹට ද්රවිකෘත හයු  ඒ කිඹන්දන් 

LNG භ්න් ක්රිඹහත්භක න දභගහදොට් 300ක විදුලි ඵරහගහයඹක් 

ඈදි කයන්නට ඵරහදඳොදයොත්තු දනහ. ඒක තභයි දප් යජඹ 

ඹටදත් දනොදයොඡාදචෝදල් ඵරහගහයදඹන් ඳසු වදන විලහරතභ 

ඵරහගහයඹ. ඒ ඵරහගහ යඹ වහ දළන් දටන්ඩර් කළරහ ිනදඵනහ. 

දළන් ඒ දටන්ඩර් ක්රිඹහලිඹ හන දිඹදර් ිනදඵන්දන්. ඒ 

හදේභ දභගහදොට් 500 ඵළගින් ව ඵරහගහය දදකක් ගළන පි 

කල්ඳනහ කයනහ. ඒහ ගළන තභ හන තීයණඹ යදගන 

නළවළ. ඉට භතය ඈතහභ දේගදඹන් සර්ඹ ඵරඹ ව සුශං ඵරඹ 

දප් ඳේධිනඹට නකතු කයමින් ඹනහ. ඳසුගිඹ යක කහරඹ තුශ 

පි දභගහදොට් 116ක ඳභණ සර්ඹ ඵරඹ දප් ඳේධිනඹට නකතු 

කයරහ ිනදඵනහ  පුනර්ජනමටඹ ඵරලක්ිනඹක් වළටිඹට.  ඔඵතුභහ 

දම් ප්රලසනඹ නඟන නිහභත්   ඒ හදේභ  විදුලිඵර භණ්ඩරදේ 

ඈංජිදන්රුන් වියලන් කහරඹක් ිනසදේ කයන රද ධයඹනඹන් 

පිළිඵත් රකහ ඵරහ   ඕනෆභ දභොදවොතක දනොදයොඡාදචෝදල් 

ඵරහගහයදේ ආින ඹන්ත්ර තුනභ හිමිවීදම් දහනභ පිළිඵත් 

කල්ඳනහ කය පි ඒ ම්ඵන්ධදඹන් කටයුතු කයන ඵ ඔඵතුභහට 

කිඹන්නට කළභළිනයි. 

 
ගු තුළර ඉඳුනිේ අමරමවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமெண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  භහදේ දදදනි තුරු ප්රලසනඹ දභඹයි. 

ඳසුගිඹ දසර ඛනිජ දතල් මටිනගත ංසථහදේ දළළන්ත  දීඳ 

යහප්ත ළඩ ර්ජනඹක් යලේධ වුණු ඵ පි දළක්කහ. ඒ හදේභ 

විදුලිඵර භණ්ඩරදේ ෘත්තීඹ මිින ප්රකහල කය යලටිනහ   රඵන 

ිනදේ දීඳ යහප්ත ළඩ ර්ජනඹක් යලේධ කයන ඵ. දම් වහ 

නිමිත්ත වළටිඹට භභ දකින්දන් ඔවු න්දේ ළටුප් විභතහ. 

වළඵළයි  පි නභ යලේධිඹට දහශ ඇතට ගිහින් ඵරමු. 2015 

ජනහරි 8 ළනි දහ තභයි ජනහධිඳිනයණඹ ඳළළත්වදේ. ඒ වහ 

භඟභ  ඒ භතභ  ඒ ඊඩභ කියලභ නිර්ණහඹකඹක්  කියලභ පිළිගත 

වළකි ක්රභදේදඹක් නළතු විදුලිඵර භණ්ඩරදේ ඈවශ 

නිරධහරින්දේ ළටුප් ළඩි කශහ. කියලභ දදඹක් නළතු ඈතහභ ධි 

ප්රභහණඹකින් ළටුප් ළඩි කශහ. ඒ වහ භහන්තය ඳවශ 

දේකයින්දේ ළටුප් ළඩි කයන්නට ඵළරි තත්ත්ඹක් තභයි 

ිනදඵන්දන්. ඒ වහ භඟ තභයි දම් ළටුප් විභතහ පිළිඵ 

ඔවුන්දේ ඈල්ලීභ ආින දන්දන්.  

ගරු නිදඹෝජය භහතයතුභනි  විදුලිඵර භණ්ඩරදේ ෘත්ිනඹ 

මිින ප්රකහල කය යලටිනහ  රඵන ිනදේ දීඳ යහප්ත ළඩ 

ර්ජනඹක් කයනහ කිඹරහ. ඳසුගිඹ යජදේ දතොප්පි තභයි 

ඔඵතුභන්රහදේ ඔළුරට දම් ළදටන්දන්. ඈිනන් භභ 

ඔඵතුභන්රහදගන් වන්දන් ඳසුගිඹ භහින්ද යහජඳක් යජඹ වියලන් 

කියලභ විදයහත්භක ඳදනභකින් දතොය යලදු කශ විදුලිඵර 

භණ්ඩරදේ ඈවශ නිරධහරින්දේ ළටුප් ළඩි කිමටම්රට භගහමී  

ඹම් ඳදනභකින්  ඳවශ නිරධහරින්දේ ළටුඳත් ළඩි කශ වළකිද 

කිඹරහයි. නදවභ නළත්නම් ඔවුන් යලදු කයන්නට වදන දීඳ යහප්ත 

ළඩ ර්ජනඹ වමුදේ ඔඵතුභන්රහදේ විඳුභ දභොකක්ද කිඹන 

නකත් භභ දළන ගන්න කළභළිනයි. 

ගු අජිත් පී. මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  රඵන 13 ළනි දහ යලදු කයන්නට ඹන 
ළඩ ර්ජනඹක් පිළිඵ දළන්වීම් ෘත්ිනඹ මිින ගණනහක් වියලන් 
ඳට රඵහ දීරහ ිනදඵනහ. විදුලිඵර භණ්ඩරදේ ෘත්ිනඹ මිින 
60කට අන්න ප්රභහණඹක් ිනදඵනහ. දභභ ෘත්ිනඹ මිින 
යලඹල්රභ හදේ ඒකහඵේධ දරහ ඹම් අකහයඹක ළටුප් 
විභතහක් පිළිඵ දුක්ගළනවිල්රක් ඈදිරිඳත් කයනහ. නහි ආින 
හධහයණ ඳළිනකඩ කිහිඳඹක් පිළිඵභ පි කහරඹක් ිනසදේ 
ධහනඹ දඹොමු කශහ. ඔවුන් ඳහ සථහ කිහිඳඹකදී ෘත්ිනඹ 
මිින ක්රිඹහ භහර්ග නුගභනඹ කයරහ  රඵන 13 ළනි දහත් නළත 
ඵයඳතශ ළඩ ර්ජනඹකට දඹොමු න ඵක් තභයි ඳට 
දඳදනන්න ිනදඵන්දන්.   

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ආත්ත ලදඹන් විදුලිඵර භණ්ඩරදේ ළටුප් 
භදියි කිඹරහ කවුරුත් කිඹන්දන් නළවළ. ඔවුන්  කිඹන්දන් 
විභතහක් ිනදඵනහ කිඹරහයි. ඒ කිඹන්දන් දනොගළශපීභක් 
ිනදඵනහ  ඹම් හධහයණ තත්ත්ඹක් ිනදඵනහ කිඹරහයි 
කිඹන්දන්. ඒ නිහ දම් පිළිඵ විවිධ විේතුන්දේ දවස රකහ 
ඵරහ  ඒ හදේභ ෘත්ිනඹ මිිනර දවස රකහ ඵරහ ඳසුගිඹ 
ිනදේ විදුලිඵර භහතයහංලදේ දල්කම් අචහර්ඹ සුදර්න් 
ඵටදගොඩ භවතහ වියලන් දම් ප්රලසනඹ විඳීභට භහතයහංලඹ 
ඳළත්දතන් ඈදිරිඳත් කයන දඹෝජනහ භහරහ ෆභ ෘත්ිනඹ 
මිිනඹකටභ ලිඛිත දළනුම් දුන්නහ. ඒ නිහ දළන් දභභ ප්රලසනඹ 
විඳීභ වහ න ක්රිඹහභහර්ගඹ පිළිඵ හකඡාඡහට ඳදනභක් 
ිනදඵනහ  ඳදනම් දල්ඛනඹක් ිනදඵනහ. දභභ ප්රලසනඹ ටිකක් 
ංකීර්ණයි.  

ඒක ළටුප් ප්රලසනඹක් විතයක් දනොදයි  ෘත්තීඹ ගරුත්ඹ 
පිළිඵ හදේභ දරේණිගත කිමටම් පිළිඵත්  ළටුප් විභතහන් 
පිළිඵත් ප්රලසන යහිකඹක් ිනදඵනහ. ඒ හදේභ දේක 
කණ්ඩහඹම් තය තයගඹකුත් ිනදඵනහ. ඒකත් හභහනයදඹන් 
දනත් අඹතනර නළින විධිදේ විදලේ තත්ත්ඹක්. ඒ නිහ 
කහටත් හධහයණ න අකහයදේ විඳුභක් රඵහ දදන්න පි 
කටයුතු කයනහ. විදලේදඹන්භ භභ යට පුයහ යලටින විදුලිඵර 
භණ්ඩරදේ දේකඹන්යලඹලු දදනහදගන්  ඈල්රහ යලටිනහ  පි ඒ 
වළභ ෘත්තීඹ මිිනඹකභ නහඹකන් දත රඵහ දී ආින විඳුම් 
භහරහදේ පිටඳත රඵහ දගන ඒ  පිළිඵ  විධිභත් ධයඹනඹ 
කයන දර. පි හුඟක්භ හධහයණ විඳුභක් තභයි ඈදිරිඳත් කය 
ිනදඵන්දන්.  යට ඈතහභ දුසකය තත්ත්ඹක ඈන්න දරහදේ යට 
දනුදන් හිතරහ විඳුභක් වහ නකඟ න්න  ඳට වහඹ 
න්නඹ කිඹහ ඈල්රහ යලටිනහ.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දදන ටඹ.  

 
යුද ශමුදළල  කෆ්දලවහ වඳත්තු මිදී ගෆනීම: 

ම ්දඩර් ඳටිඳළටිය 
இரணுத்துக்கு கன்ஸ் தரறகள் தகரள்ணவு: 

மகள்ற மடதொமந 
PURCHASE OF CANVAS SHOES FOR ARMY: TENDER 

PROCEDURE  

387/’15 
1. ගු අජිත් මළ්දනප්මඳුම මශතළ(ගු බුේත ක ඳිනරණ 

මශතළ මලනුල ) 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத - ரண்தைறகு தைத்றக 

தற ெரர்தரக) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma on behalf of the Hon. 

Buddhika Pathirana) 
ග්රහභහතයතුභහ ව ජහිනක ප්රිනඳත්ින වහ අර්ිකක කටයුතු 

භහතයතුභහදගන් ආස ප්රලසනඹ- (6): 

1243 1244 

[ගරු ජිත් පී. දඳදර්යහ භවතහ] 
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() (i) 2015 ර්දේදී යුධ වමුදහට ලහමටරික බයහ 
වහ ලය කළන්ස ඳත්තු මිරදී ගළමටභට 
දටන්ඩර් කළව සථහදේ ඒ වහ දටන්ඩර් 
ඈදිරිඳත් කශ අඹතන කදර්ද;    

 (ii) නභ අඹතන ඈදිරිඳත් කශ දටන්ඩර් ටිනහකම් 
දන් දන් ලදඹන් කදර්ද; 

 (iii) දටන්ඩයඹ රඵහගත් අඹතනඹ කදර්ද; 

 (iv) නභ අඹතනඹට දටන්ඩයඹ රඵහදීභට දවේතු 
කදර්ද; 

 ඹන්න නතුභහ වන් කයන්දනහිද? 

(අ) (i) 2015 ර්දේදී දභභ ඳත්තු මිරදී ගළමටභට දහශ 
අයක්ෂක භහතයහංල දටන්ඩර් භණ්ඩරදේ යලටි 
නිරධහරින්දේ නම් වහ තනතුරු කදර්ද; 

 (ii) දභභ නිරධහරින් දටන්ඩර් භණ්ඩරදේ දකොඳභණ 
කහරඹක යලට කටයුතු කයන්දන්ද; 

 (iii) 2015 ර්දේදී දභභ ඳත්තු මිරදී ගළමටභට දහශ 
යුධ වමුදහ දටන්ඩර් භණ්ඩරදේ යලටි 
නිරධහරින්දේ නම් වහ තනතුරු කදර්ද; 

 (iv) දභභ නිරධහරින් දටන්ඩර් භණ්ඩරදේ දකොඳභණ 
කහරඹක යලට කටයුතු කයන්දන්ද; 

 ඹන්න නතුභහ දභභ බහට දන්න්දනහිද? 

(ආ) (i) අයක්ෂක භහතයහංලඹ වහ යුධ වමුදහ දටන්ඩර් 
භණ්ඩරර ඛණ්ඩ දේඹ කයන නිරධහරින් 
ඈත් කිමටභට යජඹ කටයුතු කයන්දන්ද; 

 (ii) නදේ නම්  ඒ කය දිනඹකදීද; 

 ඹන්නත් නතුභහ දභභ බහට දන්න්දනහිද? 

(ඇ) දනො නදේ නම්  ඒ භන්ද? 

 

தற அமச்ெதம் மெற தகரள்மககள் ற்தம் 

ததரதபரர அலுல்கள் அமச்ெதரணமக்  மகட்ட 

றணர: 

(அ) (i) 2015ஆம் ஆண்டில் இனங்மக இரணுத்துக்கு 

மகப் தறற்ெறகளுக்குத் மமரண கன்ஸ் 

தரறகமபக் தகரள்ணவு தெய்ற்குக் 

மகள்றப் தத்றங்கள் மகரப்தட்ட ெந்ர்ப்தத்றல் 

அற்கரகக் மகள்றப் தத்றங்கமபச் 

ெர்ப்தறத்றதந் றதணங்கள் ரம 

ன்தமத்ம்; 

 (ii) மற்தடி றதணங்கள் ெர்ப்தறத்றதந் 

மகள்றப்தத்றங்கபறன் தததறகள் தவ் 

மநரக ரம ன்தமத்ம்; 

 (iii) மகள்றப்தத்றத்மப் ததற்தக்தகரண்ட 

றதணம் ரதன்தமத்ம்; 

 (iv) மற்தடி றதணத்றற்கு மகள்றப்தத்றம் 

ங்கப்தட்டமக்கரண கரங்கள் ரம 

ன்தமத்ம்; 

 அர்  குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) 2015ஆம்  ஆண்டில் மற்தடி  தரற 

தகரள்ணவுடன் தரடர்தைமட, தரதுகரப்தை 

அமச்ெறன் மகள்றப்தத்றச் ெமதறல் இதந் 

உத்றமரகத்ர்கபறன் ததர்கள் ற்தம் 

தறகள் ரம ன்தமத்ம்; 

 (ii) மற்தடி உத்றமரகத்ர்கள் மகள்றப்தத்றச் 

ெமதறல் வ்பவு கரனரகப் 

தறரற்தகறன்நரர்கள் ன்தமத்ம்; 

 (iii) 2 0 1 5ஆம் ஆண்டில் மற்தடி தரற 

தகரள்ணவுடன் தரடர்தைமட, 

இரணுத்றன் மகள்றப்தத்றச் ெமதறல் 

இதந் உத்றமரகத்ர்கபறன் ததர்கள் ற்தம் 

தறகள் ரம ன்தமத்ம்; 

 (iv) மற்தடி உத்றமரகத்ர்கள் மகள்றப்தத்றச் 

ெமதறல் வ்பவு கரனரகப் 

தறரற்தகறன்நரர்கள் ன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) (i) தரதுகரப்தை அமச்ெறன் ற்தம் இரணுத்றன் 

மகள்றப்தத்றச் ெமதகபறல் தரடர்ச்ெறரகப் 

தறரற்தகறன்ந உத்றமரகத்ர்கமப 

லக்குற்கு அெரங்கம் டடிக்மக 

மற்தகரள்ளுர ன்தமத்ம்; 

 (ii) ஆதணறல், அது த்றகறறல் ன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he state - 

 (i) the institutions which submitted tenders 
when tenders were called for the purchase 

of  the canvas shoes required for the 

physical training of the Army in the year 
2015;  

 (ii) separately the values of tenders offered by 

the aforesaid institutions; 

 (iii) the institution which obtained the tender; 
and 

 (iv) the reasons for awarding the tender to the 

aforesaid institution? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the names and designations of the officers 

of the tender board of the Ministry of 

Defence relevant to purchase of these shoes 

which took place in the year 2015;  

 (ii) for how long these officers have been 

serving in the tender board; 

 (iii) the names and designations of the officers 

of the Army Tender Board relevant to 

purchase of these shoes which took place in 

the year 2015;  and 

 (iv) for how long these officers have been 
serving in the Tender Board? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) whether action will be taken by the 

Government to remove the officers who 
continuously serve in the tender boards of 

the Ministry of Defence and the Army; and 

 (ii) if so, on which date? 

(d) If not, why? 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ (ඉඩම් වශ ඳළර්ලිමම්්දතු 
ප්රිනවංවහකරණ අමළතය ශළ ආණ්ු  ඳක්මස ප්රධළන 

වංවිධළයකතුමළ)  
(ரண்தைறகு கந் கதரறனக்க - கரற ற்தம் 

தரரளுன்ந தெலமப்தை அமச்ெதம் அெரங்கக் கட்ெறறன்  

தொற்மகரனரெரதம்) 

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  ග්රහභහතයතුභහ ව  ජහිනක ප්රිනඳත්ින 

වහ අර්ිකක කටයුතු භහතයතුභහ දනුදන් භභ ඒ ප්රලසනඹට 

පිළිතුය වභළගත* කයනහ.  
 

 

* වභළමම්වය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 

()  (i) ව (ii) ප්රලසන වහ පිළිතුරු ඳවත ගුදේ දළක්දේ. 

 
 

  (iii)   දටන්ඩයඹ රඵහ ගත් අඹතනඹ - සී/ ශ්රී රංකහ යජදේ 
හණිජ විවිධ මටිනගත ංසථහ 

     (iv)   දටන්ඩයඹ රඵහ දීභට දවේතු  

  යහඹනහගහය ඳමටක්ණ හර්තහ ව ක්දේත්ර ඳමටක්ණ 
හර්තහර ප්රිනපරද  රංසු දකොන්දේයල ද රකහ ඵළලීදභන් 
නතුරු හයහනුකර ප්රිනචහය දක්න රද භ රංසුකරු 
දර තහක්ණික ආගයීම් කමිටු වියලන් ඈවත අඹතනඹ 
නිර්දේල කය ිනබීභ වහ ඒ වහ භහතය භණ්ඩරඹ වියලන් 
ඳත් කයන රද සථහය ප්රම්ඳහදන කමිටුදේ නුභළිනඹ භත 
භහතය භණ්ඩර නුභළිනඹ රළබී ිනබීභ. 

(අ)   (i)   භහතය භණ්ඩරඹ වියලන් ඳත් කයන රද අයක්ක 
භහතයහංල සථහය ප්රම්ඳහදන කමිටුදේ යලටි නිරධහරින් 

                පී.බී. දබ්දකෝන් භවතහ                         - ජනහධිඳින දල්කම් 

                ඈංජි. කරුණහදේන දවට්ටිඅයඡාචි භවතහ  - අයක්ක 
දල්කම්  

               ඈංජි. නිවහල් දෝභවීය භවතහ                  - දල්කම්(ප්රහවන 
වහ යලවිල් ගුන් දේහ භහතයහංලඹ) 

                       සී.නම්. වීයයලංව භවතහ                              -  ප්රධහන මරය 
නිරධහරි (කර්භහන්ත වහ හණිජ කටයුතු                                      

                             භහතයෘංලඹ 

           දක්.ඩී.අර්. ඔල්ගහ මිඹ                             - ධයක්  යහජය 
මුදල් දදඳහර්තදම්න්තු  

    (ii)   2015.09.18 දින යලට 

 (iii)    රුපිඹල් මිලිඹන 100 ඈක්භන මිර දී ගළමටභක් ඵළවින් යුේධ 
වමුදහ දටන්ඩයඹ භ්න් දභභ ඳත්තු මිර දී ගළමටභට දහශ 

(i) මිර ගණන් ඈදිරිඳත් කයන රද 
අඹතනඹ 

(ii) ටිනහකභ (නකතු කශ 
ගඹ භත ඵදු යහිත) 

සී/ යවි ඈන්ඩසට්රිස (පුේ) භහගභ                        
මිලිඹන 

5218.5      රු. 
521 850 000.00 

සී/ දකොසමික් දටක්දනොදරොජීස (පුේ) 
භහගභ        මිලිඹන 

3997.7      රු. 
399 776 253.69 

සී/ ඩී ළම්න් ඈන්ඩ්රසට්රිස (පුේ) භහගභ 4651.5      රු. 
465 150 000.00 

සී/ ලසමට රංකහ යජදේ හණිජ විවිධ 
මටිනගත ංසථහ 

5895.3      රු. 
589 539 867.13 

සී/ නස ඩබ්. ඈන්ටර්නළනල් 3935.3      රු. 
393 534 166.37 

සී/ ඈදයෝහ ඈන්ටර්නළනල් (පුේ) 
භහගභ 

3979.5      රු. 
397 950 000.00 

සී/ ඩී ළම්න් ආන්ඩ් න්ස (පුේ)භහගභ 
රංසු II 

4386.7      රු. 
438 672 120.08 

සී/ ඩී ළම්න් ආන්ඩ් න්ස (පුේ)භහගභ 
රංසු I 

4705.5      රු. 
470 553 977.78 

සී/ ගිවහහන් ඈන්ටර්නළනල් (පුේ) 
භහගභ 

4880.8      රු. 
488 088 999.52 

සී/ වර් ඈන්ටර්නළනල් (පුේ) භහගභ 2685.9      රු. 
268 590 000.00 

සී/ යලදරෝන් දරදර් ප්රඩක්සට්ස පීනල්සී 3764.8      රු. 
376 485 900.00 

සී/ ලිඵර්ටි ෂස (පුේ) භහගභ 4737.4      රු. 
473 742 163.00 

කටයුතු යලදු දනොව තය  භහතය භණ්ඩරඹ වියලන් ඳත් 
කයන රද ඈවත වන් අයක්ක භහතයහංල සථහය 
ප්රම්ඳහදන කමිටු භ්න් මිර දී ගළමටම් කටයුතු යලදු විඹ. 

 (iv)   ඈවත (අ) (iii) හි පිළිතුය භත ඳළන දනොනඟී. 

(ආ)   (i)   නළත 

             නදවත් නිරධහරින් විරහභ ඹහභ  විවිධ පුහුණු ළඩටවන් 
වහ විදේලගත වීභ වහ/දවෝ සථහන භහරුවීභ දවේතුදන් 
න නිරධහරින් ඳත් කයනු රළදබ්. 

       (ii)   ඳළන දනොනඟී. 

(ඇ)   ඳළන දනොනඟී.  
 

රළජය මවේලකය්ද  වශන මි  යතුුඳෆදි බළදීම: 
තෆඳෆේකුල්ද ඇතුෂත් මන කිීමම 

அெ ஊறர்களுக்கு ெலுமக றமனறல் மரட்டரர் 

மெக்கறள்  ங்கல்: தரற்கரர் 

உள்ரங்கப்தடரம 
PROVISION OF MOTORCYCLES TO PUBLIC SERVANTS AT 

CONCESSIONARY RATES: NON-INCLUSION OF POSTMEN 

     952/’16 

2. ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

මුදල් වහ ජනභහධය භහතයතුභහදගන් ආස ප්රලසනඹ- (3): 

() (i) යහජය දේකඹන්ට වන මිරට ඹතුරුඳළදි 
රඵහදීදම් ළඩ පිළිදශ ඹටදත් තළඳළල්කරුන්ද 
ඹතුරුඳළදි ඈල්රහ ආින ඵත්; 

 (ii)  ඔවුන්ට දභදතක් ඹතුරුඳළදි රඵහදී දනොභළින 
ඵත්;  

 නතුභහ දන්දනහිද? 

(අ) (i) දභභ පිරිට වන මිරට ඹතුරුඳළදි රඵහදීභට 
කටයුතු කයන්දන්ද; 

 (ii)  නදේ නම්  නභ දිනඹ කදර්ද;  

 ඹන්න නතුභහ දභභ බහට දන්න්දනහිද? 

(ආ) දනො නදේ නම්  ඒ භන්ද? 
 
றற ற்தம் தகுெண ஊடக அமச்ெமக் மகட்ட றணர:  

(அ) (i )  அெ ஊறர்களுக்கு ெலுமக றமனறல் 

மரட்டரர் மெக்கறள்கள் ங்கும் 

றகழ்ச்ெறத்றட்டத்றன் கலழ் தரல்கரர்களும் 

மரட்டரர் மெக்கறள்கமபக் மகரரறத்ள்பரர்கள் 

ன்தமத்ம்; 

 (ii) இர்களுக்கு இதும மரட்டரர் மெக்கறள்கள் 

ங்கப்தடறல்மன ன்தமத்ம்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i )  இர்களுக்கு  ெலுமக றமனறல் மரட்டரர் 

மெக்கறள்கமப ங்குற்கு டடிக்மக 

மற்தகரள்ரர; 

 (ii) அவ்ரநரறன், அது த்றகறறலிதந்து; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Finance and Mass Media: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the postmen too have requested for 
motorcycles under the scheme of providing 

motorcycles to Public Servants at 

concessionary rates; and 
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 (ii) that they have not yet issued with 

motorcycles? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether arrangements will be made to 

provide motorcycles to these persons on 

concessionary rates; and 

 (ii) If so, the date it will be done? 

(c) If not, why? 
 
ගු ඉරළ්ද වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

The Hon.  Eran Wickramaratne)  

ගරු කථහනහඹකතුභනි  මුදල් වහ ජනභහධය භහතයතුභහ 

දනුදන් භහ නභ ප්රලසනඹට පිළිතුය වභළගත* කයනහ.  
 

* වභළමම්වය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 

()     (i)   ඔේ 

          (ii)   ඔේ 

(අ)    (i)   ඳසු ගිඹ යජඹ ඹටදත් දභභ ළඩටවන ක්රිඹහත්භක කිමටදම්දී 
යහජය ඳරිඳහරන චක්රදල්ඛ 06/2014 නු ක්දේත්ර 
නිරධහරින් දර තළඳළල්කරුන් ආතුශත් කය දනොභළත. 

  දභභ ළඩටවන 2016 ඹළඹ දඹෝජනහ නු 2015.11.20 
දින යලට ක්රිඹහත්භක දනොකයන රදී. 

 (ii)   ඳළන දනොනඟී 

(අ)  ඳළන දනොනඟී. 

 

ජළිනක නිලළව වංලර්ධන අත කළරිය ඉදිකර ඇින 
නිලළව: විවහතර 

மெற வீடமப்தை அறகரெமத றர்ரறத் 

வீடுகள்: றதம்  
HOUSES BUILT BY NATIONAL HOUSING DEVELOPMENT 

AUTHORITY:  DETAILS  

1101/’16 
3. ගු දිම්දහ ගුණලර්ධන මශතළ (ගු ඳේම උදයළ්දත 

ගුණමවේකර මශතළ මලනුල ) 
(ரண்தைறகு றமணஷ் குர்ண - ரண்தைறகு ஆர். ம். தத் 

உெரந் குமெக ெரர்தரக) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. R.M. 
Padma Udhayashantha Gunasekera) 
නිහ වහ ඈදිකිමටම් භහතයතුභහදගන් ආස ප්රලසනඹ- (3) 

() (i) 2015.01.08 ළනි දිදනන් ඳසු ජහිනක නිහ 
ංර්ධන ධිකහරිඹ වියලන් දම් දක්හ ඈදිකය ආින 
නිහ ංඛයහ දකොඳභණද; 

 (ii)  නභ ංඛයහ  දිසත්රික්ක නු දන් දන් 
ලදඹන් දකොඳභණද; 

 (iii) ඈවත නිහ ඈදිකිමටදම්දී නිහ ණඹ දර රඵහ දී 
ආින මුදර දකොඳභණද; 

 (iv) නභ නිහ ණඹ  දිසත්රික්ක නු දන් දන් 
ලදඹන් දකොඳභණද; 

 ඹන්න නතුභහ දභභ බහට දන්න්දනහිද? 

(අ) (i) 2015.01.08 දිදනන් ඳසු ධිකහරිඹ වියලන් දම් 
දක්හ ඈදිකය ආින අධහයරහභී නිහ ංඛයහ 
දකොඳභණද; 

 (ii)  නභ ංඛයහ  දිසත්රික්ක නු දන් දන් 
ලදඹන් දකොඳභණද; 

 (iii) ඒ වහ දන් කයන රද ම්පර්ණ මුදර 
දකොඳභණද; 

 (iv) නභ මුදර  දිසත්රික්ක නු දන් දන් ලදඹන් 
දකොඳභණද; 

 ඹන්නත් නතුභහ දභභ බහට දන්න්දනහිද? 

(ආ) (i) 2015.01.08 දිදනන් ඳසු ධිකහරිඹ වියලන් දම් 
දක්හ ඈදිකය ආින නිහ  ගම්භහන  ංඛයහ 
දකොඳභණද; 

 (ii) නභ ංඛයහ  දිසත්රික්ක නු දන් දන් 
ලදඹන් දකොඳභණද; 

 (iii) ඒ වහ දන් කයන රද ම්පර්ණ මුදර 
දකොඳභණද; 

 (iv)  නභ මුදර  දිසත්රික්ක නු දන් දන් ලදඹන් 
දකොඳභණද; 

 ඹන්න නතුභහ තදුයටත් දභභ බහට දන්න්දනහිද? 

(ඇ) දනො නදේ නම්  ඒ භන්ද? 

 
வீடமப்தை ற்தம் றர்ரத்துமந அமச்ெமக் மகட்ட 

றணர: 
(அ) (i) 2015.01.08ஆம் றகறக்குப் தறன்ணர் மெற 

வீடமப்தை அறகரெமதறணரல் இற்மநம 

றர்ரறக்கப்தட்டுள்ப வீடுகபறன் ண்றக்மக 

த்மணதன்தமத்ம்; 

 (ii) மற்தடி வீடுகபறன் ண்றக்மக ரட்ட 

அடிப்தமடறல் தவ்மநரக த்மணதன் 

தமத்ம்; 

 (iii) மற்கூநற வீடுகமப றர்ரறக்கும் மதரது 

வீடமப்தைக் கடன்கபரக ங்கப்தட்ட 

தத்தரமக வ்பவு ன்தமத்ம்; 

 (iv) அந் வீடமப்தைக் கடன்கள் ரட்ட 

அடிப்தமடறல் தவ்மநரக வ்பவு 

ன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) 2015.01.08ஆம் றகறறன் தறன்ணர் அறகர 

ெமதறணரல் இதும றர்ரறக்கப்தட்டுள்ப 

உறகள் தததணர்கபறன் வீடுகபறன் 

ண்றக்மக த்மணதன்தமத்ம்; 

 (ii) அந் ண்றக்மக ரட்ட அடிப்தமடறல் 

தவ்மநரக த்மணதன்தமத்ம்; 

 (iii) அற்கரக எதுக்கப்தட்ட தரத்ப் 

தத்தரமக வ்பவு ன்தமத்ம்; 

 (iv) அந்ப் தத்தரமக ரட்ட அடிப்தமடறல் 

தவ்மநரக வ்பவு ன்தமத்ம்; 

 அர் அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) (i) 2015.01.08ஆம் றகறறன் தறன்ணர் அறகர 

ெமதறணரல் இதும றர்ரறக்கப்தட்டுள்ப 

வீடமப்தைக் கறரங்கபறன் ண்றக்மக 

த்மணதன்தமத்ம்; 

 (ii) அந் ண்றக்மக ரட்ட அடிப்தமடறல் 

தவ்மநரக த்மணதன்தமத்ம்; 

 (iii) அற்கரக எதுக்கப்தட்ட தரத்ப் 

தத்தரமக வ்பவு ன்தமத்ம்; 
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 (iv) அந்ப் தத்தரமக ரட்ட அடிப்தமடறல் 

தவ்மரநக வ்பவு ன்தமத்ம்; 

 அர் மலும் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Housing and Construction: 

(a) Will he inform this House -   

 (i) the number of houses built by National 
Housing Development Authority up to now 

after 08.01.2015; 

 (ii) number of such houses in each district 

separately;  

 (iii) the amount of money granted as housing 

loans when building the houses; and 

 (iv) the amount of housing loans provided as per 

each district separately?  

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the number of beneficiary houses built by 

the Authority up to now after 08.01.2015;  

 (ii) number of such houses in each district 

separately;  

 (iii) the total amount of money allocated for that 

purpose; and 

 (iv) the amount, in district wise separately?  

(c) Will he further inform this House - 

 (i) the number of house villages built by the 

Authority up to now after 08.01.2015;  

 (ii) such villages, in each district separately;  

 (iii) the total amount of money allocated for it; 

and 

 (iv) the amount, in district-wise separately?  

(d)  If not, why? 

 
ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  නිහ වහ ඈදිකිමටම් භහතයතුභහ 

දනුදන් භභ ඒ ප්රලසනඹට පිළිතුය වභළගත* කයනහ.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන ංක 6-1278/'16-(4)  ගරු නලින් ඵණ්ඩහය ජඹභව 
භවතහ 

ගු නලි්ද බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කථහනහඹකතුභනි  භභ ඒ ප්රලසනඹ වනහ. 
 

ගු රිවළඩ් බදියුදී්ද මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි   නභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු දීභ වහ ින 

දදකක කහරඹක්  ඈල්රහ යලටිනහ.  
 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

බළහිර උඳළත  ඳළඨමළළ වශ විමේ විහලවිදයළ 

උඳළත  ඳළඨමළළ: ශිය වංඛයළල 
தபறரரறப் தட்டப் தரடதநறகள் ற்தம் தபறரட்டுப் 

தல்கமனக்கக தட்டப் தரடதநறகள்: ரர் 

ண்றக்மக 
EXTERNAL DEGREE COURSES AND DEGREE COURSES IN 

FOREIGN UNIVERSITIES:  NUMBER OF STUDENTS  

     1350/'16 

7. ගු උදය ප්රභළත් ගම්ම්දිළ මශතළ(  ගු ඩවහ 
අශප්මඳුම මශතළ මලනුල ) 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன - ரண்தைறகு டனஸ் 

அயப்ததத ெரர்தரக) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila on behalf of the 
Hon. Dullas Alahapperuma) 
ඊස  ධයහඳන  වහ  භවහභහර්ග  භහතයතුභහදගන් ආස 

ප්රලසනඹ- (2): 
() (i) ශ්රී රහංකීඹ ිකයඹන්ට ඵහහිය ඊඳහධි ඳහසභහරහ 

වළදෆමටභ වහ ිනබ සථහ ඩු කිමටභ වහ 
ප්රිනඳත්ිනභඹ තීයණඹක් දගන ිනදබ්ද; 

 (ii) 2016 ර්දේ ඵහහිය ඊඳහධි ඳහසභහරහ වහ 
ඵහ ගළමටභට නුභත කයනු රළබ ිකයඹන් 
ංඛයහ ගළවළණු  පිරිමි දර ව නක් නක් ඊඳහධි 
ඳහසභහරහ නු දන් දන් ලදඹන් කදර්ද; 

 (iii) 2014  2015 ව 2016 ර්ඹන්හිදී ඊස දඳශ 
භත් විලසවිදයහර ප්රදේලඹ වහ සුදුසුකම් රළබ 
ිකය ංඛයහ ව විලසවිදයහර වහ ඵහ ගනු 
රළබ ිකය ංඛයහ දන් දන් ලදඹන් 
කදර්ද; 

 (iv) 2014  2015 ව 2016 ර්ඹන්හිදි ශ්රී රංකහ තුශ 
ක්රිඹහත්භක විදේල විලසවිදයහරර ඊඳහධි 
ඳහසභහරහ වදහයන ිකයඹන් ංඛයහ  ර්ඹ 
නු දන් දන් ලදඹන් කදර්ද; 

 (v) ඈවත (iv) වන් ිකයඹන් වියලන් වදහයනු රඵන 
ඊඳහධි ඳහසභහරහන් කදර්ද; 

 (vi) නභ නක් නක් ඳහසභහරහ වදහයනු රඵන ිකය 
ංඛයහ දන් දන් ලදඹන් කදර්ද; 

 (vii) ඈවත (v) ව (vi) වහ පිළිතුරු දනොදදන්දන් 
නම්  ඒ භන්ද; 

 ඹන්න නතුභහ දභභ බහට දන්න්දනහිද? 

(අ) දනො නදේ නම්  ඒ භන්ද? 
 

உர் கல்ற ற்தம் தடுஞ்ெரமனகள் அமச்ெமக் 

மகட்ட றணர: 

(அ) (i) இனங்மக ரர்களுக்கு தபறரரறப் தட்டப் 

தரடதநறகமபக் கற்தற்கு இதந் 

ரய்ப்தைகமபக் குமநப்தற்கரண தகரள்மகத் 

லர்ரணதரன்த மற்தகரள்பப்தட்டுள்பர; 
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[ගරු දිදන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළමස තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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 (ii) 2016 ஆம் ஆண்டில் தபறரரறப் தட்டப் 

தரடதநறகளுக்கு அதறப்தற்கரக 

அங்கலகரறக்கப்தட்ட ரர்கபறன் ண்றக்மக 

எவ்தரத தட்டப் தரடதநற ற்தம் ஆண், 

ததண் தம் அடிப்மடறல் தவ்மநரக ரது; 

 (iii) 2014  2015 ற்தம் 2016ஆம் ஆண்டுகபறல் 

உர்ம் ெறத்றமடந்து தல்கமனக்கக 

அதறக்குத் மகமததற்ந ரர்கபறன் 

ண்றக்மக ற்தம் தல்கமனக்ககங்களுக்கு 

அதறக்கப்தட்ட  ரர்கபறன் 

ண்றக்மக தவ்மநரக ரது; 

 (iv) 2014  2015 ற்தம்  2016ஆம் ஆண்டுகபறல் 

இனங்மகறதள் தெற்தடுகறன்ந தபறரட்டுப் 

தல்கமனக்ககங்கபறல் தட்டப் தரடதநறகமபக் 

கற்கும் ரர்கபறன் ண்றக்மக 

ஆண்டுரரறரக தவ்மநரக ரது;  

 (v) மமன (iv) இல் குநறப்தறடப்தட்ட ரர்கள் 

கற்கும் தட்டப் தரடதநறகள் ரம; 

 (vi) இந் எவ்தரத தரடதநறமத்ம் கற்கும் 

ரர்கபறன் ண்றக்மக தவ்மநரக 

ரது; 

 (vii) மமன  (v) ற்தம் (vi) க்கு றமட 

அபறக்கப்தடரறடின், அது ன்; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Higher Education and 

Highways: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether a policy decision has been taken to 
reduce the opportunities that existed for the 

Sri Lankan students to study for external 

degree courses; 
 (ii) separately, the number of male and female 

students who have been approved to be 

enrolled for the external degree courses in 
2016; 

 (iii) separately, the number of students who 

passed the GCE(A/L) and got qualified for 

the university entrance in 2014  2015 and 

2016 and the number of students who were 

admitted to universities; 
 (iv) separately, the number of students who are 

studying in foreign universities that are 

functioning in Sri  Lanka in 2014  2015 and 

2016 in respect of each year separately;  
 (v) the degree courses followed by the students 

mentioned in above (iv) separately; 
 (vi) the number of students who follow each of 

the aforesaid degree courses separately; and 
 (vii) if answers are not given for the above (v) 

and (vi) the reason for that? 

(b) If not, why? 
 

ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  භභ ඒ ප්රලසනඹට පිළිතුය වභළගත* 

කයනහ. 
* වභළමම්වය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

()  (i)  ඵහහිය ඊඳහධි ඳහසභහරහන් වහ යලසුන් දතෝයහ ගළමටභ  
ඈදගනුම් වහ ආගයීම් ක්රභදේදඹ ඳහසභහරහන්හි 
ගුණහත්භකබහඹ වහ දහශත්ඹ ඹනහදිඹ දුර්ර භට්ටභක 
ඳිනන ඵට ඳළන නළඟුණු විදේචන දවේතුදන් ඵහහිය 
ඊඳහධි ක්දේත්රඹ විධිභත් කිමටභට ව න ප්රිනංසකයණ 
වඳුන්හ දීභට කයන රද ධයඹනදේ නිර්දේල නු ඵහහිය 
ඊඳහධි ඳහසභහරහන් වහ ඵහ ගනු රඵන ඊඳරිභ ිකය 
ංඛයහ බයන්තය ඵහ ගනු රඵන ිකය ංඛයහ 
දනොඈක්භවිඹ යුතු ඵට ප්රිනඳත්ිනභඹ තීයණඹක් දගන ආත.  

       (ii)   ආමුණුභ 01* ඹටදත් දක්හ ආත.  

      (iii)   ආමුණුභ 02* ඹටදත් දක්හ ආත.  
      (iv)    නභ අඹතන විලසවිදයහර ඳනිනන් අයණඹ දනොදේ. ඒ 

නු දහශ දතොයතුරු දභභ භහතයහංලඹට හර්තහ 
දනොදේ. 

      (v)   ඈවත (iv) නු දහශ දනොදේ.  

      (vi)   ඈවත (iv) නු දහශ දනොදේ.  
     (vii)   විදේල විලසවිදයහර පිළිඵ දතොයතුරු රඵහ ගළමටභ වහ 

විලසවිදයහර ඳනත භ්න් ජනිනක ප්රිනඳහදන ළරසී 
දනොභළින දවයින් දම් පිළිඵ විසතය දභභ භහතයහංලඹ 
තු නළත. 

(අ)  ඳළන දනොනඟී. 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 
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[ගරු රක්සභන් කිරිආල්ර භවතහ] 
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ගරු කථහනහඹකතුභනි  නතුභහ ප්රලසනඹක් වරහ ිනදඵනහ. ඒ 

ප්රලසනඹට පිළිතුය යට දළන ගන්න ඕනෆ. ඵහහිය ඊඳහධි ඳහසභහරහන් 
වහ ඵහ ගනු රඵන ඊඳරිභ ිකය ංඛයහ දළන් පි දදගුණඹක් 
කයනහ. පි ගත් තීයණඹක් තභයි බයන්තය ිකයඹන්දේ 
ප්රභහණඹටභ ඵහහිය ිකයඹනුත් ඵහ ගන්න කිඹන නක. දළන් පි 

ඵහහිය ිකයඹන් දදගුණඹක් කයනහ. 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ප්රලසනඹ ආහුදේ නළවළ දන්. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසනඹ ආහුහ. ප්රලසනඹ ආහුහ දන්. 
 

ගු උදය ප්රභළත් ගම්ම්දිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  භභ ප්රලසනඹ ආහුහ. [ඵහධහ කිමටභක්] 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ඔඵතුභහ ඒ සථහ ගරු  යභල් 
යත්නහඹක භන්ත්රීතුභහට දුන්දන් නළවළ. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නළවළ. නතුභහට ප්රලසනඹ වන්න සථහ දුන්නහ. පිළිතුය 
බහගත කශහ. 

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

බහගත කශහ. පිළිතුය කිදඹේදේ නළවළ දන්. 
 

ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නළවළ  භභ කළභළත්දතන් දම් පිළිතුය කිඹන්දන්. භභ දම්ක 
කිඹන්දන් කළභළත්දතන්. දම්ක යට දළන ගන්න ඕනෆ දදඹක්.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දම්ක පිළිතුයට භතය කයන ඳළවළදිලි කිමටභක්.  [ඵහධහ 
කිමටභක්] දභොකක්ද? 

 

ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  දම්ක යටට ඵරඳහන ප්රලසනඹක්.  
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

යටට ඵරඳහන ප්රලසනඹක් තභයි. නමුත් භභ කිඹන්දන් දම් 
කහයණඹයි. දදන ටදේ වුත් දම් පිළිතුය රඵහ දීභ පිළිඵ 
ඔඵතුභහට සතුිනන්ත දනහ.  වළඵළයි  දම් සථහ දනක් 

භන්ත්රීරුන්ටත් රඵහ දදන්න ඕනෆ.  යභල් යත්නහඹක භන්ත්රීතුභහ 

දඳොඩි දරහක් ඔඵතුභහදගන් ඈල්රහ යලටිඹහ. ඔඵතුභහ දදන්න 
ඵළවළයි කිේහ.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භට ඒක කයන්න භහරුයි. මීට කලිනුත් භට ප්රලසන ආින වුණහ.  
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වළඵළයි  දදළනි ටදේ - [ඵහධහ කිමටභක්] 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නදවභනම්  වළභ දකදනකුටභ  සථහ දදන්න දනහ 
දන්.  

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භවය පිළිතුරු කිඹන්නත්  භවය පිළිතුරු බහගත 
කයන්නත් ඔඵතුභහ රඵහ දදන තීයණඹ දභොකක්ද? [ඵහධහ කිමටම්] 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දභතුභහ කයන්දන් ඳළවළදිලි කිමටභක්. 
 

ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

පිළිතුරු රඵහ දදන්න නඳහ කිඹරහයි ගරු භන්ත්රීතුභහ කිඹන්දන්. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දම්ක භදේ ප්රලසනඹක් දනොදයි. භට දචෝදනහ කයන්න නඳහ. 
ගරු ආභිනතුභහ පිළිතුරු දදන දකොට ඳළවළදිලි කිමටභක් කයන්න 

ලය ඵ කිේහ. [ඵහධහ කිමටම්]  
       

ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒක ආභිනතුභහට ඕනෆ නම් කයයි. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නදවභ ඳළවළදිලි කයන්න කිඹරහ භභ කිේදේ නළවළ. [ඵහධහ 

කිමටම්]  
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒක ළරැදියි. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භට දදෝහදයෝඳණඹ කයන්න නඳහ. ඒක ළරැදියි. භවය 
සථහරදී ඔඵතුභන්රහටත් නදවභ ඈඩ රඵහ දීරහ ිනදඵනහ. දම් 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

ගළන දභතුභහ භදගන් ය ඈල්ලුහ.  නතදකොට දනක් ඹත් 
නදවභ ය ඈල්ලුදොත් ඒ වළභ දකදනකුටභ භට ඈඩ දදන්න 
දනහ. ඒක මටිනවිදයෝීකයි. දභතුභහ ඒ පිළිතුයට භතය ඳළවළදිලි 

කිමටභක් කයන්දන්. [ඵහධහ කිමටම්] ඳළවළදිලි කයන්නයි නදවභ 
කයන්දන්. [ඵහධහ කිමටම්] 

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භභ කිඹන්දන්  ඉට දඳය බහදේදී පිළිතුයක් රඵහ දී ින යඹදී 

නළත පිළිතුයක් රඵහ දදන්න සථහක් දදන්න ඵළවළ. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ දන්දන් නළවළ දම් ප්රලසනඹ දභොකක්ද කිඹරහ. නඹ ඳළවළදිලි 

කයන්න. 
 

ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon. Lakshman Kiriella) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ඊත්තය රඵහදීභ ආභිනයඹහදේ 

භිභතඹ. [ඵහධහ කිමටභක්] භභ යලඹ කළභළත්දතන් - [ඵහධහ කිමටභක්] 
 

ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  ඳට නදවභ කයන්න යලේධ දරහ 

ිනදඵන්දන් දේරහ පිළිඵ ප්රලසනඹ නිහයි. ඳට ිනබුණු යිිනඹක් 

පි නළින කය දගන ිනදඵන්දන් දරහ පිළිඵ ප්රලසනඹක් නිහයි. 
ඔඵතුභහ කළභළත්දතන් ඊත්තය දුන්නත් දරහ තභයි ඹන්දන්.
[ඵහධහ කිමටම්] 

 

ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon. Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහ කිඹන්දන් ඊත්තය දදන්න නඳහ කිඹරහද? [ඵහධහ 
කිමටම්] 
 

ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
භභ කිඹන්දන් නළවළ  ඊත්තය දදන්න නඳහ කිඹරහ. [ඵහධහ 

කිමටම්] 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඊත්තය දදන්න. ඒ හදේභ ඳටත් සථහ රඵහ දදන්න. 
 

ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  ඔඵතුභහදේ ග කීභ ඵ වන් 

දනහ - [ඵහධහ කිමටභක්] 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නදවභනම් ඔක්දකෝටභ දදන්න දනහ දන්. ඒක භට 
දදන්න ඵළවළ.  

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දළන් දදනහ දන්. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නළවළ. දදන්දන් නළවළ. නතුභහ පිළිතුය බහගත කයරහ  

ඳළවළදිලි කිමටභක් ඳභණයි කයන්දන්. ඒක විතයයි කයන්දන්. 
[ඵහධහ කිමටභක්] 

 
ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ඵහහිය - [ඵහධහ කිමටභක්] 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දම් බහදේභ ප්රලසනඹකට පිළිතුයක් රඵහ දී ින යඹදී  නළත 

වරහ  නළත ඊත්තය දදනහ. [ඵහධහ කිමටභක්] 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ ඒක පිළිගන්දන් නළවළ. [ඵහධහ කිමටභක්] දඳොඩ්ඩක් භට 

කථහ කයන්න සථහ දදන්න. ප්රලසන දදකක් ආහුහ. [ඵහධහ 
කිමටභක්] ඒක ඔඵතුභහදේ තීයණඹක්.  

 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඵතුභහ නළත සථහ දුන්නහ. 
 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නළත සථහ දුන්දන් නළවළ. දභතුභහ ප්රලසනඹ ආහුහ. 
ඊත්තයඹ table කශහ. Table කයරහ ත ඳළවළදිලි කිමටභක් කයන්න 

ලයයි කිේහ. [ඵහධහ කිමටභක්] 
 
 

ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
භවය භන්ත්රීරු නළ්ට්ටහභ 
 
[මූළවනමස අණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඒකයි ආත්ත.  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කහටද? 
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[ගරු කථහනහඹකතුභහ] 
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ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
පි ඔඵතුභහට ඈතහභ ගරුත්දඹන් කථහ කයනහ. නමුත්  

භවය භන්ත්රීරු ඈන්නහ 
 

[මූළවනමස අණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ඔඵතුභහ ඈල්රහ සකය ගන්න. ඒ කථහ ඔඵතුභහ ඈල්රහ 
ස කය ගන්න; withdraw කය ගන්න. ඒක ළයදියි. ඔඵතුභන්රහ 
ළදගත් ඳක්ඹක පිරික්. නදවභ කයන්න විධිඹක් නළවළ දන්.  

[ඵහධහ කිමටභක්] බහනහඹකතුභහ.  
 

ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඵහහිය ිකයඹන් ඵහ ගළමටභ ම්ඵන්ධදඹන් ජනතහ විමුක්ින 
දඳයමුණ කිහිඳ තහක් දම් ඳහර්ලිදම්න්තුදේදී ප්රලසන කශහ. ඒකයි 

භභ දම් ඳළවළදිලි කිමටභ කදශේ.  [ඵහධහ කිමටභක්]  
 

ගු තුළර ඉඳුනිේ අමරමවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமெண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ඊත්තය දුන්නහභත් ළරැදියි. 
 

ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඊත්තය දුන්නහභත් ළරැදියි. [ඵහධහ කිමටභක්] දම්ක පුදුභ 

ඳහර්ලිදම්න්තුක්. 
 

ගු ම්දත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  දරහ ඳයහදේ. 

  

ජජල ඳේධින තළක්ණ මේදය විය ධළරළල: 
විහලවිදයළල  සිසු්ද ඇතුෂත්  කර ගෆනීම 

உறர் தொமநம தரறல்தட்தறல் தரடப் தறரறவு: 

தல்கமனக்ககத்துக்கு ரர் அதற 
 STREAM OF BIO SYSTEMS TECHNOLOGY: 

ADMISSION OF STUDENTS TO UNIVERSITIES 

1360/’16 

8. ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඊස  ධයහඳන  වහ  භවහභහර්ග  භහතයතුභහදගන්  ආස 

ප්රලසනඹ - (2) : 

() (i) ජජ ඳේධින තහක්ණ දේදඹ විඹ ධහයහ වදහයහ  
2015 ර්දේදී ප්රථභ යට .දඳො. (ඊ/දඳශ) 
විබහගඹට දඳමට යලට  ඈන් ඈතහ ඊස ප්රිනපර රඵහ 
යලටින යත්නපුය දිසත්රික්කදේ ිකයඹන් දම් දක්හ 
කියලදු විලසවිදයහරඹකට ආතුශත් කයදගන 
දනොභළින ඵත්; 

 (ii) ඈවත ිකයඹන්ට රඵහදුන් විලසවිදයහර 
ත්දඳොදතහි නභ විඹට දහශ ඊඳහධි ඳහසභහරහ 

වහ ඵයගමු විලසවිදයහරඹ ආතුශත් කය 
ිනබුණද  නභ විලස විදයහරඹටද දම් දක්හ කියලදු 
ිකයදඹකු ආතුශත් කයදගන දනොභළින ඵත්; 

 (iii) දභභ ිකයඹන්ට රළබී ආින දතොයතුරු නු 
දකොශම ළනි ඳවසුකම් හිත දිසත්රික්කලින් ඩු 
Z ගඹක් ඹටදත් යලසුන් 80 - 90 ළනි ංඛයහකට 
විලසවිදයහර යම් හිමි වී ආින ඵත්; 

 නතුභහ දන්දන්ද? 

(අ) (i) දභභ ිකයඹන්ට යලදුවී ආින හධහයණඹ පිළිඵ 
ජනහධිඳිනයඹහ  ග්රහභහතයයඹහ  භහතයයඹහට 
ව විලසවිදයහර ප්රිනඳහදන දකොමින් බහටද 
භිඹහචනහ ඈදිරිඳත් කශද දම් නදතක් කියලදු 
හධහයණඹක් ඈටු  වී දනොභළින ඵ පිළිගන්දන්ද;  

 (ii)  (i) හි වන් ිකයඹන් විලසවිදයහරරට 
ආතුශත් කයගළමටභ වහ ලය පිඹය ගන්දන්ද; 

 ඹන්න නතුභහ දභභ බහට දන්න්දනහිද? 

(ආ) දනො නදේ නම්  ඒ භන්ද?  

 
உர் கல்ற ற்தம் தடுஞ்ெரமனகள் அமச்ெமக் 

மகட்ட றணர:  
(அ) (i) உறர் தொமநம தரறல்தட்தறல் தரடப் 

தறரறறல் கல்ற தறன்த, 2015ஆம் ஆண்டு தொற் 

டமரக க.ததர.. (உ/) தரலட்மெக்குத் 

மரற்நற, அறல் உர்ட்ட தததமததகமபப் 

ததற்தள்ப இத்றணதைரற ரட்ட ரர்கள் 

இதும ந்தரத தல்கமனக்ககத்றற்கும் 

அதறக்கப்தடறல்மன  ன்தமத்ம்; 

 (ii) மற்தடி ரர்களுக்கு ங்கப்தட்ட 

தல்கமனக்கக மகதலில் மற்தடி தரடம் 

தரடர்தரண தட்டப் தரடதநறக்கு ெப்கதொ 

தல்கமனக்ககம் 

உள்படக்கப்தட்டிதந்மதரறலும், மற்தடி 

தல்கமனக்ககத்றற்கு இதும ந்தரத 

ரதம் அதறக்கப்தடறல்மன 

ன்தமத்ம்; 

 (iii) மற்தடி ரர்களுக்கு கறமடத்துள்ப 

கல்கபறன்தடி தகரளம்தை மதரன்ந ெறகள் 

றக்க ரட்டங்கபறலிதந்து குமநந் Z 

தைள்பறறன் கலழ் ரர்கள் 80 - 90 மததக்கு 

தல்கமனக்கக அதற கறமடத்துள்பது 

ன்தமத்ம்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) மற்தடி ரர்களுக்கு ற்தட்டுள்ப அலற 

தரடர்தரக ஜணரறதற, தற அமச்ெர், 

அமச்ெர் ற்தம் தல்கமனக்கக ரணறங்கள் 

ஆமக்குளவுக்கும் மன்தொமநதௌடுகள் 

ெர்ப்தறக்கப்தட்டுள்பமதரறலும் இதும 

வ்ற லறத்ம் றமநமற்நப்தடறல்மன 

ன்தம அர் ற்தக்தகரள்ரர; 

 (ii) மமன (அ)(i ) இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப 

ரர்கமப தல்கமனக்ககங்களுக்கு 

அதறப்தற்குத் மமரண 

டடிக்மககமப மற்தகரள்ரர;  

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

asked the Minister of Higher Education and 

Highways: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the students of the District of Ratnapura 

who have studied in the stream of  Bio 

Systems Technology and have obtained 
excellent results at the first shy sat for the 

G.C.E (A/L) Examination in the year 2015 
have not hither to been admitted to any 
university;  

 (ii) although the University of Sabaragamuwa 

has been included in the university 

admission handbook provided to these 
children as the university  from where the 

degree course relevant to the said stream 

can be followed, no student has been so far 

admitted to the said university as well; and 

 (iii) as per the information received by these 

students, around 80-90 students with lower 

Z-scores from districts with more facilities 
such as Colombo have got the opportunity 

to enter universities? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether it is admitted that no justice has 

been meted out although appeals have been 

sent to the President, Prime Minister, 
Minister and the University Grants 

Commission regarding this unfair situation 

faced by these students up to now; 

 (ii) whether the necessary steps will be taken to 
admit the students mentioned in a (i) above 

to universities? 

(c) If not, why? 
 

ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I table* the Answer to Question No. 8.  
 

* වභළමම්වය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 

(a) (i) Forty five students from Ratnapura District have been 

admitted under the stream of Bio Systems Technology 

for the academic year 2015/2016.  

 (ii) Students were not admitted to the Sabaragamuwa 

University under the Technology Stream for the 

Academic Year 2015/2016 due to the issues regarding 

the facilities that should be provided when admitting 

students, and facilities required for the continuance of 

the course. The number of students proposed to be 

admitted to the Sabaragamuwa University had been 

admitted to other universities which conduct those 

courses.  

 (iii)  Since students are admitted to the courses on all-island 

merit basis  and on district merit basis 

proportionately to the population, the intake from each 

district differs.  

  Accordingly, when compare population in Colombo 

and Ratnapura Districts, the population in Colombo 

District is a greater number; therefore, 82 students 

have been selected from Colombo District under the 

stream Bio Systems Technology.  

(b) (i) No unfairness has occurred as per with the existing 

legalized admissions policy for admitting students for 

universities.  

 (ii)  In accordance with the Answer (a) (i) above, it would 

be clarified that there is not any possibility to fulfill 

this request.  

(c) Does not arise.  

 
ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු ආභිනතුභනි  ඒකට භට දකටිදඹන්  කිේදොත් -  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පිළිතුය බහගත කයන්න. දභතළන නලය ප්රලසන ආින 
කයගන්න නඳහ. [ඵහධහ කිමටම්] භහ දභතුභහට කිේහ  ඒක කයන්න 
ඵළවළයි කිඹරහ.  

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භහ කිඹන්දන් ඔඵතුභහට ිනදඵන මටිනන් නු ළඩ කයන්න 
කිඹරහයි.  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මටිනඹ නු තභයි ළඩ කදශේ.  
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ත භන්ත්රී කණ්ඩහඹභකට දනත් විධිඹකට රකනහ. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ළරැදියි. ඔඵතුභහ ඳක් නහඹකදඹක්. ඔඵතුභහ කිඹන නක 
ළරැදියි. භහ සථහ දුන්නහ. නතුභහ table කශහ. දහශ 

භහතයයඹහ කිේහ  ත ඳළවළදිලි කිමටභක් ඕනෆඹ කිඹරහ. ඒක 
ඔඵතුභහදේ භතඹ. දම්ක දභතළනින් හනයි. මීට ඳසදේ දම් 
ගළන කථහ කයන්දන් නළවළ. [ඵහධහ කිමටම්] 

 

ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඩරස රවප්දඳරුභ භන්ත්රීතුභහ වපු ප්රලසනඹට පිළිතුය භහ 
බහගත කශහ. ඉට ඳසදේ ඳළවළදිලි කිමටභක් කදශේ. ජනතහ විමුක්ින 
දඳයමුණ කිහිඳ තහක් ඵහහිය ිකයයින් ඵහ ගළමටභ 

ම්ඵන්ධදඹන් ඳහර්ලිදම්න්තුදේ ප්රලසන වරහ ිනදඵනහ.  [ඵහධහ 
කිමටම්]  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන ංක 9 -1388/'16 - (2)  ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන  
භවතහ. 
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ගු දිම්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
දනුදන් භහ නභ ප්රලසනඹ වනහ. 
 

ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකුභනි  භහ නභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ 

භහඹක්  කල් ඈල්රහ යලටිනහ. 
 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

මවේලක අර්ථ වළධක අරමුද: වක්රීය ණුණුම් 

ஊறர் மெனரத றறம்: இங்கும் கக்குகள் 
EMPLOYEES‟ PROVIDENT FUND: ACTIVE ACCOUNTS  

1506/’17 

10.ගු උදය ප්රභළත් ගම්ම්දිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
කම්කරු  ෘත්තීඹ මිින ඵතහ වහ ඵයගමු ංර්ධන 

භහතයතුභහදගන් ආස ප්රලසනඹ - (2) : 

() (i) 2016.12.31 දිනට දේක ර්ථහධක යමුදදල් 
ක්රීඹ ගිණුම් ංඛයහ නු දඳෞේගලික ංලදේ 
දේහ නියුක්ිනඹ දකොඳභණද; 

 (ii) 2014.12.31 ව 2015.12.31 දිනඹන්ට 
හදප්ක්  2016.12.31 දිනට දේහ නියුක්ිනඹ 
ඈවශ ඹෆභ දකොඳභණද; 

 ඹන්න නතුභහ දභභ බහට දන්න්දන්ද? 

(අ) දනො නදේ නම්  ඒ භන්ද? 

 

தரறல், தரறற்ெங்க உநவுகள் ற்தம் ெப்தறகதொ 

அதறறதத்ற அமச்ெமக் மகட்ட றணர:  

(அ) (i) 2016.12.31ஆம் றகறறல் ஊறர் மெனரத 

றறத்றன் இங்கும் கக்குகபறன் 

ண்றக்மகக்கம ணறரர் துமநறல் 

தரறல் தைரறமரர்  த்மண மதர்?; 

 (ii) 2014.12.31 ற்தம் 2015.12.31ஆம் றகறகளுக்கு 

எப்தேட்டபறல் 2016.12.31ஆந் றகறறனரண 

தரறல் தைரறமரரறன் அறகரறப்தை வ்பவு; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Labour, Trade Union Relations 
and Sabaragamu Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the  private sector  employment  in terms of  

the number of active accounts  of  

Employees'  Provident  Fund  as at  
31.12.2016;  

 (ii) the increase of  employment as at  31. 12. 
2016 relatively to  31. 12. 2014 and  
31.12 .2015? 

(b) If not, why? 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පිළිතුය බහගත කයන්න. 
 
ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  කම්කරු  ෘත්තීඹ මිින ඵතහ 

ඵයගමු ංර්ධන භහතයතුභහ දනුදන් භහ නභ ප්රලසනඹට 

පිළිතුය වභළගත* කයනහ. 
 

* වභළමම්වය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 

() (i) 2016.12.31 දිනට දේක ර්ථහධක යමුදදල් ක්රිඹ 
හභහජික ගිණුම් ංඛයහ - 2 609 668 

  2016.12.31 දිනට  දේක ර්ථහධක යමුදදල් ක්රිඹ 
දේහදඹෝජක ගිණුම් ංඛයහ - 73 482 

 (ii)  

 
  2014 ර්ඹට හදප්ක් 2016 ර්දේ ක්රිඹ හභහජික 

ගිණුම් ළඩිවීදම් ප්රිනලතඹ - යලඹඹට 6.6 

  2015 ර්ඹට හදප්ක් 2016 ර්දේ ක්රිඹ හභහජික 
ගිණුම් ළඩිවීදම් ප්රිනලතඹ - යලඹඹට 1.58 

(අ) ඳළන දනොනඟී. 

 
කුඩළ ලළරිමළර්ග වංලර්ධනය : ත්රිකුණළමය 

දිවහත්රික්කය 
ெறநறபறனரண லர்ப்தரெண 

அதறறதத்ற :றதமகரமன ரட்டம் 
DEVELOPMENT OF SMALL IRRIGATION TANKS: 

TRINCOMALEE DISTRICT  

  1548/'17 

11.ගු මුජිබුර් රහුමළ්ද මශතළ   (ගු ඉම්රළ්ද මශරූසහ මශතළ 
මලනුල )  
(ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன் - ரண்தைறகு இம்ரன் 

ஹ்தௐப் ெரர்தரக) 

(The Hon. Mujibur Rahuman on behalf of the Hon. Imran 
Maharoof)  
කෘ කකර්භ භහතයතුභහදගන් ආස ප්රලසනඹ - (2): 

() (i) 2012  2013 ව 2014 ර්රදී කුඩහ හරිභහර්ග 
ංර්ධනඹ වහ ත්රිකුණහභරඹ දිසත්රික්කඹට 
දන් කයන රද ප්රිනඳහදන  නක් නක්  දගොවිජන 
දේහ දකොට්සහඹ ව ර්ඹ නු දන් දන් 
ලදඹන් දකොඳභණද; 

 (ii) නභ ප්රිනඳහදන දඹොදහ ගනිමින් ංර්ධනඹ කයන 
රද ළේ ව ඒ වහ ළඹ කශ  මුදර දන්  දන් 
ලදඹන් කදර්ද; 

 ඹන්න නතුභහ දභභ බහට ඈදිරිඳත් කයන්දන්ද? 

(අ) (i) දභභ ංර්ධන කටයුතු දවේතුදන් වී 
සළන්දනහි ඈවශ ඹෆභක් යලදුවී ිනදබ්ද; 

  2014.12.31 

දිනට 

2015.12.31 

දිනට 

2016.12.31 

දිනට 

ක්රිඹ හභහජික 

ගිණුම් ංඛයහ 

 2 448 051  2 569 069  2 609 668 

ක්රිඹ 

දේහදඹෝජක 

ගිණුම් 

     69 683      72 578    73 482 

1265 1266 



ඳහර්ලිදම්න්තු 

 (ii) නදේ නම්  නභ ප්රභහණඹ දකොඳභණද; 

 (iii) ළඹ කයන රද ප්රිනඳහදනරට නු දභභ 
නිසඳහදන ඈවශ ඹෆභ ප්රභහණත් න්දන්ද; 

 (iv) දනො නදේ නම්  ඒ භන්ද;  

 ඹන්න නතුභහ දභභ බහට දන්න්දන්ද? 

(ආ) (i) ඊක්ත ර්ඹන්හිදී දිඹත් කයන රද ළඩටවන් 
නිළයදි අකහයදඹන් යලදු දනොව ඵට දගොවීන් 
වියලන් දචෝදනහ නඟන ඵළවින්  දභභ ංර්ධන 
කටයුතු පිළිඵ ඳසු විඳයම් යලදු කය ිනදබ්ද; 

 (ii)  නදේ නම්  නභ විසතය කදර්ද; 

 (iii) දනො නදේ නම්  දභභ ංර්ධන කටයුතු පිළිඵ 
ඳසු විඳයම් කිමටභට පිඹය ගන්දන්ද; 

 ඹන්නත් නතුභහ දභභ බහට දන්න්දන්ද? 

(ඇ) දනො නදේ නම්  ඒ භන්ද? 
 

கத்தரறல் அமச்ெமக் மகட்ட றணர: 

(அ) (i )  2012  2013 ற்தம் 2014ஆம் ஆண்டுகபறல் 

ெறநறபறனரண லர்ப்தரெண அதறறதத்றக்கரக 

றதமகரமன ரட்டத்துக்கு எதுக்கப்தட்ட 

றற ற்தரடுகள், எவ்தரத கன மெமப் 

தறரறவு ற்தம் ஆண்டு ரரறரக தவ்மநரக 

வ்பவு; 

 (ii) அந்றற ற்தரடுகமபப் தன்தடுத்ற 

அதறறதத்ற தெய்ப்தட்ட குபங்கள் ற்தம் 

அற்கரக தெனவு தெய்ப்தட்ட தத்தரமக  

தவ்மநரக வ்பவு; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு ெர்ப்தறப்தரர?  

(ஆ) (i )  மற்தடி அதறறதத்றறன் கரரக தல் 

றமபச்ெலில் அறகரறப்தை ற்தட்டுள்பர; 

 (ii) ஆதணறல், அன் அபவு வ்பவு; 

 (iii )   தெனவு தெய்ப்தட்ட றற ற்தரடுகளுக்கம, 

இவ்வுற்தத்ற அறகரறப்தை மதரறரகக் 

கரப்தடுகறன்நர; 

 (iv ) இன்மநல், அற்கரண கரங்கள் ரம; 

 ன்தமத்ம் அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) (i )  குநறப்தறட்ட தடங்கபறல் ஆம்தறக்கப்தட்ட 

மமனத்றட்டங்கள் ெரறரண தொமநறல் 

மடததநறல்மன ண றெரறகள் 

குற்நஞ்ெரட்டுரல், இவ்தறறதத்ற 

மமனகள் தரடர்தரக தறன்ணரய்வு 

தெய்ப்தட்டுள்பர; 

 (ii) ஆதணறல், அன் றதங்கள் ரம; 

 (iii )  இன்மநல், இவ்தறறதத்ற மமனகள் 

தரடர்தரக தறன்ணரய்வு தெய்ற்கு 

டடிக்மக  மற்தகரள்ரர; 

 ன்தம மலும் அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்மநல், ன்? 
 

asked the Minister of Agriculture: 

(a) Will he submit to this House - 

 (i) the financial allocations made for the 

Trincomalee District for developing small 

irrigation tanks in 2012  2013 and 2014  in 

relation to each Agrarian Service division 

and year separately; and 

 (ii) the tanks developed by utilizing those 

allocations and the amount of money spent 
on them, separately? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether there has been an increase in the 

paddy harvest owing to these development 

activities; 

 (ii) if so, the volume of increase; 

 (iii) whether this increase is commensurate with 

the financial allocations spent; and 

 (iv) if not, the reasons for that? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) whether any follow up has been made on 

those development activities as the farmers 
complain that the programmes that were 

carried out during the above years have not 

been done in the proper manner; 

 (ii) if so, the details of such follow up; and 

 (iii) if not, whether steps will be taken to follow 

up on these development activities? 

(d) If not, why? 
 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පිළිතුය බහගත කයන්න. [ඵහධහ කිමටම්] You cannot have 

different rules. I did not allow Hon. Bimal Rathnayake.  ඒ 
හදේ තත් දුන්නහභ නලය දචෝදනහ භටයි නන්දන්. [ඵහධහ 
කිමටම්] පිළිතුය බහගත කයන්න. භහ කහටත් ඈඩ දුන්දන් නළවළ. 

ඊදේ භහ නතුභහට කිේහ  නක් දකනකුට ඈඩ දුන්දනොත් යලඹලු 
දදනහටභ ඈඩ දදන්න නහඹ කිඹරහ. දභහිදී යලේධ වුදණ් 
දභොකක්ද? ඳශමුදන් ආස ප්රලසනඹට පිළිතුය ඔඵතුභහ බහගත 
කශහ. දදන පිළිතුයත් ඔඵතුභහ බහගත කයරහ  භදගන් ය 

ඈල්ලුහ  intake නක double කශහඹ කිඹරහ ඳළවළදිලි කිමටභක් 
කයන්න. නඳභණයි. 

 
ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඳළවළදිලි කිමටභක් කශහ. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒකට දන් විරුේධත්ඹ ප්රකහල කදශේ. [ඵහධහ කිමටම්] ඔේ  ඒක 
වරි. දළන් දම් පිළිතුය බහගත කයන්න.  
 

ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඳළවළදිලි කිමටභක් ඈල්රනහ. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දභදවභ කදශොත් ඳහර්ලිදම්න්තු දගන ඹන්න ඵළරි දනහ  
ගරු භන්ත්රීතුභනි. ආත්තභ කිඹනහ නම් දළන් ඳළවළදිලි කිමටභක් 

කදශොත් මුළු system නකභ අඳසු දනස කයන්න දනහ.  

1267 1268 

[ගරු මුජිබුර් යහුභහන් භවතහ] 



2017 ළප්තළම්ඵර්  07  

ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

පි කිඹන්දන් ඔඵතුභහදේ නකඟත්ඹ ආින - 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඈතහභ හධහයණ දචෝදනහක් කදශේ. ඒකට භට කභක් නළවළ.  
භහ කහටත් බඹ දන්න ඕනෆකභකුත් නළවළ. [ඵහධහ කිමටම්]  
 

ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  කෘ කකර්භ  භහතයතුභහ දනුදන් භහ 

නභ ප්රලසනඹට පිළිතුය වභළගත* කයනහ.  
 

* වභළමම්වය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 

() (i) (MJ3-සකෆන් කය දභතළනට ආතුශත් කයන්න.) 

   දිසත්රික්ක දත ප්රිනඳහදන දන් කිමටදම්දී ඈදිරිඳත් ආින 
ප්රිනංසකයණ දඹෝජනහ නු ර්ඹ තුශ දිසත්රික්කඹ වහ 
දන් කයන රද භසත ප්රිනඳහදන ප්රභහණ නක් නක් 
භධයසථහන  භට්ටමින් ප්රමුඛතහ නු වඳුනහගත් 
කර්භහන්ත වහ ප්රිනඳහදන දන් කිමටභ කයනු රළදබ්. නභ 
ප්රිනඳහදන  ප්රහදේශීඹ ංර්ධන කමිටු වහ දිසත්රික් 
ංර්ධන කමිටු තීයණ භත ඳිනන ලයතහ නු නක් 
නක් දගොවිජන දේහ භධයසථහන දත දන් කය ආින 
තය දිසත්රික්කඹ දත රඵහ දී ආින මුළු ප්රිනඳහදන ප්රභහණඹ 
දනොඈක්භන ඳරිදි දහශ ර්ඹ තුශ යහඳෘින ක්රිඹහත්භක 
දකොට විඹදම් ද යහ ආත. 

 (ii) ඔේ.  විසතය ආතුශත් දල්ඛනඹක්*  ආත.  

(අ) (i) යලදු වී ආත. 

 (ii) ගහ කශ භූමි ප්රභහණඹ දවක්ටඹහර්ලින් දක්හ ආත. 

 

 
  2014 / 2015 භව කන්නදේදී ළයල ධික වීභ 

දවේතුදකොටදගන ආින ව ගංතුය තත්ත්ඹ නිහ භව 
කන්නදේදී ගහකශ කුඹුරු ඈඩම් දඵොදවොභඹක් වහනිඹට 
ඳත් විඹ. 2014 භව කන්නදේ ගහ කශ භූමි ප්රභහණදේ 
ඳවශ ඹෆභට නභ දවේතු නඹ දේ. 

  2013 / 2014 භව කන්නඹ ව 2014 ඹර කන්නඹ තුශදී ළයල 
දනොරළබීභ නිහදන් ඳළින නිඹං කහරගුණික තත්ත්ඹ 
නිහ ඹර කන්නදේදී ගහ කශ කුඹුරු ඈඩම් වහනිඹට ඳත් 
විඹ. 2014 ර්දේ ඹර කන්නදේ ගහ භූමි ප්රභහණඹ ුනනය 
ගඹක් ගළමටභට දවේතු නඹ දේ. 

 (iii) ප්රභහණත් දේ. 

 (iv) දහශ දනොදේ. 

(ආ) (i) ඈවත වන් යලඹලු ංර්ධන යහඳෘින දගොවි ංවිධහන 
වයවහ යලදු කයන රදී. ඒ නු ඳ භහතයහංලඹ දත දවෝ 
දගොවිජන ංර්ධන දදඳහර්තදම්න්තු ප්රධහන කහර්ඹහරඹ 
දත දවෝ දිසත්රික් කහර්ඹහර දත දභදතක් කියලදු 
ඳළමිණිල්රක් දවෝ දචෝදනහක් ඈදරිඳත් කය දනොභළත.  

වුරුේද 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  භව  4 615  5 622   7 464 3 632 7 186     8 636 

  ඹර  2 010  1 373   4 861 - 3 821     3 985 

  නකතු 6 625 6 995 12 325 3 632 11 007   12 621 

 (ii) දහශ දනොදේ. 

 (iii) දහශ දනොදේ. 

(ඇ) දහශ දනොදේ. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන ංක 14 -1675/'17- (2)  ගරු දේයිඩ් ලි හහීර් 
භවුරහනහ භවතහ. 
 

ගු මුජිබුර් රහුමළ්ද මශතළ  
(ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි  ගරු දේයිඩ් ලී හහීර් භවුරහනහ 

භවතහ දනුදන් භහ නභ ප්රලසනඹ වනහ. 
 

ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකුභනි  ධයහඳන භහතයතුභහ දනුදන් භහ 

නභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ින දදකක් කල් ඈල්රහ යලටිනහ. 
 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 ඳළර්ලිමම්්දතුමේ ක යුතු 
தரரளுன்ந அலுல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move,  

 
“That the proceedings on Item No. 1 of Public Business appearing 

on the Order Paper be exempted at this day‟s sitting from the 

provisions of the Standing Order No. 7 of the Parliament and the 

motions agreed to by Parliament on 08.03.2016 and 06.09.2017.”  

 
ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු දිදන්ස ගුණර්ධන භළිනතුභහ. 

 
ගු දිම්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ඔඵතුභහදේ නිදඹෝගඹ ඳරිදි 

ඳහර්ලිදම්න්තුදේ භව දල්කම්තුභහට භහ ආතුළු ඒකහඵේධ 
විඳක්දේ ඳහර්ලිදම්න්තු භන්ත්රීරු වියලන් ද දින දදළනි ය 
කිඹළවීභට නිඹමිත දම් ඳනත් දකටුම්ඳතට ංදලෝධන 33ක් 

ඈදිරිඳත් කශහ. ඒ  දළනට ිනඹකට කලින් දම් ඳනත් දකටුම්ඳත 
දදළනිය කිඹවීභට නිඹමිත ිනබුණු සථහදේදී.  

නඹට පිළිතුයක් ලදඹන් ඳට දභදේ දන්හ නනහ: 

"ඊක්ත ඳනත් දකටුම්ඳතට දහශ ඔඵතුභහ වියලන් ගරු 

කථහනහඹකතුභහට බහය දදන රද ංදලෝධන තුරින් ඳවත 

1269 1270 

————————— 
*  පුවහතකළමස තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිදම්න්තු 

වන් ගන්ිනරට වහ ඊඳදල්ඛනරට දහශ ංදලෝධන 
අණ්ඩුක්රභ යසථහදේ 152 යසථහ භඟ කිඹ විඹ යුතු 
ඳහර්ලිදම්න්තු සථහය නිදඹෝග 133 ප්රකහය කහයක බහ 

සථහදේදී ඈදිරිඳත් කිමටභට කහල දනොභළින ඵ ගරු 
කථහනහඹකතුභහදේ ඊඳදදස ඳරිදි කහරුණික දන්හ යලටිමි. 

1.  9න ගන්ිනඹ 

2.  2න ගන්ිනඹ 

3.  තුන්න ඊඳදල්ඛනඹට දහශ ංදලෝධන" 

[ඵහධහ කිමටභක්] ගරු කථහනහඹකතුභනි  භභ ළඩිපුය දරහ 
ගන්දන් නළවළ.  

අණ්ඩුක්රභ යසථහදේ 152 යසථහ ගත්දතොත් නහි 

ිනදඵන්දන් ඒකහඵේධ යමුදර දවෝ නඹට ම්ඵන්ධ කටයුත්තක් 
ගළන ඳනත් දකටුම්ඳතක් දවෝ දඹෝජනහක් ඈදිරිඳත් කිමටභ කශ 
වළක්දක් ආභිනතුභහට ඳභණයි කිඹරහයි. ඒ ගළන කියලභ හදඹක් 

නළවළ. ආභිනතුභහ ලුත්භ ඳනත් දකටුම්ඳතක් දේනහ. දම් 
ලුත්භ ඳනත් දකටුම්ඳත තභ ම්භත දරහ නළවළ. නභ නිහ 
දම්ක රංගු දරහ නළවළ. නභ නිහ තභයි පි දම් ඳනත් 

දකටුම්ඳත දදළනි ය කිඹළවීදම් කහයක බහ සථහදේදී 
ංදලෝධන 33ක් ඈදිරිඳත් කයන්න ඈල්ලීභක් කදශේ. You referred 
to Standing Order No. 133. භභ නඹ කිඹන්න ඹන්දන් නළවළ. 
නහි වයඹත්  භහ කිඹන කහයණඹත් නකයි. වයඹ  ආභිනයදඹකුට 

ඳභණයි දම් හදේ Consolidated Fund  නකට දවෝ ඒ වහ 
ම්ඵන්ධ ඵදු පිළිඵ ඳනත් දකටුම්ඳත් දේන්න දවෝ ඈත් කිමටභට 
පුළුන්. ඒක ආත්ත. ඒ ගළන කියල හදඹක් නළවළ. නමුත්  ලුදතන් 

ම්භත කයන්න වදන දභභ ඳනත් දකටුම්ඳත ම්ඵන්ධදඹන් පි 
ගරු ආභිනතුභහත් වම්ඵ දරහ දඵොදවොභ සුවද හකඡාඡහ කශහ. 
දම් ඈදිරිඳත් කයන ඳනත් දකටුම්ඳතට කහයක බහ සථහදේදී 

භන්ත්රීරු වළටිඹට ංදලෝධන ඈදිරිඳත් කයන්න ඳට ිනදඵන 
යිිනඹ හිටපු ඳහර්ලිදම්න්තු භව දල්කම්තුමිඹ න ප්රිඹහනි 
විදේදේකය වියලන් ප්රකහිකත "ශ්රී රංකහ ඳහර්ලිදම්න්තු ක්රිඹහදහභඹ" 

කිඹන දඳොදත් වන් නහ. ගරු කථහනහඹකතුභනි  දභහි 
56දනි පිටු භහ ඔඵතුභහදේ ධහනඹ පිණි දේනහ. දම්ක 
ඳට කයන්න පුළුන්. ඳට දභදවභ තවනභක් නළවළ. තවනභ 

ිනදඵන්දන් මටතයනුකර වුණහට ඳසදේ. ඳනත් දකටුම්ඳතක් දවෝ 
ං දලෝධනඹක් ඈදිරිඳත් කිමටදම් යිිනඹ ිනදඵන්දන් 
ආභිනයදඹකුට ඳභණයි. 

නදවභ ඳනත් දකටුම්ඳතක්  තභ ම්භත  දරහ නළවළ  ගරු  

කථහනහඹකතුභනි. නභ නිහ දම් කරුණු ඈදිරිඳත් කයන්නට ඳට 
සථහ දදන්නඹ කිඹහ  ඔඵතුභහදගන් ඈතහ  ඕනෆකමින් ඈල්රහ 
යලටිනහ. අණ්ඩු පිළිගන්නහ නම් පිළිගමටවි.  දභොකද  දභඹ 

ඈතහභත් ළදගත් ඳනත් දකටුම්ඳතක්.  යදට් ජනතහදේ  වහ යදට් 
අදහඹදම් ව මුළු යජඹකභ - බහණ්ඩහගහයදේභ ලුත්  අදහඹභ 
පිළිඵ ඳනත් දකටුම්ඳතක්. නළනි ඳනත් දකටුම්ඳතකට 

භන්ත්රීරුන් න ඳට ංදලෝධනඹක් ඈදිරිඳත් කයන්නට  ඵළරි 
නම්; නඹ  භභ හිතන්දන් නළවළ  දම් ගන්ිනඹට නකඟයි  කිඹහ.  

පි ත ඈල්ලීභක් කයනහ  ගරු කථහනහඹකතුභනි. You 

should re-canvass what I am submitting. The House can 

agree to allow us to proceed.   If you are going to make a 

Ruling in the first instance, we request that the House allows 

the Amendments to be taken up.  

පිට ඡන්දඹක් දදන්න ඵළරි නම් ගරු ආභිනතුභහ  ඡන්දඹ 
දනොදී ඈන්න; ප්රිනක්දේඳ කයන්න. නමුත් භන්ත්රීරුන්ට 
ංදලෝධනඹ  submit  කයන්න  ංදලෝධන දගන නන්නටත් 

සථහ දදන්න.  දභොකක්ද දම් ඳහර්ලිදම්න්තු ප්රජහතන්ත්රහදඹ 
ඳළමිදණන තළන? 

ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  සථහය නිදඹෝග නු  - 
 

ගු දිම්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Hon.  Speaker-[Interruption.] 
 

ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Let me speak. I allowed you to speak. Now, allow me 
to speak. Learn your manners. -[Interruption.] 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
සථහය නිදඹෝග නු කයන්න ඵළවළ.  නමුත් ගරු 

බහනහඹකතුභනි  - 
 

ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 ගරු කථහනහඹකතුභනි  සථය නිදඹෝග නු ඈතහභත් 

ඳළවළදිලියි   මුදල් ඳනත් දකටුම්ඳතකට ංදලෝධන දගදනනහ 
නම්  නභ ංදලෝධන කළ යනට් භණ්ඩරඹ නුභත කයන්නට  

ඕනෆඹ කිඹන නක. We cannot work against the Standing 
Orders. What about the Cabinet of Ministers?  පි කළ යනට් 
භණ්ඩරදේ නුභිනඹ නළින ඳනත් දකටුම්ඳත  ම්භත  කදශොත් 

කළ යනට් භණ්ඩරඹ  පිට දදෝහදයෝඳණඹ කයයි. [ඵහධහ කිමටභක්] 
දඳොඩ්ඩක්  ඈන්න.  [ඵහධහ කිමටභක්] දභහි ිනදඵනහ  "නළනි 
දඹෝජනහක්   ඳනත් දකටුම්ඳතක් දවෝ  ඳනත් දකටුම්ඳතකට  

කයන ං  දලෝධනඹක්  ඈදිරිඳත් කිමටභට දඳය  නභ ආභිනයඹහ නභ 
දඹෝජනහට දවෝ ඳනත් දකටුම්ඳතට  දවෝ ංදලෝධනඹට  
භහතය භණ්ඩරදේ නුභිනඹ රළබී ආින ඵ ඳර්ලිදම්න්තුට  

දළන්විඹ යුතුඹ." කිඹහ.  

ගරු භංගර භයවීය ආභිනතුභහ   දගන නන ංදලෝධන  ඉදේ 
කළ යනට් භණ්ඩරඹ නුභත කශහ. ගරු දිදන්ස ගුණර්ධන  
භන්ත්රීතුභහත් ංදලෝධන දේනහ නම්  ඒහ භහතය භණ්ඩරඹ 

නුභත කයන්නට  ඕනෆ.   But, it is too late now.[ඵහධහ 
කිමටභක්]  
     

ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු  යභල් යත්නහඹක භවතහ. 
 

ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි   52 න සථහය නිදඹෝගදේ දඳොදුදේ 

දභදවභ වන් දනහ: 

" ඳනත් දකටුම්ඳත් පිළිඵ කහයක බහ ධිඹ. 
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[ගරු දිදන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 
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52. භහතය භණ්ඩරදේ ආභිනයදඹකු දවෝ නිදඹෝජය ආභිනය ඹකු  

දවෝ වියලන් ඈදිරිඳත් කයන දඹෝජනහක්  භත ඳනත් දකටුම්ඳතක් දදන 

ය කිඹහ ආින විට  නභ  ඳනත් දකටුම්ඳත පර්ණ ඳහර්ලිදම්න්තු කහයක 

බහකට දඹොමු කශ යුතුඹ. 

නතකුදු වුත් භහතය භණ්ඩරදේ ආභිනයඹකු දවෝ නිදඹෝජය 
ආභිනයඹකු දවෝ වියලන්  ඈදිරිඳත් කයන රද දඹෝජනහක් භත නදේ 

තීයණඹ කයනු රළබුදවොත් හර් කක දවෝ ඳරිපයක විර්ජන  ඳනත් 

දකටුම්ඳතක් වළය  ඳනත් දකටුම්ඳතක් කථහනහඹකතුභහ වියලන්  නම් කයනු 
රඵන විදලේ කහයක බහකට දවෝ සථහය කහයක බහකට දවෝ දඹොමු 

කශ වළකිඹ."   

නතදකොට ගරු කථහනහඹකතුභනි  ඳට  කහයක බහ 
සථහදේදී අදහඹම් ඵදු ඳනත් දකටුම්ඳත්  මුදල් දකටුම්ඳත් කිඹහ 
දනක් නළවළ. [ඵහධහ කිමටභක්] 

 

ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  භහ වන්නට කළභිනයි  ගරු භන්ත්රීතුභහ 
ංදලෝධන කීඹක් ඈදිරිඳත් කයනහද කිඹහ - [ඵහධහ කිමටභක්] If the 
Hon. Minister of Finance agrees,  I have no problem.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මුදල් ආභිනතුභහ.  
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ (මුදේ ශළ ජනමළධය 
අමළතයතුමළ)  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ - நிதி மற்றும் வவகுசன ஊடக 

அமச்ெர்) 

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Finance and 
Mass Media) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  භභ හිතන විධිඹට පි  ඒ 
ංදලෝධනරට ඈඩදීභ පිළිඵ ප්රලසනඹක් නළවළ. ඒ දරහට 
රකහ ඵරහ  පිළිගන්නට පුළුන්  ඒහ පිළිගන්නහ. පිළිගන්න 
ඵළරි  ඒහ- [ඵහධහ කිමටභක්] 

 
ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, they must cooperate.  [ඵහධහ කිමටභක්] ංදලෝධන දගන 

ඒදම් මුහදන්  දම්ක කඩහකප්ඳල් කයන්න    කහරඹ දීර්ඝ 
කයන්න - [ඵහධහ කිමටභක්] වරි. වරි. ඔඵතුභහ විතයයි දන්දන්. 
[ඵහධහ කිමටභක්] 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු නුය කුභහය දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
දම් ඳනත් දකටුම්ඳදත් විදලේ  ඵදු දඹෝජනහන් ඈදිරිඳත් වී 

ිනදඵනහ.  පි හභහනයදඹන් ගත්දතොත් ගරු කථහනහඹකතුභනි  

ඹ ළඹ දල්ඛනඹක් ඈදිරිඳත් කයනවිට ඳහ හභහනයදඹන් යලදු 
න්දන් ඵදු දවඹක ඳවදශොක හදේ දනක්. වළඵළයි  දම් 
ඳනත් දකටුම්ඳත ගත්තහභ  විලහර ලදඹන්  ඵදු ංදලෝධන 

ගණනහක් ිනදඵනහ. ආත්ත තත්ත්ඹ ගත්දතොත්  ඹ ළඹ 
දල්ඛන වත ටක ඩංගු න  ඵදු ංදලෝධන දභහි ආතුශත් 
දරහ ිනදඵනහ. දේශීඹ අදහඹම් ඳනත් දකටුම්ඳදත් ිනදඵන 

විදලේඹක් තභයි  ඳනත් දකටුම්ඳත  ආතුශටභ ඵදු ප්රිනලතඹන් 
ආතුශත් කිමටභ. භවය ඳනත් දකටුම්ඳත්ලින් භහතයයඹහට 
ඵරඹ දදනහ.  භහතයයඹහ ගළට් නිදේදනඹක් නිකුත් කයනහ.  

නමුත්  දම් ඳනත් දකටුම්ඳදත් විදලේඹක් ිනදඵනහ. දම් 

ඳනත් දකටුම්ඳත ආතුශටභ නභ ඵදු ංදලෝධන ආතුශත් විඹ 
යුතුයි. නභ නිහ මටිනඹක් තවවුරු කයනහට භතය  ඒ මටිනඹ 
ක්රිඹහත්භක න ංගත් දභහි ආතුශත් කය ිනදඵනහ. ඒක තභයි 
ඳට ඳළන නළ  දඟන ප්රලසනඹ. නභ නිහයි දම් වහ ඳටත් 

ංදලෝධන ඈදිරිඳත් කයන්න සථහ දදන්න කිඹහ ඈල්රන්දන්.  

 
ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

පි ද  4.00ට ඡන්දඹ ිනඹනහ  ගරු භන්ත්රීතුභනි.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ද  නකවභහයට පි දම් ගළන හකඡාඡහ කයමු. We can 
discuss it. 

 

ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

We will not have time.  දරහ භදි දයි. ගරු නුය 
දිහනහඹක භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ  1 12.00 න තුරු ඈන්න 

සදහනම්ද?  

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  දම්ක පි  ඳළමිණි නකඟතහ. ඒ 
ංදලෝධන ිනදඵනහ කිඹන කහයණඹ භත තභයි නදහ 

නකඟතහකට අදේ.   

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 4.30ට කිඹහයි නදහ කථහ කදශේ.  පි 4.00ට ගනිමු. ද 
 1.30ට ඳ වමු දනහ දන්  ගරු භන්ත්රීතුභනි. නතළනදී කථහ 
කයමු. We will go ahead.  

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  අණ්ඩුදන් ඈදිරිඳත් කයන 
ංදලෝධන නකයලඹ ගණනක්භ  ිනදඵනහ. ඉට භතය නික් 
ඒහත් ගත්තහභ ඳළඹ දදක තුනක් ංදලෝධනරටභ ගත දන්න 

පුළුන්.   

     
ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු බහනහඹකතුභහ මුදල් ආභිනතුභහදගන් දඳොඩ්ඩක් ඈදගන 
ගන්න දකෝ  දකොදවොභද දම්හ කයන්දන් කිඹරහ.  

 

ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I want to explain this. ගරු කථහනහඹකතුභනි  භභ ළඩ 

කයන්දන් සථහය නිදඹෝගඹ නුයි. කළභළත්දතන් සථහය 
නිදඹෝගඹ දනස කයන්න පුළුන්. සථහය නිදඹෝග නු ඳ 
ළඩ කයන්න ඕනෆ.      
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

  

දේශීඹ අදහඹම් ඳනත් දකටුම්ඳත 
உண்ரட்டெறமந ெட்டதோனம் 

INLAND REVENUE BILL 
 

මද ලන ලර කියවීමම් නිමයෝගය කියලන දී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டமப ரெறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 

[ප.බහ. 10.26] 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ (මුදේ ශළ ජනමළධය 
අමළතයතුමළ)  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ - நிதி மற்றும் வவகுசன ஊடக 

அமச்ெர்) 

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Finance and 
Mass Media) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  "දේශීඹ අදහඹම් ඳනත් දකටුම්ඳත 

දළන් දදන ය කිඹවිඹ යුතුඹ" යි භහ දඹෝජනහ කයනහ. 

ද භභ දඵොදවොභ භහරුදන් තභයි ඳහර්ලිදම්න්තු ට අදේ. 
දභතළනට නන්න ඳළඹක් විතය ගිඹහ. දභොකද   දට්  වළභ ඳහයක්භ 

හවනලින් පිරිරහයි ිනබුදණ්. භභ හිතුහ  දප් ඒකහඵේධ 
කණ්ඩහඹදම් ඹ දභොනහ දවෝ විදයෝධතහක්ත් කයනහද කිඹහ. 
ඵරන දකොට ර්හ විතයයි.   

ගරු කථහනහඹකතුභනි  දම් යදට් අදහඹභ ළඩි කිමටභ ඈතහභ 
කහදරෝචිත ලයතහක් ඵට ඳත්වී ිනදඵන දභොදවොතක  
අදහඹම් ඵදු ම්ඵන්ධදඹන් ද න ඳනත් දකටුම්ඳතක් ඈදිරිඳත් 
කයන්න වළකිවීභ පිළිඵ භහ තුටු දනහ. දප් 

බහනහඹකතුභහ කිය අකහයඹට භභත්  දප් යහජය ආභිනතුභහත් 
දම් කටයුත්ත බහය දගන  හිටපු මුදල් ආභිනතුභහදේත් දවස නකතු 
කය දගන ඳ දම්  ඳනත් දකටුම්ඳත  දඵොදවොභ සීරුදන් 

ධයඹනඹ කශහ. නදේ ධයඹනඹ කිමටභ තුළින්  තත් ංදලෝධන 
නකයලඹ ගණනකට අන්න ප්රභහණඹක් -ප්රධහන ංදලෝධන 23යි.- 
භඟ තභයි ඳ ද දම් ඳනත් දකටුම්ඳත ඈදිරිඳත් කයන්දන්.  

ඒ හදේභ ජනතහ විමුක්ින දඳයමුදණ්  ඒකහඵේධ විඳක්දේ 
නහඹකතුභන්රහ භහ වමු දරහ දුන් යලඹලු ංදලෝධන වට 
රකහ ඵරහ  තමුන්නහන්දේරහ යලඹලු දදනහදේභ වදඹෝගඹ 

ආතු දභභ ඓිනවහයලක ඳනත් දකටුම්ඳත ම්භත කය ගන්න 
පුළුන් දේහ! කිඹහ භහ ප්රහර්ථනහ කයනහ. භභ නදවභ 
කිඹනදකොට  යභල් යත්නහඹක භන්ත්රීතුභහ නිකම් මුතු හිනහක් 

දළම්භහ. දකදේ දතත් පි යලඹල්දරෝභ නකතු දරහ දම් යදට් 
අදහඹම් ළඩි කයරහ  පි යලඹලුදදනහභ යලහින දකින  ප්රහර්ථනහ 
කයන න දේලඹක් දගොඩ නඟන්න කටයුතු කයන්න ඕනෆඹ කිඹහ 
භහ හිතනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි  දළනට ක්රිඹහත්භක න දේශීඹ අදහඹම් 
ඳනත සථහපිත වුදණ් 2006 දර්දීයි. ඳසුගිඹ වුරුදු 11 තුශ 
රින් ය නඹට විවිධ ංදලෝධන ටක් ඳභණ ආතුශත් කිමටභ 

තුළින් ඒ ඳනත ඈතහභ ංකීර්ණ තත්ත්ඹකට ඳත් දරහ ිනබුණහ. 
යටක අදහඹම් ඵදු මටිනඹ ංකීර්ණ වීභ ඈතහ හයලදහඹක දභන්භ 
හනහන්ත තත්ත්ඹක්. ඒ භ්න් ඵදු දගන්නන් 

ජධර්ඹත්වීභ තුළින් යජඹට රළදඵන අදහඹම් දඵොදවෝ දයින් 
ඩු දනහ. භභ ඳසු නතළනට නන්නම්.  

ඳසුගිඹ කහරදේ අදහඹම් ඩු දරහ ිනදඵන ප්රභහණඹ ගළන 

ඵළලුදොත්  ඳට නඹ දත්රුම් ගන්න පුළුන්. අදඹෝජකඹන් 
ජධර්ඹත් වීභ තුළින් අර්ිකකදේ අදඹෝජන ව රැකිඹහ 
ඊත්ඳහදනඹ ඩහශ දනහ; ඵදු ක්රමිකතහ යලදු වීභට ආින ඈඩකඩ 
දඵොදවෝ දයින් ළඩි දනහ; යදට් ඵදු නුකරතහ දරුණු දර 

ඳවශ ඹනහ. භසතඹක් දර ගත් විට ඵදු ක්රභදේ 

හධහයණත්ඹ දළඩි දර භිදඹෝගඹට රක් දනහ. 

භක්නිහදඹත්  යජඹට ඌජු ඵදුලින් රළදඵන අදහඹභ ඳවශ ඹන 
විට නඹ උන පයණඹ කිමටභ යලදු න්දන් ක්ර ඵදු ළඩි කිමටභ 
තුළිනුයි. ඳත්නහ ංකීර්ණ අදහඹම් ඵදු යහමු තුශ ඈතහ 
හයලදහඹක ව දහනහත්භක තත්ත්ඹකයි ද යට ිනදඵන්දන්. 

ද යට දහනහත්භක තත්ත්ඹන් යහිකඹකට මුහුණ දදනහ.  

දකුණු අයලඹහනු කරහඳදේ දභන්භ  දරෝකදේ භ ඵදු 

අදහඹම් රඵන යටල් තයට දළන් ශ්රී රංකහ ඳළමිණ ිනදඵනහ. 
1990දී දශ දේශීඹ නිසඳහදනදඹන් යලඹඹට 19ක් ව යහජය ඵදු 
අදහඹභ ඛණ්ඩභ ඳවශ ළටිරහ 2014 න විට යලඹඹට 10ක 

භට්ටභකට ඩු වුණහ. නමුත්  ඳසු ගිඹ වුරුදු දදදක්දී -2015 යලට 
දම් දක්හ ඵළලුහභ- ඹළි තහක් ඳට යහජය ඵදු අදහඹභ යලඹඹට 
15 දක්හ ළඩි කය ගන්න පුළුන් වුණහ. දම් න ඵදු ඳනත 
ක්රිඹහත්භක වීදභන් ඳසු ඉශඟ ය දදදක්දී යහජය ඵදු අදහඹභ 

යලඹඹට 20 භට්ටභට දගන ඹන්නට පුළුන් දයි කිඹන විලසහඹ 
ඳට ිනදඵනහ. නභ භ ඵදු අදහඹභ තුශ ඌජු ඵදු ප්රභහණඹ දශ 
දේශීඹ නිසඳහදිතදඹන් යලඹඹට 2ක භට්ටභකයි ඳිනන්දන්. නඹ 

කරහඳදේ ඌජු ඵදු ප්රභහණඹ භඟ ළඳීදම්දී ඈතහභත් ඳවශ 
තත්ත්ඹක්. නිදසුනක් දර භළදල්යලඹහ  ඈන්දුමටයලඹහ  
පිලිපීනඹ ළනි යටල් ගත්තහභ නභ යටර ඌජු ඵදු ප්රභහණඹ දශ 

දේශීඹ නිසඳහදනදඹන් යලඹඹට 5-7 තය තභයි ඳිනන්දන්. ඒ 
විතයක් දනදයි  ඌජු ඵදු අදහඹභ ඈතහ ඳවශ භට්ටභක ඳිනන 
නිහභ ක්ර ඵදු ප්රභහණඹ ඈතහභ ඈවශ ගිහින් ිනදඵනහ. භභ හිතන 

වළටිඹට දම්ක තභයි ඈතහභ බඹහනක තත්ත්ඹ; කනගහටුදහඹකභ 
තත්ත්ඹ; හනහන්තභ තත්ත්ඹ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි  දම් යදට් ඵදු ඵය දයන්දන් දන 

කවුරුත් දනොදයි. ආත්ත ලදඹන්භ කිේදොත් දම් යදට් ඵදු 
ඵය දයන්දන් කිරි පිටි ටිකක් ගන්න  සීනි ටිකක් ගන්න හභහනය 
භනුසඹහ මික් දම් යදට් ළඩි අදහඹම් රඵන ඹ දනොදයි. දම් 

යදට් ඌජු ඵදු ව ක්ර ඵදුර නුඳහතඹ න්දන්  20:80යි. දප් 
මුළු අදහඹදභන් යලඹඹට 80ක්භ රළදඵන්දන් ක්ර ඵදුලින්. ඌජු 
ඵදු ව ක්ර ඵදු නුඳහතඹ පි 20:80 කිේහට  ආත්තටභ 18:82 

විතය තභයි ඳිනන්දන්. දම් තත්ත්ඹ ඵළලුහභ භභ කිේහ හදේ 
ඵදු අදහඹම් රඵන යටල් තය පි කරහඳදේ න්ිනභට ඈන්දන් 
කිඹරහ. 

ඊදහවයණඹක් වළටිඹට භළදල්යලඹහ ගත්දතොත්  නහි ෘජු 
අදහඹභ  ඒ කිඹන්දන් income taxලින් රළදඵන අදහඹභ යලඹඹට 
72 භට්ටදම් ිනදඵන්දන්. ඈන්දිඹහදේ ඳහ ෘජු ව ක්ර ඵදු 

අදහඹභ යලඹඹට 50:50 තත්ත්ඹට දගන නන්න පුළුන් දරහ 
ිනදඵනහ. යලංගප්පුරුදේ යලඹඹට 45ක් ඳභණයි ක්ර ඵදුලින් 
රළදඵන්දන්. ඳහකිසතහනඹ  ඵංේරහදේලඹ කිඹන දප් ල්ළයල 

යටල් දදක ගත්තහභ  ඵංේරහදේලදේ ෘජු ඵදු ප්රභහණඹ යලඹඹට 
35ක් විතය දනහ; ඳහකිසතහනදේ ෘජු ඵදු ප්රභහණඹ යලඹඹට 
37ක් විතය දනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි  පි ඹථහර්ථඹ දිවහ ඵරන්න ඕනෆ. 
2012/2013 දර්  Household Income and Expenditure 
Survey නක නු දම් යදට් දඳොදවොතුන් යලඹඹට 20  භසත 

household income නදකන් යලඹඹට 52.9ක් ඳහරනඹ කයනහ. 
This survey was done, of course, in the height of the 
Rajapaksa era from 2012 to 2013.  The richest 20 per cent of 

our population shared 52.9 per cent of the total household 
income. දනක් ඳළත්දතන් දුප්ඳත්භ යලඹඹට 20ට භසත 
අදහඹදභන් දකොඳභණ හිමිකභක් ිනදඵනහද කිඹරහ ඵළලුදොත්  

දුප්ඳත්භ යලඹඹට 20 හිමිකම් කිඹන්දන් භසත අදහ ඹදභන් 
යලඹඹට 4.5කට විතයයි. දඳොදවොත්භ යලඹඹට 20  යදට්  
අදහඹදභන් යලඹඹට ඳනස ගණනක් ඳහරනඹ කයනහ. දුප්ඳත්භ 
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ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දවොභ යලඹඹට 1 දකොඳභණද? 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඒක වරිඹට කිඹන්න භභ  දන්දන් නළවළ. දවොභ යලඹඹට 1 

කවුද කිඹරහත් පි දන්නහ. පි දම් දසර ඒ ගණන් මිනුම් 
පිළිඵ දොඹහ දගන ඹනහ; ඳමටක්හ කයදගන ඹනහ. 
ඔඵතුභන්රහ දභොනහ කිේත් පි ඒ ඳමටක්ණ නත්න්දන්ත් 
නළවළ. නභ ඳමටක්ණර ප්රිනපර පි ඈක්භනට දවළිදයවු කයනහ.  

නමුත්  ක්ර ඵදු වයවහ දඳොදවොත් ඊදවිඹත්  දුප්ඳත් ඊදවිඹත් 
තභ බහණ්ඩ වහ දේහන්ට නකවහ භහනයි  ඵදු දගන්දන්. 

දළන් ඵරන්න  දකෝටි ගණන් ඊඳඹන ටියුන් ගුරුරු 
ඈන්නහ. භහ මිත්ර ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ දම් සථහදේ 

දම් බහදේ නළවළ. නමුත් නතුභහ නක්කත් පි නදහ දඵොදවොභ 
හර්ථක හකඡාඡහක් ඳළළත්වහ. ටියුන් ගුරුරු කිේහභ භට 
නතුභහයි භතක් වුදණ්. ටියුන් ගුරුරු ද දකෝටි ප්රදකෝටි ගණන් 
ඊඳඹනහ. Channel services කයන දදොසතය භවත්රු දකොයි 

තයම් ල්ලි වම්ඵ කයනහද? දභතළන මටිනඥරු දගොඩක් 
ඈන්නහ. මටිනඥරුන් ඳහ තභන් දගවිඹ යුතු අදහඹම් ඵේද ඒ 
අකහයඹට දගනහද? ආත්ත ලදඹන්භ ඒ අකහයඹට 

දනොදගේත්  කීඹක් දවෝ දගනහ නම් ඒක ඳට දරොකු 
වයිඹක්. නමුත්  කඩඹකට ගිහිල්රහ සීනි ටිකක් ගන්නදකොට  පිටි 
ටිකක් ගන්නදකොට  ත දභොනහ දවෝ ගන්නදකොට ඒ ඹ 

දගන්දන්ත්  භවහ යහඳහරිකඹහ දගන්දන්ත්  ජදනික ළටුඳට 
ළඩ කයන කම්කරුහ දගන්දන්ත්  භෘේධි රහභිඹහ 
දගන්දන්ත්  යදට් දුගී දුප්ඳත්භ ජනතහ දගන්දන්ත් නක වහ 

භහන මුදරක්. න්න ඒ නිහ තභයි පි කිඹන්දන්  ඌජු අදහඹම් 
ඵදු ළඩි කයන්න කටයුතු කයන්න ඕනෆ කිඹරහ. 

දේලදප්රේමීත්ඹ ගළන නිතය නිතය කථහ කයන යටක  ළඵෆ 

දරභ යටට අදදර් නම් ඒ වළභ දකදනක්භ තභන්ට වළකි 
ඳභණින් අදහඹම් ඵේදක් දගන්න ඕනෆ. ඒ නු "භභත් දම් යදට් 
ංර්ධනදේ වවුල්කහයදඹක්" කිඹන කහයණඹට ඒ ඹ තුටු 

දන්න ඕනෆ; අඩම්ඵය දන්න ඕනෆ.  

ඒ විතයක් දනොදයි  demographic characteristics and tax 

files of non-corporate sector පිළිඵ ඵරන්න. 2012-2013 
survey නක නු නිහ - households - මිලිඹන 5.1ක් 
ිනදඵනහ. නයින් දඳොදවොත්භ නිහ ංඛයහ මිලිඹන 1.02ක් 
ඵට වන් දනහ. 

නමුත්  දම් යදට් non-corporate sector නදක් tax files 
ිනදඵන්දන් මිලිඹන 1.1යි. ඒ කිඹන්දන්  මිලිඹන 5.1ක් 

households ිනදඵන භසත රංකහදේභ.   

According to the 2012/2013 Household Income and 

Expenditure Survey, the number of income receivers in 
the richest 20 per cent category is about 1.8 million. 

However, the number of tax registrants in the non-

corporate sector is about 1.2 million as per the 2016 

numbers. Hence, only a low percentage has registered for 
tax purposes. Out of that, only about 60 per cent actually 

pays taxes. Therefore, given the fact that the richest 20 

per cent of households claim for about 53 per cent of 

household income in the country, their contribution to the 

tax system is rather unsatisfactory. දම්කයි ආත්ත 
තත්ත්ඹ. ඒ ඹදේ දහඹකත්ඹ ඈතහ ඳවශ භට්ටභකයි 

ිනදඵන්දන්. Income tax registration දිවහ ඵළලුහභත් පි 
කිර්ගිසථහනඹටත් ඩහ ඳවළින් ඈන්දන්. යලඹඹට 14ක් දේදි 
යලංගප්පරු  දවොංදකොං  දකොරිඹහ  දභොංදගෝලිඹහ  
භළදල්යලඹහ ඈතහ ඈවශ තත්ත්ඹකයි ිනදඵන්දන්.  

පි වළදභෝභ දන්නහ  ක්ර ඵදු දගන්නන්දේ අදහඹම් 
භට්ටභ කුභක් වුත් දගන ඵදු ප්රභහණඹ නක භහනයි කිඹරහ. ඒ 
නිහ ඳවශ අදහඹම්රහභීන්දේ අදහඹභට හදප්ක් ඈතහ ඈවශ 
ඵදු ඵයක් ක්ර ඵදු භ්න් ඳළටදනහ. න්න නඹ හධහයණ ඵදු 

ක්රභඹක රක්ණඹක් දනොදේ. දම් න දේශීඹ අදහඹම් ඳනත් 
දකටුම්ඳත ක්රිඹහත්භක වීදභන් ඳසු යජඹට රළදඵන ඵදු ඈවශ ඹහභ 
තුළින් ක්ර ඵදු භත යහ ඳළතීභ භ භට්ටභකට දගන ඒභට 
වළකි දනහ. මුදල් ආභිනයඹහ වළටිඹට භදේ ප්රධහනතභ 

ඈරක්කඹ තභයි 2020 ර්ඹ න දකොට දම් ෘජු වහ ක්ර ඵදු 
තය ිනදඵන නුඳහතඹ 20යි  80 යලට 40යි  60 දක්හ ඳරිර්තනඹ 
කිමටභ. 

විදලේදඹන් වන් කශ යුතු තත් කහයණඹක් ිනදඵනහ. 
නනම්  ශ්රී රංකහදේ අදහඹම් ඵදු නුකරතහ ම්ඵන්ධදඹන් 
ඵයඳතශ ගළටලුක් ිනදඵනහ කිඹන කහයණඹයි. නක් තකින්  
ඵදු දගවීභ වහ ලිඹහ ඳදිංචි න පුේගරඹන් වහ යහඳහය 
අඹතනර ංඛයහ පුදුභවගත දර භ භට්ටභක ඳිනනහ. 

2016 ර්දේදී ඵදු දගවීභ වහ ලිඹහ ඳදිංචි ව භහගම් ංඛයහ 
43 990ක භට්ටභකයි ඳිනන්දන්. නදභන්භ ඵදු දගවීභ වහ 
ලිඹහ ඳදිංචි පුේගරඹන් ංඛයහ 119 300ක් තයම් ඈතහභ ඳවශ 

භට්ටභක ංඛයහක්. නඹ යදට් භසත යහඳහය ංලඹ වහ රභ 
දශ දඳොශ තත්ත්ඹන් භඟ ළඳීදම්දී කියලදේත් ප්රභහණත් 
දනොන ඵ තමුන්නහන්දේරහ වළභ දකදනකුභ පිළිගමටවි කිඹහ 

භභ හිතනහ. දනක් තට  ඵදු දගවීභ වහ ලිඹහ ඳදිංචි ව 
ඹදේ ඵදු ලිපි දගොනුලිනුත් දඳදනනහ  නියල අකහයඹට ඵදු 
දගවීම් යලදු නුදේ ඈතහභ භ ප්රිනලතඹකින්ඹ කිඹහ. Tax files 

ිනදඵන ඹත් දගවිඹ යුතු ඵදු මුදල් ප්රභහණඹ විවිධ දවේතු නිහ -
දණඹ නිහ  දනත් දවේතු නිහ- දගන්දන් නළවළ. දේශීඹ 
අදහඹම් දදඳහර්තදම්න්තුදේ හර් කක හර්තහ නු  2016 දර් 
ඵදු දගවීභ වහ ලිඹහ ඳදිංචි යහඳහය අඹතනලින් දහශ දිනඹට 

ඵදු දගහ ආත්දත් යලඹඹට 30ක් ඳභණයි. Register කයපු 
ඹදගනුත් යලඹඹට 30යි  ඒ කිඹපු දිනඹට ඵදු දගන්දන්. ඈන් 
භහඹකට ඳසු නභ ප්රිනලතඹ යලඹඹට 46 දක්හ ඈවශ ගිඹද නඹත් 

කියලදේත් ෆහීභකට ඳත් න්න පුළුන් තත්ත්ඹක් දනොදයි. ඒ 
හදේභ  අදහඹම් ඵදු දගන පුේගරඹන් ගත් විට  2016 දර් 
දහශ දිනඹට ඵදු දගවීම් කශ ප්රභහණඹ මුළු ංඛයහදන් යලඹඹට 

48ක් ඳභණ නහ. ඈන් භහඹකට ඳසු නඹ යලඹඹට 59 දක්හ 
ළඩි වුත් නඹ තත් දඵොදවෝ දුයට ර්ධනඹ කය ගන්දන් නළින 
ඵළවළ.  

දකදේ වුද  දේශීඹ අදහඹම් දදඳහර්තදම්න්තුදේ නිරධහරින් 
නියන්තයදඹන් කයන ඳසු විඳයම් තුළින් ර්ඹ හනදේදී නභ 

ප්රිනලතඹ ඹම්තහක් දුයකට ර්ධනඹ කිමටභට භත් නහ. නමුත් 
නඹ නදේ විඹ යුතු තත්ත්ඹක් දනොදයි. ඵදු දගවීම් ප්රභහද වීභ 
තුළින් යහජය අදහඹම් විඹදම් කශභනහකයණඹට විලහර ඵරඳෆභක් 

යලදු නහ. දභළනි ඳසු  යභක් තුශයි ඳ යජඹ කල්ඳනහ කදශේ  
දභදේ ඈතහ ඳරිවහනිඹට ඳත් දමින් ඳිනන අදහඹම් ඵදු ක්රභඹ 
ඹළි තහක් -නළතත්- ංදලෝධනඹ කයන්න ඕනෆ කිඹහ.   

නඳභණක් දනොදයි. පි ඵරහදඳොදයොත්තු දනහ  ඈදිරිදේදී 
තමුන්නහන්දේරහ භඟ හකඡාඡහ කයරහ universal tax file 

දනොම්භයඹක් දම් යදට් වළභ දකදනකුටභ රඵහදදන්න කටයුතු 
කයන්න. විදලේදඹන්භ වුරුදු 18ට ළඩි වළභ දකදනකුටභ tax 
file දනොම්භයඹක් ිනබුණහඹ කිඹරහ ප්රලසනඹක් ආින න්දන් නළවළ. 

ඒදකන් කිඹන්දන් නළවළ tax දගන්නභ ඕනෆඹ කිඹරහ. ආත්ත 
ලදඹන්භ පි ඵදු දගන දඳෝයභඹත්  දඵොදවොභ යර කයනහ.  
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඵළේ නකක් හදේද? 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඵළේ නකක් හදේ දන්නත් පුළුන්.  
 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඵළේ නකක් හදේ ගවදගන ඹන්න පුළුන්! 
 

ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Birth certificate නකත් නක්කද දදන්දන්?  
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 
නමුත්  දභඹ දඵොදවොභ යර ක්රභඹක්. අදහඹභක් නළත්නම්  

වුරුේද න්ිනභට "අදහඹභක් නළත" කිේහභ ආින. නඡාචයයි. පි 
ඒක ඳසදේ දුන්දන් නළවළ. අදහඹභක් නළින  විලහර පිරික් 

ඈන්නහ.  
 

ගු එවහ.බී. දිවළනළයක මශතළ (වමළජ වවිබ ගෆ්දවීම් ශළ 
සුබවළධන ශළ ක්දද උඩර  උුමය ිළිතබ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க - ெதோக லுவூட்டல் ற்தம் 

னன்தைரற ற்தம் கண்டி தைரறமகள் அமச்ெர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare and Kandyan Heritage) 

SMS නකකින් දළනුම් දදන්නත් පුළුන් දයි. 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

SMS නකකින් දළනු ම් දදන්නත් පුළුන් දයි. වුරුදු ගණනක් 
ඹනදකොට ඒ තත්ත්ඹට නන්න පුළුන්. ඒ හදේභ පි හිතනහ  
තරුණදඹකුට ඵළංකු ගිණුභක්  විෘත කයන්න ලය නම්  ඒ 

හදේ දනොම්භයඹක් ිනබුදණොත් ඒ කටයුතු ඩහත් ඳවසු දයි 
කිඹරහ. ඒ හදේභ  නළනි දනොම්භයඹක් ිනදඵන ඹට ත තත් 
ඳවසුකම් පි රඵහ දදන්නම්. දකෞතුකහගහයඹට ඹනහ නම් ඒ ඹට 
දනොමිදල් ආතුළු දන්න දදන්න පුළුන්. ඒ ඹ සීගිරිඹට ඹනහ 

නම් දනොමිදල් ඵරන්න දදන්න පුළුන්. Zoo නකට ඹනහ නම් 
ඒකට දනොමිදල් ආතුළු දන්න දදන්න පුළුන්. දනත් යටර 
නළනි ලිපි දගොනුක් ිනදඵන දකදනකුට හිමි විඹ යුතු දගෞයඹ 

දප් යදට් පුයළයලඹන්ටත් රඵහ දදන්න පි කටයුතු කයන්න ඕනෆ. 
දප් යදට් පුයළයලදඹක් tax file or card නක දඳන්නුහභ ඔවුන්ට 
හිමි විඹ යුතු දගෞයඹ රඵහ දීරහ භිභහනත් පුයළයලදඹක් 

කයන්නයි දප් ඵරහදඳොදයොත්තු. ඒදකන් ඵරහදඳොදයොත්තු 
න්දන් නළවළ වළභ දකදනක්භ ඵදු දගන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. 
දභළනි හධමටඹ දඹෝජනහරට ඹම් පුේගරදඹකු දවෝ 

අඹතනඹක් කළභළින නහ නම්  ආත්ත ලදඹන්භ නයින් දඳමට 
ඹන්දන් ඒ පුේගරඹන් දවෝ අඹතන දම් කටයුතු විනිවිදබහදඹන් 
යලදු කයනහට විරුේධයි කිඹන නකයි.  දේශීඹ ලදඹන් අදහඹම් 

රඵහ දගන යට දියුණු කිමටභ වහ ක්ර ඵදු ඩු කයන නකට කවුද 
විරුේධ? ආත්ත ලදඹන්භ ඳට දම් 60:40 නුඳහතඹට 2020 න 
විට ඹන්න පුළුන් නම්  ඒ ඹන ගභදන්දී හභහනය ජනතහට 
ඵරඳහන VAT නක හදේ ඒහ යලඹඹට නකකින් දදකකින් ඩු 

කයන්න පුළුන්. ඒ ඩු කිමටභ තභයි දප් ඵරහදඳොදයොත්තු.  

පි ඵරහදඳොදයොත්තු දන්දන්  දම් යට තුශ යහඳහරික 

ඳරියඹ ඩහත් ක්රිඹහශීලි වහ විනිවිදබහඹකින් යුතු ඳත්හ 
දගන ඹෆභයි. නයින් මටිනවිදයෝීක දර අදහඹම් රැස කිමටභ දුර්ර 
දනහ. නයින් යට තුශ ඳත්නහ ෘජු ඵදු ක්දේත්රදේ ඳදනභ 
පුළුල් නහ. ඒ භ්න් දඳොදු භවජනතහට ඳළටදන ක්ර ඵදු 

භ දනහ කිඹරහයි භහ හිතන්දන්. භභ කලින් වන් කශ 
ඳරිදි දළනට ඳිනන අදහඹම් ඵදු ක්රභඹ ඈතහ ංකීර්ණ වීභ තුශ ඵදු 
ඳරිඳහරනඹ ඈතහ කහර්ඹක්භ දරහ ිනදඵනහ. තද  නභ 

ංකීර්ණතහ භනඹ කිමටභ වහ රින් ය කයනු රළබ ඹම් ඹම් 
ංදලෝධන තුළින්  නහි ංකීර්ණ සබහඹ තදුයටත් ළඩිවීභක් 
මික් භනඹ වීභක් නළවළ. නඹ යට තුශ ඳත්නහ අදහඹම් ඵදු 

ක්රභඹ ම්ඵන්ධදඹන් ඈතහභ විනිලසචිත තත්ත්ඹක් ආින කය 
ිනදඵනහ. නභ තත්ත්ඹ අදඹෝජක විලසහඹ  යළටීභට 
දඵදවවින් ඵරඳහනහ. නක නක දරහට නක නක විධිඹට ඵදු 

ගළහුහ; ආභිනයඹහට ඕනෆ විධිඹට ඵදු ගළහුහ; තත් නක නක 
විධිඹට ඵදු ගළහුහ. 

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඊදේට නකක්  වට නකක්. 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඔේ. ඊදේට ඵදු ගවනහ  වට දනස කයනහ. ඳසු ගිඹ 

වුරුදු 20  30දී පි නළනි තත්ත්ඹක් දළක්කහ. 1990 ඈරහභ  දම් 
යදට් අදහඹම් භහර්ග ශීඝ්රදඹන් ඩු දඡාච වළටි පි  දළක්කහ. ද 
දගනන දභභ දේශීඹ අදහඹම් ඳනත් දකටුම්ඳත වයවහ තභයි 

යලඹලු දේ දකදයන්දන්. භට ආභිනයඹහ වළටිඹටත් දම් ඳනතට 
පිටින් ඹම් ඹම් වන - incentives - රඵහ දදන්න කිඹරහ නිර්දේල 
කයන්න ඵළවළ. දම් ඳනත ඒහ නුයි ක්රිඹහත්භක දන්දන්. දම් 

තුළින් යලඹලු දදනහට level-playing field නකක් ආින දයි කිඹරහ 
පි විලසහ කයනහ.    

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භභ කිඹන්දන්- 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ආභිනතුභහට කථහ කයදගන ඹන්න ඈඩ දදන්න.  
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඵදු දගවීභට දහශ  ease of paying tax  කිඹන index  
නකක් ිනදඵනහ. ඒ ම්ඵන්ධ  ජහතයන්තය දරේණිගත කිමටභ තුශ 
යටල් 185කින් ඳට හිමි වී ආත්දත්  158 දනි සථහනඹයි.  දම්  

ease of paying tax  කිඹන index  නදක් ඳට ඳසු ඈන්දන්  
ආෂසගනිසථහනඹ  අජන්ටිනහ  ඊතුරු ප්රිකහනු යටල් කිහිඳඹක් 
ඳභණයි. දභභ තත්ත්ඹ ඳළවළදිලිභ දනස විඹ යුතුඹ. නළනි 

දනසවීභක් තුළින් යලදු න හයලඹ  යහජය මරය ංල ලක්ිනභත් 
කිමටභ ඳභණක් දනො  හර් අර්ිකක දෘසඨි දකෝණදඹන් 
ඵළලීදම්දී භසත අර්ිකකදේ යලඹලු ංල දකදයහි ධනහත්භක 

ඵරඳහන ඈතහ ළදගත් කරුණක්.  

නළනි හධමටඹ දනක් යලදු කිමටභ ඵහහිය ඳහර්ලසඹක 
වුභනහක් භත යලදු කයන්දන් ඹළයි භතඹක් දගොඩනළඟීභට 
ඊත්හව කිමටභ ආත්ත ලදඹන්භ හුදු දේලඳහරන කහයණඹක් මි 

1279 1280 
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ඹථහර්ථඹක් දනොදයි. භවරු දම්හ IMF දඹෝජනහ කිඹනහ. 

නමුත් දම්හ IMF දඹෝජනහ දනොදයි. ආත්ත ලදඹන්භ දම් 
කහයණහර ඩංගු න්දන්   යදට් වුභනහ දද ඵරරහ  දප් යට 
ඳසුගිඹ කහරදේ ළටුණු ප්රඳහතඹ දද ඵරරහ  ඒ ගළන පි කථහ 
කයරහ යට දගොඩනළංවීභට ළරසුම් කශ දේශීඹ ළරළසභක්. නමුත් 

දේශීඹ ළරළසභකදී වුත් පි international best practices  
දභොනහද කිඹහ දොඹහ ඵරහ  ඒ ඹ දවො දේල් කයරහ 
ිනදඵනහ නම්  ඒහත් නකතු කය ගන්නහ. ඒහත් නකතු 

කයදගන තභයි දම් ඳනත් දකටුම්ඳත වදරහ ිනදඵන්දන්.  IMF  
නක වුණත් දවො දඹෝජනහක් ඳට කශහ නම්  පි ඒ දඹෝජනහත් 
නකතු කයරහ ිනදඵනහ. නහි යදක් භභ කියලදේත්භ දකින්දන් 

නළවළ. තද භභ ඌජු ප්රකහල කයන්න කළභළිනයි  දභභ දඹෝජිත 
ඳනත් දකටුම්ඳත තුශ ජහතයන්තය ප්රලසත ඳරිචඹන් - best 
practices -  ඇතුළත් කරා තිබෙන ෙල.   

දභභ දඹෝජිත දකටුම්ඳදතහි ඩංගු ඹම් ඹම් කුඩහ කුඩහ 
දකොටස ඊපුටහ ගනිමින් දේලඳහරනභඹ ලදඹන් දකටි කහලීන 
ජනප්රිඹවීභට ආතළමුන් දයන ඊත්හවඹ ඈතහ ඳටු අකල්ඳභඹ 
තත්ත්ඹකි. නභ්න් යලදුනුදේ ජනතහට ළඩක් මි ඹවඳතක් 

දනොදයි.  

භහ දම් සථහදේදී කළභළිනයි  දඹෝජිත න දේශීඹ අදහඹම් 
ඳනත් දකටුම්ඳදත් ආින සුවිදලේ කරුණු කිහිඳඹක් දඳන්හ 
දදන්න. පි දභභ ඳනත් දකටුම්ඳදතන් මුලින්භ දප්ක්හ 

කයන්දන් ශ්රී රංකහදේ අදහඹම් ඵදු මටිනඹ  ඵදු ඳළනවීදම් මලික 
යලේධහන්තරට නුකර යලදු කිමටභයි.   1776දී  Adam Smith,  
four maxims of taxation  වඳුනහදගන ිනදඵනහ. භභ හිතන 
වළටිඹට ඒහ දටත් රංගුයි. ඳශමු  ඵදු ඵළඳිඹහ  නඹ දගවීදම් 

වළකිඹහට නුරූපී විඹ යුතුයි - burden  proportionate to the 
ability to pay. දදනු  ඵදු දගන්නන්ට තභන් දගන ඵේද 
පිළිඵ නිලසචිතතහක් ආින විඹ යුතුයි - certainty.   පි කිේහ 

හදේ රින් ය දනස දනොන සිකයබහඹක් ින යඹ යුතුයි. 
දතනු   ඵදු දගන්නන්ට තභ ඵදු දගවීභ ඳවසුදන් යලදු කශ 
වළකි විඹ යුතුයි - convenience.  පිටු ගණන් පුයරහ  ය 

කවුළුදන් දම් කවුළුට ඹමින් ඵදු දගවීභ නඳහ කයන්දන් 
නළතු ඌජු  යර දගන්න පුළුන් ක්රභ ආින කයන්න ඕනෆ. 

වතයනු  ඵදු නකතු කිමටභ වහ කශභනහකයණඹ කිමටභ - 
efficiency of collection - කහර්ඹක්භ විඹ යුතුයි.  ආත්ත 

ලදඹන්භ ඳ දකොයි තයම් දවො ඳනත් දකටුම්ඳතක් ඈදිරිඳත් 
කශත්  දේශීඹ අදහඹම් දදඳහර්තදම්න්තුත් ඒ වහ භහන 
දනසකම්රට මුහුණ දනොදුන්දනොත් ඒදකන් ඵරහදඳොදයොත්තු 

න රහබඹන්  දප්ක්හන් ඈටු කය ගන්න ඵළරි නහ. ඒ නිහ 
ඳ ඈදිරිදේදී දම් ඳනත් දකටුම්ඳත වහ භගහමී නභ කණ්ඩහඹම් 
භඟ හකඡාඡහ කයරහ දේශීඹ අදහඹම් දදඳහර්තදම්න්තු තුශත් 
දනසකම් කයන්නට ඵරහදඳොදයොත්තු නහ. දභභ මලික 

ංකල්ඳ භත පිහිටුහ න අදහඹම් ඵදු ක්රභඹ ක්රිඹහත්භක කිමටදම්දී 
ඳදේ මලික ප්රමුඛතහ නුදේ  යදට් සුළු වහ භධයභ ඳහන්ිනක 
භහජ සථහයඹන් වහ ඳවසුකම් ළරසීභ  ඵදු ඵය දළරිඹ වළකි 

ංලඹන්දගන් හධහයණ ව ඵේදක් ඹ කිමටභ  හනදේ දී යදට් 
මලික ගළටලුක් ව ඈතහ දහනම් දර ඳවශ ඹමින් ඳළතුණු 
යහජය ඵදු අදහඹම් ඹලි සථහය කිමටභයි. දභභ දඹෝජිත ඳනදත් 

ඳිනන මලික හධමටඹ තත්ත්ඹ න්දන් නභ්න් ඳවශ ව 
භධයභ ඳහන්ිනක අදහඹම් රඵන පුයළයලඹන්ට අදහඹම් ඵදු ඵය 
දනොඳළටවීභයි. දම් ඳනත් දකටුම්ඳත ඈතහභ හධහයණ ඳනත් 

දකටුම්ඳතක්. දම් ම්ඵන්ධදඹන් දීර්ඝ ලදඹන් භට කථහ 
කයන්න පුළුන්. නමුත් ද දප් කිකකඹන් දම් ම්ඵන්ධ විවිධ 
ංල ගළන කථහ කයන්න ඵරහදඳොදයොත්තුදන් ඈන්නහ.  

දභභ ඳනත් දකටුම්ඳතට නු භහයලක අදහඹභ ලදඹන් 
රුපිඹල් රක්ඹකට ඩහ ඩු ළටුඳක් රඵන වළදභෝභ අදහඹම් 

ඵේදදන් නිදවස නහ. [ඵහධහ කිමටභක්] රුපිඹල් රක්ඹ තභයි 

සීභහ.  

ශ්රී රංකහදේ අදහඹම් දඵදී ඹහදම් සබහඹ ළරක විට 
ජනදල්ඛන වහ ංඛයහදල්ඛන දදඳහර්තදම්න්තුදේ මීක්ණ 
දත්තරට නු යදටහි භසත ඳවුල් ංඛයහදන් දඳොදවොත්භ 

යලඹඹට 20 -ඳ මුලින් කථහ කයපු දේ- ළරක විට ඔවුන් භසත 
අදහඹදභන් යලඹඹට 53කට හිමිකම් කිඹනහ. ඈතුරු යලඹඹට 80ක් 
න ඳවශ ව භධයභ අදහඹම් රහභීන් ළරක විට ඔවුන් යදට් 

භසත අදහඹදභන් යලඹඹට 47කට ඳභණයි හිමිකම් දයන්දන්. 
දභභ්න් දඳමට ඹන්දන් දභභ දඹෝජිත දේශීඹ අදහඹම් ඳනත් 
දකටුම්ඳත තුළින් ඳවශ වහ භධයභ අදහඹම් රඵන භහජ 

සථහයඹන් වහ ඵදු දගවීභට ඹටත් වීදම් ම්බහවිතහ භ කය 
ිනදඵන ඵයි.  

විදලේදඹන්භ  වන් කශ යුතු ඉශඟ කහයණඹ න්දන්   

දජයසස පුයළයලඹන් වහ රඵහ දීභට නිඹමිත දඳොලී අදහඹභ 
ම්ඵන්ධ වනඹ පිළිඵයි. නහිදී දජයසස පුයළයලදඹකුදේ 
භහයලක දඳොලී අදහඹභ  රුපිඹල් 125 000 දක්හ ඵේදදන් නිදවස 
කයරහ ිනදඵනහ.  දම් පි කථහ කයන්දන්  දඳොලී අදහඹභ ගළනයි. 

හභහනය අදහඹභ ගළන දනොදයි  දඳොලී අදහඹභ ගළනයි. ඒක 
විලහර මුදරක්. දභළනි දඳොලී අදහඹභක් රඵහ ගත වළකි න්දන් 
රුපිඹල් රක් 150කත් තළන්ඳතු හිත පුේගරඹකුටයි. රුපිඹල් 

රක් 150කට ළඩි තළන්ඳතු ිනදඵනහ නම් දම් හදේ දඳොලී 
අදහඹභක් රළදඵනහ. නතදකොට ඒ දඳොලී අදහඹභට අදහඹම් ඵදු 
දගන්නට ඕනෆ.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ආභිනතුභහ  ඔඵතුභහදේ කහර සීභහ හනයි. නමුත් 
ඔඵතුභහ දිගටභ කථහ කයදගන ඹන්න. 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

But I do not want to take anyone else's time.  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දළනුත් කිමටභ විතයයි.  
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

භභ ඈක්භනින් න් කයන්නම්  ගරු කථහනහඹකතුභනි.  

තද දඹෝජිත ඳනත් දකටුම්ඳත තුළින් සුළු වහ භධයභ 
ඳරිභහණ අඹතන ම්ඵන්ධදඹන් දභන්භ විදලේදඹන් වඳුනහ ගත් 

දනකුත් ක්දේත්ර ගණනහක් ම්ඵන්ධදඹන් විලහර ලදඹන් ඵදු 
වන රඵහ දීරහ ිනදඵනහ. නිදසුනක් දර යහඳහය අඹතන 
වහ දඳොදුදේ දහශ න යලඹඹට 28ක දඹෝජිත අදහඹම් ඵේද 
දනුට සුළු වහ භධයභ ඳරිභහණදේ යහඳහයඹන්ට ව විවිධ 

ක්දේත්ර නිදඹෝජනඹ කයන යහඳහය අඹතන වහ නභ ඵේද 
යලඹඹට 50කින් ඩු දකොට  යලඹඹට 14ක ඵේදක් දඹෝජනහ කයරහ 
ිනදඵනහ. නභ දහශ ක්දේත්රඹන් නුදේ බහණ්ඩ වහ දේහ 

ඳනඹන  දතොයතුරු තහක්ණ  ධයහඳන  ංචහයක ව කෘ ක 
කර්භහන්ත ළනි ංලයි.  

දභභ දඹෝජිත ඳනත් දකටුම්ඳදත් තත් මලික හධමටඹ 

තත්ත්ඹක් න්දන් ඈවශ අදහඹම් රහභීන් වහ දහශ න ඳරිදි 
ඵදු ඳදනභ පුපල් දකොට ිනබීභයි. ඒ නු දළනට ඳත්නහ ඵදු 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

නිදවස කිමටභ දඵොදවෝ සථහන්හි සීභහ කය ිනදඵනහ. රින් 
ය වඳුන්හ දුන් නළනි ඵදු නිදවස කිමටම් නිහ ඵදු ගණනඹ කිමටභ 
ව ඳරිඳහරනභඹ ක්රිඹහදහභඹ දඵදවවින් කහර්ඹක්භ වුණහ. 

නළනි කහර්ඹක්භතහ දඹෝජිත ඳනත් දකටුම්ඳත භ්න් 
භඟවළදයනහ. තද  ප්රහේධන රහබ ඵේදට ඹටත් කිමටභද වඳුන්හ දී 
ිනදඵනහ. නභ්න් ඈවශ අදහඹම් රහභීන්දගන් ළඩි ඵදු 

ප්රභහණඹක් නක්රැස දකොට භසත අර්ිකකඹට ප්රිනපර දගන දදන 
ප්රහේධන ක්දේත්රඹන්දේ අදඹෝජන ළඩි කිමටභට වළකි දනහ. 
ගරු ඈයහන් වික්රභයත්න භළිනතුභහදේ කථහදේ දී දම් 

ම්ඵන්ධදඹන් තත් දීර්ඝ ලදඹන් වන් කයයි.  

නූතන දරෝකදේ ඵදු ංකල්ඳ ඈතහ දේගදඹන් නියන්තය 
දනසවීම්රට රක් දමින් ිනදඵනහ. නුතන යහඳහරික 
දරෝකඹත් භඟ ගනු-දදනු කිමටදම්දී ඵදු ංලදේ ඳිනන 
දනසකම් ම්ඵන්ධදඹන් පි නියන්තය ධහනඹකින් යලටිඹ යුතු 

දනහ. දනොනදේ නම් විවිධ ඵදු ක්රමිකතහ ව ඳළවළය වළමටදම් 
ප්රණතහන් යලදුවීභට දඵොදවෝ ඈඩ කඩ ිනදඵනහ.  

දභභ  දේශීඹ අදහඹම් ඳනත් දකටුම්ඳදතහි තත් මලික 
හධමටඹ තත්ත්ඹක් න්දන්  නවීන ඵදු ංකල්ඳ දභභගින් 
වඳුන්හ දීභයි. නභගින් ජහතයන්තය ලදඹන් නුගභනඹ කයන 

ඵදු ක්රභ භඟ භඳහතවීභක් යලදු දනහ. නදභන්භ  ඵදු ක්රභදේ 
විනිවිදබහඹ ඈවශ ඹෆභක් යලදු දනහ. තද  දඹෝජිත ඳනත් 
දකටුම්ඳත භ්න් ඵදු භඟ වළමටභ ශක්හලීභ වහ ලය මටින 

වඳුන්හ දීභක් යලදු දනහ. දළනට ඳිනන ක්රභදේදඹ තුශ ඵදු 
ඳළවළය වරින්දනකු ම්ඵන්ධදඹන් මටිනඹ ක්රිඹහත්භකවීදම්දී 
දඵොදවෝ කහරඹක් ගත න තය  නභ කහරඹ තුශ යජඹට ඵදු 

අදහඹම් හිමි දනහ. ඵදු නුකරතහ ර්ධනඹ කිමටභට නම් ඵදු 
ඳළවළය වරින්නන් වහ මටිනඹ ලය අකහයදඹන් ව කඩිනමින් 
ක්රිඹහත්භක විඹ යුතුයි. දනොනදේ නම්  නඹ දනක් ඵදු දගන්නන් 

වහ යලදු න හධහයණඹක් ඳභණක් දනො  යජදේ අදහඹම් 
විඹදම් කශභනහකයණඹටද නභගින් දඵොදවෝ දර ඵහධහ 
ඳළමිදණනහ. ඵදු ඳළවළය වරින්නන් ජධර්ඹත් කිමටභ වහ පි 
ඹල් ඳළන ගිඹ දඩ මුදල් ංදලෝධනඹ කිමටභටත්  ඈදිරිදේදී 

ඵරහදඳොදයොත්තු දනහ. නදේභ දිගු කරක් ගත න අදහඹම් ඵදු 
ම්ඵන්ධ නඩු තත්ත්ඹන් දකටි කහරඹක් තුශ විඳීභට ප්රිනඳහදන 
වඳුන්හ දදනහ.  

දභභ දඹෝජිත දේශීඹ අදහඹම් ඳනත ක්රිඹහත්භක කිමටදභන් 
පිට අර්ිකකදේ මුහුණ දීභට ආින භිදඹෝග දඵොදවෝ දුයට 
භනඹවීභක් යලදු නු ආතළයි ඵරහදඳොදයොත්තු දනහ. මලික 
ලදඹන්භ ජනතහට ලය බහණ්ඩ ව දේහ නියල යුරින් 
ළඳයීභ  යජ ඹ වියලන් ක්රිඹහත්භක කයන වනහධහය ළඩ 

පිළිදශල් ක්රිඹහත්භක කිමටභට වළකි වීභ තුළින් අදහඹම් දඵදී 
ඹෆදම් භතුලිතතහ වළකි තහක් දුයට භ කිමටභ  යහජය මරය 
සථහයබහඹ ව භසතඹක් ලදඹන් ර් අර්ිකක සථහයතහ 

තදුයටත් ර්ධනඹ කිමටභ  පුේගර චර්ඹහ දනස කිමටභ වහ 
ඹවඳත් අකහයදඹන් ඵරඳෆම් කිමටභත් යලදු නහ.  

නිදසුනක් දර දුම්දකොශ  භත්ඳළන්  සදු ක්රිඹහන් වහ 
ඳභණක් යලඹඹට 40ක ධික ඵේදක් ක්රිඹහත්භක දනහ.  හන 
ලදඹන් අර්ිකක ර්ධනඹ ව අර්ිකක තයගකහරිත්ඹ ර්ධනඹ 

කිමටභ වහ විදලේදඹන්භ සුළු වහ භධය ඳරිභහණ යහඳහය වහ  
විදලේ ඵදු වන වඳුන්හ දදනහ.  

දභභ දඹෝජිත ඳනත තුළින් ශ්රී රංකහ යහජය මරය සථහයබහඹ 
තවවුරු කයන්නට  භහජ අයක් කතබහඹ තදුයටත් තවවුරු 
කයන්නට  පුළුන් දයි කිඹරහ හිතනහ. ඒ හදේභ - [ඵහධහ 

කිමටභක්] ගරු  යභල් යත්නහඹක භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ භදේ හිත 

ආතුදශේ ිනබුණු දේ කිේහ හදේ -telepathy -  භභ ඒ දකොශඹ 

තභයි දොඹමින් යලටිදේ. [ඵහධහ කිමටභක්] දභතුභහ කිඹනහ  
ඔඵතුභහ දප්න කිඹන්නත් දන්නහ ලු.  

භභ දම් ටික කිඹරහ නත්න්නම්. Estimated additional 
revenue නදකන්  export servicesලින්  Unit Trust, SMEs, 

Withholding Tax ලින් ඒ හදේභ දඳොලී අදහඹභ යලඹඹට 1.5ට 
ඩහ ළඩිදඹන් රළදඵන ඹදගන්   Withholding tax on 
specified fees, Pay As You Earn -PAYE-. දම් යලඹලුභ 

දේලින් රුපිඹල්  යලිඹන 45ක්  නදවභ නළත්නම් රුපිඹල් මිලිඹන 
4 500කින් දප් අදහඹභ ළඩි දනහ.  

ඒ විතයක් දනොදයි  ආත්ත ලදඹන්භ රඵන වුරුේදේ දම් 

යදට් අදහඹම් දගදනන ප්රධහන අඹතන තුන න දේශීඹ අදහඹම් 
දදඳහර්තදම්න්තු  Sri Lanka Customs ව  Excise 
දදඳහර්තදම්න්තු තුශත් දනසකම් යහිකඹක් ඈක්භනින් කයන්න 

පි ඵරහදඳොදයොත්තු දනහ. ලුිනන් Customs Ordinance  
නකක් වදන්නත් ඵරහදඳොදයොත්තු දනහ. දභොකද  දළනට 
ිනදඵන Customs Ordinance නක රංකහට වඳුන්හ දුන්දන් 
1860. තභත් ඒ ඳනත තභයි ක්රිඹහත්භක න්දන්. ඒ නිහ දම්හ 

ඔක්දකොභ ලුත් කිමටභ තුළින් දප් අදහඹභ විලහර ලදඹන් ළඩි 
කය ගන්න පුළුන් දනහ. ඒ හදේභ දභභ ඳනත දකොටස 
දදකකින් ක්රිඹහත්භක නහ. ඒ කිඹන්දන් ඔක්දතෝඵර් 30ළනිදහ 

යලට   Pay As You Earn Tax  අදිඹ ක්රිඹහත්භක දනහ. ඳනත 
ම්පර්ණදඹන්භ ක්රිඹහත්භත න්න් 2018 දප්රේල් භහදේ 1ළනිදහ 
යලටයි.  

 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු ආභිනතුභනි  මුළු අදහඹභභ රුපිඹල්  යලිඹන 45ද  
නළත්නම් ය ඳනඹන ක්දේත්රඹට දහශ කයන ප්රභහණඹද  දම් 
ඳනත් දකටුම්ඳත තුළින් රළදඵන ප්රභහණඹද? 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

 දම් ඳනත් දකටුම්ඳත තුළින් ඳට ර්ධනඹ න අදහඹභ ගළන 
ඳභණයි කථහ කදශේ.  දම් ඈතහභත්භ ඓිනවහයලක ඳනත් 

දකටුම්ඳත වහ ඔඵතුභන්රහ යලඹලු දදනහදේභ වදඹෝගඹ රඵහ 
දදන්නඹ කිඹහ ඹළිත් ඈල්රහ යලටිමින්  භදේ චන සල්ඳඹ 
න් කයනහ. 

 

ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශඟට  ගරු සුනිල් වඳුන්දනත්ින භළිනතුභහ. 

ඉට ප්රථභ  ගරු නිදඹෝජය කහයක බහඳිනතුභහ මරහනඹට 
ඳළමිදණනහ ආින. 

 

අනතුුල ගු කථළනළයකතුමළ මූළවනමය්ද ඉලත් වමය්ද, 
නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ ගග  ු මවේලම් අජඩක්කනළද්ද  
මශතළ] මුළවනළරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள் அக்கறரெணத் 

றணறன்த அகனம, குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்  

[ரண்தைறகு தெல்ம் அமடக்கனரன்]  மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 

ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

1283 1284 

[ගරු භංගර භයවීය භවතහ] 
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ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු භන්ත්රීතුභහ  කථහ කයන්න. 

 
[ප.බහ. 11.06] 

 
ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු නිදඹෝජය කහයක බහඳිනතුභනි  ද දිනදේදී ඈදිරිඳත් 
කයන දේශීඹ අදහඹම් ඳනත් දකටුම්ඳතට දහශ ංදලෝධනඹ  

ආත්තටභ ඳනත් දකටුම්ඳතක ංදලෝධනඹකටත් ඩහ  මුළු භවත් 
අර්ිකක ක්රිඹහලිඹභ -විදලේදඹන්භ දප් යදට් ඵදු ක්රිඹහලිඹභ- 
කණපිට වයන අකහයදේ ංදලෝධනඹක්. ගරු ආභිනතුභහත් ඹම් 
විධිඹකට ඒක දනත් දවකින් ඈදිරිඳත් කශහ. රංකහදේ යලටින 

ඳවුල් රක් 51ක වළභ දකදනකුටභ ඵදු file නකක්  නදවභ 
නළත්නම් වළභ දකදනකුටභ ඵදු රහංඡනඹක්  වළභ දකදනකුටභ 
ඵදු වළඳුනුම්ඳතක් දදන්න ඕනෆඹ කිඹන දම් ඳනත් දකටුම්ඳදත් 

ප්රධහනභ යමුණ ඈතහ ඳළවළදිලියි. දකටිදඹන්භ කිේදොත්  හුසභ 
ගන්නහ වළභ දකනහභ ඵදු දළරට දකොටු කයන ෆඹභක් තභයි  දම් 
ඳනත් දකටුම්ඳත. දකදනක් ඈඳදිරහ ඈන්නහ නම්  දකදනක් 

හුසභ ගන්නහ නම්  ඒ හුසභ ගන්නහ වළභ දකනහභ ඵදු දගවිඹ 
යුතුඹ කිඹන ඳදනදභන් තභයි දම් ඳනත් දකටුම්ඳත වදරහ 
ිනදඵන්දන්.  

ගරු නිදඹෝජය කහයක බහඳිනතුභනි  සුළු වහ භධය ඳරිභහණ 
කර්භහන්තකරුන්ට කිඹහ ගරු ආභිනතුභහ කිේහට  හභහනය 
මිනිසුන්ට -පුංචි මිනිසුන්ට- දභදතක් රළබුණු ඵදු වන  දභදතක් 
රළබුණු දේල් දඵොදවොභඹක් දම් ඳනත් දකටුම්ඳදතන් 

ඔඵතුභන්රහ ංදලෝධනඹ කයර  කප්ඳහදු කයරහ ිනදඵන ඵ දම් 
ඳනත් දකටුම්ඳදත් කරුණු නු භභ දඳන්රහ දදන්නම්. 
විදලේදඹන්භ 2006 ංක 10 දයන දේශීඹ අදහඹම් ඳනත ඹටදත් 

ඵදු වන 218ක් රළබුණහ. 2006 ඈරහ 2014 දක්හ ඳනත් 
ංදලෝධනදඹන්  -දේශීඹ අදහඹම් ඳනත ට තහක් 
ංදලෝධනඹ දරහ ිනදඵනහ.- ඵදු වනඹන් දභොන ඹම් 

ඳදනභකින් දවෝ 109ක් රළ යරහ ිනදඵනහ. ඒ ඔක්දකෝභ 
ගත්දතොත් 327යි. ඔඵතුභන්රහ ඒ ටික නකතු කයරහ දම් ඳනත් 
දකටුම්ඳදතන් 25කට ඩු කයරහ ිනදඵනහ. ඒ නිහ දම් ඳනත් 

දකටුම්ඳත ංදලෝධනඹ වීභ තුළින් - මුළු භවත් ංදලෝධනඹ 
තුළින්- ඵදු වනඹන් රළබුණු ප්රභහණ 302ක් ජනතහට හිමි දරහ 
ිනදඵනහ. ඒකට දහශ කයන ළරකිඹ යුතු ප්රභහණඹක  ඩු 

තයමින් හන දභොදවොදත් වරි කරහකරුන්ට  විදේලගත 
රැකිඹහ කයන ඹට  ළඩිහිටිඹන්ට - [ඵහධහ කිමටභක්] භභ ඈදිරිඳත් 
කයන්නම්. ඒ ඹට රඵහ ගත වළකි  දභදතක් ඳනත්ලින් රළබුණු 
වන රඵහ ගන්න ංදලෝධන 49ක් ආතුශත් කයන්න කිඹහ 

ඔඵතුභන්රහදගන් පි ඈල්රහ යලටිනහ.   

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඈදිරිඳත් කයරහ ිනදඵන ංදලෝධන තදර් ඔඵතුභහ කිඹන 
දඵොදවෝ දේල් ආින. 

 
ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු ආභිනතුභනි  ද ඊදේ තභයි පි ඒ ංදලෝධන දළක්දක්. 
ංදලෝධන සථහදේදී පි ඵරමු. නමුත්  පි ඈදිරිඳත් කයනහ. 
භභ නකින් නක කිඹන්නම්.  

ගරු නිදඹෝජය කහයක බහඳිනතුභනි  ඈත් කයන්නඹ කිඹහ  

දරේසසහධිකයණඹත් ඹම් කියල ංදලෝධන ප්රභහණඹක් ඈදිරිඳත් 
කයරහ ිනදඵනහ; ඔඵතුභන්රහත් ඈදිරිඳත් කයනහඹ කිඹනහ. 
නමුත්  දම් ඳනත් දකටුම්ඳදත් ආතුශත් ිනදඵන තත් ගන්ින 
කීඳඹක්    ජනතහට යලදුන හිතකයබහඹ ළශළක්වීදම් ඳදනමින්  

ඈත් කශ යුතු ඹළයි කිඹන  දඹෝජනහ 16ක් තදුයටත් පි ඈදිරිඳත්  
කයනහ. ඒ නු  ජනතහ විමුක්ින දඳයමුදණ් ඳහර්ලිදම්න්තු භන්ත්රී 
කණ්ඩහඹභ වළටිඹට ංදලෝධන 65ක් දම් ඳනත් දකටුම්ඳතට ඳ 

වියලන් දඹෝජනහ කය ිනදඵනහ. විදලේදඹන්භ දම් ඳනත් 
දකටුම්ඳදත් යමුණ ඈතහ ඳළවළදිලියි. ඵදු ගවන ඵරඹ; ඵදු ඳනන 
ක්රිඹහලිඹ ඹම් ඒකහධිඳින සරූඳඹක් වදරහ  ඒක දකොභහරිස 

ජනයහල්යඹහට - [ඵහධහ කිමටභක්] 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඒක දනස කශහ. 
 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 ඒක දනස කශහඹ කිඹහ ආභිනතුභහ කිඹනහ. සීමිත 

ඵරඹක් රඵහ දීභක් තභයි දම් ඳනත් දකටුම්ඳදත් 97ළනි 
ගන්ිනදඹන් දඹෝජනහ කදශේ. විදලේදඹන් ඵදු ගණනඹ කිමටභ 
දඳෞේගලික ංලඹට ඳළමටභට අදහඹම් ඵදු දකොභහරිස 

ජනයහල්යඹහදේ භිභතඹ ඳරිදි ඔහු කළභළින ''දනත් 
තළනළත්තන්ට'' ඹන ඳදඹ දඹොදරහ  කළභළින දකදනකුට ඵදු ගවන 
ක්රිඹහලිඹ ඳහවිඡාචි කයන්න ඈඩක් ඔඵතුභන්රහ වළදුහ. ඒ 

''තළනළත්තහ'' ඹන්න පුේගරදඹක් විතයක් දනොදයි  - 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔඵතුභහදේ කථහට disturb කයන්න භහ කළභළින නළවළ. 
97න ගන්ිනඹ ගත්දතොත් දම් විධිඹටයි ිනදඵන්දන්. 
"දකොභහරිස ජනයහල්යඹහ දවෝ දම් ඳනත ඹටදත් ඹම් කර්තය 

ඈටු කිමටභට දකොභහරිස ජනයහල්යඹහ වියලන් ඵරඹ ඳයන රද 
දේශීඹ අදහඹම් දදඳහර්තදම්න්තුදේ නිරධයදඹක් නභ කර්තය 
ඈටු කිමටදම් දී ඔහු වියලන් ේබහදඹන්" ලදඹන් ංදලෝධනඹ 

නහ. දභඹ ංදලෝධනඹ කදශේත් ඔඵතුභන්රහදේත්  දප්ත් 
යලඹලු ෘත්තීඹ මිින භඟ හකඡාඡහ කශ සථහදේ ඒ ඹදේ 
දඹෝජනහක් නුයි. පි නඹට නකඟ වුණහ. 

 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔඵතුභහ කිඹන නක දනොදයි. ඳනත් දකටුම්ඳදත් 97. (1) 

ගන්ිනදේ ිනදඵනහ  "දම් ඳනදත් කහර්ඹ වහ ලය නු 
රළ යඹ වළකි ඳරිදි  දකොභහරිස ජනයහල්යඹකු  නි දඹෝජය 
දකොභහරිස ජනයහල්යඹන් ංඛයහක්  දජයසස 

දකොභහරිසයඹන්  දකොභහරිසයඹන්  දජයසස නිදඹෝජය 
දකොභහරිසයඹන්  නිදඹෝජය දකොභහරිසයඹන්  වකහය 
දකොභහරිසයඹන් ව දනත් ඵදු නිරධයඹන් ද ඳත් කයනු 

රළ යඹ යුතු ඹ." කිඹරහ. දළන් ප්රලසනඹ ිනදඵන්දන්  දභතළන 
"දනත් ඵදු නිරධහයඹන් ද" ඹන චන ඔඵතුභන්රහ දඹදුදේ 
කුභන යමුණකින්ද කිඹන නකයි. 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඒ ය ඳයණ කහරදේ -  
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඳයණ කහරදේ වුණහට ඒක දභඹට ආතුශත් වුදණ් ඈදබ් 
දනොදයි. ඵදු නිරධහරින්දේ ංගම් දත් ළඩ ර්ජනඹ කයමින්  
ඊේදඝෝණඹ කිමටභ නිහ දම් යදට් භතඹක් වළදුණහ. 

ඔඵතුභන්රහට ඒ භතඹට හි නභන්න යලේධ වුණහ. දභඹ ඈදබ් අපු 
දදඹක් දනොදයි.  

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

නළවළ  නළවළ. ඉටත් ඈසදල්රහ පි ඒක පි දනස කශහ.  

 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

නතදකොට දම්ක වළදුදේ කවුද?  ඔඵතුභහ කිඹනහ  දනස 

කශහඹ කිඹරහ.  
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඕනෆභ ඳනත් දකටුම්ඳතක් වළදුහට ඳසදේ  පි වළභ 
දකනහටභ කන් දීරහ නඹ දනස කයනහ. නඹ ලුත් දදඹක් 

දනොදයි. 
 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

දඵොදවොභ සතුිනයි. ආත්තටභ දම් ඳනත් දකටුම්ඳත වළදුදේ 
දභතුභන්රහ දනොදයි. දම් ඳනත් දකටුම්ඳත ඳරිර්තනඹ කදශේ 

ඔඵතුභන්රහයි. දභඹ වළදුදේ ඝහනහ යට වහයි. IMF නදකන් 
ඝහනහ යට වහයි දම් ඳනත් දකටුම්ඳත වළදුදේ. ඉට ඳසදේ 
ඔඵතුභන්රහට දභඹ ඈදිරිඳත් කශහ. ඝහනහ යටට ගළශදඳන්දන් 

නළින දේල් ටික - [ඵහධහ කිමටභක්] දරොකු දදඹක්. පි නඹ ගඹ 
කයනහ. ඝහනහ යටට ගළශදඳන දේ රංකහට දනොගළශදඳනහඹ 
කිඹහ හිතරහ  හන දභොදවොදත්දී දවෝ නඹ දනස කයන්න 

නකඟ නහ නම් නඹ දවො දදඹක් දන්. පි නඹට නකඟ නහ. 
ඝහනහ යටට ගළශදඳන දේ රංකහට ගළශදඳන්දන් නළත්නම්  නඹ 
දනස කයන්න ඔඵතුභන්රහ කල්ඳනහ කයනහ නම් නඹ දවො 

දදඹක්.  

විදලේදඹන්භ දරේසසහධිකයණඹ භ්න් ඹම්කියල ප්රභහණඹක් 
ඈත් කය ිනදඵනහ.  ඝහනහ යටට ගළශදඳන දේල් රංකහට 
දනොගළශදඳනහඹ කිඹන ඳදනමින් දවෝ ඔඵතුභන්රහත් ඹම්කියල 

ප්රභහණඹක් ඈත් කය ිනදඵනහ. නමුත් දභහි ිනදඵන තත්ත්ඹ 
තදුයටත් ඵයඳතශ නිහ පි ංදලෝධන ඈදිරිඳත් කය ිනදඵනහ. 
විදලේදඹන්භ පි කිඹනහ  දභභ ඳනත් දකටුම්ඳත ශ්රී රංකහ 

යමුණු කයදගන කස කයපු ඳනත් දකටුම්ඳතක් දනොදයි  
ජහතයන්තය මරය යමුදදල් - IMF නදක් - ණඹ හරික දනුදන් 
කස කය ිනදඵන ඳනත් දකටුම්ඳතක් කිඹරහ. ඒ කහයණඹ තභයි 

දම් ඳනත් දකටුම්ඳදත් ිනදඵන ප්රධහන දේ.  

ඉශඟට  විලහර ලදඹන් ිනදඵන්දන් දළන් ඔඵතුභහ මලික 
ලදඹන් කිඹපු දේ තභයි. ඌජු ඵදු ප්රභහණඹ ළඩි කයන්න ඕනෆඹ  

ක්ර ඵදු ප්රභහණඹ තභයි යලඹඹට 82ක් දරහ ිනදඵන්දන් කිඹරහ 
ඔඵතුභහ කිේහ. වළඵළයි පි දන්නහ  දම් කථහ පි ද  ඉදේ 
වන දදඹක් දනොදයි කිඹරහ. ඹ ළඹ කථහ ඳහර්ලිදම්න්තුට 

ඈදිරිඳත් කයන්න කලිනුත් දනොළම්ඵර් භහදේ 05න දහ යනිල් 
වික්රභයලංව ග්රහභහතයයඹහ දම් ඳහර්ලිදම්න්තුට දනභ අර්ිකක 

ප්රකහලඹක් ඈදිරිඳත් කයමින් කිේහ  දම් නුඳහතඹ 60 : 40 

ලදඹන් ඩු කයන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. නමුත් 60 : 40 ලදඹන් ඩු 
කයනහඹ කිේත්  දත් ඒ නුඳහතඹ 82 :18 කිඹරහ ඔඵතුභහට 
කිඹන්න යලේධ දරහ ිනදඵනහ. දම් දන කිමටභ වහ 
ඔඵතුභන්රහ ඹ ළදඹන් සුපිරි භන්දිය ඵේද වඳුන්හ දුන්නහ  

කළයලදනෝ ඵේද වඳුන්හ දුන්නහ. කළයලදනෝ අඹතනඹක් වහ නක් 
යක් ඳභණක් දගන රුපිඹල් මිලිඹන 1 000ක ඵේදක් වඳුන්හ 
දුන්නහ. නමුත් ඒහ ක්රිඹහත්භක වුදණ් නළවළ. වළඵළයි ඔඵතුභන්රහ 

ඒහ ක්රිඹහත්භක කයනහඹ කිේත් ඒහ ක්රිඹහත්භක දනොකය ඹ 
ළඹ තුළින් ඈදිරිඳත් කශ ක්ර ඵදු  VAT ඹනහදිඹ ක්රිඹහත්භක කශහ. 
ඒ ඵදු ඹ ළදඹන් ඳසදේත් ඈදිරිඳත් කශහ; රින් ය ඈදිරිඳත් 

කයනහ. දඩ මුදල් ම්ඵන්ධ රින් ය ඈදිරිඳත් කයනහ. 
ඔඵතුභන්රහ භිඹක්  ළකක් නළතු හභහනය ජනතහට ඵරඳහන 
ඵදු වහ ංදලෝධන ඳහර්ලිදම්න්තුට දගදනනහ. වළඵළයි 

ඔඵතුභන්රහ ඒක වන්න  ඒක ටිකක් සුභට කයන්න  ඒකට 
ජනතහ විදයෝධඹක් නන නක ශක්න්න කිඹනහ  "පි සුපිරි ඵේද 
ඳනනහ  ප්රහේධන ඵේද ඳනනහ  කළයලදනෝ ඵේද ඳනනහ"යි 
කිඹරහ. වළඵළයි ඒ ඵදු ක්රිඹහත්භක වුදණ් නළවළ. ඹ ළදඹන් 

දඹෝජනහ කශහ  PAYE taxර සීභහ රුපිඹල් 7 50 000 යලට 
රුපිඹල් 12 50 000 දක්හ දනස කයනහඹ කිඹරහ. නමුත් ඒහ 
ක්රිඹහත්භක කදශේ නළවළ. 

හභහනය යජදේ දේකඹහට  යහඳහරිකයින්ට  ඳරිඳහරන 
දේදේ ඈන්න ඹට   දඳෞේගලික ංලදේ ළඩ කයන ඹට 
ඵරඳහන  ඒහ දනස වුදණ් නළවළ. නභ නිහ තභයි දභභ 
කහයණදේදී පි ඈතහභ ඳළවළදිලි යලතන්දන් දම් ඳනත් දකටුම්ඳත 
ද කස කය ිනදඵන්දන් හුසභ ගන්න වළභ දකදනක්භ ඵදු 

දගවිඹ යුතුඹ කිඹන ඳදනදභන්ඹ කිඹන නක. ඒ හදේභ 
ඔඵතුභන්රහ දත් කිඹනහ   පි ඌජු ඵදු තභයි ළඩි කයන්දන් 
කිඹහ. ඒ හදේභ ගරු ආභිනතුභනි  ඔඵතුභහ ඈතහ ඳළවළදිලි 

කිේහ  "දම් යදට් ඳවුල් රක් 51ක් ඈන්නහ."  කිඹහ. ඳවුල් රක් 
51 ආතුදශේ ජීත් දන ජනතහදේ සබහඹ දභොකක්ද? ඒ 
ජනතහදේ ජනගවනදඹන් යලඹඹට 43ක් -අන්න ලදඹන් 

ඳවුල් රක් දවඹක්  දදොශවක් තය ප්රභහණඹක්- දකට දඩොරර් 
2කට ඩහ ඊඳඹන්දන් නළවළ. ඒකත් ගභළිනතුභහභ කිඹනහ. 
ඒකත්  ඔඵතුභන්රහ විවිධ සථහරදී පුනරුඡාචහයණඹ  කයනහ. 

අන්න ලදඹන් දඩොරයඹක්  රුපිඹල්  නකයලඹ ඳණසඳව 
වළටිඹට ගත්දතොත් දකට  රුපිඹල්  තුන්යලඹ විසක් 
ඊඳඹන්දන් නළින ඳවුල් රක් දවඹකට දදොශවකට ළඩි 

ප්රභහණඹක් ඈන්නහ. කල්ඳනහ කය ඵරන්න. නතදකොට ඒ ඹත් 
ඵදු දගන ඹ වළටිඹට  badge  නකක් ඳළශ ගන්න ඕනෆඹ කිඹහ 
ඔඵතුභහ හිතනහ නම්  ඒක දනොදයි දන්න  ඕනෆ. කල්ඳනහ  
කය ඵරන්න.  නභ නිහ දම් ගළන ඔඵතුභහදේ ධහනඹ දඹොමු 

කයනහ. ඳනත් දකටුම්ඳ දත්  42 න  පිටු  ඵරන්න. භභ 
ඊදහවයණ විතයයි  දම් ගන්දන්.  පිට  ංදලෝධනරදී ත කථහ 
කයන්න පුළුන්.  දභහි  42 ළනි පිටුදේ ිනදඵනහ  "භයණඹ 

යලදුවීදම් දී  ත්කම්  ඳළමටභ"  ගළන.  

"45. 44න ගන්ිනඹට ඹටත්  ඹම් පුේගරඹකු වියලන් 
භයණඹ යලදු වීදම් දී ත්කභක හිමිකහරිත්ඹ දනත් තළනළත්තකු 
දත ඳළමටභ භගින් ත්කභක් ඊඳරබ්ධි කයන සථහක දී -" 
අදී ලදඹන් වන් දනහ. දම් මටිනභඹ බහහදන්  නළිඹට 
ආවිත් දභහි දව ගත්දතොත්  ඳයම්ඳයහදන්  තභන්දේ 
ඳවුදරන් දේඳශ ඳයනහ. තහත්තහදගන්  පුතහරහට දේඳශ 
ඳයනහ.  මිඹ ගිඹහට ඳසදේ දේඳශ ඳළදයනහ.  දෆළේදට 
දේල් දදනහ. තෆගි වළටිඹට දේල් දදනහ.  දම් ඳනත් 
දකටුම්ඳත නු ගත්දතොත් - ඔඵතුභහ ඳසු නිදවදේ දම් ගළන 
යලතහ ඵරන්න. - දෆළේදටත් ඵදු ඹ කයනහ.  තහත්තහ  දේ 
භයණදඹන් ඳසදේ  දරුන්ට ඳළදයන දේඳශරටත්  ඵදු ඹ 
දකදයනහ. ඵදු ඹ කයන්නට පුළුන් දේල් වළටිඹට ඔඵතුභහ 
දඹෝජනහ  කය  ිනදඵන දේල් දභඹට නකතු කය ිනදඵනහ.   
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ඒ විතයක් දනොදයි ගරු ආභිනතුභනි. භභ  ඔඵතුභහට ඈදිරිඳත් 

කයනහ ජනතහට කලින් රළ යඡාච  ද දම් ඳනදතන් වළලුණු  ඵදු 
නිදවස වීම් දභොනහද කිඹහ. ඒ කිඹන්දන්  දම් ඳනත් දකටුම්ඳදත් 
ඵදු නිදවක් නළත කිඹන නදකන් දවස දන්දන්  කලින් රළබුණු 
දේල්  කලින් ංදලෝධනඹ දඡාච දේල් හිමි දරහ 

ිනදඵනහඹ කිඹන  නකයි. ඒහ තභයි පි ංදලෝධන 66ක්  
වළටිඹට ඈදිරිඳත් කයන්දන්.  

යරත් ගණකහධිකහමට අඹතනදේ රහබහංලලින් වහ 

දඳොලීලින් රළදඵන රහබ  වහ අදහඹභ  දනොන රහබ භත  
අදහඹභ  රංකහ පුසතකහර දේහ භණ්ඩරදේ රහබ වහ අදහඹම් 
රහබහංලලින් රළදඵන  දඳොලී ව රහබ අදහඹභ දනොන රහබ   

විලසවිදයහර  රහබහංල වහ දඳොලීලින් රළදඵන අදහඹම් දනොන  
රහබ වහ අදහඹම් භත කලින් ඵදු නිදවක් ිනබුණහ  2006 ංක 10 
දයන දේශීඹ අදහඹම් ඳනිනන්. ශ්රී රංකහ න නිඳළයුම්කරුන්  

දිරිගළන්වීම්  ඳනිනන්  ශ්රී රංකහ න නිඳළයුම්කරුන් දනුදන් 
රළබුණු  ශ්රී රංකහ න නිඳළයුම්කරුන්දේ  දකොමින් බහට 
රළදඵන  රහබ දනොන අදහඹම්ලින්  ඵදු  නිදව ිනබුණහ.  ශ්රී 
රංකහ ජදය බහදේ රහබහංලලින්  වහ දඳොලීලින් රළදඵන 

රහබ වහ අදහඹම් දනොන රහබ වහ අදහඹම්  භත ඵදු නිදවක් 
ිනබුණහ. ඔවුන්ට  ද  ඒක හිමි දරහ ිනදඵනහ.  අයුර්දේද 
ජදය බහ  ශ්රී රංකහ කහයික ජදයරුන්දේ ංගභඹ  ශ්රී 

රංකහ ඈංජිදන්රුන්දේ අඹතනඹ  ශ්රී රංකහ මලික ධයඹන 
අඹතනඹ  ශ්රී රංකහ දඵෞේධ වහ ඳහළි විලස විදයහරඹ   ශ්රී රංකහ 
මුද්රණහඹතනඹ  ශ්රී රංකහ මුඳකහය ංර්ධන යමුදදල්  රහබහංල  

අදහඹම් දනොන දඳොලී  ජහිනක අයක්ක යමුදර  ඳනිනන්  
පිහි ටුන රද  ජහිනක අයක්ක යමුදදල්  රහබහංල වහ 
දඳොලීලින් රළදඵන අදහඹභ  ශ්රී රංකහ හසතු විදයහඥයින්දේ 

අඹතනඹ  ශ්රී රංකහ මිනින්දදෝරුයඹන්දේ අඹතනඹ  ශ්රී රංකහ 
යහඹන විදයහ අඹතනඹ   ශ්රී රංකහ ංර්ධන වහ ඳරිඳහරන 
අඹතනඹ  කෘ ක කහර්මික වහ  දගොවිජන  යක්ණ භණ්ඩරදේ  

රහබහංලලින්  වහ දඳොලීලින් රළදඵන  අදහඹම් දනොන 
අදහඹභ  බුේධලහන යමුදර ඳනිනන් පිහිට ව  අදහඹම්  ශ්රී රංකහ 
ඵළංකුකරුන්දේ අඹතනදේ රහබංල දනොන අදහඹම්ලින් 
රළදඵන  රහබ වහ අදහඹභ  භූ විදයහ මීක්ණ වහ ඳතල් 

කහර්ඹහංලදේ  රළදඵන අදහඹභ  විදුලි ංදේල නිඹහභන දකොමින් 
බහ   ශභහ  අයක්ණ ධිකහරිඹ. ඒ හදේභ  යජදේ අධහය 
රඵන දඳෞේගලික ඳහල්.  

ගරු ආභිනතුභනි   ඔඵතුභහ දන්නහ   Semi-Government 
Schools වළටිඹ ට ඳත්හ දගන දඳෞේගලික ඳහල් ිනදඵන ඵ. 
ඒ  යජදේ අධහය රඵන යජඹ නුභත ඳහල්. ඊදහවයණ වළටිඹට 

ගත්දතොත් මියුයලඹස විදයහරඹ  Trinity College හදේ අඹතන 
අදහඹම් ඵේදට ඹත් වුදණ් නළවළ. නභ අඹතන මීට කලින් ඵදු 
නිදවක් රළබුහ. ටර්දවෝල් යඟවර ඳදනභත්  භධයභ 

ංසකෘිනක යමුදරත් මීට කලින් ඵදු නිදව රළබ අඹතන. ද 
දම් ඳනත් දකටුම්ඳත ඹටදත් නභ අඹතන ඵදු නිදව හිමි න 
අඹතන ඵට ඳත්නහ. නභ නිහ තභයි පි කිඹන්දන්  ඵදු 
නිදවස කශ අඹතන ඹටතට ංදලෝධන තුළින් නභ අඹතන 

නන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. 

ඉශඟට  ශ්රී රංකහදන් පිට යට ගිඹ දකදනකු ඹම් තක්දේරු 
ර්ඹක් තුශදී පිට යට රැකිඹහක් කයරහ විදදසගත දේහ 

නියුක්ිනකදඹකු වළටිඹට ඔහුදේ බහර්ඹහට  ඳවුරට නන අදහඹභ 
මීට කලින් දේශීඹ අදහඹම් ඳනත ඹටදත් ඵදුලින් නිදවස වුණහ. 
නමුත්  ඒක ද- 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඳශමු දඩොරර් රක්ඹ ඵේදදන් නිදවස. 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

පි ඵරමු  නඹ ංදලෝධනර ිනදඵනහද කිඹරහ.  

ඉශඟට  දප් යටින් ගිහිල්රහ පිට යටර ෘත්ිනක දේහන් 
ඳඹන ඹ ඈන්නහ. ඈංජිදන්රුරු  ජදයරු  

ගණකහධිකහමටරු වළටිඹට විදේලර ෘත්ිනක දේහ ඳඹන ඹ 
රඵන අදහඹභ අදහඹම් ඵේදදන් නිදවස කයනහ. 

 
ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Cricketersරහ? 
 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔේ  cricketersරහත් යිිනයි. Cricketersරහ ෘත්ිනකදඹෝ 
වළටිඹට කටයුතු කයනහ නම්  ඔවුනුත් යිිනයි.  
 

ගු ඉරළ්ද වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

භන්ත්රීතුභනි  ෘත්තීඹදේදින්දේ අදහඹභ දඩොරර් රක්ඹක් 

න දතක් නිදවස කයරහ ිනදඵන්දන්. නමුත්  භළද දඳයදිග යටර 
ළඩ කයන ඹට කියලභ ඵේදක් ඳනහ නළවළ. දම් ඳනත් දකටුම්ඳත 
පි  ංදලෝධනඹ කයරහ ිනදඵන්දන්. ඔවුන්ට කියලභ ඵේදක් ඳනහ 

නළවළ  ඒ ඹදේ අදහඹභ දම් යටට නන්න පුළුන්. 
 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

පි කිඹන්දන් දම් ඈදිරිඳත් කයපු ඳනත් දකටුම්ඳදත් ඈත් 
කයපු දේල්- 

 

ගු කබීර් ශළෂීම් මශතළ (රළජය ලයලවළය වංලර්ධන 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம் - அரச வதொழில்முயற்சிகள் 

அதறறதத்ற அமச்ெர்) 

(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

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

 

ගු කබීර් ශළෂීම් මශතළ 
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ දඳෞේගලික ඳහල්ලින් ඵදු ඹ 
කිමටම් පිළිඵ ප්රකහලඹක් කශහ. භහ දළනගන්න කළභළිනයි  ජනතහ 
විමුක්ින දඳයමුණ දඳෞේගලික ඳහල් ප්රිනඳත්ිනඹට නකඟද කිඹරහ. 
ඔඵතුභන්රහ දළන් ඈල්රනහ  දඳෞේගලික ඳහල් ඵදුලින් නිදවස 

කයන්න කිඹරහ. ඒක දවොයි. 
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

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

      ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු ආභිනතුභහ වන් කශ කරුණ ම්පර්ණදඹන් ළයදියි. 
දභතළනදි පි නිලසචිත දර කිේදේ යහජය අධහය රඵන; යජදේ 
හමහික දහඹකත්ඹක් ිනදඵන ඳහල් ම්ඵන්ධදඹන්. ආත්තටභ 

ඳහල් ඳේධිනඹක් වළටිඹට ගත්දතොත් නභ ඳහල්ර විඹදමින් 
විලහර ප්රභහණඹක් යජඹ දයන්දන්. න්න ඒ අඹතනරට යජදඹන් 
ඳඩි දගනහ. ඒ අඹතන ඵේදට ඹට ත් කයන්න නඳහ කිඹන නකයි 

පි කිේදේ. [ඵහධහ කිමටභක්] 

 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

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

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

දම් ඳනත් දකටුම්ඳත තුළින් විදලේදඹන්භ භයණඹකදී මිඹ 
ගිඹ තළනළත්තහදේ දේඳශ ඳළමටභ ඵේදට ඹටත් දනොදේ. දල් 
ඥහතීන් දත ඳළදයන දේඳශ ප්රහේධන ඵේදට ඹටත් දනොදේ. ඒ 

හදේභ විලසවිදයහර අදහඹභත් ඵේදට ඹටත් දනොදේ. 

 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒහ ංදලෝධන වළටිඹට නනහ නම්   දවොයි. නමුත්  දළන් 
ඔඵතුභන්රහ ඳනත් දකටුම්ඳතක් ඈදිරිඳත් කයරහ ිනදඵනහ දන්? 
ඒ ඳනත් දකටුම්ඳදත් නිදවස කිමටම් කිඹරහ ජනහධිඳිනතුභහදේ 

ළටුඳත් ිනදඵනහ. ජනහධිඳිනතුභහදේ ළටුඳත් ඵදුලින් නිදවස 
කයරහ ිනදඵනහ. ඒ පිළිඵ දඵොදවොභ ළරකිල්දරන් 
ඔඵතුභන්රහ කල්ඳනහ කයරහ ිනදඵනහ.  

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

නතුභහ නඳහ කිේහ. 
 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

නළවළ  නළවළ  භභ කිඹන දතක් ඔදවොභ ඈන්න. නතුභහ නඳහ 

කිඹන නක දනභ කථහක්. දම් ඳනත් දකටුම්ඳදත් නිදවස කිමටම් 
ඹටදත් ජනහධිඳිනතුභහදේ දේහ නියුක්ින ළටුඳ ඵේදදන් නිදවස 
කයරහ ිනදඵනහ. ඒ ගළන දඵොදවොභ ළරකිලිභත් ව 

ඔඵතුභන්රහට විලසවිදයහර අදහඹභ භතක වුණහ. දළන් පි භතක් 
කයන දකොට  "අ  ඒක දභදවභයි." කිඹනහ. ඔඵතුභන්රහට පිට 
යට ළඩ කයන ඹ භතක දනහ. ඔඵතුභන්රහ නක දරහකට 
දම් ඹට "යට විරුදෝ' කිඹරහ කිඹනහ. ඒක නිහ ඈතහ ඳළවළදිලි 

දම් දේල් පි කිඹනදකොට ඔඵතුභන්රහ නින්දදන් ආවළරිරහ 
හදේ දම් දේල් භතක් දරහ  "වහ  ඒක ංදලෝධනඹක්." කිඹරහ 
කිඹනහ. වළඵළයි  ඔඵතුභන්රහ ජනහධිඳිනතුභහදේ ළටුඳ භතක් 

කයරහභ ඵේදදන් නිදවස කයනහ.  ඒක දම් ඳනත් දකටුම්ඳදත් 
ඳශමුදනි නිදවස කිමටභ වළටිඹට ිනදඵනහ. 

ඉශඟට  පුණය අඹතන. දළන් දම් පිළිඵ දිගින් දිගට 

ංහදඹක් ිනබුණහ දන්? දළන් ඔඵතුභන්රහ ඒ ම්ඵන්ධදඹන් 
ංදලෝධනඹක් කයනහ කිඹරහ කිඹනහ නම්  ප්රලසනඹක් නළවළ. 
පුණය අඹතන වළටිඹට ිනදඵන අඹතනරට මීට කලින් ඵදු 

වනඹන් ිනබුණහ.  

දභොකද  ඒහ යහඳහරික දනොන අදහඹම් වළටිඹට රඵන 
දේල්. නභ නිහ ඒහට ඵදු නිදවක් ිනබුණහ. වළඵළයි  දම් ඳනත් 
දකටුම්ඳදත් ඒක නිදවස කය නළවළ. ඒ විතයක් දනොදයි  ත 
දදඹක් ිනදඵනහ. ඔඵතුභන්රහ දභභ  ඳනත් දකටුම්ඳදත් 
"තළනළත්තහ" ඹන්න ගළන ර්ථ නිරූඳණරට මීට කලින් ඳනදත් 
දනොිනබුණු දදඹක් ආතුශත් කය ිනදඵනහ. ඒක තභයි  
පුණයහඹතනත් තළනළත්තහ ඹන්නට ආතුශත් කය ිනබීභ. නතදකොට 
"පුණයහඹතනඹ" කිඹන නක "තළනළත්තහ" න්දන් දකොදවොභද? 
නදවභ සථහකදී අගමික සථහනඹකට කවුරු දවෝ දකදනක් 
දදන දදඹක්  ඒ තළනළත්තහ පුණයහඹතනඹක් දන  දකොට ඒක 
අගමික සථහනඹක ඈන්න ප්රධහනිඹහදේ අදහඹභක් දර රකරහ 
ඔහුට ඵදු ඳනන්න පුළුන්. භභ ළරැදි නම් නිළයදි කයන්න  ගරු 
ආභිනතුභනි. දභභ ඳනත් දකටුම්ඳදත් වන් "තළනළත්තහ" 
ඹන්න ගළන ිනදඵන ර්ථ නිරූඳණඹ ඵරන්න. ඒ නු  
පුණයහඹතනඹක්ද  තළනළත්තහ දේ.  නතදකොට න්දන් දභොකක්ද? 
ඒ  පජකතුදභක් දන්න පුළුන්  වහමුදුරුනභක් දන්න පුළුන්. 
වහමුදුරුදෝ පුණයහඹතනඹක් දනහ. වල් වහමුදුරුන්දේ 
නභට ඵදු ෂයිල් නකක් නන්න පුළුන්. ආයි  "තළනළත්තහද 
පුණයහඹතනඹක් දේ" කිඹහ දන් කිඹන්දන්. ඒක දභොකටද දභහ 
ිනදඵන්දන්? කලින් ඳනතක දනොිනබුණු දදඹක් දන් ඒක. 
ඒදකන් ඔඵතුභන්රහ ඵරහදඳොදයොත්තු න්දන් දභොකක්ද? 
ඳන්රට රළදඵන අදහඹභ නහඹක වහමුදුරුන්දේ අදහඹභ දර 
රකහ ඵදු ඳනන්න පුළුන් කිඹන නකයි. ඔඵතුභන්රහදේ 
ඳදනභ වරි. ඒක තභයි  "හුසභ ගන්දනෝ යලඹල්දරෝ ඵදු 
දගන්දනෝඹ" කිඹන නක. ඒ ඳදනමින් ගත්දතොත්  වහමුදුරුදෝ 
දහශත් නළවළ; පිනට දදන නක දහශත් නළවළ; ඒහට ඵදු 
ඳනන්න පුළුන්. නභ කහයණඹ දම් ඳනත් දකටුම්ඳදත් 
ිනදඵනහ.  

විලසවිදයහරඹක  ඳහසලහරහක දවෝ දනත් ධයහඳනික 
අඹතනඹක ඈදගමටභ රඵන තළනළත්තකුට ිකයත්ඹකින්  
අධහය ිකයත්ඹකින් දවෝ ධයහඳන ඳරිතයහගඹකින් රළදඵන 
අදහඹභක් ඳහ දම්කට ඹටත් කය ිනදඵනහ. විලසවිදයහර 
ඳත්හදගන ඹන්න ිකයත් යමුදරකින් ඳරිතයහගඹක් වම්ඵ 
දනහ. ඔඵතුභන්රහ ඒක අදහඹභක් වළටිඹට ගන්නහ. ඒක 
අදහඹභක් වළටිඹට ගණන් ගන්න කිඹහ දභභ ඳනත් දකටුම්ඳදත් 
වන් කය ිනදඵනහ.  

ඉශඟට ඵරන්න  යන්  භළණික් දවෝ සර්ණහබයණ ඳනඹනඹ 
කිමටදභන් රඵන අදහඹම් ම්ඵන්ධදඹන් වන් දදඹ. භවහ 
ඳරිභහණදඹන් දම් කර්භහන්ත කයන ඹ දනොදයි දම්හදේ 
ඈන්දන් කිඹහ ඳ දන්නහ. ගම්ර දඵොදවොභ භහරුදන් 
කර්භහන්ත කයදගන ඹන ඹ තභයි ඈන්දන්. ඒ  දටත් "ළට්" 
දගන ඹ; හභහනය මිනිසුන්. ඹම් තළනළත්තකු වියලන්  ඹම් 
ඳර්දේණඹක් කයරහ  නඹ න නිර්භහණඹක් කිඹහ පිළිගත්දතොත්  
ඒ දනුදන් ඔහුට  තෆේගක්  ප්රදහනඹක් රළබුදණොත්  නඹ මුදරක් 
නම් නභ තයහග මුදර ඔඵතුභන්රහ ඵේදට ඹටත් කයනහ. දම්හ 
මීට කලින් නිදවස වුණු ඒහ. ජනහධිඳිනයඹහ වියලන් ප්රදහනඹක්  
තෆේගක් දුන්දනොත්  ජනහධිඳින යමුදලින් තෆේගක් දුන්දනොත්  
ඔඵතුභන්රහ ඒක දම් ඵේදට ඹටත් කය ිනදඵනහ. ඒකත් මීට 
කලින් නිදවස කය ිනබුණු දදඹක්. භභ දම් කිඹන්දන් මීට කලින් 
නිදවස කය ිනබුණු ඒහ ගළනයි.   

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

දඵොදවෝ දේ පි ඵේදදන් නිදවස කයනහ  ගරු භන්ත්රීතුභනි.  
 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔේ  ජනහධිඳින යමුදලින් රළදඵන දේල් ඔඵතුභන්රහට 
ඵේදට ඹටත් කයන්න ඵළවළ.  
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ඉශඟට විදේල දේහ නියුක්ින කහර්ඹහංල ඳනිනන් විදේල 
දේහ නියුක්ින කහර්ඹහංල නිදඹෝජයහඹතන යහඳහයඹක් 
ඳත්හදගන ඹන දකදනක් වළටිඹට ඵරඳත්ර රඵහ ිනදඵන 
දකදනක්; ඒ නක තළනළත්තකුට දගන රද මුදරක් භත 
ඔඵතුභන්රහට ඵදු ඹ කයන්න ඵළවළ කිඹහ කලින් නිදවක් 
ිනබුණහ. නමුත් නඹත් දළන් දම්දකන් ඵේදට ඹටත් කය ිනදඵනහ. 
ඒ හදේභ හහිතය  කරහ  ක්රීඩහ විඹ බහය භහතයරු වියලන් ඒ 
කරහ වහ හහිතය  කටයුතුරට ව ක්රීඩහරට රුපිඹල් රක්ඹ 
දනොඈක්භන්නහ ව ඹම් මුදරක්  තෆේගක්  ඳරිතයහගඹක්  
අධහයඹක් වළටිඹට දකදනකුට දුන්දනොත්  ඒකට මීට කලින් ඵදු 
නිදවක් ිනබුණහ. ඔඵතුභන්රහ ද නඹ ඵේදට ඹටත් කය 
ිනදඵනහ. ඹම් තළනළත්දතක් වියලන් ඳශ කශ දඳොතක් විකිණීදභන් 
ඊඳචිත වුණු අදහඹභකදී  ඒ දඳොත ප්රකහලඹට ඳත් කයන ග්රන්ථ 
ප්රකහලකඹන්ට දභදතක් ඵදු නිදවක්  ිනබුණහ. ද ඒක ඵේදට 
ඹටත් දරහ ිනදඵනහ. නහටයඹක් නිසඳහදනඹ කශහ නම් ඒ 
නිසඳහදනඹ කයන නහටයඹ ඳශමු යඟදළක්වීදභන් ගතන 
වුරුේදක් ආතුශත යලඹඹට 50ක ඵදු වනඹක් ිනබුණහ. දළන් ඒකත් 
ඵේදට ඹටත්  දරහ ිනදඵනහ. ගීතඹක් නිර්භහණඹ කයන 
දකදනක්  ගහඹකදඹක්  තනු නිර්භහණකරුදක්  ංගීතඥදඹක් 
තභන්දේ නිර්භහණඹ භත ඹම් ඵදු වනඹක් රළබුහ නම්  ද 
ඒකත් ඵේදට ඹට දරහ ිනදඵනහ.  භභ දම් දකන් කිඹන දව 
දන දභොකක්ත් දනොදයි. වළභ දකදනක්භ  වළභ කරහඳඹක්භ  
වළභ ඳදහඹක්භ ඔඵතුභන්රහ දම් ක්රිඹහලිඹ ආතුදශේ ඵදුරට 
ඹටත් කිමටභට රක් කය ිනදඵනහ. ගරු නිදඹෝජය කහයක 
බහඳිනතුභනි  ඒක දවොටභ දප්නහ.  

ඔඵතුභන්රහ දම් ඵදු ඳනන ක්රිඹහලිදේදී ඈත් කශ යුතු 
ංදලෝධන ප්රභහණඹක් ඳ ඈදිරිඳත් කයනහ. ඒ ඈත් කශ යුතු 
කරුණු දිවහ ඵළලුහභ දම් කහයණඹ තත් ඳළවළදිලියි. ජනතහට  
කරහකරුන්ට  ක්රීඩකඹන්ට  ඈදගන ගන්නහ ඹට  ධයහඳන 
අඹතනරට  යදට් බුේධිභඹ දේඳශ ලදඹන් ිනදඵන විවිධ 
අඹතනරට ඹම් කියල වනඹක්  නිදවක් දභදතක් රළබුණහ 
නම්  ඒකත් ඵේදට ඹටත් න අකහයඹට තභයි ඔඵතුභන්රහ දම් 
ඳනත් දකටුම්ඳත වදරහ ිනදඵන්දන්. ඔඵතුභන්රහදේ ඳදනභ 
නු ඒක වරි. දභොකක්ද  ඒ ඳදනභ? ඒ  "යලඹලුදදනහ ඵදු ගිවිඹ 
යුත්දතෝ ඹ" කිඹන නක.  

ඉශඟට ිනදඵනහ  ඵයඳතශ කහයණහ කිහිඳඹක්. ගරු 
නිදඹෝජය කහයක බහඳිනතුභනි  භභ දම් කහයණහ ඔඵතුභහදේ 
ධහනඹට දඹොමු කයන්න ඕනෆ. දම් ඳනත් දකටුම්ඳදත් 196 
න පිටුදේ ඔඵතුභන්රහ "භහගභ" ඹන්න ර්ථ නිරූඳණඹ කයරහ 
ිනදඵන්දන් දකොදවොභද? භභ හිතන විධිඹට මීට කලින් ිනබුණු 
ර්ථ නිරූඳණඹට ඩහ දභහි ඹම් කියල දනක් ිනදඵනහ. 
භහගභක්  "භහගම්" ඹටදත් තභයි ඵදුරට ඹටත් න්දන්. ඳනත් 
දකටුම්ඳදත් 196න පිටුදේ දභදේ වන් නහ: 

 "ඹම් මිත්රශීලී මිිනඹක්  දගොඩනළගිලි මිිනඹක්  විරහභ ළටුප් යමුදරක්  

ර්ථ හධක යමුදරක්  විරහභ ගළමටදම් යමුදරක්  විරහමික ඳහරිදතෝ කක 

යමුදරක් දවෝ ඒ වහ භහන යමුදරක් දවෝ මිිනඹක්" 

ගරු ආභිනතුභනි  "ඹම් මිත්රශීලී මිිනඹක්" කිඹන්දන් 
දභොකක්ද කිඹරහ භට කිඹන්න. දප් භංගර භයවීය 
ආභිනතුභහදේ දිසත්රික්කදේ තභයි භභත් ඈන්දන්. ඒ  භහතය 

දිසත්රික්කඹ. දප් දිසත්රික්කදේ ිනදඵනහ  මිතුරු වවුල්. දන්ද  
ගරු භංගර භයවීය ආභිනතුභනි? භහතය දිසත්රික්කදේ දඵොදවෝ 
ඳහයර මිතුරු වවුල් ිනදඵනහ දන්. භහතය දිසත්රික්කදේ නක නක 

ඳහයර ඈන්න ඹ නකතු දරහ වදහ ගත්ත නක නක මිතුරු වවුල් 
ිනදඵනහ.  

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔේ. ඒ ඹ සීට්ටුත් දභනහ. 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔේ. ඒ හදේ ඒහ ිනදඵනහ. ඒහට කිඹන්දන්  "මිත්රශීලී 
මිින" කිඹරහයි. ඔඵතුභහ දන්නහද  දම් ඳනත් දකටුම්ඳත නු 
ඒ මිිනඹත් භහගභක් දනහඹ කිඹරහ? "භහගභ" ඹන්න ර්ථ 

නිරූඳණඹ කයරහ ිනදඵනහ  "ඹම් මිත්රශීලී මිිනඹක්" ඹනුදන්. 
ඒ කිඹන්දන් ඔඵතුභහ නිදඹෝජනඹ කයන  භහ නිදඹෝජනඹ කයන 
භහතය දිසත්රික්කදේ ගදම් ඳහයක ඳවුල් දවඹක් නකතු දරහ 

මිිනඹක් වළදුදොත් - 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඒදක් අදහඹභ ිනදඵන්න ඕනෆ -  
 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒක තභයි  ඒක "භහගම්" කිඹන දගොඩට දභන්දන් ආයි? 
මිතුරු වවුරක්  මිත්රශීලී මිිනඹක්  ගදම් මිිනඹක් භහගභක් ඵට 
ඳත් කයන්දන් ආයි? නතදකොට දන්දන් දභොකක්ද? භහගම් 

ඹටදත් ඒ මිිනඹට ඵදු ඳනරහ ඒදකන් අදහඹභක් රඵනහ. ඒක 
තභයි දම් කයන්න වදන්දන්. ඒක ඵයඳතශයි. මීට කලින් නදවභ 
දදඹක් ිනබුදණ් නළවළ.  

ඉශඟට  දභභ ඳනත් දකටුම්ඳදත් 201 න පිටුදේ වන් 

ිනදඵන "අදඹෝජනඹ"  පිළිඵ භභ ඔඵතුභහදේ ධහනඹ දඹොමු 
කයනහ. "අදඹෝජනඹ" කිඹන දකොට ඳට දත්දයනහ. 
වළඵළයි  "අදඹෝජනඹ" ඹන්න දභතළන දක්හ ිනදඵන්දන් දම් 

අකහයඹටයි: 

"භහන සබහදඹන් යුතු දවෝ ඒකීකයණඹ කයන රද අකහයඹකින් 

බහවිත කයනු රඵන ත්කම් නකක් දවෝ ළඩි ප්රභහණඹක් යිින යලටීභ..." 

දත්දයන බහහදන් කිඹනහ නම් දම් කිඹහ ිනදඵන්දන් 
දභොකක්ද කිඹරහ දන්නහද? නක භහන ත්කම් දදකක් 
ිනබුදණොත්  දදන ත්කභ ඔඵතුභන්රහ අදඹෝජනඹක් වළටිඹට 

රකනහ කිඹන නකයි. නතදකොට ඒ ත්කභට ඵදු ඳනන්දන්  
"අදඹෝජන" ඳදනදභන්. ගරු ආභිනතුභහට දත්දයනහද? දේඳශ 
දදකක් ිනදඵනහ නම්  ඈඩම් දදකක් ිනදඵනහ නම්  දදන ඈඩභ 

ඔඵතුභන්රහ රකන්දන්  දභොකක් වළටිඹටද? අදඹෝජනඹක් 
වළටිඹට. පි හිතමු  යත්තයන් භහර දදකක් ිනදඵනහ කිඹරහ. 
දදන භහරඹ ඔඵතුභන්රහ රකනහ  ත්කභක් දනොදයි  
අදඹෝජනඹක් වළටිඹට. [ඵහධහ කිමටභක්] ඈන්න දකෝ  ඈන්න දකෝ  

ඔඵතුභහ කිඹරහ නළවළ දන්. භභ දම් කිඹරහයි කථහ කයන්දන්. 
[ඵහධහ කිමටභක්] නළවළ  කභක් නළවළ. ඔඵතුභහ භදේ දරහ 
කන්න නඳහ. දදන ත්කභ අදඹෝජනඹක් වළටිඹට රකනහ. 

"නක භහන සබහදඹන් යුතු ත්කම් නකක් දවෝ ළඩි 
ප්රභහණඹක් යිින යලටීභ" කිඹරහයි ිනදඵන්දන්. නතදකොට දදන 
ත්කභ දභොකක්ද? අදඹෝජනඹක්. නතදකොට ඔඵතුභන්රහ ඒකට 

ඵදු ඳනන්දන් දභොන ඳදනදභන්ද? "දඹෝජන" ඳදනදභන්. ඒක 
හධහයණද?  

 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට ත විනහඩි දදකක කහරඹක් 

ිනදඵනහ. 
 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

දවොයි.  
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

න්න ඒ නිහ දම් කරුණු ංදලෝධනඹ දන්න ඕනෆ.  ගරු 
නිදඹෝජය කහයක බහඳිනතුභනි. භභ ත නක කහයණහක් 
කිඹන්න ඕනෆ  "සබහවික ම්ඳත්" ර්ථ නිරූඳණඹ ගළන. ගරු 

ආභිනතුභනි  දම් ඳනත් දකටුම්ඳදත් 7 න පිටුදේ දභදේ 
වන් ිනදඵනහ: 

 "රහබහංල  දඳොලී  ට්ටම්  ඹකිමටම්  හර් කකඹන්  සහබහවික ම්ඳත් 

දගවුම්  කුලී  ධිමිර වහ යහජය බහග"  

දම්හ තභයි තක්දේරු ර්ඹක අදඹෝජන අදහඹභ. 
අදඹෝජන අදහඹභට ගළදනනහ  "සබහවික ම්ඳත් දගවුම්" 

කිඹන නකත්. සහබහවික ම්ඳත් දගවුම් කිඹන නක ඔඵතුභන්රහ 
ර්ථ නිරූඳණඹ කයරහ ිනදඵන්දන් දකොදවොභද? ර්ථ 
නිරූඳණර ඵරන්න. ඔඵතුභන්රහ දේශීඹ අදහඹම් ඳනත් 

දකටුම්ඳදත් "සහබහවික ම්ඳත් දගවුම්" කිඹන නක දම් 
අකහයඹට ර්ථ නිරූඳණඹ කය ිනදඵනහ: 

" "සහබහවික ම්ඳත් දගවුම්" ඹන්දනන් දගොඩ යදභන් දවෝ මුහුදදන් 

රඵහ ගන්නහ රද සහබහවික ම්ඳත්ර ප්රභහණඹ දවෝ ටිනහකභ 
ම්ඵන්ධ භසත දර දවෝ දකොටක් දර  

ගණනඹ කයනු රළබ  දගොඩ යදභන් දවෝ මුහුදදන් සහබහවික ම්ඳත් රඵහ 

ගළමටදම් යිිනඹ වහ ව හරික දවෝ භහන මුදල් ප්රභහණඹක් ආතුළු  ඹම් 
දගවීභක් දවස දේ;"  

දම් ක ටිකක් විඳමටත දයි  දම් විධිඹට කිඹන දකොට. දම්ක 
අදඹෝජන අදහඹභ ඹටතට නන්දන්. ඔඵතුභන්රහ අදඹෝජන 
දහඹදම් දකොටක් වළටිඹට ගන්නහ  සහබහවික ම්ඳත් දගවුම් 

කිඹන නක. ඒ කිඹන්දන්  සහබහවික ම්ඳත් කිඹන නකත් 
දකොටක් වළටිඹට යදගන ඒක අදඹෝජන අදහඹභක් ඵට ඳත් 
කශහ නම් අදහඹම් ඵේදට ඹටත් කයනහ කිඹරහ. භභ දම්ක යර 

වහ දත්දයන්න ඊදහවයණඹකින් කිේදොත් දභදවභයි. දම් 
භෆතකදී කරුණහයත්න ඳයණවිතහන නිදඹෝජය ආභිනතුභහ කිේහ 
දන්  "ල් ලි ළඩියි. ල් ලි පිට යටරට විකුණන්න ඕනෆ" 

කිඹරහ. 
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට දන් ව කහරඹ හනයි. 
 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු නිදඹෝජය ආභිනතුභහ නදවභ කිේහ දන්. න්න 

නතදකොට ල් ලිඹහ සහබහවික ම්ඳතක් නම්  ල් ලිඹහ පිට 
යටකට දවෝ නදවභ නළත්නම් දකොදවේට වරි විකුණුදොත් ඒක 
අදඹෝජන දහඹභක් වළටිඹට ගන්නයි දම් ඹන්දන්.  

 

ගු කුණළරත්න ඳරණවිතළන මශතළ (නිපුණතළ  
වංලර්ධන ශළ ලෘත්තීය පුහුණු නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு கதரத்ண தறரண -றநன்கள் அதறறதத்ற 

ற்தம் தரறற்தறற்ெற தறற அமச்ெர்) 

The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of 
Skills Development and  Vocational Training) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, what is your point of Order?  

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු නිදඹෝජය ආභිනතුභනි  භභ දම් ඊදහවයණඹක් වළටිඹට 
විතයයි කිේදේ.  

 
ගු කුණළරත්න ඳරණවිතළන මශතළ  
(ரண்தைறகு கதரத்ண தறரண) 

(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 

ගරු නිදඹෝජය කහයක බහඳිනතුභනි  ගරු භන්ත්රීතුභහ භදේ 

නභ වන් කයමින් කිය කහයණඹ ගළන කි යුතුයි.  

ගරු භන්ත්රිතුභනි  භභ ඈතහභ ළදගත් විඹඹකට දහශයි ඒ 
කහයණඹ කථහ කදශේ. ඔඹ කහයණහ ම්ඵන්ධදඹන් 
ඳහර්ලිදම්න්තුදේ Adjournment Debate නකක් තමුන්නහන්දේරහ 
දවෝ සදහනම් කදශොත්  කථහ කයන්න භභ කළභළිනයි. නභ නිහ  

කරුණහකයරහ ඒ  කහයණහ දභභ භහතෘකහට ම්ඵන්ධ කය 
ගන්න නඳහ කිඹරහ භහ කිඹනහ. දභොකද  ඈතහභ ළදගත් ප්රලසනඹක් 
ගළන කථහ කයදගන ඹන දරහක ඒහ පිළිඵ ළයදි ර්ථකථන 

ආින දන්න දවො නළවළ. 

 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order. 
 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු නිදඹෝජය ආභිනතුභනි  භහ කිඹන්න ඊත්හව කදශේ 
ඔඵතුභහ භතු කශ කහයණහ දනොදයි. සහබහවික ම්ඳත් 
දඹදවුම් කිඹන නක ගත්දතොත්  සබහ ධර්භදේ ිනදඵන 

දකොටක් යදගන අදඹෝජන අදහඹභක් වළටිඹට රකහ 
ඔඵතුභන්රහට පුළුන් ඒක ඵේදකට ඹටත් කයන්න. නතදකොට ඒ 
ගන්න අදහඹභ -ජනනඹ කයන අදඹෝජන අදහඹභ- දතක්දගන් 

දන්නත් පුළුන්. ඒකයි භභ දම් කිේදේ. නභ නිහ දම්ක 
ඵයඳතශයි.  

ආත්තටභ දම් ඳනත් දකටුම්ඳත දප් යදට් යසථහට 
ළඩිඹ දරොකුයි. දම් ඳනත් දකටුම්ඳත ඵයඳතශයි. නභ නිහ භභ 
ඔඵතුභන්රහට කිඹනහ  දම්ක ඝහනහට දහශ දන්න පුළුන්; 
IMF නදක් ණඹ මුදර ගන්න දහශ දන්න පුළුන්. වළඵළයි  
දම්ක දප් යදට් හුසභ ගන්න වළභ මිනිදවක්භ  වළභ දකදනක්භ 
දහශ කයන ඳනත් දකටුම්ඳතක්. ඒක නිහ දම්ක ඵයඳතශ ඳනත් 
දකටුම්ඳතක්. දම් ගළන ඳක් දේදදඹන් යුතු හිතන්න නඳහ. ගරු 
ආභිනතුභනි  භභ හිතන වළටිඹට ඔඵතුභහ ඵරහදඳොදයොත්තු න 
 යලිඹන 45 දම් ඳනත් දකටුම්ඳදතන් ගන්න ඵළවළ. නදවභ නම් 
පි ඔඵතුභහට දභදේ දඹෝජනහ කයනහ.  

ද ශ්රීරන්කන් නඹහර්රයින්ස භහගදම් ඳහඩු  යලිඹන 169යි. 
ඔඵතුභහ ඵරහදඳොදයොත්තු දන්දන්  යලිඹන 45යි. ද ශ්රීරන්කන් 
නඹහර්රයින්ස අඹතනදේ ඈන්නහ භහඹකට රුපිඹල් රක් 
10කට ඩහ ඳඩි ගන්න 190දදදනක්. නදවභ ිනදඵේදී  යහජය 
අඹතනදේ ඳහඩු  යලිඹන 169ක්. ඳහර්ලිදම්න්තුදේදී පි ඒ ගළන 
හකඡාඡහ කයමු. න්න ල්ලි දවොඹන ක්රභ. ද යදට් දවොයකම් 
කයන තයභ දවොඹන්න. ංචහ කයන තයභ දවොඹන්න. නහසින 
කයන තයභ දවොඹන්න. ඒහයින් අදහඹම් ගන්න. දවොරුන්දගන් 
ඹ කය ගන්න. වළඵළයි  යදට් හිංක මිනිසුන්දගන් ඹ කය 
ගන්න නඳහ.   

ද දම් ඳනත් දකටුම්ඳතට ත ඔරහ ඳහර්ලිදම්න්තුදේදී 
ම්භත කයන තමුන්නහන්දේරහ වළභ දකදනක්භ දම් යදට් හුසභ 
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ගන්න වළභ මිනිවහදගන්භ ඵදු ඹ කයන ඳදනභකට ඹනහ. 
දවොයකම් කයන ඹදගන් ඵදු ඹ කයන්න. නහසින කයන 
ඹදගන් ඵදු ඹ කයන්න. යදට් මුදල් කන ඹදගන් ඵදු ඹ 
කයන්න. වළඵළයි  යදට් හිංක ජනතහදගන් ඵදු ගන්න නඳහ. 
ගරු ආභිනතුභනි  භභ ඔඵතුභහට කිඹනහ දම් ඳනත් දකටුම්ඳත 
දම් ංදලෝධනලින් විතයක් වුණත් නිළයදි කයන්න ඵළවළ 
කිඹරහ. ඔඵතුභහ වෘදඹ හක් කඹක් ආින දේලඳහරනඹ කයන 
දකදනක්. ද දම් ඳනත් දකටුම්ඳත ම්භත කයන කටයුත්තට 
ඔඵතුභහ දහඹක දන්දන් තයභළදින්. වළඵළයි  කදහ දවෝ දකදී
- 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

භභ තයභළදින් දහඹක ව දකදනක් දනොදයි. භභ ම්පර්ණ 
දහඹකත්ඹ බහය ගන්නහ. 

 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔඵතුභහ දම් ඳනත් දකටුම්ඳත වළදුදේ නළවළ දන්. දේශීඹ 
අදහඹම් ඳනත් දකටුම්ඳත වදන දරහදේ ඔඵතුභහ මුදල් 
ආභිනයඹහ දනොදයි දන්.  

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

අදහඹම් ඵදුරට ඔඡාචය බඹ දන්න නඳහ. 
 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

නළවළ. දම් ඳනත් දකටුම්ඳත ඵයඳතශයි. නභ නිහ  දම් ඳනත් 

දකටුම්ඳතට දප් විදයෝධඹ ඳශ කයනහ. ගරු ආභිනතුභනි  පි 
ඈදිරිඳත් කශ ංදලෝධන පිළිගන්න කිඹහ ඈල්රහ යලටිමින් භහ 
නිනනහ. දඵොදවොභ සතුිනයි. 

 

[11.40a.m.] 
 

ගු මලික් වමරවික්රම මශතළ  (වංලර්ධන උඳළය මළර්ග ශළ 
ජළතය්දතර මලමෂ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு லிக் ெறக் - அதறறதத்ற உதர தொமநகள் 

ற்தம் ெர்மெ ர்த்க அமச்ெர்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies and International Trade) 

Mr. Deputy Chairman of Committees, as we all know, 

the existing Inland Revenue Act is an outdated Act that 

had gone through many amendments. It is complex, 
difficult to understand and implement. 

The Sri Lankan economy has transformed our country 

from a low-income country to a middle-income country.  

As in the case of many legislative enactments, the 
existing Inland Revenue Act too has evolved over four 

decades or more and stands outdated. Even the principal 

enactment of 2006 has gone through nine Amendments 

by now. Those were piecemeal Amendments, which were 
made to address the issues and concerns that arose under 

different circumstances without any holistic review or 

appreciation of possible implications. Thus, the Act itself 
has become very complex, difficult to understand and 

confusing. It has also created loopholes and opportunities 

for many to escape the tax net, thereby creating a very 

unfair playing field.   

As a result, Sri Lanka lags behind its peers in Ease of 

Doing Business in view of the existence of a very 
complex tax law. This has made tax payment very 

difficult, costly and time-consuming. Both local and 

foreign businesses find the Inland Revenue Act a serious 

impediment that requires immediate change. The new 
Inland Revenue Bill looks at the issue of taxation from a 

novel and modern perspective and meeting the current 

status of our economy. It is simple, easy to understand 

and encourages compliance by all rational taxpayers.   

Another major concern is the gradual and consistent 

deterioration of Government revenue in Sri Lanka, which 

is falling way behind compared with the peer economies. 
There is also a serious disparity between the direct and 

indirect proportions which stand at 20:80 ratio today. 

While Government revenue is consistently dropping, the 

expenditure has consistently grown, thus creating an 
inevitable deficit with cascading implications to the 

economy.  It is a vicious cycle and we must stop this and 

resurrect the situation.  

Thus, the new Inland Revenue Bill looks at the entire 

tax code in a holistic manner with the multiple objective 

of reducing the unfair proportionality between direct and 

indirect taxes. Our aim is to move towards a 60:40 ratio 
by 2020, increasing the tax base and thereby increasing 

the tax revenue. The simplification of the tax code will 

not only make it easy to understand, but will also result in 

better compliance and enhanced administrative efficiency. 
The new Inland Revenue Bill and the RAMIS will 

undoubtedly improve efficiency of the tax authorities 

remarkably.  The RAMIS, without a cleaner, clearer and a 

simplified tax code, would have been a non-starter and a 
disaster, wasting colossal amounts of public money.   

The principal features aimed at achieving overall 

increase in tax collection, better compliance and 
administrative efficiency are; simplification through 

reduction of sources of income - the sources of income 

which are currently divided into eight areas have been 

reduced to four main sources, thus simplifying the 
computation of tax. Then removing the imbalance in 

revenue collection through the introduction of the Capital 

Gain Tax - the introduction of the Capital Gain Tax 

subject to certain exemptions to capture high-value 
transactions will remove the imbalance in revenue 

collection by taxing the rich. Such taxes were not levied 

in the past, allowing capital formation within the local 

economy and the Government is now of the view that it is 
the right time to introduce such taxes to remove the unfair 

imbalance.  

Since the appreciation in the value of capital, in the 
form of shares in companies or land and buildings, is 

largely due to improvement in economic fundamentals for 

which the Government spends considerable funds year-on

-year, there is justification to tax part of that gain as 
income tax for the greater benefit of the people.  
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

 The tax exemptions and incentives in the current law 

have evolved over the years and were not targeted 

towards the increased economic development. As a result, 

most incentives and exemptions are being misused 
resulting in a significant loss of revenue to the 

Government and creating a non-level playing field. 

Taking this into account, the proposed Bill grants income 

tax exemptions in the form of investment allowance and 
accelerated depreciation allowances so that genuine 

investments will be entitled to incentives based on the 

quantum of their investment. 

 The multitude of tax rates prevailing in the current 

law have been rationalized into a three band income tax 
structure of 28 per cent standard Corporate Income Tax, 

14 per cent for thrust industries and a 40 per cent of 

higher rate for liquor, tobacco and gaming. Having three 

rates will simplify the imposition of tax and tax 
administration and makes it easier for taxpayers to 

comply. Thrust industries will include export of goods 

and services, education and culture, IT and software 

development, BPOs and the SME sector which will be 
entitled to a low rate of 14 per cent.  

Even in these sectors, new investors will not have to 

pay any taxes until their investment is fully recovered. 

The IT sector will have concessions based on the 

employment created and the gem and jewellery industry 
will have the same concessions as at present.  

 Removing exemptions and incentives in the current 

law will enhance revenue for the Government and 

facilitate increased public expenditure for capital and 

recurrent expenditure and welfare, particularly education 
and health services.  

The proposed Inland Revenue Bill is comparable with 

international best standards and practices so that foreign 

investors will find it easier to understand and comply thus 

improving Sri Lanka's standing in the ease of  doing 
business index.  

The strict anti-avoidance sections introduced in the 

new Bill compared to the current law should discourage 

non-compliance and increase the tax net.  

The administrative provisions such as return filing, 

payment and the appeals process in the proposed Bill are 
far simpler than those in the existing Act, so that the 

administration of the Inland Revenue Department is more 

efficient and the resources can be diverted to providing a 

better service to the taxpayers and increased revenue 
collection.  

As mentioned by the Opposition, charitable 

institutions are not taxed under the proposed Bill in 
accordance with the provisions of the previous law. 

Therefore, temples, churches, mosques and other religious 

institutions will not have to pay income tax under the 

proposed Bill.  

Overall, the proposed new Bill is far simpler from the 

standpoint of the taxpayers, will increase the tax base, 
make the administration of the Inland Revenue 

Department more efficient and will increase Government 

revenue collection. From another perspective, the 

simplification and international compatibility of the 
proposed Bill will enable the requisite legislative 

environment for Sri Lanka to encourage private 

investments, including enhanced FDI and achieve a rapid 

growth that it deserves to have.  An efficient and 
effective tax code is a dire necessity for the vision of the 

Government to transform our economy to a competitive 

social market economy with a prosperous future for the 

nation.  

Sir, we must compliment the Hon. Minister of 

Finance and his officials for  consulting the private sector 

as well in introducing this new Inland Revenue Bill.  

Thank you.  

 
[ප.බහ. 11.50] 

 
ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ (ක්රීඩළ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜமெக - றமபரட்டுத்துமந 

அமச்ெர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු නිදඹෝජය කහයක බහ බහඳිනතුභනි  දේශීඹ අදහඹම් 

ඳනත් දකටුම්ඳත දදන ය කිඹවීදම් විහදඹ සථහදේ ඹම් 
දවක් දළක්වීභට සථහ රළබීභ ගළන භභ න්දතෝ දනහ.  

2006 දයන්  ය 11ට ඳසු දම් යදට් දේශීඹ අදහඹම් 
ඳනත්  දකටුම්ඳතක් දගදනන සථහක් ඵට දම් සථහ ඳත් 

දරහ ිනදඵනහ. හිටපු ජනහධිඳිනතුභහ වියලන් 2009 දර් 
ජනහධිඳින ඵදු දකොමිභක් ඳත් කශහ. වළඵළයි  ඒ ඵදු දකොමිදම් 
නිර්දේල දභොනහද කිඹරහ පි දම් න තුරු දන්දන් නළවළ. ඒකට 
දභොකද දරහ ිනදඵන්දන් කිඹරහ කවුරුත් දන්දන් නළවළ. භට 

භතක වළටිඹට අචහර්ඹ ජඹන්ත කළදල්ගභ භළිනතුභහ ආතුළු 
පිරික් තභයි නභ ඵදු දකොමිදම් යලටිදේ.  

හභහනයදඹන් ලුත් ඵදු ඳනතක් දගදනන්න කලින් ඵදු 

දකොමිභක් ඳත් කයරහ  නභ දකොමිදම් දඹෝජනහ  දවස 
යදගන ක්රිඹහභහර්ගඹකට ඹන නක තභයි කශ යුත්දත්. නමුත්  

ඒක යලේධ වුදණ් නළින නිහ 2009 දර් ඳත් කශ ජනහධිඳින ඵදු 
දකොමිදභන් ප්රදඹෝජනඹක් නළින ගිඹහ. ඒ නිහ වුරුදු 11ට 

ඳසු න ඵදු ඳනත් දකටුම්ඳතක් දගන ඒභ ළදගත් කරුණක් 

දරහ ිනදඵනහ. මුදල් ආභළිනයඹහ නක් නක් යහඳහරිකඹන්ට  
විටින් විට විවිධ ඵදු වන රඵහ දුන් සථහ  පිළිඵ ඳට භතකයි. 

මුදල් ආභළිනයඹහ වියලන් නක් නක් යහඳහරිකඹන්ට -තභන්දේ ගජ 
මිතුයන්ට  ඹවළු මිත්රඹන්ට  ලුත් අදඹෝජකඹන්ට- තනි තනි ඵදු 

වන දුන්න ක්රිඹහදහභඹ ද දම් ඳනත් දකටුම්ඳදතන් දවෝයල 

කයරහ ිනදඵනහ. ඒ නු සථහය ඵදු ළඩ පිළිදශක් දම් ඳනත් 
දකටුම්ඳත තුශ න්තර්ගත දරහ ිනදඵනහඹ කිඹරහ භභ 

කිඹන්න කළභළිනයි.  

දභභ ඳනත් දකටුම්ඳත තුළින් භහතයයඹහට කලින් රඵහ දී 

ිනබ ඵරඹ ම්පර්ණදඹන් ඈත් කයදගන ිනදඵනහ. නඹ විලහර 
ළදගත්කභක් ිනදඵන කහයණඹක්. භභ දම් ඳනත් දකටුම්ඳදත් 

ිනදඵන තත් කහයණහ කිහිඳඹක් දඳන්හ දදන්න කළභළිනයි.  ද 
දම් ඳනත් දකටුම්ඳතට ංදලෝධන විලහර ප්රභහණඹක් දගනළත් 

ිනදඵනහ. ඒ පිළිඵ නතුභහටත්  නිදඹෝජය ආභළිනතුභහටත් භභ 

1299 1300 

[ගරු භලික් භයවික්ය භවතහ] 
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සතුිනන්ත දනහ. දභභ ඳනත් දකටුම්ඳදත් ිනදඵන්නහ ව 

කරුණු පිළිඵ විලහර කිනකහතක් ඳසු ගිඹ කහරදේ දම් යදට් 
ආින වුණහ. ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්ඹ විධිඹට පි  ිනගරු 

ජනහධිඳිනතුභහටත්  ගරු ග්රහභහතයතුභහටත්  ගරු මුදල් 

ආභළිනතුභහටත් කරුණු දක්රහ  දභභ ඳනත් දකටුම්ඳදත් ිනබුණු 
ගළටලු විලහර ප්රභහණඹක් ද න විට නියහකයණඹ කයරහ 

ිනදඵනහ. ප්රධහන ංදලෝධන 23ට භතය  තත් ංදලෝධන 
100ට ළඩි ප්රභහණඹක් දගන ඒභ තුළින්  භහජදේ හකඡාඡහ වුණු 

කහයණහ පිළිඵ ගරු මුදල් ආභළිනතුභහ ඈතහභ නිළයදි දර තීන්දු 
යදගන ිනදඵනහඹ කිඹරහ ඳට දඳමට ඹනහ.  

ඒ විතයක් දනොදයි  නතුභහ දඵොදවොභ වනදහයි විධිඹට  

ඈතහභ මිත්රශීලි දර දම් ංදලෝධන දද ඵරරහ ිනදඵනහ. ඒ 
ගළන නතුභහට භදේ සතුිනඹ  දගෞයඹ පුද කයනහ. නතුභහ කිඹන 

දේ වදගන ඈන්න ආභළිනයඹකු විධිඹට භභ නතුභහට 
සතුිනන්ත දනහ.  ප්රහදඹෝගික පි ඹභක් කිේහභ  නඹ 

දත්රුම් යදගන  ඔළු ඳවත් කයරහ  ඒකට ඹම් වනඹක් රඵහ 
දදන ආභළිනයදඹක් නිහයි භභ නතුභහට ගරු කයන්දන්. භවය 

හිටපු ආභළිනරුන්ට පි ඹභක් කිේහට  ඒ ඹදේ ඔළුදේ ිනදඵන 

දේ ක්රිඹහත්භක කයනහ මි දනක් කහයණහ ගළන ඒ ඹ කල්ඳනහ 
කයන්දන් නළවළ. වළඵළයි   දම් ඳනත් දකටුම්ඳදත් ප්රලසන කිහිඳඹක් 

ිනදඵන ඵ භභ කිඹන්න කළභළිනයි. ඒ නු  දභහි ිනදඵන  ප්රලසන 
ගණනහක් භභ ඔඵතුභහට ඳළවළදිලි කයරහ දදන්න කළභළිනයි. දභහි 

100 (1) ගන්ිනඹ ඹටදත් ආභළිනයඹහට ඵරඹ රඵහ දීදම් 

ක්රිඹහදහභඹක් ිනදඵනහ. ඔඵතුභහ යලටිඹදී නම් දභඹ ප්රලසනඹක් 
දන්දන් නළවළ කිඹරහ භභ කිඹන්න කළභළිනයි. නමුත් ඈදිරිඹට 

ඳත් දන ආභළිනයඹහ කවුද කිඹරහ පි දන්දන් නළවළ දන්.  100
(1) ගන්ිනඹ ඹටදත් ආභළිනයඹහට ඹම් කියල විධිඹකට ඵරඹක් 

රළදඵන්න පුළුන්. නහි දම් විධිඹට වන් දනහ. 
''දදඳහර්තදම්න්තුදේ ීකක්ණඹ යලදු කිමටදම් ක්රිඹහලිඹකදී ව 

නකී ීකක්ණඹ යලදු කයදගන ඹෆදම් කහර්ඹඹ වහ මුරය විඹඹ 

බහය භහතයයඹහට'' ඹනුදන්.  

ඉශඟට ිනදඵනහ   ''යහජකහරිභඹ කටයුතු කිමටදම් කහර්ඹඹ 

වහ නකී නහයණඹ  කිමටභ ලය වීභ භත ඳභණක් 
විගණකහධිඳිනයඹහට දවෝ විගණකහධිඳිනයඹහ වියලන් ඵරඹ 

ඳයන රද ඹම් තළනළත් තකුට'' ඹනුදන්.   ඳයණ ඳනදත් -2006 

ංක 10 දයන දේශීඹ අදහඹම් ඳනදත්- 209. (12) දයන Section 
නදකන් මුදල් භහතයයඹහට දවෝ දල්කම්යඹහට දභහි ඵරඹ 

රඵහ ගළමටභ  නළත්නම් දතොයතුරු ඳමටක්හ කිමටභ පිළිඵ ඵරඹක් 
ිනබුදණ් නළවළ. නමුත්  දම් ඳනත් දකටුම්ඳදත් ඒක ආතුශත් 

කයරහ ිනදඵනහ. ඵදු දගවීභ ම්ඵන්ධ ිනදඵන ප්රලසනගත 
කහයණඹක් ඵට දභඹ ඳත් දනහ. දභොකද   මුදල් 

ආභළිනයඹහට ඕනෆභ file නකක් දගන්රහ ඳමටක්හ කිමටදම් 

යිිනඹ ිනදඵන නිහ. දම්ක ඈතහභ ළරැදි දර දේශීඹ අදහඹම් 
දදඳහර්තදම්න්තුට ඵරඳහන්න පුළුන්. 

ඒ නිහ ඒකට ඹම් ංදලෝධනඹක් දගනහදොත් භභ ඔඵතුභහට 
සතුිනන්ත දනහ. දභොකද  දම්දකන් මුදල් ආභිනයඹහට 
පුළුන්  ඕනෆභ දකොම්ඳළනිඹක් ගළන කිඹරහ ඒ දකොම්ඳළනිඹට ඵදු 

ගවන්නත්  දම් දකොම්ඳළනිඹට ඵදු ගවන්න නඳහ කිඹරහ 
කිඹන්නත්. භභ ඊදහවයණඹක් කිඹන්නම්. ඳසුගිඹ කහරදේ "පීඡා 
ළලි" කිඹන අඹතනඹ ම්ඵන්ධදඹන්  දම් දේ තත්ත්ඹක් 

ආින වුණහ. ඒ අඹතනඹ දගවිඹ යුතු ිනබුණු ඵදු මුදර ගන්න වදපු 
දකොභහරිසයඹහ නභ සථහනදඹන් භහරු කශහ.  ඔහු භහරු 
කයරහ  නභ ප්රලසනගත අඹතනදඹන් ඵදු ඹ දනොකය යලටීභට තයම්  

දහශ භහතයයඹහ  දඳශමවීභකට රක්වුණහ. නහගතදේත් දම් 
දේ කහයණහ යලේධදන්න පුළුන්. ගරු ආභිනතුභනි  ඔඵතුභහ 
ඹටදත් දනොදයි  දන ඕනෆභ දකදනක් ඹටදත් දම්ක 

යලේධදන්න පුළුන්. ඒ නිහ කරුණහකයරහ දම් ක්රිඹහදහභඹ 

දම්දකන් ඈත් කයන්න කිඹන දගෞයමටඹ ඈල්ලීභ භභ 
ඔඵතුභහදගන් කයන්න කළභළිනයි. ඒ හදේභ පුණය අඹතන වහ 
2006 ංක 10 දයන දේශීඹ අදහඹම් ඳනදත් ිනදඵන ඵදු නිදව - 

 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜமெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිදඹෝජය කහයක බහඳිනතුභනි  ඒ කහරඹ 

නතුභන්රහදගන් ඩු කයන්න. 
 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු නිදඹෝජය කහයක බහඳිනතුභනි  ඒ කහයණහට දහශ 
පිත් ංදලෝධනඹක් දගනළල්රහ ිනදඵනහ. ගරු දඹහයලරි 

ජඹදේකය ආභිනතුභනි  ඔඵතුභහත් නභ ඈල්ලීභ ඈදිරිඳත් කයනහ 
නම්  මුදල් විඹ බහය භහතයයඹහ දතොයතුරු රඵහ ගළමටභට 
දහශ ිනදඵන දකොට නභ ගන්ිනදඹන් ඈත් කයන්න කිඹරහ 

පි කයන ඈල්ලීභට ඔඵතුභහටත් නකඟතහකට නන්න පුළුන් 
දයි. 

 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜமெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
දඵොදවොභ සතුිනයි.  

පුණය අඹතන වහ 2006 ංක 10 දයන දේශීඹ අදහඹම් 
ඳනත භ්න් ඵදු නිදවක් රඵහදී ිනදඵන ඵ භභ කිඹන්න 
කළභළිනයි. විදලේදඹන්භ බුේධ ලහන යමුදර  ඒ හදේභ දශදහ 

භහලිගහදේ දඳයවළය  ඉශඟට කළරණිඹ විවහයදේ දඳයවළය  
කතයගභ දඳයවළය  ඒ යලඹල්රභ ඵදු ඹ කයන ගණඹට ආතුශත් 
දනහ. ඒක කහටත් නත්න්න ඵළවළ. ගරු ඈයහන් වික්රභයත්න 

නිදඹෝජය ආභිනතුභහ දම් වහ ඹම් විඳුභක් රඵහදදයි කිඹහ පි 
විලසහ කයනහ. නතුභහයි  මුදල් ආභිනතුභහයි භහත් නක්ක කථහ 
කශහ. දම්හ දකොදවොභ ර්ථ නිරූඳණඹ කයනහද කිඹරහ භභ 

දන්දන් නළවළ.  මටිනඥඹකු විධිඹට භභ කිඹන්න කළභළිනයි  දම් 
ඳනත් දකටුම්ඳදත් 68. (3) ඹටදත් දඵොදවොභ ඳළවළදිලි දභදේ 
කිඹහ ිනදඵනහ: 

"ඹම් පුණය අඹතනඹක් වියලන් ඹම් තක්දේරු ර්ඹක් තුශ දී දයෝගීන්  
දවෝ දුප්ඳතුන් වහ අඹතනගත රැකයණඹක් රන සථහක දී 
ව ..." 

නතදකොට ඒ සථහදේ විතයයි  පුණය අඹතනලින් ඵදු ඹ 
කශ යුතුද  නළේද කිඹන තීයණඹ ගන්න දකොභහරිස 
ජනයහල්යඹහට ඹම් භිභතඹක් ිනදඵන්දන්. දනක් යලඹල්රභ 

දම්කට යිින දනහ. නභ නිහ ඩුභ තයමින් දම් ක්රිඹහදහභඹ 
දවෝයල කිමටභ වහ කරුණහකයරහ ඔඵතුභන්රහදේ මුදල් 
භහතයහංලදේ චක්රදල්ඛනඹක් භ්න් දවෝ නභ අඹතනලින් ඵදු 

ඹ කිමටභ ම්ඵන්ධදඹන් ඹම් සීභහක් ඳනන ළඩ පිළිදශක් 
කස කදශොත් දවොයි කිඹන කහයණඹ භභ කිඹන්න කළභළිනයි. 
නළත්නම්  දම්ක දම් ඳනත ආතුශට වදියලදේ ආතුශත් කයන්න 

ඵළරිදයි. ඒ නිහ කරුණහකයරහ ඒ වහ ළඩ පිළිදශක් 
දඹොදන්න කිඹරහ භභ ඈල්රනහ. 

විදලේදඹන්භ කලින් ඳනදත් ිනබුණහ  අගභ  ංසකෘිනඹ  
ධයහඳනඹ ප්රර්ධනඹ දනුදන් දයන විඹදම් යලඹල්ර ඵේදදන් 

1301 1302 



ඳහර්ලිදම්න්තු 

නිදවස කිඹරහ. නමුත්  දම්දකදී ඒහ වහත් ඵදු ආතුශත් කයරහ 
ිනදඵනහ. ඒහ ආතුශත් කිමටදම් ඹම් දවොකුත් ිනදඵනහ. 
වළඵළයි  භභ කිඹන්න කළභළිනයි  නිළයදි පුණය අඹතන දර 

ක්රිඹහ කයන අඹතනලින් ඵදු නකතු කිමටදභන් ඹම් ප්රලසනඹක් 
ආිනදන්න පුළුන් ඵ. 

ඒ හදේභ දභහි 122ළනි ගන්ිනඹ ගළනත් කිඹන්න ඕනෆ. 

නක ඳළත්තකින් ඵදු නකතු කයන නිරධහරින්ට ඔඵතුභන්රහ විලහර 
ඵරඹක් දීරහ ිනදඵනහ. දම් ඳනත් දකටුම්ඳත භ්න් අදහඹම් ඵදු 
දදඳහර්තදම්න්තුට විලහර ඵරඹක් රළබී ිනදඵනහ. නදේ රළදඵන 

ඵරඹ 122 ගන්ිනඹ නිහ ඹම් කියල විධිඹකට සීභහ දනහ. 122 
ගන්ිනඹ ඹටදත්  දඵොදවොභ ඳළවළදිලි දභදේ කිඹහ ිනදඵනහ:  

 

"122. (1) ඵරඹරත් නිරධයදඹකුට  පර් දළනුම්දීභකින් දතොය  ඵරඹරත් 
කහර්ඹඹක් වහ  

() හභහනය යහඳහරික දේරහල් තය දී; දවෝ 

(අ) ඒ සථහදේ ආතුළුවීභට ආින ලයතහඹ දඳන්හ දීදභන්  
දකොභහරිස ජනයහල්යඹහදේ ඈල්ලීභ භත භදවසත්රහත්යඹකු වියලන් 
ලිඛිත ඵරඹ දුන් ඹම් දේරහක  

 යහඳහය ඳරිරඹකට දවෝ භවජනඹහට විෘත දනත් ඳරිරඹකට ආතුළු 
විඹ වළකි ඹ." 

දම්දකන් දභොකක්ද කිඹන්දන්? භභ දන්දන් නළවළ  කවුරු 
දම්හ ආතුශත් කශහද කිඹරහ. දභොකද දවේතු  ඕනෆභ තළනකට 
ගිහිල්රහ ඳමටක්හ කයරහ ඵේද ඹකය ගළමටභ වහ න 

ක්රිඹහදහභඹකට ඹන්න ඵදු නිරධහරිඹහට යිිනඹක් ිනදඵන්නට ඕනෆ. 
වළඵළයි  දභතළනදී කයරහ ිනදඵන්දන් දභොකක්ද?  දයන්තුක් 
යදගන දඳොලීයලඹ පුේගරදඹක් ත් ඩංගුට ගන්න ඹනහ 

හදේ ක්රිඹහදහභඹක් දම්  ඳනත් දකටුම්ඳත තුශට ආතුශත් කය  
ිනදඵනහ. නතදකොට දභොකද දන්දන්? කියලභ දරහක 
දයන්තුක් ගන්න වම්ඵදන්දන් නළවළ. දභොකද  

භදවසත්රහත්යඹහ ශඟට ගිහිල්රහ දයන්තු ඈල්රපු ගභන්  
භදවසත්රහත්යඹහ වියලන් දතොයතුරු ටික ඈල්රනහ. "දකොදවේද 
කදඩ් ිනදඵන්දන්? කහදේද දම්  කදඩ්? දම් දකොම්ඳළනිඹ 

කහදගද?  ඒ ම්ඵන්ධදඹන්  file නදක් ිනදඵන දතොයතුරු 
දභොනහද" කිඹරහ වනහ. ඒ file නදක් දතොයතුරු යලඹල්රභ 
දුන්නහට ඳසදේ ඵදු දගන මිනිවහ දන්නහ  ඒදකන් 

භඟවරින්දන් දකොදවොභද කිඹරහ. ඵදු දගවීභ ඳළවළය වරින මිනිවහ 
ඳළවළදිලිභ ඒදකන් අයක්හ කයන ළඩ පිළිදශක් තභයි දම් 
යලේධදරහ ිනදඵන්දන්. 

 

ගු ම්දත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
පිඹන් call නකක් දදනහ. 
 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜமெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
පිඹන් call නකක් දීරහ කිේහභ වරි. නතදකොට ඒ ටික වංගන්න 

ඔහුට වළකිඹහක් ිනදඵනහ. නභ නිහ කරුණහකයරහ දභහි 
ිනදඵන 122 ගන්ිනඹ ම්පර්ණදඹන්භ ඈත් කයන්න කිඹරහ  
භභ ඔඵතුභහදගන් දගෞය දඹන් ඈල්ලීභක් කයනහ.  

දනක් කහයණඹ තභයි  Clause 18. න යහඳහරිකදඹකු 

 යහිවීභ. දම් ඳනත් දකටුම්ඳත දගනහපු ඹ කවුද කිඹරහ  භභ 
දන්දන් නළවළ. භභ ඒකයි මුර ඈරහභ කිේදේ  ඝහනහදන් 
දගනහපු නකක් දම් දගොල්දරෝ දකොපි කයරහ දගනළල්රහ 

ිනදඵන්දන් කිඹරහ. භභ ඒකට විරුේධයි. භභ මුර ඈරහභ දම්ක 
කිේහ. ඒත් ආහුදේ නළවළ. වළඵළයි  භභ කිඹන්න කළභළිනයි  

Clause 18ලින් න යහඳහරිකදඹකු  අදඹෝජකඹකු  යහිවීභ 

ම්පර්ණදඹන් නතය න තළනට ඳත්දරහ ිනදඵන ඵ. 

කලින් ඳනදත් 25  26  32 ගන්ිනලින් ලුිනන් නන 
යහඳහරිකඹකුට ඹම් ලක්ිනඹක් දදන ළඩ පිළිදශක් ිනබුණහ. 
දළන් දම්දක් දභොකක්ද ිනදඵන්දන්?  රුපිඹල් රක් 10ක් ිනදඵන 

පුේගරඹකු රුපිඹල් රක් 20ක ණඹක් ගත්දතොත්  ඒ රක් 20න් 
රක් 10කට ඵදු ඹ කයනහ.  අදඹෝජනඹටත් ඵදු ඹ කයන 
ළඩ පිළිදශකුයි දම් යලේධ කයන්දන්.  රුපිඹල් රක් 10ක් 

ිනදඵන භනුයඹකු ඵළංකුකින් රුපිඹල් රක් 20ක ණඹක් 
ගත්දතොත්  ය තභන්දේ දත් ිනදඵන මුදදල් ප්රභහණඹට 
භතය ිනදඵන මුදරට ඵදු ඹ කිමටදම් ළඩ පිළිදශකුයි දම් 

ිනදඵන්දන්. ඈිනන් දම්ක-  
 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු ආභිනතුභනි  ඈසය ඈඩක් ිනබුණහ  ණඹර දඳොලිඹ 
අදහඹම් ඵේදදන් ඩු කයන්න.  දළන් ඒක නළින කය ිනදඵනහ.   

ණඹරට දඳොලිඹ දගේහභ ඒක අදහඹම් ඵේදට ගන්නහ.  
 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜமெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඈසය ිනබුණහ. දළන් ඒක නළින කය ිනදඵනහ.  මුදල් 

භහතයහංලදේ දල්කම්තුභහත්  දේශීඹ අදහඹම් ඵදු 

දදඳහර්තදම්න්තුදේ නිරධහරිනුත් ද දභහි ඳළමිණ යලටිනහ.  
ඈසය ණඹ දඳොලිඹ  අදහඹම් ඵේදට ඹටත් කදශේ නළවළ. ඒ නිහ 
ණඹ දඳොලිඹ අදහඹම් ඵේදට ඹටත් කයන ක්රිඹහදහභඹ යින් 

කයන්න කිඹරයි භහ දඹෝජනහ කයන්දන්. නතදකොට තභයි ලුත් 
අදඹෝජකඹන්  යහි න්දන්. පි දළන් භවහ ඳරිභහණ යහඳෘින 
යදගන නනහ  කුඩහ ඳරිභහණ යහඳෘින යදගන නනහ  කුඩහ 

යහඳහරිකඹන් නඟහ යලටුවීදම් ළඩ පිළිදශල් යදගන නනහ. 
වළඵළයි  දම් දගදනන ළඩ පිළිදශල් පිභ -අණ්ඩුභ- 
දගදනන දම් ඳනත් දකටුම්ඳදත් දම් දහශ Clause නක තුශ 

විලහර ර්බුදඹකට රක් දනහ. ඒ නිහ පි කිඹන්දන් 
අණ්ඩුක් විධිඹට ලුත් යහඳහරිකඹන්ට  යහි වීභට ිනදඵන 
යිිනහයලකභ  සථහ ළඩි කයන ගභන් දභළනි ළඩ 
පිළිදශකුත් කස කයන්න  කිඹන නකයි.  

ඒ විතයක් දනොදයි. සහබහවික ම්ඳත් පිළිඵ ගත්දතොත්  
ඒ ම්ඵන්ධදඹන් දම් ඵදු දහශ න අකහයඹ දම් ඳනත් 
දකටුම්ඳදත් 195 ගන්ිනඹ ඹටදත් දඵොදවොභ ඳළවළදිලි 

නිර්චනඹ කය ිනදඵනහ.  මුහුදදන් දවෝ දගොඩ යදභන් ගන්නහ 
ව යලඹලුභ  ම්ඳත් දම්කට ඹත් නහ. ඒ කිඹන්දන්  "natural 
resources" කිේහභ දම් යලඹල්රභ යිින දනහ.  භවය 

දරහට විඳක්දේ ඈන්න දප් අදයණීඹ දවෝදයරු කිඹන්න 
පුළුන්  භහළු ටිකක් ආල්ලුත් ඒ භහළු ටිකටත්  අණ්ඩු ඵදු 
ගවන්නයි දම් වදන්දන් කිඹරහ. ය  ගදම් ිනදඵන කුඩහ ජරහලර 

මිරිදිඹ භහළු ආල්ලුත් ඒකටත් ඵදු ගවනහ කිඹරහ කිඹහවි. ඒ නිහ 
කරුණහකය  දම් ගළන- [ඵහධහ කිමටභක්] ඒක කිේහද? ඒ නිහ ඒ 
ගළන පි දඳොඩ්ඩක් ඳරිසම් වුදණොත් දවොයි කිඹරහ භහ ගරු 

ආභිනතුභහට දඹෝජනහ කයන්න කළභළිනයි.  

ඉට භතය  195 ගන්ිනඹ ඹටදත් වන් න investments 
ගළනත් ප්රලසනඹක් ිනදඵනහ. දම්ක ගළන දප් ගරු සුනිල් 
වඳුන්දනත්ින භන්ත්රීතුභහත් කිේහ.  195 ගන්ිනඹ ඹටදත් 

කිඹන්දන්  නක වහ භහන ත්කම් දදකක් ිනදඵනහ නම් නකක් 
අදඹෝජනඹක් නහ කිඹරයි. ඒ නිහ තභයි දප් හිටපු 
ජනහධිඳිනතුභහත් කිේදේ  ශලු දදදකන් නක ශල්රක් 

අදඹෝජනඹ දනහ කිඹරහ. ඒක දනොදන විධිඹට ඹම් කියල ළඩ 
පිළිදශක් වදන්න දේවි.  නළත්නම් ආතළම් ඹ දම්හ දනත් 

1303 1304 

[ගරු දඹහයලරි ජඹදේකය භවතහ] 
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විධිඹකට ඳහවිඡාචි කයනහ. ආත්තටභ දම් ඵදු ඳනත් දකටුම්ඳදත් 

ිනදඵන දවො කහයණහ යලඹල්ර ඹටඳත් දන්න දම් හදේ නක 
කහයණඹක් ආින.  ඒ නිහ කරුණහකය  දම් ම්ඵන්ධ පි ළඩ 
පිළිදශක් කස කයමු. අදඹෝජනඹ භත ඵදු ඳළනවීභ නතය 
කයරහ දම්දකදී අදඹෝජනඹ අදහඹම් ප්රබඹක් දර රකන්න 

පුළුන් නම් දවොයි. නතදකොට  අදහඹම් ප්රබඹකට ඹ කයන 
ඵේදක් විධිඹට දම් ඵේද ඹ කයන්න පුළුන්.  අදඹෝජනඹ 
අදහඹම් ප්රබඹක් දර රකහ ඵදු ඹ කයනහ නම් දභඹ ඹම් 

කියල විධිඹකට භනඹ කය ගන්න පුළුන් කිඹරහ භහ විලසහ 
කයනහ. ඒ හදේභ නඹ  හභහනය යහඳහය කටයුතුරදී රහබහංලඹ 
භත ඵේදක් විධිඹට කස කයන්න පුළුන් නම්   අදඹෝජන 

අදහඹදම් රහබහංලඹ භත කයන ඵදු ඹ කිමටභක් විධිඹට දභඹ 
ක්රිඹහත්භක කයන්න පුළුන් කිඹරහ භහ විලසහ කයනහ.   

වනහධහය නිදවස දල්ඛනඹකට ආතුශත් කයන්න පුළුන් 

නම් දවොයි.  නදවභ නළත්නම් ඔඵතුභන්රහ  පි හකඡාඡහ කශහ 
හදේ ඹම් කියල විධිඹකට දම් ම්ඵන්ධදඹන් දනඹම් 
ක්රිඹහභහර්ගඹක් ගන්න පුළුන් නම් නඹ ඈතහභ දවොයි. දභොකද  
කෘ කකර්භහන්තඹ භත යලඹඹට 14ක ඵේදක් ඹ කය ිනදඵනහ. 

රංකහදේ කෘ කකර්භඹ ර්ධනඹ කයන්න ඕනෆ දරහක ඒකට 
යලඹඹට 14ක ඵේදක් ගවනහ කිඹන්දන් ඒක විලහර ර්බුදඹක් 
ඵට ඳත් දනහ. ඒ නිහ භහ දගෞයදඹන් කිඹන්න කළභළිනයි   

දම්ක යලඹඹට 10 දක්හත් ඩු කයන්නඹ කිඹහ. නදවභ ඩු 
කදශොත් තභයි ඳට කෘ කකර්භඹ පිළිඵ ලුිනන් නන 
යහඳහරිකඹන්ට  යහඹකඹන්ට කෘ කකර්භඹ නංහලීභ වහ  

ලය කයන ළඩ පිළිදශ කස කයන්න පුළුන්කභ 
රළදඵන්දන්.  

දළන් ඔඵතුභන්රහ  RAMIS කිඹන ළඩ පිළිදශ  වයවහ විලහර 

ළඩ දකොටක් කයදගන ඹනහ. 
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

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

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜமெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භට ත විනහඩිඹක් දදන්න  ගරු නිදඹෝජය කහයක 

බහඳිනතුභනි.  දම් ළඩ පිළිදශ රුපිඹල් දකෝටි 900ක විතය 
යහඳෘිනඹක්.  දභළනි යහඳෘිනඹක් කස කයරහ දළන් ඒක 
ක්රිඹහත්භක කයදගන ඹන දකොට දම් ඵදු ඳනත් දකටුම්ඳත දගන 
ඒභ තුශ නභ භසත ක්රිඹහලිඹභ විනහල දන්න පුළුන්.  දප් 

ගරු  (භවහචහර්ඹ) අුන භහයයලංව භන්ත්රීතුභහට භහ සතුිනන්ත 
දනහ  නතුභහ නභ   කමිටුදේ දී  දහශ අඹතන ප්රභහණඹ 33 
දක්හ ළඩි කයන්න කිඹරහ ඊඳදදස දීරහ ිනබීභ ගළන.  නතදකොට 

අඹතන 33කින් කියලභ ප්රලසනඹක් නළින ඵදු ඹ කය ගළමටභ වහ 
න මලික ඳයභහර්ථ ටික ඈසට කය ගන්න පුළුන්.  ගරු 
ආභිනතුභනි  ඒ නිහ භහ ඔඵතුභහදගන් ඈල්ලීභක් කයනහ.  පි ද 

දම් ඳනත් දකටුම්ඳත ම්භත කශත්  දභඹ 2019 දප්රේල් භහදේ 
යලට ක්රිඹහත්භක කයන්නඹ කිඹහ.  නළත්නම්  දම් යහඳහරිකඹන් 
තභන්දේ  system නක වදහ ගන්න ඵළරි විලහර ර්බුදඹකට ඳත් 

දේවි.   පි ඵරහදඳොදයොත්තු න ඵදු අදහඹභ රඵහ ගන්න ඵළරි 
ඵදු අදහඹභ කඩහ ළටීභකට රක් වුදණොත් නඹ ඔඵතුභහටත් දවො 
නළවළ; මුදල් භහතයහංලඹටත් දවො නළවළ; ඳ යලඹලු දදනහටභ 
විලහර ර්බුදඹකට මුහුණ දදන්න යලදු දේවි. 

ඒ නිහ ද ඳ දභඹ ම්භත කයරහ අදහඹම් ඵදු 
දදඳහර්තදම්න්තුට ළඩ පිළිදශ කස කය දුන්දනොත්   2019 
දප්රේල් භහඹ න දකොට දම් ක්රිඹහ දහභඹ ක්රිඹහත්භක කයන්න 

පුළුන් දේවි කිඹහ භභ විලසහ කයනහ.  

ගරු නිදඹෝජය කහයක බහඳිනතුභනි  ඒ හදේභ භහ තත් 

දදඹක් කිඹන්න කළභළිනයි. දම් ක්රිඹහ දහභඹ ඈතහභ දවොයි. 
රංකහදේ ඳශමුන තහට ඳ වළභ දකදනකුභ දනුදන් ඩුභ 
තයමින් අදහඹම් ඵදු ෂයිල් නකක් වදන ළඩ පිළිදශක් කස 
කයන්දන් ගරු භහතයතුභනි.  දභොකද  නඹ ඵදු දගවීභ වහ න 

ප්රදේලඹක් ඵට ඳත් නහ. දම්කට ඵඹ දන්න දදඹක් නළවළ. 
වළභ දකදනකුභ අදහඹම් ඵදු ෂයිල් නකක් ිනදඵන පුේගරඹකු 
ඵට ඳත් නහ නම්  නක් ඳළත්තකින් නහි විලහර දගෞයඹක් හිමි 

නහ. නවිට "භභත් අදහඹම් ඵදු දගන දකදනක්" කිඹහ කිඹන්න 
පුළුන්.  

ගරු නිදඹෝජය කහයක බහඳිනතුභනි  භහ ඔඵතුභහදගන් තත් 

නක් විනහඩිඹක කහරඹක් ඈල්රහ යලටිනහ.  ගරු භහතයතුභනි   භහ 
ඔඵතුභහදගන් තත් නක් ඈල්ලීභක් කයන්න කළභළිනයි. නිළරැදි 
ඵදු දගන ඹ  ඒ හදේභ ඵදු විලහර ප්රභහණඹක් යටට දගන ඹ 

යලටිනහ. ඒ ඹ දම් යටට විලහර දේඹක් කයන ඹ ලදඹන් 
රකහ ඒ ඹ දනුදන් ඹම්කියල වනහදහයී ළඩ පිළිදශක් 
කස කයන්න කිඹරහ ඈල්රනහ.  ඩුභ තයමින් ඔවුන් 
ඵළංකුකට ගිඹහභ  නදවභ නළත්නම් දනත් සථහනඹකට ගිඹහභ 

ඹම් ඔවුන්ට ඹම් ප්රමුඛතහක් - priority  නකක්-  රළදඵන විධිදේ 
ළඩ පිළිදශක් කස කයන්න කිඹහ ඈල්රමින්  ගරු ආභිනතුභහ  
දම් ක්රිඹහ භහර්ගඹ වහ කයපු කළඳවීභ  දයපු භවන්යලඹ පිළිඵ 

වදිනන්භ සතුිනන්ත දමින් භදේ චන සල්ඳඹ න් 
කයනහ.     

 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

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

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු දඹහයලරි ජඹදේකය භහතයතුභනි  ඵයඳතශ කරුණු 
වළටිඹට ඔඵතුභහ භතු කයපු දඵොදවෝ දේල් පි ංදලෝධන 
වළටිඹට ඈදිරිඳත් කය ිනදඵනහ. ඔඵතුභහ ඒ ංදලෝධනරට 

වහඹ දදනහ නම්  දභඹ ඒ විධිඹට ම්භත කයන්න පුළුන්. 
නදවභ නළින  ඔඹ ඔක්දකෝභ දවොයි කිඹහ ම්භත කශහට ළඩක් 
නළවළ.  

 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

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

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

පි හධහයණ වළභ ඈල්ලීභකටභ ආහුම් කන් දදනහ. වළඵළයි 
අදහඹම් ඵදු දගන භීිනකහ නළින කයගන්න. දභොකද  පි වළභ 
දකදනක්භ දඳොඩ්ඩක් වරි ඵදු දගන්න පුරුදු දමු. භහ තත් 

දදඹක් නිළරැදි කයනහ. දඳයවළයරට ඵදු ගවනහ කිඹන කතහ 
ම්පර්ණදඹන්භ තයඹක්.   

 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

දභතුභහයි නදවභ කිේදේ.  
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

භහ ඳළවළදිලිභ කිඹනහ  නදවභ නකක් නළවළ කිඹරහ.  [ඵහධහ 
කිමටභක්] 

 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகப ெரள்ஸ் றர்னரன் அர்கள்! 
 

[தற.த. 12.06] 
 

ගු ඉ. චළේවහ නිර්මනළද්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. ெரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகப குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கமப! ன்நற. 

இன்த இந் ரட்டுக்குரற தரணங்கமப அறகரறக்கும் 

மரக்கத்றல் றறமச்ெறணரல் ரற அநவீடு தரடர்தரண 

ெட்டதோனம் இங்கு தொன்மக்கப்தட்டிதக்கறன்நது . றறமச்ெர் 

அர்கள் அமண தொன்மத்து உமரற்தம்மதரது, ரற 

வ்ரத அநறடுது? ன்ததுதற்நற ற்மந ரடுகளுடன் 

எப்தறட்டுக் கூநறணரர். அரது இந்றர, ெறங்கப்தர் மதரன்ந 

ரடுகபறல் மடிரகவும் மநதொகரகவும் வ்பவு ரற 

அநறறடப்தடுகறன்நது ன்ந றகறரெரம் தொன்மக்கப் 

தடுகறநது ன்தம் இனங்மகறலும் அப்தடிரண ரற 

தொமநகமப  மடதொமநப்தடுத் மண்டும் ன்தம் அர் 

குநறப்தறட்டரர். தகப றற அமச்ெர் அர்கள் தொன்ணர் 

தபறரட்டமச்ெரக இதந்ர். அந் மகறல் அல் 

ரடுகளுடன் எப்தறட்டு இந்ச் ெமதறல் அர் ரற தொமநகமப 

தொன்மக்கறன்நமதரறலும், அல் ரடுகபறலிதக்கறன்ந ஆட்ெற 

தொமநமம தொன்மப்தற்கு லங்கள் ன் ங்கு 

கறன்நலர்கள்? ன்ந றடத்ம தகப றறமச்ெர் 

அர்கபறன் கணத்றற்குக் தகரண்டு றதம்தைகறன்மநன்.  

மத ரடுகபறமன இதக்கறன்ந ஆட்ெறதொமநகள், அந் 

ரடுகபறல் ரழ்கறன்ந அமணத்து க்களும் ெத்துரக, 

தகபரக ரழ்கறன்ந மகறல், க்கபரல் தரறவு 

தெய்ப்தடுகறன்ந தறறறறகள் ங்களுமட தறமெங்கமப 

றதரக ரலறரகவும் அதறறதத்ற ரலறரகவும் தொன்தகரண்டு 

தெல்னக்கூடி மகறல் அமந்றதக்கறன்நண. உரரக, 

கணடர ரட்மடக் குநறப்தறட றதம்தைகறன்மநன். அங்கு 

என்ரநறமர ரறனம் ட்டும் தறதஞ்சு ரறனரக 

இதக்கறன்நது. ற்ந அமணத்து ரறனங்களும் ஆங்கறன 

ரறனங்கபரக இதக்கறன்நண. எமதரத ரறனம் தறதஞ்சு 

ரறனரக இதந்ரலும், அந் ரட்டில் தபறறடப்தடுகறன்ந 

அெ றமக்கப அநறக்மககள் ல்னரம இண்டு 

தரறகபறலும் - தறதஞ்ெறலும் ஆங்கறனத்றலும் அமதுண்டு. 

அங்கு ங்கு தென்நரலும் க்கள் ங்கள் தரறறல் மதெறத் 

ங்களுமட கதங்கமபச் தெய் தொடித்ம். ஆணரல், 

இனங்மகறல் இதக்கறன்ந ெறன தறமெ தெனகங்கள் ெறங்கப 

தரற, றழ் ஆகற இண்டு தரறதோனப் தறமெ 

தெனகங்கபரக இதந்தும், அங்கு ணறரக எத தரறறல் 

ட்டும ெகன றர்ரக டடிக்மககளும் இடம்தததகறன்நண. 

குநறப்தரக தகரளம்தை றம்தறரறகஸ்ர தறமெ தெனகம் 

இண்டு தரறதோனப் தறமெ தெனகரக இதக்கறன்நது . 

றம்தறரறகஸ்ர தறமெ தெனகத்துக்கு உட்தட்டு 35 

வீரண றழ் க்கள் ரழ்ந்து தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். 

இதந்மதரதும், அங்கு தகறன்ந றழ் க்கபரல் 

றழ்தரறறல் மதெற, றழ்தரறறல் தடித்ம றப்தறத் 

ங்களுமட கதங்கமப றமநமற்ந தொடிரல் 

இதக்கறன்நது. இந் றமனமகமப தகப றறமச்ெர் 

அர்கபறன் கணத்றற்குக் தகரண்டு றதம்தைகறன்மநன்.  

அமமமப, மற்தம் அது கணத்துக்கு எத 

றடத்மக் குநறப்தறட்டிதந்மன். அரது, 2016ஆம் ஆண்டு 

தன் ரம் அெ ரறதக்கரண மனறக மக் தகரடுப்தணவு 

தரடர்தரக றறமச்ெரல் எத சுற்தறததம் 

தபறறடப்தட்டது. அது தபறறடப்தட்டமதரதும், அன் 

தறகரம் டக்கு ரகரத்றலுள்ப அெ ரறதக்கரண 

மனறகக் தகரடுப்தணவுகள் இன்தம 

ங்கப்தடறல்மன. அர்களுக்கு ங்கப்தடுகறன்ந 

மனறக மக் தகரடுப்தணவுக்குரற அறகரறக்கப்தட்ட arrears 

கடந் எத தடரக ங்கப்தடறல்மன. இந் றமனறல், 

2017ஆம் ஆண்டு தமன ரத்றலிதந்து அந் மனறகக் 

தகரடுப்தணம ற்ந ரகரங்கள் ங்குகறன்நமதரதும் 

டக்கு ரகரத்ரல் அம ங்க தொடிரல் இதக்கறநது. 

அற்குக் கரம், தகௌ றற அமச்ெதமட தரறந்தும 

டக்கு ரகரப்  தற தெனரபதக்கு இன்ணதொம் 

கறமடக்கரமரகும். இமண தகௌ றற அமச்ெதமட 

கணத்றற்குக் தகரண்டுதகறன்மநன். 2017ஆம் ஆண்டு 

தமன ரத்துக்குப் தறற்தட்ட கரனப்தகுற மறல் மனறகக் 

தகரடுப்தணவுத் தரமகரண கறட்டத்ட்ட ம்தது றல்லின் 

தௐதரய், டக்கு ரகர அெ ரறர்களுக்கு ங்கப்தட 

மண்டிறதக்கறநது. தகௌ றற அமச்ெர் அர்கமப, அந் 

ம்தது றல்லின் தௐதரறமண ட ரகரத்றற்கு 

ங்கும்தடி உங்கமபத் ரழ்மத்டன் மகட்டுக் 

தகரள்கறன்மநன். அந் மகறல், ட ரகரத்றற்கு இந் 

ம்தது றல்லின் தௐதரறமணத்ம் ங்கத் ரங்கள் 

தொன்தரறதரன்மந மற்தகரள்ப மண்டுதன்தற்கரக 

இந் றடத்ம ரன் இந் மத்றல் உங்களுமட 

கணத்றற்குக் தகரண்டுதகறன்மநன்.  

ரறகள் றறக்கப்தடுகறன்நமதரது ர்த்கர்களுமட 

ர்த்க டடிக்மககமபப் தரறக்கரரத அம 

அதொல்தடுத்ப்தட மண்டும். தகௌ றமபரட்டுத்துமந 

அமச்ெர் ரெறநற ஜமெக அர்கள் அதுதற்நற 

ன்தமட கதத்ம தொன்மத்றதந்ரர். தைற ர்த்கர்கள் 

ங்களுமட றரதர டடிக்மககமப மற்தகரள்ப 

தொன் மண்டும். ற்ததரளது றரதரம் தெய்கறன்ந 

ர்த்கர்களுமட ர்த்க டடிக்மககள் இந் 

ரறறன்தோனம் தரறக்கப்தடக்கூடரது. அர்கள் தரடர்ந்து 

ங்களுமட றரதரங்கமபச் தெய் மண்டும். 

ததரதுரக ெரர ர்த்கர்களுக்குத்ரன் இமநரறத் 

றமக்கபம் ெட்டத்ம தொளமரக மடதொமநப்தடுத்து 

கறன்நது. கடந் அெரங்கத்றலும் ெரற, ற்மதரம 

அெரங்கத்றலும் ெரற, குநறப்தறட்ட ெறன அமச்ெர்கள் 

ங்களுமட அமச்ெறன்தோனம் தெற்நறட்டங்கமப 

மடதொமநப்தடுத்துரகப் தறவுகள் தெய்து ததற்தக் 

தகரண்ட தத்ம அல்னது அற்கரக இனஞ்ெரகப் ததற்ந 

கதப்தைப் தத்மத் ற்ததரளது ன்ண தெய்தன்த 

தரறரல் தெரத்துக்கமப ரங்குகறன்ந தொற்ெறறல் 

ஈடுதடுகறன்நரர்கள். க்கள் - ர்த்கர்கள்  றர்ம ெறந்ற 

உமத் தத்றலிதந்து ததநப்தடும் அந் ரறப்தத்ம 

நரண றறல் ததற்ந குநறப்தறட்ட ெறன அமச்ெர்கள் 

ங்களுமட ெரர்த்றத்ரல் தரணங்கமபப் தததக்கற, 

அந் தரணங்கபறன்தோனம் இன்தம் தெரத்துக்கமபக் 

தகரள்ணவு தெய்துதகரண்டிதக்கறநரர்கள்.  

ரன் அண்மறல் ரழ்ப்தர கத்துக்குச் தென்நற 

தந்மன். அப்ததரளது அங்கறதக்கறன்ந ர்த்கர் எதர் , 

ற்ததரளது ஏரா் அமச்ெர் ன்தமட தறறறறகமப அந்ப் 

தறமெத்றற்கு அதப்தறறதப்தரகவும் ரழ்ப்தரத்றல் 

ரது கமடகள் றற்க இதந்ரல் வ்பவு தரணரலும் 

ெரற, அமச் தெலுத்ற அந்க் கமடம ரங்க அர் ரரக 

இதப்தரக அர்கள் தெரன்ணரகவும் ன்ணறடம் கூநறணரர். 
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அந்ப் தறறறறகள் கமடகமடரகச் தென்த , “உங்களுமட 

றரதர றமனத்ம றற்தரக இதந்ரல் கூதங்கள், 

ரங்கள் ரங்குற்குத் ரரக இதக்கறமநரம்” ன்த 

கூதகறநரர்கள். உண்மறல் அர்கபறடறதக்கறன்ந தம் 

தொமநரக றர்ம ெறந்ற உமத்ல்ன. ரட்டின் 

தரணத்துக்கரக, தர க்களுக்கு ங்க மண்டி 

றரத்மக் தகரடுப்தற்கரக இந் அெரங்கத்றணரல் 

றறக்கப்தட்ட ரறகபறன்தோனம் ெம்தரறக்கப்தட்ட தம்ரன் 

அமச்ெர்கள் எதெறனரறடம் இதக்கறன்நது.  

இமநரறத் றமக்கப அறகரரறகள் இங்கு இதக் 

கறநரர்கள். ரன் அர்கபறடம் தறரகக் மகட்டுக் தகரள்து, 

குநறப்தரக தன றல்லின் தௐதரய் தெனறல் தைறரக எதர்  - 

அது அமச்ெர்கபரக இதக்கனரம், அல்னது றகப்ததரற 

ர்த்கர்கபரக இதக்கனரம் - எத  தெரத்மக் தகரள்ணவு 

தெய்த்ம்மதரது தொத்றம ரறம அர்கள் றகக் 

குமநந்பறல் தெலுத்ற, இந் அெரங்கத்துக்கு ட்டத்ம 

ற்தடுத்துகறன்நரர்கள். அது ெரர க்கபரல் தொடிரது. 

அெறல்ரறகள் அல்னது ததனறக்க தரறனறதர்கபரல் 

ட்டும்ரன் இப்தடிரண எத மடதொமநமச் தெய் 

தொடித்ம். ஆகம இந் இமநரறத் றமக்கப அறகரரறகள், 

தைறரகப் தன றல்லின் தௐதரய் தெனறல் தைற 

தெரத்துக்கமபக் தகரள்ணவு தெய்கறன்நர்கபறடம், குநறத் 

தம் ங்கறதந்து ந்து? அர் தகரள்ணவு தெய்கறன்ந 

தெரத்துத் தரடர்தறல் அெரங்கத்துக்குச் தெலுத்ப்தட 

மண்டி ெரறரண தததறம, அரது, அற்குரற 

தொத்றம ரறம, தெரத்ம ரங்குகறன்நர்  ெரறரகச்  

தெலுத்துகறன்நரர?"ன்த  ஆரய்ந்து தரர்க்கமண்டும்.  

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகௌ உதப்தறணர் அர்கமப, உங்களுமட உமம 

தொடித்துக்தகரள்ளுங்கள்!  

 

ගු ඉ. චළේවහ නිර්මනළද්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. ெரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகௌ குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கமப, ணக்கு 

இன்தம் 2 றறடங்கள் ரதங்கள்.  

அப்தடிச் தெய்ரல், இந் அெரங்கத்துக்குப் தன றல்லின் 

தௐதரய் தததறரண ரற தரணம் ந்து மெதம் ன்தமக் 

தகௌ றறமச்ெர் அர்களுக்கும்  இமநரறத் 

றமக்கப அறகரரறகளுக்கும் ரன் தெரல்லிக்தகரள்ப 

றதம்தைகறன்மநன். 

மலும், ங்களுமட ரட்டில் தரறப்தைக்குள்பரண, தன 

துன்தங்கமப அததறத்  றழ் க்கள், ங்களுக்கு 

இமக்கப்தட்ட அலறக்கு லற கறமடக்க மண்டும்; ரம் 

தகௌரக ரக்கூடி மகறல் ஏர் அெறல் லர்வு 

கறமடக்க மண்டும் ன்த ங்கறக்தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். 

இந் மமபறமன, து ரட்டின் மகு ஜணரறதற 

அர்கள் "இரணுத்ம றெரரறப்தற்கு ரதக்கும் அதற 

றல்மன" ன்த கூநற, றழ் க்களுமட தஞ்ெங்கபறல் 

றகப்ததரற டும ற்தடுத்றறதக்கறன்நரர். உண்மறல் 

இரணுத் பதறகள் ெறனர் குற்நறமத்றதந்ரல், அல்னது 

அர்கள் குற்நறமத்ர்கள் ன்த குற்நஞ்ெரட்டப் 

தட்டிதந்ரல், அர்கள் றெரமம றர்தகரண்டு, 

ரங்கள் குற்நற்நர்கள் ன்த றதௐதறக்க 

மண்டுமதரற, குற்நத்றலிதந்து ப்தறப்தற்கரகப் 

ததரய்ரண தெய்றமக் குநறப்தறடக்கூடரது. குநறப்தரக, இந் 

ரட்டின் மகு ஜணரறதற அர்கள் தரறறத் கதத்ரணது , 

எட்டுதரத் றழ் க்களுக்கும் றகப் ததரற ரற்நரக 

அமந்றதக்கறநது.  

அமமத்றல், மற்த மகு ஜணரறதற அர்கள் 

கரரல் ஆக்கப்தட்டர்களுமட உநவுகமப அமத்து,  

ெமடந் ற்தம்  அர்கபரல் மடிரக எப்தமடக்கப் 

தட்டர்களுமட ந்ற றதங்களும் ங்களுமட 

பதறகபறடம் இல்மனதன்த கூநறறதக்கறன்நரர். 

அப்தடிதன்நரல் 2009ஆம் ஆண்டு ஏந்ம தொகரறல் 

றன்நது இனங்மக இரணுர? அல்னது தன்ணரட்டு 

இரணுர? தன்ணரட்டு இரணும் றன்நறதந்ரல், இந் 

ரட்டிதமட அறதர் அந்ப் தன்ணரட்டு இரணுத் 

பதறகமப அமத்து, எப்தமடக்கப்தட்டர்கபறன் ததர் 

றதங்கமப அர்கபறடம் மகட்கமண்டும். தணன்நரல், 

உநவுகமப மடிரக இரணுத்றடம் எப்தமடத்ர்கள் 

இதக்கறன்நரர்கள்; கண்தொன்மண எப்தமடக்கப்தட்ட தறன்தை 

தென்த தரர்த்ர்கள் இதக்கறன்நரர்கள்.   
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகௌ உதப்தறணர் அர்கமப, உங்கபது உமம 

தொடித்துக்தகரள்ளுங்கள்! 

 

ගු ඉ. චළේවහ නිර්මනළද්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. ெரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
இப்தடிரண சூழ்றமனறல் இந் ரட்டின் அறதர் 

கூதகறன்ந கதத்து றகவும் மமணக்குரறது.  இந் ரட்டின் 

அறதர் ஏரறணத்துக்கு ரத்றம் அறதல்ன! அர்  இந் 

ரட்டில் ரழ்கறன்ந தல்லிண க்களுக்கும் குநறப்தரக, தோறண 

க்களுக்கும் அறதரக இதக்கறன்நரர். ணம, ஜணரறதற 

அர்கள் அந் க்களுமட ணறமனமப் தைரறந்துதகரண்டு, 

தரறக்கப்தட்ட க்களுக்குரற உரறமகள் கறமடக்க ஆண 

தெய் மண்டுதன்தம் அர் கூநற கதத்துக்கமபத் 

தபறவுதடுத் மண்டுதன்தம் மகட்டு, றமடததத 

கறன்மநன்.  ன்நற.     
 

[.බහ. 12.23] 
 

ගු කබීර් ශළෂීම් මශතළ (රළජය ලයලවළය වංලර්ධන 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம் - அரச வதொழில்முயற்சிகள் 

அதறறதத்ற அமச்ெர்) 

(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 

ගරු නිදඹෝජය කහයක බහඳිනතුභනි  ප්රථභදඹන්භ  මුදල් 
භහතය ගරු භංගර භයවීය භළිනතුභහටත්  මුදල් යහජය භහතය 
ගරු ඈයහන් වික්රභයත්න භළිනතුභහටත් භදේ සතුිනඹ පුද කයන්න 

ඕනෆ  දම් යදට් ජනතහ  භන්ත්රීරුන්  භහතයරුන්  විඳක්ඹ 
දගදනන රද දඹෝජනහරට දඵොදවොභ නභයශීලි ආහුම් කන් 
දීරහ දහශ ංදලෝධන ඈදිරිඳත් කයන්න කළභළත්ත ඳශ කිමටභ 

ගළන. ශ්රී රංකහදේ ඵදු ඹ කිමටභ යජ කහරදේ යලට ඳත්හදගන 
නන රද දදඹක් කිඹන නක දම් ගරු බහදේ කිඹන්න කළභළිනයි. 
දඵොදවෝ ඈිනවහ දතොයතුරු දිවහ ඵළලුහභ ඒ ඵ දඳදනනහ. 

දයොඵට් දනොක්ස ලිඹපු හර්තහක් න  “රංකහදේ ඓිනවහයලක 
ම්ඵන්ධතහ” -"An Historical Relation of the Island Ceylon"- 
කිඹන හර්තහදහි දඵොදවෝ දතොයතුරු වන් ිනදඵනහ  ඵදු 

ඹ කිමටදම් ක්රභදේදඹ ගළන.  

1893 නළ දඟනහිය ඳශහත් දිහඳින හර්තහ ඵළලුත්  නහි විවිධ 
ිකරහ දල්ඛනරත් වන් නහ ඵදු ඹ කිමටම් පිළිඵ. නභ 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

දතොයතුරු නු  ඈන්දිඹහදේ යලට අර්ඹඹන් රංකහට ඳළමිණි 
කහරදේ යලට ඳහ යට තුශ අනඹන ඳනඹන ඵේද කිඹන දේ ඹ 
කිමටභට කටයුතු කය ිනදඵන ඵට හක් ක ිනදඵනහ. ඒ ගළන කතහ 

කයනදකොට කි යුතුයි  නුයහධපුය යුගදේදී ඵදු ඹ කිමටභ වහ 
"භවහඳටුරේද" නම් නිරධහරිදඹකු යලටි ඵ. නුයහධපුය යුගදේ යලටි 
භවහඳටුරේද කිඹන නිරධහරිඹහ වම්ඵන්දතොට දගොඩහදේ යලට නභ 

කටයුතු කශහ කිඹන නක වන් දරහ ිනදඵනහ. භට හිදතනහ 
ඒ භවහඳටුරේද කිඹන නිරධහරිඹහට 2005 යලට 2015 දක්හ ඳළළින 
අණ්ඩු කහරදේත් නළත ඳණ අහද කිඹහ. ඒ කහරදේදී කටයුතු 

කයපු අකහයඹ දිවහ ඵරන විට භට නිකභට දේ නදේ යලදතනහ. 
නුයහධපුය යුගදේ යලටිඹහ හදේභ 2005 යලට 2015 දක්හ ඳළළින 
අණ්ඩු කහරදේත් භවහඳටුරේද දම් යදට් කටයුතු කශ ඵ ඈතහභ 

ඳළවළදිලියි කිඹන නක කිඹන්න පුළුන්. ඒ කහරදේ යලදුවීම් දගන 
ඵළලුහභ ඒ ඵ තවවුරු දනහ. ආයි ඈිනන්  භව භඟදී දඳොඩි 
දරුන් ඊදුයහදගන ඊඩ දභහදභහ ඈමපු ජහිනදේ දරුන්දේ 
ප්ඳඡාචිදේ ඹ ළදඹන් තභයි කුඩහ දරුන්දේ කිරි පිටිරට නදහ 

ඵදු ඹ කදශේ. ඒ හදේභ  ඒ කහර ඳරිඡාදේදදේ ඒ ඹ ළඹලින්භ 
තභයි ඵලු කුක්කන් දනුදන් විදේල යටලින් දගදනන ඵලු 
කෆභ ඳහ ඵදුලින් නිදවස කදශේ. දම් කහර ඳරිඡාදේදඹ නඹත් 

නක්ක හ තභයි ඳ දම් දේශීඹ අදහඹම් ඳනත් දකටුම්ඳත ගළන 
කතහ කයන්න ඕනෆ. 2015දී භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳිනතුභහ 
නළත ජනහධිඳිනතුභහ වළටිඹට ඳත් වුණහ නම් නදහ ය දරුන්ට 

කශහ හදේභ නදහ ඈම ඈම ගිඹ අඡාචි ම්භරහදේ යලල් දයදිරටත් 
දළන් නදකොට ඵදු ඹ කය ආින කිඹහ භභ හිතනහ.   

රළම්දඵොගිනිරට ඵදු නිදවස කයරහ  කුඩහ දරුන්දේ කිරි 

පිටිරට ඵදු ඹ කයපු යුගඹ විදලේදඹන්භ ඳට යලහිඳත් දනහ. 
2005-2015 කහර ඳරිඡාදේදදේදී ිනබ දශ දේශීඹ නිසඳහදනඹ ගළන 
දප් සුනිල් වඳුන්දනත්ින භන්ත්රීතුභහ කථහ කයන දකොට කිේහ. 

විදලේදඹන්භ දශ දේශීඹ නිසඳහදනදේ ප්රිනලතඹක් වළටිඹට ඵදු 
ඹ කිමටදම් ප්රණතහත් ආින දන්න ඕනෆ. ය ටක හභහනය 
ඈරක්කලින් යහජය අදහඹම් ළඩි දකරුදේ නළත්නම්  
දුප්ඳත්කමින් දඳදශමින් දකට දඩොරර් දදකක අදහඹභකින් 

ජීත් දන ඹට ඊදවු කයන්න ඳට ක්රභදේදඹක් ආින දන්දන් 
නළවළ. ඒ නිහ යහජය අදහඹභ ළඩි කිමටභ ඈතහ ළදගත්. 1994 කහර 
ඳරිඡාදේදදේදී ඵදු ඹ කිමටභ වයවහ  20ක ප්රිනලතඹක් ව යහජය 

අදහඹභ යලඹඹට 11ට කඩහ ළටුණහ. නඹට දවේතු ගජ මිතුයන්ට  
දකොන්ත්රහත්කරුන්ට  ජහහයම්කරුන්ට ඒ කහර ඳරිඡාදේදඹ තුශ 
ඵදු වන රඵහ දීභයි. විවිධ ඵදු වන දුන්නහ. ඳිනන ඵදු ක්රභඹ 

විධිභත් නිහ තභයි පි ලුත් ඵදු ඳනතක් ඈදිරිඳත් කයන්දන්.  
විධිභත් ඵදු ක්රභඹ දනස කයන්න තභයි පි කල්ඳනහ 
කයන්දන්.  

2006 ංක 10 දයන දේශීඹ අදහඹම් ඳනත ව 2006 ංක 13 
දයන අර්ිකක දේහ ගහසතු ඳනත භහින්ද යහජඳක් භවතහභයි දම් 
ඳහර්ලිදම්න්තු බහදේ ම්භත කදශේ. ද දම් ඒකහඵේධ විඳක්දේ 
භන්ත්රීරුන්ට ඊහවිඹට  ධිකයණඹට ගිහිල්රහ දම් ඳනත් 

දකටුම්ඳතට භිදඹෝග කයන්න නිදව ිනදඵනහ. ඵන්දුර 
ගුණර්ධන  හසුදේ නහනහඹක්කහය  ඊදඹ ගම්භන්පිර ළනි 
භන්ත්රීරුන්ට නදහ ඒ නිදව ිනබුදණ් නළවළ. 2006දී දගනහපු ළරැදි 

ඳනතට කථහ කයන්න ඔවුන්ට නදහ යිිනඹක් ිනබුදණ් නළවළ. 
නදවභ කථහ කශහ නම් ද න විට නතුභන්රහදේ නම් ටිකත් 
තුරුදන් රළයිසතුදේභ තභයි ිනදඵන්දන්. නදහ භහින්ද යහජඳක් 

භවත්භඹහ දගනහ ඳනදත් ිනබුණු භවය ගන්ිනලින් හභහනය 
ජනතහට දරොකු ඵරඳෆභක් වුණත්  නක භන්ත්රීයදඹකුටත් නදහ 
කථහ කයන්න යිිනඹක් ිනබුදණ් නළවළ. භහින්ද යහජඳක් 

භවත්භඹහ ඈංග්රීයල පුත් ඳතක ලිපිඹක් ඳශ කයරහ ිනදඵනහ. 
නතුභහ ඒ ලිපිදේ කිඹරහ ිනදඵන දේ දළකරහ භට පුදුභ හිතුණහ. 
නතුභහ ඒ ලිපිදඹන් කිඹනහ  "ඔඵ ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්දේ 

භන්ත්රීයදඹක් නම් දම් දගනහපු ඵදු ඳනතට විරුේධ ඡන්දඹ 

දදන්න" කිඹරහ. භභ භහින්ද යහජඳක් භවතහදගන් වනහ  
ඔඵතුභහ නදහ දගනහ 2006 ඳනතට විරුේධ ශ්රී රංකහ නිදවස 
ඳක්දේ භන්ත්රීරුන්දේ වෘදඹ හක් කඹ නු ඡන්දඹ දීරහ 
ිනබුණහ නම් ඔඵතුභහ දභොකක්ද කයන්දන් කිඹරහ. නදවභ වුණහ 

නම්  නතුභන්රහ යලඹල්දරෝභ තුරුදන් වු රළයිසතුදේ තභයි ද 
ඈන්දන්. ඒක තභයි ඹථහර්ථඹ.  

 

ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නදවභ දනහ නම් ඔඵතුභහත් දභරවකට නළවළ දන්. 
 

ගු කබීර් ශළෂීම් මශතළ 
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

විඳක්දේ පි නදහ දකළින් හිටිඹහ. පි බඹ වුදණ් නළවළ. පි 

තුරුදන් වුණත් ආත්ත කථහ කශහ; තුරුදන් දන්න බඹ වුදණ් 
නළවළ. නක්ත් ජහිනක ඳක්ඹ දනුදන් පි දප් යුතුකම් ටික 
කශහ. ඔඵතුභන්රහ ඒ දරහදේදී ආභිනකම් ිනඹහදගන 'දේප්' 
නයහදේ හිටිඹහ. ඒ හදේභ  2009 දර්දී යහජඳක් දයජීභඹ 

ඹටදත් නදහ ජහිනඹ දගොඩනළගීදම් ඵේද යලඹඹට 1ක් ඹ කයන 
තත්ත්ඹකින් වඳුන්හ දුන්නහ. නමුත්  2009දී දගනහ ජහිනඹ 
දගොඩනළගීදම් ඵේද භහ 3ක් ආතුශත යලඹඹට 3 දක්හ ළඩි කශහ. 

භහ 3ක් ආතුශත යලඹඹට 3 දක්හ ජහිනඹ දගොඩනළඟීදම් ඵේද ළඩි 
කශහ. ඈන් ඳසදේ යදට් යලටින හභහනය ජනතහට ඵය ආින 
කයමින් ගජ මිතුයන් තුටු කයන්න ඒ දරහදේදී භහින්ද 

යහජඳක් භවත්භඹහ මුදල් ආභිනයඹහ වළටිඹට දභොකක්ද කදශේ? 
දඳොදවොත් ඈවශ ඳළශළන්ිනදේ ඹට ඵදු වන රඵහදීභට ඵදු 
නිදවස  සීභහ  අර්ිකක දේහ ගහසතු රුපිඹල් දකෝටි 3 දක්හ 

ළඩි කශහ. දම්ක තභයි ඒ කහර ඳරිඡාදේදදේදී නතුභහ කදශේ.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  දේශීඹ අදහඹම් 
දදඳහර්ත දම්න්තුදේ කහර්ඹ හධන හර්තහරට නු 2009 
දදළම්ඵර් 31න දිනට භසත අදහඹම් ඵදු දගන්නන්දේ 

ංඛයහ 729 101ක්.  2014 දදළම්ඵර් භ 31න විට භසත 
අදහඹම් ඵදු දගන්නන්දේ ංඛයහ 559 360යි. ඒ කිඹන්දන් 
2009 යලට 2014 දක්හ කහරඹ තුශ භසත අදහඹම් ඵදු 

දගන්නන්දේ ංඛයහ යලඹඹට 23කින් ඳභණ ඩුවී ිනදඵනහ. 
දභන්න  භහින්ද යහජඳක්රහදේ ංර්ධනඹ! නමුත්  2015 
දර්දී භසත අදහඹම් ඵදු දගන්නන්දේ ංඛයහ නළත 

621 989ක් දක්හ ළඩි වුණහ.  නනම්  යලඹඹට 12කින් ඳභණ ඳට 
ළඩි කයන්න වළකි වුණහ. ඒ හදේභ  යහජඳක් ඳහරනඹ තුශ 
දඳෞේගලික අදහඹම් ඵදු දගොනු ංඛයහ 210 399 යලට 148 720 

දක්හ යලඹඹට 29කින් ඩු දරහ ිනදඵනහ. අදහඹම් දඵදීඹෆදම් 
විභතහදේ ඵරඳෆභ නිහ දම්ක දිගටභ යලදු වුණහ.  

2014 න විට අදහඹම් ඵදු දගන දේහ නියුක්ිනකඹන්දේ 

ංඛයහ 2009ට හදප්ක්  475 340 යලට  354 758 දක්හ යලඹඹට 
25කින් ඳභණ ඩු දරහ ිනදඵනහ. යදට් ළඵෆ ංර්ධනඹක් 
ිනබුණහ නම්  යදට් අදහඹභ නියල දර දඵදී ගිදේ නම් දභදවභ 
දන්න විධිඹක් නළවළ. ඒ නිහ භභ කිඹන්න කළභළිනයි  ඳසු ගිඹ 

2015 දර්දී 426 496 දක්හ යලඹඹට 20කින් ඳභණ පි  දභඹ 
ර්ධනඹ කය ිනදඵනහ කිඹරහ.  

ඵදු දගවීභ ජහිනක ගකීභක් දනහ. යටකට ජහිනක ඵදු 

ප්රිනඳත්ිනඹක් ින යඹ යුතුයි. නඹ ඵදු මරධර්භරට නුකරවීභ ද  
ළදගත් ඵදු ක්රභදේදඹ යර වීභ හදේභ ඈවශ 
අදහඹම්රහභීන්දගන් ළඩි ඵදු ඹ කිමටභක් යලදු විඹ යුතු තය  

අදහඹම් ඩු ඳහර්ලසඹන්දගන් ඩු ඵදු ඹ කිමටභක් කශ යුතුයි 
කිඹන නක භභ විදලේදඹන්භ දම් සථහදේදී වන් කයන්න 
ඕනෆ.  

1311 1312 

[ගරු කබීර් වහෂීම් භවතහ] 



2017 ළප්තළම්ඵර්  07  

සුනිල් වඳුන්දනත්ින භන්ත්රීතුභහ ෘජු ඵදු ව ක්ර ඵදු ගළන 

කථහ කශහ. 
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

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

 

ගු කබීර් ශළෂීම් මශතළ 
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

I will take only one more minute, Sir.  

ගරු නිදඹෝජය කහයක බහඳිනතුභනි  ඒ ෘජු ඵදු ව ක්ර ඵදු 
ඳයතයඹ දනස කිමටභ නක ඳහයටභ වුරුේදකින්  දදකකින්  

කයන්න ඵළවළ. නමුත්   ඊඳරිභදඹන් යලඹඹට 40 දක්හ ෘජු ඵදු 
ළඩි කයන්නටත් ක්ර ඵදු යලඹඹට 60 දක්හ ඩු කයන්නටත් 
ඈරක්ක කයදගන පි  කටයුතු කයනහ. නඹ මුදල් 

භහතයහතුභහදේ විදලේ ඈරක්කඹක් නහ. ඒ නිහ ඵදු 
දනොදගන ඈවශ ඳළශළන්ිනදේ ඹ  ඳසු ගිඹ කහර ඳරිඡාදේදඹ තුශ 
දේලඳහරන ඵරඳෆම් භත සුපිරි භන්දිය ගළහ  ජහහයම් කශ  

දකොන්ත්රහත් කශ දරොකු මිනිසුන් ඵදු දළරට නකතු කයන්න දම් 
යජඹ ඵළඳී යලටිනහ.  ඒ ප්රිනඳත්ිනඹ ද ලුත් අදහඹම් ඵදු ඳනත් 
දකටුම්ඳත තුශ ආතුශත් දරහ ිනදඵන ඵත් විදලේදඹන්භ තුටු 
විඹ යුතු කහයණහක් කිඹන නක භභ ප්රකහල කයන්න කළභළිනයි. 

සතුිනයි. 

  
[.බහ. 12.33] 
 

ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නි දඹෝජය කහයක බහඳිනතුභනි  න දේශීඹ අදහඹම් 

ඳනත් දකටුම්ඳත ගළන ඹභක් කිඹන්න සථහ රළබීභ ගළන 
තුටක්. විදලේදඹන්භ කබීර් වහෂීම් ආභිනතුභහදේ කථහදේ කිඹපු 

කරුණු ඳශමු දප් ධහනඹට දඹොමු කයගත යුතු ිනදඵනහ. 
නදහ කිරි පිටිරට ඵදු ළඩි කශහ කිේහ. නදහ කිරි පිටිරට ඵදු ළඩි 
කදශේ  කිරි දගොවිඹන්දගන් ගන්නහ ව කිරිරට දදන මුදරද ළඩි 

කයරහයි. ඒ  දම් යදට් කිරි නිසඳහදනඹ ළඩි කයන්නයි. භභ 
හිතන්දන් නතුභහ දන්නහ ආින  ඈන්දිඹහ කිරිලින් සඹංදඳෝ කත 
වුදණ්  පිට යටින් දගදනන කිරි පිටිරට යලඹඹට නකයලඹ ගණකින් 

ඵදු ඳනරහයි. ඒ නිහ දම් යදට් දේශීඹ අර්ිකකඹ ගළන තුට්ටු 
බහගඹකට ගණන් දනොගත්ත නතුභන්රහදේ අණ්ඩු ඳහරන ක්රභදේ 
ඒ ප්රිනඳත්ිනඹ ඳට භතක් කය දීභ ගළන නතුභහට සතුිනන්ත 
දන්න ඕනෆ.  

දම් universal tax නකක් ිනදඵන්න ඕනෆ කිඹන දව 
නන්දන් දකොදවන්ද? Universal tax නකක් දදන්න පුළුන් ඈතහ 
දියුණු යටරටයි. නමුත්  දම් හදේ භළද භට්ටදම් දහඹම් ිනදඵන 
යටරට universal tax නකක් ගවන්න කියලඹම් අකහයඹකට 
වුභනහ අදහඹම් ූවඹක් නළවළ; දේහ නියුක්ිනක ූවඹක් 

නළවළ. නභ නිහ දනොගළශදඳන දේල් දභතළන කිමටදභන් ඳවශභ 
අදහඹම් රඵන දකොටසරටයි දභභ්න් දරොකුභ භහරු  
දතයපීභ නන්දන්.  

Tax file නකක් ිනදඵනහ කිේහභ  ඹම් ඹම් තළන්ර 
පිළිගළමටභක් ිනදඵනහ. ඔේ. පි දන්නහ   VIP lounge නකක් ඹම් 
භට්ටභක යහඳහරිකඹන්ට ඳහවිඡාචි කයන්න පුළුන් ඵ. Tax 
දගන කට්ටිඹට දභන්න විවිධ ළරකීම්  විවිධ පිළිගළමටම් කිඹරහ 
දම් භහජඹ විවිධහකහය විභතහන්ට ඹටත් කයන්නයි ඹන්දන්. 

නදවභ දගන්න ඵළරි මිනිසුන්ට දනොළරකීම්. දම්ක තභයි 
තමුන්නහන්දේරහදේ ඳන්ින දේද ප්රිනඳත්ිනඹ. ඒ නිහභ තභයි පි 

දම් අණ්ඩුට විරුේධ දප් ජනතහදේ දඳොදු දකෝණදඹන් 

ඵරරහ විදේචන නල්ර කයන්දන්.  

දප් මුදල් ආභිනතුභහ ආින නළින ඳයතයඹ දරොකුට 
දඳන්රහ ිනදඵනහ. "දම් ඵරන්න  යලඹඹට 1ක් ඳභණ ව ඹට 

දභඡාචය ඳංගුක් රළදඵනහ  යලඹඹට 5ක් ව දඳොදවොත්භ ඹට 
දභඡාචය ඳංගුක් රළදඵනහ  ඒ තය  යලඹඹට 10ක් ව දුප්ඳත්භ 
ඹට දභන්න රළදඵන පුංචි ප්රභහණඹ" කිඹරහ දරොකු 

දේදනහකින් කිඹන වඬක් ආහුණහ.  

න්ිනභට දම් දේශීඹ අදහඹම් ඳනත් දකටුම්ඳත ඹටදත් යලේධ 
න්දන්ත් ඒ කහයණඹ තත් තීව්ර වීභයි. ඈවශභ අදහඹම් රඵන 

දකොටසලින් ෘජු ඵදු ගන්න ක්රභඹ දම් ඳනත් දකටුම්ඳදත් 
දඳන්රහ ිනදඵන ඵක් භහ නම් දකින්දන් නළවළ. ඈවශභ අදහඹම් 
රඵන දකොටසරට ෘජු ඵදු යලඹඹට 28ට ඩහ ළඩි කය 

ිනදඵනහද? යලඹඹට 40 දහරහ ිනදඵන්දන් සදුරට  
දුම්දකොශරට  භත්ඳළන්රට. ඒ වළරුණහභ දම් යදට් ඈවශ 
ධනත් ඳන්ිනඹට යලඹඹට 40 දහශ න්දන් නළවළ. ඒ ඹට දහශ 

න්දන් දනදහ ිනබුණු යලඹඹට 28භ ඳභණයි. නික් තට යලඹඹට 
14ක් දගහ දගන යලටි ඹ යලඹඹට 28 bracket නකට දහරහ 
ිනදඵනහ.  

ඵදු ප්රිනඳත්ිනඹක යමුණු දභොනහද කිඹහ ඵරන්න. ඵදු 
ප්රිනඳත්ිනඹක නක් යමුණක් තභයි යජඹට අදහඹම් රඵහ ගළමටභ. 
ඵදු ප්රිනඳත්ිනඹක ින යඹ යුතු දදළනි යමුණ දභොකක්ද? භහජ 

හධහයණත්ඹ ආින කිමටභ. ිනයය ංර්ධන ළඩ පිළිදශ 
ඹටදත් නක්ත් ජහතීන්දේ ංවිධහනඹ කිඹන්දන්ත් භහජ 
හධහයණත්ඹ ආින කයන්න කිඹහයි. ඩු අදහඹම්රහභී ජන 

දකොටසරට ඹම් වන  දීභනහ දවෝ අයක්ණඹ රඵහ දීභට යජඹ 
දම් රඵහ ගන්නහ අදහඹභ ළඹ කිමටභ තභයි භහජ හධහයණත්ඹ 
කිඹහ කිඹන්දන්. ඔක්දකොභ යමුණු ගළන දිගටභ කිඹහදගන 

ඹන්න භට දරහක් නළවළ. දම් දේශීඹ අදහඹම් ඳනත් 
දකටුම්ඳිනන් යලේධදරහ ිනදඵන්දන් ඳවශ අදහඹම් රඵන 
කට්ටිඹත්  ඳවශ භධයභ අදහඹම් රඵන කණ්ඩහඹභත් දභභ 

ඵදුරට හිය කිමටභයි. දම් ඵදුරට හිය කිමටභ නිහ ඳවශ භධයභ 
ඳන්ිනඹ ව භධයභ භළද ඳන්ිනඹ කිඹන දකොටස දදක විලහර 
තළලීභකට රක් නහ. නදේ න්දන් භක් නිහද කිඹහ ඳ ඵරමු. 

රුපිඹල් රක් 12ක හර් කක අදහඹම් ිනදඵන ඹ දම් ඵදුකයඹට 
වසු න ඵ ඳ දන්නහ. රුපිඹල් රක් 12ක හර් කක අදහඹභක් 
ිනදඵන ඹ දම් ඵදුරට වසු වීභ නිහ විලහර ප්රභහණඹක් ඒ නු 
දම් ඵදු ක්රභඹට සු නහ. දම් දකොටස තය අර්ිකක 

ක්රිඹහකහරිත්ඹට තමුන්නහන්දේරහ රඵහ දදන වනඹ දභොකක්ද; 
රඵහ දදන දිරිගළන්වීභ දභොකක්ද? ඵදු ප්රිනඳත්ිනඹකින් නික් 
ඳළත්තට කයන්දන් ඹම් ඹම් අර්ිකක ක්රිඹහකහරිත්ඹන්ට 

දිරිගළන්වීම් කිමටභයි. ඒ දිරිගළන්වීම් දම් යදට් දේශීඹ සඹං 
රැකිඹහකරුන්ට  සුළු වහ භධය ඳරිභහණ යහඳහරිකඹන්ට දභොන 
විධිඹටද රඵහ දීරහ ිනදඵන්දන්? ද තමුන්නහන්දේරහ ඵදු ඹ 

කයන්න වදන රුපිඹල් රක් 12ක හර් කක අදහඹම් සීභහ තුශ 
ඈන්න මිනිසසු තභයි දම් සුළු භධයභ ඳරිභහණ ක්රිඹහකහරිත්දේ 
ඈන්දන්; කුඩහ සුළු භධය ඳරිභහණ සඹං රැකිඹහ ක්රිඹහකහරිත්දේ 

ඈන්දන්. ඒ ඹට ඵදු ඵය ළඩි කිමටභ තුළින් තමුන්නහන්දේරහ ද 
ඒ ඳවශ භළද ඳන්ිනදේ හදේභ භධයභ භළද ඳන්ිනදේ අර්ිකක 
ක්රිඹහකහරිත්ඹ දිරිගළන්වීභට ඩහ නඹ ජධර්ඹත් කිමටභට දවේතු 
න අකහයඹට කටයුතු කය ිනදඵනහ. ඳ දම් කහයණඹ දිවහ 

දඳොඩ්ඩක් ඵළලුදොත් දවොයි.  

දම් යදට්  ඳවශ භධයභ ඳන්ිනඹ වහ භළද භධයභ ඳන්ිනඹ 

යලඹඹට 40ක් ඈන්නහ. ඒ යලඹඹට 40ට ජහිනක අදහඹදභන් 
රළදඵන්දන් යලඹඹට 21යි. ඈවශ භළද ඳන්ිනඹ වහ භවහ 
දඳොදවොතුන්දේ ඳන්ිනදේ තත් යලඹඹට 40ක් ඈන්නහ. ඒ 

යලඹඹට 40ට අදහඹමින් යලඹඹට 71ක් රළදඵනහ. ඒ ඹදේ 
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අදහඹභ ල්රන්න තමුන්නහන්දේරහ දභොනහද කය ිනදඵන්දන්? 
ජහිනක අදහඹදභන් යලඹඹට 71ක් රඵන ඈවශ භළද ඳන්ිනඹයි  
දඳොදවොතුන්දේ ඳන්ිනඹයි ආල්ලීභට තමුන්නහන්දේරහ කියලභ 

ලුත් ඵේදක් දගනළල්රහ නළවළ; කියලභ ලුත් ඵදු දර්ට්ටුක් නිඹභ 
කයරහ නළවළ. ජහිනක අදහඹමින් යලඹඹට 21ක් ඳභණක් රඵන ඳවශ 
භධයභ ඳන්ිනදේයි  භළද භධයභ ඳන්ිනදේයි යලඹඹට 40 භතට තභයි 

තමුන්නහන්දේරහ දම් ඵය ඳටරහ ිනදඵන්දන්. 
තමුන්නහන්දේරහදේ ඈරක්කඹ දරහ ිනදඵන්දන් ඒ මිනිසසු; 
ඈවශභ ධනතුන් දනොදයි. දේම්ස දටෝ යන් කිඹන අර්ිකක 

විදයහඥඹහදේ ඊඳදේලඹ භත ප්රභහදදරහ දවෝ දළන් දනත් 
යටල්ර ඳටන්දගන ිනදඵනහ   "Financial Transaction Tax" 
කිඹරහ නකක්. ඒ Financial Transaction Tax නක දඹොමු කයරහ 

ිනදඵන්දන්  විවිධ භට්ටම්ර ද මරය අර්ිකකඹ ප්රඵර දරහ 
ිනදඵන තත්ත්ඹක් තුශ යලදු න විවිධ මරය ගනුදදනු 
ම්ඵන්ධයි. ඒ ෆභ මරය ගනුදදනුකින්භ දලභ ගණනක 
අදහඹභක් අණ්ඩු නකතු කදශොත්  ඳවශ භධයභ ඳන්ිනඹ 

ම්පර්ණදඹන්භ ඵදුලින් නිදවස කයන්නට පුළුන්. රුපිඹල් දල 
රක්ඹක් දක්හ අදහඹභ රළදඵන මිනිසුන් ඳහ පි 
ක්රිඹහකහරිත්ඹට දඹොමු කයන්නට ඕනෆ; අර්ිකක ර්ධනඹට දඹොමු 

කයන්නට ඕනෆ. ඳට Financial Transaction Tax නක 
ක්රිඹහත්භක කයන්නට පුළුන් නම්  ඈවශභ මරය ගනුදදනුලින් 
දලභ ගණනක අදහඹභක් ගන්නට පුළුන් නම් අණ්ඩුට විලහර 

අදහඹභක් රඵන්නට පුළුන් ඵ ගණන් වදරහ ඵළලුදොත් 
දඳදන්වි. දේම්ස දටෝ යන් ඒ දසර කිේහ වළභ යටකභ ඈවශ 
භට්ටදම් මුදල් ගනුදදනුලින් දලභ ගණනක් ිනබු දණොත් 

දරෝකදේ ිනදඵන දුප්ඳත්කභත් නළින කයන්නට පුළුන් කිඹරහ.  

භභ හිතන්දන් නළවළ තභන් ඵරදේ ඳත්හදගන ඹන  
තභන්ට ගුරුවරුකම් දදන ඈවශභ ධනඳින ඳන්ිනඹට විරුේධ 
කියලභ ලුත් ඵේදක්  ඵදු දර්ට්ටු ළඩි කිමටභක් කයන්නට සදහනභක් 
දම් අණ්ඩුට ිනදඵනහ කිඹරහ. භභ ඊදහවයණඹක් 
දඳන්න්නම්. තමුන්නහන්දේරහදේ ඳශමුදනි ඹ ළඹ 
දල්ඛනදේදීභ හිටපු මුදල් ආභිනතුභහ කිේහ භන්දිය ඵේදක් ඹ 
කයනහ කිඹරහ. දප් ගරු කබීර් වහෂීම් ආභිනතුභහත් දළන් කිේහ  
"ඈසය  ගවපු භන්දියරට පි දළන් ඵදු ඹ කයනහ" කිඹරහ. 
නතුභහට භතක දරහ ිනදඵනහ  භන්දිය ඵේද දගනහදේ යවි 
කරුණහනහඹක හිටපු මුදල් ආභිනතුභහ ඵ. නමුත් ඒ භන්දිය ඵේද 
ඹ කදශේ නළවළ. ඔඵතුභහ ඒක දන්නහදන්. භන්දිය ඵේද ඹ කිමටභ 
ත් වළරිඹහ. ඒ තභයි තමුන්නහන්දේරහදේ ඳදනභ ඳත්හදගන 
ඹන දම් යදට් ඈවශභ භහජ ඳන්ිනඹ දනුදන් තමුන්නහන්දේරහ 
කයන නුග්රවඹ දළක්වීභ. 

 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට රඵහ දී ිනබ කහරඹ හනයි. 
 

ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භට විනහඩි 15ක් ිනබුණහ. 
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
No, you have been allotted only 11 minutes.  
 

ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Sir, may I take a few minutes from the time allotted to 

the Hon. Sisira Jayakody? 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Okay.  
 

ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භභ කිඹමින් යලටිදේ  තමුන්නහන්දේරහ නදහ දරොකුට දඵය 

ගවරහ භන්දිය ඵේදක් ඹ කයනහ කිඹරහ කිේහට න්ිනභට 
ඵරන විට භන්දිය ඵේදක් ක්රිඹහත්භක කදශේ නළින ඵයි. ඒ හදේ  
දත් භංගර භයවීය භවත්භඹහ දරොකුට දඵය ගළහුහ 
දුප්ඳතුන්දේ ප්රභහණඹ දභඳභණයි  ඔවුන්ට රළදඵන අදහඹභ 

දභඳභණ පුංචියි  දභන්න  පුංචි ප්රභහණඹක් න දඳොදවොතුන්දේ 
අදහඹභ  දම් ඳයතයඹ තභයි පි නළින කයන්නට ඹන්දන් කිඹරහ. 
දම් ඳයතයඹ නළින කයන්න ිනදඵන දඹෝජනහ දභොකක්ද?  

ආත්තටභ යලේධ දරහ ිනදඵන්දන් දභොකක්ද? ඳවශ භධයභ 
ඳන්ිනඹ ඹන්තම් රුපිඹල් රක්ඹක භහයලක අදහඹභ තුශ ජීවිතඹ 
ගළට ගව ගන්න ඵරනහ  දුප්ඳත්කභට දනොළටී. ආයි? 
තමුන්නහන්දේරහ දන්නහ  ජන වහ ංඛයහදල්ඛන 
දදඳහර්තදම්න්තු කිඹනහ රුපිඹල් 44 600ක් වුභනහයි කිඹරහ 

වතය දදදනකුදේ ඳවුරකට -දදභවල්රන්ටයි  දරුදෝ 
දදන්නහටයි තයලය විඹදම් වහ- ජීත් දන්නට. ඒ 
තයලය විඹදම් තුශ ක්ර ඵදු දකොඳභණ ආතුශත් දනහද? 

තයලය අවහය ද්රය ව දේහන් තුශ රුපිඹල් 4 600කට ළඩි 
ගණනක් ඵදු වළටිඹට ආතුශත් ිනදඵනහ. ඒ මිනිසුන් නක 
ඳළත්තකින් ක්ර ඵදු දගනහ; දනක් ඳළත්දතන් ඌජු ඵදු 

දගනහ. දම්ක තභයි දරහ ිනදඵන්දන්. නදවභ නළින ඈවශභ 
ඳන්ිනදේ ඵදු දර්ට්ටු ළඩි කදශේ නළවළ. ඳවශ භධයභ ඳන්ිනදේ 
ව භළද භධයභ ඳන්ිනදේ මිනිසුන් ඳහරිදබෝගික බහණ්ඩරට 

දගන ක්ර ඵදුරට ිනදර්ක ඌජු ඵේදකටත් ඹටත් කයරහ 
ිනදඵනහ. දම්කයි තමුන්නහන්දේරහදේ අණ්ඩුදේ වික්රභඹ දරහ 
ිනදඵන්දන්.  

තමුන්නහන්දේරහදේ ආභිනතුභහ කථහ කයමින් කිේහ  නදහ 
දප් අණ්ඩුදන් දගනහ භවය දඹෝජනහරට විරුේධ දන්න 

ඵළරි වුදණ් සුදු ෆන් නදක් ඹන්න ිනබුණු බඹ නිහ කිඹරහ. 
තභන් විදේචනඹ කයන ඊදවිඹ නදවභ සුදු ෆන් නදකන් 
යදගන ගිහින් තුරුදවන් කයනහ නම්  නදවභ නම්  කබීර් 

වහෂීම් ආභිනතුභහ තභයි පි ඒ කහරදේ ඈසදල්රහභ යදගන 
ඹන්දන්. ඒක භභ නතුභහට කිේහ. නමුත් නදවභ ංසකෘිනඹක් 
ිනබුදණ් නළින නිහ නතුභහ දත් දම් බහට ආවිල්රහ නදහ හදේභ 
ඳට විරුේධ කථහක් ඳත්නහ. 

ගරු නිදඹෝජය කහයක බහඳිනතුභනි  වතය දදදනකු යලටින 
ඳවුරක විඹදභට ද රුපිඹල් 50 000ක් විතය ඹනහ. දම් තභයි 
ජන වහ ංඛයහදල්ඛන දදඳහර්තදම්න්තුදේ දතොයතුරු. දම් 
මිනිසුන්ට දදභේපිඹන් ඵරහ ගන්න වුදණොත්  දම් මිනිසුන්ට 

තභන්දේ දරුන්දේ ධයහඳනඹ දනුදන් ළඩි විඹදභක් 
කයන්න වුදණොත්  දම් මිනිසුන්ට දරඩක්-දුකක් වළදුදණොත්  ඒහ 
දනුදන් ළඹ කයන්න මුදල් ලය වුදණොත් දම් රුපිඹල් 
රක්දේ අදහඹභ ඒහට දිඹ දරහ ඹනහ. දම් රුපිඹල් රක්දේ 

අදහඹමින් තමුන්නහන්දේරහ ඵදු ඹ කයන්න වදන දකොට  ද 
ිනදඵන ජීන විඹදභ ගළනත් භතක තඵහ ගන්න ඕනෆ. ඒ කහරදේ 
තභයි ''රක්දට දකොඩිඹ'' දළම්දම්. ද රක්දට දකොඩිඹ දභන්න 

ඵළවළ. ආයි? ද රක්ඹ ඵහල්දු දරහ. ඒ ඵහල්දු වුණු රක්දේ 
ආත්ත ටිනහකභ ''දකොඩිඹ දභන්න'' තයම් ටිනහකභක් ආින 
ගඹක් දනොදයි.  රක්ඹකට ඩහ භහයලක අදහඹභක් 

රළදඵනදකොටභ ඒකට ඵදු දළමීභ ඈතහභ යුක්ින වගත  
හධහයණත්දේ ප්රිනඳත්ිනඹක් කිඹරහ භංගර භයවීය ආභිනතුභහ  
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[ගරු හසුදේ නහනහඹක්කහය භවතහ] 
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කිඹන දකොට  ද රක්දේ ටිනහකභ දභොකක්ද කිඹරහත් 

ආභිනතුභහ දළනගත යුතුයි. ද දප් කම්කරු ඳන්ිනදේ භවය 
ඊදවිඹත් රුපිඹල් 50 000ට ළඩි  රක්ඹකට කිට්ටු අදහඹභක් 
රඵනහ. ද රුපිඹල් රක්ඹට ළඩි අදහඹම් රඵන දේකදඹෝ 
ඈන්නහ. කම්කරු ඳන්ිනදේ ර්ථඹ ිනදඵන්දන් අර්ිකක 

ඵතහදේ සබහඹ නුයි. නදවභ නළතු රළදඵන්නහ ව 
අදහඹම් භට්ටභ නු දනොදයි. ඒ නිහ දප් කම්කරු ඳන්ිනදේ 
ඊදවිඹත් භවය දරහට ඔඹ කිඹන අදහඹභ ගන්න පුළුන් 

තත්ත්ඹක ඈන්නහ. ඒ ඹ දඵොදවොභ භවන්යලදඹන් දුක් විරහ  
දේඹ කයරහ ඊඳඹන මුදර රක්ඹකට ළඩි වුණ වළටිදේ ඵදු ඹ 
කයන තීයණඹකට අණ්ඩු නනහ නම්  අණ්ඩු දම් යදට් ඈවශ 

ඳන්ිනදඹන් ඵදු ගළමටභ දනුට ඳවශ ඳන්ිනදඹන් ඵදු ගළමටභ 
ගළන කල්ඳනහ කය  ිනදඵන ඵ දඳදනනහ. 

ඉශඟට  භභ කිඹන්න කළභළිනයි ර්ථ හධක යමුදර ගළන. ඒ 

හදේභ  ඒ කහරදේ වන දීරහ ිනබුණු විවිධහකහය පුේගරඹන්දේ -
කරහකරුන්දේ  හහිතයධයඹන්දේ- අදහඹම් ගළන. ඒ හදේභ  
දම් යදට් දනොදඹක් දිරි ගළන්වීම් වහ රඵහ දී ිනබුණු ඵදු වන 
ගළන. දම් ඳනත් දකටුම්ඳිනන් දම්හ ඔක්දකෝභ කප්ඳහදු කය 

ිනදඵනහ. දම්හ කප්ඳහදු කිමටභත් නක්ක දම් යදට් දිරි ගළන්වීම් 
නළින දරහ ඹනහ. වළඵළයි  විදේිකකඹන්ට ඒ දිරි ගළන්වීම් 
ිනදඵනහ. විදේිකකඹන් අදඹෝජන යදගන නනහ නම්  ඒහට ඒ 

දිරි ගළන්වීම් ිනදඵනහ. ඒහදේ විසතය භභ දළන් කිඹන්න ඹන්දන් 
නළවළ. ඒ හදේභ දම් යටින් මුදල් යදගන ඹනහ නම්  ඒ 
ඹදගනුත් ගන්දන් යලඹඹට දවඹයි.  භනුසදඹක් මුළු ජීවිත 

කහරඹක් තුශ වම්ඵ කයපු ඒ ර්ථ හධක යමුදර අදඹෝජනඹ 
කයරහ ඹභක් නකතු කය ගත්තහ නම්  ඒදකන් ඵදු ඹ කයන නක 
හධහයණ නළවළ. පිත් නදහ ඒදකන් යලඹඹට නදකොශවක් ගත්තහ. 

ඒක ද යලඹඹට දවවතයකට නංරහ.  

භභ දන්දන් නළවළ  දම් ංදලෝධන තරින් දකොඳභණ ඒහ 
දනස කයරහ ිනදඵනහද කිඹරහ. ඒහ දනස කයරහ ිනදඵනහ 

නම් නභ ංදලෝධන නනදකොට ඵරමු. මුල් ඳනත් දකටුම්ඳත 
කිඹපු වළටිඹටයි පි දභභ තත්ත්ඹ දත්රුම් ගන්දන්.  

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට රඵහ දුන් විනහඩි ඳවක කහරඹ 
හනයි. 

 

ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

දවොභයි.  

දළන් පි ළඩ කයපු දේකදඹක් රඵන ළටුඳ ළඩ කයපු දින 

ගණනින් දඵදරහ ඵරමු. නදේ දින ගණනින් දඵදහ ඵළලුහභ   මුළු 
දේහ කහරඹ තුශ ඒ භනුසඹහ නභ දේඹ රඵහ දීභට දභොන තයම් 
දහනම්  භහරු තත්ත් තුශ කටයුතු කශහද කිඹරහ දඳමට ඹනහ. 

ඒ මිනිසුන් රඵන ප්රිනරහබදඹනුත් ඵදු ගන්නහ  ඒ මිනිසුන්දේ 
යමුදලිනුත් දම් තයම් ඈවශ ඵේදක් ගන්නහ දම් අණ්ඩු  "පි 
ඈවශ ඳන්ිනඹටයි ඵදු ඵය දභන්දන්  ඳවශ ඳන්ිනදේ ජනතහදේ 
ඵදු ඵය ඩු කයනහ"ඹ කිඹන්දන් දකොදවොභද? දම් විධිදේ ඵදු 

ප්රිනඳත්ිනඹක් වහ ඵදු දඹෝජනහ දගන නමින්  "ළඩි 
අදහඹම්රහභීන්දේ ඳළත්තට පි දම් යදට් අදහඹම් ඵදු ප්රිනඳත්ිනඹ 
වයනහ  ඩු අදහඹම් රඵන ඹට ඩහ හයලඹක් දන විධිඹට ඵදු 

නකතු කිමටදම් නුඳහතඹ 60:40ට දගදනනහ"ඹ කිඹන්දන් 
දකොදවොභද? නදවභ තභයි තමුන්නහන්දේරහ ඳශමුදන් කිේදේ. 
"පි ක්රභහනුකර ඌජු ඵදු 40ට දගදනනහ. ක්ර ඵදු 60කට 

දගදනනහ" කිේහ. නමුත් ආත්තටභ වුදණ් දභොකක්ද? 

තමුන්නහන්දේරහ ඹ ළඹ දල්ඛන තුනක් ඈදිරිඳත් කශහ. භසත 

ලදඹන් ගත්තහභ ඒහ නු ක්ර ඵදු යලඹඹට 85ක් ඳභණ දරහ 
ිනදඵනහ. ඌජු ඵදු යලඹඹට 15ක් දරහ ිනදඵනහ. ඉට කලින් 
ිනබුදණ් - 

 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු භන්ත්රීතුභහ  දළන් කථහ න් කයන්න. 

 

ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භභ හන කයනහ. 

ගරු නිදඹෝජය කහයක බහඳිනතුභනි  දම් අණ්ඩු තභන්දේ 

ඈවශ ඳන්ිනඹ දනුදන් දේඹ කිරිභ වහ දසමුහුණක් 
දභහදගන ද දම් යදට් ඳවශ භධයභ ඳන්ිනඹත්  භළද භධයභ 
ඳන්ිනඹත් ඈරක්ක කයදගන දම් දගනඹන ඵදු ප්රිනඳත්ිනඹ 

හන ලදඹන් දම් යදට් අර්ිකක ක්රිඹහකහරිත්ඹ දුර්ර කයන 
ඵ භතක් කයමින් භහ නිවඬ නහ.  
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ගු අමෝක් අමේසිංශ මශතළ (ප්රලළශන ශළ සිවිේ ගුල්ද 
මවේලළ නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அமெரக் அமதெறங்க - மதரக்குத்து ற்தம் 

ெறறல் றரணச் மெமகள் தறற அமச்ெர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 

ගරු නිදඹෝජය කහයක බහඳිනතුභනි  2006 ංක 10 දයන 
දේශීඹ අදහඹම් ඳනත ඈදිරිඳත් කය  ය 11ට ඳසු න දේශීඹ 

අදහඹම් ඳනත් දකටුම්ඳතක් දදන ය කිඹළවීභ වහ ඈදිරිඳත් 
කශ සථහදේ භට කථහ කිමටභට සථහක් රළබීභ පිළිඵ භහ 
ඈතහභ න්දතෝ නහ.  

පි දම් ඳනිනන් ඵරහදඳොදයොත්තු න්දන් ඈවශ අදහඹම් 
රඵන  නදවත් ඵදු දනොදගහ යලටින යහඳහරිකඹන් ඵදු දගවීභ 

වහ දඹොමු කයවීභයි. ඒ හදේභ  නභ ඵදුලින් දම් යදට් ඳවශ 
අදහඹම් රඵන ඹට සුඵහධනඹ ආින කිමටභ ව දම් යදට් ඵදු 
අදහඹභ ඈවශ නළංවීභයි.   

1950දී දප් යදට් අදහඹභ දශ දේශීඹ නිසඳහදිතදඹන් යලඹඹට 
16.1ක් ලදඹන් ිනබුණහ. නඹ ක්රභ ක්රභදඹන් ළඩි වුණහ. 1977දී 

විෘත අර්ිකකඹ වඳුන්හ දුන්නහට ඳසු 1978 නවිට දප් යදට් 
නදහ දභදහ තුය ිනබුණු ළඩිභ අදහඹභ වදේ දශ දේශීඹ 
නිසඳහදිතදඹන් යලඹඹට 28.9යි. ඈන්ඳසු ඳ යජඹ 1977 යලට 

1994 දක්හ දම් යට ඳහරනඹ කශහ. 1994 ර්දේ අදහඹභ  දශ 
දේශීඹ නිසඳහදිතදඹන් යලඹඹට 20.4ක් නවිට දප් යජඹ දනස 
දරහ ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්ඹ ප්රමුඛ යජඹක් ඳළමිණිඹහ. ඔවුන් 

1994 යලට 2014 දක්හ යට ඳහරනඹ කශහ. නළත 2015දී පි යට 
බහයගන්නහ විට දප් යදට් අදහඹභ දශ දේශීඹ නිසඳහදිතදඹන් 
යලඹඹට 11.6ක් දක්හ ඩු දරහ ිනබුණහ. ඒ තත්ත්ඹ තුශ නළත 

පි දම් යදට් අදහඹභ ළඩි කිමටභ වහ දප් ඹ ළඹ කිහිඳඹ 
තුළින් ඹම් ඹම් ක්රිඹහ භහර්ග ගත්තහ. ඒ නු දම් නවිට දප් 
අදහඹභ දශ දේශීඹ නිසඳහදිතදඹන් යලඹඹට 15ට අන්න වී 
ිනදඵනහ. ඒ තත්ත්ඹ තුශ  දම් යදට් අදහඹභ ළඩි කිමටභ වහ 

විලහර පිටුවරක් දභභ න දේශීඹ අදහඹම් ඳනිනන් ආිනදයි 
කිඹහ ඳ ඵරහදඳොදයොත්තු නහ.   

දප් යදට්  ඹ ළඹ ඈදිරිඳත් කිමටදම්දී  පි ආසතදම්න්තු 
කයන අදහඹභ ඈදිරිඳත් කයනහ. භහ වළභ දරහදේභ දම් 
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කහයණඹ කිඹනහ. නමුත් පි ආසතදම්න්තු කයන අදහඹභ 
කදහත් ඳට රළදඵන්දන් නළවළ.  ඉට ඩහ යලඹඹට 20ක් ඳභණ 
ඩුදන් තභයි රළදඵන්දන්. ඒ නිහ විදලේදඹන්භ දම් අදහඹම් 

නකතු කිමටදම් ුවඹ ලක්ිනභත් කයන්න ඕනෆ. විඳක්දඹන් 
කිේහ  දම්ක හිඟන්නන්ටත් ඵදු ගවන ඳනතක් කිඹරහ; පුණය 
අඹතනරටත් ඵදු ගවන ඳනතක් කිඹරහ. නමුත් භභ දම් 

සථහදේ කිඹන්න ඕනෆ  හිඟන්දනක් වුණත් අදහඹභක් රඵරහ 
නයින් යහඳහයඹක් කයනහ නම්  ඒ රඵන අදහඹමින් දම් ඳනත 
නු  නිහර්ඹදන්භ ඵදු ගන්න යලේධ දන ඵ. යහඳහයඹක් 

කයනහ නම්  නිහර්ඹදඹන්භ ඒ ඵදු දගවිඹ යුතුයි. පුණය 
අඹතනඹක  ඳන්රක පිං කළටඹට රළදඵන මුදල්රට පි ඵදු 
ගවන්දන් නළවළ. නමුත් ඒ පුණය අඹතනඹ යහඳහයඹක් කයනහ 

නම්  ඒ යහඳහයදඹන් අදහඹභක් රඵනහ නම්  ඒ අදහඹභට නු 
දම් යටට ඵදු දගන්න ඕනෆ. නදවභ නළතු යටක් ඈදිරිඹට 
යදගන ඹන්න ඵළවළ. දඵෞේධ විවහය වහ දේහරගම් ඳනදත් 42 
ගන්ිනදේ ිනදඵන්දන්ත් යහඳහයඹක් කයනහ නම් ඳභණයි ඵදු 

දගන්න දන්දන් කිඹරහයි. නදවභ නළත්නම් ඵදු දගන්න 
දන්දන් නළවළ. ඒ විවහයසථහනදේ භිෘේධිඹට රළදඵන 
මුදල්ලින් යහඳහයඹක් දනොකයනහ නම් ඵදු දගන්න න්දන් 

නළවළ.  

විදලේදඹන්භ පි දම් දේශීඹ අදහඹම්  ඳනත තුළින් 
ඵරහදඳොදයොත්තු න්දන් අදහඹභ ඈවශ නළංවීභයි.  යජදේ රැකිඹහ 
කයන ඹ  යහඳහරිකඹන් ව සඹං රැකිඹහ කයන ඹ දප් යදට් 

සවතය රක්ඹක් යලටිනහ. දභයින් දවවතය රක්ඹක් යජදේ 
රැකිඹහ කයනහ. ඒ ඹදගන් ඵදු දගන්දන් නක්රක් වතළිස 
දවකට ඩහ ඩු පිරික්. ඒ කිඹන්දන්  රුපිඹල් රක්ඹකට ඩහ 

ළඩිදඹන් ඊඳඹන ඹදගන් ඳභණයි ඵදු ගන්දන්. රක්ඹට ඩහ 
ඩුදන් ඊඳඹන  ඹදගන් ඵදු ගන්දන් නළවළ.   

දප් යදට් දළනට යහඳහරික සථහන ඳභණක් වියල රක්ඹක් 
ිනදඵනහ. නමුත් ළට් දගන ලිපි දගොනු ිනදඵන්දන් 15 696යි. 

ජහිනඹ දගොඩනළඟීදම් ඵදු ලිපිදගොනු ිනදඵන්දන් 21 700යි. 
Economic Service Charge - ESC- ඵදු දගන ලිපිදගොනු 
ිනදඵන්දන් 4 026යි. පි දම් යජඹ බහය ගන්නහ විට භසත ඵදු 
ලිපිදගොනු ප්රභහණඹ 6 90 000කට සීභහ වී ිනබුණහ. නමුත් දප් 

යජදේ අර්ිකක ප්රිනඳත්ින භත දම් ඵදු ලිපිදගොනු ප්රභහණඹ රක් 
14ක් දක්හ ළඩි කයරහ  යදට් අදහඹභ ශීඝ්රදඹන් ළඩි කය ගළමටභ 
වහ  දම් සථහදේ පි ක්රිඹහත්භක කයදගන ඹන ළඩ පිළිදශ 

තුශ 2020 න විට ඵරහදඳොදයොත්තු න අදහඹභ දප් ය ට 
රළදඵයි කිඹරහ පි හිතනහ. දප් ආභිනතුභහ කිේහ  දභභ දේශීඹ 
අදහඹම් ඳනත ක්රිඹහත්භක වීදභන් ඳසු රුපිඹල්  යලිඹන 45ක් 
නළත්නම් දකෝටි 4 500ක අදහඹභක් ඵරහදඳොදයොත්තු දනහඹ 

කිඹරහ.  නමුත් දළනට ඳ යදට් ඵදු ලිපිදගොනු ිනදඵන  නමුත් ඵදු 
දනොදගන ප්රභහණඹ ;  දගවීභ ඳළවළය වරින ඵදු ප්රභහණඹ 2015 
දර් ඳභණක් රුපිඹල් දකෝටි 15 984ක්.  ඒ කිඹන්දන් 2015 

දර් ඵදු දගන ඹ රුපිඹල්  යලිඹන 159ක ඵදු ප්රභහණඹක් 
දගවීභ ඳළවළය වළය ිනදඵනහ. දම්ක විලහර මුදල් ප්රභහණඹක්. පි 
දම් දඹෝජනහදන් ඵරහදඳොදයොත්තු න්දන් රුපිඹල් දකෝටි 

4 500යි. ඒ කිඹන්දන් ඵදු දගන්නන් වියලන් රුපිඹල්  යලිඹන 45ට 
ඩහ ඵදු දගවීභ ඳළවළය වරිනහ. දම් දගවීභ ඳළවළය වරින ඵදු 
නකතු කිමටභ වහ ඹම් කියල ළඩ පිළිදශක් නිහර්ඹදඹන්භ 

ළකයලඹ යුතුඹ කිඹරහ භභ දම් සථහදේ මුදල් ආභිනතුභහට 
විදලේදඹන්භ ප්රකහල කයනහ.  

ගරු නිදඹෝජය කහයක බහඳිනතුභනි  දප් යදට් ඵදු නුඳහත 
යලඹඹට 10  යලඹඹට 12  යලඹඹට 15  යලඹඹට 28 ව  යලඹඹට 40 

ලදඹන් ඈතහ ංකීර්ණ විධිඹට ිනබුණහ.  නමුත් දභය පි  
යලඹඹට 10  යලඹඹට 12  යලඹඹට 15 කිඹන ඵදු නුඳහත තුනභ ඈත් 

කයරහ යලඹඹට 14ක තනි ඵේදක් ඵට ඳත් කය ිනදඵනහ.  

විදලේදඹන්භ සුළු වහ භධය ඳරිභහණ යහඳහරිකඹන් වහ ිනබුණු 
යලඹඹට 28 ඵේද දම් ඳනත භ්න් භවය යහඳහය වහ යලඹඹට 
14 දක්හ ඩු කය ිනදඵනහ. විදලේදඹන්භ සුළු වහ භධය 
ඳරිභහණ යහඳහරිකඹන් වහ ඳසු ගිඹ දිනර ණඹ දඹෝජනහ ක්රභ 

කිහිඳඹක් පි වඳුන්හ දුන්නහ. ඒ ණඹ දඹෝජනහ ක්රභ කිහිඳඹ 
තුළින් "දිවි ඊදහන" කිඹරහ යජදේ වන දඳොලී වහ ණඹ 
දඹෝජනහ ක්රභ කිහිඳඹක් පි වඳුන්හ දුන්නහ. ඒ තුළින්  දම් යදට් 

සුළු වහ භධය ඳරිභහණ යහඳහය  ඈදිරිඹට දගන ඹහභ වහ නභ 
යහඳහරිකඹන්ට විලහර රුකුරක් රළදඵන ඵ භභ දම් සථහදේ 
ප්රකහල කයන්න ඕනෆ. "යන් සළන්න" ණඹ දඹෝජනහ ක්රභඹ 

තුළින් යලඹඹට 6.54 දඳොලිඹ ඹ ටදත්  රුපිඹල් මිලිඹන 750 දක්හ 
ණඹ මුදරක් රඵහ දදනහ. විදලේදඹන්භ නභ දඳොලී නුඳහත 
ඳවත දළමීභ නිහ දම් ණඹ දඹෝජනහ ක්රභ වහ   භවහ 

බහණ්ඩහගහයදඹන් රුපිඹල් මිලිඹන 4 475ක්  ඒ කිඹන්දන් රුපිඹල් 
දකෝටි 447ක් වනහධහය දදනහ.  විදලේදඹන්භ ෆභ 
ක්දේත්රඹක්භ අයණඹ න ඳරිදි  "යන් සළන්න" ණඹ 
දඹෝජනහ ක්රභඹ  "දගොවි නදෝදහ" ණඹ දඹෝජනහ ක්රභඹ  "රිඹ 

ලක්ින" ණඹ දඹෝජනහ ක්රභඹ  "රිවි ඵර වි" ණඹ දඹෝජනහ ක්රභඹ  
"දිරි විඹ" ණඹ දඹෝජනහ ක්රභඹ  "ජඹ ඈසුය" ණඹ දඹෝජනහ 
ක්රභඹ  "භහධය රුණ" ණඹ දඹෝජනහ ක්රභඹ  "දොඳුරු පිඹ" 

ණඹ දඹෝජනහ ක්රභඹ අදී ලදඹන්  ණඹ දඹෝජනහ ක්රභ යහිකඹක් 
ඳසු ගිඹ කහරඹ තුශ පි වඳුන්හ දී ිනදඵනහ. විදලේදඹන්භ සුළු 
වහ භධය ඳරිභහණ යහඳහරිකඹන් වහ දභභ දේශීඹ අදහඹම් 

ඳනත් දකටුම්ඳත දගනහත්  ඔවුන්ට විලහර ප්රලසනඹක් ආින 
න්දන් නළවළ. භක් නිහද  පි සුළු වහ භධය ඳරිභහණ 
යහඳහරිකඹන් වහ ණඹ දඹෝජනහ ක්රභ යහිකඹක් ඈදිරිඳත් කය 

ිනදඵන නිහ.  

විදලේදඹන්භ පි ඵරහදඳොදයොත්තු න්දන් යලඹඹට 80ක් න 
ක්ර  ඵදු නුඳහතඹ යලඹඹට 60 දක්හ ඩු කයන්නයි. දම්ක 
වුරුේදදන්  දදදකන්  භහදඹන් කයන්න පුළුන් ළඩක් 
දනොදයි. හභහනයදඹන් දරෝකදේ ිනදඵන ඌජු ඵදු නුඳහතඹ 

යලඹඹට 40ක් දනහ. නමුත්  දප් යදට් ිනදඵන ඌජු ඵේද  
යලඹඹට 20යි. නඹ ළඩි කිමටභ වහ දම් දඹෝජනහ ක්රභ ක්රිඹහත්භක 
කිමටභ තුළින් පුළුන් දයි කිඹරහ භහ හිතනහ. දම්හ ක්රිඹහත්භක 

න්දන් 2018 දප්රේල් භහදේඹ කිඹරහ ගරු ආභිනතුභහ කිේහ. 
2018 දප්රේල් භහදේ යලට ක්රිඹහත්භක වුදණොත් ඳට දම් අදහඹභ 
රළබීභ 2019 න දතක් කල් ඹනහ. ගරු දඹහයලරි ජඹදේකය 

භළිනතුභහ කිේහ  දභඹ ක්රිඹහත්භක කිමටභ 2019 දක්හ කල් දභන්න 
කිඹරහ. දභොකද   දේශීඹ අදහඹම් දදඳහර්තදම්න්තුදේ නිරධහරින් 
භඟ පි හකඡාඡහ කය ිනදඵනහ. දම් තුළින් දප් අදහඹභ ඩු 
දයිද කිඹන ප්රලසනඹ ඔවුන්ට ආින දරහ ිනදඵනහ.   

දකදේ දතත්  ක්රභ ක්රභදඹන් දම් ක්රභඹ දප් යදට් 
ජනතහට හුරු කයමින්  දප් යදට් අදහඹභ ළඩි කයමින්  ඒ 
රළදඵන අදහඹභ විදලේදඹන්භ ඳවශ අදහඹම් රඵන ඹදේ 
සුඵහධන කටයුතු වහ දඹොමු කයමින්  2025 න විට දම් යට 
දියුණු අර්ිකකඹක් හිත යටක් ඵට ඳත් කිමටභට පි 

ඵරහදඳොදයොත්තු නහ. දඩොරර් 5 000ට ළඩි ඒකපුේගර 
අදහඹභ  2025 න විට දඩොරර් 7 500කට ළඩි ඒකපුේගර 
අදහඹභක් හිත යටක් ඵට ඳත් කිමටභට දභභ දේශීඹ අදහඹම් 

ඳනත් දකටුම්ඳත ඊඳකහමට නහ ආතළයි ඵරහදඳොදයොත්තු දමින් 
භදේ චන සල්ඳඹ න් කයනහ. දඵොදවොභ සතුිනයි. 
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
දඵොදවොභ සතුිනයි.  

The next speaker is the Hon. Ajith Mannapperuma. 

ඔඵතුභහට විනහඩි 7ක කහරඹක් ිනදඵනහ. 
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ගු අජිත් මළ්දනප්මඳුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිදඹෝජය කහයක බහඳිනතුභනි  දේශීඹ අදහඹම් ඳනත් 

දකටුම්ඳත ඊත්තමටතය ඳහර්ලිදම්න්තුදේ නුභළිනඹ වහ ද දින 

ඈදිරිඳත් කය ිනදඵනහ. දම් ඳනත් දකටුම්ඳත ඈදිරිඳත් කිමටදම්දී 
ංදලෝධන විලහර ප්රභහණඹකට ඹටත්වීභ සුවිදලේ කහයණහක් 
නහ. දම් යජඹ වළභ ිනසදේභ යලඹලු දදනහ හකඡාඡහ කයරහ  

යලඹල්රන්දේභ දවස ළරකිල්රට යදගන තභයි ඹම් දදඹක් 
කයන්දන්. ඒ නිහ තභයි දභඳභණ විලහර ප්රභහණඹක් 
ංදලෝධනරට ඹටත් දරහ ිනදඵන්දන්. ඒ විතයක් දනොදයි  

ගරු ආභිනතුභහ දම් විහදඹ අයම්බදේදී ප්රකහල කශහ  ද කථහ 
කයන දේරත් දවො දේල් ිනදඵනහ නම් ංදලෝධනඹ 
කයන්න නතුභහ රළවළසිනයි කිඹන කහයණඹ. 

ගරු නිදඹෝජය කහයක බහඳිනතුභනි  ''ඵදු'' කිේහභ මුතු 
දදඹක් දනොදයි. යලංවර යජ කහරදේ ඈරහභ; ඈිනවහදේ 
ඈරහභ දම් යදට් ඵදු ඹ කශහ. මුදල්ලින් විතයක් දනොදයි  නදහ 
ඵඩු- බහණ්ඩලින් ඵදු ඹ කශහ. ඵඩු-බහණ්ඩ ලදඹන් ඵදු රඵහ 

ගත්ත සථහ ිනදඵනහ; සළන්න රඵහ ගත් සථහ ිනදඵනහ. 
භෆත ඈිනවහඹ දිවහ ඵළලුදොත්  ලුිනන් ඵදු ඳනතක් දගන අදේ 
2000 ර්දේ දීයි. වුරුදු 6කට ඳසු 2006 ර්දේ නළතත් ඵදු 

ඳනතක් ලුිනන් අහ. නළත වුරුදු 11කට ඳසු 2017 ර්දේ 
තභයි දම් ඵදු ඳනත් දකටුම්ඳත දගන අදේ. වළඵළයි  දරෝකදේ 
අදහඹම් ඊත්ඳහදන ක්රභදේද සීඝ්රදඹන් දනස දේදී; දරෝකදේ 

සබහඹ  දියුණුවීභ  අදහඹම් ඹනහදිඹ සීඝ්රදඹන් දනස දේදී 
දභභ ඳනත් දකටුම්ඳත දගන නන්නට වුරුදු 11ක කහරඹක් 
ගතවීභ ගළන පි කනගහටු දන්න ඕනෆ. දකොදවොභ වුණත්  දම් 

කරුණ ළරකිල්රට දගන ද ඵදු ඳනත් දකටුම්ඳතක් ඈදිරිඳත් 
කිමටභට කටයුතු කිමටභ ගළන ර්තභහන යජඹටත්  ගරු මුදල් ආභින 
භංගර භයවීය භළිනතුභහටත් සතුිනන්ත නහ. 

විදලේදඹන්භ දම් ඵදු ඳනත් දකටුම්ඳත දවොට ධයඹනඹ 
කයරහ ඵළලුහභ  දම් ඳනත් දකටුම්ඳත ඈදිරිඳත් කය ිනදඵන්දන් 
ළඩිපුය ඵදු ගන්න දනොදයි. ඵදු දගන්න සුදුසුකම් රඵපු ඹ ඵදු 
දගන නක ඳළවළය වරිනහ. න්න ඒ ඹ ඵදු දළරට නකතු කය 

ගන්න තභයි දම් ඵදු ඳනත් දකටුම්ඳත විදලේදඹන්භ ක්රිඹහත්භක 
දරහ ිනදඵන්දන්.  

ගරු නිදඹෝජය කහයක බහඳිනතුභනි  දම් යදට් මටිනඹ දිවහ 

ඵළලුත් පුළුන් ඹ; ඵරත් ඹ දම් මටිනදඹන් ඳළනරහ ඹන ඵ 
ඳ කවුරුත් දන්නහ. ඵදු ප්රිනඳත්ින දිවහ ඵළලුත්  ඵදු ක්රභදේද දිවහ 
ඵළලුත්  ඵදු දළරත් වරිඹට භකුළු දළරක් හදේයි. පුංචි දතක් 

භකුළු දළරට හු දනහ මික්  දරොකු දතක් භකුළු දළරට හු 
දන්දන් නළවළ. න්න ඒ හදේ තභයි ඵදු දළදල් සබහඹත්.  
නමුත් දභභ සථහදේදී පි දකිනහ  ලුත් ඵදු ඳනත් දකටුම්ඳත 

තුළින් ඊඳඹන යලඹලුභ ඹ ඵදු ක්රභදේදඹට නක්කහසු කය ගළමටදම් 
ක්රභදේදඹක් නිර්භහණඹ කය ිනදඵන ඵ. නමුත්  කියලභ ඵේදක් 
ළඩි කයරහ නළවළ. දම් යදට් නක පුේගරදඹකුට කියලභ ඵේදක් 
නළින භහඹකට රුපිඹල් රක්ඹක අදහඹභක් ගන්න පුළුන්. ඒ 

කිඹන්දන් ඵදු ලිහිල් කයරහ ිනදඵනහ. නමුත්  ඵදු දගන්නන් 
ප්රභහණඹ ළඩි කය ගළමටභ වහ කටයුතු කයනහ. පි දන්නහ  
දම් යදට් ඵය දින්දන් අදහඹභ ඊඳඹන ඹ දනොදයි කිඹහ. යට 

කයන අදහඹභට දහඹක දන්දන් අදහඹභ ඊඳඹන ඹ දනොදයි  
හිංක දුප්ඳත් මිනිසසු. Pickpocket ගවරහ ගන්න ඵේදදන්; 
දන්දන්භ නළින ගත්තු ඵේදදන්. ර්තභහන යජඹ ඵරඹට ආවිල්රහ 

දම්හ දවළි කයරහ ිනදඵනහ  ''දභන්න ඵදු ඹ කයන විධි'' 
කිඹරහ. ඳසු ගිඹ කහරදේ දම් දේල් කවුරුත් දළන දගන හිටිදේ 
නළවළ. නමුත් ද යලඹඹට 80ක් යට කයන්දන්  දුප්ඳත්  හිංක 

මිනිසසුන්දගන් රඵහ ගන්නහ ඵේදදන්. දභඹ ඩුභ ගණදන් 

යලඹඹට 60 දක්හ ඩු කය ගළමටභත් දම්  ඳනත් දකටුම්ඳදතන් 
ඵරහදඳොදයොත්තු නහ.  

ගරු නිදඹෝජය කහයක බහඳිනතුභනි  භවය දරහට 
කිඹනහ  ''හිඟන්නන්දගනුත් ඵදු ඹ කයන ක්රභඹක් දම් වදරහ 
ිනදඵන්දන්'' කිඹරහ. නමුත් භභ ඳළවළදිලි කිඹනහ  ඒ විධිඹට 

ඵළලුදොත් දම් යදට් ජනතහ  සීනි ටිකක් මිර දී ගන්න දකොට; 
දත් දකොශ ටික ගන්න දකොට; ඳහන් ගන්න දකොට;  දනත් කෆභ 
ටිකක් මිර දී ගන්න දකොට හිඟන්නහත් යලඹඹට 80ක් යදට් ඵදු 
නකතු කිමටභට දහඹක දඡාච යුගඹක් ිනබුණු ඵ. පි ඊත්හව 

කයන්දන් නඹ යලඹඹට 60 දක්හ ඳවශ දභන්නයි.  

2015 ජනහරි 8ළනිදහ න විට ඳළින යජඹ දනස කිමටදම්දී 
ජනතහ කයපු නක ඈල්ලීභක් තභයි  දම් යදට් ංචහ  දණඹ 
නළින කයරහ දභන්න කිඹන කහයණඹ. ඒ කිඹන්දන්  දම් යදට් කළු 

ල්ලි ඊඳඹන නක නළින කයන්න  මරය ඳරිඳහරනඹ ආින කයන්න 
කිඹන ඈල්ලීභ. නදහ වම්ඵන්දතොට යහඹ දනුදන් දකොඳභණ 
ණඹ මුදරක් ගත්තහද කිඹරහ ඳහර්ලිදම්න්තු භන්ත්රීරුන් ලදඹන් 
පි දළනදගන යලටිදේ නළවළ.  පි ඒහ දවොඹන්න ගිඹහභ  ගුටි 

කහරහ  පිසදතෝරකහයයින්දේ ප්රවහයරට රක් දන්න යලදු වුණහ.  
නමුත්  ඒහ දවොඹහ ගන්න ඵළරි වුණහ.  

ද  ගරු ගභළිනතුභහ  -විදලේදඹන්භ න යජඹ- යලඹලු මරය 
කටයුතු පිළිඵ දම් ඳහර්ලිදම්න්තු දළනුත් කයමින් 

විනිවිදබහඹ තුශ කටයුතු කයනහ.  දම්හටත් විවිධ විදේචන 
නල්ර දනහ. පි ඒ විදේචනරට  මුහුණ දදන්න සදහනම්.  ඒ 
හදේභ  ද යදට් කළු ල්ලි නිර්භහණඹ දනොන අකහයදේ 
ක්රභදේදඹක් වදන්න ඕනෆ.  

පි දන්නහ  ඳසු ගිඹ කහරදේ යලදු වුදණ් දභොනහද කිඹරහ. 
ඳසු ගිඹ යජඹ කහරදේ මරය ඳහරනඹක් දනොිනබුණු නිහ යලදු වුණු 
යලේීකන් පිළිඵ ද ධිකයණඹ ඈදිරිදේ විබහග නහ. CSN 
නහළිකහට ඹත් ිනබුණු රුපිඹල් දකෝටි 8ක් ටිනහ 

න්නිදේදන ට්රක් යථඹ ද ජහිනක රූඳහහිනිඹට දීරහ ිනදඵනහ  
වම්ඵ කයපු ල්ලි දඳන්න්න ඵළරි. ඒ විතයක් දනොදයි  
ආම්ට්රෆඩ් දවෝල්ඩිංස ප්රයිට් ලිමිටඩ් කිඹන නක්තයහ දඳෞේගලික 
ඵළංකුක තළන්ඳත් කය ිනබුණු රුපිඹල් දකෝටි 15ක මුදර ද යහජ 

න්තක කය ිනදඵනහ  ඒ ල්ලි දේදේ දකොදවොභද කිඹන නක 
පිළිගන්න ඵළරි. භල්හදන් ිනබුණු ක්කය 16ක දඳොල් ඈඩදම් 
ව සුදඛෝඳදබෝගී නිදේ ටිනහකභ රුපිඹල් දකෝටි 20යි. නහි 

යිිනකහයදඹක් නළවළ. ඒ ල්ලි ඈඳළයුදේ දකොදවොභද? ඒ කළු 
ල්ලි නිර්භහණඹ වුණු ක්රභදේදඹක් දම් යදට් ිනබුණහ. ඒ කළු 
ල්ලි නිර්භහණඹ වුණු ක්රභදේදඹට ළට ඵළඳීභ තභයි පි 

කයන්දන්. ගම්ඳව ඔරුදතොට ඳහදර් ිනබුණු ඈඩදම් ටිනහකභ 
රුපිඹල් දකෝටි 15යි. නහි යිිනකරුන් ද ධිකයණඹ ඈදිරිදේ 
නිරුත්තය දරහ ිනදඵනහ. දම් විධිඹට ල්ලි වම්ඵ කයපු 

සථහ දඵොදවොභඹක් ිනදඵනහ. යිිනකරුන් නළින ඈඩම් දම් 
යදට්  යහි වුණහ. යිිනකරුන්  නළින ත්කම් දම් යදට්  යහි වුණහ. 
දප් යලංවර ඈිනවහඹට තත් ප්රසතහ පිරුශක් නකතු වුණහ  
"දඩ්යල අඡාචිදග භළණික් භල්ර හදගයි" කිඹරහ. ඈඩම් ගන්න 

ල්ලි දකොදවන්ද රළබුදණ් කිඹරහ ආහුහභ දවොදයක් ආවිල්රහ 
දඩ්යල අඡාචිදේ දගදයට භළණික් භල්රක් තඵහ ගිහින් ිනදඵනහඹ 
කිේහ. දම් භළණික් භල්ර ල්ලි කයරහ තභයි ඈඩම් යදගන 

ිනදඵන්දන්. ල්ලි වම්ඵ කයරහ ිනදඵන්දන් නදවභයි. දම් යදට් 
රුපිඹල් දකෝටි ප්රදකෝටි ගණන් ධනඹ දවොයකම් කයපු යුගඹ 
නත්න්න තභයි ලුත් දේශීඹ අදහඹම් ඳනත ක්රිඹහත්භක 

න්දන්.  
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට නිඹමිත කහරඹ හනයි. 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

ගු අජිත් මළ්දනප්මඳුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
න් කයන්නම්  ගරු නිදඹෝජය කහයක බහඳිනතුභනි.  

විදලේදඹන්භ පි කිඹනහ  ඒ නිහභ ඳට දඳොලිස මරය 
ඳයහධ දකොට්සහඹ ආින කයන්න යලේධ වුණහ  ඒ හදේභ හඳයහීක 
ක්රිඹහරදී නයඹන්දේ වදඹෝගඹ රඵහගන්න ඳනත් 

දකටුම්ඳතක් ඳහර්ලිදම්න්තුදේ ම්භත කය ගන්න ඳට යලේධ 
වුණහඹ කිඹරහ. දභළනි දේ තුළින් දම් යදට් කළු ල්ලි ඊඳඹන 
නක නත්න්න පි ඊත්හව කශහ. ද දම් ඈදිරිඳත් කය ිනදඵන 

දේශීඹ අදහඹම් ඳනත් දකටුම්ඳත  යලඹලු දඳෞේගලික මරය 
ඳරිවයණඹ විනිවිදබහඹකින් දළකරහ ඵදු දගවිඹ යුතු දකනහට ඵදු 
දගන්නත්  හිංක භනුයයින්දගන් ඵදු නකතු කයන නක ඩු 
කයන්නත්  නළින කයන්නත් කයන ක්රභදේදඹක් කිඹරහ පි 

දකිනහ. හිංක දුප්ඳත් මිනිසුන් දනුදන් කථහ කයන ඹම් 
දකදනක් ඈන්නහ නම්  තළළිරහ  දඳොඩිදරහ  ඳෆගිරහ දම් යට 
කයන අදහඹභට යලඹඹට 80ක් දහඹකන හිංක දුප්ඳත් මිනිසුන් 

දබ්යහ ගන්න  නදවභ නළත්නම් ඌජු ඵදු ක්රභදේදඹ ළඩි කයන්න 
ඹන දම් ඵදු ප්රිනඳත්ිනඹට වදඹෝගඹ දදන්න ඕනෆඹ කිඹන නකත් 
ප්රකහල කයමින් භහ නිවඬ නහ. දඵොදවොභ සතුිනයි. 

 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
දඵොදවොභ සතුිනයි. The next speaker is the Hon. (Prof.) 

Ashu Marasinghe. Before that, will an Hon. Member 

propose the Hon. Lucky Jayawardana to the Chair? 

   
ගු දිලිප් මලදආරච්ික මශතළ (ධීලර ශළ ජජ වම්ඳත් 

වංලර්ධන රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு றலிப் தஆச்ெற - கடற்தநரறல் ற்தம் லக 

பதோன அதறறதத்ற  இரஜரங்க அமச்ெர்) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi - State Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 
"ගරු රකී ජඹර්ධන භවතහ දළන් මරහනඹ ගත යුතුඹ"යි භහ 

දඹෝජනහ කයනහ.  
 

ගු අජිත් මළ්දනප්මඳුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
 

විසි්ද වහථිර කරන දී. 
ஆமரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුුල ග  ු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ මූළවනමය්ද 
ඉලත් වුමය්ද  ගු කී ජයලර්ධන මශතළ මුළවනළරූඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்த அகனம, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண 

அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 

        Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES  left the Chair, and  THE HON. LUCKY 

JAYAWARDANA  took the Chair. 
 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ කථහ කයන්න. 

[.බහ. 1.08] 
 

ගු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (மதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ද දින හකඡාඡහට බහජන 

න දේශීඹ අදහඹම් ඳනත් දකටුම්ඳත ම්ඵන්ධදඹන් කථහ 
කයන්න රළබීභ ගළන භහ තුටට ඳත්නහ. විදලේදඹන් යදට් 
නිදවස ධයහඳනඹට  නිදවස දෞඛයඹට අදී ලදඹන් ජනතහ 

දනුදන් ළඹ කයන්න මුදල් දොඹන්න ලය ඈතහභත් ටිනහ 
ඳනත් දකටුම්ඳතක් වළටිඹට තභයි පි දම් ඳනත් දකටුම්ඳත 
දකින්දන්. දම් ඳනත් දකටුම්ඳත භ්න් රළදඵන හයලඹ දකළින්භ 
රළදඵන්දන් යදට් භව ජනතහටයි; යදට් දුගී දුප්ඳත් ජනතහටයි. 

දම් ඳනත් දකටුම්ඳත වයවහ පි කයන්න ඊත්හව කයන්දන් යටට 
ලය ඵදු අදහඹභ නකතු කය ගන්නයි.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඌජු ඵදු වහ ක්ර ඵදු ලදඹන් 

ඵදු අදහඹම් ර්ග දදකක් ිනදඵනහ. ඌජු වහ ක්ර ඵදු අදහඹම් 
ගළන කථහ කයනදකොට අයලඹහනු ය ටර ඵදු අදහඹභ  ඒ 

කිඹන්දන් ඌජු ඵදු අදහඹභ - direct tax - ලදඹන් GDP නදකන් 
දකොඳභණ percentage නකක් ිනදඵනහද කිඹරහ භහ ඵළලුහ. 
ඊදහවයණඹක් ලදඹන්  Maldivesර යලඹඹට 32.9ක් ිනදඵනහ  

භළදල්යලඹහදේ යලඹඹට 25ක් ිනදඵනහ  Thailandර යලඹඹට 24ක් 
ිනදඵනහ  චීනදේ යලඹඹට 22.9ක් ිනදඵනහ  Myanmarර 
යලඹඹට 22.3ක් ිනදඵනහ  Vietnamර යලඹඹට 22.1ක් ිනදඵනහ  
Indiaර යලඹඹට 20ක් ිනදඵනහ  Nepalර යලඹඹට 19.2ක් 

ිනදඵනහ  2015 දප්රේල් භහඹ නවිට රංකහදේ යලඹඹට 13.1ක් 
ිනදඵනහ. නතදකොට දම් region නදකන්භ ඩුභ ඌජු ඵදු 
අදහඹභක් ිනදඵන්දන් රංකහදේයි. නදවභ නම් දම් ඌජු ඵදු 

අදහඹභ තඵහදගන පි නිදවස ධයහඳනඹට විඹදම් කයන්දන් 
දකොදවොභද  නිදවස දෞඛ යඹට විඹදම් කයන්දන් දකොදවොභද?  

දම් අණ්ඩුදේ ප්රිනඳත්ින නු  යට ඹවඳත්  භහර්ගඹකට 

ඹනදකොට  යදට්  භවජනතහ දේ වනහධහය දනුදන් ළඹ 
කයන්න ලය මුදල් දොඹහ ගන්න දනහ.  දභහි ප්රධහන 
අදහඹභක්  දන්දන් ඌජු ඵදු අදහඹභ. විවිධ අදහඹම් ඵදු ර්ග 

ිනදඵනහ.   Corporate income tax නක නළත්නම් භහගම් වහ 
න ඌජු ඵදු අදහඹභ පි දභහිදී  ප්රධහන ලදඹන් ර්ථ  කථනඹ 
කයනහ. භහගම් වහ න ඌජු ඵදු අදහඹභ දළනට ලුත් ඳනත් 

දකටුම්ඳත ඹටදත් ර්ථ කථනඹ කය ිනදඵන්දන්  "taxable 
income" නක ලදඹනුයි. ඒ නු වුරුේදකට මිලිඹන  ඳවකට 
ඩහ  අදහඹභ ඩු දනහ නම්    අදහඹභ මිලිඹන ඳවකට ඩහ 

ළඩි දනහ නම්  අදි ලදඹන් නඹ ර්ථ කථනඹ  කය 
ිනදඵනහ. නදවභ නම්  ින දඵන්දන්  profits  ිනදඵනහ නම් 
දකොදවොභද  ඵදු  නකතු  කයන්දන් කිඹරහයි.  

මරහනහරූඪ  ගරු භන්ත්රිතුභනි  දේශීඹ අදහඹම් 
දදඳහර්තදම්න්තුදේ දත්ත   ගළන කථහ කශහ. දප් දත්ත වළටිඹට 
 ලිඹහඳදිංචි  යහඳහය -  registered companies - ිනදඵන්දන් ස 

දහවක විතය ප්රභහණඹක්. වළඵළයි දම් ලිඹහඳදිංචි යහඳහය ස 
දහදවන් tax files විෘත කය ිනදඵන්දන් යහඳහය වතළිස වඹ 
දහවකයි. දම් යහඳහය වතළිස වඹදහදවනුත් 2017.03.31 ට 

ිනදඵන දත්ත නු  අදහඹම් ඵදු දගන්දන් භහගම් දවඹ දවස 
ටයලඹ වළත්තෆවතයක් විතයයි. දම් යදට්   අදහඹම් ඵදු ලදඹන් 
රුපිඹරක් දවෝ දගන භහගම් ිනදඵන්දන් දවඹ දවස ටයලඹ 

වළත්තෆවතයක් විතයයි නම්   දම්ක වරිද? පි දම් අදහඹභ රඵහ 
ගන්න කයන ක්රභදේදඹ  තුශ  නිඹමිත ඵදු අදහඹභ රඵහ දදනහද  
කිඹන කහයණඹ ිනදඵනහ.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  දම් ඵදු අදහඹභ ගළන 
කිඹනදකොට දප් ගරු  ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ  දඳොතක් 

ඳශ කය ිනදඵනහ. භභ ඵරහදඳොදයොත්තු  වුදණ් නතුභහදේ 
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කථහදන් ඳසදේ භට කථහ කයන්නට රළදඵයිද කිඹහයි.  නමුත් 

නතුභහ කථහ කදශේ නළවළ. නතුභහ  ආවිත් ඈන්න නිහ   නතුභහත්  
නක්ක විහදඹකට ඹන්නත්  නක්ක" ඵදු දඩඹභ" කිඹන දඳොත ගළන  
විග්රවඹක් කයන්න කළභිනයි. නතුභහදේ දම් දඳොත ගළන ඵළලුහභ  
මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  නතුභහට සතුිනන්ත දන්න ඕනෆ. 

දභොකද දම් දඳොත ගළන ඵළලුහභ දඳදනන්දන්   පි දම් ඈදිරිඳත්  
කය ිනදඵන දේශීඹ අදහඹම් ඳනත් දකටුම්ඳතට පිට කයඹක් 
දහරහ   දඵදහ වළය ිනදඵනහ හදගයි.  භභ  නතුභහට සතුිනන්ත 

දනහ.   ආත්තලදඹන්භ  යජඹ වියලන් කශ යුතු දදඹක්.  නතුභහ 
 රසනට දේශීඹ අදහඹම් ඳනත් දකටුම්ඳතට පිටකයඹක් දහරහ 
දඵදහ ින දඵනහ. නතුභහ දම් දඳොදත් දඵොදවොභ රසන විග්රවඹක්  

කයනහ. භභ හිතුහ  භට දම් දඳොත කිඹන්න ිනඹක 
කහරඹක්ත් ඹහවිඹ කිඹහ.  දභොකද  වය ඵය ආින ලිඹහ ිනදඵනහ.  
නතුභහ  දප් ඳහල් කහරදේත් දඵොදවොභ ප්රයලේධ  දේලකදඹක්. 

භහ නම්  නතුභහදගන් ඈදගන ගත්දත් නළවළ. දභොකද  භහ ගණිත 
ංලදඹන් ඈදගන ගත් නිහ. නතුභහදේ දම් දඳොත ඵළලුහභ 
දප්නහ   දම් දඳොදත් යලඹඹකට  නූකට  කි  ට්ටුදන්න  දම් 
දේශීඹ අදහඹම් ඳනත් දකටුම් ඳදතන්   නදවභ පිටින්භ  copy කය 

ිනදඵන ඵ.  ඒත්  නක්කභ භවය පිටුරට ඳයණ  ඳනදතනුත්  
copy කය ිනදඵනහ.  ඒ copy කිමටභ තුශ දම් හදේ දඳොතක් 
හභහනයදඹන්  නක් රැඹකින් හදේ  ලිඹන්න පුළුන්. නභ නිහ 

දම් "ඵදු දඩඹභ" කිඹන දඳොතභ ම්පර්ණ දඵොරුක්. 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි   නතුභහදේ කථහදන්  දම් 
ගළන ඳළවළදිලි කිමටභක් පි ඵරහදඳොදයොත්තු දනහ.  දම් දඳොදත් 
ිනදඵන කහයණහ ගත්තහභ  නතුභහ ංදලෝධන නඹක් ඈදිරිඳත් කය 
ිනදඵනහ.  දම් ංදලෝධන නඹභ copy කයරහ ිනදඵන්දන්. ඒ 

ංදලෝධන නඹටභ  නතුභහ කලින්  දේශීඹ අදහඹම් ඳනදත්  
ිනබුණු  ටික ලුදතන් ආතුශත් කය ිනදඵනහ.  ඒ හදේභ  
හනදේදී  නතුභහ වන් කයනහ    නතුභහට Doctor of 

Philosophy, Beijing Foreign Studies University නදකන් 
රළබුණු  ිකයත්ඹක් ගළන.  ඒ නු නතුභහදේ අචහර්ඹ ඊඳහධිඹ 
වහ දම් දඳොත ඳහවිඡාචි කයනහද කිඹහ දඳොඩ්ඩක් ළක  

යලදතනහ.  නදවභ දනහ  නම් දම් අචහර්ඹ ඊඳහධිඹ රඵහ දදන  
විලසවිදයහර ඹ ම්ඵන්ධදඹන්ද දරොකු ප්රලසනඹක් ිනදඵනහ. දම් 
හදේ copy කය  ලිඹන දඳොත්රට අචහර්ඹ ඊඳහධිඹ දදනහ ද? 

නතුභහ  ඒ ගළන ඊත්තය දදයි කිඹහ භහ ඵරහදඳොදයොත්තු දනහ.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි   ඵදු අදහඹභ -income tax -
ගළන කථහ කයනදකොට  ඳළවළදිලිභ වන් කය ිනදඵනහ  දම් 
දේශීඹ අදහඹම් ඳනත් දකටුම්ඳතට නු  ර්ඹක අදහඹභ  
වළටිඹට  රක් 12 ක් දක්හ දහඹම් ඵේදදන් නිදවස කය  ිනදඵන 

ඵ.  ඒ කිඹන්දන්  මුලින් රක් ඳවක් ව රක් වතක් ලදඹන්  
රක් 12ක ඵදු වන රඵහ දී  ිනදඵනහ  අදහඹම් ඊඳදන  
දකදනකුට.  

ඒ කිඹන්දන් භහඹකට රුපිඹල් රක්ඹක අදහඹභක් රඵන 
දකදනකුට අදහඹම් ඵදු දගවිඹ යුතු න්දන් නළවළ. නදවභ නම්  ඒ 
පුේගරඹහ අදහඹම් ඵදු දගවිඹ යුතු න්දන් තභන් රඵන රුපිඹල් 
රක්ඹට භතය ඊඳඹන මුදරටයි. පි හිතමු  නිහ කුලිඹට 
දීදභන්  දනත් අදහඹම් භහර්ගඹකින් අදී ලදඹන් නකතු කයන 
මුදල්ලින් රහබඹක් රඵනහ නම්  ඒ රහබඹට ඳභණයි taxable 
න්දන්. භන්ත්රීරු වළටිඹට ඳත් tax නකක් දගනහ. ඒ PAYE 
tax නක. දම් PAYE tax නක භහ ගණනඹ කශහ. දගෝසතු භහදේ 
භදේ ළටුඳට නු භහඹකට භහත් රුපිඹල් 16 425ක ඵේදක් -tax 
නකක්- දගනහ. නදවභ නම්  ඳහර්ලිදම්න්තු භන්ත්රීරු 
225දදනහභ ඵදු දගන පුේගරදඹෝ. නභ නිහ පි වළදභෝටභ tax 
file නකක් ින යඹ යුතුඹ කිඹරහයි භහ හිතන්දන්. භහත් ගිඹ ිනදේ 
tax file නකක් open කශහ. දම් යදට් ඵදු දගන ජනතහ වළටිඹට 
දම් යදට් යලටින පි වළදභෝටභ පුළුන්  තභන්දේ tax file නක 
open කයන්න. නමුත්  ඳහර්ලිදම්න්තු භන්ත්රීරුන්දගන් ඵදු නකතු 
කිමටභ ම්පර්ණ block නකක් විධිඹටයි දේශීඹ අදහඹම් 

දදඳහර්තදම්න්තුට දඹොමු කයන්දන් කිඹරහ භට දළනගන්න 
රළබුණහ. භහ හිතන්දන් දම්ක ළයදියි. දම්ක ඒ ඒ භන්ත්රීයඹහදේ 
tax file නදක් PAYE tax නක විධිඹට ඹහ යුතුයි. දම් ක්රභඹ 
නිළයදි කශ යුතුයි කිඹරහ දේශීඹ අදහඹම් දදඳහර්තදම්න්තුදේ 
නිරධහරි භවත්රුන්දගන් භහ ඈල්රහ යලටිනහ.  

ඵදු අදහඹම් රඵහ ගන්නහ ක්රභඹ නු -පි නභ විසතය දොඹහ 
ඵළලුහ.-  දළනට income tax files 120 000ක් තභයි register 

දරහ ිනදඵන්දන්. 2016දී ඒ දගොල්රන් 99 000ක් return කයරහ 
ිනදඵනහ. 2016දී income tax රුපිඹරක් වරි දගහ ිනදඵන්දන් 
37 329ක් ඳභණයි. නදවභ නම්  දම් ක්රභදේදඹ තුශ විලහර 

ළරැේදක් ිනදඵනහ. මිලිඹන 23ක ජනගවනඹක් ඈන්න යටක 
income tax files ිනදඵන්දන් 120 000යි නම්  ඳට ප්රලසනහර්ථඹක් 
ඳළන න්නහ. 1500cc හවන දකොඳභණ ප්රභහණඹක් රංකහදේ 

ධහනඹ නහද කිඹරහ පි දකිනහ. ඊදහවයණඹක් විධිඹට 
රුපිඹල් 10 000කට ළඩි telephone bill නකක් නන ඹ දම් යදට් 
දකොඳභණ ඈන්නහද? දම් අදී කහයණහ කහයණහ වළටිඹට ගත්තහභ 
ඵදු රළදඵන; අදහඹම් රළදඵන ක්රභදේදදේ විලහර යදක්  විලහර 

යලදුයක් ිනදඵන ඵ ඳට දඳදනනහ. දභන්න දම් යලදුය ගළන 
කල්ඳනහ කයරහ තභයි දේශීඹ අදහඹම් ඳනත් දකටුම්ඳත ඈදිරිඳත් 
කයරහ කලින් ිනබුණු ංකීර්ණ ක්රභදේදඹ දඵොදවොභ යර කයරහ 

ිනදඵන්දන්. 

ජනතහ විමුක්ින දඳයමුදණ් භදේ හිතත් සුනිල් වඳුන්දනත්ින 
භන්ත්රීතුභහ විලහර දචෝදනහක් කශහ. වළඵළයි  ඒහ දචෝදනහ 

දනොදයි  දම් ඔක්දකෝභ ඳට්ටඳල් දඵොරු. නතුභහ චිත්රඳට 
නිසඳහදකදඹෝ ව නහටය නිසඳහදකදඹෝ ගළන වන් කශහ. 
නතුභහ කරුණු ගත්දත් 2009 ංක 19 දයන දේශීඹ අදහඹම් 

(ංදලෝධන) ඳනිනන්. නභ ඳනත නු 2009 දප්රේල් භ 1 න 
දින දවෝ නදිනට ඳසු අයම්බ න ඹම් තක්දේරු ර්ඹක් වහ 
ඹම් තළනළත්තකු වියලන් ඹම් නහටයඹක් නිසඳහදනඹ කිමටදභන් 

ඊඳචිත ව ද නභ නහටයඹ ඳශමු යට භවජනතහ දත යඟ 
දළක්වීදම් දින යලට අයම්බ න වුරුදු නකක කහරඹක් වහ  ඒ 
තළනළත්තහදේ රහබ ව අදහඹදභන් වරි ඩක් නිදවස කයනහ. 
නමුත්  දළන් දම් දේශීඹ අදහඹම් ඳනත් දකටුම්ඳත භ්න් නභ 

ංදලෝධනඹ ඈත් කයනහ. දළන් දම් කියල දදඹක් රකන්දන් 
නළවළ. නතදකොට දභළනි නිසඳහදකඹන්ට ඵදු ගවන්දන් 
දකොදවොභද? දභොකද  දම්ක භටත් දහශ නහ. භහත් චිත්රඳටි ව 

නහටය නිසඳහදකදඹකු දර කටයුතු කයනහ. භභ "දොක්රටීස" 
කිඹරහ නහටයඹක් නිසඳහදනඹ කශහ. භභ ඒදකන් කියලභ රහබඹක් 
රළබුදේ නළවළ. ත films දදකක් භහ නිසඳහදනඹ කශහ. 

ඒහදඹනුත් රහබඹක් රළබුදේ නළවළ. කරහකරුදෝ දම් දඩඹට හු 
දනහද කිඹන ප්රලසනඹ ිනදඵනහ. භහත් දම් ගළන දවේහ. මුදල් 
භහතයහංලදේ දල්කම්තුභහ ආතුළු නිරධහරින්දගන් භභ දම් 

ම්ඵන්ධදඹන් වරහ ඵළලුහ. ඊදහවයණඹකට භභ නහටයඹක් 
නිසඳහදනඹ කශහ කිඹරහ හිතමු. භට නභ නහටය නිසඳහදනඹ 
කයන්න රුපිඹල් මිලිඹන දදකක මුදරක් ළඹ වුණහඹ කිඹරහ පි 
හිතමු. දම් රුපිඹල් මිලිඹන දදකක මුදර ළඹ කයරහ දම් නහටය 

නිසඳහදනඹ කයරහ ඳශමුදනි වුරුේද ආතුශත භට දම් රුපිඹල් 
මිලිඹන දදක පිඹහ ගන්න රළබුදණ් නළත්නම්  භභ කියලභ දඩඹක්  
නදවභත් නළත්නම් ඵේදක් දගන්න ලය නළවළ. භදේ  නහටය 

වහ ළඹ ව රුපිඹල් මිලිඹන දදකක මුදර රඵහ ගත්තහට ඳසදේ 
භභ ඳශමුදනි වුරුේදේ රහබඹ දර නදවභ නළත්නම් අදහඹභ 
දර රුපිඹල් මිලිඹන තුනක් රඵහ ගත්තහ නම්  ඔන්න භට 

රුපිඹල් මිලිඹනඹක රහබඹක් ිනදඵනහ. දභන්න දම් රහබදඹන් 
යලඹඹට 14ක් තභයි ඵේද වළටිඹට ඹ කයන්දන්. ඒක හධහයණයි 
දන්? භභ රහබ රඵනහ නම්  ඒදකන් දකොටක් යජඹට අදහඹම් 

ඵදු දර රඵහ දදන්න භට යුතුකභක් ිනදඵනහ. දම්ක තභයි දම් 
කිඹන්දන්. නභ නිහ දම් යදට් කරහකරුන්ට භභ ඳළවළදිලි 
ප්රකහල කයන්දන්  දම් යජඹ කියලභ දරහක කරහකරුන් 

 ඵේදකට ඹටත් කයන්දන් නළවළයි කිඹරහයි.  
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

ඹම් නිර්භහණඹකින් දවෝ නිසඳහදනඹකින් රහබ රඵනහ නම්  
න්න  ඒ රහබදඹන් තභයි ඵේදක් ඹ කයන්දන්. ඔඵතුභන්රහ දම් 
කහයණඹ භතක ිනඹහගන්න. දප් ඊගත් භවය භන්ත්රීරු දම් 

රහබඹයි  අදහඹභයි කිඹන දදක ඳටරහ දගන ිනදඵනහ. යලඹඹට 
14ක් ගන්දන් අදහඹමින් දනොදයි. ුනේධ ව රහබදඹන් යලඹඹට 
14ක් ඹ කයනහ කිඹන නකයි දම් ඳනත් දකටුම්ඳදත් වන්  

න්දන්. නභ නිහ ඔඵතුභන්රහ ඵදු ඹ කිමටභ ඳටරහ ගන්න නඳහ. 
රළදඵන රහබදඹන් තභයි ඵදු ඹ කයන්දන්. කියලභ දරහක 
අදහඹභට ඵදු ඹ කයන්දන් නළවළ. රළදඵන රහබඹට තභයි ඵදු ඹ 

කයන්දන්. නඹ දම් ඳනත් දකටුම්ඳදත් වළභ තළනභ ඳළවළදිලිභ 
වන් දනහ. ඒ ගළන දම් යලඹලුදදනහභ වරිඹහකහය දළනුත් 
විඹ යුතුඹ කිඹහ භහ හිතනහ.  

දේශීඹ අදහඹම් දදඳහර්තදම්න්තු ම්පර්ණදඹන් 
ප්රිනුවගතකයණ ළඩටවනක් දළනටභත් ක්රිඹහත්භක දනහ. 
ඔඵතුභන්රහ දම් චනඹ ළරැදිඹට ටවහ ගන්න නඳහ. 
දඳෞේගලීකයණඹත්  දනත් දදඹක්ත් දනොදයි දම් යලේධ 

න්දන්. ඳරිගණක ජහර ඳේධිනඹකට නකතු කයරහ  දළනට ඳහවිඡාචි 
කයන RAMIS වයවහ යලඹලුභ අඹතන ටික නකතු කයනහ. 
ඳහර්ලිදම්න්තුදේ Public Finance Committee නදක්දි ඳ දම් 

ගළන හකඡාඡහ කශහ. අඹතන 35ක් විතය කළරහ වළභ භහඹකභ 
ඳ රැස දනහ.  දප් target නක; ඳට දළනට ිනදඵන direct tax 
නක න යලඹඹට 13  යලඹඹට 40 දක්හ ළඩි කයගන්දන් 

දකොදවොභද කිඹන නකයි ඳ ට ිනදඵන භිදඹෝගඹ. දශ ලදඹන් 
දභඹ දදගුණඹකට ඩහ ළඩි කයගන්න ඕනෆ. නදවභ ළඩි 
කයගන්දන් දකොදවොභද කිඹන ප්රලසනඹයි ඳට ිනදඵන්දන්.  

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  කහරඹ හනයි. ඔඵතුභහ විනහඩි 14ක් 
කථහ කශහ.  

 

ගු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (மதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
භට අනන්ද කුභහයයලරි භන්ත්රීතුභහදේ දරහත් රළබුණහ  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. 

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ඔේ  රළබුණහ. ඒ දරහත් යදගන තභයි ඔඵතුභහ කථහ 
කදශේ. 

 
ගු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (மதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

භට ත විනහඩිඹක් දදන්න.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  හන ලදඹන් භභ දම් 

කහයණඹත් කිඹන්න ඕනෆ. ඵදු නකතු කිමටභ තුශ දළනට යලේධ න 
දදඹක් ඳ දකිනහ. ඒක තභයි  යදට් ජදයරු ව මටතීඥරු 
ළනි ඹ ආත්තටභ ඵදු දගනහද කිඹන නක. භභ ඊදහවයණඹක් 
කිඹන්නම්. ගම්ඳව Doctor දකදනක් ඈන්නහ. නඹහදේ 

electricity bill නක විතයක් වුරුේදකට Rs. 2.4 million දනහ.  
ඵරන්න  රක් 24ක විදුලි  යරක් දගන දදොසතය භවත්භදඹක්. 
නඹහ Nissan X-Trail  හවනඹක් ඳහවිඡාචි කයනහ නම්  මීගමුදේ 

තට්ටු තුනක දගඹක් ිනදඵනහ නම්  ත තළනක තට්ටු දදකක 

දගඹක් ිනදඵනහ නම් නළනි ඹදගන් ඵදු ඹ දනොකයන්දන් 

ආයි? දභළනි ෘත්ිනකදඹෝ යලඹලු දදනහභ අදහඹම් ඵදු රඵහදිඹ 
යුතු දනහ. දම් යදට් ජනතහට ඳ ඳළවළදිලි ප්රකහල කයන්න 
ඕනෆ  පි කමිටු වයවහ ංදලෝධනඹක් ඈදිරිඳත් කශ ඵ. Tax 
දගේත් නළතත්  වුරුදු 18ට ළඩි යලඹලුදදනහටභ tax file නකක් 

හිමි විඹ යුතුයි. ඒක ආත්තටභ දඵොදවොභ යර විධිඹට කයන්න 
පුළුන්. දප් ජහිනක වළඳුනුම්ඳත් ංකඹත් නක්ක automatic 
විධිඹට tax number නකක් වදන්න. නදවභ වුදණොත් වරි 

දරදවයලයි. වළදභෝභ register  දන්න ඕනෆ නළවළ. නතදකොට 
දේශීඹ අදහඹම් දදඳහර්තදම්න්තුදේ දප් tax number නකක් 
ිනදඵනහ. පි tax දගනදකොට ඒ tax file නක ඈදබ්භ රළවළසින 

දරහ ිනදඹන්දන්. දම් විධිදේ system නකක් ආවිත්  ඳරිගණක 
ජහරගත කිමටභ තුශ;  යර දේිකඹ අදහඹම් ඳනදත් ක්රභදේදඹ තුශ 
දම් කටයුතු කයගන්න ඳට වළකිඹහ ිනදඵනහ. මුදල් යහජය 

ආභිනතුභහ දම් ගරු බහදේ දළන් ඈන්න නිහ  නතුභහ ඳරිගණක 
ගළනත් දන්නහ නිහ භභ නතුභහදගන් දභන්න දම් ඈල්ලීභ කයන්න 
කළභළිනයි. දම්  වළභදදනහටභ ඳවසු දන්න ඳට දම් විසතයඹ 
ිනදඵන යර "App" නකක් වදහ දදන්න පුළුන්; භට රළදඵන 

අදහඹභත් නක්ක  භට රළදඵන රහබත් නක්ක භභ  දම් යටට දකොයි 
තයම් tax නකක් දගන්න ඕනෆද  අදහඹම් ඵදු දගන්න ඕනෆද 
කිඹහ calculate කයගන්න. නදවභ වුදණොත්  දම් යටට 

වරිඹහකහය රළ යඹ යුතු අදහඹම් ඵදු ටික ඈතහභ යර ක්රභඹක් 
ඔසදේ නකතු කයදගන  2020 න විට ෘජු අදහඹම් ඵේද -Direct 
Tax නක-  යලඹඹට 40කට ළඩි කය ගළමටදම් දප් target නකට 

ඹන්න පුළුන්. නතදකොට නිදවස ධයහඳනඹ අයක්හ කයරහ  
නිදවස දෞඛය දේහ අයක්හ කයරහ ජනතහට ලය යලඹලුභ 
සුඵහධන කටයුතු කයන්න දම් tax නක වයවහ ඳට වළකිඹහ 

රළදඵනහ.  න්න ඒ කටයුත්ත නිහර්ඹදඹන්භ ඈටු කය ගන්න 
රළදඵන විධිදේ ඈතහභ ටිනහ අකර්ණීඹ ඳනත් දකටුම්ඳතක් 
තභයි ද ඈදිරිඳත් කය ිනදඵන්දන්. භභ මුලින් කිේහ හදේ  

අයලඹහදේ දප් කරහඳදේ යටර ළඩිභ direct tax නක නකතු 
කයන යට ඵට දප් යට ඳරිර්තනඹ කයගන්න දම් ඳනත වයවහ 
ඳට පුළුන්කභ රළදඵනහ.  

දඵොදවොභ සතුිනයි.  
 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දඵොදවොභ සතුිනයි.  

මීශඟට  ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භට දකොඳභණ දරහක් 
ිනදඵනහද කිඹහ ප්රථභදඹන්භ දළනගන්න කළභළිනයි.  
  

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට විනහඩි 30ක් ිනදඵනහ.  

 
[.බහ. 1.25] 
 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  දප් ගරු ඊගත් 
භවහචහර්ඹතුභහ දේශීඹ අදහඹම් ඳනත් දකටුම්ඳත පිළිඵ කරුණු 
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[ගරු (භවහචහර්ඹ) අුන භහයයලංව භවතහ] 
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දළක්වීදම්දී ප්රථභදඹන්භ වන් කශහ  භහ වියලන් ලිඹහ ඳශ කයන 

රද "ඵදු දඩඹභ" නභළින කෘිනඹ දේශීඹ අදහඹම් ඳනත වහ 
ම්ඵන්ධ නකක්ඹ  නඹ ිනදඵන නකක් ම්පර්ණදඹන්භ  දකොපි 
කිමටභක්ඹ කිඹරහ. භභ නතුභහට කිඹන්න ඕනෆ  නඹ භහ ලිය 
ඳශමුන කෘිනඹ දනොන ඵ. නඹ භහ ලිය 42න කෘිනඹ. භහ 

විලසවිදයහරදේ බයන්තය ිකයඹකු යලටි ධිදේ යලට 
විඹහනුඵේධ විවිධ ඳත දඳොත ලිඹහ ිනදඵන  ඒ විඹඹ පිළිඵ 
ප්රහභහණික දඵෝධඹක් ිනදඵන දකදනක්. නතුභහ ගණිත ංලඹ  

ඳරිගණක ංලඹ පිළිඵ භවහචහර්ඹයදඹක් ඵ කිේහ. නමුත් 
අර්ිකක විදයහ කිඹන්දන් භභ දඳො (හභහනය දඳශ) 
විබහගඹටත් විඹඹක් දර වදහයපු  දඳො (ඊස දඳශ) 

විබහගඹටත් විඹඹක් දර වදහයපු  විලසවිදයහරඹ තුශදීත් ඈදගන 
ගත්ත  විලසවිදයහරදඹන් පිටතදීත් ඈදගන ගත්ත  තභත් ඈදගන 
ගන්නහ විඹඹක්. දභොකද  දප් ජීවිතරට ළදගත් න  දම් 

ඳහර්ලිදම්න්තුට ළදගත් න ව ඵයඳතශ දර දනසකම්රට 
බහජන න අර්ිකක විදයහ නභළින දම් විඹඹ දරෝකදේ ිනදඵන 
භහජ විදයහන් තය රැජින දර තභයි ළරදකන්දන්.  

චීන යදට් යහජය නහඹකඹන් ළඩි දදදනක් ධයහඳනඹ රඵහ 

ිනදඵන විලසවිදයහරඹ තභයි Beijing Foreign Studies 

University නක. ඒ විලසවිදයහරදඹන් දප් යදට් දදදදදනකුට 

ිකයත් රඵහ දුන්නහ  අචහර්ඹ ඊඳහධිඹ වහ. ඈන් නක් දකදනක් 

තභයි භභ. ඳහර්ලිදම්න්තු භන්ත්රීයදඹක් ලදඹන් දනොදයි  

ඵන්දුර ගුණර්ධන ලදඹන් භට නක ිකයත්ඹක් රළබුණහ. 

දනක් ිකයත්ඹ විදේල කටයුතු භහතයහංලදේ හිටපු 

දල්කම්යදඹක් න මුණුගභ භවත්භඹහට රළබුණහ. භට 

ඳළරුණු ඳර්දේණ කහර්ඹඹ තභයි 1952 චීන-රංකහ යඵර්-වල් 

ගිවිසුදභන් ඳසු ශ්රී රංකහ වහ චීනඹ තය ඳළළින දදශ  අර්ිකක 

ම්ඵන්ධතහ පිළිඵ ඳර්දේණහත්භක නිඵන්ධනඹක් කිමටභ. ඒ 

වහ ඒ විලසවිදයහරදේ භහදේ භවහචහර්ඹරු තුන් දදදනක් දභහි 

ඳළමිණිඹහ  භභ ඒ බීජිං විලසවිදයහරඹට ගිඹහභ  ඔවුන් හදහ දුන් 

ක්රභඹ තුශ ඒ ඳර්දේණ නිඵන්ධනඹ දම් න විට නිභ කයරහ 

ිනදඵනහ. නඹ දළන් චීන බහහට ඳරිර්තනඹ කයමින් ිනදඵනහ. 

නතුභහ නඹ දඵොදවොභ යර දර යදගන ඒකට දහශ දඳොතක් 

ලිේහද කිඹරහ වපු නක ගළන භභ කනගහටු දනහ. දම් 

ඳහර්ලිදම්න්තුදේ ඈන්න භවජන නිදඹෝජිතදඹකුට නළනි 

ජහතයන්තය විලසවිදයහරඹකින් ිකයත්ඹක් රළබීභ පිළිඵ යටක් 

ලදඹන් අඩම්ඵය දන්න ඕනෆ. ඒ වහ ඳර්දේණඹක් 

කයන්න ඒ යදටන් මුදල් රළදඵනහ නම්  ඒ ඳර්දේණඹ කයරහ 

ඈය වුණහට ඳසදේ ඒක ගඹ කයරහ  viva නදකන් ඳසදේ 

අචහර්ඹ ඊඳහධිඹක් රළදඵනහ නම්  ඒක දම් ඳහර්ලිදම්න්තුට 

අඩම්ඵයඹක් මික් දගෞයඹක් දනොන ඵ භහ නතුභහට 

කිඹන්න කළභළිනයි. 

 
ගු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (மதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ නළනි නිළයදි කිමටභක් කයනහ 

නම් භභ නඹ පිළිගන්නහ. නමුත් දම් දඳොදත් පිටු ඳට නළන්නක් 

දළමීභ තුශ ඔඵතුභහදේ අචහර්ඹ ඊඳහධිඹ නිඵන්ධනඹක්ද කිඹන 

වළඟීභ ඳට ආින දනහ. ඒකයි භභ නදවභ කිේදේ. දම්දකන් 

ළයදි ර්ථ කථනඹක් දනහ. දම් දඳොත ගළන වළදඟන ඒ ළයදි 

ර්ථ කථනඹ ගළනයි භභ කිේදේ.  

 
ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

භභ පිළිගන්නහ. ඕනෆ දකදනකුට- 

ගු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (மதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ඒ කිඹන්දන් ඔඵතුභහ ක්ර පිළිගන්නහ  දම් දඳොත ඒකට 

යිින දන්දන් නළවළ කිඹරහ? 
 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ක්ර දනොදයි  ඌජු පිළිගන්නහ.  
 

ගු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (மதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ඒ හදේභ පිළිගන්නහ  දම්ක දකොපි කයපු දඳොතක්ඹ කිඹන 

නක? 
 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

විලසවිදයහරඹකින් භට ිකයත්ඹක් දදනදකොට ඒ 

විලසවිදයහරඹ ිකයත්ඹ දීභ වහ ඵරන්දන්  දභොකක්ද ිනදඵන 
සුදුසුකභ කිඹරහ දන්. 

 
ගු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (மதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ඒ රළබුණු ිකයත්ඹ පිළිඵ භභ ඔඵතුභහට වද ඳත්දරන්භ 

සුඵ ඳතනහ. දභොකද  අචහර්ඹ ඊඳහධිඹ වදහයපු දකදනක් විධිඹට 

ඒ පිළිඵ භහ න්දතෝ නහ. දම් ඳහර්ලිදම්න්තුදන් ඒ හදේ 
ඊඳහධිධහරින් ළඩි ළඩිදඹන්  යහි විඹ යුතුයි. ඒ ගළන හද විහදඹක් 
නළවළ. ඒ ගළන භභ ඔඵතුභහට සුඵ ඳතනහ. නමුත් භභ කිේදේ  දම් 

දඳොත දහශ කය ගළමටභ ළයදියි කිඹන නකයි.  

 
ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔේ. දම් දඳොත දහශ නළවළ. ඒක දහශ දන්දන් ඳට. 
ඳහර්ලිදම්න්තුට  යටට ව ඵදු විඹඹ පිළිඵ වදහයන 

විදයහර්ථඹන්ට. භභ දම් දඳොදත් දඳයදදන්ත් ඒ ගළන ලිඹහ 
ිනදඵනහ. මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  දම් ඳනත් දකටුම්ඳත 
ඈදිරිඳත් කිමටභට දඳය රංකහදේ ඵදු ඹ කදශේ 2006 ංක 10 දයන 
දේශීඹ අදහඹම් ඳනත ඹටදත්යි.  

දේශීඹ අදහඹම් ඳනත විලහර කෘිනඹක්. නභ කෘිනඹ යජදේ 
මුද්රණ දදඳහර්තදම්න්තු වියලන් මුද්රණඹ කයරහ  දශවි කයන මිර 
රුපිඹල් 1 000යි. නභ ඳනත ම්පර්ණදඹන් නළින දරහ  දළන් ඒ 

දනුට ලුත් ඳනතක් නනහ. ඈදිරිදේදී දම් යදට් යලඹලුභ 
ංලර ඳහවිඡාචි දන්දන් ද දම් ඳහර්ලිදම්න්තුදන් ම්භත න 
ඳනත් දකටුම්ඳත. කියලදකු දන්දන් නළවළ  දඳය ඳනදත් ිනබුණ 

දේ දභොනහද කිඹරහ. නභ ඳනදත් ිනබුණ යලඹලු දේ ඳට ළදගත් 
නළවළ. ඳනදත් නක්තයහ ඳරිඡාදේදඹක් තභයි ඳට ළදගත්. ඒ 
තුන්න ඳරි ඡාදේදඹ. තුන්න ඳරිඡාදේදදේ තභයි ඵදු වන 

පිළිඵ වන් කය ිනබුදණ්. ඵදු වන පිළිඵ වන් කයපු 
ඳරිඡාදේදදේ පිටු 44ක් පුයහටභ දම් යදට් කෘ ක කර්භහන්තඹට  
කර්භහන්තරට  යහඹකඹන්ට  ඳනඹනකරුන්ට  විදේල 

විනිභඹ ඊඳඹන්නන්ට  කරහකරුන්ට  ෘත්ිනකඹන්ට  දේහ 
නියුක්ිනකඹන්ට අදී විවිධ ඳහර්ලසරට රඵහ දදන යහජය මරය 
නුග්රවඹන් වහ ඵදු හනුඵරඹන්  ඵදු වන විලහර ප්රභහණඹක් 
න්තර්ගත කයරහ ිනදඵනහ. ඒ පිටු 44 ිනබුණු ටික දින් ඳසදේ 

දප් යදට් ඈිනවහදේ දකොටක් විතයයි. කවුරුත් දන්දන් 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

නළවළ. ඒ නිහ තභයි ඒ යලඹල්රභ භභ දම් දඳොතට ආතුශත් කයනු 
රළබුදේ. දළන් ඕනෆභ දකදනකුට විවිධ කට කථහ කිඹන්දන් 
නළතු  වල් දදේ භළණික් කර්භහන්තඹට දීරහ ිනබුණු වන 

දභොනහද  සුළු වහ භධය ඳරිභහණ කර්භහන්තරට දීරහ ිනබුණු 
වන දභොනහද  යලනභහ කර්භහන්තඹට දීරහ ිනබුණු වන 
දභොනහද  නහටයකයණඹට නදවභ නළත්නම් ග්රන්ථකයණඹට දීරහ 

ිනබුණු වන දභොනහද  දේක ර්ථ හධක යමුදරට දීරහ 
ිනබුණු වන දභොනහද කිඹරහ දළන ගන්න නිලසචිත ලදඹන්භ 
ිනබුණු වන දභොනහද කිඹන නක ඈතහ ඳළවළදිලි ිනදඵනහ. 

ඕනෆ දක ඒ ගළන තර්ක කයන්න භභ දම් කෘිනදේ ඒහ වන් 
කය ිනදඵනහ. ඒ වහ තභයි දම් කෘිනඹ කයරහ ිනදඵන්දන්.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඳනදත් ඒ පිටු 44 ඈත් 

වුණහභ -දම් යලඹලුභ වන ඈත් කශහභ- දම් ලුත් ඳනත ඹටදත් 
නිලසචිත ලදඹන් කිඹරහ නළත්නම් කුභන මටිනඹක  දකොයි 
අකහයඹකට වනඹ ිනබුණත් ඒ කියලභ වනඹක් රළදඵන්දන් 
නළවළ. පි මුදල් භහතයහංලඹට ගිහිල්රහ භංගර භයවීය මුදල් 

භහතයතුභහත්  මුදල් යහජය භහතයතුභහත් භඟ හකඡාඡහ කයරහ 
ඒ ඵ කිේහ. දම් ඈදිරිඳත් කය ිනදඵන දේශීඹ අදහඹම් ඳනත් 
දකටුම්ඳදත් 9. (2) ඊඳ ගන්ිනඹ  භභ කිඹන්න කළභළිනයි. නහි 

දභදේ වන් නහ: 

"ඹම් මටිනඹක ඳටවළනි කුභක් වන් වු ද  දම් ඳනත භ්න් විධිවිධහන 
රහ ආින ඳරිදි වළය ඹම් තළනළත්තකු දවෝ ඹම් මුදල් ප්රභහණඹක් දම් 

ඳනත භ්න් ඳනනු රඵන ඵේදදන් නිදවස කිමටභට විධිවිධහන රසනු 

දනොරළ යඹ යුතු  තය  දම් ඳනත දහශ වීභ දකදයහි ඵරඳහන දවෝ දම් 

ඳනත දහශ වීභ දකදයහි ඵරඳෆභ යමුණු දකොට ගත් ඹම් ගිවිසුභකට 

ආතුශත් දනොවිඹ යුතු ඹ."  

භභ "ඵදු දඩඹභ" කෘිනදේ 60 පිටුදේ ඳළවළදිලි වන් කයරහ 
ිනදඵනහ. දම් ලුත් ඳනත් දකටුම්ඳදත් 9. (2) ඊඳ ගන්ිනදේ 
කිඹනහ  "කය මටිනඹක කුභන කරුණක් ඳටවළනි වන් 

වුණත් ඳනදත් නිලසචිත ලදඹන් කිඹරහ නළත්නම් වනඹක් නම් 
රළදඵනදන් නළවළ" කිඹරහ. ඊදහවයණඹක් දර ගනිමු  ශ්රී රංකහ 
අදඹෝජන ප්රර්ධන භණ්ඩරදේ - BOI - ගිවිසුභක් ිනදඵනහ. 
නදවභ නළත්නම් Port City නකට තමුන්නහන්දේරහ ලුදතන් 

ගිවිසුභක් ආින කය ගන්නහ. නදවභත් නළත්නම්  දනත් 
යහඳෘිනඹකට දේශීඹ දවෝ විදේශීඹ ඵදු වනඹක් රඵහ දදනහ 
කිඹරහ ගිවිසුභක් ආින කය ගන්නහ. නදර ගිවිසුම් ත්න් 

කශහට ඵදු මටිනඹ ඈසයවහට ගිඹහභ  කය මටිනඹක දභඹට 
ඳටවළනි කුභක් වන් වුණත් ඒ ඵදු නිදව රළදඵන්දන් නළවළ. 
ඒක තභයි ිනදඵන ප්රලසනඹ. නභ නිහ තභයි පි ඊත්හව කදශේ 

ංදලෝධන ඈදිරිඳත් කයරහ  ඵදු වන රළදඵන ඳහර්ලස ටික දම් 
ඳනත් දකටුම්ඳතට ආතුළු කයන්න. දභොනහද නිදවස?  

දේක ර්ථහධක යමුදර තභයි  දප් යදට් ිනදඵන විලහරභ 
යමුදර. දේය  දේක දදඳහර්ලසඹභ දහඹක  න දවඩිඹ ඊරුභඹ 
තභයි දේක ර්ථ හධක යමුදර. දම් දේක ර්ථහධක 

යමුදර ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු වියලන් තභයි ඳරිඳහරනඹ කයන්දන්. 
නහි මුදල් යජදේ සුරැකුම්ඳත්ර අදඹෝජනඹ කයනහ. ඒ තුළින් 
රළදඵන රහ බදඹන් යලඹඹට 10ක හධහයණ ප්රිනලතඹක් ගන්නහ; 

යලඹඹට 10ක් යජඹ ඵදු ලදඹන් ගන්නහ. 

දේකඹන්ට යලඹඹට 90ක්  ප්රිනරහබ ලදඹන් රළදඵනහ. ඒක 

යලඹඹට 14 දක්හ ළඩි දරහ  වතයක් ළඩිපුය භංදකොල්ර කනහ. 
පි කිේදේ  ඒක කයන්න නඳහ කිඹරහයි. දභොකද  දළන් දේකඹහට 
රළදඵන්න ිනදඵන මුදදරන් හධහයණ මුදරක් ගන්නහ. දම් 

යමුදර ම්ඵන්ධදඹන් විලහර ප්රලසනඹක් ආින වුණහ දන්. දප් 
රංකහ ඈිනවහදේ යලදු වුණු විලහරතභ මුදල් භංදකොල්රඹ න භව 
දල් භව ඵළංකුදේ ආින වුණු භවහ මුදල් භංදකොල්රදේදී දේක 

ර්ථ හධක යමුදරත් භංදකොල්ර කෆහ. දභදවභ කිඹන්දන් භභ 
දනොදයි  ශ්රී රංකහ භව ඵළංකුදේ හිටපු නිදඹෝජය ධිඳින අචහර්ඹ 

ඩබ්ලිේ.ඒ. විදේර්ධන භවතහයි. භව ඵළංකුදේ භවහ භංදකොල්රඹ 

යලේධ වුණු සථහදේදී යනිල් වික්රභයලංව ග්රහභහතයතුභහ ඳත් කශ 
ත්රිපුේගර කමිටුදේ ඊඳදේලක දර ඳත් කදශේ ශ්රී රංකහ භව 
ඵළංකුදේ හිටපු නිදඹෝජය ධිඳින ඩබ්ලිේ.ඒ. විදේර්ධන භවතහයි. 
නතුභහ දකොමිභ ඈදිරිඹට ගිහින් කිඹන රද  කරුණු 2017 දප්රේල් 

28 යලකුයහදහ "භේ යභ" පුත් ඳදත් දභදේ වන් නහ: 

 "භව ඵළංකුටත්  යටටත් කශ ඳයහධඹට ර්ජුන් ඳත් කශ ඳහරකඹන් 
ගකි යුතුයි" 

"ඵළඳුම්කය භගඩිදඹන් යටටත් අර්ිකකඹටත් යලදු ව ඳහඩු පිරිභළයලඹ 

දනොවළකියි" 

" ර්ජුන් භදවේන්ද්රන් ඵෆනහදේ භහගදභන් ළඩි  දඳොලිඹට ගත්දත් ඩු 

දඳොලිඹට ගත වළකි ින යඹදීයි" 

"යටට යලදුව ඵයඳතශ ඳහඩු ගකි යුත්තන්දගන් ඹකය ගත යුතුයි" 

"ර්ථහධකදේ රුපිඹල් දකෝටි 100කුත් ඵළඳුම්කය භගඩිදඹන් ක්ඹ 

දරහ" 

" භව ඵළංකු ධිඳිනකභට ඳත් කශ යුත්දත් දවංචයිඹන් දනොදේ: 

සුදුසකුභ ඳභණයි"   

2017 දප්රේල් 28 යලකුයහදහ "භේ යභ" පුත් ඳත් හර්තහ භභ  

වභළගත* කයනහ.   

ර්ථ ලහසත්රඥදඹක්  න  යදට් දඳොදුදේ පිළිගන්න  
ගභළිනතුභහ ඳත්කශ ත්රිපුේගර කමිටුදේ ඊඳදේලකයදඹක් දර 
කටයුතු කයන්නට කිය  ශ්රී රංකහ භව ඵළංකුදේ හිටපු නිදඹෝජය 
ධිඳින විදේර්ධන භවතහ ඳළවළදිලි කිඹනහ ර්ථ හධක 

යමුදදල් දකෝටි 100කටත් ගළහුහඹ කිඹරහ. පි දනොදයි 
කිඹන්දන්. ඒ විඹ පිළිඵ ප්රහභහණික දඵෝධඹක් ිනදඵන 
විේදතක්. නදවභ කයරහ ිනදඵන නදකන් ත යලඹඹට 4ක් ගන්න 

නඳහඹ කිඹන ඈල්ලීභ තභයි පි කයන්දන්. යලඹඹට 10 කිඹන්දන් 
හධහයණ මුදරක්. ඒ යලඹඹට 10 ගන්න.  

දේක ර්ථ හධක යමුදදල් දේහ නියුක්තඹහදේ දකොට  

දේහ දඹෝජකඹහදේ දකොට  දඳොලිඹ කිඹන තුදන් නකතුදන් 
තභයි දේකඹහ විරහභ ඹනදකොට රළදඵන ප්රිනරහබඹ තීයණඹ 
දන්දන්. ඒ ප්රිනරහබඹ තභයි දඳෞේගලික ංලදේ දේඹ කයන 

දකදනකුදේ නකභ ඵරහදඳොදයොත්තු න්දන්. තභහදේ ද 
දරුන් දීගතර දදන්න  ගත් ණඹලින් නිදවස දන්න  නහගත 
ජීදනෝඳහඹක් රහ ගළමටභ වහ ඹම් අදඹෝජනඹක් කයන්න 

ඹන දම් යලඹල්රට ිනදඵන්දන් නභ මුදරයි. භවත් ඵරහදඳොදයොත්තු 
ආින ඒ මුදර ගන්න සථහදේදී තත් යලඹඹට 4ක් ඹ කයන්න 
නඳහ. හිටපු මුදල් භහතය භහින්ද යහජඳක් භවතහ 2011 දර් 
යලට ඒ යලඹල්ර ඵේදදන් නිදවස කයරහ ිනබුණහ. නයින් දේහ 

දඹෝජකඹහදේ දකොටට ඵදු ඹ කයනහ. ඒක ඔඵතුභන්රහත් 
පිළිගත්තහ. ඔඵතුභන්රහ නදහ ඳට නකඟ වුණහ දේකඹහට 
ප්රිනරහබඹ  රළදඵනදකොට ඵේදදන් නිදවස කයනහ කිඹරහ අඳසු 

ංදලෝධනඹක් දගදනනහ කිඹරහ. නඹ ඵේදදන් නිදවස කශ 
යුතුභ දනහ. ඒ වනඹ දේකඹන්ට රළදඵන්න ඕනෆ.  

තත් නළනි ප්රලසනඹක් ිනදඵන තළනක් තභයි පුණයහඹතන. 

පුණයහඹතන කිඹන්දන් ඳන්ල්  ඳල්ලි  දකෝවිල්  දේහර ඹනහදී 
යලඹල්රයි. ඒහදේ ඈිනරි කිමටම්රට  ඳන්දල්  දහඹක බහදේ  
නළත්නම් ඳල්ලිදේ මීම් බහදේ ඈිනරි කිමටදම් ගිණුම්ලින් ඹ 

කයන මුදර ළඩි දන නක දනභ කථහක්. ඒක ගිණුම්ලින් 
ඹ දනහ. 1815 ර්දේ භහර්තු 2ළනි දහට දඳය යහජකීඹ 
ප්රදහනඹන් භ්න් රඵහ දීරහ ිනදඵන දේදඳොශ ත්කම්ලින් රඵන 
අදහඹම් ඵේදදන් නිදවස කයරහ ිනබුණහ. භභ දම් දඳොදත් නඹ 
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————————— 
*  පුවහතකළමස තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 

[ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ] 
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ඳළවළදිලි මුද්රණඹ කයරහ ිනදඵනහ. ඒක කදශේ පි දනොදයි  සුදු 

ජහිනකඹන්දේ කහරදේ යලටයි. දම් දප් යදට් ඓිනවහයලක ඊරුභඹ; 
දම් දප් යදට් ඈිනවහඹ. ඈිනවහඹට ඵදු ගවන්දන් නළවළ දන්. 
දභොකද  දම් යදට් වුරුදු 2 500කට ඩහ ඳළයණි ඈිනවහදේ  
බ්රිතහනයඹට ඹටත් දන්න කලින් අගමික තහත් කයන්න  

නදවභ නළත්නම් දදවය විවහය නඩත්තු කයන්න  ඒහයින් දඳොදු 
ඳයභහර්ථ ඈසට කයන්න යජරු  නළත්නම් ග කි යුත්තන් වියලන් 
ප්රදහනඹ කයරහ ිනදඵන දදයින් රඵන අදහඹදභන් ඵදු ඹ කයන 

නක බ්රිතහනයඹ ධියහජයහදී යුගදේදීත් කදශේ නළවළ. නභ නිහ 
ඒක නිදවස කයන්න කිඹරහ පි කිේහ.  

 

ගු ඉරළ්ද වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

පුණයහඹතනරට රළදඵන ඳරිතයහග  දඳයවළය ඳළළත්වීභ  

ඳඬුරු  පිංකළටඹට දභන මුදල් ඹනහදිදඹන් කියලභ අකහයඹකින් ඵදු 
ඹ කයන්දන් නළවළ. ඒ හදේභ යහජකීඹ නිදඹෝග නු දුන්න ඵදු 
නිදව ඒ අකහයදඹන්භ  දළන් ඳිනන අකහයදඹන්භ 
නහගතදේදීත් -පි ලුත් ංදලෝධනරට ආතුශත් කයරහ 

ිනදඵනහ-  ඳත්හ දගන ඹනහ කිඹන නක කිඹන්න ලයයි.  

 
ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

දවොයි  ද ඔඵතුභන්රහ ඒ වහ ංදලෝධනඹක් දේනහද? 

 
ගු ඉරළ්ද වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

දළනට ිනදඵනහ. 

 
ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 දවොයි. ඒක තභයි පි දදනුට ඈදිරිඳත් කයපු ප්රලසනඹ. 

පුණය අඹතනර තළන්ඳතු වහ න දඳොලිඹට ඹ කයන ඵේදත් 
ළඩිදනහ.  

ඉශඟට දදළනි කරුණ දභඹයි. අදහඹම් ඵදු කිේහභ භවය 

ඹ කිඹනහ  අදහඹභ රුපිඹල් රක්ඹකට ඩහ ළඩි නම් විතයයි 
ඵේදට ඹටත් දන්දන් කිඹරහ. භක අදහඹභ රුපිඹල් 50 000ට 
ළඩි නම්  ඒ කිඹන්දන් හර් කක අදහඹභ රුපිඹල් රක් 6ට ඩහ 

ළඩි නම් ලුත් ඳනත් දකටුම්ඳදත් 5ළනි ඊඳ දල්ඛනඹ භ්න් 
යලඹඹට 4ක ඵේදකට ඹටත් දනහ. ඒ විධිඹට අදහඹම් ඵදුරට 
ඹටත් දන්දන් නළින දප් යදට් දඵොදවෝ දදදනකුට ඈිනරි කිමටදම් 

දවෝ සථහය තළන්ඳත් ගිණුභක් ිනදඵනහ. ඒ සථහය තළන්ඳත් 
ගිණුභ දජයසස පුයළයලඹන් දනොන ඹටත් ිනදඵනහ. 
දහනභකට කළභළින දඵොදවෝ ඹ තභන්දේ මුදල් සථහය 
තළන්ඳත් ගිණුභක තළන්ඳත් කයන්දන් සථහය දඳොලී අදහඹභක් 

රඵහදගන නයින් ජීදනෝඳහඹ රහගන්න ව ජීවිතදේ නදිදනදහ 
ලය කටයුතු කය ගළමටභ වහයි.  

විදලේදඹන් දයෝගීන් තභන්දේ ත්කභක් දශවි කයරහ  

ඳහයම්ඳරික ඊරුභ වුණු දගඹක් දදොයක් දශවි කයරහ  නයින් 
රළදඵන මුළු මුදරභ සථහය තළන්ඳත් ගිණුභක දහරහ  නයින් 
භහයලක රළදඵන දඳොලී අදහඹභ ගණන් ඵරහදගන නභ දඳොලී 

මුදලින් තභයි ජීත් දන්දන්. ඒ වහ දභදතක් ඹ කදශේ 
යලඹඹට දදකවභහයක රැවුම් ඵේදක්. ඒකට අදහඹම් ඵේද කිඹරහ 
කිඹන්දන් නළවළ. අදහඹම් ඵදු කථහට ඒක ළදටන්දන් නළවළ. 

අදහඹම් ඵදු දනොදගන ඹදගනුත්  දගන ඹදගනුත් ඕනෆ 
දකදනකුදේ ඈිනරි කිමටදම් ගිණුභක  සථහය තළන්ඳත් ගිණුභක 

මුදල් තළන්ඳත් කය ිනදඵනහ නම් ඉට රළදඵන දඳොලිදඹන් 

යලඹඹට දදකවභහයක් ඹ කශහ. දම් ඳනත් දකටුම්ඳත භ්න් ඒක 
යලඹඹට 100කින් ළඩිදනහ. යලඹඹට 100කින් ළඩිදරහ  
දඳොලිදඹන් යලඹඹට දදකවභහයක් ඹ කයපු ප්රභහණඹ යලඹඹට 5 
දක්හ ළඩිදනහ. ඒක හධහයණයි. දභොකද දවේතු  දනත් 

යහඳහයඹකට  දකොටස දදශ දඳොශට ඹන්න ඵළරි  යහඹක් 
කයන්න ඵළරි  දහනභට කළභළින නළින  නදවත් සථහය ඹම් කියල 
අදහඹභක් රඵන්න කළභළින මිනිසසුන්දේ හිංක අදහඹම් 

භහර්ගඹක් තභයි දඳොලී අදහඹභ. දරඩක් දුකක් වුණහභ දඵදවත් 
ටික ගන්න  තභන්දේ දරු භල්රන්ට කයදයඹක් දනොන ඳරිදි 
ජීත් දන්න ඔවුන් ඒ දඳොලී අදහඹභ රඵහ ගන්නහ. යලඹඹට 

දදකවභහයක් කිඹන්දන් විලහර මුදරක්. නළනි මුදරක් යහදගන 
-ෙ ැංකුබලන්ම කඳාබෙන- තමයි ඉතිරි මුද බදන්බන්. ඒ නිසා 
ඵළංකු ගිණුදම් මුදල් තළන්ඳත් කයපු දකනහ දන්දන් නළවළ  

තභන්දේ දඳොලී අදහඹදභන් යලඹඹට දදකවභහයක් කළදඳනහ 
කිඹරහ. ත ටික දකින් තභයි දළදනන්දන් යලඹඹට දදකවභහය 
දනුට යලඹඹට 5ක් කළදඳනහ කිඹරහ. නතදකොට ඔහුට 
රළදඵන්දන් දඳොලී අදහඹදභන් යලඹඹට 95යි. ඒ නිහ ඒක 

කයන්න නඳහ කිඹරහයි පි කිඹන්දන්. 

 
ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

සීභහක් නළේද? 

 
ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

සීභහක් නළවළ. ඈසදල්රහ සීභහක් ිනබුණහ. ඳසු ගිඹ යජඹ 

කහරදේ නක් සථහක් ිනබුණහ  භකට රුපිඹල් 5 000ක දඳොලී 
අදහඹභක්  ඒ කිඹන්දන් වුරුේදකට රුපිඹල් 60 000ක දඳොලී 
අදහඹභක් දක්හ කියලභ ඵේදක් ඹ කයන්දන් නළවළ කිඹරහ. දළන් 

නදවභ සීභහක් නළවළ. ඒහ ඔක්දකෝභ යින්දරහ. කීඹ 
ිනබුණත්  දඳොලී මුදලින් යලඹඹට 5ක් ඩු කයදගන ඈතුරු ටික 
තභයි දදන්දන්. ඒ නිහ නභ ප්රිනලතඹ යලඹඹට දදකවභහදර් 

ිනඹන්න නකඟ දන්න කිඹරහ පි ඔඵතුභන්රහට දඹෝජනහ 
කයනහ. [ඵහධහ කිමටභක්] ඔේ  ඩුභ තයමින් නදවභ සීභහක් 
දදනහ නම්  යණ භනුසඹහට ඒදකන් හධහයණඹක් දනහ. 

භකට රුපිඹල් 5 000ක දඳොලී අදහඹභක්  ඒ කිඹන්දන් 
වුරුේදකට රුපිඹල් 60 000ක දඳොලී අදහඹභක් කිඹන ඳළත්දතන් 
ඵළරි නම්  ඩු ගණදන් දම් ඳළත්දතන් වරි වනඹක් දදනහ නම් 
දුප්ඳතුන්ට ඵදු ඳළනදන්දන් නළවළ. [ඵහධහ කිමටභක්] ත දේරහ 

ිනදඵනහ දන්. ගරු ඈයහන් වික්රභයත්න යහජය භහතයතුභනි  ඒක 
නිහ යලඹඹට දදකවභහය යලඹඹට 5 දක්හ දගදනන ංදලෝධනඹ 
ඈත් කයන්න තමුන්නහන්දේරහ කළභළින නළත්නම්  ඔඵතුභහ ගරු 

මුදල් ආභිනතුභහත් නක්ක හකඡාඡහ කයරහ ඩු ගණදන් කලින් 
ිනබුණු අකහයඹට භකට රුපිඹල් 5 000ක දඳොලී අදහඹභ ව 
වුරුේදකට රුපිඹල් 60 000ක දඳොලී අදහඹභ භත ඳනපු ඵේද 

නිදවස කයන්න. ආයි  දළන් තමුන්නහන්දේරහ කිඹනහ දන්  
දඳොලී අදහඹභ රුපිඹල් රක්ඹකට ළඩි නම් විතයයි ඵේදට ඹටත් 
දන්දන් කිඹරහ. දභහි ඒ රක්දේ කථහ නළවළ දන්. ඒ නිහ ඒක 

දභඹ දශවි කයන්න කිඹන කථහක්. ආත්ත කථහ තභයි  
රුපිඹල් රක්ඹකට ඩහ ඩු වුණත් ඵළංකු ගිණුදම් තළන්ඳත් 
කයරහ ිනදඵනහ නම්  ඒ වහ රළදඵන දඳොලිදඹන් ඵදු 

දගන්න දනහ. 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දන අදහඹම් භහර්ග නළින වුණත් දගන්න ඕනෆද? 

1333 1334 



ඳහර්ලිදම්න්තු 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

දන අදහඹම් කියලක් නළතත් දගන්න දනහ. දම්  
දඳොලිඹ භත රැවුම් ඵේද. ඒක ඈතහභ හධහයණයි කිඹරහ තභයි 
පි හිතන්දන්. ගරු ආභිනතුභනි  ඵදු ඹ කිමටදම්දී නුගභනඹ කශ 

යුතු මරධර්භ දභොනහද කිඹරහ ඔඵතුභහ දන්නහ. හධහයණ ඵදේ 
මරධර්භඹ  යර ඵදේ මරධර්භඹ  නිලසචිත ඵදේ මරධර්භඹ  
හනුඵර මරධර්ඹ ඹනහදී මරධර්භ ිනදඵනහ. නතදකොට දම් 

මරධර්භරට නු භහනු කක මුහුණුයක් ආින ඵදු ඹ කයන්න 
ඕනෆ. 

ඒ නිහ පි ඈල්රහ යලටිනහ  දම් තළන්ඳත් මුදල්රට රළදඵන 
දඳොලිඹට ඹ කයන ඵදු පිළිඵ හනුකම්පිත හිතහ ඵරහ කටයුතු 

කයන්නඹ කිඹරහ.  

ඉශඟට  ඈිනවහදේ ඳශමු තහට තභයි වනහධහයත් ඵේදට 
ඹටත් දන්දන්.  වනහධහයඹක් දදන්දන් අණ්ඩු වියලන්. දත් 

නළත ගහ කිමටභ වහ වනහධහය  යඵර් නළත ගහ  කිමටභ වහ 
වනහධහය  දඳොල් නළත ගහ කිමටභ වහ වනහධහය අණ්ඩු 
වියලන් දදනහ. ඒ වනහධහය ඵේදදන් නිදවස කයරහයි ිනබුදණ්. 

නමුත්  දම් ඳනත් දකටුම්ඳදත් දකොදවේත් නළවළ  වනහධහය 
ඵේදදන් නිදවස කයනහ කිඹරහ. නතදකොට වනහධහයඹ 
ලදඹන් රළදඵන මුදරටත් ඵදු දගන්න දනහ.  

වනහධහයරටත් ඵදු ගවපු නකභ අණ්ඩු ඵට ලුත් හර්තහක් 
දම් ඳනත් දකටුම්ඳිනන් තමුන්නහන්දේරහ ිනඹනහ.  අණ්ඩු 
දදන වනහධහයඹට අණ්ඩුභ ඵදු ඹ කයන්න ඕනෆ නළවළ දන්. 

අණ්ඩුභයි වනහධහය දදන්දන්.  අණ්ඩුභ දීරහ  නළත 
ඒදකන් ඵදු ඹ කයනහ. ඈිනන් ඒක දත්රුභක් ිනදඵන්න 
ක්රිඹහක් දනොදයි දන්.  කෘ කකර්භඹට දන්න පුළුන්  ඹම් කියල 
යහඳහයඹකට  ෘත්ිනඹකට වනහධහයඹක් දදන්දන් ඒහ නඟහ 

යලටුන්නයි. ඒ දදන ටිදකනුත් දකොටක් ඩු කය ගත්තහභ 
දභොකද දන්දන්? දඳොදවොය වනහධහයඹ දීරහ  දඳොදවොය 
වනහධහයදඹන් ගණනක් අඳසු අණ්ඩු ගත්දතොත්  දත් නළත 

ගහ කයන්නඹ කිඹරහ වනහධහය දීරහ ඒදකන් අණ්ඩු අඳහසු 
ගණනක් ගත්දතොත්  ඒ මුදර ය නිලසචිත යමුණ වහ 
දඹදදන්දන් නළවළ. ඒ නිහ වනහධහය ඵේදට ඹටත් කිමටභ 

පිළිඵ තමුන්නහන්දේරහ නළත යලතහ ඵළලිඹ යුතු දනහ.  ඒ 
ම්ඵන්ධදඹන් ඳ ඈදිරිඳත් කයන ංදලෝධනඹ පිළිගන්න කිඹරහ 
පි ඈල්රහ යලටිනහ. 

ඉශඟට  දේහ නියුක්ිනකඹන් ම්ඵන්ධදඹනුත් ඵේදක් නිඹභ 
කය ිනදඵනහ. තමුන්නහන්දේරහ දම් ඵදු ඳනත් දකටුම්ඳත වදරහ 
ිනදඵන්දන් දම් යට ආදභරිකහ  නංගරන්තඹ  සවිට්ර්රන්තඹ  

සවීඩනඹ ළනි යටක් කිඹරහ හිතහදගනයි. දභොකද  
තමුන්නහන්දේරහ කිඹනහ  දම් ඵදු ඳනත් දකටුම්ඳිනන් යලඹඹට 
40ක් ෘජු ඵදු ඳනනහ කිඹරහ. පි ධනඳතීන්ට ඵදු ගවරහ 
යලඹඹට 40ක් ගන්නහ කිඹනහ. බහණ්ඩ වහ දේහ ඵදු යලඹඹට 60ට 

ඩු කයනහ කිඹනහ.  යලහින දරෝකදේ යලහින රුංගරඹක් තභයි 
ඔඵතුභන්රහ දම් රින්දන්. ගරු ආභිනතුභනි  අදහඹම් ඵදුලින් 
පි ර්ඹකට රඵන අදහඹභ රුපිඹල්  යලිඹන 335යි.  රුපිඹල් 

 යලිඹන 335ක් කිඹන්දන් යලඹඹට 18යි.  මුළු ඵදු අදහඹමින් යලඹඹට 
18යි  දම් රුපිඹල්  යලිඹන 335. නතදකොට  යලඹඹට 40ක් ෘජු ඵදු 
ඹ කයන්න නම් ෘජු ඵදුලින් ගන්නහ අදහඹභ රුපිඹල්  යලිඹන 

700ක් දන්න ඕනෆ. ෘජු ඵදු අදහඹභ රුපිඹල්  යලිඹන 700ක් 
කයන්න ඵදු ඳදනභක් - tax base - ිනදඵනහද?  කහදගන්ද දම් ඵදු 
ගන්දන්?  නදවනම් ය සුේදහදේ කහරදේ හදේ ආඟ ඵේද  ඵලු 

ඵේද  තන ඵේද  හදේ ඵදු ඳනන්න ඕනෆ. ඒ හදේ ඵදු 
ඳළදනේදොත් නම් දම් කිඹන ක්රභඹට ෘජු ඵදු ඹ කය ගත 
වළකියි. ිනදඵන දකනහදගන් ඒ හදේ  හිදතන ගණනක් ඹ 
කයන නකයි ිනදඵන්දන්.  නදවභ නළත්නම්  දම්ක කතන්දයඹකට 

කිඹහපු දදඹක් දනහ. පිත් කළභළිනයි  ෘජු ඵදු ප්රිනලතඹ ළඩි 

දරහ ක්ර ඵදු ඩු දන නකට. ඒක දවොයි. නමුත්  දම්දකන් 
නදවභ කයන්න ඵළවළ. ඒකට ඳදනභක් නළවළ. රංකහදේ 
කර්භහන්ත ළටිරහ; යහඳහය ළටිරහ; දකොන්ත්රහත් ළටිරහ. දම් 
යලඹල්ර ළටිරහ ිනදඵන දරහක  ෘජු ඵදු යලඹඹට 40ට ළඩි 

කයනහ කිේත්  දකොයි විධිඹටද ළඩි කයන්දන් කිඹන නක 
දම්දකන් ඳළවළදිලි දන්දන් නළවළ.  ඒ නිහ දම් ිනදඵන 
තත්ත්ඹ තුශ නඹ යලහිනඹක්ඹ කිඹන නක භහ ඈතහ ඳළවළදිලි ද 

දදේ කිඹනහ.   

දප් යට ඩු අදහඹම් රඵපු යටක්.  භෆත ඈිනවහඹ  තුශ තභයි 

දප් යට ඳවශ භළදි අදහඹම් රඵන යටක් වුදණ්. ඈවශ භළදි 
අදහඹම් රඵන දකොරිඹහ හදේ යටර ව ඉටත් ඩහ ංර්ධිත 
යටරට නම් දම්ක ප්රහදඹෝගික තයඹක්. ඒ ංර්ධිත යටර නම් 
ෘජු ඵදු යලඹඹට 40  60 ගන්නහ. ඒක දප් යටට අදේල කයන්න 

ඵළවළ. පි ඳවශ භළදි අදහඹම් රඵන  දුප්ඳත්කමින් ඹහන්තමින් 
දගොඩ ගිඹ යටක්.   

දේහ නියුක්ිනකඹන් භත යලඹඹට 16යි මීට දඳය ඵදු 

ඳළදනේදේ. දභොකද   දප් ළටුප් භට්ටම්  ඳවශ තරඹකයි 
ිනදඵන්දන්. ඒ යලඹඹට 16 ඊඳරිභඹ දර යලඹඹට 24 දක්හ දළන් 

ළඩි දනහ.  දම් යදට් ළඩ කයන ජනතහට  යක්හර නියුතු 
ඹට  තභන්දේ භවන්යලදඹන් වම්ඵ කයන ඹට  ඈසදල්රහ 
ළඩිභ ඹටත් දන්න වුණ ඵදු ප්රභහණඹ යලඹඹට 16යි. ඒක දළන් 

යලඹඹට 24 දක්හ ළඩි දනහ. ඒක රංකහදේ ෘත්ිනකඹන්ට  
දේහ නියුක්ිනකඹන්ට හධහයණඹක් කිඹරහ පි රකනහ. 
ෘත්ිනකඹන් කිේහභ  විදලේඥ ෘත්ිනකඹන් න ජදය 
විදලේඥඹන්  ඈංජිදන්රුන්  ගණකහධිකහරිරුන්  ගෘව නිර්භහණ 

ිකල්පීන් දනත් යටරට ගිහිල්රහ ෘත්ිනඹ දේහක් ඳඹනහ.  
ඒක දප් යටට අඩම්ඵයඹක් භිභහනඹක් හදේභ   විදේල 
විනිභඹ ඈඳළයුම් භහර්ගඹක්. ඊදහවයණඹක් දර  Maldivesරට 

ගිහිල්රහ ංචහයක දවෝටරඹක ළරළසභ ඳින භනුසඹහ වළභ 
දහභ ඒක කයන්දන් නළවළ. නදවභ සථහක් දවෝ දදකක් ඔහුට 
රළදබ්වි  මුළු ජීවිතඹටභ. ඒ විදේල විනිභඹ ටික ඵළංකු වයවහ දම් 

යටට දගදනනහ. නමුත්  ඒ දගදනන විදේල විනිභඹට දළන් දම් 
යදට් ඵේදක් ඹ කයනහ. නදවභ නම් ඉට ඩහ දවොයි ඒ මුදල් 
ටික දම් යටට දගදනන්දන් නළින ඒ යදට්  ිනඹහදගන ඈන්න 

නක. ඳට ිනදඵන ප්රධහනභ ප්රලසනඹ තභයි විදේල විනිභඹ පිළිඵ 
ප්රලසනඹ.  

දළන් ජදයයඹකු දනත් යටකට ගිහිල්රහ ලරයකර්භඹක් 

කයන්න ඊදේ කයරහ දවෝ ලරයකර්භඹ කයරහ දඩොරර් ටිකක් 
යදගන නනහ. ඒ භනුයඹහ කයන්දන් දකොයි තයම් දරොකු 
දදඹක්ද?  දප් යටින් භළදි දඳයදිග ආතුළු දනකුත් යටරට 

ගිහිල්රහ රභඹ ගුයන ඹ වුරුදු ගණනක් දේඹ කයරහ වම්ඵ 
කයන මුදල් ප්රභහණඹ හදේ මුදල් ප්රභහණඹක් ඹම් දඳොඩි දදඹක් 
කයරහ  විදලේඥඹකු යදගන නනහ  නඹහදේ විදලේඥතහ 

නිහ. 

ඒ ඹ දනත් යටකදී මටතයනුකර ඊඳදන රද මුදල් ඒ 
යදට් ඵළංකු ගිණුභක දහරහ නන්න පුළුන් දන්  කියල කයදයඹක් 

නළින. දභොකටද  දම් යටට දගදනන්දන්? ඒ මුදල් දම් යටට 
දගන නන්න නම් දඳශමවීභක් ිනදඵන්න ඕනෆ. ඒ නිහ 
කරුණහකය කල්ඳනහ කයන්න දම් භව දඳොදශොදේ ඹථහර්ථඹත් 

නක්ක  දප් යදට් භව දඳොදශොදේ ඹථහර්ථඹත් නක්ක. දභහි  
තත් ඳළත්තත් ිනදඵනහ. ETCA ගිවිසුභ ත්න් කශහට ඳසු  
විදේිකකදඹකු රංකහට ආවිල්රහ දභොනහ දවෝ කයරහ ල්ලි 

යදගන ඹනහ නම්  ඒ  භනුසඹහ ඵදුලින් නිදවස දනහ. ඒක 
තභයි පි කිේදේ දම් දකටුම්ඳත් කය ිනදඵන්දන්  සදේිකකඹන් 
නන  විදේිකකඹන් නන ඳනතක් කිඹරහ. දප් භනුසඹන් 

දගදනන මුදරට ඵදු ඹ කයනහ; දගදනන්න නඳහ කිඹනහ. 
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දඳන් යදගන ඹන  මුදල් ළඩිපුය යදගන ඹන්න කිඹරහ වන 

දදනහ. නදවභ ඵදු මටින වදන යටක් ිනදඵනහඹළ? දභඹ පි වදපු 
නකක් දනොදයි. ඒකයි දම් ිනදඵන ප්රලසනඹ. ෘත්ිනකඹන්ට  දම් 
යටට මුදල් දගදනන ඹට නදවභ කයන්න නඳහ.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඉශඟට භළණික් වහ 
සර්ණහබයණ කර්භහන්තඹ ගනිමු. ඈතහ ඳළවළදිලි දර දීර්ඝ 
කහරඹක යලට -ඈඵන් ඵතතහදේ කහරදේ ඈන්  රංකහදේ විදේල 
දශහභ ආින ව කහරදේ ඈන්- ප්රධහනභ ඳනඹන ද්රයඹ තභයි 

භළණික්. 
 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහට තත් විනහඩි දදකක කහරඹක් 
ිනදඵනහ.     

 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ගරු යලයලය ජඹදකොඩි 

භන්ත්රීතුභහදේ කහරදඹන් විනහඩි වඹක් ඈිනරි දරහ ිනදඵනහ. ඒ 
කහරඹ භට ගන්න කිඹරහ ිනදඵනහ.  

භළණික් කර්භහන්තඹ ගත්දතොත්  නහි අදහඹභ දම් යටට 

දගදනන්දන් නළවළ. ඒ තත්ත්ඹ නතය කිමටභ වහ තභයි කටයුතු 
කයන්න ඕනෆ. ඈිනවහඹ පුයහභ රංකහදන් භළණික් යදගන 
ඹනහ. ඒ භළණික් දශවිදඹන් රළදඵන අදහඹ භ දම් යටට 

නන්දන් නළවළ කිඹහ පි දන්නහ. භවය විට දරෝකදේ විලහරතභ 
භළණික දම් යදටන් වමු දරහ ිනදඵන්න පුළුන්. නමුත් නඹ 
විකිදණන්දන් දනත් යටකයි. ඒ  දකොදවේද කිඹරහ දන්දන් 
නළවළ. ඒ ිනදළළන්ත විදේල විනිභඹ තභයි ඳට නළින න්දන්. ඒ 

නිහ තභයි වරිඹහකහය ගණනඹ කයන්න ඵළරි ඒ හදේ ඒහට ඵදු 
වන දීරහ ඒ අදහඹම් දගදනන්න කටයුතු කයන්න ඕනෆ. ඒ 
අදහඹභ ඵළංකුක් වයවහ යදගන නන්න. භළණික් කර්භහන්තඹ  

සර්ණහබයණ කර්භහන්තඹ ඳට ලුිනන් නළ්ටුන්න පුළුන් 
කර්භහන්තයි. ඒ නිහ ඒ කර්භහන්ත භයන්න නඳහ.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ගභක් නිදඹෝජනඹ කයන 

භන්ත්රීයඹකු දර ඔඵතුභහත් දන්නහ  ක්කඩ කළඩ දර 
බහණ්ඩ දගන්න ප්රිනඳත්ිනඹ ඹටදත් රංකහදේ සුළු වහ භධය 
ඳරිභහණ කර්භහන්ත යලඹල්ර භළරිරහ න් ඵ. දළන් ඳහවන් 

වදන්දන් නළවළ; ඈදල් වදන්දන් නළවළ; දකොහු වදන්දන් නළවළ. 
හේදු ඳළත්දත් ිනබුණහ දකොහු ඈදල් කර්භහන්තඹ. ප්රහසටික් 
ඈදරක්  ප්රහසටික් දකොසක් තභයි ඔක්දකෝභ දගල්ර දළන් 

ිනදඵන්දන්.  
 

ගු ඉරළ්ද වික්රමරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

The Hon.  Eran Wickramaratne)  

ගරු භන්ත්රීතුභහ  සර්ණහබයණ වහ භළණික් කර්භහන්තඹ 
ම්ඵන්ධදඹන් දනක් නළවළ. ඒ යහගළමටදම් ඵේද -

Withholdig Tax- 2.5   නදරභ ඳත්හදගන ඹනහ. නඹත් ද 
දගදනන ංදලෝධනර ිනදඵනහ.  

 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නඹ ද දගදනන ංදලෝධනර ිනදඵනහ ද? ඔඵතුභන්රහ 

දප් ංදලෝධන පිළිදගනද ඒහ දගදනන්දන්? දප් ංදලෝධන 
දනුට ඔඵතුභන්රහ ංදලෝධන දදනහ; දප් ඒහ පිළිගන්දන් 
නළවළ. නදවභද දන්දන්?  

ගු ඉරළ්ද වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඳට හුඟක් ඳහර්ලසලින් ංදලෝධන රළබී ිනදඵනහ. ද 
ඊදේත් භභ දළක්කහ  දිදන්ස ගුණර්ධන  භහින්දහනන්ද 
ලුත්ගභදේ කිඹන භන්ත්රීතුභන්රහ ංදලෝධන කීඳඹක්භ දීරහ 

ිනදඵනහ. ඒ ංදලෝධනලින් ළඩි ප්රභහණඹක් පි ආතුශත් 
කයනහ. පි භවය ඒහ ආතුළු කය ිනදඵනහ. භවය ඒහ ගළන 
පි ත ටිකක් දොඹහ ඵරනහ. 

 
ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු යහජය භහතයතුභහ  විරුේධහදී  ජයදඹන් දම් 

ප්රලසනඹ දද ඵරන්දන් නළින පි හකඡාඡහ කයන්න ඕනෆ. දම් 
විහදදේදී ළදගත් න්දන් නඹයි. ඳහර්ලිදම්න්තුක් ිනදඵන්දන් 
ඒකටයි. ඔඵතුභහ 1940 ගණන්ර  1950 ගණන්ර  1960 

ගණන්ර වළන්හඩ් හර්තහ කිඹහ ඵළලුහ නම් දඳදන්වි  
ඳහර්ලිදම්න්තුට ඳළරුණු ගකීභ ඈටු කයමින් ඒ කහරර 
විඹහනුඵේධ දේ පිළිඵ ඈතහභ ළදගත් දර හද විහද ආින 

දරහ  ඒ නු ලය ංදලෝධන දකරුණු ඵ. ඒ අකහයඹට 
ඔඵතුභන්රහත් ලුත් අදර්ලඹක් දදයි කිඹහ භභ හිතනහ. ඳසු ගිඹ 
කහරදේ නළනි අදර්ලඹක් හිටපු මුදල් භහතයයඹහදගන් 
ඵරහගන්න ඵළරි වුණහ. 

 
ගු ඉරළ්ද වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  භට විනහඩිඹක් දදනහද?  

 
ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

භට නිඹමිත කහරඹ න් දේදගන ඹනහ. 

 
ගු ඉරළ්ද වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඔඵතුභහදේ ංදලෝධනඹ ගළන කිඹන්නයි වදන්දන්. 

 
ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

දවොයි.  

 
ගු ඉරළ්ද වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

98-[ඵහධහ කිමටභක්] පි ඒ ංදලෝධන ආතුශත් කය- [ඵහධහ 

කිමටභක්] 
 

ගු ක්හම්ද කිරිඇේ මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි-  
 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු බහනහඹකතුභහ.  
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  මුදල් ඳනතකදී කහයක බහ 
සථහදේදී දගදනන ංදලෝධන කළ යනට් භණ්ඩරදඹන් නුභත 
කයරහ නළත්නම් ඈදිරිඳත් කයන්න ඵළවළ. ඒක තභයි මටිනඹ. [ඵහධහ 

කිමටම්] අණ්ඩුක්රභ යසථහ ඊල්රංඝනඹ කයන්න ඵළවළ.  
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ගරු බහනහඹකතුභහ කිඹන 
නක ඳ පිළිගන්නහ නම් දළන් කයන්න ිනදඵන්දන් දභඡාචයයි.  

දම් බහදේදී දළන් ඈදිරිඳත් කයන ංදලෝධනලින්  ගරු 
ආභිනතුභහ නකඟ දන ංදලෝධන නළත කළ යනට් භණ්ඩරඹට 
යදගන ගිහිල්රහ  ඉශඟ දදේ ඡන්ද විභසීභ ඳළළත්වීභයි කයන්න 

ිනදඵන්දන්. දන කයන්න දදඹක් නළවළ. මරහනහරූඪ ගරු 
භන්ත්රීතුභනි  බහනහඹකතුභහ දගදනන තර්කඹ ඒක නම් - [ඵහධහ 
කිමටභක්]  

 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු බහනහඹකතුභහ කථහ කයන්න. 
 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  දභතුභන්රහ ගන්න දරහ 
භට ඕනෆ.  

 

ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භදේ ග කීභ සථහය 
නිදඹෝග දඳන්හ දීභයි. සථහය නිදඹෝග නු  යදට් අණ්ඩුක්රභ 
යසථහ නු මුදල් ඳනත් දකටුම්ඳතක් ම්ඵන්ධදඹන්  

කළ යනට් භණ්ඩරදඹන් නුභත දනොකයපු ංදලෝධන 
ඳහර්ලිදම්න්තුට පිළිගන්න ඵළවළ.  [ඵහධහ කිමටභක්] ඒක තභයි 
මටිනඹ.  

 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

වරි   නදවභ නම් ඔඵතුභහ කෆ ගවන්දන් නළින ඈන්න. [ඵහධහ 
කිමටම්] ඔඵතුභහ කෆ ගවන්දන් ආයි? 

 
ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහ දම් ගළන දන්දන් නළින නක ගළන භභ පුදුභ දනහ. 
 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

භභ දම් ගළන දනොදන්නහ දනොදයි.  
 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු විඳක්දේ ප්රධහන ංවිධහඹකතුභහ කථහ කයන්න. 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු බහනහඹකතුභනි  දම්ක මුදල් ඳනත් දකටුම්ඳතක් නිහ 
ඹ ළඹ දල්ඛනඹට ංදලෝධන දේන්න ඵළවළ හදේභ කහයක 
බහ සථහදේදී දම් ඳනත් දකටුම්ඳතටත් ංදලෝධන ඈදිරිඳත් 
කිමටදම් වළකිඹහක් නළවළ. වළඵළයි  පි ඈදිරිඳත් කයරහ ිනදඵන 
ංදලෝධනරට ගරු ආභිනතුභහ නකඟතහ ඳශ කයනහ නම් - 
නකඟ දන්දන් නළත්නම් පි කිඹරහ නිකම් ඈන්නම්. වළඵළයි  
ගරු ආභිනතුභහ නකඟතහ ඳශ කයනහ නම්- කශ යුතු න්දන් ඒ 
ංදලෝධන රළයිසතු වදරහ ඉශඟ කළ යනට් භණ්ඩරඹට ඈදිරිඳත් 
කයරහ ඉශඟ දිනදේදී ඳනත් දකටුම්ඳත ම්භත කයගන්න නකයි. 
ඒක තභයි ඩහත් යුක්ිනවගත. නතදකොට දම් ංදලෝධන 
ආතුශත් කය ගළමටභ වහ කළ යනට් භණ්ඩරඹට ඹහ යුතු නම්  ඒ 
මටිනඹ කඩන්න නඳහ. ඒ නිහ ගරු ආභිනතුභහ නකඟ දන 
ංදලෝධන කළ යනට් භණ්ඩරඹ දත යදගන ගිහිල්රහ 
නකඟතහදන් ඳහර්ලිදම්න්තුට දේන්න. නතදකොට ඈයයි.  

 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

පි ලුත් ක්රභදේදඹකට හකඡාඡහ කයන්දන්. මරහනහරූඪ 
ගරු භන්ත්රීතුභනි  දළන් දභතළන දන්දන් - [ඵහධහ කිමටභක්]  

 

ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභ තමුන්නහන්දේරහට නකක් කිඹන්නම්. අණ්ඩු ඳක්ඹයි  

විඳක්ඹයි නකඟ වුණහ කිඹරහ අණ්ඩුක්රභ යසථහ 
ඊල්රංඝනඹ කයන්න ඵළවළ.  න්න ඒක දත්රුම් ගන්න. You 
cannot agree to violate the Constitution. තමුන්නහන්දේරහ 

දදඳළත්තභ නකතු දරහ අණ්ඩුක්රභ යසථහ ඊල්රංඝනඹ 
කයන්න වදනහ.  

 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු බහනහඹකතුභනි  දම් භදේ දරහ. පි ඒ ගළන දනභ 
කථහ කයමු.  

 

ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභන්රහ ප්රහදේශීඹ බහදේ - 
 

ගු ප්රව්දන රණවීර  මශතළ 
(ரண்தைறகு தறென்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ප්රහදේශීඹ බහ මීට ඩහ දවොයි. ඔඵතුභහ හදේ 
බහනහඹකරු ප්රහදේශීඹ බහදේ හිටිදේ නළවළ.  [ඵහධහ කිමටභක්]  

 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු බහනහඹකතුභනි   භට කථහ කයන්න දීරහ ඔඵතුභහ හඩි 
දන්න දකෝ. තමුන්නහන්දේරහ පිළිගන්දන් නළින ඒහට ඳට 

කයන්න ිනදඵන්දන් නක දදඹයි. දම් අණ්ඩු ගිඹහභ නළතත් 
ඵරඹට නන්දන් දප් අණ්ඩු දන්. දප් අණ්ඩුක ප්රධහන 
කහර්ඹ තභයි දේශීඹ අදහඹම් ඳනත දනස කයරහ 2006 ිනබුණු 
යලඹලුභ ඵදු වන ටික දම් යදට් දගොවීන්ට  කම්කරුන්ට  

දනකුත් ළඩ කයන ජනතහට වහ ඳනඹනකරුන්ට රඵහ දීභ. 
ඒ ගකීභ පි ඈසට කයනහ කිඹන නක භභ දම් සථහදේ දී 
ප්රකහල කයනහ.  
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ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

වුරුදු 20ක් යට ඳහරනඹ කශහ දන්. 

 
ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

වුරුදු 20ක් යට ඳහරනඹ කයපු කහරදේ තභයි ඩු අදහඹම් 
රඵන යට ඈවශ - [ඵහධහ කිමටභක්]  

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  - [ඵහධහ කිමටභක්] පි දම් 

ප්රලසනඹ නියහකයණඹ කයගන්දන් නළත්නම් දම් ගළන කථහ කයරහ 
ළඩකුත් නළවළ. ඳ වියලන් ඈදිරිඳත් කයන රද ංදලෝධනරට ගරු 
බහනහඹකතුභහදේ තර්කඹ භතභ ඳදනම් දමින්  ඳහර්ලිදම්න්තු 

භව දල්කම්තුභහ දළන් ඳ දත ලිපිඹක් නහ ිනදඵනහ. දළන් 
රළබුණු නභ ලිපිඹ නු කිඹන්දනත්  "අණ්ඩුක්රභ යසථහදේ 
152න යසථහ භඟ කිඹවිඹ යුතු ඳහර්ලිදම්න්තුදේ සථහය 

නිදඹෝග 133 ප්රකහය කහයක බහ සථහදේදී ංදලෝධන 
ඈදිරිඳත් කිමටභට කහල දනොභළින ඵ දළනුම් දදනහ." කිඹරයි. 
ගරු බහනහඹකතුභහදේ තර්කඹ භතභ ඳදනම් දමින් 
ඳහර්ලිදම්න්තුදේ භව දල්කම්තුභහ දම් ංදලෝධන ඵහය ගන්න 

ඵළවළ කිඹරහ  දළන් ඳට ලිඛිත දළනුම් දීරහ ිනදඵනහ. ඒ නිහ 
දළන් කයන්න ිනදඵන්දන් නක දදඹයි. ඳ වියලන් ඈදිරිඳත් කයන 
රද ංදලෝධනලින් ගරු භහතයතුභහ නකඟ දන ංදලෝධන 

කළ යනට් භණ්ඩරඹ දත දගන ගිහිල්රහ ඉශඟ දදේ ඳනත් 
දකටුම්ඳත ඳහර්ලිදම්න්තුදේ ම්භත කයමු. නදවභ නළින පි 
දීර්ඝ දේරහක් යදගන හකඡාඡහ කයරහ දප් දවස ඈදිරිඳත් 

කයරහ   ංදලෝධනරට නකඟයි කිඹරහ නභ ංදලෝධන දම් 
ඳනත් දකටුම්ඳත තුශට ආතුශත් කය ගන්න ඵළරි නම්  දම් 
විහදදඹන් දත්රුභකුත් නළවළ; දම්ක නුභත කය ගළමටදම් 

දත්රුභකුත් නළවළ. 

 

ගු ඉරළ්ද වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඔඵතුභන්රහ ඈදිරිඳත් කයපු ංදලෝධන 35ක් ිනබුණහ. ඒ 
ංදලෝධන 35න් ළඩි ප්රභහණඹක්භ පි කළ යනට් භණ්ඩරඹටත් 

ඈදිරිඳත් කයරහ  නහිදී නුභළිනඹ රඵහ ගත් ංදලෝධන දළනටභත් 
ඈදිරිඳත් කයරහ ිනදඵනහ. ඔඵතුභහදේ දම්ඹ ඊඩ ිනදඵන 
ංදලෝධනර ඒහ ආතුශත් දරහ ිනදඵනහ.  ඔඵතුභහට ඒහ 
හ ඵරන්න පුළුන්. 

 
ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නතුභන්රහ දීරහ ිනදඵන ඒහ ගළන දනොදයි කිඹන්දන්. 
නතුභන්රහ ංදලෝධන දීරහ ිනදඵන්දන් දයි. ඔඵතුභහ කිඹන්දන් - 
[ඵහධහ කිමටභක්]  

 
ගු ඉරළ්ද වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභනි  භභ ඔඵතුභහ දේ 
ංදලෝධන ගළනයි කිඹන්දන්.  ඔඵතුභහ දීපු ංදලෝධන ගළනත්  
පි දළන් රකහ ඵරහදගන ඹනහ.  ිනදඵන ඒහ නක්ක හ 
ඵරනහ. 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  18 න ගන්ිනඹට දහශ 
ංදලෝධන  1 න ඊඳදල්ඛනඹ  3 න ඊඳදල්ඛනඹට දහශ 
ංදලෝධන කියලක් බහය ගන්න ඵළවළ කිඹහ වන් කයනහ. 

ංදලෝධන බහය ගන්න ඵළවළ කිඹන කහයණඹ තභයි නතුභහ 
වන් කයන්දන්. ංදලෝධන පිළිගන්නහද  නළේද කිඹන 
කහයණඹ දනොදයි  ංදලෝධන ඈදිරිඳත් කිමටභභ බහය ගන්න 

ඵළවළ කිඹන නක තභයි ගරු බහනහඹකතුභහ භතු කයන කහයණඹ 
භත ඳදනම්  භවදල්කම්තුභහ වියලන් දළනුම් දීරහ ිනදඵන්දන්.  ඒ 
නිහ දම් ඳනත් දකටුම්ඳත ද දම් ඳහර්ලිදම්න්තුදේ කියලදේත්භ 
ම්භත දනොකශ යුතුයි කිඹරහ තභයි පි කිඹන්දන්.  

ගරු බහනහඹකතුභහ පිළිගන්නහ  මීට දඳය ඳහර්ලිදම්න්තු 
භන්ත්රීරුන්ට ඊඳදේලක කහයක බහ ිනබුණු ඵ. නභ 
ඊඳදේලක කහයක බහදේදී පි  දභළනි කරුණු පිළිඵ කථහ 

කශහ. ගරු ආභිනතුභහත් නහි යලටිනහ; දල්කම්තුභහත් යලටිනහ. 
කරුණු කථහ කයරහ  නකඟතහ භත කළ යනට් භණ්ඩරඹට 
යදගන ගිහිල්රහ  ඒ ංදලෝධන ටික දගදනනහ. දළන් නදවභ 

ඊඳදේලක කහයක බහකුත් නළවළ; ඳහර්ලිදම්න්තුදේ ංදලෝධන 
ඈදිරිඳත් කශහට ඒහ ආතුශත් කය ගන්න සථහකුත් නළවළ. ඒ 
නිහ දම්ක හධහයණ නළවළ.  

 

ගු ඉරළ්ද වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  මුදල් ආභිනතුභහ  මුලින්භ වන් කශහ  
ඔඵතුභන්දේ ංදලෝධන නතුභහ රකහ ඵරනහ කිඹරහ. මරය  -
financial - පිළිෙල විතරක් බලනසව්ීම් තිබෙනලා නම්, ඒක 

කළ යනට් භණ්ඩරඹට ඹහ යුතුයි. දනක් ංදලෝධන රකහ 
ඵරන්න පුළුන්.  

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භභ වන්දන් - 
 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

භදේ දේරහ. 
 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට රඵහ දුන් දේරහ දළන් හනයි. 

 
ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නළවළ  නළවළ. නදවභ දකොදවොභද? 
 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කහරඹ හනයි.[ඵහධහ කිමටම්] 
 

ගු ම්දත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
බහනහඹකතුභහත් කෆ ගළහුහ දන්. 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කෆ ගළහුදේ මටිනඹ දත්රුම් කයරහ දදන්නයි. ප්රහදේශීඹ බහ 
හදේ දනොදයි.  ඳහර්ලිදම්න්තුදේ අණ්ඩු ඳක්ඹ ව විඳක්ඹ 
නකතුදරහ  - 

 
ගු ම්දත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
ඔඵතුභහ ශභදඹකුට වඳන්. 

 
ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අණ්ඩු ඳක්ඹ ව විඳක්ඹ නකතුදරහ යසථහ 
ඊල්රංඝනඹ කයන්න ඵළවළ. ඒක දත්රුම් ගන්න. 

 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

දභතුභන්රහදේ මටිනඹ  - පි ඊදහවයණඹක් ගනිමු.  

 

ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභ සථහය නිදඹෝග දඳන්හ දුන්දන් දම් නියි. ගරු නුය 
කුභහය දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහ කිඹන විධිඹට දම්ක අඳසට 

දගනඹන්න ඵළවළ. ඳනත් දකටුම්ඳත ඳහර්ලිදම්න්තුදේ ම්භත 
කයරහ කළ යනට් භණ්ඩරඹට ඈදිරිඳත් කයන්න ඵළවළ.  

 

ගු ම්දත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
ම්භත කයන්න නඳහ කිඹන්දන් ඒක දන්. 
 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ නිහ තභයි පි හකඡාඡහ කයරහ  ඉශඟ දදේ ම්භත 
කයන්න කිඹන්දන්. ඒකට මුදල් ආභිනතුභහ නකඟයි. මුදල් 

ආභිනතුභහ  හකඡාඡහදන් දම් ප්රලසනඹ විහ ගන්න රළවළසිනයි.  
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මුරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භභ ඈල්රන්දන් දම්කයි. පි 
ආිනවිඹ යුතුයි කිඹහ හිතන ංදලෝධන බහයදීරහ ිනදඵනහ. වළඵළයි  

භවදල්කම්තුභහ නිලසචිත ලදඹන් ඳට දළනුම්දීරහ ිනදඵනහ  
සථහය නිදඹෝගත්  අණ්ඩුක්රභ යසථහත් නකට කිඹවිඹ යුතු 
නිහ 152 න යසථහ ව සථහය නිදඹෝග 133 භත ඳදනම් 
දම් ංදලෝධන බහයගන්න ඵළවළ කිඹරහ. නතුභහට පි ලිඛිත 

ංදලෝධන බහය දීරහ ිනදඵනහ.  මීට දඳය  දභළනි සථහරදී   
ඳට ඊඳදේලක කහයක බහට   ංදලෝධන ඈදිරිඳත් කය 
හකඡාඡහ කිමටභ වහ  සථහක් රළබුණහ.  නභ ඊඳදේලක 

කහයක බහදේ දී පි ංදලෝධන ඈදිරිඳත් කයරහ  ආභිනතුභහ ව 
දල්කම්තුභහ භඟ හකඡාඡහ කයරහ ඹම් නකඟතහකට 
ඳළමිදණන්න වළකිඹහ ිනබුණහ.  නමුත් දළන්  ඳට නදවභ 

සථහකුත් නළවළ. ඳශමුදනි තහට පි දම් ඳනත් දකටුම්ඳත 
පිළිඵ දවස ඈදිරිඳත් කයන්දන් ඳහර්ලිදම්න්තුදේ. ඉට දඳය දභභ 
ඳනත් දකටුම්ඳත ඳහර්ලිදම්න්තුට ඈදිරිඳත් කයන දේරහදත් 

භභ කිේහ  ඳක් භඟත් පි හකඡාඡහ කයමු කිඹරහ. ඔඵතුභහට  

භතක ආින  දභභ ඳනත් දකටුම්ඳත ඈදිරිඳත් කයන දදේ දී භභ 
ප්රකහල කශහ. ඒ නිහ දම් ම්ඵන්ධ දප් ඳහර්ලසදඹනුත් 
ංදලෝධන ඈදිරිඳත් කිමටභ වහ ඳට සථහක් ින යඹ යුතු 
ිනදඵනහ. නමුත් දළන් ආින වී ිනදඵන තත්ත්ඹ තභයි ඳට 

නළනි කියලදු සථහක් නළවළ. දප්  ංදලෝධනඹන් පිළිගළමටභ 
දවෝ දනොපිළිගළමටභ දනොදයි  ඩුභ තයදම් ඈදිරිඳත් කයන්නත් 
සථහක් නළවළ. ඒ නිහ භහ ඔඵතුභන්රහදගන්  ඈල්රහ 

යලටින්දන්   ඳ ඈදිරිඳත් කයන ංදලෝධන  ඔඵතුභන්රහදේ 
ංදලෝධනරට ආතුශත් දරහ නළින පිළිගන්න පුළුන් ඒහ  
නම්   ඉශඟ ඳහර්ලිදම්න්තු ළයලහයදේ දිනඹක් යදගන  ඒ 

දිනදේ කහයක බහ සථහදේ දී පි දම් ංදලෝධන  ම්භත 
කයමු කිඹරහයි.  

 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ආභිනතුභහ. 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ආත්ත ලදඹන්භ ඳට තත් දිනඹක් 
ගළමටදම් ලයතහක් නළවළ. ඔඵතුභන්රහ දීපු ංදලෝධන ඳත් 
ධයඹනඹ කශහ. භහ දන්නහ වළටිඹට නම්  දභතළන ප්රලසනඹ 

financial implications ිනදඹන ඒහ තභයි කළ යනට් භණ්ඩරඹට 
ඈදිරිඳත් කයන්න ඕනෆ කිඹරහ කිඹන්දන්. නමුත් දභතළනදී ඒ 
ප්රලසනඹ භතු දනොන්දන් ඔඵතුභන්රහ කිඹපු දගොඩක් දේල් 

පිභ හිතරහ  පිභ දනස කයරහත් ිනදඵනහ. ඒ නිහ ඔඵතුභහට 
කරඵර දන්න දදඹක් නළවළ. ඔඵතුභහටත් ඒ ගරුත්ඹ දීරහ   ඒ 
දනස කයපු ඒහ දභොනහද කිඹරහ පි ඳස රු 4.30ට 

කිඹන්නම්.  
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ද ඊදේ ඔඵතුභන්රහදේ ංදලෝධන භට රළබුණහභ භභ 
ඵළලුහ.  [ඵහධහ කිමටභක්]  ඳට භඟවළරු දණොත් තභයි. වළඵළයි  

දම්ක දිවහ ඵළලුහභ - 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ආත්ත ලදඹන්භ ඔඵතුභන්රහ දීපු ංදලෝධනලින් 
කිහිඳඹක්භ ආතුශත් දරහ ිනදඵනහ.  

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ආතුශත් දරහ ිනදඵන දකොටක් ිනදඵනහ. විදලේදඹන්භ 
අඹතනඹ පිළිඵ.  
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඔඵතුභන්රහ ඈදිරිඳත් කයපු ං දලෝධන තරින් ඹම්කියල 

විධිඹකින් ආතුශත් දනොවුණු ඒහ -ඳත් පිළිගන්න ඒහ- 
ිනදඵනහ නම් පි ඒ පිළිඵ ඵරහ ලය නම් නභ ංදලෝධනත් 
ආතුශත් කයන්නම්. OMP නකට ඳ ංදලෝධනඹක් දගනහ ඵ 

ඔඵතුභන්රහට භතකයි දන්. ඒ නිහ ඒහ ප්රලසනඹක් දන්දන් 
නළවළ. දම් ඳනත් දකටුම්ඳත තත් කල් දහන්න නම් නඳහ  ගරු 
භන්ත්රීතුභහ.  

1343 1344 
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ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 ඔඵතුභහ කිඹන කහයණඹ භහ පිළිගන්නහ. නමුත් ඳනත් 
දකටුම්ඳතක් ඈදිරිඳත් වුණහට ඳසදේ  ඒ ඳනත් දකටුම්ඳතභ 
මුළුභනින්භ පිළිදගන නුභත කිමටභකටදන් දම් ක්රිඹහලිඹ 

ආතුදශේ ඳ රක්දරහ ිනදඵන්දන්. මීට දඳය ඊඳදේලක කහයක 
බහ සථහක් ිනබුණහ.  ඒ සථහදේදී ඳ හකඡාඡහ කයනහ. 
දම් ඳනත් දකටුම්ඳත පිළිඵ ඔඵතුභහ නක්ක දවෝ ඔඵතුභහදේ 

භහතයහංලදේ නිරධහරින් නක්ක දවෝ දවස හුභහරු කය ගන්න 
ඳට කියලදු හකඡාඡහක් ිනබුදණ් නළවළ. ඒ වහ ආින නකභ 
සථහ දම් ඳහර්ලිදම්න්තුයි.  

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඒ වහ සථහ රඵහ දුන්නහ. නමුත් ඔඵතුභන්රහ දඳන් 
හකඡාඡහක් ඈල්ලුදේ නළවළ. 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නළවළ  භහ දම් ඳහර්ලිදම්න්තුදේදීභ කිේහ. 

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

දභතුභන්රහ හකඡාඡහක් ඈල්ලුහ. ඒ ඈල්රපු දරහදේභ ඳ 
ඒ වහ සථහ දීරහ හකඡාඡහ කශහ.  

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

බහනහඹකතුභහට භතක ආින  දම් ඳනත් දකටුම්ඳත 

ඳහර්ලිදම්න්තුට ඈදිරිඳත් කයපු දදේ භහ දම් බහ ගර්බදේදීභ 
කිේහ  "දම් පිළිඵ ඳ හකඡාඡහ කශ යුතුයි" කිඹරහ.  

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහයි භභයි දවො ඹහළුදෝ. බහ 

ගර්බදේදී දනොදයි  නළිදේදී දඳොඩ්ඩක් කනට කයරහ කිේහ නම් 
භහ ඒ දරහදේභ  දේරහ දදනහ. 

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහට කථහ කයන්න ඈඩ දදන්න. 

ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ කථහ කයන්න. ඔඵතුභහට ත 
විනහඩිඹක් දදන්නම්. 

 
ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

භට විනහඩි ඳවක් රඵහ දදන්න. 

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විනහඩි ඳදවන් විනහඩි තුනයි ඈතුරුදරහ ිනදඵන්දන්.  

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

කරුණහකයරහ භට කථහ කයන්න දදන්න දකෝ. 

 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ත විනහඩි දදකකින් ඔඵතුභහදේ කථහ න් කයන්න. 
 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු ආභිනතුභහ  ජහතයන්තය මරය යමුදර භඟ ත්න් 
කයපු    යලිඹන 1.5 ගළමටදම් දකොන්දේයලර ප්රධහන දේ තභයි 
යජදේ අදහඹභ ළඩි කයන්න ඕනෆ කිඹන නක. ඒ වහ තභයි දම් 

ඳනත් දකටුම්ඳත දගදනන්දන්. යජදේ විඹදම් ඩු කයන්න ඕනෆ; 
ඹ ළඹ ඳයතයඹ දශ දේශීඹ නිසඳහදිතදේ ප්රිනලතඹක් දර 
යලඹඹට 3 දක්හ ඩු කයන්න ඕනෆ; රුපිඹදල් ගඹ නිදවදේ 

තීයණඹ දන්න ඈඩ වරින්න ඕනෆ; යහජය යහඹන් 
ප්රිනුවගතකයණඹ දවෝ දඳෞේගලීකයණඹ කයන්න ඕනෆ. ඒ 
දකොන්දේයල ඈසට නහ නම් ඳභණයි මිලිඹන 169 ඵළගින් විටින් 
විට දම් ණඹ මුදර රඵහ දදන්දන්. නමුත් විඹදභ ඩු කයන්දන් 

නළින දම් අකහයදඹන් ජනතහ දඳශරහ අදහඹභ ළඩි කශහට 
ඹ ළඹ ඳයතයඹ ඩු දන්දන් නළවළ. භහ  ගරු මුදල් ආභිනතුභහට 
ඒ වහ ඊදහවයණඹක් දඳන්න්න කළභළිනයි.   

1980 වුරුේදේ රංකහදේ අදහඹභ දශ දේශීඹ නිසඳහදනදේ 
ප්රිනලතඹක් දර යලඹඹට 23.5යි; විඹදභ යලඹඹට 42.7යි; 1980 
ර්දේදී යජදේ ඹ ළඹ ඳයතයඹ යලඹඹට 19.2යි. ඒ නිහ 

අදහඹභ ළඩි කශහඹ කිඹරහ  ඹ ළඹ ඳයතයඹ ඩු දරහ යහජය 
මරය කශභනහකයණ කහර්ඹක්භතහ ළඩි දනහ කිඹරහ 
හිතන්න ඵළවළ. තමුන්නහන්දේරහ විලහර රහබ ප්රභහණඹක් 

දනොදළනුත් දවෝ දළනුත් කයදගන ිනදඵනහ. භහ ඒ වහ 
ඊදහවයණඹක් කිඹරහ භදේ කථහ න් කයන්නම්. 

ගරු මුදල් ආභිනතුභනි  2015 ව 2016 කිඹන දම් ර් 
දදදක්දී දරෝක දදශ දඳොදශේ ඛනිජ දතල් මිර ඩු වීභ නිහ 

දප් යටින් පිටට ඹන්න ිනබුණු විදේල විනිභඹ ප්රභහණඹ 
ආදභරිකහනු දඩොරර්  යලිඹන 4ක් යට ආතුදශේ ඈතුරු වුණහ. ඒ 
ආදභරිකහනු දඩොරර්  යලිඹන 4භ නළවළ. ඉශඟට භව දල්  භව 

ඵළංකුදේ ආින දඡාච භවහ මුදල් භංදකොල්රඹ කයණදකොටදගන 
දම් යදට් සුරැකුම්ඳත් වහ විනිභඹ  යල්ඳත් ආතුළු නිකුත් විදේල 
අදඹෝජන ආදභරිකහනු දඩොරර්  යලිඹන 2ක්  අඳසු යදගන 

ගිඹහ. දම් ගනුදදනු දදදක් විතයක් ආදභරිකහනු දඩොරර්  යලිඹන 
6ක් ිනදඵනහ. තමුන්නහන්දේරහ වම්ඵන්දතොට යහඹ විකුණරහ 
ගන්දන් දඩොරර්  යලිඹන 1.1යි. ජහතයන්තය මරය යමුදලින් 

ගන්දන් දඩොරර්  යලිඹන 1.5යි. ඒ යලඹල්රට ඩහ දරොකුයි  දම් 
ළරැදි වගත ප්රිනඳත්ිනඹ නිහ විනහල කය ගත් ආදභරිකහනු 
දඩොරර් ප්රභහණඹ. නදේ විනහල කය ගත් ප්රභහණඹ ආදභරිකහනු 

දඩොරර්  යලිඹන 6යි. ණඹ දගන්න ිනදඵන ආදභරිකහනු දඩොරර් 
 යලිඹන 4ත් නක්ක ආදභරිකහනු දඩොරර්  යලිඹන 10ක ප්රලසනඹක් 
අර්ිකකඹට ිනදඵනහ. ඒ නිහ තභයි දම් අර්ිකකඹ  ඳභණට ඩහ 
යත් දඡාච - overheated - අර්ිකකඹක් ඵට ඳත්දරහ 

ිනදඵන්දන්. ඒ ආදභරිකහනු දඩොරර්  යලිඹන 4ට කදශේ දම්කයි. 
රුපිඹල් 131ට ිනබුණු දඩොරයඹ රුපිඹල් 135  රුපිඹල් 140 
දේදගන නනදකොට නකට හිටපු මුදල් භහතයතුභහ කිේහ  

"ිනඹක් ආතුශත දම් දඩොරයඹ රුපිඹල් 130ට දගදනනහ. ඒ 
වහ දදශ දඳොශට දඩොරර් දහන්න" කිඹහ. ශ්රී රංකහ භව 
ඵළංකු දඩොරර් 100  දඩොරර් 80  දඩොරර් 50  දඩොරර් 60 ඹනහදී 

ලදඹන් ජහතයන්තය ංචිතඹ - international reserves - ඳහවිඡාචි 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

කයරහ ඒ ටික දළම්භහ. න්ිනභට ජහතයන්තය ංචිත දහරහ නතය 
නදකොට  යලිඹන 4ක් දහරහ.  

වුරුේදකට ඳට විදේල ණඹ දගන්නට ඹන මුදර ගළන 
ඵරමු. 2015දී ගිදේ  යලිඹන 4.6යි  ණඹ හරිකඹ ව දඳොලිඹ 

දදකටභ. 2016දී ගිදේ  යලිඹන 4.3යි. රංකහ ඈිනවහදේ ළඩිභ 
දඩොරර් ප්රභහණඹක් පුඡාචපු යජඹ  හසඳ කයපු යජඹ  විනහල කශ 
යජඹ ඵට දම්ක ඳත් වුණහ. රුපිඹර රැකුදණත් නළවළ. රුපිඹල් 
131ට ිනබුණු දඩොරයඹ රුපිඹල් 157ට ගිඹහ. 

 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  කථහ න් කයන්න  කහරඹ හනයි. 
 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

දම් තත්ත්ඹ ගළඹුරින් දත්රුම් යදගන ඵළංකුක් වයවහ යටට 

විදේල විනිභඹ දේන ඹට වන රඵහ  දදන්නට ඕනෆ. රුපිඹල් 
රක් 1 450ක් දඳෝය භලු දදකක දහරහ දඳෞේගලික දේප්පුක 
තළන්ඳත් කයරහ ඒදකන් දකෝටි 16  1/2ක දගඹක් ගත්දතොත් 

ඔප්පු දනහ ම්පර්ණ විදේල විනිභඹ ංචහක්  මුදල් 
විුනේධිකයණඹක් කිඹරහ. දඳෝය ඊය දදකක දහදගන රුපිඹල් 
රක් 1 450ක් දගනළල්රහ ඒදකන් දකෝටි 16  1/2ක ත්කභක් 

ගත්තහභ මටිනඹ දන්දන් නළින ඵදඵක් වුණත් දන්නහ මුදල් 
විුනේධිකයණඹක් කිඹරහ. පි ඔඵතුභහට කිඹන්දන් ඒ විධිදේ මුදල් 
විුනේධිකයණඹට දනොදයි පිරියලදු ඵළංකුක් වයවහ දේන ෆභ 
විදේල විනිභඹ තඹකටභ වන රඵහදීභ වහ දඹෝජනහක් 

ඈදිරිඳත් කයන්න කිඹරහ. දම් ිනදඵන විදේල විනිභඹ ර්බුදඹ 
ඹටදත් ඳනඹනකරුන්  අදඹෝජකඹන්  දම් යදට් හභහනය 
ජනතහ  දගොවීන්  කරහකරුන් ජධර්ඹත් කයන 

හතහයණඹක් ිනදඵන්දන්. 

ගරු මුදල් ආභිනතුභනි  ඒ හදේභ දේශීඹ අදහඹම් 
දදඳහර්තදම්න්තුදේ නිරධහරින්ට කන් දදන්න. දළන් දස දදකක 
යලට ඒ ඹ ළඩ කයන්දන් නළවළ. ළඩ කයන්දන් නළත්දත් 
දඳෞේගලීකයණඹ වහ න ඹම් ඹම් ගන්ින ඔඵතුභහදේ 

ංදලෝධනර ිනදඵන නිහයි. ඒහ ඈත් කශ යුතු දනහ. පි ඒ 
වහ ංදලෝධන දීරහ ිනදඵනහ. ඒහ ඈත් දනොකදශොත් දම් 
ඳනත් දකටුම්ඳත ම්භත වුණත් ඵදු ඹ කයන්නට ඵළරි දයි. 

දභොකද  දේශීඹ අදහඹම් දදඳහර්තදම්න්තුදේ නිරධහරින් යලඹලු 
දදනහ නළිඹට ඵළසදොත් ඒ කටයුත්ත කයන්නට ඵළරි දනහ. ඒ 
නිහ පි- [ඵහධහ කිමටභක්] හිනහ දන්න නඳහ. දේශීඹ අදහඹම් 

දදඳහර්තදම්න්තුට හිනහ දන්නට නඳහ. ඒ ඹ තභයි අණ්ඩුට 
ල්ලි නකතු කයරහ දදන්දන්. ඒ ඹදේ වඬට කන් දදමින් ඒ 
කටයුත්ත ඈටු කයන දර ඈල්රහ යලටිමින් භදේ චන සල්ඳඹ 

භහප්ත කයනහ  දඵොදවොභ සතුිනයි. 
 
[.බහ. 2.14] 

 

ගු ව්දත අණුයල්දන මශතළ (මුදේ ශළ ජනමළධය 

නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு னெந் அனகறன்ண - றற ற்தம் தகுெண 

ஊடக தறற அமச்ெர்) 

The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Finance and Mass Media) 
මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ද විහදඹට ගළදනන දේශීඹ 

අදහඹම් ඳනත් දකටුම්ඳත ඈතහභ ළදගත් ඳනත් දකටම්ඳතක් 
වළටිඹටයි භභ දඳෞේගලික දකින්දන්. ද දරෝකදේ ෆභ යටක්භ 

ඳහරනඹ කිමටභ වහ ඳත් න අණ්ඩුරට නිහර්ඹදඹන්භ යට 

ඳත්හදගන ඹහභ වහ විවිධහකහයදඹන් මුදල් ඒක යහශී කය 
ගළමටභට යලදු දනහ. ඒ නු ද දරෝකදේ ෆභ යටකභ අණ්ඩු 
විවිධ ඵදු ර්ග ව අදහඹම් භහර්ග ලක්ිනභත් කය ගළමටභ වහ 
කටයුතු කයනහ. දභළනි ණඳනත් දේන දඵොදවෝ සථහර 

දප් යදට් විඳක්දේ යලටින ඳක් හධහයණ ව විදේචන ඈදිරිඳත් 
කයනහ හදේභ ඒ විදේචන වහ දඹෝජනහ පිළිගළමටභ ග කි යුතු 
යජඹක යුතුකභ වහ ගකීභ ඵට ඳත්  දනහ. ඒ නු ර්තභහන 

මුදල් භහතයතුභහ විදලේදඹන්භ දම් ඳහර්ලිදම්න්තු නිදඹෝජනඹ 
කයන යලඹලුභ දේලඳහරන ඳක්රත්  ෘත්තීඹ මිිනරත්  විවිධ 
ඳහර්ලසරත් දවස ව දඹෝජනහ රඵහදගන ිනදඵනහ. භභ 

හිතන වළටිඹට දප් යදට් ඈිනවහදේ ළඩිභ ංදලෝධන  
ප්රභහණඹක් ඈදිරිඳත් කයන ඳනත් දකටුම්ඳත වළටිඹට දම් ඳනත් 
දකටුම්ඳත වඳුන්න්නට පුළුන්. විදලේදඹන් නළනි ංදලෝධන 

ප්රභහණඹක් ඈදිරිඳත් කයන්නට යලේධ වුදණ් භභ දඳය කිය 
අකහයඹට දවස වහ දඹෝජනහරට ආහුම් කන් දීදම් ප්රිනපරඹක් 
විධිඹටයි. අණ්ඩුක් ඵදු ඳනන්දන්  දභළනි මටින - මටින 
දේන්දන් කළභළත්තකින් දනොදයි. අණ්ඩුක් විධිඹට ඩහත්භ 

කළභළත්ත දක්න්දන් කියලභ ඵදු ඹ කිමටභකින් දතොය ජනතහට 
රඵහ දදන්නට පුළුන් ඈවශභ අකහයදඹන් දේඹ රඵහදීරහ  
රඵහදදන ඳඩි ව විරහභ ළටුප් ළඩි කිමටභටයි. නළනි අකහයඹට 

කටයුතු කයන්න තභයි යජඹක් ඩහත්භ කළභළත්ත දක්න්දන්. 

නභ නිහ විදලේදඹන්භ පි දම් දිවහ ඵරනදකොට  දප් යදට් 

යහජය අදහඹභ දශ දේශීඹ නිසඳහදිතඹත් නක්ක -නහි ප්රිනලතඹක් 
විධිඹට- විවිධහකහයදඹන් ං න්දනඹ කිමටම් යලදු කය දතොයතුරු 
ඈදිරිඳත් කශ අකහයඹ මීට දඳය පි දළක්කහ. ඌජු ඵදු  ක්ර ඵදු 

පිළිඵ පි විවිධහකහයදඹන් දභතළනදී දවස වහ දඹෝජනහ 
ඈදිරිඳත් කශහ. නභ නිහ අණ්ඩුදේ යලටින ඹ විධිඹට පි දම් 
පිළිඵ දකිනහ හදේභ  විඳක්දේ යලටින ඹත් දම් පිළිඵ 
විවිධ දකෝණලින් දකිනහ කිඹන නක විදලේදඹන්භ පි වන් 

කයන්න ඕනෆ.  

ප්රධහන ලදඹන්භ දභභ ඳනත් දකටුම්ඳත ඈදිරිඳත් කශහට 

ඳසු දප් යදට් දම් පිළිඵ විලහර ලදඹන් හකඡාඡහට බහජන 
වුණු කරුණු ගණනහක් ිනබුණහ. නභ කරුණු ගණනහ තය 
ප්රධහනතභ ලදඹන් ගත්දතොත්  පුණය අඹතන පිළිඵ ිනබුණු 

ප්රලසනඹ  දේක ර්ථ හධක යමුදර පිළිඵ ිනබුණු ප්රලසනඹ 
හදේභ දජයසස පුයළයලඹන් ම්ඵන්ධදඹන් ප්රලසනඹ ිනබුණහ. දම් 
කිඹන කරුණු තුනභ දිවහ පි ඵළලුදොත්  ආතළම් විට ද න විට 

දප් යදට් ජනතහ  හිතනහ ආින  පුණය අඹතන වහ 
ලුිනන්භ ඵේදක් ඳනනහ  දජයසස පුයළයලඹන් වහ ලුිනන්භ 
ඵේදක් ඳනනහ  දේක ර්ථ හධක යමුදර වහ ලුිනන්භ 
ඵේදක් ඳනනහ කිඹරහ. ඒ භතඹ තභයි ද දම් යට තුශ විවිධ 

භහධය වයවහ දකින්න ව වන්න රළදඵන්දන්. පුණය අඹතන 
වහ යජඹ ලුිනන්භ ඵේදක් දගදනනහ  දජයසස පුයළයලඹන් 
වහ -නභ මුදල්රට- ලුිනන්භ ඵේදක් දගදනනහ  ඒ හදේභ 

 දේක ර්ථ හධක යමුදර වහත් ලුිනන්භ ඵේදක් 
දගදනනහ කිඹන නක තභයි ඳසු ගිඹ දසර හකඡාඡහට 
බහජන වුදණ්. දම් තත්ත්ඹ තත් ඈදිරිඹට ගිඹහ. ඈදිරිඹට 

ගිහිල්රහ කිේහ  "ඳන්රට දහනඹ දුන්නත් ඵේද ගවනහඹ කිඹරහ. 
නඹ  තත් ඈදිරිඹට ගිඹහ. පුණය කටයුත්තක් වහ ඳන්රකට 
ල්ලි දුන්නත් ඵේදක් ගවනහ කිඹරහත් කිේහ. දම්හ තභයි පිට 

දකින්නට ව වන්නට රළබුදණ්.  

පි කලින් ඳළළින අණ්ඩුදේත් පි කටයුතු කශහ. කලින් 
අණ්ඩු ඳළළින කහරදේ යලදු කශ දවො-නයක කිඹන දදදකහිභ 

ගකීභ පි බහය ගන්නහ. ඒ නයක දකොටස කහටත් දිගු කයරහ 
පි ඒදකන් දබ්දයන්දන් නළවළ. භට දවොට භතකයි  පි නභ 
අණ්ඩුදේ ඈන්නදකොට නක ඹ ළඹකදී දගනහ දඹෝජනහක්. 

විහව දනදකොට විහව දයජිසට්රහර් ශඟට ගිඹහභ රුපිඹල් 

1347 1348 

[ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ] 
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2 500ක් ගන්නහඹ  දයජිසට්රහර් දගදයට අදොත් රුපිඹල් 5 000ක් 

ගන්නහඹ කිඹරහ ඒ දේරහදේ දඹෝජනහක් දගනහහ. පි ඒකට 
ත ඈසසුහ. පි ඒ දේරහදේ නභ මටිනඹ දගනහදේ ඹම් කියල 
අකහයඹකට යදට් අදහඹම් ර්ධනඹ කය ගළමටදම් වළඟීදභන්. ඒ 
දේරහදේ විඳක්දේ හිටපු ඹ නඹට විලහර ලදඹන් දචෝදනහ 

කශහ. "ඒක වරි"ඹ  කිඹරහ පි නදහ කථහ කශහ.  පි නදහ ජහිනඹ 
දගොඩනළගීදම් ඵේද දගනහහ. පි නදහ ඒ ඵේද දගදනනදකොට  
"ඒක වරි"ඹ කිඹරහ පි කිේහ. විඳක්ඹ "ඒක ළයදියි" කිඹරහ 

කිේහ. දම්ක තභයි ඈිනවහදේ ඈරහ යලේධ වුදණ්. නමුත් ද පි 
දම් පිළිඵ ඳිනන ආත්ත ඹථහර්ථඹ ගළන යලිනඹ යුතුයි කිඹරහ 
භභ හිතනහ.  

පුණය අඹතන ම්ඵන්ධදඹන් මීට දඳය ිනබුණු තත්ත්ඹ 
ඵරමු. විදලේදඹන්භ පුණය අඹතන ඹම් කියල අකහයඹකින් රඵන 
රහබඹ දවෝ පුණය අඹතන ඹම් කියල අකහයඹක සථහය 

තළන්ඳතුකින් රඵන දඳොලී අදහඹභ රුපිඹල් රක් ඳවට ඩහ ඩු 
නම් කලින් ම්පර්ණ නිදව රඵහ දුන්නහ. නමුත් පුණය 
අඹතනඹකට ඹම් කියල අකහයඹකින් සථහය තළන්ඳතුක් භගින් 
රක් ඳවට  ඩහ ළඩිදඹන් අදහඹභක් අහ නම් යලඹඹට ටක 

ඵේදක් ගන්නහ කිඹරහ 2011දී පිභ යලටි යජදේදී මටිනඹක් 
දගනහහ. දම්ක තභයි ආත්ත ඹථහර්ථඹ. දේක ර්ථ හධක 
යමුදලින්  ඒ දඳොලී අදහඹමින් යලඹඹට දවඹක ඵේදක් ගන්නහ 

කිඹරහ දප්භ අණ්ඩුදන් පිභ මටිනඹක් දගනහහ. [ඵහධහ 
කිමටභක්] වරි. පි නදහ කිේදේ යලඹඹට දවඹක ඵේදක් ගන්නහ 
කිඹරහයි. ද දේක ර්ථ හධක යමුදරට දේක-දේය 

ඳහර්ලසඹන්දගන් රඵහ දදන මුදර ළඩියි  නදහට ඩහ. ඒ නු 
යලඹඹට වතයක ළඩිවීභක් යලේධ කශහ.  

දජයසස පුයළයලඹන්දගනුත් පි ගත්තහ.  2011දී දජයසස 

පුයළයලඹන්දගනුත් රක් 5ට ළඩි නම් ගන්න ඒ දඳොලී අදහඹභ 
ිනබුදණ් නළවළ. රුපිඹල් රක් 5-12 තය ගන්නහ නම් යලඹඹට 
2.5ක් ගත්තහ. රුපිඹල් රක් 15ට ළඩි නම් යලඹඹට 8ක් ගත්තහ. ද 

රුපිඹල් රක් 15 දක්හ ඵදු නිදවක් රඵහ දී ිනදඵනහ. රුපිඹල් 
රක් 15ට ළඩි නම් යලඹඹට 5ක ඵදු ප්රභහණඹක් ගන්න ද තීයණඹ 
කය ිනදඵනහ. දම් ඊදහවයණ තුනභ ගත්දතොත්  දම් ඊදහවයණ 
තුනභ නු ද යදට් ජනතහ දකින්දන් දම් යජඹ ලුිනන්භ ඵදු 

දගදනනහඹ කිඹරහයි. නමුත් ලුිනන්භ දගදනන ඵදු දනොදයි  
පි දඳය යජදේ ඈන්නදකොටත් දම් ඵදු වඳුන්හ දුන්නහ. දම් 
විධිඹට ඵදු ගත්තහ. ද  ංදලෝධන විධිඹට ඒ මුදල් ප්රභහණඹන්ර 

ප්රිනලතඹන් තභයි දනස න්දන්.  

 
ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

  Sir, I rise to a point of Order.  මරහනහරූඪ ගරු 
භන්ත්රීතුභනි  දඳොඩි ඳළවළදිලි කය ගළමටභක්. 

 

 ගරු රන්ත රගිඹන්න භවතහ 
(ரண்தைறகு னெந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ඔඵතුභහ මුදල් ආභිනතුභහදගන් ඳළවළදිලි කය ගළමටභ කය 

ගන්න. [ඵහධහ කිමටභක්]  

 
ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඳළවළදිලි කය ගළමටභක්. ඔඵතුභහ කිේ විධිඹට පුණයහඹතනර 
ිනදඵන්දන් දඳොලී අදහඹභ දනොදයි. රහබ. ඹම් කියල දදඹක් 
කුලිඹට දීරහ  නදවභ නළත්නම්- 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ඒක point of Order නකක් දනොදයි. [ඵහධහ කිමටභක්] ගරු 
නිදඹෝජය ආභිනතුභහ කථහ කයන්න. [ඵහධහ කිමටභක්] ගරු ඵන්දුර 
ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ දළන් ඳළඹක් විතය කථහ කශහ 

දන්. ගරු නිදඹෝජය ආභිනතුභහ කථහ කයන්න.   

 

ගු ව්දත අණුයල්දන මශතළ 
(ரண்தைறகு னெந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  භභ කිේදේ රහබ වහ දඳොලී. [ඵහධහ කිමටභක්] 
ඔඵතුභහ ඒක වළන්හඩ් හර්තහදන් ඵරන්න.  [ඵහධහ කිමටභක්] 
නළවළ  නළවළ. රහබ වහ දඳොලී. රහබ වහ දඳොලී දදකභ ඹටත්. කලින් 

රුපිඹල් රක් ඳවක් දක්හ-  [ඵහධහ කිමටභක්] 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

රහබඹක් රඵනහ නම්  ඒදකන් ඵේදක් දගේහභ ිනදඵන යද 

දභොකක්ද? 
 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

පුණයහඹතන. 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

පුණයහඹතන ිනදඵන්දන් රහබ රඵන්න දනොදයි. 
පුණයහඹතන ිනදඵන්දන් පුණය කටයුතු කයන්නයි.  

 

ගු ව්දත අණුයල්දන මශතළ 
(ரண்தைறகு னெந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  භභ කිේදේ කලිනුත් ඹම් පුණයහඹතනඹක් 

රුපිඹල් රක් 5කට ඩහ ළඩි  දඳොලී අදහඹභක් ගත්තහ නම් 
ඒකට යලඹඹට 8ක් ඵේද ගළහුහ කිඹරහයි. පුණයහඹතනඹකට ඵදු 
ගවන නක දවො නළත්නම් රුපිඹල් රක් 5කට ළඩි අදහඹභකට 

යලඹඹට 8ක් ගවන නකත් දවො නළවළ. ඒක භදේ දඳෞේගලික 
භතඹ. ගරු මුදල් ආභිනතුභනි  දම්ක ඔඵතුභහට දනොදයි  භභ 
කිඹන්දන් පි කයපු ඒහ. ඔඵතුභන්රහට ඒකට නිදවට කරුණක් 

ිනදඵනහ. නමුත් භභ දඳෞේගලික කිඹන්දන් දේක ර්ථ 
හධක යමුදරටත්  පුණයහඹතන ම්ඵන්ධදඹනුත්  විදලේදඹන්භ 
දජයසස පුයළයලඹන් වහත් ඳසුගිඹ යජඹ කහරදේ පිත් ත 
ඊසරහ ඹම් ඹම් ප්රභහණඹන්රට ඵදු ගළහු ඵයි. ද දම් යජඹ 

තුශත් නිහර්ඹදඹන්භ දම් ඵදු ගවනහ. නභ නිහ දේක ර්ථ 
හධක යමුදරට ඵදු ගවන නක දවො නළත්නම් යලඹඹට 10  
යලඹඹට 14 කිමටභ දනොදයි ප්රලසනඹ. යලඹඹට 10ක් ඵදු ගවන නකත් 

දවො නළවළ. පුණයහඹතනරට ඵදු ගවන නක දවො නළවළයි 
කිඹරහ භභත් දඳෞේගලික කිඹනහ. නමුත් යජඹක් විධිඹට නළනි 
දේල් ම්ඵන්ධදඹන්  නිහර්ඹදඹන්භ කටයුතු කයන්න යලේධ 

දනහ. නභ නිහ පි දම්හ පිළිඵ විදලේ ධහනඹ දඹොමු 
කයනහ.  

 ද යජඹ විධිඹට ඳට ිනදඵන ප්රධහනතභ භිදඹෝගඹ තභයි  

දම් විධිඹට ඵළණුම් වරහ රඵහ ගන්නහ අදහඹභ පි නියල ඳරිදි 
විඹදම් කයනහද කිඹන නක. ඒක තභයි යජඹට ිනදඵන ප්රධහනභ 
ප්රලසනඹ. ද ජනතහදේ විදයෝධඹ ිනදඵන්දන් පි විවිධ මටින - 
මටින දගනළල්රහ  ජනතහදගන් ඵදු ඹ කයරහ රඵහ ගන්නහ මුදල්  
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

වරිඹට විඹදම්  කයනහද කිඹන නක ගළනයි. දම්ක තභයි ද 
ිනදඵන ප්රධහනතභ භිදඹෝගඹ විධිඹට පි දළකිඹ යුතු න්දන්. ද 
දම් අකහයදඹන් ඵදු ඳනරහ අදහඹභ රඵහ ගන්නහ හදේභ යජඹ 

අදහඹම් ළඩි කය ගළමටභට කටයුතු කශ යුතු ත දඵොදවෝ ංල 
ිනදඵනහ. විදලේදඹන්භ පි දර්ගු ගත්දතොත්  ගරු ආභිනතුභහ 
දම් න විට වුරුදු ගණනහක් ඳළයණි ඒ ඳනත දනස කයන්න 

කටයුතු කය ිනදඵනහ. ඳසු ගිඹ කහරදේ දර්ගු වහ සකෆනර් 
ඹන්ත්රඹ වි කය ගළමටදම් කහර්ඹ බහයඹ කයන්න පුළුන්කභක් 
රළබුදණ් නළවළ. ද ඒ වහ මුල් ගර ිනඹරහ  ළඩ කටයුතු අයම්බ 

කය ිනදඵනහ.  

පි ඈතහභත් ග කීභකින් යුතු වන් කශ යුතුයි  ද යහජය 

අදහඹභ ළඩි කය ගළමටදම්දී  විදලේදඹන්භ නවීන තහක්ණඹ 

බහවිත කිමටභ පිළිඵ භිදඹෝග ගණනහකටභ ඳසුගිඹ කහරදේ 
මුහුණ දුන් ඵ. දභෝටර් යථ ප්රහවන දදඳහර්තදම්න්තු දන්න 

පුළුන්  ශ්රී රංකහ දර්ගු දන්න පුළුන්  දේශීඹ අදහඹම් 

දදඳහර්තදම්න්තු දන්න පුළුන්  භහගම් දයජිසට්රහර් 

දදඳහර්තදම්න්තු දන්න පුළුන්  දම් ෆභ අඹතනඹකභ 

දතොයතුරු තහක්ණඹ වඳුන්හදීභ වහ 1990 යලට  දළළන්ත මුදල් 

ප්රභහණඹක් විඹදම් කයරහ ිනදඵනහ. නමුත්  ද න දකොටත් ඒ 

අඹතනරට හදේභ  ඒ අඹතන තය න්තර් ම්ඵන්ධතහක් 
ආින න ඳරිදි දතොයතුරු ඳේධිනඹක් ආින කය ගළමටභට ඳට 

පුළුන්කභක් රළ යරහ නළවළ. දම්ක තභයි පි විදලේදඹන්භ 

ධහනඹ දඹොමු කශ යුතු කරුණ විධිඹට භහ දඳෞේගලික 

දකින්දන්. ද පි ඵදු ඳනනහ. ඵදු ඳනරහ යහජය අදහඹභ ළඩි 

කය ගන්න ඊත්හව කයනහ හදේභ ඒ කහර්ඹඹත් කශ යුතුයි.  

මීට ඩහ ළඩි ළදගත්කභක් පි නිහර්ඹදඹන්භ ඒ වහ රඵහ 

දිඹ යුතුයි. දභළනි ඵදු ඳළනවීභකින් දතොය රඵහ ගත යුතු යහජය 
අදහඹම් ළඩි කය ගළමටභ වහ ළඩි ධහනඹක් පි 

නිහර්ඹදඹන්භ දඹොමු කශ යුතු ිනදඵනහ. දම් වහ විවිධ 

ඵරදේග ිනදඵනහ. දතොයතුරු තහක්ණඹ වඳුන්හ දුන්නහභ ංචහ  

දණ කයන්න භහරුයි. 

විදලේදඹන්භ දේලඳහරනඥඹන්දගන් ඳභණක් දනොදයි  

නිරධහරින්දේ ඳහර්ලසදඹනුත් දම් වහ විවිධ භිදඹෝග 
ිනදඵනහ. භවය අඹතනර බයන්තය සථහන භහරුවීම් 

කිමටදම්දී ප්රධහන භිදඹෝග ගණනහක් ිනදඵනහ. දභෝටර් යථ 

ප්රහවන දදඳහර්තදම්න්තුදේ බයන්තය සථහන භහරුවීම් කයන්න 

පුළුන්කභක් රළදඵන්දන් නළවළ. දම්හ තභයි ිනදඵන ප්රලසන. 

දරෝකදේ දනක් යටල් හදේභ  යජඹක් විධිඹට ඳටත් දම් 

අකහයදඹන් ඵදු ඳළනවීම්   කයන්න නිහර්ඹදඹන්භ යලේධ 

දනහ. ඒ වහ භහනභ  ඳට දනොරළදඵන යහජය අදහඹභ රඵහ 
ගළමටභ වහ දප් යදට් අදහඹම් ඊඳදන දදඳහර්තදම්න්තු  

අඹතන දළනට ඩහ ලක්ිනභත් කයරහ  දම් රඵහ ගන්නහ අදහඹභට 

ඩහ යලඹඹට තුන් වහය යලඹඹක් අදහඹභ ළඩි කය ගන්න වළකිඹහක් 

ිනදඵනහ. ඒ පිළිඵත් ද යලටභ ධහනඹ දඹොමු කිරිභ පි 

යලඹලු දදනහදේ යුතුකභක්  ග කීභක් විධිඹටයි භහ දඳෞේගලික 

දකින්දන්. 

දම් ඳනත් දකටුම්ඳත දගන ඒදම් ක්රිඹහලිදේදී අණ්ඩු තුශ 
යලටින ඳක්ඹක් ලදඹන් පි හකඡාඡහ ට 10ක් විතය 

ඳළළත්තුහ; දප් දවස  දඹෝජනහ පි ඈදිරිඳත් කශහ. ඒ 

අකහයදඹන් ෘත්තීඹ මිින ව ඳහර්ලිදම්න්තුදේ ඳක් භඟ 

හකඡාඡහ කයරහ දම් ඳනත් දකටුම්ඳදත් ිනබුණු ඩු ඳහඩුකම් 

නිළරැදි කය ගළමටභට රඵහ දුන් නහඹකත්ඹ පිළිඵත් දප් 

දගෞයඹ දම් සථහදේදී ගරු ආභිනතුභහට පුද කයමින් භහ නිවඬ 
නහ. සතුිනයි. 

[2.30p.m.] 
 

ගු ඊ. වරලනඳල්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு ஈ. ெதன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 

Hon. Presiding Member, at the outset I wish to offer 

my congratulations to the new Finance Minister, the Hon. 

Mangala Samaraweera, for presenting the Inland 

Revenue Bill in Parliament even though the spadework 
would have been done by the former Finance Minister. In 

fact, Hon. Ravi Karunanayake, the then Finance Minister, 

in his Budget Speech for 2016, proposed to introduce a 

new income tax law on the following lines; I quote:   

“Existing tax laws in the country are cumbersome, complex and 

based on traditional British concepts. The complexity of the tax 

laws has been identified as an impediment for the effective 

implementation of tax policy in Sri Lanka. It has led to various 

complications thereby hampering the effective implementation of 

the tax policy. Therefore, we need to redraft the tax laws to bring 

about necessary improvements to the legal framework to ensure 

clarity, consistency and simplicity towards reflecting the features of 

modern tax systems which will help taxpayers to understand the 

system easily and eliminate loopholes that have been 

 created by the ambiguities in laws while strengthening tax 

administration. For this purpose, we will receive technical 

assistance from IMF and I propose to complete the project/process 

by end 2016.” 

That was Hon. Ravi Karunanayake in November, 

2015 presenting his Budget for the year 2016.   

Now, we are debating the new Inland Revenue Bill. 

As I quoted from the then Finance Minister‟s speech, the 
new Inland Revenue Bill was prepared with the technical 

assistance from the IMF. However, critics claimed that 

the IMF had not merely provided technical assistance, but 

the entire Bill was prepared by the IMF and it was similar 
to what they did a few years back in Ghana.  

Whatever it may be, Sri Lanka had severe problems 

with respect to tax revenue for years. The tax revenue - 

both direct and indirect - was declining substantially over 
the years and had reached a crisis situation. The 

proportion of direct tax to indirect tax was 20:80 and the 

tax burden was borne by the low-income groups in Sri 

Lanka. But, now with the introduction of the new Bill, 
the Government expects to ambitiously reverse the 

proportion to 40:60 and the tax burden will be borne by 

the well-to-do thereby helping the poorer sections to a 

great extent. The new law is also expected to double the 
income tax to GDP ratio to 4 per cent by 2020 from the 

current rate of 2 per cent. 

The revenue available for taxation in Sri Lanka is 
limited. The level of revenue exploitation in Sri Lanka is 

not only low by international standards, but is also 

declining over the years. The revenue raised by the 

Government was only 12 per cent of the GDP. Tax as 
well as non-tax revenue contributed to this decline and 

tax to GDP ratio continued to register a sharp decline.  

If the new Inland Revenue Act is implemented 

successfully, we expect general government revenues to 
increase to about 14.7 per cent of the the GDP in 2017 
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and to 15 per cent in 2018. The IMF projects revenues 

will rise further to about 16 per cent of the GDP by 2021. 

The new Inland Revenue Bill is designed to: focus on 

reducing the indirect tax burden on people; to have a 

broad-based tax net; turn the tax system into a simpler, 

more direct structure; simplify the tax system in order to 
create an investor-friendly environment to attract more 

foreign investments; reduce indirect taxes to 60 per cent 

and direct taxes to 40 per cent as the immediate goal; to 

be the key aspect of the fiscal consolidation drive after 
weak tax collection in recent years, partly due to the 

complexity of the Act; avoid diversification of taxes with 

different bases; reduce the volume of legislation and to 

use user-friendly language in the legislation.  

The World Bank and credit rating agencies laud the 

new law. The proposed tax reforms also pave the way for 

the International Monetary Fund to approve the pending 

third tranche of Sri Lanka‟s three-year, US Dollars 1.5 
billion Extended Fund Facility arrangement.  

A strict perusal of the Bill would show that some of 

these objectives may not be realized. It is regretted that 

stakeholder consultation is minimal. The Government 
must realize that the taxpayers will comply and pay tax if 

they understand the basis and accept the law as 

reasonable, giving them the right to challenge the acts of 

the IRD officials, if their actions are not within the 
framework of the Act. It must be remembered that the 

American War of Independence of 1789 was initiated on 

the slogan “no taxation without representation”, clearly 

demonstrating the need for stakeholders‟ participation for 
great acceptability.  

Sri Lanka‟s Minister of Finance, in an interview a few 

weeks back, said that the main objective of the new 

Inland Revenue Bill is to simplify the tax system in order 
to create an investor-friendly environment to attract more 

foreign investments. “The new Inland Revenue Bill will 

broad-base the tax system and incorporate globally 

accepted new tax principles to deal with international 
cross border relations”, the Minister of Finance,  Hon. 

Mangala Samaraweera, also said.   

It is true that Sri Lanka‟s Foreign Direct Investments 

dropped by 45.6 per cent to a very low level of slightly 
over US Dollars 300 million in 2016 from US Dollars 658 

million in 2015.  The new Inland Revenue Bill has an 

inbuilt mechanism to reverse this trend. The new Bill 

treats the entire country as a single entity and has not 
addressed the regional imbalances, especially the situation 

in the Northern and Eastern Provinces.  

Whatever the result, the new Bill does not address the 

concerns of the population in the Northern and the 
Eastern Provinces. The 30-year long war had destroyed 

almost all micro, small and medium enterprises that 

existed in the region before the war. The destroyed 

enterprises have to be revived. Employment and income 
generation are the need of the hour for the people of the 

Northern and the Eastern Provinces. The GDP 

contributions of the Northern and the Eastern Provinces 

were among the lowest with around 4 to 5 per cent, 
whereas the GDP contribution by the Western Province is 

much higher.  

It is, therefore, unfair to treat all provinces alike. It is 

a discrimination if unequals are treated alike. The 
Northern and the Eastern Provinces should be protected 

so that they could revive their lost enterprises. All 

incentives shall be granted to the Northern and the 

Eastern Provinces for new investments, including Foreign 
Direct Investment. Tax incentives are an absolute 

necessity for the Northern and the Eastern Provinces, at 

least for the next five to seven years, for economic 

development of the Provinces.  

The issues pertaining to the Northern and the Eastern 

Provinces should be treated on a separate basis. I wish to 

lay emphasis on the fact that the Government should 

commit itself to eliminate the existing socio-economic 
gap between the North and the East with the rest of the 

country at least by 2020. One way is to continue with the 

2017 Budget Proposal to provide a 200 per cent capital 

allowance for businesses which make investments of over 
US Dollars 3 million in the Northern and the Eastern 

Provinces, excluding land, and generate new employment 

opportunities for 250 or a three to five-year 50 per cent 

tax holiday for such businesses which will create 500 or 
800 new employment opportunities. 

Hon. Presiding Member, before I conclude, let me 

wish the Hon. Minister of Finance and Mass Media 

success in his endeavour. In another month or two, he 
will bring in Budget Proposals for the year 2018 in this 

House, taking into account the peculiar situation in the 

Northern and the Eastern Provinces.  

The Hon. Minister was here. I reiterate the fact that to 
date, proper investments have not been made and 

employment has also not been created in the Northern 

Province. If you take into account the enterprises which 

were introduced recently - two industries - but they are 
not operating properly and I think those enterprises might 

get closed any time. So, how are we going to promote 

these enterprises in the North? The farmers are there; the 

products are being made, but still, we have not introduced 
appropriate systems -proper storage facilities or 

machineries are not available. Now, there is milk 

production in the North and milk is being collected. So 

you can make dairy products creating more employment 
opportunities there. 

I strongly feel that the Ministry of Industry and 

Commerce or the Government should have a separate 

unit for the development of the North, like you have for 
some other provinces. Please consider that. 

Talking of the GDP contribution, at the last Budget, it 

was stated that you are going to bring the GDP 

contribution of the North equal to that of other provinces. 
But, I do not think that even now, we have reached that 

level. Last time, it was told that the GDP contribution of 

1353 1354 
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the North was at 4 to 5 per cent. Maybe, it would have 

increased by 1 per cent.  There are so many avenues to 

reach that level. We did better before the war and made a 

good produce. I think our GDP contribution was almost 
equal to that of the other provinces prior to 1983. But 

today, we are unable to reach that level. So, that is why I 

said that for five to seven years, tax concessions must be 

given even for small investments. Starting a US Dollars 
300 million project would be applicable to the rest of the 

provinces, but not to the Northern Province. From where 

will you find investors? We have been canvassing with 

the diaspora to come and invest in our area, but we find it 
difficult to bring them in because we have to give them 

some boost. They have money, they can come and invest, 

but they must be given some tax concessions.   

We are experiencing various other difficulties and are 
facing many problems when dealing with the Provincial 

Council with regard to obtaining environmental 

certificates and so on. So, all these things will have to be 

sorted out by the Central Government. I hope at least 
from the next Budget onwards, we will have better 

improvement compared to the other provinces. So, Hon. 

Minister, your vision to bring development in all the 

provinces to an equal status by 2020 must start from 
today.  

     Thank you. 

 

[.බහ. 2.44] 
 

ගු එවහ.එම්. මරික්කළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  විදලේදඹන්භ යහජයඹ 
ඳත්හදගන ඹන්නත්  වනහධහය රඵහ දදන්නත්  දඳොදු දේහ  
ඳත්හදගන ඹන්නත් යටක ඵදු අදහඹභ ළදගත් නහ. දප් 

යදට් ජනගවනදඹන් යලඹඹට 3කින් ඳභණ ඵදු ඹ කයදගන  ඈිනරි 
යලඹඹට 97ටභ වනහධහය රඵහ දදන්න යලේධ දරහ ිනදඵනහ. 
දප් යදට් දරුකු ඊඳදින දකොට දයෝවල් ඳවසුකභ නිකම්  දදන්න 

ඕනෆ  ඉට ඳසදේ ඳහල් ඹනදකොට ධයහඳනඹ නිකම් දදන්න 
ඕනෆ  නිර ආඳුම් ටික නිකම් දදන්න ඕනෆ  දඳොත් - ඳත් ටික නිකම් 
දදන්න ඕනෆ. ඉට ඳසදේ විලසවිදයහර ධයහඳනඹත් නිකම් රඵහ 

දදන්න ඕනෆ. විලසවිදයහර ධයහඳනඹ න් වුණහට ඳසදේ 
යිස ගවන්න පුළුන් භට්ටදම් අණ්ඩුදේ යක්හකුත් දදන්න 
ඕනෆ. ඉටත් ඳසදේ භළදයන කල් විරහභ ළටුඳක් දදන්නත් ඕනෆ. 

නදවභ හිතමින් තභයි පි දම් යට දියුණු කයන්න වදන්දන්.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  දරෝක න්තෘසටි චහට් නක -
දර්ලකඹ- නු දරෝකදේ ඈවශභ යටර ඵදු අදහඹම් ප්රිනලතඹ 
ගත්දතොත්  දනෝර්දේ යදට් යලඹඹට 43.6යි; දඩන්භහර්ක් යදට් 

යලඹඹට 50.8යි; යිසරන්තදේ යලඹඹට 40.4යි. දම් දර්ලකදේ 
120න සථහනදේ ඈන්න රංකහදේ ඵදු අදහඹභ දශ දේශීඹ 
නිසඳහදනදඹන් යලඹඹට 13.6යි. දම් ඵදු අදහඹදභන් තභයි ඳට 

ඔක්දකොභ දේල් කයන්න දරහ ිනදඵන්දන්. දම් තුශ  ඌජු ඵදු 
යලඹඹට 20ක් වළටිඹටත්  ක්ර ඵදු යලඹඹට 80ක් වළටිඹටත් 
ිනදඵනහ. ඵදු වන රඵහ දදන්න කිඹරහ භවය ඹ කෆ 

ගවන්දන් දභොකටද? තක්කඩිඹන්ටයි  නෆදෆඹන්ටයි රුපිඹල් 

දකෝටි ප්රදකෝටි ගණන් ඵදු වන දීභ නිහ යහජය අදහඹභ නළින 

දනහ. නතදකොට යදට් ුනබ හධන කටයුතු ඳත්හදගන ඹන්න 
ඵළරි වුණහභ  ජනතහට දත්දයන්දන් නළින විධිඹට ක්ර ඵදු 
අදහඹභ ළඩි කයරහ තභයි යට දගන ඹන්න දන්දන්.  

විදලේදඹන්භ දරෝකදේ දියුණු යටර ජනතහ දන්නහ  

තභන් දකොඳභණ ඵදු දගනහද  ඵදු අදහඹභ යදට් දහඹදභන් 
දකොඳභණ ප්රභහණඹක්ද  ඒ ඵදු අදහඹදභන් දභොනහද කයන්දන් 
කිඹරහ. නමුත් දප් යදට් ක්ර ඵදු අදහඹභ යලඹඹට 80ක් දක්හ 

ළඩිදරහ ිනබුණත්  යජඹට  අදහඹභ දර  නයින් දකොඳභණ 
රළදඵනහද  ජනතහදේ ුනබ හධනඹ වහ නයින් දකොඳභණ 
ඳහවිඡාචි කයනහද කිඹරහ විලසහඹක් නළවළ. ඒ විලසහඹ නළින 

නිහභ තභයි ජනතහදගන් දචෝදනහ නල්ර න්දන්  "දඳන් ඵදු 
යදගන දවොයකම් කයනහ'' කිඹරහ. ඒ දගොල්රන්ට ළඳ විඳින්න 
පි ඵදු දගන්න ඕනෆ නළවළ"යි කිඹරහ භතඹක් ජනතහ තුශ 

දගොඩනළඟී ිනදඵන්දන්. නභ නිහ  යදට් ජනතහදගන් රඵහ 
ගන්නහ ඵදුරට දභොනහද කයන්දන් කිඹන නක විනිවිදබහදඹන් 
යුතු දඳන්න්න ඵරඹට ඳත්න ඕනෆභ යජඹකට ග කීභක් 
ිනදඵනහ.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  දප් ඌජු ඵදු අදහඹභ යලඹඹට 
20 යලට 40 දක්හත්  ක්ර ඵදු අදහඹභ යලඹඹට 80 යලට 60 දක්හත් 
දනස කිමටභ ම්ඵන්ධ  මුදල් ආභිනතුභහට දප් සතුිනඹ පුද 

කයනහ. දභොකද  දම් ක්රභඹ වයවහ තභයි යටක් දියුණු කයන්න 
පුළුන් න්දන්. භළදි අදහඹභක් රඵන යටක් නම්  ඒ යට 
දියුණුන භහර්ගඹක ගභන් කයනහ නම්  ඒ යදට් ඵදු අදහඹභ 

භ ලදඹන් දශ දේශීඹ නිසඳහදනදඹන් යලඹඹට 25 - 30 තය 
ප්රභහණඹක ිනදඵන්න ඕනෆ. ඵදු අදහඹභ දශ දේශීඹ 
නිසඳහදනදඹන් යලඹඹට 13.6ක තඵහදගන දියුණු යටක් ඵට 

ඳත්දන්න ඳට ඵළවළ.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  දියුණු යටල් ිනදඵනහ; 
ල්ලි ිනදඵන යටල් ිනදඵනහ; ඒක පුේගර අදහඹභ ළඩි 

යටල් ිනදඵනහ. වළඵළයි  ඒ යටර  ඩු ඵදු ප්රභහණඹක් 
දගන්දන්. ඒ යටරට දනත් අදහඹම් භහර්ග ිනදඵනහ. 
ඊදහවයණඹක් ලදඹන් ගත්දතොත්  වුදි යහ යදේ ඵදු ඹ 
කයන්දන් යලඹඹට 5.3යි  නක්ත් යහ ය නමීර් යහජයදේ යලඹඹට 

1.4යි  කටහර් යහජයදේ යලඹඹට 2.2යි. ඔවුන්ට ඛනිජ දතල් ම්ඳත 
ිනදඵන නිහ යහජයඹ ඳත්හදගන ඹෆභ වහ ව ලය ුනබ 
හධන කටයුතු කයන්න අදහඹභක් ිනදඵනහ. දප් යට දම් ඵදු 

අදහඹභ රඵහදගන ඒහයින් කයන දේ  පිළිඵ විලසහඹක් නළින 
වීභ නිහ තභයි දම් ගළටලු භතුදරහ ිනදඵන්දන්.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  වළභ ංලඹකටභ ඵදු වන 

දීරහ  ඳට දම් යට ඳත්හදගන ඹන්න ඵළවළ. දළන් කෘ ක 
කර්භහන්තඹට ලය දඳොදවොය වනහධහයඹ රඵහදදන්න රුපිඹල් 
 යලිඹන 37ක් ඕනෆ. ධයහඳනඹ දනොමිරදේ රඵහදදන්න රුපිඹල් 

 යලිඹන 85ක් ඕනෆ. දෞඛය දේහ ඳත්හ ගළමටභ වහ 
රුපිඹල්  යලිඹන 100කට ධික මුදල් ප්රභහණඹක් ඕනෆ. දම් දේහ  
රඵහදීභ වහ දඹොදහ ගන්නහ ක්රභදේදඹ ජනතහට විලසහ 
කයන්න පුළුන් සිකයහය ක්රභදේදඹක් ව විනිවිදබහඹක් හිත 

ක්රභදේදඹක් දන්න ඕනෆ. යට ඹන්දන් දකොයි ඳළත්තටද  භළදි 
අදහඹම් යටක් වළටිඹට දියුණු කයහ ඹන්දන් දකදවොභද කිඹන 
නක ජනතහට දඳන්න්න ඕනෆ.  

විදලේදඹන්භ දියුණු යටර ජනතහ දන්නහ  තභන්ට 
අදහඹම් ඵදු දගන්න ිනදඵනහ  තභන්ට රළදඵන අදහඹභ 
පිළිඵ යජඹ දළනුත්  නභ නිහ දඵොරු කයන්න ඵළවළ  දවොය 

කයන්න ඵළවළයි කිඹරහ. නභ නිහ පි දඹෝජනහ කයනහ  ඵදු 
දගේත්  දනොදගේත් වළභ පුයළයලඹකුටභ ඵදු file නකක් විෘත 
කයන්නඹ කිඹරහ.  

1355 1356 

[ගරු ඉ. යනඳන් භවතහ] 
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ඵදු file නකක් විෘත කශහභ ඹම් කියල කහරඹක් ඹනදකොට 

ජනතහ නඹට හුරුනහ. දම් මටිනභඹ යහමු නිහ තුන්දනි 

ඳහර්ලසඹකට ඳගහක් දගහ කට්ටි ඳනින්න වම්ඵ න්දන් නළවළ. 

දභළනි system නකක් ිනදඹනදකොට ඒදකන් ඒහ හුදනහ  

නභ නිහ යට ඳත්හ දගන ඹන්න  යදට් දේහ ඳත්හදගන 

ඹන්න පි ඵදු දගන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. පි ඳරිදබෝජනඹ වහ 

නිකම් ඈල්රන දේල් රඵහ ගන්න ඵදු දගන්න ඕනෆඹ කිඹන 

වළඟීභ ජනතහ තුශ ආින කයන්න ඕනෆ. ඒ හදේභ  දභහිදී 

ඳහරකඹන් ටත් ග කීභක් ිනදඵනහ  ජනතහදගන් ගන්නහ ඵදු 

මුදල්ලින් කයන දේල් දභොනහද කිඹරහ කිඹන්න. දභන්න  

ඹටිතර ඳවසුකම් වහ දභඳභණක්  ධයහඳනඹ වහ 

දභඳභණක්  සුඵ හධන කටයුතු වහ දභඳභණක්  දම්කට 

දභඳභණ අදහඹභක් රළදඵනහ  දම්හ දම් දම් විධිඹට දඵදදනහ 

කිඹන නක පිළිඵ ජනතහට නියලඹහකහය දඵෝධඹක් 

දුන්දනොත් තභයි  ජනතහ ඵදු දගවීභට දඳරදමන්දන්. ක්ර ඵදු 

ඩු කයරහ  ෘජු ඵදු ළඩි කයරහ  ඵදු රඵහ ගළමටභ භඳහත තළනකට 

දගනළල්රහ   ඵදු අදහඹභ දශ දේශීඹ නිසඳහදනදඹන් යලඹඹට 25ක් 

දක්හ දගන ඹන ළඩටවදන් අයම්බඹ වළටිඹට දගදනන දම් 

ඳනත් දකටුම්ඳත හර්ථක දයි කිඹරහ පි විලසහ කයනහ.  

විදලේදඹන්භ ර්තභහන මුදල් ආභිනතුභහ ගළන භභ දම් 

කහයණහ කීඳඹ කිඹන්න ඕනෆ. ඈිනවහඹ දිවහ ඵළලුහභ නහගරික 

ංර්ධන  ඈදිකිමටම් ව භවජන ඊඳදඹෝගිතහ භහතයහංලඹ 

දන්න පුළුන්  විදේල කටයුතු භහතයහංලඹ දන්න පුළුන්  

යහඹ වහ ගුන් දේහ භහතයහංලඹ දන්න පුළුන්  නතුභහ 

passion නකක් ආතු ඒ කටයුතු වරිඹට කයරහ ිනදඵනහ.  ෘජු 

තීයණ ගන්න පුළුන්  දකොන්ද ඳණ ිනදඵන නහඹකදඹකු වළටිඹට 

නතුභහදේ දම් ළඩටවනට- [ඵහධහ කිමටම්] ඔේ  ඈිනන් 

ඔඵතුභන්රහ කෆ ගවමින් ඈන්න. දම්හ implement කයරහ අදහඹභ 

ළඩි වුණහභ ඔඵතුභන්රහට අදඹත් ඵරඹට නන්න වම්ඵ න්දන් 

නළවළ. ඔඵතුභන්රහ කරඵර දනොවී ඔදවොභ ඈන්න.   මුදල් 

ආභිනතුභහ නඩිතය ව කරහක් ආතු කයන දම් ළඩටවන් 

ක්රිඹහත්භක කිමටභ වහ ලය වදඹෝගඹ පි රඵහ දදනහ.  

ඒ නක්කභ භහ දම් කහයණඹත් කිඹන්න ඕනෆ. ඳසුගිඹ යජඹ 

කහරදේ තක්කඩිඹන්ට   දවොරුන්ට  ඥහතීන්ට දුන් යලඹලු  ඵදු වන 

නළත ඹ කය ගළමටදම් ළඩ පිළිදශකුත් දම් ඳනත් දකටුම්ඳතට 

ආතුශත් කයන්න ඕනෆ. දළන් දරහ ිනදඵන්දන් දභොකක්ද? දප් 

ඹදේ ළයදි දවොඹන්න විතයක් පි දකොමින් ඳත් කයනහ. 

තමුන්නහන්දේරහදේ ඒහ දවොඹන්න ඳත් කයන්දන් නළවළ දන්? 

[ඵහධහ කිමටම්] භවරු නඹහ ගළහුහ කිඹරහ ඊහවි නන්න ඵළවළයි 

කිේහ. ඔඵතුභන්රහ ඒ හදේ කථහ කිඹ කිඹහ ඈන්දන් දප් 

අණ්ඩුදේ යදින්. ඳසුගිඹ අණ්ඩු කහරදේ ජනතහදේ ඵදු මුදල් 

දවොයහ කහරහ  ඔඵතුභන්රහ වන රඵහ ගත්තහ. ඔඵතුභන්රහ ගදම් 

ඈන්න හිංක මිනිසුන්දගන් ඳරිප්පු ග්රෆම් 500න්  දත් දකොශ ග්රෆම් 

100න්  සීනි ග්රෆම් 250න් ගවපු ක්ර ඵදුර න්දිඹ නළත රඵහ 

ගළමටභ වහ  දකොමිභක් ඳත් කයන්න කිඹරහත්  ඒකට 

නහඹකත්ඹ දදන්න  කිඹරහත් පි මුදල් ආභිනතුභහදගන් ඈල්රහ 

යලටිනහ.  

දඵොදවොභ සතුිනයි. 

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීශඟට  ගරු  යභල් යත්නහඹක භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 

8ක කහරඹක් ිනදඵනහ. 

[.බහ. 2.51] 

      
ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  දේශීඹ අදහඹම් ඳනත් 

දකටුම්ඳත පිළිඵ විහදදේදී කථහ කිමටභට භට දරහක් රඵහ දීභ 
පිළිඵ ඔඵතුභහට සතුිනන්ත නහ.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  දේශීඹ අදහඹම් ඳනත් 
දකටුම්ඳත ම්ඵන්ධ දඵොදවෝ කරුණු හකඡාඡහ න 
සථහදේදී ඒ ම්ඵන්ධදඹන් දවස කීඳඹක් දක්න්න භහ 

කළභළිනයි. ඳසුගිඹ යජඹ කහරදේත්  දම් යජඹ කහරදේත් විලහර 
ඳරිභහණදඹන් ඵදු මුදල් නහසිනඹට  දණඹට  දවොයකභට ඳහවිඡාචි 
නහඹ කිඹන නක පිළිඵ කියලභ විහදඹක් නළවළ.  

ද දිනදේදී ජනභහධයලින් ඳට දළනගන්න රළබුණහ  රලිත් 
වීයතුංග භවතහට වහ නූ ඳළල්පිට භවතහට ය 3 ඵළගින් යලය 
දඬුම් ව රුපිඹල් රක් 20ක් ඵළගින් දඩ වහ රුපිඹල් මිලිඹන 50 
ඵළගින් න්දි දගන්නළයි භවහධිකයණදඹන් නිදඹෝගඹක් රඵහ 
දීරහ ිනදඵන ඵ. මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි   රලිත් වීයතුංග 

භවතහ ව නූ ඳළල්පිට භවතහ ම්ඵන්ධ දරහ  ඵදු මුදල් 
රුපිඹල් මිලිඹන 600ක් ඳසුගිඹ ජනහධිඳිනයණදේදී ඡන්ද යමුණු 
වහ දඵදහ දී භළිනයණ ප්රචහයක කටයුතුරට ම්ඵන්ධවීභ 

දවේතුදන් දම් දඬුම් නිඹභ ව ඵ ඔඵතුභහ  දන්නහ ආින. නමුත්  
පි දවොටභ දන්නහ දේ තභයි  රලිත් වීයතුංග භවතහ ඡන්දඹ 
ඈල්ලුදේ නළවළයි කිඹන නක. නික  නතුභහ ඈවශ ඳරිඳහරන 

නිරධහරිදඹකු ලදඹන් කටයුතු කශහ. ඹම් කියල ඳහරකදඹකු භඟ 
නක දිගට ළඩ කිමටභ නිහ නතුභහදේ නභ වුත්තු වුණහ. ඒක 
දනභ කථහක්. නමුත්  නතුභහ ඡන්දඹ ඈල්ලුදේ නළවළ. දම් ඵදු 

ල්ලි විඹදම් කදශේ යහජඳක් භවත්තඹහදේ ඡන්දඹට  දන්. නමුත් 
නතුභන්රහට අණ්ඩුක්රභ යසථහදන් දම්හට අයණ  රළ යරහ 
ිනදඵනහ. නමුත් ඒ ද කතඹන්ට  ඒ ළයදිරට ඊදේ කයපු 
නිරධහරින්ට ධිකයණඹ දඬුම් දීරහ ිනදඵනහ. පි ධිකයණඹට 

ිනදඵන ඒ යිිනඹ පිළිගන්නහ. නභ නිහ පි ඳළවළදිලිභ 
කිඹනහ  ඵදු මුදල් ංචහ කිමටභ ම්ඵන්ධදඹන් ද රඵහ දුන් දම් 
නඩු තීන්දු ඓිනවහයලක නඩු තීන්දුක් කිඹරහ.  

දම් සථහදේදී විදලේදඹන්භ භහ තත් කරුණක් කිඹන්න 
කළභළිනයි. හිටපු ජනහධිඳින දල්කම්යදඹකුට තභයි ද හිදර් 
ඹන්න නිඹමිත දරහ ිනදඵන්දන්. 

දළනුත් ඵරඹ තට යදගන යහජය ඵදු මුදල් ංචහ කයනහ. 
ඉදේත් COPE නකට ඒ විසතය අහ.  SriLankan Airlines   
දඩොරර් මිලිඹන යලඹ ගණන් විඹදම් කයනහ  කළ යනට් භණ්ඩරදේ 

කියලභ නුභළිනඹක් නළින. ඒ නිහ  යදට් ඵදු ල්ලි දවොයකම් 
කයන දේලඳහරනඥඹන්ට කත් දින නිරධහරින්ට ව 
දේලඳහරනඥඹන්ටත් දම්ක දවො පර්හදර්ලඹක් දයි කිඹරහ පි 

හිතනහ. දම් තීන්දු නිහ යහජය නිරධහරින් කුරප්පු දනහ  
කිඹරහ භවය ඹ කිඹනහ. පි ඳළවළදිලිභ කිඹනහ  යහජය 
නිරධහරින්දගන් යලඹඹට 10ක පිරික් තභයි දණදේ 
දඹදදන්දන් කිඹරහ. ඒ යලඹඹට 10 නිහ ඈිනරි යලඹඹට 90භ භඩ 

කනහ. දම්ක භවහධිකයණදඹන් රඵහ දුන් තීන්දුක්.  ආත්තටභ 
දම් තත්ත්ඹ ඈදිරිඹට දගන ඹන්න ඕනෆඹ කිඹන දව තභයි 
ඳට ිනදඵන්දන්. 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඉශඟට දම් ඳනත් දකටුම්ඳත 
පිළිඵ කථහ කයන්නම්. දම් ඳනත් දකටුම්ඳත ඈතහ ඳළවළදිලිභ 
රංකහට නු වදපු ඳනත් දකටුම්ඳතක් දනොදයි කිඹන 

කහයණඹ භතු කශහ. ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු දබ් ඩවිදේ ිනදඵනහ  
2017 භළයි 03ළනි දහ නිකුත් කශ භව ඵළංකු භහධය නිදේදනඹ. 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

නඹ භභ ඊපුටහ දක්න්න කළභළිනයි. ඒ භහධය නිදේදනදේ දදළනි 
point නක ලදඹන් ඳළවළදිලි වන් කයරහ ිනදඵනහ  "The 
new Inland Revenue Act should pave the way for a durable 

fiscal consolidation." කිඹරහ.  ඒ නිහ IMF නකත් නක්ක දම් 
දකටුම්ඳත පිළිඵ හකඡාඡහ කශහඹ කිඹන නක ඳළවළදිලියි. ඉට  
ඩහ ළදගත් දේ දභොකක්ද? නස.බී. දිහනහඹක ආභිනතුභහත් 

වදගන ඈන්න නිහ භභ කිඹන්නම්. ආභිනතුභනි  ඒදක් ඈතහ 
ඳළවළදිලි ිනදඵනහ  "The Board - ඒ කිඹන්දන් IMF's 
Executive Board- is expected to consider Sri Lanka's request 

for completion of the second review in June, 2017, by which 
time the new Inland Revenue Act is expected to be submitted 
to Parliament as a prior action." කිඹරහ.  

ඒ කිඹන්දන් IMF  නක රංකහට  රඵහ දදන්න  ිනදඵන 
දඩොරර් මිලිඹන 167 කට අන්න තුන්දනි  හරිකඹ රඵහ දීභ  

රකහ ඵරන්දන් ජනි භහදේ දී   ද දම්  ඈදිරිඳත් කය ිනදඵන  
ඳනත් දකටුම්ඳත  ඳහර්ලිදම්න්තුට ඈදිරිඳත් කයනහ  කිඹන  නක 
පර් දකොන්දදයලඹක් ඵට ඳත් කය දගනයි.  "expected to 

consider"  කිඹරහයි  ිනදඵන්දන්.   නභ නිහ  ඔඵතුභන්රහ  IMF  
නකත් නක්ක දභහි කියලභ ම්ඵන්ධ ඹක් නළවළයි   කිේහට   දභභ 
භහධය නිදේදනදඹන් නඹ ඳළවළදිලි දනහ.   භව ඵළංකු දබ් 

ඩවිදඹන් භභ දම් දල්ඛනඹ රඵහ  ගත්දත්.   භභ දම් දල්ඛනඹ 

වභළගත* කයනහ.   

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඉශඟට දම් ඳනත් 

දකටුම්ඳදත් ඈතහ ඵයඳතශ ගළටලුක් ිනදඵනහ   යසථහදේත්  
ිනදඵන ඹම් කියල  ඵහධහක්  නක්ක.  කියලදු වනඹක් වහ දභභ 
ඳනත් දකටුම්ඳතට කහයක බහ සථහදේ දී  ලුදතන් 

ංදලෝධන ඈදිරිඳත් කයන්න ඵළවළ. මුදල් ළඹ දන දේල් 
ම්ඵන්ධදඹන්.  ඒක දප් යසථහදේ ිනදඵනහ.  ඒක ආත්ත. 
ඔඵතුභහ දන්නහ  දම්ක ඹ ළඹක් තයම්භ විලහර ඳනත් 
දකටුම්ඳතක් ඵ. දම්දක් ඵරඳෆභ මුළු භවත් ඹ ළඹක් 

තයම්භයි. නමුත්  දභයින් ඵරඳෆභට රක්න ඳහර්ලස ගණනහක් 
ඈන්නහ. ඔවුන් භඟ තභ කියලදු හකඡාඡහක් කය නළවළ. 
ඵරගතු දළනුත්  ඳර්ලස භඟ හකඡාඡහ කය ිනදඵනහ. යක්ණ 

භහගම්  භවය ෘත්තීඹ මිිනත් නක්ක. ඒක ආත්ත. නමුත් 
ඊදහවයණඹක් ලදඹන් ගත්දතොත් දම් කහයණඹ ගළන ඵරන්න. 
නක නක ංදලෝධන දඳොඩි  ප්රභහණඹක් කිේහ. නමුත් ළදගත්භ 

දදඹ දභොකක්ද? රුපිඹල් දකෝටිදේ ඒහ නක් රක් වළට දහවක් 
ිනදඵනහ. රුපිඹල්  යලිඹන 1 600ක් ිනදඵන     EPF නකට 
ඔඵතුභන්රහ  දළනට ිනදඵන ඵදු මුදර ත යලඹඹට වතයකින් ළඩි 

කයනහ. යලඹඹට වතය වුණහට  වළභ වුරුේදේභ  දම් යමුදදරන් 
දකෝටි දව දහවකට ඩහ රඵහ ගන්නහ ඵ භතක තඵහ ගන්න.  
ඵරහදඳොදයොත්තු දන්දන් රුපිඹල්  යලිඹන වතළිස  ඳවයි කිේහ. 
 යලිඹන වතළිස ඳව ගන්නත් ඔඵතුභන්රහ   යලිඹන දවඹක්  විතය 

විඹදම් කයන්න  ඕනෆ. වළභ දකදනකුටභ tax file  නකක්  open  
කයනහ කිඹන නකට විඹදභක් ඹන්දන් නළේද? ආඩම් සමිත්   
කිඹහ ිනදඵන්දන් දභකක්ද?  ඵදු නකතු  කයේදී  ඒ වහ කයන 

විඹදභට ඩහ ඵේද ළඩි දන්නට ඕනෆ කිඹරහයි.  නිකම් දජොලිඹට 
වළභ දකදනකුටභ ඵදු file  නකක් open  කශහභ  නඹට විඹදභක් 
ඹනහ.  යලිඹන 45යි expected income  නක. ඒදකන්  යලිඹන 

දවඹක්භ ඔඵතුභන්රහ ගන්දන්  දම්  EPF  නකට ගවරහඹ කිඹන 
නක  භතක ිනඹහ ගන්න. ත  යලිඹන 10ක් විතය  ඔඵතුභන්රහ 
විඹදම් කයයි   ඵදුකයණඹ වහ ඳරිඳහරන ළඩරට. ඉට ඳසදේ  

ආත්තටභ ඔඵතුභන්රහට රළදඵන්දන් කීඹද? ත රුපිඹල්  යලිඹන 

දවඹක් ඳවදශොක් ඒ ලයතහන්ට විඹදම් වුණහභ රුපිඹල්  
 යලිඹන වතළිස ඳවභ රළදඵන්දන් නළවළ දන්. ආත්තටභ යලදු 
න්දන්  දම්ක  EPF   නදකන් රඵහ  ගන්න නකයි.  පි අණ්ඩුට  
ධහයණඹ කය කිඹනහ  නභ EPF ල්ලි තභයි ර්ජුන් 

ආදරෝයලඹසරහයි  ආභිනරුයි නකතු දරහ Treasury 
Bondsලින් ගළහුදේ කිඹරහ.  

 EPF  ල්ලි තභයි  යලඹඹට නූක්භ Perpetual Treasuries 
Limited  නදක් අදහඹභ.   ද නහයහදවේන්පිට  තට්ටු ිනදවේ  යල්ඩින්  
නකක් වදනහ. භභ හිතන විධිඹට  යලිඹන 50කට ළඩියි විඹදභ. 

ඒත්  EPF  ල්ලියි.  

 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ   ඔඵතුභහට නිඹමිත කහරඹ හනයි.  

      
ගු බිමේ රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 භට ත විනහඩිඹක්  දදන්න  මුරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි.     

ඈතහභ ළදගත් ංදලෝධනඹක් ිනදඵනහ  කරහකරුන් 
ම්ඵන්ධදඹන්.  කරහකරුන්දේ  ංවිධහන යහිකඹක් ිනදඵනහ.  

ඔවුන්ට දම්ක සුවිලහර ලදඹන් ඵරඳහනහ. නකභ නක 
හකඡාඡහක්ත් දම් ගළන කයරහ නළවළ. නභ නිහ පි ඈල්රහ 
යලටින්දන් දභඹයි.    යසථහදේ  ිනදඵන කරුණු නිහ ඳට  

දභතළනදී  ංදලෝධන ඈදිරිඳත් කයන්න   ඵළරි දන්න පුළුන්.  
පි කිඹන්දන් දම් ඳනත් දකටුම්ඳත ද විහද කයරහ   ම්භත 
කය ගළමටභ වහ ිනඹකට කල් දභන්න කිඹරහයි. දප් 

ංදලෝධනත්  ත ිනදඵන ංදලෝධනත් කළ යනට්  නදකන් 
නුභත කය දගන දම්ක ම්භත කය ගළමටභ වහ දගදනන්න. 
දම්ක ඹ ළඹක් තයම් දරොකු ඳනත් දකටුම්ඳතක්  ගරු 
ආභිනතුභනි.  දම්ක නිකම්භ නිකම් ඳනත් දකටුම්ඳතක් 

දනොදයි.  

මරහනහරුඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  විනහඩිඹක කහරඹ තුශ භහ දම් 
කහයණඹත් කිඹන්නට කළභිනයි. දේදිකහ නහටයකරුන් ට ඔවුන් 
නිසඳහදනඹ කයන  නහටය වහ ඳශමු දර් අදහඹභ යලඹඹට 

ඳණවකින් අදහඹම් ඵේදදන් නිදවස කය ිනබුණහ. දම් ඳනත් 
දකටුම්ඳදත්  ඒ ඵදු නිදව නළවළ.  දේදිකහ නටයඹ කිඹන්දන් දම්  
යදට් කර්භහන්තඹක් දනොදයි. නහටයකරුහදේ ආම්භට ිනන් 

කහරහ කයන ළඩක්. ඒ ඵදු නිදව යින් කය ිනදඵනහ. 
දල්ඛකඹන් වහ දඳොත් ප්රකහලකඹන්ට ඳශමුන edition නක 
විකුණුහභ  ඒදකන් යලඹඹට ඳණවක ඵදු නිදවක් මුලින් රඵහ දී 

ිනබුණහ. ද ඒ ඵදු නිදව  නළවළ. ඔඵතුභහ දන්නහ  ද කවි දඳොත් 
ඳන්යලඹඹක් විකිදණන්දන් නළින ඵ. ඒකටත් ඵදු ගවනහ. ංගීත 
නිර්භහණකරුන්ටත් ඵදු නිදවක් ිනබුණහ. ද ඒකත් දම් ඳනත් 

දකටුම්ඳදතක් ඈත් කය  ිනදඵනහ.  ඵරන්න  නදෝත්ඳහදන 
වහ දදවන පුේගරඹන්  ඳර්දේණඹක් කය ලුත් දදඹක් 
 දොඹහ ගත්දතොත් ඵදු ගවනහ. කරහකරුන් ඳභණක් දනොදයි  
කෘ ක විදයහඥඹන් ඳහ ඵේදට ඹටත් දනහ. ඔඵතුභහ හිටපු 

කෘ කකර්භ ආභිනයදඹක්. ඔඵතුභහ දන්නහ  දභොයටු විලස 
විදයහරදේ භවහචහර්ඹ යංගික වල්තුය භළිනතුභහ  තුන්න 
දරෝකදේ දවොභ විදයහඥඹහ වුණු ඵ. දම් නු නතුභහටත් 

ඵේදක් දගන්න දනහ. දභදවභ යටල් වදන්න  පුළුන්ද?  

ඉශඟට  චිත්රඳට කර්භහන්තඹ.  ගරු ආභිනතුභනි   රංකහදේ 
චිත්රඳට දවඹයි  ඳවදශොයි නිර්භහණඹ දන්දන්.  නයින් ඵරන්න 
පුළුන් චිත්රඳට ිනදඵන්දන් වතයයි  ඳවයි.  භදේ දළමටදම් වළටිඹට  
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[ගරු  යභල් යත්නහඹක භවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළමස තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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කලින් ඵදු වනඹක් ිනබුණහ  රුපිඹල් මිලිඹන වියලඳවට ඩහ  

අදහඹභක් ගත්දතොත් තභයි ඵදු දගන්න  ඕනෆ. දළන් යලනභහ 
ඳටදඹන්  ඳහඩු වුණත් ඵදු දගන්න  ඕනෆ.  

ගරු ආභිනතුභනි  ඒ නිහ පි ඔඵතුභහදගන් ඈල්රහ යලටින්දන් 
දභඹයි. ඳ ඈදිරිඳත් කයන යලඹලුභ ංදලෝධන අණ්ඩුට බහය 
ගන්න කිඹහ ඳ කිඹන්දන් නළවළ. නමුත් දම්හ ෘජුභ කරහ 

ක්දේත්රඹ  ංසකෘිනක ක්දේත්රඹ කහන්තහයඹකට දගන ඹනහ. නභ 
නිහ දම් ංදලෝධන පිළිගන්න. ඒහ බහය ගන්න මටතයනුකර ද 
ඹම්කියල ඵහධහක් ිනදඵන ඵ ඳ පිළිගන්නහ. ඒ නිහ දම් 
පිළිගන්න පුළුන් ංදලෝධන ටික ව ජනතහ ඈල්රහ යලටින 

ංදලෝධන ටික ඔඵතුභන්රහ කළ යනට් භණ්ඩරදේ දී නුභත 
කයරහ  ඉශඟ ඳහර්ලිදම්න්තු ිනදේ දිනක  නළත්නම් දනභ 
විදලේ දිනඹක් දඹොදහදගන දවෝ  ඒහ ඈදිරිඳත් කයන්න.  නදවභ 

නළත්නම්  ජනතහ දනුදන් දම් ඳනත් දකටුම්ඳතට දප් 
ම්පර්ණ විදයෝධඹ ඳශ කයන ඵ ප්රකහල කයමින්  භදේ කථහ 
න් කයනහ.  

[.බහ. 3.01] 
 

ගු මහි්දදළන්දද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  දේශීඹ අදහඹම් ඳනත් 
දකටුම්ඳත පිළිඵ විහද කයන දම් සථහදේ මුදල් ආභිනතුභහ 
තභන්දේ අනදේ නළින වුණත්  නතුභහ ඈන්නහ කිඹහ භහ විලසහ 
කයනහ. දභභ ඳනත් දකටුම්ඳත පිළිඵ දවස ප්රකහල කයන්න 

සථහ රළබීභ ගළන භහ ඈතහභ න්දතෝ දනහ.   

යජදේ ඵරහදඳොදයොත්තු න්දන්   දම් ඳනත් දකටුම්ඳත 
ම්භත කිමටභ තුළින් ඵදු අදහඹභ ළඩි කය ගළමටභටයි. ඒ හදේභ 
යජදේ ධහනඹ දඹොමු වී ිනදඵන්දන්  ෘජු ඵදු යලඹඹට 18 යලට 

යලඹඹට 45 දක්හ ළඩි කිමටභයි. දම් ඵදු ළඩි කිමටභ තුළින් යජඹ 
දප්ක්හ කයන රුපිඹල්  යලිඹන 350ක අදහඹභ ඈදිරිදේදී  
රුපිඹල්  යලිඹන 750ක්  දක්හ ළඩි කය ගළමටභ තභයි යජඹ  
ඵරහදඳොදයොත්තු න්දන්. දභභ ඵදු අදහඹභ ළඩි කිමටභ තුළින්  

දම් යදට් ජීත් න යලඹඹට 75කට ළඩි පිරිකට ඹම් ඵදු මුදරක් 
දගන්න යලේධ දනහ. නභ නිහ අණ්ඩු දගදනන දම් ඳනත 
තුළින් දම් යදට් ළඩි පිරිකට ඵදු දගන්න යලේධ දනහ  ළඩි 

පිරිකදේ අදහඹම් සීරුකම් ආින දනහ.  2020 න විට  ඵදු 
අදහඹභ යලඹඹට 40ක් දක්හ ළඩි කයන්න අණ්ඩු 
ඵරහදඳොදයොත්තු දනහ.  

අණ්ඩුක් ඵදු ගවනහට භභ විරුේධ නළවළ. අණ්ඩුකට ඵදු 
ලයයි. ඕනෆභ අණ්ඩුක් ඵදු ගවනහ. ඒ ඵදු ල්ලිලින් තභයි 

යහජය දේකඹන්ට ඳඩි දදන්දන්; ඳහයල් වදන්දන්; ළඩ 
කයන්දන්. නභ නිහ ඵදු ගවන්න ඕනෆ. නදවභ නළත්නම් pension 
නක දගන්න ඵළවළ. යජදේ අදහඹභ තභයි ඵදු අදහඹභ. ඒ නිහ 

ඵදු ගළහීභ පිළිඵ ඳට ප්රලසනඹක් නළවළ. වළඵළයි දම් ඵදු 
ගවන්දන් අණ්ඩුට ල්ලි නළවළ කිඹරහ දන්. නදවභ නම් 
අණ්ඩුට ල්ලි දවොඹන  ල්ලි ඈතුරු කයන ක්රභදේද කීඳඹක් 

ිනදඵනහ. දභතුභන්රහ දම් ඵදු ඳළනවීදභන් 2020 න විට 
රුපිඹල්  යලිඹන 350ක් දොඹන්න ඵරහදඳොදයොත්තු දනහ. 
දභහිදී භදේ ධහනඹ දඹොමු කයන්දන් දභන්න දම් 

කහයණඹටයි. දම් රුපිඹල්  යලිඹන 350 දොඹන්න  ඵදු ගවන්න 
ඕනෆ නළවළ  ගරු නස.බී. දිහනහඹක ආභිනතුභනි. දම් ඵය මිනිසුන් 
පිට ඳටන්න ඕනෆ නළවළ. දම් ඵදු දවොඹහගන්න ක්රභ ිනදඵනහ.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභන්රහට දම් කහයණඹ 
භතක ආින. ගරු නස.බී. දිහනහඹක ආභිනතුභහත් පිළිගමටවි  

ඔඵතුභහත් දප් අණ්ඩුදේ යලටි කහරදේ හිටපු මුදල් ආභින යවි 

කරුණහනහඹක භළිනතුභහ නිතයභ කිඹපු දදඹක් තභයි  

යහජඳක්රහදේ දවොයකම් නතය කදශොත් මිනිසුන්ට ඵදු ගවන්න 
ඕනෆ නළවළයි කිඹන කහයණඹ. ඒක නතුභහ දිගින් දිගටභ කිේහ 
දන්. "යහජඳක්රහදේ දවොයකම් නළළත්තුදොත් ඵදු ගවන්න 
ඕනෆ නළවළ  ඵදු ළඩි කයන්න ඕනෆ නළවළ" කිේහ. ඒක තභයි දම් 

ඹව ඳහරන අණ්ඩු ඵරඹට ඳත් දන්න කථහ කශ මලික 
කහයණහ. දළන් යහජඳක්රහදේ දවොයකම් නළවළ දන්; 
යහජඳක්රහ  දම් අණ්ඩුදේ නළවළ දන්. ආයි  දළන් ඵදු ගවන්දන්? 

යහජඳක්රහ දළන් නළින නිහ යවි ක රුණහනහඹක හිටපු මුදල් 
ආභිනතුභහ කිඹපු තර්කඹ  තයඹක් දන්. නදවභ නම් දළන් ඵදු 
ගවන්න ඕනෆ නළවළ දන්.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භභ කිඹන්දන් ඵදු ගවන්න 
ඕනෆ නළවළ කිඹරහයි. ග්රහභහතයතුභහදේ ප්රධහනත්දඹන් ිනදඵන 
අර්ිකක කශභනහකයණ කමිටු රංගු කයන්න  නස.බී. 
දිහනහඹක ආභිනතුභනි. දම් රුපිඹල්  යලිඹන 350 දවොඹහ ගන්න 

පුළුන්. ග්රහභහතය යනිල් වික්රභයලංව ගභළිනතුභහදගන් 
ප්රධහනත්දඹන් ිනදඵන අර්ිකක කශභනහකයණ කමිටු දවට 
රංගු කයන්න  දම් රුපිඹල්  යලිඹන 350 දවොඹහගන්න පුළුන්. 

දම් අණ්ඩු ඵරඹට ඳත් වුදණ් දවොයකම් නත්නහ කිඹහයි. 
මිනිසුන්දගන්  ඵදු ඹ කයනහ. වළඵළයි දම් අණ්ඩුදේ තුන් 
වතයදදදනක් හිටදගන දවොයකම් කයනහ. රුපිඹල්  යලිඹන 
ගණන් දවොයකම් කයනහ. හිංක දුප්ඳත් මිනිවහදේ 

කෘ කකර්භහන්තඹට ඵදු ගවනහ.  දප් දිසත්රික්කඹ නිදඹෝජනඹ 
කයන  නස.බී. දිහනහඹක ආභිනතුභනි  ඔඵතුභහදේ දවේහවළට 
අනදේ කුඩහ දත්තු හිමිඹහටත් දළන් ඵදු ගවනහ.  

කෘ කකර්භහන්තඹ ඵේදදන් නිදවස දරහ ිනබුණු නකත් දළන් 
ඈයයි. දළන් වළභ දේකටභ ඵදු ගවනහ. විරහමිකඹකු තභන්දේ  
pension  නදකන් ඈිනරි කිමටදම් ගිණුභක් ඳත්හදගන ගිඹහභ  
තළන්ඳතු වහ ඹ කයන  ඵේදත් යලඹඹට 5ක් දක්හ ළඩි කයරහ.  

වළඵළයි අණ්ඩුදේ තුන්වතය දදදනක්  යලිඹන ගණන් දවොයකම් 
කයනහ. මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභන්රහදේ 
අණ්ඩු ඵරහදඳොදයොත්තු න්දන් රුපිඹල්  යලිඹන 350යි.  

ඳසුගිඹ කහරදේ තමුන්නහන්දේරහ වම්ඵ කශ  යලිඹන ගණන් 
පිළිඵ භභ දළන් කිඹන්නම්. ඵරන්න  තමුන්නහන්දේරහ 
ශ්රීරන්කන් ගුන් භහගදම් ගුන් ඹහනහ ටික රංගු කශහ.  

නස.බී. දිහනහඹක ආභිනතුභහ හක් ක දදයි; ද දනකල් 
කළ යනට් භණ්ඩරදේ නුභළිනඹ දීරහ නළවළ. ශ්රීරන්කන් ගුන් 

භහගදම් ගුන් ඹහනහ රංගු කයරහ  ශ්රීරන්කන් ගුන් 
භහගභට යනස දඩොරර්  යලිඹන 120ක් දගන්න වුණහ. ඒක 
දගන්න ණඹ ගත්දත් රංකහ ඵළංකුදන්  භවජන ඵළංකුදන්; 

යනස දඩොරර්  යලිඹන 200ක්. ශ්රීරන්කන් ගුන් භහගභ දගපු 
 යලිඹන නකයලඹ ගණදනන් නඹහර් ඵස භහගභට ගිදේ යනස 
දඩොරර්  යලිඹන 50යි. ඈතුරු යනස දඩොරර්  යලිඹන 70 කහදේ 

හක්කුටද ගිදේ? පි ල්රස දවෝ දණ දචෝදනහ විභර්ලන 
දකොමිභට ඳළමිණිලි කශහ. ඒ පිළිඵ ඳමටක්ණ ඳළළත්දනහ. 
නස.බී. දිහනහඹක ආභිනතුභනි  ඔඵතුභහ හිතන්න  කළ යනට් 
භණ්ඩරදේ නුභළිනඹක් නළවළ; කළ යනට් භණ්ඩරදඹන් 

ඔඵතුභන්රහ නුභළිනඹ දුන්දන් negotiate කයන්න කිඹරහ; 
negotiate කයන්න කිඹරහ නුභළිනඹ දුන්නහභ චරිත යත්ත්දත් 
භවත්භඹහදේ BlackBerry නදකන් e-mail නකක් ඹනහ  

ගභළිනතුභහ ඊඳදදස දුන්නහ  ළදඩ් කයන්න කිඹරහ. ඒ නු 
ගිවිසුභ රංගු කයරහ  දහශ භහගභට යනස දඩොරර්  යලිඹන 
120ක් දගේහ. විඹ බහය ආභින කබීර් වහෂීම් භවත්භඹහ දන්දන් 

නළවළ  කළ යනට් භණ්ඩරදේ දඡාච යලේධිඹ. දම් යලේධිඹ නිහ 
රුපිඹල්  යලිඹන 30ක් දම් යටට හිමි වුණහ  නස.බී. දිහනහඹක 
ආභිනතුභනි. 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

ඉශඟට  යහඹ. වම්ඵන්දතොට යහඹ වික්කහ. කීඹටද දුන්දන්? 
යනස දඩොරර්  යලිඹන 1.4කට. නස.බී. දිහනහඹක ආභිනතුභනි  
ඔඵතුභහ ගණන් වදරහ ඵරන්න. දවක්ටඹහය 10 000ක් නිකම් 

දුන්නහ. යහදේ ටිනහකභ ආදභරිකහනු දඩොරර්  යලිඹන 1.4යි; 
පිළිගන්නහද? භහින්ද යහජඳක් භවත්භඹහදේ කහරදේදී ඈඩම් 
දුන්දන් දවක්ටඹහයඹක් දඩොරර් 50 000කට. ඔඵතුභහ ළඩි කයරහ 

ඵරන්න. දළන් දම් දගොල්රන් දීරහ ිනදඵනහ  ක්කය 1 000ක්. 
50 000x1 000 කීඹද? මිලිඹන 50යි. ඒක වුරුදු 100න් ළඩි 

කයන්න. මිලිඹන 500යි. මිලිඹන 500යි ඈඩම්ර විතයක් 

ටිනහකභ  ගරු ආභිනතුභනි. ත ඳවක් නළතු ඈඩම් ටික 
දනොමිදල්යි දුන්දන්. මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  යහදේ 
ඈඩම් නිකම් දීපු නිහ යටට වුණු ඳහඩු රුපිඹල්  යලිඹන 50යි. 

නතදකොට නතළනභ  යලිඹන 80ක්  ගරු නස.බී. දිහනහඹක 
ආභිනතුභනි.   

ඉට ඳසදේ ඵළඳුම්කය ංචහ. ඵළඳුම්කය ංචහදේ දීර්ඝ කහලීන 

දවොයකම් ගළන භභ කථහ කයන්දන් නළවළ. දප් "දකෝප්" හර්තහ 
ඒ නු කිේහ  රුපිඹල්  යලිඹන 10ක් ඳහඩුයි කිඹරහ. දේක ර්ථ 
හධක යමුදදල් රුපිඹල්  යලිඹන 10ක් ඳහඩුයි. මිලිඹන 20යි. 

නදවභ නම් නස.බී. දිහනහඹක ආභිනතුභනි  ශ්රීරන්කන් ගුන් 
භහගදභන් දගපු -කළ යනට් භණ්ඩරඹ භිබහ ගිහිල්රහ අර්ිකක 
කශභනහකයණ කමිටු ගත්ත තීයණදඹන් දගපු- රුපිඹල් 

 යලිඹන 30ක් ඳහඩුයි. ඉට ඳසදේ යහඹ විකිණීදම්දී ඈඩම් නිකම් 
දීපු නිහ රුපිඹල්  යලිඹන 50ක් ඳහඩුයි. ඵළඳුම්කයඹ නිහ භව 
ඵළංකුදේ රුපිඹල්  යලිඹන 10යි  දේක ර්ථ හධක යමුදදල් 

රුපිඹල්  යලිඹන 10යි  නතළන  යලිඹන 100යි. රුපිඹල්  යලිඹන 
100ක් භවජනතහදගන් ඵදු ගවන්දන් නළතු ඹ කය ගන්න 
ිනබුණහ  ගරු ආභිනතුභනි. ඒ විතයක්ද? ඒ විතයක් දනොදයි. 

ඉශඟට  භවනුය ධිදේගී භහර්ගඹ බහය දුන්නහ  ගරු 
ආභිනතුභනි. තමුන්නහන්දේරහ දකින්න ආින  ''යලය'' නහළිකහදේ 
ගිඹහ; දප් භලික් භයවික්රභ ආභිනතුභහ ඉදේ ''යලය'' නහලිකහට 

ඵළණ්ණහ. ආත්ත කිඹනදකොට ''යලය'' නහලිකහට ඵණිනහ. 
ආභිනරු ගළන කිඹනදකොට ඵණිනහ. ඳට ගවනදකොට ''යලය'' 
දවොයි. දප් නම් දභරහ විලසහ බංගඹ ගළන වනදකොට ''යලය'' 

දවොයි. 

න්න  දප් මිත්ර ගරු භංගර භයවීය මුදල් ආභිනතුභහ නනහ. 

ගරු ආභිනතුභනි  භභ ඔඵතුභහට ල්ලි දවොඹන වළටි කිඹහ 
දදනදකොට ඔඵතුභහ දම් ඳහර්ලිදම්න්තුදේ නළවළ දන්. ඵරන්න 
දකෝ. [ඵහධහ කිමටභක්] Thank you, Sir. පි දන්නහ  ඔඵතුභහ 
හිටපු මුදල් ආභිනතුභහට ඩහ දඵොදවොභ දවොයි. ඔඵතුභහ ඕනෆ 

දරහක දඵොදවොභ තුදටන් ඈන්නහ. ඳට ඔඵතුභහ පිළිඵ 
ගළටලුක් නළවළ. ඔඵතුභහ ඒ ඳළත්තට නළවළ. ඒ පිළිඵ කිඹන්න 
ඕනෆ. ඔඵතුභහ ගළන ඒ guarantee නක දදන්න පුළුන්. නස.බී. 

දිහනහඹක ආභිනතුභහ භභ කිඹපු ටික ඔඵතුභහට කිඹහවි. නස.බී. 
දිහනහඹක ආභිනතුභනි  භවනුය-වම්ඵන්දතොට ධිදේගී භහර්ගඹ 
- [ොධා කිරීමක්] සමාබලන්න, මාතර-හම්ෙන්බතොට අධිබේගී 

භහර්ගඹ. Thank you, ඔඵතුභහත් ඒ දිසත්රික්කදේ නිහ භට ඊදවු 
කශහට.  

ගරු භංගර භයවීය ආභිනතුභනි  භහතය-වම්ඵන්දතොට 

ධිදේගී භහර්ගඹ පි දුන්දන් රුපිඹල්  යලිඹන 242කට. දළන් 
භවනුය ධිදේගී භහර්ගඹ - නස.බී. දිහනහඹක ආභිනතුභහත්ත්  
භභත් ඹන ධිදේගී භහර්ගඹ - කීඹටද දදන්දන්? රුපිඹල්  යලිඹන 

430කට. රුපිඹල්  යලිඹන 430කට  ගරු නස.බී. දිහනහඹක 
ආභිනතුභනි. දන කීඹද? රුපිඹල්  යලිඹන 200යි. භභ ඔඵතුභහට 
කලින් කිඹපු රුපිඹල්  යලිඹන 100යි  දභතළන රුපිඹල්  යලිඹන 

200යි. නතළන විතයක් ිනදඵනහ  රුපිඹල්  යලිඹන 300ක්. රුපිඹල් 

 යලිඹන 300ක් දනහ  දම් අණ්ඩු දම් භෆත කහරදේ -වුරුදු 

දදකවභහයට- කයපු ඹථහ ගනු-දදනු. ඔඵතුභහ භතක ිනඹහ ගන්න  
ඹථහ ගනු-දදනුර නකතු රුපිඹල්  යලිඹන 300යි. භභ 
ඔඵතුභහට කිේහ  ශ්රීරන්කන් ගුන් භහගදභන් රුපිඹල්  යලිඹන 
30යි; යහදඹන් රුපිඹල්  යලිඹන 50යි; ඵළඳුම්කයදඹන් රුපිඹල් 

 යලිඹන 10යි; ර්ථ හධකදඹන් රුපිඹල්  යලිඹන 10යි; භවනුය 
ධිදේගී භහර්ගදඹන් රුපිඹල්  යලිඹන 200යි. ඒ විතයක් දනොදයි  
ත නනහ. දප් මුදල් ආභිනතුභනි  ඔඵතුභහ ටිකක් දම්හ ගළන 

ධහනඹ දඹොමු කයන්න. ඔඵතුභහ මුදල් භහතයහංලදේ ඹභක් 
කයන්න ඊත්හව දයනහ. ඔඵතුභහ දම් ගළන ධහනඹ දඹොමු 
කයන්න.  

නස.බී. දිහනහඹක ආභිනතුභනි  ඳසුගිඹ ිනදේ ඔඵතුභන්රහට 
Cabinet Paper නකක් ඈදිරිඳත් වුණහ. දකයරපිටිඹ LNG plant 
නකට proposal නකක් ඈදිරිඳත් වුණහ. ඔඵතුභහ දන්නහ  දම් 

වහ කළ යනට් භණ්ඩරඹ විදුලිඵර භණ්ඩරදඹන් දටන්ඩර් 
කළදේහඹ කිඹරහ. භහගම් ටක් ඒ දටන්ඩර් නකට කළදේහ. 
ඒදකන් භහගම් වතක් reject කශහ. Mitsubishi Corporation 
නක විතයයි දත්රුදණ්. හනදේදී Mitsubishi Corporation 

නදක් financial proposal නක ගළදරේහ. ගළදරේහභ  
Mitsubishi Corporation නකත් reject වුණහ  භංගර භයවීය 
ආභිනතුභනි. ඒ නු Technical Evaluation Committee නක 

තීයණඹ කශහ  දම් කියලභ භහගභකට දම් දටන්ඩයඹ දදන්න 
සථහක් නළවළ කිඹරහ.  

 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහට දන් ව කහරඹ හනයි. 
 

ගු මහි්දදළන්දද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඵණින දකොට කහරඹ න්.  
 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නළවළ  ඔඵතුභහට දන් ව කහරඹ හනයි. 
 

ගු මහි්දදළන්දද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භට විනහඩි 11ක් දන් වී 
ිනදඵනහ. වරිඹටභ ගත වුදණ් විනහඩි 9½යි. භභ දේරහ 
ඵරනහ.  

 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විනහඩි 11ක් ගත වී ිනදඵනහ. 

 

ගු මහි්දදළන්දද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ භහ නිදඹෝජනඹ 
කයන දිසත්රික්කදේ නිහ භට විනහඩිඹක් දදන්න.  

ගරු භංගර භයවීය ආභිනතුභනි  දටන්ඩයඹට කළව නභ 
භහගම් ටභ reject වුණහ. ඈන් ඳසු භහතය භණ්ඩරඹ වියලන් 
ඳත් කයන රද කමිටු - ගරු භංගර භයවීය ආභිනතුභනි  නභ 
Committee නක- දභොකක්ද කිඹරහ භට කිඹන්න. 
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ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

The Technical Evaluation Committee - TEC.    

 
ගු මහි්දදළන්දද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Hon. Minister, it is not the Technical Evaluation 

Committee.   
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Cabinet Appointed Procurement Committee.  

 
ගු මහි්දදළන්දද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Cabinet Appointed Procurement Committee නක 

යලිඹගව භන්දියඹට කළ දේහ. කළරහ කමිටුදේ 

බහඳිනතුභහට කිේදේ  "දම් යලඹලු මරය දඹෝජනහ වහභ විෘත 

කයන්න" කිඹරහ. නතුභහ කිේහ  "ඵළවළ" කිඹරහ. ඵළරි නම්  නතුභහට 

ඈල්රහ ස දන්න කිේහ. නතුභහ ඈල්රහ ස වුණහ. ඉට ඳසදේ 

ලුදතන් බහඳිනයදඹක් ඳත් කශහ; රංකහ ඛනිජ දතල් මටිනගත 

ංසථහදේ දල්කම්තුභහ ඳත් කශහ. ඳත් කයරහ නතුභහට කිේහ  

"විෘත කයන්න" කිඹරහ. නතුභහත් කිේහ  "ඵළවළ" කිඹරහ. ඉට 

ඳසදේ මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඳසු ගිඹ ිනදේ කළ යනට් 

ඳත්රිකහක් නිකුත් කශහ  "භහගම් ඳවක මරය දඹෝජනහ අඳහු 

විෘත කයන්න" කිඹරහ. TEC නක ඵළවළ කිඹනහ; භහතය 

භණ්ඩරඹ ඳත් කයපු කමිටු ඵළවළ කිඹනහ. වළඵළයි ගභළිනතුභහ 

කළ යනට් ඳත්රිකහක් භ්න් දළනුම් දදනහ  "භහගම් ඳවක විතයක් 

financial proposals විෘත කයන්න" කිඹරහ. දම්දක් ඈන්නහ 

භළදල්යලඹහනු භහගභක්. දනක් භහගම් වතයභ reject නහ. 

භළදල්යලඹහනු භහගභට දදන්න තභයි වදන්දන්. ගරු භංගර 

භයවීය ආභිනතුභනි  නතළනින් නිනන්දන් නළවළ. දළන් 

ජඳහනඹයි  ඈන්දිඹහයි නක්ක ගළහුහ ගිවිසුභක්. ඒක තභයි  LNG 

deal නක. ඒක තභයි දවණ ගවන  යටට න දරොකුභ ඳයහධඹ. ඒ 

ගිවිසුභ ගළහුදොත් ගරු භංගර භයවීය ආභිනතුභනි  පි වහංයලයි. 

භතක තඵහ ගන්න  පි වහංයලයි. ඒක ගළහුදොත්  පි ඈයයි; යටභ 

ඈයයි. LNG ඵරහගහය ආින දන්න ඕනෆ. නමුත්  ඳට තභ ඒහ 

කයන්න ඵළවළ.  

ගරු භංගර භයවීය ආභිනතුභනි  ඔඵතුභහ ඌජු ඵදු යලඹඹට 18 

- 40 දක්ලා ල ඩි කරා මිලියන 350ක් මහ ජනතාලබෙන් 

දවොඹන්න ඵරහදඳොදයොත්තු නහ. භභ ඔඵතුභහට කිඹනහ  දම් 

අණ්ඩුදේ දදතුන් දදදනක් නකතු දරහ රුපිඹල්  යලිඹන 300ක් 

දවොයකම් කයරහ ිනදඵනහ. භවජන මුදල් රුපිඹල්  යලිඹන 300ක් 

යදගන ිනදඵනහ. ඒහ නත්න්න. ඔඵතුභහ දනොදයි. යවි 

කරුණහනහඹක ආභිනතුභහ කිේහ  "යහජඳක්රහදේ දවොයකම් 

නළළත්තුදොත් ඵදු ගවන්න ඕනෆ දන්දන් නළවළ" කිඹරහ. 

නදවභ නම් දභොකටද දම් ඵදු ගවන්දන්? නභ නිහ පි දම් 

අණ්ඩුට කිඹනහ  හිංක මිනිසුන්ට ඵදු ගවන්න නඳහ; 

අණ්ඩුදේ තුන් වතය දදදනක් නක්කහු දරහ දම් කයන 

දවොයකම් ටික නත්න්න. දම් දවොයකම් නළළත්තුහ නම් ඵදු 

ගවන්න ඕනෆ නළවළ. හිංක මිනිසුන් දම්හට ග කිඹන්න ඕනළ 

නළවළ. දම් යදට් මිනිසුන්දගන් ඵදු ගවන්න නඳහ. දප් ගරු 

ගඹන්ත කරුණහිනරක ආභිනතුභහ දන්නහ ඒ දවොරු ටික කවුද 

කිඹරහ. නතුභහ - 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහදේ කහරඹ න්. සතුිනයි.  

ගරු ජිත් පී. දඳදර්යහ නිදඹෝජය ආභිනතුභනි  ඔඵතුභහ කථහ 
කයන්න. 

[.බහ. 3.13] 
 

ගු අජිත් පී. මඳමර්රළ මශතළ (විදුලිබ ශළ පුනර්ජනනීය 
බක්ින නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர - மின்வலு மற்றும் 

தைதுப்தறக்கத்க்க ெக்ற தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  දම් යදට් දේලඳහරන 
ඈිනවහඹ තුශ ඈදිරිඳත් ව ඈතහ ළදගත් ඳනත් දකටුම්ඳතක් 
නුභත කයමින් කථහ කයන්න රළබීභ ගළන භට දඵොදවොභ 

තුටුයි. 

දේශීඹ අදහඹම් ඳනත් දකටුම්ඳත දඵොදවෝ විහදඹට රක් 
වුණහ. දම් යදට් යහජය දේදේ හදේභ  ඈන් පිටතත් 
විේතුන්දගන්  යහඳහරිකඹන්දගන්  දේලඳහරනඥඹන්දගන් වහ 
විවිධ දේලඳහරන ංවිධහනලින් දම් ඳනත් දකටුම්ඳදත් ආින 

ගුණ ගුණ පිළිඵ රකහ ඵළලුහ. ඈතහභ ළදගත් දේ තභයි  දම් 
ඳනත් දකටුම්ඳදත් ආින යසථහනුකරබහඹ ඳමටක්හ කයපු 
දරේසසහධිකයණඹ දම් ඳනත් දකටුම්ඳත පිළිඵ ඈදිරිඳත් කයපු ඒ 

ෆභ නිර්දේලඹක්භ රකහ ඵරරහ  ඳහර්ලිදම්න්තු තුශ හභහනය 
ඵහුතය ඡන්දඹකින් ම්භත කය ගළමටභට වළකි න අකහයඹට පි 
දම් ඳනත් දකටුම්ඳත ංදලෝධනඹ කය ිනබීභයි. යදට් මටිනඹ 
නු  දරේසසහධිකයණඹ වියලන් දීපු ඊඳදදස නුයි දම් ඳනත් 

දකටුම්ඳත යජඹ වියලන් ඳහර්ලිදම්න්තුට ඈදිරිඳත් කයන්දන්. නභ 
නිහ දම් ඳනත් දකටුම්ඳත පිළිඵ කියලභ දකදනකුට 
දචෝදනහක් නල්ර කිමටභට වළකිඹහක් නළවළ. පි ඈදිරිඳත් කයපු 

ංදලෝධනත් නිිනඳිනයඹහ වියලන් ඳමටක්හ කය ඵරහ අණ්ඩුක්රභ 
යසථහට නුකර ඵ විනක කය ිනදඵනහ.  

ද ජනතහ විමුක්ින දඳයමුණ ඈදිරිඳත් කයපු භවය විදේචන 
දිවහ ඵරන දකොට  ඔවුන්දේ අර්ිකක දර්ලනඹ කුභක්ද කිඹරහ 
ඳට ඹම් ළකඹක් භතු නහ. භහජ දදශ දඳොශ අර්ිකකඹ - 

social market economy - පිළිගන්න  ක්රිඹහත්භක කයන 
අණ්ඩුක් වළටිඹට පි පිළිගන්නහ  භහජඹ දකදයහි යජ දේ 
ගකීභ ඊඳරිභ ඵ. දප් නක්ත් ජහිනක ඳක්දේ අදිකර්තෘරු 

දම් යටට වඳුන්හ දීරහ  දඳෝණඹ කයපු නිදවස ධයහඳනඹ පි 
දටත් ප්රර්ධනඹ කයනහ. ඒ නිහ කයදහකත් දම් යදට් 
නිදවස ධයහඳනඹට වහනි කය න කියලක් පි දනොකයන 

තයභ  නවීන දරෝකඹට ගළශදඳන අකහයඹට වහ යදට් ෆභ 
පුයළයලදඹකුටභ ධයහඳනඹට ආින යිිනඹ තවවුරු කයන 
අකහයඹට දම් යදට් මටින පි කස කයනහ.  

දම් යදට් ඳරිඳහරන ඳරියඹ පි කස කයනහ. ඒ හදේභ 
නිදවස දෞඛය යිිනඹ ඈදිරිඳත් කයරහ ප්රර්ධනඹ කයපු 

ඳක්ඹක් විධිඹට ර්තභහන යජඹත් නිදවස දෞඛය යිිනඹ 
අයක්හ කිමටභ වහ කළඳදරහ  ිනවිලහර මුදල් ප්රභහණඹක් පි 
දන් කයරහ ිනදඵනහ. ඒ හදේභ දඳොදු ප්රහවන ඳේධිනඹ  දඳොදු 

භහර්ග ඳේධිනඹ ආතුළු දම් යදට් හභහනය ජනතහදේ ජීන 
ලයතහන් ඊදදහ යහජය කිඹන අඹතනදේ කළඳවීභ නක්ත් 
ජහිනක ඳක්ඹ වළටිඹට පි නළත නළත නහථ කයනහ. පි 

භහජ දශ දඳොශ අර්ිකකඹක් තුශ  Social Market Economy 
කිඹන ංකල්ඳඹ තුශ යජදේ දහඹකත්ඹ පි පිළිගන්නහ. ඒ 
දනුදන් කළඳ දනහ. වළඵළයි  පි නිදවස ධයහඳනඹ දදේදී  
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

නිදවස දෞඛය යිිනඹ තවවුරු කයේදී  යදට් ප්රහවන ඳේධිනඹ 
ආතුළු භවජන ලයතහන් පිළිඵ දළළන්ත අදඹෝජන කයේදී ඒ 
අදඹෝජන වහ මුදල් ඊඳඹහ ගළමටභට පරදහයි ක්රිඹහ භහර්ග 

නුගභනඹ කශ යුතු දනහ.  මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඒ 
දවහ ඳට විදේල ණඹ භත රැදි යලටින්නට ඵළවළ. දම් යදට් 
ජනතහදේ ජීන තත්ත්ඹ නඟහ යලටුන්න  පුයළයලඹන් 

දුප්ඳත්කමින්  භධයභ ඳන්ිනඹ කයහ රැදගන ඹන්න  දම් යදට් දුක් 
භවන්යල දරහ ජීවිතඹ දගොඩ නඟහගත්ත භධයභ ඳහන්ිනකඹහ 
අයක්හ කයන්න ලය කයන්නහ ව යහජය විඹදම් දොඹහ ගන්නට 

ඳට හධහයණ ඵදු ක්රභඹක් ලයයි. මරහනහරූඪ ගරු 
භන්ත්රීතුභනි  දප් යදට් ඵදු අදහඹභ  දරෝක භට්ටමින් ගත්තහභ 
ඈතහභ ඳවශ භට්ටභකයි ඳිනන්දන්. දප් යදට් ඵදු දගවීභ  ඵදු 

ඹ කය ගළමටභ දරෝක භට්ටමින් ඈතහභ නයක තත්ත්ඹකයි 
ඳිනන්දන්. නභ නිහ දප් යටට ඹවඳත්  කහර්ඹක්භ ඵදුකයණඹ 
පිළිඵ ලුත් මටිනඹක් ලය වුණහ. නභ නිහ ඈතහභ දුසකය 
තත්ත්ඹන් ඹටදත්  ඈතහ දළඩි භතදේදරට මුහුණ දදමින් 

ජධර්ඹන්ත  ඵයඳතශ දේලඳහරන තීයණඹක් ගනිමින් දම් 
ඳනත ඈදිරිඳත් කිමටභ ගළන ගරු භංගර භයවීය ආභිනතුභහට  ගරු 
ඈයහන් වික්රභයත්න නිදඹෝජය ආභළිනතුභහට  මීට දඳය දභභ 

කහර්ඹඹට භවන්යල වුණු යලඹලුභ දේලඳහරනඥඹන්ට ව 
නිරධහරින්ට  විදලේදඹන් මුදල් භහතයහංලදේ යලඹලුභ 
නිරධහරින්ට භභ සතුිනන්ත දනහ. ඒ හදේභ දම් ඳනත් 

දකටුම්ඳදතන් යටට රළදඵන ලක්ිනඹ නිහ දම් යදට් අර්ිකකඹ 
සුයක් කත වුණහ කිඹන කහයණඹ කිඹන්නට ඕනෆ. නභ නිහ දම් 
ඳනතට භදේ වහඹ ඳශ කයන තය  භදේ සුඵ ඳළතුම්  දගන 

ඒභට කළභළිනයි.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ද සුවිදලේ ක දක්. ඹව 
ඳහරන අණ්ඩු ඳත් කයන්න භවන්යල වුණු මිනිසුන් ඳශමුදන්භ 

දඳන් ඈල්ලුදේ දවොරුන් ල්රන්න කිඹන කහයණඹ. දප් යදට් 
පුයළයලඹන් වුරුදු දදකකට ඳසු ද කිඹන්දන්ත් දවොරු 
ල්රන්න කිඹරහයි. මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  දවොරු 
ල්රරහ ිනදඵන්දන්  දවොරු ආඳ පිට ඈන්දන්. ආඳ පිට ඈන්න 

දවොරු මටිනදේ කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ නු  ඳයහධ නඩු විධහන 
ංග්රවඹට නු  දම් යදට් ිනදඵන හක් ක මටිනඹට නු  හධහයණ 
නඩු විබහගඹකින් ඳසු  හක් ක ිනදඵනහ නම් ළරැදිකරු කයරහ 

යදට ගළශදඳන දඩුභ දීභට තයම් දප් යදට් ධිකයණ ඳේධිනඹ 
ලක්ිනභත්. දම් යදට් ධිකයණදේ සහීකනත්ඹ පි ලක්ිනභත් 
කශහ. දවන න අණුඩුක්රභ යසථහ ංදලෝධනඹ වයවහ දම් 

යදට් ධිකයණඹට ලය ලක්ිනඹ පි රඵහ දුන්නහ; දවන න 
අණ්ඩුක්රභ යසථහ ංදලෝධනඹ වයවහ සහීකන මටිනඳින 
දදඳහර්තදම්න්තුක් වහ ව ඳරියඹ පි කස කයරහ දුන්නහ. 

දම් යදට් දඳොලිස දකොමිභ නළත දගොඩ නඟරහ  දඳොලීයලඹ 
සහීකන කයරහ  දඳොලීයලදේ භහරු ඳරික්ණ කිමටභට වළකිඹහ 
ිනදඵන දක් නිරධහරින් දගොනු කයරහ  ඒ වහ ලුත් ඒකක 
දගොඩ නඟරහ  දඳොලීයලදේ ඳයහධ ඳමටක්ණ ලක්ිනභත් කයන්න 

ඳට පුළුන්කභ රළබුණහ  මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. ඈතහභ 
ළදගත් ප්රිනපරඹ  ඳශමු ප්රිනපරඹ ද දම් යදට් පුයළයලඹන්ට 
රළබුණහ. දම් දරදවයල ඳවසු පුේගරඹන් දනොදයි. නදහ 

ජනහධිඳිනයණඹ ගනිමු. විදුලි ංදේල නිඹහභන දකොමින් 
බහදේ ගකීභ දභොකක්ද?    ගකීභ තභයි දම් යදට් විදුලි 
ංදේල දේඹ නිඹහභනඹ කිමටභ. දම් යදට් දර්ඩිදඹෝ තයංග 

ඳරිඳහරනඹ කිමටභ. දම් යදට් රූඳහහිනි තයංග ඳරිඳහරනඹ කිමටභ. 
දම් යදට් දුයකථන තයංග ඳරිඳහරනඹ කිමටභ. විදුලි ං දේල 
 නිඹහභන දකොමින් බහ තු මුදල් දකෝටි ප්රදකෝටි ගණනක් 

විඹදම් කයරහ භළිනයණ යහඳහයඹ දනුදන්  සුදු දයදි මිරදී 
දගන  නභ සුදු දයදි යදට් ෆභ තළනභ ඳන්ල්රට දඵදහ වළයරහ 
ඡන්ද දණඹක් කශහ.  

ඡන්ද දණඹට දහඹක වුණු යදට් ප්රධහනතභ යහජය නිරධහරිඹහ; 

ඔහු ජනහධිඳින දල්කම්යඹහ  ඒ විතයක් දනොදයි ඔහු විදුලි 
ංදේල නිඹහභන දකොමින් බහදේ බහඳිනයඹහ. ඒ හදේභ 
නහි ධයක් ජනයහල්යඹහ. ඒ පුේගරයින් දම් යදට් භවජන මුදල් 
දකෝටි ප්රදකෝටි ගණනක් භළිනයණඹක් ළනි ඳටු ඳයභහර්ථඹක් 

දනුදන් ළඹ කයරහ ගත්ත ළයදි පිඹය දනුදන් හධහයණ 
නඩු විබහගඹකින් ඳසදේ ද දම් යදට් ධිකයණඹ ඈදිරිදේ 
මටතයනුකර දඬුම් රඵන ද පි කහටත් තුටු දන්න 

පුළුන් දක් දනොදයි. නමුත්  දම් යජඹ ඵරඹට ඳත්කයපු දම් 
යදට් රක් ගණනක් වුණු  මිලිඹන ගණනක් වුණු හභහනය 
පුයළයලඹන්ට හිදත් ඵරහදඳොදයොත්තුක් ආින කයනහ  කදහ 

දවෝ දක දවොයකම් කයපු; තක්කඩිකම් කයපු මිනිසුන්ට 
නදයහි යදට් මටිනඹ ක්රිඹහත්භක දනහ කිඹරහ. ඒ හදේභ දප් 
දප්ක්හ තභයි  ඔඹ ඳයණ පුරුේදට දප් යජඹ ඵරඹට 

ඳත්වුණහට ඳසුත් දවොයකම් කයපු කවුරු දවෝ ඈන්නහ නම් දම් 
මටිනඹ දම් අකහයදඹන්භ ක්රිඹහත්භක දන්න ඕනෆඹ කිඹන නක. 
දම් විධිඹට යදට් මටිනඹ ක්රිඹහත්භක දනහ  ළරැදි කයන 
මිනිසුන්ට දඬුම් රළදඵනහ කිඹන ඳණිවුඩඹ රළදඵනදකොට 

ඳයහධකරුන් ඳයහධ කිමටභට දඳශමවීභ නළිනදනහ  නදවභ 
නළත්නම් ඩුදනහ. 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  දේලඳහරනඥදඹෝ දභොනහ 

කිේත්  දකොන්ද දකළින් ිනඹහදගන  යදට් මටිනඹ දම්කයි  

දයගුරහයලඹ දම්කයි  කශ වළකි දේ දම්කයි  දනොකශ වළකි දේ 

දම්කයි කිඹරහ කිඹන්නට ලය ලක්ිනඹ දම් නඩු තීන්දු භ්න් 

යජදේ නිරධහරින්ට රළදඵනහ. භවරු විලසහ කයනහ  

දභළනි ඵයඳතශ තීන්දු භ්න් යජදේ නිරධහරින් ජධර්ඹත් 

දනහ කිඹරහ. නදවභ දන්දන් නළවළ මරහනහරූඪ ගරු 

භන්ත්රීතුභනි. ආස ඵළල්භට විදුලි ංදේල නිඹහභන දකොමිදම් 

ල්ලි ඡන්දඹ දනුදන් සුදු දයදි ගන්න ළඹ කයනදකොට ඒක 

ළරැදියි කිඹරහ දත්රුම් ගන්න ඵළරි මිනිසසු යහජය දේඹට සුදුසු 

නළවළ. වරි ළරැේද දත්රුම් ගන්න ඵළරි  යදට් මටිනඹ දත්රුම් ගන්න 

ඵළරි මිනිසසු යහජය දේඹට සුදුසු නළවළ මරහනහරූඪ ගරු 

භන්ත්රීතුභනි. ඒ නිහ යදට් යහජය දේකඹන්ට ලය කයන 

ලක්ිනඹයි දම් රළදඵන්දන්  යදට් පුයළයලඹන්ට ලය කයන 

ලක්ිනඹයි දම් රළදඵන්දන්. දම් ඳමටක්ණ ඈතහභ ජධර්න්ත 

කයපු දම් යදට් ිනදක් දඳොලිස නිරධහරින්ට ලය ලක්ිනඹයි  

ජධර්ඹයි දම් රළදඵන්දන් කිඹන නක භභ භතක් කයන්න ඕනෆ. 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ද ඈතහභ ළදගත් දක්. නක 

ඳළත්තකින් - [ඵහධහ කිමටභක්] භවරුන්ට දම් වඬ වදගන ඈන්න 

භහරුයි. තභන්ටත් දම් ඈයණභ ත්දයිද කිඹන වළඟීභ ිනදඵන 

භවරු ඈන්නහ. පි දන්නහ  භදේ මිත්රඹන්ට නළනි විඳතක් 

ත්දන්දන් නළවළයි කිඹරහ. [ඵහධහ කිමටම්]  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඔඹ ආදවන්දන් දවොරුන්දේ 

වඬ. [ඵහධහ කිමටම්] ඔඹ ආදවන්දන් ධි දචෝදනහ ඳත්ර රළබ 

මිනිසුන්දේ වඬ. දම් යදට් හභහනය පුයළයලඹන්දේ වඬ ද 

ජඹග්රවණඹ කශහ. දම් යදට් හිංක මිනිසුන්දේ වඬට ද 

ජඹග්රවණඹක් රළබුණහ. දම් යදට් මටිනඹ ගළන විලසහඹ කයන 

මිනිසුන්ට ද ජඹග්රවණඹක් රළබුණහ. දම් යදට් මටිනඳින 

දදඳහර්තදම්න්තුට ද ජඹග්රවණඹක් රළබුණහ. දම් යදට් 

ධිකයණදේ සහීකනත්ඹට ද ජඹග්රවණඹක් රළබුණහ. ඒ නිහ 

දවොරුන්දේත්  දවොරුන්දේ ඊදේකරුන්දේත්  දවොරුන්ට ඊදේ 

කයන ව ඔවුන්ට සුඵ ඳතන යලඹලු දදනහදේත්  ඔඹ වඬ නඟන 

යලඹලු දදනහදේත් ඒ ඊත්හවඹ ඳයහජඹට ඳත් කයරහ  නදහ 

දවොරුත්  ද දවොරුත්  නහගතදේ දවොරුත් ඹන යලඹලුභ 

දවොරුන්ට මටිනඹ ක්රිඹහත්භක දනහඹ කිඹන කහයණඹ ගළන 

වළඟීභක් රඵහදදන්න පුළුන්කභ රළබුණහඹ කිඹන තුට ඳට 

ිනදඵනහ මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. දඵොදවොභ සතුිනයි. 
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ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දඵොදවොභ සතුිනයි.  

මීශඟට  ගරු ඩේරස දේහනන්දහ භන්ත්රීතුභහ. කරුණහකය 
නිලසලබ්ද න්න. ඉට දඳය කවුරුන් දවෝ භන්ත්රීයදඹක් ගරු 
මුජිබුර් යහුභහන් භන්ත්රීතුභහදේ නභ මරහනඹ වහ දඹෝජනහ 
කයන්න. 

 

ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
"ගරු මුජිබුර් යහුභහන් භවතහ දළන් මරහනඹ ගත යුතුඹ"යි භහ 

දඹෝජනහ කයනහ. 
 
ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

අනතුුල ගු කී ජයලර්ධන මශතළ මූළවනමය්ද ඉලත් 
වමය්ද, ගු මුජිබුර් රහුමළ්ද මශතළ මුළවනළරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்த அகனம, ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன் 

அர்கள் மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 

and THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 

 
[தற.த. 3.25] 
 

 

ගු ඩේවහ මේලළන්දදළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌ மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கமப, 

2017ஆம் ஆண்டின் உண்ரட்டெறமநச் ெட்டதோனரணது 

அெறமநச் ெட்டங்கபறலுள்ப குமநதரடுகமபத் 

றதத்துற்கும் இமநரறத் றமக்கபத்றன் 

தெற்தரடுகபறன் றமணத்றநமணக் கூட்டுற்கும் ரற 

ய்ப்தைக்கமபத் றர்ப்தற்கும் ரற தரணத்ம அறகரறத்து, 

ததரதபரரச் ெறமனம ற்தடுத்துற்கும் 

மகதெய்த்தொகரகக் தகரண்டுப்தட்டம 

மற்கத்க்கரகும். இவ்ெறமநச் ெட்டதோனம் தரடர்தரக 

உர் லறன்நத்றணரல் அபறக்கப்தட்ட லர்ப்தைகபறன் 

அடிப்தமடறல் றதத்ங்கள் தெய்ப்தடும ரங்கள் 

தரறதரக ற்தக்தகரள்கறமநரம். றற அமச்ெரல் 

ெர்ப்தறக்கப்தட்டுள்ப இச்ெட்டதோனத்மத் றதத்துற்கரக 

கறட்டத்ட்ட 200 றதத்ங்கமபப் தறமரறக்கவுள்பரக 

அமச்ெர் அர்கள் ஊடகங்கள் ஊடரக அநறறத்துள்பரர். 

கூட்டரட்ெற அெரங்கத்றன் றக தொக்கறரண தகரள்மகறல் 

என்நரக, றர்தம் 2020ஆம் ஆண்டபறல் றறப் 

தற்நரக்குமநம தரத்த் மெற உற்தத்றறன் 3.5 

ெவீரகக் குமநக்க உத்மெறக்கப்தட்டுள்பரல், 

இச்ெட்டதோனத்றல் குநறப்தறடப்தட்டுள்பரத தைற அெறமநச் 

ெட்டத்மச் ெரறரண தொமநறல் தொகரமத்தும் தெய்து 

தொக்கறரணரகும். ரட்டின் கடன் சுமமக் குமநப்தற்கு 

அறகரறத் தரணம் தங்கபறப்தைச் தெய்த்ம் ன்தது ரம் 

அநறந்ம! அந் மகறல், மக்கறமனறலுள்ப 

ததரதபரரத்ம மம்தடுத் இச்ெட்டத்றன் ற்தரடுகள் 

ஊக்கறரகத் தரறற்தட்டு, ரற தரணத்ம அறகரறக்கச் 

தெய்த்தண ம்தைகறன்மநன்.   

கடந் இண்டு தடங்களுக்கும் மனரக இனங்மகறல் 

ற்தட்ட ட்ெற, றடீர் தள்பப்தததக்கு, சூல் ரெமடறன் 

ரக்கங்கள் ன்தற்நரல் ற்தட்ட தரறப்தறலிதந்து 

லள்ற்கும் றமனமதநரண அதறறதத்றம 

உதரக்குற்கும் ததரதுப்தடுகடமண லபச் 

தெலுத்துற்கும் ததரதபரரம் ெரர்ந் அதறறதத்றத் 

துமநகளுக்கு ட்டுல்னரது கல்ற, சுகரரம், தரறல் 

ரய்ப்தை மதரன்ந துமநகளுக்கரண தெனறணங்களுக்கும் 

ற்நமகறல் றற எதுக்கலடு தெய்ப்தட மண்டும். 

இற்மகறன் ரக்கங்கபரல் தரறக்கப்தட்டுள்ப ெதொர்த்றப் 

தணரபறகளுக்கு அெறணரல் ங்கப்தடும் தரமகரணது , 

ற்மதரம தவீக்கத்றன் கரரக அர்கபது 

அத்றரெறத் மமகமபப் தர்த்ற தெய்ற்மக 

மதரரல் இதக்கறநது. ணம, ெதொர்த்றப் தணரபறகளுக்கு 

ங்கப்தடும் தகரடுப்தணம, த வீக்கத்றன் ரக்கத்மச் 

ெரபறக்கக்கூடி மகறல் அறகரறத்து ங்குற்குத் 

மமரண றற எதுக்கலட்மடச் தெய்மண்டும். 

தறமரறக்கப்தட்டுள்ப ரறச் ெலர்றதத்ங்கபறன்தோனம் 

மகளுக்கும் தெல்ந்ர்களுக்கும் இமடறனரண தரண 

இமடதபறமக் குமநப்தற்கும் தொடித்தன்த ரன் 

ம்தைகறன்மநன்.   

கடந் ஆண்டில் ற்தட்ட றறப்தற்நரக்குமநம, 5.4 

வீரகக் குமநப்தற்கு டுத் டடிக்மககள் இந்க் 

கூட்டரட்ெற அெரங்கத்றன் ெரமண ன்மந குநறப்தறட 

மண்டும். இம றமணத்றநமணத் ற்மதரம 

றறமச்ெதம் தரடர்ச்ெறரகக் கமடப்தறடித்து , தைற 

இமநரறத் றட்டத்ம றமணத்றநன் ரய்ந் மகறல் 

தன்தடுத்றக்தகரண்டரல், 2020ஆம் ஆண்டபறல் 

றறப்தற்நரக்குமநம தரத்த் மெற உற்தத்றறல் 3.5 

வீரகக் குமநப்தது ெரத்றப்தடும் ன்த ம்தைகறன்மநன். 

இந் இனக்மக அமடற்கு இப்ததரளறதந்ம அெறமந 

தரணத்ம அறகரறப்தது ட்டுல்னரல், கல்ற ற்தம் 

ெதோக ததரதபரர அதறறதத்றகளுக்கரண தொலீட்டுச் 

தெனறணங்கமபத்ம் அறகரறக்க மண்டும். அமமமப 

இனங்மகறல் ெறமனரண ததரதபரர பர்ச்ெறம 

ற்தடுத்துற்கு டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் த்த்த்ரல் 

தரறக்கப்தட்ட ததரதபரர ற்தம் ெதோகக் 

கட்டமப்தைக்கமபச் ெலர்தெய்ற்கு மனறக றற 

எதுக்கலடுகள் தெய்ப்தட மண்டும் ன்தம் றற அமச்ெர் 

அர்கமபக் மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.  

து ரட்டின் றக தொக்கறரண கடந்கரனப் 

தறச்ெமணகபறல் என்த, அெ தரணரணது றகப் 

தனவீணரக இதப்தரகும். தரலடுகமபத் ரர் தெய்து 

ெர்ப்தறக்கும்மதரதுகூட அமணப் தர்த்ற 

தெய்துதகரள்பக்கூடி றத்றல் மமரணபவு 

தரணத்ம அசு ததற்தக்தகரள்பறல்மன. ற்மதரம 

அெறன் தரரற தறச்ெறமணரணது அணது தெனறணங்களுக்கு 

ட்டுல்னரது கடன்கமப லபச் தெலுத்துற்கரண 

தரணத்மத்ம் தகரண்டிர றமனமம ஆகும். 

இந்றமனமம ரம் கட்டுப்தடுத்ரறடில் ரடு 

ங்குமரத்து றமனமக்குத் ள்பப்தடக்கூடும். து 

தறரந்றத்றலுள்ப ரடுகளுடன் எப்தறடுறடத்து 

இனங்மகரன் அெறமந தரண மெர்ப்தறல் தறன்ங்கற 

றமனறலுள்பரகத் தரறதகறன்நது. 

ற்மதரம ததரதபரர றமனம ரம் கக்கறல் 

டுத்ரல், தரத்த் மெற உற்தத்றறல் குமநந்து 20 

ெவீரண தரணம், ரற மெகரறப்தறன்தோனம் ததநப்தட 

மண்டும். ஆணரல், ரங்கள் இந் றமனம இன்ணதொம் 

அமடறல்மன.  தரத் ரற தரணத்றல் மநதொக 

ரறறன் அபவு அறகரக உள்பமம ற்மதரம ரற 

தொமநறலுள்ப தொக்கறரண குமநதரடரகும். இம மத 
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றரகச் தெரல்னப்மதரணரல், தரத் அெரங்க ரற 

தரணத்றல் 80 ெவீம் மநதொக ரறரகம உள்பது . 

இன் ரற்தரறம் ன்ணதன்நரல், இனங்மகறன் 

எட்டுதரத் ரற தரணத்றல் தததம்தகுற தகர்மரர் 

றரகப் ததநப்தடுரல், தரணம் குமநந் க்கள் றக 

அறக அபறல் தரறக்கப்தடும ஆகும். இந்றமனமரணது 

த்த்த்ரல் தரறக்கப்தட்ட க்கபறன் ரழ்றலில் அறக 

தரறப்தைக்கமப ற்தடுத்துரகம அமந்துள்பது . இன் 

றமபவு, அறக தரணம் உமப்மதரர் தரண ரறமக் 

கட்டுறலிதந்து ப்தறத்துக்தகரள்கறன்ந அமமமப, 

தரணம் குமநந் க்கள் க்குத் மமரண 

அத்றரெறப் ததரதட்கமப ரங்கும்ததரளதுகூட 

ரறப்ததரநறதொமநக்குள் ெறக்கறக்தகரள்ரகும். 

இப்தறச்ெறமணக்குப் தைற அெறமநச் ெட்டம் தரறகரம் கரணும் 

ன்த ரன் ம்தைகறன்மநன்.  

ணம, மநதொக ரறம 60 ெவீரகக் குமநப்தது 

தரணம் குமநந் க்களுமட ரறச்சுமமக் குமநக்க 

துரக அமத்ம்.  அெரங்கம் மநதொக ரறதோனம் ரற 

மெர்ப்தற்கரண கரம் மநதொக ரறம றக இனகுரகச் 

மெகரறக்கக் கூடிரக உள்பணரனரகும். ரற ய்ப்தை ற்தம் 

ரற தெலுத்ரல் ப்தறக்கும் அபரணது மடி ரறமப் 

தரர்க்கறலும் மநதொக ரறறல் றகக் குமநரகும். 

அெரங்கத்துக்கு மடி ரறமத் றட்ட ஆகும் றர்ரகச் 

தெனரணது றக அறகரகும். இச்தெனமத் 

றர்ப்தற்கரகவும் இனகுரக ரறமத் றட்டுற்கரகவும் 

மநதொக ரற தன்தடுத்ப்தடுகறன்நது. இற்மநதல்னரம் 

கக்கறதனடுத்து தைற அெறமநச் ெட்டம் மடி ரறறன்தோனம் 

அறக தரணத்மப் தததம் மகறல் 

கட்டமக்கப்தட்டுள்பமரல், த்ற ற்தம் தரணம் 

குமநந்ர்கபறன் ரறச்சுமம இச்ெட்டம் குமநக்கும் ன்த 

ரம் ம்தைகறன்மநரம். தைற அெறமநச் ெட்டத்றல் 

தெய்ப்தடவுள்ப ற்தரடுகள்தோனம் ற்மதரது 

மடதொமநறலுள்ப ெட்டங்கள் றதத்ப்தடுதுடன், தைற 

ெட்டங்கமப மடதொமநக்குக் தகரண்டுவும் 

உத்மெறக்கப்தட்டுள்பது.  

இச்ெட்ட ற்தரடுகள் டக்கு, கறக்கறல் 

லபக்குடிர்த்ப்தட்டு தைற தரறல் தொற்ெறகமப 

ஆம்தறத்துப் ததரதபரரத்றற்குப் தங்கபறப்தைச் 

தெய்தர்கமபத்ம் தபறரட்டு தொலீடுகமப டக்கு , 

கறக்குக்குக் தகரண்டுந்து தொலீடு தெய்தர்கமபத்ம் 

தரறக்கச்தெய்ரல் இதப்ததுடன், ஊக்குறக்கவும் மண்டும். 

ணம, தகௌ றற அமச்ெர் அர்கள் ரன் இங்கு 

கூநறற்மநக் கணத்றற்தகரண்டு, தைற 

தரறல்தொற்ெறரபர்களுக்கும் டக்கு, கறக்கறல் தபறரட்டு 

தொலீடுகமபச் தெய்துள்பர்களுக்கும் ற்தடக்கூடி 

தரறப்தைக்களுக்கு றரம் ங்க 2018ஆம் 

றறரண்டினரது றமக தெய்மண்டும். இது றவும் 

இச்ெட்டத்மச் தெற்தடுத்தும்ததரளது, அது தரடர்தரண 

றறப்தைர்வூட்டமன க்கள் த்றறல் ற்தடுத்துற்குத் 

மமரண ெறகமப உள்ரட்டு இமநரறத் 

றமக்கபத்மச் மெர்ந் அறகரரறகளுக்குச் தெய்துதகரடுக்க 

மண்டும் ன்தம் மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன். 

ரற கட்டக்கூடி க்கள், ரற கட்டுமச் ெட்டத்றன் 

மமமத் றதப்ற தெய்ற்கரக ட்டும் அல்னரல், 

ரய்ரட்டுக்கரண எத மெமரக தொன்ந்து கட்டமண்டும். 

அவ்ரத தொன்ந்து கட்டுதர்கமபக் தகௌறக்குதொகரக 

உள்ரட்டு இமநரறத் றமக்கபம் அர்களுக்கு றசுரெ 

அட்மடகமப - Loyalty Card - ங்குதுடன், 

அவ்ரநரணர்களுக்கு ஊக்குறப்தைச் ெலுமககமபத்ம் 

ங்கமண்டும். உரரக, கரனந்நரது ரற 

கட்டுதர்களுக்கு உள்ரட்டு க்க றதரடுகளுக்கும் 

சுற்தனர தெல்ற்கும் தல்மத றத்றல் ஊக்குறத்து 

உறதைரறனரம். அவ்ரநரண ஊக்குறப்தைகபரல் உள்ரட்டு 

இமநரறத் றமக்கபத்ம க்கள்ம றமக்கபரகப் 

தைணர்ஜலணபறக்கனரம். இமநரறத் றமக்கப அறகரரறகள் 

க்கமபச் ெந்மக தர்கபரக டத்ரல், க்கபறன் 

ம்தறக்மகம தன்த ரற தொகரமத்துத்ம 

றமணத்றநதடன் தெய்து ரற மெகரறப்மதச் தெய்மண்டும். 

ணது அதறப்தறரத்றல் ரற தொகரமத்துதொம் ரற 

மெகரறப்தைம் எத ரத்றன் இத தக்கங்கமபப் 

மதரன்நரகும்.  

த்த்த்ரல் ல்னர மகறலும் அறமடந் டக்கு, 

கறக்கு ரகரங்கபறன் கட்டமப்தைக்கமப றதத்ற 

தெய்ற்கும் றக தொற்ெறகமபக் கூட்டுற்கும் 

சுதரறல் ரய்ப்தைக்கமபத்ம் மண தரறல் 

ரய்ப்தைக்கமபத்ம் து தறமெ க்களுக்கு ற்தடுத்றக் 

தகரடுப்தற்கும் தகௌ றற அமச்ெர் அர்கள் 

அதமட தறக் கரனத்றல் றமெட றட்டங்கமப குத்துச் 

தெற்தடுத்மண்டும். டக்கு, கறக்கறல் ததபறல் 

தரறல் மதட்மடகளுக்கரண றனங்கள் 

எதுக்கப்தட்டுள்பணம ற, தெற்தரடற்ந தரறல் 

மதட்மடகமப அங்கு இதக்கறன்நண. அத்மக தரறல் 

மதட்மடகமபப் ததள்பமகறல் இக்குற்கும் டக்கு, 

கறக்கு ரகரங்கபறல் கரப்தடும் பங்கமபப் 

தன்தடுத்ற உற்தத்றத் தரறல்துமநகமப 

மம்தடுத்துற்கு தொற்ெறக்கும் இமபஞர் , த்றகளுக்குக் 

கடன் ெறகமபத்ம் ரறச் ெலுமககமபத்ம் 

ங்குதெடரக து ரட்டின் ததரதபரரத்ம 

அறகரறக்க டடிக்மககமப தொன்தணடுக்கமண்டும் ன்தம் 

இச்ெந்ர்ப்தத்றல் மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன். 

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகௌ உதப்தறணர் அர்கமப, உங்களுமட மம் 

தொடிமடந்துறட்டது. 

 
ගු ඩේවහ මේලළන්දදළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
ணக்கு தத்து றறடங்கள் எதுக்கப்தட்டிதந்து. ற்மதரது 

என்தது றறடங்களும் 30 தெக்கன்களும்ரன் 

தென்நறதக்கறநது. 

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
லங்கள் உங்களுமட உமம தற.த. 3.25 றக்கு 

ஆம்தறத்லர்கள். 

 
ගු ඩේවහ මේලළන්දදළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
ரன் இன்தம் எத றறடத்றல் ன்தமட உமம 

தொடித்துக்தகரள்கறன்மநன்.  
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து ரட்டு க்கள் அண்மறல் உள்ளூரட்ெறத் 

மரா்ல்கமப றர்தகரள்ப இதக்கறன்நதடிறணரல், அது 

ெம்தந்ரண ெறன கதத்துக்கமபத்ம் ரன் 

கூநறதம்தைகறன்மநன். ரழ்ப்தரத்றல் 1989ஆம் ஆண்டுக்கு 

தொன்ணர் ெங்கரமண, சுன்ணரகம், கரங்மகென்துமந, தல்லிடி, 

தண்டத்ரறப்தை, உதம்தறரய், ரணறப்தரய், ஊர்கரற்தமந 

ற்தம் கறபறதரச்ெற, தொல்மனத்லவு ஆகற தட்டிண ெமதகள், 

1989ஆம் ஆண்டின் உள்ளூரட்ெற ன்நத் மரா்ல் 

ெட்டத்துடன் தட்டிண ெமதகள் ன்ந அந்ஸ்ம இந்து 

தறமெ ெமதகபரக ரற்நம் ததற்நண. கடந் 25 தட 

கரனப்தகுறறல் குநறப்தறட்ட தத்து தறமெங்கபறல் சுன்ணரகம், 

ெங்கரமண, தல்லிடி, ரணறப்தரய் ஆகற தறமெங்கள் 

தரரற கங்கபரக பர்ச்ெற ததற்நறதக்கறன்நண. ஆகம, இந் 

கங்கபறன் பர்ச்ெறமக் கணத்றல் டுத்து அச்ெமதகமப 

க ெமதகபரகத் தொர்த்ற அற்தக்குரற அந்ஸ்து 

தகரடுக்கப்தட மண்டும். அடுத்து, கறபறதரச்ெற ரட்டத்றன் 

மனகரகவும் கல்ற, ர்த்கம், றெரம், மகத்தரறல் 

மங்கள் மதரன்ந தெற்தரடுகபறன் மரகவும் 

கறபறதரச்ெற கம் பர்ச்ெற ததற்நறதப்தரல், கறபறதரச்ெற 

தறமெ ெமதம க ெமதரகத் தொர்த் மண்டும். க 

ெமதரகத் தொர்த்றணரல்ரன் அச்ெமதறன் 

றர்ரகத்மத்ம் தொகரமத்துத்மத்ம் ெறநப்தரகச் 

தெய்தொடித்ம்இ அதுமதரனம தொல்மனத்லவு ரட்டத்றன் 

பர்ச்ெறமத்ம் அதறறதத்றமத்ம் கணத்றற்தகரண்டு, 

தொல்மனத்லவு தறமெ ெமதமத்ம் க ெமதரகத் 

தொர்த்ற, கரறல் ரளம் க்களுக்கு அச்ெமத ெறநப்தரண 

மெமம ங்க றமக தெய்ப்தட மண்டும்.  

இமத் ற, ட ரகரத்றல் ரன்கு தறமெங்கபறல் 

தறமெ தெனகங்கள் அமப்ததற்தள்பமதரதும், தறமெ 

ெமதக் கட்டமப்தை உதரக்கப்தடரல் இதக்கறன்நது . 

ரழ்ப்தரம் டரட்ெறறல் தங்மகற , கறபறதரச்ெறறல் 

கண்டரமப, தொல்மனத்லறல் எட்டுசுட்டரன், ன்ணரரறல் டு 

ன்தணம அந்ப் தறமெ தெனகங்கபரகும்.  

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகௌ உதப்தறணர் அர்கமப, உங்களுமட மம் 

தொடிமடந்துறட்டது. 

 
ගු ඩේවහ මේලළන්දදළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
வுதெய்து, இன்தம் அம றறடம் ரதங்கள்!  

இந் ரன்கு தறமெங்களுக்கும் ணறரண தறமெ ெமதக் 

கட்டமப்தை இன்மரல் அப்தறமெத்றல் அடிட்ட கறரற 

அதறறதத்றமக்கூட தொன்தணடுப்தது  கடிணரண கரரறரக 

இதக்கறன்நது. தறமெ ெமதக் கட்டமப்தை இல்னர 

கரத்றணரல் இப்தறமெங்கள் தறன்ங்கற றமனறல் 

கரப்தடுகறன்நண. ணம, இந் ரன்கு தறமெங்களுக்கும் 

தறமெ ெமதக் கட்டமப்தை ற்தடுத்ப்தட மண்டும். இந்க் 

குமநதரடுகள் உள்ளூரட்ெறச் ெமதகளுக்கரண மரா்ல் 

மடதததற்கரண ற்தரடுகள் தர்த்றரக்கப்தடுற்கு 

தொன்ணர் றர்த்றக்கப்தட மண்டும் ன்த மகட்டுக்தகரண்டு , 

ெந்ர்ப்தத்துக்கு ன்நற கூநற, றமடதததகறன்மநன்.  

[.බහ. 3.38] 

 
ගු එවහ.බී. දිවළනළයක මශතළ (වමළජ වවිබ ගෆ්දවීම් ශළ 

සුභවළධන ශළ ක්දද උඩර  උුමය ිළිතබ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க - ெதோக லுவூட்டல் ற்தம் 

னன்தைரற ற்தம் கண்டி தைரறமகள் அமச்ெர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare and Kandyan Heritage) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි   2006 ර්දේදී දප් යදට් 
ම්භත කයපු දේශීඹ අදහඹම් ඳනතත්  ඉට ඳසු ඒ ඳනතට දගනහ 

ංදලෝධන 6ත් භඟ දම් යදට් ඵදු ප්රිනඳත්ිනඹ පිළිඵ ගළටලු 
ිනබුණහ. හිටපු ගභන් ඵදු දනස කයනහ. හිටපු ගභන් 
පුේගරඹන්ට ඵදු නිදව දදනහ. හිටපු ගභන් භවය දේරට ඵදු 
ළඩිපුය ඳනනහ. දම් හදේ ගළටලු  ප්රලසන විනිලසචිතතහ 

ඳළතුණහ. යටක අදඹෝජකඹන් ජධර්ඹත් කයන්න  යටක 
නිසඳහදකඹන් ජධර්ඹත් කයන්න  යදට් අදහඹභ ළඩි කයන්න 
නඹ දවො තත්ත්ඹක් දනොදයි. ඳදේ දින 100 ඹ ළඹ 

දල්ඛනදේත්  ඒ හදේභ 2016 ව 2017 යර ඹ ළඹ 
දල්ඛනරත් ඵදු දඹෝජනහ හුඟක් ගළට් කයගන්න ඳට ඵළරි 
වුණහ. ඒ පිළිඵ ගළටලුක් ිනබුණහ. දළන් භට දඳදනන්දන් ගරු 

භංගර භයවීය භහතයතුභහ නතුභහට හුරු පුරුදු විධිඹටභ  
නතුභහදේ තීත භහතයහංලර නතුභහ තීන්දු තීයණ ගත් විධිඹටභ 
දඵොදවොභ නඩිතය  දනොළලී දම්හ ුනේධ ඳවිත්ර කයමින් 

ඈසයවට ඹන්න ළඩ කයන ඵකුයි. පි නතුභහට සුඵ ඳතනහ.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  දරෝකදේ ඹම් යටක ඈවශ 
අර්ිකක ංර්ධනඹක් ිනදඵනහ නම්  ඒ යදට් ජහිනක අදහඹභ  

දශ දේශීඹ නිසඳහදනඹ ඈතහභ ඈවශ තරඹක ිනදඵනහ නම්  ඒක 
පුේගර අදහඹභ ඈතහභ ඈවශ තරඹක ිනදඵනහ නම්  ඒ වළභ 
යටකභ ඌජු ඵදු අදහඹභ ඈතහ ඈවශ භට්ටභක ිනදඵනහ. නක්දකෝ 
යලඹඹට 50න් ඊඩ ිනදඵනහ. නඹ ඈතහ දවො තත්ත්ඹක්. නදවභ 

නළත්නම් නඹ යලඹඹට 50 අන්නඹට ආවිත් ිනදඵනහ. නඹ වළභ 
ංර්ධිත යටකභ දකින්න ිනදඵන දදඹක්. ඒ නිහ දම් ඵදු 
ඳනිනන් ප්රධහන ලදඹන් භතු කයන  මුදල් භහතයතුභහදේ 

ඈරක්කඹ  නනම් ඌජු ඵදු අදහඹභ ද ිනදඵන තත්ත්දඹන් 
යලඹඹට 40 දක්හ දගන ඹෆදම් ව ක්ර ඵදු අදහඹභ යලඹඹට 80 යලට 
යලඹඹට 60 දක්හ දගන ඒදම් ඈරක්කඹ යටටත්  යදට් දඳොදු 

ජනතහටත් ඈතහභ ඹවඳත් කිඹන නක භහ කිඹන්න කළභළිනයි.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  හුසභ ගන්නහ වළභ දකනහටභ 
ඵදු ගවන්න රළවළසින දනහ කිඹහ ජනතහ විමුක්ින දඳයමුදණ් 

භන්ත්රීරුන් කිේත්  නතුභන්රහ නදේ දළක්කත් නඹ හධහයණ 
නළවළ. කරහකහයඹකුට වුණත් තභහ කයන කරහ කටයුත්දතන් 
රහබඹක් රළදඵනහ නම් නයින් දඳොඩි ඵේදක් ඹ කිමටභ යටකට 
ලය දදඹක්  මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. දම් යටට 

අදහඹභක් නළත්නම්  යදට් යහජය අදහඹභ ළඩි කයගත්දත් 
නළත්නම් ඳ දකොදවොභද දම් යට දගන ඹන්දන්? භතක 
කයන්න නඳහ  දරෝකදේ දකොදවේත් නළින විධිඹට ඳ දප් යදට් 

ධයහඳනඹ ද දනොමිරදේ රඵහ දදන ඵ. ද නඹ දරෝකදඹන් 
ඇත් දමින් ඹන්දන්. භහජහදී යටර ඳහ ද දනොමිදල් දදන 
ධයහඳනඹ නළවළ. භතක කයන්න දවො නළවළ  ද ඊස 

ධයහඳනඹ දනොමිරදේ රඵහ දදන යටල් ආත්දත්භ නළින තයම්ඹ 
කිඹහ. කියුඵහදේ නම් දදනහ. නමුත් දනත් යටක් ආත්දත්භ 
නළින තයම්. වළඵළයි පි ඊස ධයඳනඹත් දනොමිරදේ 

රඵහදදනහ.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ඳසුගිඹ යජඹ කහරදේ රුපිඹල් 
මිලිඹන 14ක් දර ිනබුණු භෘේධි වනහධහයඹ දළන් රුපිඹල් 

මිලිඹන 42ක් වී ිනදඵනහ. දම් තයම් භවහ විලහර වනහධහය ළඩ 
පිළිදශක් ආින  දෞඛය ව ධයහඳනඹ දනොමිදල් දදන  -

1373 1374 



ඳහර්ලිදම්න්තු 

නභ්න් ඳට විලහර හයලදහඹක තත්ත්ඹන් රළබී ිනදඵනහ- දප් 
යදට් ඌජු අදහඹම් ඵදු ප්රභහණඹ ළඩි කිමටභට ඊත්හව දළමටභ ඈතහභ 
ඳරදහඹක දදඹක් කිඹහයි භහ හිතන්දන්.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ක්ර ඵදු දගන්දන් කවුද? 
ඳහදර් යලඟභන් ඹදින පුේගරඹහත් ක්ර ඵදු දගනහ. භෘේධි 

වනහධහය රඵන දහවතයරක්ඹක් -භෘේධිරහභි ඳවුල්ර යලඹලු 
දදනහ- ඳරිප්පුරට  ලුණුරට  සීනිරට ඒ ක්ර ඵේද දගනහ. ඒ 
නිහ ඌජු ඵදු අදහඹභ ළඩි කයදගන ඒ වයවහ ක්ර ඵදු වන 

දදන්න ඳට පුළුන්කභ ිනදඵනහ නම් දවොයි. භවය ඵදු 
වනත්  භවය බහණ්ඩරට රඵහ දී ිනදඵන ඵදු වනත් ළඩි 
කයගන්න ඳට පුළුන් දේවි  දප් ඌජු ඵදු අදහඹභ ළඩි කය 
ගත්දතොත්. මිලිඹන 1.2ක් ඳභණ න දඳොදවොත්භ ඳන්ිනදේ 

අදහඹම් ඵදු ෂයිල් ප්රභහණඹ දගන ඵරන දකොට දඳදනනහ   ඒ 
ඹත් වරිඹහකහය නභ ඵේද දගහ නළවළ කිඹහ. දම් යදට් අදහඹම් 
ඵදු දගන ඹදගන් නිඹමිත දරහට  නිළරැදි නභ ඵේද 

දගන ඹ  තභන්දේ යහජකහරිඹක් වළටිඹට රකහ දගල් කුලී  
විදුලිඹ  යර  තුය  යර දගනහ හදේ දම් ඵේද දගන ඹ 
රංකහදේ තභත් ඈන්දන් යලඹඹට 30යි. ආත්තටභ නභ ඵේද 

දගන නක දප් ගකීභක්. නඹ දප් යුතුකභක්; ඳ කශ යුතු 
දදඹක්.   

 පි දප් දගදය තුය  යර දගනහ; රයිට්  යර දගනහ; 

දගල් කුලිඹ දගනහ. රළදඵන අදහඹමින් කියලඹම් මුදරක් පි 
යජදේ විඹදම්රට දගනහ. යජදේ විඹදම් කිඹරහ කිේහභ පි 
නළත නළත භතක් කශ යුතු දේ තභයි දප් නිදවස ධයහඳනඹ  

දදන වනහධහය ව නිදවස දෞඛය දේහ. දම්හ නඩත්තු කය 
ගළමටභ වහ යජදේ අදහඹභ ළඩි කය ගන්න ඕනෆයි කිඹන නක 
ම්ඵන්ධදඹන් දප් ගරු භන්ත්රීරුන් යලඹලු දදනහභ නකඟ න 

ඵ පි දන්නහ. නහසිනඹ ඩු කය ගන්නත් ඕනෆ. ගරු නුය 
දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහ භදේ දිවහ ඵරන දකොටභ භහ දන්නහ  
නතුභහ කිඹන්දන් ඒක ඵ. නිහර්ඹදඹන්භ නහසිනඹ ඩු කය 

ගන්න ඕනෆ.  වළඵළයි  යජදේ අදහඹභ ළඩි කය ගළමටභත් 
තයලයයි.  

දම් ඳනත් දකටුම්ඳතට ංදලෝධන දදයලඹ ගණනක් ඈදිරිඳත් 

දරහ ිනදඵනහ. භහ ඒ ගළන ඈතහභ තුටු දනහ. ගරු නුය 
දිහනහඹක භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභන්රහත් ං දලෝධන වළටගණනක් 
ඈදිරිඳත් කය ිනදඵනහ. භට දඳදනන විධිඹට දම් ඵදු ඳනත් 

දකටුම්ඳත ුනේධ කයරහ  වභ ගවරහ  ආටත් ගරරහයි ිනදඵන්දන්. 
ෘත්ිනඹදේදින්දේ දවස විභහ  විදලේඥඹන්දේ දවස 
දළනදගන  දම් ඵදුරට ඳහදක න යහඳහරිකඹන්දේ  

කර්භහන්තකරුන්දේ දවස විභහ ව දප් දේලඳහරන 
ඳක්ර නිදඹෝජිතඹන්දේත් දවස විභහ ංදලෝධන වයවහ දම් 
ඳනත් දකටුම්ඳත ුනේධ ඳවිත්ර කය ගන්න ගත්ත තීයණඹ පිළිඵත් 

භහ ඈතහභ තුටු දනහ. ඒක වරිභ දුසකය ළඩක්. නමුත්  දුසකය 
වුණත් ඒ කහයණඹ කිමටභ ඈතහභ ලයයි. දභොකද  දප් ගරු  යභල් 
යත්නහඹක භන්ත්රීතුභහ කිේහ හදේ දම්ක තත් ඹ ළඹක් 

තයභටභ ළදගත් දදඹක්. දප් යදට් යහජය අදහඹභ තීන්දු කයන 
ප්රධහන මටිනභඹ දකටුම්ඳතයි දම් කස කය ිනදඵන්දන්. ඒ නිහ 
ඒකත් නක්ක විහිළු කයන නක  ඒක ගළන ඊඩින් ඳල්දරන් හිතන 
නක දවො නළවළ. දප් ගරු භන්ත්රීරුන් ඈදිරිඳත් කයපු දඵොදවෝ 

කහයණහ ගරු භංගර භයවීය මුදල් භහතයතුභහදේ 
ංදලෝධනලින් නිළයදි දේවි කිඹරහ භදේ දරොකු විලසහඹක් 
ිනදඵනහ.   

පි ඵදු ළඩ පිළිදශක් ඈදිරිඳත් කයන  දකොට නඹ ඈතහ යර 
වීභ ඈතහභ ලය කහයණඹක්. දප් ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ කිේ 

විධිඹට ඵදු වනහධහය තුන්යලඹ ගණනක් ිනබුණු නක 25ට ඩු 

කයරහයි කිඹන කහයණඹ හධහයණ නළවළ. දභොකද  නදවභ 300ක්  

400ක්  500ක් කිඹන්දන් නළින නතළන නිදවස  දභතළන නිදවස 
කිඹන්දන් නළින දම්හ යලඹල්ර නකට නකතු කයරහ නිදවස ඵදු 
දඹෝජනහ 03ක් නළත්නම් 04කින් දම්ක ඈය කයන නක දියුණු 
යටක ඵේදක ින යඹ යුතු ඈතහ දවො රක්ණඹක්. ඒ නිහ නඹ 

ඈතහභ යර දන්න ඕනෆ; ඈතහ දරදවයලදඹන් මිනිසසුන්ට 
දත්රුම් ගන්න පුළුන් දන්න ඕනෆ. මිනිසසු තුශ ඒ ඵේද 
පිළිඵ විලසහඹක් ිනදඹන්න ඕනෆ  ඒ ඵේද භඟ වරින්න 

මිනිසසුන්ට ිනදඵන ඈඩ කඩ නළින දන්න ඕනෆ  ඒ ඵේද 
දරදවයලදඹන් ඹ කය ගන්න පුළුන් දන්න ඕනෆ. ඒ නිහ දම් 
කහයණහ පිළිඵ ඈතහභ ප්රදේදභන් හිතහ ඵරහ දම් ඵදු 

දඹෝජනහ  දම් ඳනත් දකටුම්ඳත ඈදිරිඳත් කිමටභ පිළිඵ පි 
තුටු න තය  ඒ වයවහ යහජය අදහඹභ ළඩි කය ගන්නත්  
ඵේදදන් භඟ වරින ඹට ඒ වහ ඈඩ කඩ දනොතළබීභටත් කටයුතු 

කයන්න ඳ ඵරහදඳොදයොත්තු නහ. ආත්තටභ පි යලඹලු දදනහභ 
දන්නහ  හුඟක් අදහඹම් ිනදඵන ඹදේ  ඈතහභ ඌජු රක් 
ගණන් දිනඳතහ වම්ඵ කයන ඹදේ ඵදු files  යදගන ඵළලුදොත් 
ඒ ඹ ඈතහභ දඳොඩි මුදරයි දගන්දන් කිඹරහ. ඒ නිහ ඒ ඹදේ 

ග කීභ ඒ ඹට දළදනන නක දවොයි. පි වම්ඵ කය ගන්න 
අදහඹමින් දඳොඩි මුදරක් යජදේ  විඹදම් වහ දගන නක දප් 
ගකීභක්. පි ඳහයල්ර ඹනහ. ඒහ නඩත්තු කයන්දන් යජඹ.   

පි ඳහදර් ඹන දකොට රයිට් දහරහ ිනදඵනහ. දම්හ නඩත්තු 

කයන්දන් යජඹ. පුේගරදඹක් යජඹත් නක්ක ිනදඵන ඵළඳීභ 

දකොඡාචය ඩු වුණත්  ඔවුන් දම්  යදම් ජීත් දනහ. ඔහු දල්ට  

 1ට ඳහයක ආවිදිනහ නම්  ඔහු හවනඹක ගභන් කයනහ නම් 

ඔහුට ග කීභක් ිනදඵනහ  යජඹට ඒ වහ කියලඹම් මුදරක් 

දගන්න. ඈතහභ යර විධිඹට  ඈතහභ දවොඳින් දත්රුම් ගන්න 

පුළුන් විධිඹට  ඈතහභ ඌජු විධිඹට ඵදු දඹෝජනහ ක්රභ යර 

කයරහ  පුංචි කයරහ  දකටි කයරහ  ඩු කයරහ දම් ඳනත් 

දකටුම්ඳත නිර්භහණඹ කයරහ ිනබීභ වයවහ භදේ විලසහඹක් 

ිනදඵනහ  ඵදු දගවිඹ යුත්තන්ට කියලඹම් වළඟීභක් ආින කයන්න 

ඳට දරදවයල දයි කිඹරහ. දම්ක දප් යුතුකභක් වහ ගකීභක් 

කිඹන කහයණඹ භතක තඵහ ගන්න ඕනෆ.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  දළනට යලඹඹට 20ක් ිනදඵන 

ඌජු ඵදු අදහඹභ 2020 න විට යලඹඹට 40කට දගන ඹන්නයි පි 

ඊත්හව කයන්දන්. ඒ හදේභ දළනට යලඹඹට 80ක් ිනදඵන ක්ර 

ඵදු අදහඹභ 2020 න විට යලඹඹට 60කට දගදනන්නත් පි 

ඊත්හව කයනහ. දළනට යලඹඹට 80ක් ිනදඵන ක්ර ඵදු අදහඹභ 

යලඹඹට 60 වීභ වයවහ දම් යදට් ඈතහභ  ඳවශ අදහඹම් රඵන ඌජු 

ඵදු දනොදගන හිංක ඩු අදහඹම්රහභී මිනිසුන් වහ කියලඹම් 

ව වනඹක් ඒ වයවහ රළදඵන ඵ දම් ඵදු විදයහ දිවහ ඵරපුහභ 

ඈතහභ දවොඳින් දඳදනනහ. ඒ නිහ යලඹඹට 80ක් වළටිඹට ිනදඵන 

ක්ර ඵදු අදහඹභ යලඹඹට 60ක් වීභ දම් යදට් හභහනය ජනතහට 

ඈතහභ හයලදහඹක කහයණඹක් කිඹන නක පි භතක කයන්න 

දවො නළවළ.  

 කුඩහ  ක්ෂුද්ර  භධයභ ඳරිභහණ යහඳහරිකඹන්දේ අදහඹම් ඵදු 

දගවිඹ යුතු සීභහ ඈවශට දගනිඹරහ ිනදඵනහ. ඒ නිහ ඔවුන් 

රුපිඹල් 100 000ක්  රුපිඹල් 75 000ක්  90 000ක්  125 000 

දක්හ රහබ රළබුත් ඵේදදන් නිදවස දරහ ඔවුන්දේ යහඳහය 

කටයුතු  ඔවුන්දේ කර්භහන්ත  ඔවුන්දේ නිසඳහදන  ඔවුන්දේ 

දේහ ඈසයවට කයදගන ඹෆදම් ඳවසුකභ රළදඵනහ. ඒ නු  

දම් යදට් ඈතහ කුඩහ ඳරිභහණ  භධයභ ඳරිභහණ ව ක්ෂුද්ර ඳරිභහණ 

අදඹෝජකඹන්  නිසඳහදකඹන්  කර්භහන්තකරුන් වහ දේහ 

ඳඹන්නන් ජධර්ඹත් කිමටභ දම් යදට් ංර්ධනඹට වරිභ 

තීයණහත්භකයි.  

1375 1376 

[ගරු නස.බී. දිහනහඹක භවතහ] 
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ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ආභිනතුභහට නිඹමිත කහරඹ දළන් හනයි. 

 

ගු එවහ.බී. දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භභ කථහ න් කයනහ.   

රංකහදේ යහඹකඹන් ගත්දතොත්  යලඹඹට 93ක්භ ඈන්දන් 
දම් භභ කිඹන විධිදේ පුංචි ඹ. නක්දකෝ  ක්ෂුද්ර ඳරිභහණ  
නක්දකෝ  සුළු ඳරිභහණ  නදවභ නළත්නම්  භධයභ ඳරිභහණ 

යහඳහරිකඹන්. දම් ක්ෂුද්ර වහ සුළු කිඹන ඹට යහඳහයඹක් කයන්න 
ආඳකරුන් දොඹහ ගන්න භහරුයි. ඔවුන්ට ආත්තටභ ආඳ 
විධිඹට ිනඹන්න දේදඳොශ ත්කම් නළවළ. ඒ නිහ  දම් හදේ ඹ 

පුළුන් තයම් ඵේදදන් නිදවස කයරහ  ප්රහ ේධන ලක්ිනඹ දීරහ  
ඔවුන් ඔහ තළබීභ වහ දප් අදහඹම් ඵදු ඳනත ලක්ිනඹක් දයි 
කිඹරහ භභ හිතනහ. දඵොදවොභ සතුිනයි.  

 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දඵොදවොභ සතුිනයි.  

මීශඟට  ගරු නලින් ඵණ්ඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුභහ කථහ 
කයන්න. 

 
[.බහ. 3.50] 
 

ගු නලි්ද බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භට කථහ කයන්න සථහ 
රඵහදීභ ම්ඵන්ධදඹන් ඔඵතුභහට සතුිනන්ත දනහ.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි   ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන 
භන්ත්රීතුභහ ලිඹපු "ඵදු දඩඹභ" කිඹන දඳොත භභ ඉදේ  කිදඹේහ. 
"ඵදු දඩඹභ" කිඹන දඳොත කිඹේදී භට දත්රුණහ  දප් දම් න 

ඵදු ඳනත තභයි දෂොදටෝ දකොපි ගවරහ නතුභහත් පිටු කිහිඳඹක් 
නකතු කයරහ   නභක් දහරහ  කයඹක් දහරහ නිකුත් කයරහ 
ිනදඵන්දන් කිඹරහ. ඒ දඳොදත් පිටු 280ක් ිනදඵනහ. දම් පිටු 
280න් 192ක්භ ඊපුටහ ගළමටම් ිනදඵන්දන්. පිටු 35ක් විතය තභයි 

දභතුභහ ලිඹරහ ිනදඵන්දන්. ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ දළන් 
දම් ගරු බහදේ නළතත් භභ නතුභහට කිඹනහ  දම් "ඵදු දඩඹභ" 
කිඹන දඳොතට "ඵදු ඳනිනන් ඊපුටහ ගළමටභ" කිඹරහ  නභ දළම්භහ 

නම් ඉට ඩහ දවොයි කිඹරහ. ඒ හදේ ළඩක් තභයි ඵන්දුර 
ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ කයරහ ිනදඵන්දන්. 

 
ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒකටත් tax නකක් ගවන්න ඕනෆ. 
      

ගු නලි්ද බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

දප් ගරු සුනිල් වඳුන්දනත්ින භන්ත්රීතුභහ tax ගළන කිඹනහ. 
ආත්තටභ ඔඵතුභන්රහ පිළිගන්නහ ද  ද යදට් යලටින හිංක 
දුප්ඳත් ළඩ කයන මිනිසසු තභයි ළඩිදඹන් ඵදු දගන්දන් 

කිඹරහ? ඒ ක්රභඹ දනස කයන්න තභයි ගරු මුදල් ආභිනතුභහ  
ගරු නිදඹෝජය මුදල් ආභිනතුභහ දම් ඳනත් දකටුම්ඳත දගනළල්රහ 

ිනදඵන්දන්. දප් ඵදු අදහඹදභන් යලඹඹට 80ක් ක්ර ඵදු. ඒ නිහ 

ඩු ළටුප් රඵන පිරිට  ජදනික කුලී ළඩ කයන පිරිට  
භෘේධිරහභීන්ට හභහනය ඵයක් දළමටභට යලේධ දරහ ිනදඵනහ 
දම් යට දගන ඹන්න. දප් ඵදු අදහඹදභන් යලඹඹට 80ක් ක්ර ඵදු. 
දප් කම්කරුහ ඳරිප්පුරට  සීනිරට දගන ඵේදට භහන 

ඵේදක් තභයි දකෝටිඳිනඹහත් ඳරිප්පුරට  සීනිරට දගන්දන්. 
දම්ක හධහයණ ක්රභඹක් ද? කවුරු වරි කිඹනහ නම් දම් ක්රභඹ 
දනස කිමටභ ලය නළවළ කිඹරහ  භභ හිතන්දන් ඒක මුරහක් 

කිඹරහයි. ඳට දම් ක්රිඹහදහභඹ නක ඳහයටභ කයන්න ඵළරි දයි. 
දම් න ඳනත් දකටුම්ඳත භ්න් අයම්බදේදීභ ඩුභ ගණදන් 
යලඹඹට 5කත් දනක් දයි කිඹරහ පි ඵරහදඳොදයොත්තු 

දනහ.  

ඳට ක්රභක්රභදඹන් දම් නුඳහතඹ 60:40 සීභහටත් 
දගදනන්න පුළුන් වුදණොත්  ළඩ කයන භසත දුප්ඳත් හිංක 

මිනිසුන්ට දරොකු වනඹක් දනහ. යටක් දියුණු කයන්න ඵදු 
ලයයි. පි ඵදු ඹ කය ගළමටදම්දී ආින තළනින් තභයි   ගන්න 
ඕනෆ.  දම් න ඳනත ඒකට දරොකු පිටුවරක් දයි කිඹරහ 
ඵරහදඳොදයොත්තු නහ.  

විදලේදඹන්භ දදභේපිඹන්දගන් දරුන්ට දේඳශ ඳළමටදම්දී 
ඵදු ඹ කිමටභක් ගළන කථහ වුණහ. මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  
දරුන් වතයදදදනක් ඈන්නහ නම්   ඒ දරුන්දේ පිඹහට දගල් 

වතයක් ිනදඵනහ නම්  ඒ දරුන් වතය දදනහට නක නි 
ගණදන් දදනදකොට ඵේදක් ඹ දන්දන් නළවළ. නදවභ නිහ 
ිනදඵන ඹත් ද භහජදේ ඈතහභ ඩුයි. වළඵළයි  පි දන්නහ 

ඳසුගිඹ කහරදේ දකෝටි ගණන් ටිනහ දගල් වදපු  ඹ දම් 
ඳහර්ලිදම්න්තුදේ ඈන්නහ කිඹරහ. නක නක "ආඩ්යස" ර දගල් 
දදක  තුන  වතය  ඳව ිනදඹන ඹ ගළන ඳසුගිඹ කහරදේ ඳට 

දවළි වුණහ. භවරුන්දේ  යරින්දෆරුභ කිේහ  තභන්දේ 
සහමිපුරුඹහට යදවේ දගඹක් ිනදඵනහ  දම්දවේ දගඹක් 
ිනදඵනහ  ය "ආඩ්යස" නදක් දගඹක් ිනදඵනහ  දම් "ආඩ්යස" 

නදක් දගඹක් ිනදඵනහ කිඹරහ. ඒ හදේ හධහයණ විධිඹට 
දගල් ිනදඹන ඹදගන් ඵදු ඹ කය ගත්තහට ිනදඵන යද 
දභොකක්ද?  භවරුන්ට ිනදඵන දේඳශ පිළිඵ පි ඉදේ 
දඳදර්දහ දළන ගත්තහ. දප් නුය දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහදේ 

කථහදේදී පි වගත්තහ හිටපු යජ ඳවුල්රට ිනදඵන දේඳශ 
ගළන. නතදකොට  ඒහ ත දකදනකුට ඳයේදී ඵේදක් ගළහුහභ 
දභොකක්ද ිනදඵන හධහයණඹ? දඩ්යල අඡාචිදේ භළණික් 

භල්දරන් ගත්ත දගල් ිනදඵනහ. ඒහ කහට වරි ඳයේදී ඵදු ඹ 
කය ගත්තහභ දභොකක්ද ිනදඵන හධහයණඹ?    

ගරු භංගර භයවීය ආභිනතුභහ දඳොදශොදේ ඳඹ ගවරහ ඈන්න 
ආභිනයඹකු විධිඹට  ප්රහදඹෝගික ආභිනයඹකු විධිඹට  ඒ 
හදේභ  නතුභහත් නක්ක නකතුදරහ ළඩ කයන අර්ිකක 
විදලේඥඹකු න දප් ගරු ඈයහන් වික්රභයත්න භළිනතුභහ භඟ 
දම් වදරහ ිනදඹන්දන් යදට් ඈදිරි ගභන තීන්දු කයන  ඈදිරි 
නහගතදේ දප් දරුන්දේ අර්ිකකඹ  යදට් අර්ිකකඹ තීන්දු 
කයන ඈතහ ළදගත් ඳනත් දකටුම්ඳතක්. විදලේදඹන්භ ද ඳට 
ඈදිරිඹට ඹන්න නම්  දේගත් අර්ිකක ර්ධනඹක් ත්ඳත් කය 
ගළමටභ යමුණුදකොටදගන අදඹෝජන දිරි ගළන්වීභ වහ නුඵර 
දදන ළඩ පිළිදශක් ිනදඹන්න ඕනෆ. දප් යටට අදඹෝජකඹන් 
අකර්ණඹ න ළඩ පිළිදශක් ිනදඹන්න ඕනෆ.  

පි දන්නහ  දප් යටට ඳළමිදණන අදඹෝජකඹන් මුහුණ 
ඳහන ගළටලු පිළිඵ. දප් යටට නන භවය අදඹෝජකඹන් දම් 
යදට්දී න ප්රභහද දළක්කහභ නක  ිනඹකින් අඳසු වළරිරහ ඹනහ. 
දප් යට ිනදඹන්දන් ඈතහභ ළදගත් අර්ිකක භර්භසථහනඹක. 
දරෝක ජනගවනදඹන් තුදනන් නකක් හඹ කයන්දන් දප් 
කරහඳදේ. ඈන්දිඹහ  චීනඹ  ඈන්දුමටයලඹහ  භළදල්යලඹහ  හදේ 
යටල් ිනදඵන දම් කරහඳදේ තභයි ද ළඩිභ ජනගවනඹක් 
ඈන්දන්. දම් යට දවො දශ දඳොශක් වදන්න පුළුන් තළනක්. 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

ඒක ර්ධනඹ කයන්න නම් පි අදඹෝජකඹන් දිරිභත් කයන්න 
ඕනෆ. ද දප් යටට නන අදඹෝජකඹන් වළරිරහ ගිහිල්රහ 
ඵංේරහදේලදේ අදඹෝජනඹ කයනහ; මිඹන්භහයදේ  
විඹට්නහභදේ  රහඕදේ අදඹෝජන කයනහ. පි ඒ 
අදඹෝජකඹන් දිරිභත් කයන ළඩපිළිදශක් ක්රිඹහත්භක කදශේ 
නළත්නම් ඈදිරිදේදී දම් යට තදුයටත්  ඈසයවට දනොදයි  
ඳසට තභයි ඹන්දන්. පි දළනටත් වුරුදු විසක ිනවක 
ඳසුගභනක ඈන්දන්. පි දනත් යටරට ඩහ පිටු ඳයලන් ඈන්දන්. 
පි දභතළන ඈන්න ඕනෆ යටක් දනොදයි. පි මීට ඩහ ත ගේ 
ගණනක් ඈදිරිදඹන් ඈන්න ිනබුණු යටක්. ඈිනන්  දළන්ත්  ඒ යට 
නිළයදි භහතක් දත තල්ලු කයදගන ඹන්න ලය ගහභක 
ඵරඹක් දදන්න තභයි දම් ඳනත් දකටුම්ඳත දගනළත් ිනදඵන්දන්. 
ඒ නිහ දභඹ ළරැදි විධිඹට දකින්න නඳහ. දම් ගළන සුඵහදී 
දකින්න. ඳට ඕනෆ නළවළ  හිංක දුප්ඳත් මිනිසුන් තශහ දඳශහ 
ඵදු ගන්න.  බුදුයජහනන් වන්දේ දේලනහ කයරහ ිනදඵනහ  
දකොදවොභද ඵදු ඹ කය ගන්න ඕනෆ කිඹන කහයණඹ. ඒ නිහ පි 
භර දනොතරහ දයොන් ගන්නහ හදේ ධනඳිනදඹකුට වුණත් 
දළදනන්දන් නළින විධිඹට ඵදු ඹ කය ගන්න ඕනෆ.  ද 
ධනඳිනඹන්දගන් දනොදයි දන් ඵදු ගන්දන්. යලඹඹට 80ක්භ ඵදු 
ගන්දන් හිංක දුප්ඳත් මිනිසුන්දගන් දන්. ඒ නිහ හර්ථක  ඵදු 
ක්රභඹක් ක්රිඹහත්භක කයන්න පුළුන් දවො ඳනත් දකටුම්ඳතක් 
විධිඹට භභ දම් ඳනත් දකටුම්ඳත වඳුන්න්න කළභළිනයි.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භට සථහ රඵහදීභ ගළන 

ඔඵතුභහට දඵොදවොභ සතුිනයි. 

 

[தற.த. 3.56] 
 

ගු ළ්දින ශ්රීවහක්දදරළවළ මශත්මිය  
(ரண்தைறகு (றதற) ெரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரெர) 

(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 
தகௌ மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கமப, 

உள்ரட்டு இமநரறச் ெட்டதோனம் தரடர்தரண இன்மந 

றரத்றமன மதசுற்கு ணக்கும் ெந்ர்ப்தம் ந்மக்கு 

ன்நறமத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநன். எத ரட்டின் 

ெட்டறறகபறன்தடி எவ்தரத குடிகதம் எவ்தரத 

றதணதொம் தரண ரற தெலுத்மண்டும் ன்தது 

கட்டரரகும். அறக தரணம் ஈட்டுதர் அறக ரறமத்ம் 

குமநந் தரணம் ஈட்டுதர் குமநந் ரறமத்ம் 

தெலுத்துதுரன் றரரணது.  ஆணரல், இனங்மகமப் 

ததரதத்மறல் அவ்ரநரண எத றமன 

கரப்தடுகறன்நர? ண ஆரய்ந்து தரர்க்கும்மதரது, 

2016ஆம் ஆண்டிமன இனங்மகறன் தரத் ரற 

தரணத்றல் மரா்ரறறன் தங்கபறப்தரணது 17.7 வீரகவும் 

மரறல் ரறறன் தங்கபறப்தரணது 82.3 வீரகவும் 

கரப்தட்டது.  இந் றமனமரணது தொற்நறலுரக 

ரற்நமட மண்டும். மரறல் ரறரணது ததரதட்கள், 

மெமகள் ற்தம் றற்தமணகள்லது ரற றறப்தன்தோனம் 

ததற்தக்தகரள்பப்தடுரகும். இணரல், குமநந் தரணம் 

ததததர்கள் ததரதட்கள், மெமகள் ஊடரக அசுக்கு அறக 

ரறறமணச் தெலுத்துகறன்நணர். இந்றமனமரணது ரட்டில் 

தன்மலும் தரண ற்நத்ரழ்றமண அறகரறக்கச் 

தெய்துடன் தவீக்கம், தம ன்தற்மநத்ம் 

அறகரறக்கக்கூடி எத ெந்ர்ப்தத்ம ற்தடுத்றக் 

தகரண்டிதக்கறன்நது.  

ெறநந் ரறக்தகரள்மக ரட்டில் அநறதொகப்தடுத்ப்தட 

மண்டுரறன், அெரங்கரணது மரறல் ரறறல் ங்கறறதக் 

கரது மரா்ரறதோனம் தரணத்ம அறகரறக்கக்கூடி 

மகறல் து தகரள்மககமப அமத்துக்தகரள்ப 

மண்டும். அந்மகறமன, றறமச்ெர் அர்கள் 

உள்ரட்டு இமநரறத் றதத்ச் ெட்டத்றதெடரக, 80 வீரக 

இதக்கறன்ந மரறல் ரறறமண 60 வீரகக் குமநப்தற்கு 

டடிக்மக டுத்றதப்தமறட்டு ரன் ணது 

தரரட்டிமணத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநன். ஆணரலும், 

ற்தகணம இங்கு தனர் குநறப்தறட்டமப் மதரன்த இந் 

ரறகமப அநவீடு தெய்கறன்நமதரது, இனங்மகறலுள்ப ெகன 

தறமஜகளும் எம ட்டத்றமன றக்கப்தடுதுரன் றகவும் 

ததரதத்ற்ந எத றமனரகக் கரப்தடுகறன்நது.  

இமநரறத் றமக்கப இமத்பத்றன் 

தொன்தக்கத்றல், "தததமதகரள்பக்கூடி தறமஜரக 

றபங்குல்; ங்கள் ெம்தரத்றத்றன் எதெறத தகுறறமண 

றர்கரனத் மனதொமநகளுக்கரண மெத்மக் கட்டிதளப் 

தைற்கரகப் தங்கபறப்தைச் தெய்ல்" ன்த றபம்தம் 

தெய்ப்தட்டிதக்கறன்நது. ணது ெம்தரத்றத்றன்தோனம் 

றர்கரனச் ெந்றக்கு எத தறமஜ தங்கபறப்தைச் தெய்து 

ன்தது வ்பவுதூம் இந் ரட்டிலுள்ப ெகனதக்கும் 

ததரதந்தும் ன்தம இங்கு எத மகள்றரக தொன்மக்க 

றதம்தைகறன்மநன். இறலும் குநறப்தரக, இனங்மகமப் 

ததரதத்மறல், இன்த 30 தட கரன த்த்த்றலிதந்து 

லண்டிதக்கறன்ந டக்கு, கறக்கு ரகரப் தறமஜகமபத்ம் 

மணர்கமபத்ம் எம தறமஜகபரகக் கதற , 

அர்கபறடதொம் இந் மரறல் ரறம அநவீடு தெய்து 

ன்தது ததரதத்ரணரக இதக்கறன்நர? ன்ததும் எத 

மகள்றக்குநறரகும். அந் க்கள் இதற த்த்த்றமன 

ங்களுமட தெரத்துக்கமப இந்றதக்கறன்நரர்கள். 

குநறப்தரக அர்கபறன் அமெத்ம் தெரத்துக்கபரண 

தததறரய்ந் மககள் ற்தம் ரகணங்கள் ன்தண 

தன்தகுறக்கு அள்பற ப்தட்டிதக்கறன்நண. இவ்ரத 

தகரண்டுப்தட்ட ததரதட்கள் ற்தம் தெரத்துக்கள் றதம்த 

ங்கப்தடரது ட்டுல்ன, அற்கரண ஷ்ட ஈடுகள்கூட 

ங்கப்தடர றமன கரப்தடுகறன்நது. இவ்ரத மகத 

றமனறல் இதக்கறன்ந க்கபறடதொம் இந் ரறம அநவீடு 

தெய்து ன்தது ததரதத்ரணர?  

த்த் கரனத்றல் அந் க்கள் ங்களுமட தத்றமண 

ங்கறறல் மப்தை தெய்ற்கரண ஆங்கமப 

மத்றதக்கறன்நரர்கள். அதுட்டுல்ன, அெ ங்கறகபறல் 

மககமப அடகு மத்ற்கரண ஆங்கமப இன்தம் 

மத்றதக்கறன்நரர்கள். ஆணரல், இர்களுக்கரண தகரடுப் 

தணவுகள் இதும ங்கப்தடறல்மன. இவ்ரநரண 

றமனறல், த்த்த்றமன தரந்துமதரறதக்கறன்ந, தெரத்துக் 

கமப இந்றதக்கறன்ந க்கபறடதொம் இந் ரறகமபத் 

தரடர்ந்து அநவீடு தெய்துதகரண்டிதப்தது றகவும் 

மமணக்குரற றடரகும். இற்கும் மனரக த்த்த்றல் 

அறரரகப் தடுதகரமன தெய்ப்தட்ட, உமக்கறன்ந 

துமட றநன்ரய்ந் இமபஞர்கமப இந்துறட்டுத் 

ரய் ந்மர் றர்க்கறரகற இதக்கறன்நரர்கள். இன்த அங்கு 

தைள்பறறடல் றட்டத்றதெடரக வீடுகள் ங்கப்தடுகறன் 

நமதரது, து தறள்மபகமப இந்ரல் குநறத் 

தைள்பறகமபப் ததந தொடிரதுள்பரர்கள். இணரல் த்த்ம் 

தொடிமடந்து என்தது தட கரனரகறமதரறலும் கக் 

தகரட்டில்கபறலும் ற்கரலிகக் தகரட்டமககபறலும் ரழ்ந்து 

தகறன்நரர்கள். ஆணரல், இர்கபறடதொம் மரறல் ரற 

தரடர்ந்து அநவீடு தெய்ப்தட்டு தகறன்நது .  

த்த்த்றமன இநந்ர்கள், கரமடந்ர்களுக்கரண 

ட்ட ஈடுகமபக் தகரடுப்தற்கரண தன ெட்டங்கள் அல்னது 

தன தகரள்மககள் இதந்தும் அம அமணத்தும் அர்களுக்கு 

ங்கப்தடர றமனமரன் கரப்தடுகறன்நது . து 

க்கள் தரடர்ந்தும் அற்கரண ட்டஈடுகமபக் மகரதம் 

றண்ப்தங்கபறன் தோனரகச் ெம்தந்ப்தட்ட அமச்சுக் 

1379 1380 

[ගරු නලින් ඵණ්ඩහය ජඹභව භවතහ] 
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களுக்கு றண்ப்தறத்றதந்தும், அம  ங்கப்தடரல் 

இதக்கறன்நண. டக்கு, கறக்குப் தகுறறமன இவ்ரத 

ஷ்டஈடுகமபப் ததற்தக்தகரள்ப தொடிரலும் தரணத்ம 

ஈட்டிக்தகரள்ப தொடிரலும் ரழ்ந்து தகறன்ந க்கபறடதொம் 

இந் ரறகமபத் தரடர்ந்து  அநறடுற்கரண றமனம 

கரப்தடுகறன்நது. ததமண அறமகப் தரமகமப 

அமப்ததெடரகமர, றன்ெரத்ம 

ங்குதெடரகமர , ரமணத் தரடும் கட்டிடங்கமப 

அமப்ததெடரகமர அதறறதத்றம ட்டித் தரட்டுறட் 

டரகப் ததரதள் தகரள்ப தொடிரது. -9 வீறறதெடரகப் 

தறக்கறன்நததரளது அதறறதத்றமடந்து கரப் 

தடுரகக் மகரனறடப்தட்டிதக்கறன்ந கறபறதரச்ெற ரட்டத் 

மத்ம் அமக் கடந்துதென்த ரழ்ப்தர ரட்டத்றன் 

கர்ப் தகுறகமபத்ம் தரர்ப்தர்கள், ட தகுறரணது 

த்த்த்றலிதந்து லண்டன் தறன்ணர் அதறறதத்றம ட்டி 

றட்டதன்த றமணக்கறன்ந மகறமன அங்கு ததரதபரரக் 

கட்டமப்தைக்கள், உட்கட்டமப்தை ெறகள் 

ஆம்தறக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. அப்தகுறகள் அதறறதத்ற 

தெய்ப்தட்டு தகறன்நண. ஆணரல், அங்கு ரழ்கறன்ந 

க்கபது தரணத்ம அறகரறப்தற்கு ன்ண டடிக்மக 

டுக்கப்தட்டிதக்கறன்நது? ன்தம எத கம் ெறந்றத்துப் 

தரர்க்க மண்டும்.  

அங்குள்ப மகறடப்தட்ட தரறற்ெரமனகள் இதும 

லபவும் அங்கு ஆம்தறக்கப்தடறல்மன. தந்ன் இெரணத் 

தரறற்ெரமன, ஆமணறநவு உப்தபம், தொல்மனத்லவு 

ரட்டத்றல் எட்டுசுட்டரணறலுள்ப ஏட்டுத் தரறற்ெரமன 

மதரன்நமகமப லப ஆம்தறப்தற்கரண ஆக்கதர்ரண 

டடிக்மககள் இதும டுக்கப்தடறல்மன. கடந் வு 

தெனவுத்றட்டத்றமன எட்டுசுட்டரன் ஏட்டுத் தரறற் 

ெரமனம லப ஆம்தறப்ததற்தகண றற எதுக்கலடு 

தெய்ப்தட்டது. அற்குரற தெனவுகளும் அந் அநறக்மகறமன 

கரட்டப்தட்டிதந்து. ஆணரல், அங்கு ஆக்கதர்ரண 

தெற்தரடுகள் மடததற்நறதக்கறன்நணர ன்நரல், அது 

மகள்றக்குநறரகம கரப்தடுகறநது. இந் ஏட்டுத் 

தரறற்ெரமன லபஆம்தறக்கப்தட்டிதக்குரக இதந்ரல், 

அங்கு மமனற்நறதக்கறன்நர்களுக்கு மமன ரய்ப்தைக் 

கமப ங்கறறதக்க தொடித்ம்; அத்மரடு, லள்குடிமற்நத் 

றற்கரக ட தகுறறமன கட்டப்தட்ட வீடுகளுக்கரண ஏட்டுத் 

மமமத்ம் தர்த்ற தெய்றதக்க தொடித்ம்; 

தன்தகுறறலிதந்து தகரண்டுதகறன்ந ஏடுகளுக்கரகப் 

தததபவு தத்மச் தெனறக்க மண்டி அெறம் து 

க்களுக்கு ற்தட்டிதக்கரது. அந் மகறல், மமனரய் 

ப்மத ங்கக்கூடி எத சூமன உதரக்கும றடுத்து, 

ரற அநவீட்டில் துற ரற்நத்மத்ம் மற்தகரள்பரது 

இனங்மகறமன மண தறமெகபறடம் அநறடுதுமதரல் 

டக்கு, கறக்குப் தகுறறமன த்த்த்றணரல் தரறக்கப்தட்ட 

க்கபறடதொம் தரடர்ந்து ரற அநறடுது 

மமணக்குரறரகும். 

 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகௌ உதப்தறணர் அர்கமப, உங்களுமட மம் 

தொடிமடந்துறட்டது. 

 

ගු ළ්දින ශ්රීවහක්දදරළවළ මශත්මිය  
(ரண்தைறகு (றதற) ெரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரெர) 

(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 
தகௌ மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கமப, 

தகௌ உதப்தறணர் சுந்றன் அர்களுக்குரற மதொம் 

ணக்கு ங்கப்தட்டிதக்கறன்நது. 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
உங்களுக்கு 10 றறடங்கள் எதுக்கப்தட்டிதந்ண. அந் 

மம் தொடிமடந்துறட்டது. 

 

ගු ළ්දින ශ්රීවහක්දදරළවළ මශත්මිය  
(ரண்தைறகு (றதற) ெரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரெர) 

(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 
எத றறடம் ரதங்கள்! 

ணம, டக்கு, கறக்குப் தகுறகபறல் ரழ்கறன்ந 

த்த்த்றமன தரறக்கப்தட்ட க்கமப றமெடரணர்கபரகக் 

கதற, அர்களுக்கரண தரணத்ம ஈட்டக்கூடி 

மகறமன தரறல் ரய்ப்தைக்கமப ற்தடுத்ற, இந் ரறம 

அநவீடு தெய்ற்கு டடிக்மக டுக்கமண்டுதன்த 

வுடன் மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.  ன்நற.    

 

[.බහ. 4.06] 
 

ගු එවහ. මප්රේමරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ். தறமத்ண) 

(The Hon. S. Premarathna) 
මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ගරු භංගර භයවීය 

භළිනතුභහදේ -දප් දිසත්රික්කදේ හිටපු නහඹකඹහදේ- 
භහතයහංලඹට දහශ දේශීඹ අදහඹම් ඳනත් දකටුම්ඳත දදළනිය 

කිඹළවීදම් විහදඹ ඳළළත්දන දම් දභොදවොදත් ඒ ඳනත් 
දකටුම්ඳත ම්ඵන්ධදඹන් ඳහර්ලිදම්න්තු භතන්න රළබීභ 
පිළිඵ භහ ඈතහභ තුටට ඳත් නහ. ගරු ආභිනතුභනි  
තමුන්නහන්දේත් භභත් දම් ඳහර්ලිදම්න්තුට දභය අදේ නකභ 

දිසත්රික්කඹකින් ඵ භහ මුලින්භ භතක් කයන්න කළභිනයි. ඳ 
දදදදනහදේභ භනහඳ දගොඩ ආතුදශේ ිනබුදණ් භහතය දිසත්රික්කදේ 
මිනිසුන්දේ කයගළටලින් -ත්ලින්- ළදිඡාච භනහඳ. භහතය 

දිසත්රික්කදේ මිනිසුන්දේ ඳපුදේ හිටිදේ "භංගර භවත්තඹහ". 
තමුන්නහන්දේ දවොදයක් දනොවීභ ගළන තභත් භහතය මිනිසුන් 
දගෞයදඹන් කථහ කයනහ. වළඵළයි  ගරු ආභිනතුභනි භහ දන්නහ 

තය දම්කයි. මිනිසුන් අදයඹ කයපු භංගර භවත්තඹහ දම් 
නදකොට තමුන්නහන්දේදේභ කණ්ඩහඹභ වියලන් ඳස ඹට දභහ 
හනයි.  

ගරු ආභිනතුභනි  දකොදවොභ වුණත් දම් ඳනත් දකටුම්ඳතට 
දහශ ංදලෝධන යලඹඹකට ළඩි ප්රභහණඹක් ිනදඵනහ. දම් 

ඳනත් දකටුම්ඳත ඈදිරිඳත් කයන්න නනදකොට නඩු වඹක් ඊහවිඹ 
වහ ඈදිරිඳත් කශහ. ඊහවිඹ වියලන් දදන රද භවය නිදඹෝග 
ව ඹම් ඹම් ඊඳදදස පිළිඳළදරහද  දම් ඳනත් දකටුම්ඳත ඈදිරිඳත් 

කදශේ කිඹරහ භහ මුලින්භ ඔඵතුභහදගන් දළනගන්න කළභිනයි  ගරු 
ආභිනතුභනි. 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ංදලෝධන යලඹල්ර ආතුශත් කය ිනදඵනහ. 
 

ගු එවහ. මප්රේමරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ். தறமத்ண) 

(The Hon. S. Premarathna) 

ගරු ආභිනතුභනි  "හධහයණ ඵදේ ංදක්තඹ" කිඹහයි භවය 

දරහට ෘජු ඵදු වඳුන්න්දන්. ද ද පුයහ කථහ කශ ගරු භළින
-ඇමතිලරුන් විසින් බෙොබහොම දාර්නික අදහස් ඉදිරිඳත් වුණා. 
ඵදු ගළන  අර්ිකකඹ ගළන  අර්ිකක විදයහ ගළන විවිධ දවස භතු 

වුණහ. වළඵළයි  අණ්ඩුක් විධිඹට දම් යදට් මිනිසුන්ට ඳ දකොයි 
තයම් හධහයණඹක්  ඈටු කයනහද කිඹන කහයණඹ පිළිඵ ඳ 
හනදේදී ඵරන්න ඕනෆ  ගරු ආභිනතුභනි.   
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

ඵදු ගළන කථහ කයන්න කලින් තමුන්නහන්දේට භහ දම් 
කහයණඹ කිඹන්න කළභළිනයි.  ඳහල් ඹහ යුතු ඹදේ ඈන්න නදවත් 
ඳහල් දනොඹන දරුන් 461 000ක් දම් නදකොට දප් යදට් 
ජීත් නහ  ගරු ආභිනතුභනි. ඒ 461 000 තුරින් දරුන් 
52 000ක් ජීවිතදේ කදහත් ඳහල් ගිහිල්රහ නළවළ. ඳහල් ඹහ 
යුතු ඹදේ ඈන්න දරුන්දගන්  යලඹඹට 9.9ක් දරුන් ද නවිට 
ඳහල් ඹන්දන් නළවළ. නළනි යටක් තභයි ද නවිට පි දම් ජීත් 
න රංකහ. දම් යදට් යලඹඹට 9.9ක් ඳභණ දරුන් ප්රභහණඹක් ද 
නවිට ඳහල් ඹන්දන් නළවළ. ගරු ආභිනතුභනි  භහ දම් ංඛයහ 
දල්ඛන තමුන්නහන්දේට ඈදිරිඳත් කයන්න කළභළිනයි. කම්කරු 
භහතයහංලඹ භ්න් කයන රද මීක්ණඹක් නුයි භහ දම් 
ංඛයහ දල්ඛන ඈදිරිඳත් කදශේ. ෘත්තීඹ පුහුණු භහතයහංලඹ 
වියලන් දතොයතුරු ඈල්රනහ  යදට් තරුණඹන් දකොයි හදේද  යදට් 
දරුන් දකොයි විධිඹටද ඈන්දන් කිඹරහ. ඒ හර්තහට නු ද 
නවිට දප් යදට් ඳහල් ඹහ යුතු ඹදේ ඈන්න දරුන්දගන් 
461 000ක්  දරුන් ඳහල් ඹන්දන් නළවළ. ඒ නක්කභ ගරු 
ආභිනතුභනි  ද නවිට දප් යදට් දරක්ඹකට ළඩි මිනිසුන් 
ප්රභහණඹක් දදේ නක දේරක් විතයක් කහරහ ජීත් නහ. දදේ 
නක දේරක් විතයක් කහරහ දරක්ඹකට ළඩි පිරික් ද නවිට 
දම් යදට් ජීත් නහ.  

වළඵළයි  හනදේ ඳට වන්න ිනදඵන ප්රලසනඹ දම්කයි. 

දරක්ඹක් මිනිසසු නක දේරක්  කහරහ ජීත් නදකොට  
461 000කට ළඩි දරුන් පිරික් ඳහල් දනොඹහ ඈන්න දකොට දම් 
ඈන්න නහඹකදඹෝ  ඳට නහඹකඹන් විධිඹට දකින්න පුළුන්ද  

ගරු ආභිනතුභනි? දම් ඈන්න නහඹකඹන්  නහඹකදඹෝද? දම් 
ඈන්න නහඹකඹන් දඳොදයොන්දු දදන්දන් කහටද? ගරු ආභිනතුභනි  
461 000ක් හදේභ දරක්ඹක් හදේ පිරික් ඒ විධිඹට දුක්ඛ 

දදෝභනසඹන්ට මුහුණ දදමින් යලටිඹදී  ඳසුගිඹ දස කීඳඹ 
ආතුදශේ දප් යට දෂොන්දටයහ භහගභට දුන්නු ඵදු වනඹ දකොයි 
තයම්ද කිඹරහ භහ ගරු ආභිනතුභහදගන් දළනගන්න කළභිනයි. 
නදභන්භ  යඹර් භහගම්රට තමුන්නහන්දේරහ දුන්නු ඵදු වනඹ 

දකොයි තයම්ද කිඹහත් භහ දළනගන්න කළභළිනයි. තමුන්නහන්දේරහ 
රිංගන්න පුළුන් වළභ තළනටභ රිංගුහ. රිංගන්න පුළුන් වළභ 
තළනටභ රිංගරහ ඵදු ගළහුහ. ඵදු ගවන්න ඕනෆ ඳනත් දකටුම්ඳත 

වළදුහ. ඳන්රට  දකෝවිරට  ඳල්ලිඹට  භයණහධහය මිිනඹට  
ජදය බහට ඵදු ගවනහ. ගවන්න පුළුන් වළභ තළනටභ 
රිංගරහ ඵදු ගවනහ. වළඵළයි  වළභ දකදනකුටභ ඵදු ගවරහ ඵදු 

ගවරහ තමුන්නහන්දේරහදේ දවංචයිඹන්ට  තමුන්නහන්දේරහදේ 
නුගහමිකඹන්ට දදන්න පුළුන් ඊඳරිභ ඵදු වන 
තමුන්නහන්දේරහදේ අණ්ඩු වියලන් රඵහ දදනහ. භහ ඊදහවයණ 

හිත දම් කහයණඹ පිළිඵ කිඹන්න කළභිනයි  ගරු 
ආභිනතුභනි.  

තමුන්නහන්දේරහදේ අණ්ඩු දම් නවිට දම් යදට් මිනිසුන්ට 

දුන්නු ඵරහදඳොදයොත්තු සුන් කයරහ  කඩහ ඈහියහ දභහ හනයි. 
ජනහරි භහදේ 08ළනිදහ තමුන්නහන්දේරහ ජනතහට රඵහ 
දුන්දන් දම් යලහින දරෝකඹ දනොදයි. ජනහරි භහදේ 08 ළනිදහ 
දඳන්පු යලහින දරෝකඹට හු වුණු දම් යදට් 62 000කට ළඩි 

මිනිසුන් ප්රභහණඹක් දටත්  ඵරහදගන ඈන්නහ  ඉශඟ කිනයදඹන් 
තමුන්නහන්දේරහට කයපු යද නිළරැදි කයන්න  ගරු ආභිනතුභනි. 

ගරු මුදල් ආභිනතුභනි  දම් ඳනත් දකටුම්ඳත වයවහ 

ෘත්ිනකඹන්ට ඵදු ගවනහ. කවුරුන් දවෝ ෘත්ිනකදඹක් දම් යටට 
ආවිල්රහ දේඹක් කශහභ ඔහුදේ මුදර ඵදුලින් නිදවස කයනහ. 
නමුත් දනත් යටක දේඹක් කයරහ  ෘත්ිනඹක් කයරහ දම් යටට 

මුදල් යදගන නන විට ඒක ඵේදට ඹටත් දනහ. ගරු 
ආභිනතුභනි  දම් කයන්න වදන්දන් දන දභොනත් දනොදයි 
දම් යදට් යලටින ෘත්ිනකඹන්ට ෘත්ිනඹ නඳහ කයවීභ.  ගරු 

ආභිනතුභනි  දනක් ඳළත්දතන් ඳට වළ දඟන දේ තභයි දප් 

යදට් ෘත්ිනකඹන්ට ෘත්ිනඹ නඳහ දන දකොට 

තමුන්නහන්දේරහදේ ඈන්දිඹන් දකොරනිදේ ඈන්න ෘත්ිනකඹන්ට 
දභවහට රිංගන්නට දරදවයලයි. ඒ ලයතහ දම් යට තුශ 
වළදදනහ. දම් යට තුශ වළදදනහ. දම් යදට් ජදයයඹහ 
කරකිරිරහ තභන්දේ ෘත්ිනඹ තවළයරහ දන යටකට ඹන විට 

යට තුශ වළදදන හිඩට තමුන්නහන්දේරහදේ ඈන්දිඹහනු 
දකොරනිදේ ජදයරුන්ට නන්නට ඈඩ ිනදඵනහ  
ෘත්ිනකඹන්ට නන්නට ඈඩ ිනදඵනහ. ඒ ඈඩ තභයි 

තමුන්නහන්දේරහ දම් ඳනත් දකටුම්ඳත් තුශ සුයක් කත කයරහ 
ිනදඵන්දන්.  

ගරු ආභිනතුභනි  ඊදළල්රට ළරහ  කළත්තට ළරහ  දෆ 

කළත්තට ළරහ කුඹුයට ඵළවළපු  වහල් භල්රට ළරහ  කුරුණිඹට 
ළරහ න්ිනභට ඵත ලිදප් ිනඹන විට ඵතටත් ළන්ද යටක් පි. 
ඵතටත් ළන්ද යටක්. දම් යට වළදුදණ් ංසකෘිනඹක් ආතුදල්. ඒ 

ංසකෘිනඹ තුශ වළදුණු යදට් මිනිසුන්දේ ජීදනෝඳහඹ වුණු 
කෘ කකර්භඹ දම් න විට ශඳල්රට ගිහිල්රහ ඈයයි. ශඳල්රට 
ගිහිල්රහ ඈයයි.  

ගරු ආභිනතුභනි  පි භහතය දිසත්රික්කදේ ජීත් දන්දන්. 

භහතය මිනිසුන්දේ ප්රධහන බ දබෝගඹ දන්දන් දත් 
කර්භහන්තඹ. නමුත් 2015 ජනහරි 08දනි දහ න විට දත් 
දඳොදවොය මිටිඹක මිර ිනබුදණ් රුපිඹල් 1 200යි  දත් දළු 

කිදරෝක් වහ රළබුණු මිර රුපිඹල් 95යි. ද දත් දඳොදවොය 
මිටිඹක මිර රුපිඹල් 3 200යි. නමුත් දත් දළු කිදරෝක් වහ 
රළදඵන්දන් රුපිඹල් 95යි.  දඳොදවොය මිටිඹ රුපිඹල් 1 200ට 

ිනඹන විටත් දත් දළු කිදරෝකට රළදඵන්දන් රුපිඹල් 95යි  
රුපිඹල් 3 200ක් දීරහ දඳොදවොය ටික යදගන ඈඩභට දහරහ ගන්න 
දළු කිදරෝකට රළදඵන්දනත් රුපිඹල් 95යි. භහතය දිසත්රික්කදේ 

භවය තළන්ර මිනිසුන්ට කදඩන් ණඹට ඵඩු දදන්දන් නළවළ. 
දත් දළු ල්ලි රළබුණහභ  යර දගනහ කිේහට කදඩ්කින් ඵඩු 
ටිකක් දදන්දන් නළවළ. ඒ තයම් යණ බහඹට ඳත් දරහ 

ඈයයි.  

ගරු ආභිනතුභනි  ඒ නක්කභ තමුන්නහන්දේරහ නක 
ඳළත්තකින් කෘ කකර්භඹ විනහල කයරහ දහන විට දනක් ඳළත්දතන් 
දභොකක්ද කදශේ? තමුන්නහන්දේරහ ප්රීභහ භහගභට දදන්න 

පුළුන් ඊඳරිභ වන ටික දුන්නහ. තමුන්නහන්දේරහ ඳසුගිඹ 
වුරුදු දදදක් විතයක් ප්රීභහ භහගභට රුපිඹල් දකෝටි 3 000ක 
වනඹක් දුන්නහ. ප්රීභහ භහගභට දකෝටි 3 000ක වනඹක් 

දුන්නහ. භභ වන්නට කළභළිනයි  දම් යදට් මිනිසසු දම් 
අණ්ඩුදන් ඵරහදඳොදයොත්තු වුදණ් දම්කද කිඹරහ. දම් යදට් 
මිනිසසු ඵරහදඳොදයොත්තු වුදණ් දම්කද?  

ගරු ආභිනතුභනි  දම් ඳහර්ලිදම්න්තුදේ ඈන්න දඵොදවෝ 
ආභිනරු 

 
ගමූළවනමස අණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

නමුත් ඔවුන් ගිදේ දම් යදට් ිනදඵන කීර්ිනභත් විදයහරරට. 

දකොශම දිසත්රික්කදේ ිනදඵන ප්රධහන දඳදශේ ඳහල්රට ගිදේ. 
වළඵළයි ඒ කියලභ ඳහරක දිහඳහදභොක් දකදනක් ඒ මිනිසුන්ට 
ංකකභයි  භනුසකභයි ඊගන්රහ නළවළ. ඒක තභයි ආත්ත. ඒ 

මිනිසුන්දේ දරුන් දවට දදේ ඒ මිනිසුන්දගන් දභොකක් දවෝ 
ප්රලසනඹක් ආහුදොත් හධහයණ ඊත්තයඹක්  නිලසචිත ඊත්තයඹක් 
දදන්නට ඵළරි දනහ. ඒ නිහ ඒ මිනිසුන්දේ දරුදෝත් දවට 

දදේ දවොරුන් දනහ වළදයන්නට හධහයණ මිනිසසු විධිඹට 
දම් භහජඹට නන්දන් නළවළ. ඒක තභයි ආත්ත. තමුන්නහන්දේරහ 
ඵදු ගවරහ ඵදු ගවරහ දම් යදට් මිනිසුන් දහන්න පුළුන් ඹටභ 
තළනට දහරහ ඈයයි.  

1383 1384 

[ගරු නස. දප්රේභයත්න භවතහ] 
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භභ අයහධනහ කයනහ තමුන්නහන්දේරහට පුළුන් නම් ගිහින් 

භවයගභ පිළිකහ දයෝවර ඵරන්න කිඹරහ. භවයගභ පිළිකහ 
දයෝවරට ගිහින් ඵරන්න. ''දදයණ'' නහලිකහ හිංක මිනිසුන් 
භඟ නකතු දරහ පිළිකහ දයෝවරට ඹන්ත්රඹක් දගනහහ. භභ 
දෞඛය ආභිනයඹහදගන් වන්නට කළභළිනයි  -දෞඛය 

ආභිනයඹහට ප්රලසනඹක් නළවළ. නතුභහ ඹන්දන් යලංගප්පරුදේ නිහ- 
දකෝ ඒ ඹන්ත්රඹ කිඹරහ. ඹන්ත්රදේ මුදල් දොඹහ ගත්තත් 
දගොඩනළ්ල්ර වදහ ගන්න ඵළරි ඳජහත අණ්ඩුක් දම්ක. මිනිසසු 

දවස ගණනක් භළදයනහ. මිනිසසු දවස ගණනක් භළදයනහ. 
මිනිසසු දවස ගණනක් භළදයේදී භළදයන්න ඈන්න මිනිවහට දේන 
දඵදවත් ටිකටත් ඵදු ගවරහ  ඒ දඵදවත් ටිදකන් දකොමිස 

 යදගන ඒ මිනිසුන් දනොභයහ භයහදගන කන අණ්ඩුක් ඵට 
දම්ක ඳත් දරහ ඈයයි.  

භවත්රුනි  භභ හන ලදඹන් නක  දදඹක් කිඹන්නට 

කළභළිනයි. දම් ගතන දලකඹ තමුන්නහන්දේරහදේ ජඩ  
තමුන්නහන්දේරහදේ ඳය  තමුන්නහන්දේරහදේ විජහිනක ව 
තමුන්නහන්දේරහදේ ජයහජීර්ණ දේලඳහරනදේ හන දලකඹයි. 

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  දළන් කථහ න් කයන්න. 
 

ගු එවහ. මප්රේමරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ். தறமத்ண) 

(The Hon. S. Premarathna) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භට නක විනහඩිඹක් දදන්න. 
දෆස දප්න්දන් නළින මිනිදවකුට ළයවළල්රක් න්දරහ වරිභ 
රසනයි කිඹරහ පි කවුරුත් කිේදොත් ඒ භනුසඹහත් හිතනහ  

ඔේ  භට ආන්දුදේ රසන ආඳුභක් කිඹරහ. ඒ මිනිවහ තුටු 
දනහ  ඒ මිනිවහට දප්න්දන් නළින නිහ. මරහනහරූඪ ගරු 
භන්ත්රීතුභනි  දම් යදට් මිනිසසුත් ඒ හදේ තභයි. දම් යදට් 

මිනිසුන්ටත් ආස දඳන්දන් නළින නිහ ළයවළල්රක් න්දරහ 
''රසනයි  රසනයි  රසනයි'' කිඹරහ වළදභෝභ කිේහභ ඒක 
රසනයි කිඹරහ පිළිගන්නහ හදේ තභයි කටයුතු කයන්දන්. 
දම් යදට් දේලඳහරනඥඹහට ඕනෆ දභෝඩ ජනතහක් යලටින යටක්. 

නළනි මිනිසසු දම් යදට් නිර්භහණඹ දනහ. මිනිසසු දනොකහ 
දනොබී වරි ක්රිකට් ඵළලුහ. ඒ නිහ තභයි ක්රිකට් ඵරන මිනිසසු- 

 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  දළන් න් කයන්න. 

 
ගු එවහ. මප්රේමරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ். தறமத்ண) 

(The Hon. S. Premarathna) 

ක්රිකට් ක්රීඩහක් නළින තළනට දගනහහ. හනදේ මිනිසුන්ට 

විඳින්නට දදඹක් නළවළ  මිනිසුන්ට කන්න දදඹක් නළවළ. තුටක් 
නළින යටක් ඵට දම් යට ඳත් දරහ ඈයයි. හන ලදඹන් භභ 
කිඹනහ  දඵොදවෝභ දකටි කහරඹකින් දම් යදට් මිනිසුන් 

කිනයදඹන් තමුන්නහ න්දේරහට- 

 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ෆදවන දේරහක් දුන්නහ ගරු භන්ත්රීතුභහ  දළන් න් 

කයන්න.  

මීශඟට  ගරු යත් මුණුගභ භහතයතුභහ. 

[.බහ. 4.15] 

 

ගු (ආචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශතළ (විමේ කළර්යභළර 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக-  றமெட 

தறப்ததரதப்தைகளுக்கரண அமச்ெர்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  රූඳහහිනිඹ තුළින් දප් 
විහද දඳන්වීදම් නයක රකුණක් තභයි තර්ක විතර්ක ඈදිරිඳත් 
කයන්දන් නළින නයමන්නන්ට දනොදඹක් කරුණු නළිදළක්වීභ. 

ඒ ඹට අසහදඹක් දදනහ මික්  දප් බහදේ බුේධිභත් 
තීයණ ගළමටභට කියල විධිඹකින් ඒහ ප්රදඹෝජනත් දයි කිඹරහ 
භභ කල්ඳනහ කයන්දන් නළවළ. ආත්ත ලදඹන්භ දභඹ ඈතහභ 

ළදගත් ඳනත් දකටුම්ඳතක්. නභ ඳනත් දකටුම්ඳදත් නක නක 
විදලේහංග යදගන ඩු ඳහඩු දඳන්න්නට පුළුන්. භවරු ඒහ 
ඩු ඳහඩු වළටිඹට රකනහ. භවය ඹ ඒහ ලය දනසකම් 
වළටිඹට රකනහ. නමුත් ඳහර්ලිදම්න්තු භන්ත්රීරු වළටිඹට දප් 

යුතුකභ න්දන් දභභ මටින-මටිනර ම්පර්ණ කරුණු රකහ ඵරහ 
නක්තයහ විග්රවඹක් ඈදිරිඳත් කිමටභයි. නභ නිහ ද භභ 
ඵරහදඳොදයොත්තු දනහ  දභභ ඳනත් දකටුම්ඳත තුළින් ආත්ත 

ලදඹන් පි ඵරහදඳොදයොත්තු දන්දන් දභොකක්ද කිඹරහ 
දවළිදයවු කයන්න.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  යටක අර්ිකකඹක් 

ඳත්හදගන ඹනදකොට  ලය දේ තභයි අදහඹභ. භවරු 
වනහ  "ල්ලි ඡාචු ගහ දඵදන්න ඵළරි ආයි?"කිඹරහ. 
නතදකොට ඕනෆ ඕනෆ ඹට ඒහ දඵදහ දදන්න පුළුන්. භභ හිතන 

විධිඹට භවය භන්ත්රීරුන් දන දන ෘත්තීඹර දඹදදන 
සථහරදී ඒ හදේ දේල් තභයි කිඹන්දන්. "අණ්ඩුරට 
ල්ලි ඡාචු ගහ දඵදහ දදන්න ඵළරි ආයි?  ඔක්දකෝභ තුටු 
කයන්න ඵළරි ආයි?" හදේ ප්රලසන වනහ. නමුත් ඹථහ තත්ත්ඹ 

නම් ඹම් කියල යටකට දභොන විධිඹකින් දවෝ නභ අදහඹභ රඵහ 
ගන්න ඵළරි වුදණොත්  පි දවොයි කිඹරහ හිතන ඒ සුඵහධන 
කටයුතු  ංර්ධන කටයුතු ඳට කයන්න ඵළවළ ඵළරි දන නකයි. 

ඒ නිහ පි සුඵහධනඹ ගළන කථහ කයනහ නම් ඒ කිඹන්දන් 
ධයහඳනඹ ගළන කථහ කයනහ නම්  දෞඛය ගළන කථහ කයනහ 
නම්  භහජ හධහයණඹ ගළන කථහ කයනහ නම් ඒත් නක්කභ 

පිට කල්ඳනහ කයන්නත්  කථහ කයන්නත් දනහ දම් ඈතහභ 
දවො දේල් වහ පි ල්ලි ඊඳඹන්දන් දකොදවොභද කිඹන 
නක. ඒ ප්රලසනඹටත් පි ගකීදභන් ඊත්තය දදන්න යලේධ දනහ. 

වළභ යජඹක්භ කළභළිනයි  භව ජනඹහට දනොදඹක් දේල් -සීනි 

දඵෝර- දදන්න  දනොදඹක් විධිදේ ඳවසුකම් දදන්න. දරෝකදේ 
ප්රජහතන්ත්රහදී ක්රභදඹන් ඵරඹට නන යජඹන් කභළින දන්දන් 

නළවළ  ළඩි ළඩිදඹන් ඳවසුකම් දදන්න.  

දළන් ටිකකට ඈසදල්රහ වන් කශහ හදේ ඳහර්ලිදම්න්තු 
භළිනයණ ඳත්නහ. භව ජනඹහ ඈදිරිඹට ඹනහ. ඒ නිහ යජඹ 

කළභළිනයි  ඒහ දදන්න. නමුත් නදේ දදන්න පුළුන් අදහඹභක් ඒ 
යජඹට ිනදඵනහද කිඹන නක තභයි ප්රලසනඹ. ඒ ිනන් ඵළලුහභ  
දප් යදට් ඵදු තුළින් නක්කහසු කයදගන ිනදඵන අදහඹභ 

තුරනහත්භක ඵළලුදොත් ඈතහභ සුළු ප්රභහණඹක්. මරහනහරූඪ 
ගරු භන්ත්රීතුභනි  දම් භදේ දත් ිනදඵන්දන් ආදභරිකහදේ ඵදු 
අදහඹභ ව දශ දේශීඹ නිසඳහදනඹ තය ිනදඵන ම්ඵන්ධඹ 

දළක්දන හර්තහක්. දළන් ඵරන්න ආදභරිකහ නක්ත් ජනඳදදේ 
GDP නකට යලඹඹට 26.4ක් නන්දන් ඵදුලින්. නංගරන්තදේ 
යලඹඹට 32.5ක්  සවිට්ර්රන්තදේ යලඹඹට 27.9ක්  කළනඩහදේ 
යලඹඹට 31.9ක්  ඈතහලිදේ යලඹඹට 43.3ක්. දම් ල්ලි ඔක්දකෝභ 

යජඹට රඵහ ගන්දන් ඵදු ල්ලි වළටිඹට. නමුත්  පි රංකහ දිවහ 
ඵළලුදොත් දකොදවොභද? 1990 ර්දේ රංකහදේ ඵදු අදහඹභ දශ 

1385 1386 



ඳහර්ලිදම්න්තු 

දේශීඹ නිසඳහදනඹත් නක්ක ංන්දනඹ කශහභ  යලඹඹට 19.02යි. 
2000 ර්ඹ දනදකොට  ඒක යලඹඹට 14.5ට ඵළසහ. 2014 
ර්ඹ දනදකොට  යලඹඹට 10.1ට ඵළසහ. 2015 ර්ඹ 

දනදකොට  යලඹඹට 12.3යි. ඒ නිහ පි දරෝකදේ දනක් 
යටල් නක්ක ඵළලුහභ  දම් යදට් ඵදු ඹ කිමටභ -ඒ කිඹන්දන් දම් 
යදට් ංර්ධන ළඩරට  සුඵහධන ළඩරට දේශීඹ ලදඹන් 

යටක් වළටිඹට පි රඵහ ගන්නහ අදහඹභ තුරනහත්භක ඵළලුහභ- 
ඈතහභ ඩුයි. 

ඒ විතයක් දනොදයි  දභහි තත් සරූඳඹක් ිනදඵනහ. දප් 

යදට් ඵදු අදහඹදභන් යලඹඹට 20යි පි දකළින්භ ඵදු වළටිඹට ඹ 
කයන්දන්. යලඹඹට 80ක් ක්ර ඵදු වළටිඹට දනො දනත් දනත් 
ඵදු ක්රභලින්  විදලේදඹන්භ  ජනතහට රළදඵන ඳශල් ඵදු ක්රභ 

වළටිඹට තභයි දම් යදට් ල්ලි නකතු න්දන්. ඒ නිහ න ඳනත් 
දකටුම්ඳදත් නක් ඈතහභ ළදගත් යමුණක් තභයි යලඹඹට 20යි -  
යලඹඹට 80යි තය ිනදඵන ඳයතයඹ ළඩි ළඩි ලදඹන් දකළින්භ 
ඹ කයන ඵදු  ප්රභහණඹ ළඩි කයරහ ක්ර දනොන ඵදු ප්රභහණඹ ඩු 

කයන නක. ඒ නු දම්ක වනදහයී ක්රභඹක්. දකළින්භ ඵදු 
ගවන්දන් දම් යදට් ධනඳින ඳන්ිනඹට; දකොම්ඳළනිරට; විලහර 
ලදඹන් මුදල් ිනදඵන ඹට. VAT නක වයවහ දන්න පුළුන්  

දන දන ඵදු නු දන්න පුළුන් ක්ර දනොන ඵදු 
දගන්දන් දුප්ඳත් මිනිසසු.  ඒ නිහ පි භතක තඵහ ගත යුතු 
ප්රධහන දදඹක් තභයි දම් න දඹෝජනහ ක්රභඹ තුළින් 

ඵරහදඳොදයොත්තු න්දන් දම් නුඳහතඹ ඩ ඩහත් දකළින්භ 
ගවන ඵදුරට දඹොමු කයන්නයි කිඹන නක. ඒක දවො භහජ 
ඳරියඹකින් නන මටිනඹක් දනොදයිද? පි ඒක කල්ඳනහ කයරහ 

ඵරන්න ඕනෆ.  

 
ගු මකමශිතය රඹුක්ලෆේ  මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඌජු ඵදු අහභ ක්ර ඵදු ඩු දනහද? ළට් නක- 

 
ගු (ආචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔේ  ඔේ. නුඳහතඹක් වළටිඹට නිහර්ඹදඹන්-[ඵහධහ කිමටභක්] 

ඔඵතුභහ කරඵර දන්දන් නළින ඈන්න. භභ ඒක කිඹන්නම්. 
නකක් නුඳහත ලදඹන් ඩු දනහ; නුඳහත ලදඹන් ඒක 
දනස දනහ. 

[ඵහධහ කිමටභක්] නළවළ  නළවළ.  ඈන්න  දනක් නකත් 
කිඹන්නම්. කරුණහකය රඵන ඹ ළඹ නන දතක් ඈන්න. දකොයි 
විධිදේ වන රළදඵනහද කිඹරහ නතදකොට දඳදන්වි. ඒ ගවන 
ඵදු දම්කට ආතුශත් කයන්න ඵළවළ දන්  ගරු භන්ත්රීතුභනි.  
හභහනයදඹන් ඹ ළඹකින් ඒක නනහ. දභතළන  යමුණ  ඒ 
නුඳහතඹ දනස කිමටභ ඵයි පි කිඹන්දන්. ආත්ත ලදඹන්භ 
ඵළලුහභ ඒක ඈතහභත්භ ප්රගිනශීලී පිඹයක් කිඹරහ 
තමුන්නහන්දේරහත් පිළිගමටවි. ක්ර දනොන ඵදු ඩු න්දන් 
දකොදවොභද කිඹරහ ඳට ඹ ළදඹන් ඵරහ ගන්න පුළුන්.  

දදළනි කහයණහට භභ නන්න කළභළිනයි. ඒ කහයණහ තභයි 
දප් යදට් න තහක්ණඹට ඹන්න ඕනෆඹ කිඹන නක. ද දම් 
යදට් ඵදු ඹ කයන ක්රභ  යටට අදහඹභ රඵහ ගන්නහ ක්රභ හුඟහක්භ 
ඳළයණි මටින - මටින ඹටදත් ක්රිඹහත්භක න දේල්. ඒ විතයක් 
දනොදයි  දවොට භතක ිනඹහ ගන්න දම් යදට් දණඹට හුඟහක් 
දුයට මුර  දේලඳහරන ුවඹ දනස කයන තයභට දණඹ 
නන්දන් දභන්න දම් හදේ මරසථහන වයවහයි. දම් දඹෝජනහර 
නකක් තභයි ආභිනයඹහදේ ඵරතර සීභහ වීභ. ඒ හදේභ තත් 

නකක් ිනදඵනහ. දළන් හුඟ දදදනක් විදේචන කයනහ - භභ 
හිතන්දන් දම් බහ තුශත් ඒක ආදවන්න ආින.- වළභ 
නක්දකනහටභ දඵදදන විධිඹට දම් files ඵරන්න ඈඩ දදනහද 
නළේද කිඹන නක ගළන. ඒක දවො දදඹක්ද? වළභ දදනහටභ තීන්දු 
ගන්න ඈඩ දදන නක වරිද? නළත්නම් ඒ ප්රධහමටන්ට දම් ගළන දළඩි 
තීයණඹක් ගන්න සථහ ළරදන නක ළයදි දන්දන් 
දකොදවොභද? ීකක්ණඹක් ිනදඹන්න ඕනෆ. ද දප් යදට් 
ිනදඵන දරොකු ප්රලසනඹක් තභයි ඵදු ංලර ප්රධහනින්ට දම්හ 
වසුරුහ ගන්න ඵළරි වීභ. ඳවශ භට්ටදම් ඈන්න ඹ ඒ ඹට ඕනෆ 
ඕනෆ විධිඹට ළඩ කයනහ.  දර්ගු දන්න පුළුන්  සුයහඵදු 
දන්න පුළුන්  අදහඹම් ඵදු දන්න පුළුන්. ඒහදේ නක්තයහ 
ුවඹක් ිනදඹන්න ඕනෆ. නක නක්දකනහට ඕනෆ  ඕනෆ විධිඹට 
මටින - මටින දනස කය ගන්න පුළුන් නම්  නන්න පුළුන් නම් 
ඒක තභයි දණඹට මුර. ඒ නිහ නක්තයහ ුවඹක් නු දම් 
යටට  අදහඹභ රළ යඹ යුතුයි. භභ දළනටභත් දඳන්රහ ිනදඵනහ 
ංන්දනහත්භක ඵළලුහභ ඈතහභ සුළු ප්රභහණඹක් තභයි දම් 
යටට ඵදු වළටිඹට රඵහ ගන්න යලේධ න්දන්.  

දම් බහදේ පි නිතය හකඡාඡහ කයන නක කහයණඹක් භභ 

කිඹන්න ඕනෆ. විදේල ණඹ ගන්නහ; දන දන විකල්ඳ 
භහර්ගලින් අදහඹභ ගන්නහඹ කිඹහ දනොදඹක් විධිදේ විදේචන 
නල්ර දනහ. ආයි  පි විකල්ඳ භහර්ගරට ගිහිල්රහ ණඹ 

ගන්දන්? ඒ  දේශීඹ ඈිනරි කිමටම් ඩු නිහයි. දේශීඹ ලදඹන් 
ඳට රඵහ ගන්න පුළුන් අදහඹභ ළඩි වුදණොත්  නදවභ නම් 
ඳට ණඹ ගන්න ප්රභහණඹ ඩු කය ගන්න පුළුන්. ඒක හභහනය 
බුේධිභත් ඕනෆභ දකදනකුට දත්දයන දදඹක්. දේශීඹ ලදඹන් 

මුදල් නක්කහසු කය ගන්න ඵළරි වුදණොත්  ඳට පිට යටින් දවෝ ඒ 
මුදල් ගන්න දනහ. ඒක මරය කශභනහකයණදේ ඩු ඳහඩුක්. 
දළන් ඵරන්න  දිදන්ස ගුණර්ධන භදේ හිතත් භන්ත්රීතුභහ 

දවොට දන්නහ  -ඳසු ගිඹ යජඹ කහරදේ තභයි ඒක දවොට 
කදශේ -  ඳසුගිඹ කහරදේ විදේල ණඹ ගන්නහ දනුට  - 

 

 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ආභිනතුභනි  ඔඵතුභහට රළබී ිනදඵන කහරඹ හනයි. 
 

 

ගු (ආචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භට ත විනහඩිඹක් රඵහ 
දදන්න. 

දප් ඵළංකුලින් ණඹ ගත්තහ  දේශීඹ ලදඹන් ණඹ ගත්තහ. 
දේශීඹ ලදඹන් දන්ද  ගරු දිදන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ? 

දේශීඹ ලදඹන් දේශීඹ ඵළංකුලින් ගත්ත ණඹ ප්රභහණඹ නු 
ඳට විදේල ණඹ ඩු කය ගන්න පුළුන් වුණහ. නමුත් නක දදඹක් 

භභ කිඹන්න ඕනෆ. ඒක පි ංක දම් ගරු බහදේදී හකඡාඡහ 
කයන්න ඕනෆ. භභ නම් හිතන්දන් නළවළ  දම් දේශීඹ ණඹ ක්රභඹ 

තුළින් ඳභණක් දප් අර්ිකක ප්රලසන වින්න පුළුන් කිඹරහ. ඵදු 

ඹ කය ගළමටදභන් විතයක් ඳට ප්රලසන වින්න ඵළවළ. නදවභ 
නළත්නම් ඳට කිඹන්න දනහ  ''ඳටි තද කය ගන්න'' කිඹරහ. 

ඒදකනුත් ප්රලසන වින්න ඵළවළ. නදවභ නම් දම්කට නිඹභ 
විඳුභ දභොකක්ද? නිඹභ විඳුභ තභයි  දම් යදට් ිනදඵන 

අඹතන  දප් ිනදඵන යලඹලුභ කර්භහන්තලහරහ  යලඹලුභ නිසඳහදන 
ක්රභරට ඒහ දියුණු කයන්න ඕනෆ. ඒහයින් ඩහත් දවො 

ප්රිනරහබඹක් දම් යටට ගන්න ඕනෆ. නදවභ නළින මිනිසුන්දගන් 

ඵදු ඹ කයරහ ංසථහ ටික ඳහඩු කයනහ නම්  නදවභත් නළත්නම් 
දඳෞේගලික ංලඹට ඕනෆ විධිඹට නටන්න ඈඩ දදනහ නම් ඳට 

ඒ ප්රලසනඹට මුහුණ දදන්න ඵළවළ. දළන් භවරු වනහ  ''දභොකද  

1387 1388 

[ගරු  (අචහර්ඹ) යත් මුණුගභ භවතහ] 
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දම් මව යහඳහයරට ඹන්දන්? දභොකද  දම්හ ඵදු දදන්දන්?'' 

කිඹරහ.  

ගරු දිදන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ  ඉදේ BBC නදක් ප්රෘත්ින 

ඵළලුහද? කියුඵහදේ යලඹලුභ ඛනිජ ම්ඳත් දනෝර්දේ යටත් නක්ක  

joint venture නකක් ගවරහ -JV නකක් ගවරහ- ම්පර්ණදඹන් 
බහය දීරහ ඈයයි. නතදකොට කියුඵහ විකුණරහද? [ඵහධහ කිමටම්] 

ඒක ප්රලසනඹක් දනොදයි. ඒ නිහ කරුණහකය භතක ිනඹහ ගන්න  
ද වළභ තළනභ - [ඵහධහ කිමටභක්] දභොකක්  දවෝ නකක් කිඹනහ. 

දභොකක් දවෝ කිඹන දකොට දභොකක් දවෝ දදඹක් ිනදඵන්න ඕනෆ. 
නමුත්  ළදඩ් ඳල් දන දකොට තර්ක යලඹල්රභ යදිනහ. තර්ක 

යදින දකොට දන දභොකක් දවෝ කෆල්රක් කිඹනහ. [ඵහධහ 

කිමටම්] කරුණහකය කිඹන්න  නූන වුරුදු- [ඵහධහ කිමටභක්] 
ඈිනන් දභොකද දන්දන්? නක නක යහඳෘිනඹට ප්රිනලතඹ දනස 

දනහ. ප්රිනලතඹ දනස වුදණ් නළේද  තමුන්නහන්දේරහදේ 
කහරදේ? [ඵහධහ කිමටභක්] ප්රිනලතඹ දනස වුණහ. [ඵහධහ කිමටභක්] 

නළවළ  නළවළ. ඒක නිකම් දඳොඩි 'දටොයිස' ළඩක්. [ඵහධහ කිමටභක්] 
ත ඈන්න. [ඵහධහ කිමටභක්] තමුන්නහන්දේරහ ආහුහද  යහහුල් 

කසදත්රෝදේ කථහ? නතුභහ දභොකක්ද කිේදේ? දම් ඳටන් ගත්තහ 

විතයයි. ඕහ කිඹන දකොට දඵොදවොභ භහරුයි. ඕහ කිඹන දකොට 
නිකම්භ නළිඹනහ. ඕහ වංගහ දගන ඈරහ  ඕහ කිඹන දකොට 

නළිඹනහ. ඒ නිහ කරුණහකය ඩු ගණදන් පිට යට ඟයහක් 
කිඹන්න  දන්දන් දභොනහද කිඹරහ ඵරන්න. [ඵහධහ කිමටභක්] 

දඵොදවොභ භහරුයි දම්හ කිඹන දකොට. [ඵහධහ කිමටභක්] දම්හ 

නළිදයි.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  යටක ිනදඵන ම්ඳත් ඒ යදට් 
දඳොදශො ඹට ිනදඵන ම්ඳත් දන්න පුළුන්; දඳොදශො ඊඩ 
ිනදඵන ම්ඳත් දන්න පුළුන්; භහනු කක ම්ඳත් දන්න 
පුළුන්. ඒහ ංර්ධනඹ කයරහ යටට දරොකු අදහඹභක් ගළමටභ 
තභයි යටක ිනදඵන වදියල ලයතහ. ඒකට දකොයි විධිදේ 
ඊඳක්රභ දඹොදනහද  දකොයි විධිදේ ගිවිසුම් ගවනහද කිඹන නක 
දනොදයි ප්රලසනඹ. දම් යදට් ිනදඵන ඒ ම්ඳත් ඊඳරිභ විධිඹට 
ප්රදඹෝජනඹට ගළමටභ තභයි අර්ිකක භිදඹෝගඹ. ඒ නිහ කළභළින 
නළත්නම්  ඒකට තමුන්නහන්දේරහදේ දනත් භතඹක් ිනදඵනහ 
නම් ඒ භතඹ දයන්න. නමුත්  දප් භතඹ දනස. පි කිඹන්දන්  
දම් යදට් ිනදඵන ම්ඳත් ටික දකොයි විධිඹට වරි අදඹෝජනඹ 
කයරහ  දම් යදට් දුප්ඳත් මිනිසුන්දේ අදහඹභ ළඩි කයන්න ඕනෆ 
කිඹන නකයි. නදවභ කදශොත් විතයයි සුඵහධනඹ වහ 
අදහඹභක් දදන්න ඳට පුළුන් න්දන්.  

ධයහඳනඹ වහ වහ කවුද විඹදම් කයන්දන්? [ඵහධහ කිමටම්]  

 
ගු ම්දත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
දඩන්  කඹහඕ පින්ේ හදේ ද? 

 
ගු (ආචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

More than Deng Xiaoping.  දඩන්  කඹහඕ පින්ේ දභොකද 
කදශේ? චීනඹට ගිහින් ඵරන්න. ද කවුද චීනදේ අදඹෝජනඹ කය 
ිනදඵන්දන්? චීනදේ අදඹෝජන මටින ඵරන්න. ද විඹට්නහභදේ 
අදඹෝජන මටින ඵරන්න. ද අදඹෝජකදඹෝ  රංකහට අහභ 
දභොනහද කිඹන්දන්? "ඔඹදගොල්රන්දගන් රළදඵනහට ඩහ 
ඳට රහබ  මටින විඹට්නහභදේ ිනදඵනහ; චීනදේ ිනදඵනහ" 
කිඹරහයි. ඕනෆ නම් ඒහ නුගභනඹ කයන්නඹ කිඹහ තභයි ඳට 
කිඹන්දන්.  

මරහනහරුඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  නභ නිහ ප්රධහන දදඹ දභඹයි. 

දම් ඵදුලින් දන්න පුළුන්  දනත් විධිදඹන් දන්න පුළුන්  

දම් යදට් නිසඳහදනඹ  ළඩි කයන්නයි ලය; දම් යදට් රඵහ 

ගන්න පුළුන් අදහඹභ ළඩි කය ගන්නයි ලය. ඒ වහ මුදල් 
ලයයි. දේිකඹ ලදඹන් මුදල් ළඩි කශහට  ඒ ප්රභහණඹ භදි. 

තමුන්නහන්දේරහදේ විඳුභ වුදණ් දම්හ දියුණු කිමටභ දනොදයි; 

ණඹ ගළමටභයි. ඒකටත් දළන් සීභහක් ආවිත් ිනදඵනහ. නභ නිහ 
පි දන ක්රභ තුළින් ඒ අදඹෝජනඹ කිමටභ ලයයි කිඹන තය  

ඔඵතුභහට සතුිනන්ත දමින් භභ නිනනහ.  

 
 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දඵොදවොභ සතුිනයි.  

ඉශඟට  ගරු ඈයහන් වික්රභයත්න යහජය භහතයතුභහ. 

[.බහ. 4.32] 

 
ගු ඉරළ්ද වික්රමරත්න මශතළ (මුදේ රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண - றற இரஜரங்க 

அமச்ெர்) 

The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  ද දේශීඹ අදහඹම් ඳනත් 
දකටුම්ඳත දදන ය කිඹළවීදම්  විහදදේදී ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ 
දනොදඹකුත් කරුණු ඈදිරිඳත් කශහ. මරහනහරූඪ ගරු 

භන්ත්රීතුභනි  භභ ඳශමුදන්භ භතක්  කයන්නට ඕනෆ  දභභ 
දේශීඹ අදහඹම් ඳනත් දකටුම්ඳත ජලි භහදේ 05 න දහ ඈදිරිඳත් 
කය   ද - ළප්තළම්ඵර් 07 න දහ- තභයි දදන ය  තුන්න ය 

කිඹහ ම්භත කය ගන්දන්.  කහයක බහ සථහදේදී ඈදිරිඳත් 
කයන ංදලෝධනරට කළ යනට් නුභිනඹ රඵහ දගන ඈදිරිඳත් 
කයන ඵ නළතත් භතක් කයනහ. දරේසසහධිකයණදඹන් දභභ 

ඳනත් දකටුම්ඳත දෝදියල කය නිදඹෝගඹක් දුන්නහ. ංදලෝධනඹ 
කශ යුතු ඵට  දරේසසහධිකයණදඹන් නිදඹෝග දදන රද  ගන්ින 
යලඹල්රක්භ ංදලෝධනඹ කය දම් ඳනත් දකටුම්ඳත දම් ගරු 
බහට ඈදිරිඳත් කයන රද ඵත් කිඹන්නට ඕනෆ.  

මරහනහරූඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි  භව ජනතහට දම් ඳනත් 
 දකටුම්ඳත ගළන හකඡාඡහ කයන්නට සථහක් රළබුණහ. ආභින 
භණ්ඩරදඹන්  භන්ත්රීරුන්දගන්  යහඳහරික ංගම්ලින් - 

business chambersලින් -  දඹෝජනහ  අහ. අර්ිකක ක්දේත්රර  
ෘත්තීඹදේදීන්  දනොදඹකුත් ංදලෝධන ඈදිරිඳත් කශහ. දම් 
යලඹලුභ ං දලෝධන යජඹ ලදඹන් පි රකහ ඵරහ  නකඟ 

දන්න ට පුළුන්  ංදලෝධන පි නකතු කය ිනදඵනහ. දම්ක 
පි දඵොදවොභ විනිවිදබහදඹන් කය ිනදඵන ක්රිඹහදහභඹක්.  

දම් ඳනත් දකටුම්ඳදතන් ගරු ආභිනතුභහට  තීයණ ගළමටභ 

ම්ඵන්ධදඹන්  ිනදඵන කහලඹ ඩු කය ිනදඵනහ.  නමුත් ද 
විහදදේදී වන් කශහ  භහතයයඹහට දදඳහර්තදම්න්තුදේ 
ලිපිදගොනු රඵහ දගන  දතොයතුරු ගළමටභට කහලඹ ිනදඵනහ  

ඒක යින් කයන්නට පුළුන්ද  සීභහ කයන්නට පුළුන්ද කිඹහ. 
ආත්තටභ දම් ගන්ිනඹත් දරේසසහධිකයණදේ භිදඹෝගඹ ට රක් 
වුණහ. ඒ ගළන දරේසසහධිකයණදේ තර්ක කශහ. තර්ක කශහට 
දරේසසහධිකයණඹ කිේහ  දළනට ිනදඵන  ඳන දත්  100 න 

ගන්ිනඹ අණ්ඩුක්රභ යසථහට ඳටවළනි දනොන ඵ. ඈවත 
ගන්ිනඹ නු භහතයයඹහ දතොයතුරු රඵහ ගත්දතොත් ඒ රඵහ 
ගන්දන් දදඳහර්තදම්න්තුදේ  ීකක්ණ කටයුතු වහ ඳභණයි 

කිඹන නක භභ දභහිදී වන් කයන්නට  ඕනෆ. නදවභ කදශේ 
නළත්නම් දභභ ඳනත් දකටුම් ඳදත් 191 ගන්ිනඹ නු රුපිඹල්  
මිලිඹනඹකට දනොඈක්භනු රඵන  දඩඹකට  දවෝ  වුරුේදක් 

දනොඈක්භනු රඵන කහරඹක යලය දඬුභකට ආභිනතුභහත් 
රක්දනහඹ කිඹන නක වන් කයන්නට ඕනෆ. නභ නිහ ගරු 
ආභිනතුභහදේ ඵරතර දම් ඳනත් දකටුම්ඳත වයවහ   සීභහ කය 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

ිනදඵනහ; ඩු කය ිනදඵනහ කිඹන නකත් වන් කයන්නට 
ඕනෆ.  

තදුයටත් වන් කශහ  දදඳහර්තදම්න්තුදන් දකොදවේ දවෝ 
කහර්ඹහරඹකට යවයලගත ගිහින්  ඳළනරහ දතොයතුරු ගන්නට 

පුළුන්ඹ කිඹහ. නමුත් ඳනදත් වන් කයරහ ිනදඵනහ  නදවභ 
ඹන්න ඵළවළයි කිඹරහ. ඹනහ නම්  භදවසත්රහත් නිදඹෝගඹක් 
යදගන ඹන්න ඕනෆ. දම් ම්ඵන්ධදඹන් දදඳළත්තටභ තර්ක 
කයන්න පුළුන්. නක විධිඹකට කිේදොත් දම්දක් ඵරතර දීරහ 

ිනදඵන්දන් ධිකයණඹට; නිරධහරින්ට දනොදයි. නික් විධිඹට 
තර්ක කයරහ කිඹන්න පුළුන්  "නළවළ  දම්ක නිරධහරින්ට දදන්න 
ිනබුණහ. භ දවසත්රහත්යඹහදේ නිදඹෝගඹක් ඕනෆ නළවළ" යි කිඹරහ. 

භභ දම් කරුණු වන් කදශේ පි දම් තීයණඹට අදේ 
දකොදවොභද කිඹන නක දඳන්න්නයි. දම් ඳනදත් ිනදඵන මලික 
හධකඹක් න්දන් මටිනභඹ ඳදනභට නු ක්රිඹහත්භක වීභ  to 

have a rules-based system of taxation, not a discretionary 
system of taxation.  

ඵදු වහ ම්ඵන්ධ ඳනතක් දේන්දන් ඵදු නකතු කයන්න තභයි. 
දළනටභ ඵදු දගන ඹදේ පීඩනඹ ළඩි කයන්න ඳභණක් 
දනොදයි  ඵදු දගවිඹ යුතු නමුත් දනොදගන ඹත් දළන් දම් 

ඳනත් දකටුම්ඳත වයවහ ඵදු දගන්නන් ඵට ඳත් කයනහ. 
දභොකද  ඵදු දගන්න පුළුන් යලඹලු දදනහභ ඵදු දගේහභ තභයි 
භහජ හධහයණත්ඹ ආින න්දන් කිඹරහ පි විලසහ කයනහ.  

ඳසුගිඹ කහරදේ දම් යදට් අදහඹභ දඵොදවොභ ඩු භට්ටභකට 
ළටිරහ ිනබුදණ්. දශ දේශීඹ නිසඳහදනඹ යලඹඹට 11.6 දක්හ ඳවත 

ළටිරහ ිනබුදණ්. ඳසුගිඹ ය දදක තුශදී දශ දේශීඹ නිසඳහදනඹ 
යලඹඹට 14.3 දක්හ ඈවශ ගිහිල්රහ ිනදඵනහ. ඈසය ඵදු නිදව 
ගළන කථහ කයන දකොට ආත්තටභ දම් යදට් හභහනය ජනතහට 

"ඵදු නිදව" කිඹරහ නකක් රළබුදණ් නළවළ. හභහනයදඹන් භවහ 
ඳරිභහණ යහඳහරිකඹන්ට තභයි "ඵදු නිදව" කිඹන චනඹ බහවිත 
කදශේ. ඒ ඵදු නිදව ඔවුන්ට රළබුදණ් BOI නක වයවහ න්න 

පුළුන්. නළත්නම් දම් ම්ඵන්ධදඹන් ඳසු ගිඹ යජඹ දගනහ ලුත් 
ඳනත වයවහ න්න පුළුන්.  

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ක්රදභෝඳහඹ ංර්ධන යහඳෘින ඳනත. 

 
ගු ඉරළ්ද වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඔේ  ක්රදභෝඳහඹ ංර්ධන යහඳෘින ඳනත වයවහ න්න 
පුළුන්. 

 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! දම් සථහදේදී ගරු කථහනහඹකතුභහ 
මරහනඹට ඳළමිදණනහ ආත. 
 

 අනතුුල ගු මුජිබුර් රහුමළ්ද මශතළ මූළවනමය්ද ඉලත් 
වමය්ද  ගු කථළනළයකතුමළ මූළවනළරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன் அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்த அகனம, ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள் 

மனம கறத்ரர்கள். 

       Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN left the 

Chair and THE HON. SPEAKER took the Chair. 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කථහ කයන්න  ගරු යහජය ආභිනතුභහ. 

 
ගු ඉරළ්ද වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

දම් ඳනත් දකටුම්ඳිනන් ිනදඵනහට ළඩිඹ භහජ 

හධහයණත්ඹක් ආින නහඹ කිඹරහ භභ තර්ක කයනහ. ඵදු 
නකතු කයන්දන් දම් ය දට් දඳොදු ජනතහට රඵහ දදන්න ිනදඵන 
දේහන් රඵහ දීභ වහයි. නනම්  අයක්හ  මටිනඹ වහ හභඹ  
ධිකයණ ඳේධින  ධයහඳනඹ  දෞඛය  භහජ සුඵහධනඹ ළනි 

දේල්රට අදඹෝජනඹ කිමටභටයි.  

පුේගර අදහඹභ පිළිඵ පි ඵරමු. දම් ඳනත් දකටුම්ඳත 

නු ඵේදක් නළින භහඹකට රුපිඹල් රක්ඹක පුේගර 
අදහඹභක් රඵහ ගන්න පුළුන්. ඒ නු නක ඳවුරක දදදදදනක් 

ළඩ කදශොත් අදහඹභ රුපිඹල් රක් දදකක් නහ. නතදකොට ඒ 
ඳවුදල් අදහඹභ රුපිඹල් රක් දදක නම්  ඒ මුදරට ඵේදක් 

දගන්න ලය න්දන් නළවළ. ඉට ඳසදේ දනත් භහර්ගලින් 

ඊඳඹන අදහඹභට තභයි යලඹඹට 4  8  12 දක්හ ඵදු ප්රිනලතඹ ළඩි 
දරහ ඈවශභ ඵදු ප්රිනලතඹ යලඹඹට 26යි කිඹරහ නන්දන්.  

පි දරෝකදේ දනක් යටල් නක්ක ළඳුදොත් රංකහදේ 
පුේගර අදහඹම් ඵදු ප්රිනලතඹ යලඹඹට 24යි  ඵංේරහදේලදේ 

යලඹඹට 30යි  බ්රසීරදේ යලඹඹට 27.5යි  ඒ හදේභ ඈන්දිඹහදේ 
යලඹඹට 35යි  භළදල්යලඹහදේ යලඹඹට 28යි  දභක්යලදකෝදේ යලඹඹට 

35යි  දකුණු ප්රිකහදේ යලඹඹට 45යි  තහයිරන්තදේ  තුර්කිදේ ව 

විඹට්නහභදේ යලඹඹට 35යි. රංකහදේ පුේගර අදහඹම් ඵදු ප්රිනලතඹ 
 භහ දම් කිඹපු යටරට ඩහ ඩුයි කිඹරහ වන් කයන්න ඕනෆ. 

නමුත්  යහඳහරික ඵදු ප්රිනලතඹ රංකහදේ යලඹඹට 28යි; 
ඵංේරහදේලදේ යලඹඹට 35යි; බ්රසීරදේ යලඹඹට 34යි; ඈන්දිඹහදේ 

යලඹඹට 30යි. භළදල්යලඹහදේ  තහයිරන්තදේ  තුර්කිදේ ව 

විඹට්නහභදේ යහඳහරික ඵදු ප්රිනලතඹ ඳට ඩහ ඩුයි. 
දභක්යලදකෝදේ යලඹඹට 30යි  දකුණු ප්රිකහදේ යලඹඹට 26යි. 

භළදල්යලඹහදේ  තහයිරන්තදේ තුර්කිදේ ව විඹට්නහභදේ 
යහඳහරික ඵේද ඩු වුණහට පුේගර ඵේද ඳට ළඩිඹ හුඟක් ළඩියි  

දම් ඵදු ප්රිනලත නු. පි දම්හ ඔක්දකෝභ ධයඹනඹ කයරහ 
හධහයණ විධිඹට තභයි පුේගර ඵේදයි  යහඳහරික ඵේදයි ගණනඹ 

කය ිනදඵන්දන් කිඹන නක භභ වන් කයන්න ඕනෆ. ඩුභ 

යහඳහරික ඵදු ප්රභහණඹ යලඹඹට 14යි  ළඩිභ ඵදු ප්රභහණඹ යලඹඹට 
28යි. 

දම් ඳනත් දකටුම්ඳදත් ිනදඵන දවො දදඹක් තභයි  වළදභෝභ 
නක වහ භහන ඒ ඹදේ ක්රිඹහලිදඹන් වඳුනහ ගළමටභ. 

"හිඟන්නහදගනුත් ඵදු ගන්නහ" කිඹහ නුය දිහනහඹක 
භන්ත්රීතුභහ කිේහඹ කිඹහ කථහක් ිනබුණහ. ඒකට මුදල් ආභිනතුභහ 

දුන්න පිළිතුය වුදණ්  හිඟන්නහදගන් ඵදු ගන්දන් නළවළ  නමුත් 

හිඟන්නහ යහඳහයඹක් කයනහ නම් ඒ යහඳහයදඹන් ඵදු ගන්න 
ඕනෆඹ කිඹන නකයි. ඒ කථහදේ වයඹ දම්කයි. නක නක්දකනහදේ 

label  නක නු දනොදයි  නක නක්දකනහ කයන ක්රිඹහලිඹ 
නු තභයි ඵදු ගවන්න ඕනෆ. ඒකට ක්රිඹහ කයන්න තභයි 

දභතළනදී ඳ ෆඹම් කය ිනදඵන්දන්. කවුරු දවෝ යහඳහරිකදඹක් 

අදඹෝජනඹ කයනහ නම්  ළඩිභ ඵේද යලඹඹට 28ක් වුණහට ඒ 
යහඳහරික ඵේද ඳ ඹ කයන්දන් දකොදවොභද? ඒ යහඳහරිකඹහ 

රුපිඹල් 100ක් අදඹෝජනඹ කදශොත්  නතදකොට නඹහදේ අදහඹභ 
ිනදඵනහ; විඹදභ ිනදඵනහ; ඵදුරට ප්රථභදඹන් රහබඹ 

ිනදඵනහ; ඵදු ප්රිනලතඹ දභනහ. ඉට ඳසදේ ඵදුරට ඳසු රහබඹ 
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      ගරු ඈයහන් වික්රභයත්න භවතහ  
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ඵරරහ  ඒ රහබඹ යලඹඹට 20ක් දනහ නම්  ඒ රහබදඹන් ඳ ඵදු 

ගවන්දන් නළවළ. ඒ ආයි? ය යලඹඹ පිඹනතුරුයි. ඒ යලඹඹ පිඹන 
තුරු වුරුදු 5කට වුණත් "ප්රහේධන නිදව" කිඹහ නකක් ඳ දම් 

ඵදු ඳනත් දක ටුම්ඳතට නකතු කය ිනදඵනහ. දම්ක දදන්දන්  on 

top of the depreciation that somebody would normally 
receive when they are accounting for their profits. So, in 

addition to that, we will allow them to take the capital. There 
is a capital allowance that will be given so that they can 

recover the whole capital invested within a specified period 
of time. That is to encourage investors. 

දකළින්භ වුරුදු 10කට  15කට  20කට ඵදු නිදවක් දීරහ  ද 

ඒ ගළන දන්දනත් නළවළ. නිදව දුන්න ඹදේ නිදවත් ඈයයි. 
නමුත් දත් ඒ ඹ දගන්දන් නළවළ. දම් ක්රභඹ නතය දන්න 

ඕනෆ. අදඹෝජනඹට තභයි ඳ ඒ නිදව දීරහ ිනදඵන්දන් කිඹන 
කහයණඹ භහ වන් කයන්න ඕනෆ.  

සුළු වහ භධය ඳරිභහණදේ යහඳහරිකඹන්ට පිරිළඹ රුපිඹල් 

මිලිඹන 500ක් න තුරු යහඳහරික ඵේද යලඹඹට 14යි. ඔවුන්ට ඵදු 

දදකයි ිනදඵන්දන්. නක්දකෝ යලඹඹට 14යි. නළත්නම් යලඹඹට 28යි. 

මීට ඳසු ආභිනතුභහදේ කහභයඹ ශට ආවිත් ඵදු නිදවස ප්රිනලත 

දනස කයගන්නත් ඵළවළ. ඒ ක්රභඹ ම්පර්ණදඹන්භ දවෝයලයි. 

සුළු වහ භධය ඳරිභහණදේ යහඳහරිකඹහට ඳ ඒ නිදව -යලඹඹට 

දවවතදර් ඩු ඵේද- දදනහ. ඳනඹනඹ කයනහ නම් ඒ 

ඳනඹනඹටත් දදන්දන් යලඹඹට දවවතදර් ඩු ඵදු ප්රභහණඹයි. 

නමුත්  ඳනඹනඹ කයන භවය යහඳහය යට තුශත් ඹම්කියල 

දදශහභක් කයනහ. ඒ ඹ යට තුශ දදශහභක් කයනහ නම්  

ඳනඹනඹ කයන ප්රභහණඹ යලඹඹට 80ක් දනහ නම්  ඒ ඹදේ 

මුළු රහබඹටභ යලඹඹට 14ක ඵේදක් තභයි ඳ ඹ කයන්දන්. We 

are allowing a concessionary tax rate of 14 per cent for 

exports. If an export company is selling locally, but is 

predominantly exporting 80 per cent of its complete 

turnover, the lower tax rate of 14 per cent is what is going to 

be applicable to it. ඒ විතයක් දනදභයි  if it is a deemed 

export, then it will be classified as an export and the lower 

tax rate will apply to it.  

දඵොදවෝ දරහට ඳනඹනඹ කයන්දන් දම් යදට් විලහර 
භහගම්. නමුත්  දප් යමුණ න්දන් දම් යදට් යලටින සුළු 

ඳරිභහණදේ නිසඳහදකදඹෝත් ඒ ඳනඹන ළඳයුම් ජහරඹට නකතු 
කිමටභයි. නතදකොට තභන් ඳනඹනඹට ම්ඵන්ධයි කිඹහ ඒ ඹට 
දඳන්න්න පුළුන් නම්  ඳ ඒ යහඳහයරටත් දවවතදර් ඩු ඵදු 

ප්රිනලතඹ තභයි දදන්දන්.   

දභොකද  ඳට ඕනෆ දම් යදට් කුඩහ යහඳහරිකඹහ නඟහ 
යලටුන්න විතයක් දනොදයි  ඔවුන්  ජහතයන්තය දදශ දඳොශට 

යදගන ඹන්නයි. දම් යදට් අර්ිකක ලක්ිනඹ දම් යදට් විලහර 
යහඳහය දනොදයි කිඹරහ පි විලසහ කයනහ. හුඟක් දේරහට 
ඵදු ප්රිනඳත්ින වළදුදේ විලහර යහඳහය දිවහ ඵරරහයි. දප් යමුණ 

න්දන්  කුඩහ යහඳහරිකඹහ ලක්ිනභත් කිමටභයි. ඔවුන්ට ප්රිකහට 
ඹන්න ඵළවළ. ඔවුන්ට අයලඹහදේ භවය යටරට ඹන්න ඵළවළ. 
ඔවුන් දදශ දඳොශ වඳුනන්දන් නළවළ. ඔවුන් ඒ යටර ිනදඵන 

දහනභ  sovereign risk and country risk දන්දන් නළවළ. A 
small businessman cannot really quantify it and take it. 
Therefore, we are going to lower the tax rate, so that they 
could actually enter the export chain. I think, there will be 

more concessions announced during Hon. Mangala 
Samaraweera’s Budget later in the year to encourage this 
process.  

ඈිනන්  ද දම් ගළන කථහ කයනදකොට  "inheritance taxes" 

ගළන කිේහ. පිදඹකු දරුහට නික් දදනහ නම්  ඒකට ඵදු 
ගවනහද කිඹරහ ආහුහ. දරුදෝ තුන් දදදනක් ඈන්නහ නම්  
නිහ තුනක් ිනදඵනහ නම්  ඒ නක දරුදකුට නක නිහඹ 
ඵළගින් වළභ දරුදකුටභ නිහඹක් දදන්න පුළුන්. පි දම් ඵදු 

ප්රිනඳත්ිනඹ වදනදකොට භවය ඹ කිේහ  දම් දඹෝජනහ 
ඝහනහදන් දගනළල්රහ  IMF නදකන් දගනළල්රහ  දනොදඹකුත් 
තළන්ලින් දගනළල්රහ  කිඹරහ. ආත්තටභ දම් යහමු වදරහ 

ිනදඵන්දන් දක්ම්බ්රිේ විලසවිදයහරදේ විදලේඥඹන්. ආත්තටභ 
ඳට ඒ ගළන කියලභ ගළටලුක්  ප්රලසනඹක් නළවළ. ද පි යලඹලු 
දදනහභ ඳහර්ලිදම්න්තුට අදේ හවනඹකින්. පි අපු හවනඹ 

ඈන්දිඹහදේ වළදුහ ද  ජඳහනදේ වළදුහ ද  ජර්භනිදේ වළදුහ ද  
දකොදවේද වළදුදේ කිඹරහ පි වන්දන් නළවළ. පි හවනඹකින් 
දභතළනට අහ. ඒක දරෝකදේ දකොදවේ වළදුත් ඳට කභක් 

නළවළ. ඒ විධිඹට දරෝකදේ ක්රිඹහත්භක න දවොභ දේල් -best 
practices- දප් රහංකික යහඳහයරට  දප් රහංකික 
කශභනහකහරිත්ඹට  දප් මටින ඳේධිනඹට ලය නම්   පි ඒහ 
ඈදගන දගන  ඉටත් ඩහ දියුණු කයරහ ඳට සුදුසු අකහයඹට  

බහවිත කයන ඵ කිඹන්න ලයයි. පි ඒ අකහයඹට තභයි දම් 
දඹෝජනහ වදරහ ිනදඵන්දන්. 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ඳවුදල් ඹට ඳරිතයහග කයන නක 

දප් ංසකෘිනදේ දකොටක් නහ. ඒ නිහ ඵේදක් නළින 
දරුහට දේඳශ දදන්න පුළුන්. නමුත් භභ දම් කරුණ වන්න 
කළභළිනයි. දරුදෝ තුන් දදදනක් ඈන්නහ; ඒ ඹට නිහ තුනක් 

දුන්නහ. තත් නිහ ිනදඵනහ නම් ඒ ඈිනරි නිහරට ඵදු 
ගවන නක හධහයණ නළේද කිඹන නක භභ වන්න කළභළිනයි. දම් 
යදට් නිහ නළින දකොඡාචය පිරික් ඈන්නහද?  දම් යදට් නිහ 

නළින විලහර පිරික් ඈන්නහ. දම් ඵදු ඳනත වයවහ භහජ 
හධහයණත්ඹ ගළන පි කල්ඳනහ කශහ. මුදරක්  ධනඹක්  
නික් නක ඳයම්ඳයහකින් ත ඳයම්ඳයහකට ඹනහ නම්  

නතළනත් ඹම් කියල හධහයණත්ඹක් ිනදඵන්න ඕනෆ. ළඩිපුය 
ිනදඵනහ නම් ඒ ළඩි ප්රභහණදඹන් තභයි ඵදු ගන්දන්. තභ 
ඒහට යලඹඹට 10ක ඳභණ දඵොදවොභ දඳොඩි ඵේදක් තභයි  
ගවන්දන්. පි ඒ දේඳශට  ඒ  capital gain නකට යලඹඹට 10 

ඵේදක් ඳනනහ.  
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නක ශභදඹක් හිටිදඹොත්. 

 
ගු ඉරළ්ද වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

නක ශභදඹක් හිටිදඹොත් ඒ ශභඹහට ඈන්න පුළුන් නක 

දගදයක දන්. නක ආ දේදන් නිදහ ගන්න පුළුන්. දගල් දදකක 
ඈන්න ඵළවළ දන්. ආන් දදකක නිදහ ගන්න ඵළවළ දන්. දනක් 
ආ  ආක් නළින දරුදකුට දදන්න ඕනෆඹ කිඹන නක තභයි දප් 

භතඹ. [ඵහධහ කිමටභක්]  කළ යනට් භණ්ඩරඹට දඹෝජනහක් අහ 
දම් යදට් ෘත්තීඹදේදීන් තත් යටකට ගිහිල්රහ දේඹ කයනහ 
නම්  ඒ ඹ  දිරි ගන්න්න. ඒ ඹ රඵහ ගන්නහ විදේල අදහඹභට 
ඹම් කියල  නිදවක් ආින කයන්න කිඹරහ දඹෝජනහක් අහ. 

ඒකත් දප් ංදලෝධනර ිනදඵනහ. ඒ කිඹන්දන්  දඩොරර් 
රක්ඹක් දක්හ   ඒ ඒ ෘත්තීඹදේදින්ට ඵදු නිදව දීරහ 
ිනදඵනහ.  

කවුද කිේහ  බුේධි ගරනඹක් ආින දන්න ඹනහ කිඹරහ. 
කියලභ බුේධි ගරනඹක් ආින දන්දන් නළවළ. පි  දම් යදට් ඈන්න 
ෘත්තීඹදේදීන්ට ත දදඹක් කිඹන්න ඕනෆ. කවුරු වරි හිතනහ 

නම් බුේධි ගරනඹක් ආින දන්න ඹනහ කිඹරහ  පි 

1393 1394 



ඳහර්ලිදම්න්තු 

නිහර්ඹදඹන්භ ඒ ෘත්ිනඹ ගළන දොඹහ ඵරහ  ඒ වහ සථහ 
ළඩි කයනහඹ කිඹරහ ඒ ඹට කිඹන්න කළභළිනයි. පි දම් යදට් 
ධයහඳනඹක් නළින දරුන්ට ධයහඳනඹක් රඵහ දදන්න කටයුතු 

කයනහ. බුේධි ගරනඹක් ආින දනහඹ කිඹරහ කිඹන ඒහට ඵඹ 
දරහ පි දප් ප්රිනඳත්ින දනස කයන්දන් නළවළ. පි ඒ ඹට 
ළඩිදඹන් ලුත් සථහ රඵහ දදනහ. දවොට රකුණු රඵන  

දවො Z- score නකක් රඵන  නදවත් විලසවිදයහරරට ආතුළු 
දන්න ඵළරි දරුන්ට විලසවිදයහරරට ආතුළු දන්න පි 
සථහ රහ දදනහඹ කිඹන නකත් භභ කිඹන්න ඕනෆ. 

තත් ප්රචහයඹක් යදගන ගිඹහ  පුණය අඹතනරට ඳරිතයහග 
කයන මුදල්රට පි ඵදු ගවනහ කිඹරහ. දඳයවළය ඳළළත්වීභට 
රළදඵන මුදල්රට  ඒ හදේභ ඳන්රට  ඳල්ලිඹට  දකෝවිරට 

රළදඵන ඳඬුරුරට  පිං කළදට්ට ළදටන මුදල්රට පි ඵදු 
ගවනහ කිඹරහ කිේහ. නමුත් නදවභ කියල දදඹක් දන්දන් 
නළවළ. දළන් ඳිනන ක්රභඹටභ තභයි ඒ කටයුතු යලේධ දන්දන්. 
පුණය අඹතන -ඳන්ල්  ඳල්ලි  දකෝවිල්- රඵන මුදරට පි කියලභ 

ඵේදක් ඹ කයන්දන් නළවළ කිඹන නක භභ වන් කයන්න ඕනෆ. 
ඒ විතයක් දනොදයි  සුේදන් යහජකීඹ නිදඹෝගලින් ඳන්ල්රට 
දීපු ඵදු නිදව ඒ අකහයදඹන්භ දම් ඳනත් දකටුම්ඳත තුශත් 

අයක්හ දරහ ිනදඵනහඹ කිඹන නකත් භභ වන් කයන්නට 
ඕනෆ.  

භවය භන්ත්රීරුන් කිේහ  කරහකරුන්ට නක නක විධිඹට 

ඵදු නිදව දීරහ ිනබුණහ කිඹරහ. ඔඵතුභන්රහ කිඹපු නක ගළන 
කියලභ හදඹක් නළවළ. දඳොතක් -ග්රන්ථඹක්- ලියුදොත්  චිත්රඳටඹක් 
වළදුදොත් ඹම් කියල නිදවක් ිනදඵනහඹ කිඹරහ ලිඹහ ිනදඵනහ. 

නමුත් ආත්ත කථහ දම්කයි. වරිඹට දක්ක් නකක් යියලං කයනහ 
හදේ තභයි නදහ හිටපු මුදල් ආභිනතුභහ ඒ ගළන කටයුතු කදශේ.  ඒ 
විධිඹටභ නළින වුණත් - [ඵහධහ කිමටම්] ඔේ. නහටයඹත් ආතුශත්. 

ඔඵතුභහ ශඟභ ඔඵතුභහදේ මිත්රඹහ ඈන්නහ දන්. දළන් නතුභහ 
දඳොතකුත් ලිඹරහ. පි දම් හධහයණත්ඹ ගළනයි කයන්දන්. ඒක 
යහඳහයඹක් වළටිඹට රකනහ නම්  ඒකට යහඳහරික ඵේද 
ඳළනදනහ. ඒක පුේගර අදහඹභක් වළටිඹට ළරදකනහ නම්   

ඒ පුේගර අදහඹභට ඵදු නිදවක් ිනදඵනහ දන්. නතදකොට ඒ 
නිදව රළදඵනහ. නමුත් පුේගරදඹක් චිත්රඳටඹක් වදනහ නම්  
ඒක යහඳහයඹක් දර ලිඹහ ඳදිංචි කයරහ නළතු දවෝ යහඳහයඹක් 

දර රකනහ නම් දවෝ නතදකොට ඵදු ඹ කයන ක්රභ දදකක් 
ිනදඵනහ. ඒ අදහඹභට ඵදු නිදව ිනදඵනහ. රක්ඹක 
අදහඹභක් රළදඵනහ නම් භහඹකට  රක් දදොශවක් රළදඵනහ 

වුරුේදකට. රක් ඳවක රහබඹක් රළදඵන දතක් ඒකට ඵදු 
නිදවක් ිනදඵනහ. ඒ අදහඹභ ගන්නහ; විඹදභ ගන්නහ. ඒ 
විඹදභ ආතුදශේත් පුේගරඹන්ට අදහඹම් ිනදඵනහ. ඒ අදහඹම් ඩු 

කශහට ඳසදේ තභයි රහබඹ රඵන්දන්. ඒ රහබදඹන් ඳසදේ තභයි 
ඵදු ගවන්දන්. තත් විධිඹකට කිේදොත්  පි ඵදු ගන්දන් රහබ 
නළින ඹදගන් දනොදයි. රහබ  රඵනහ නම් විතයයි ඵදු ගන්දන්. 
රහබ නළින ඹදගන් ඵදු ගන්දන් නළවළ. [ඵහධහ කිමටම්] භභ දම් 

ඳළවළදිලි කිමටභක් කයන්දන්. ඉට භතය භභ කිඹන්න ඕනෆ - 

 
ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜமெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගු ඉරළ්ද වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

Point of Order නකක් ඕනෆ නළවළ  කිඹන්න.  

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜமெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඳළවළදිලි කිමටභක්.  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඈයහන් වික්රභයත්න භළිනතුභහ සථහ දදනහද? 
 

ගු ඉරළ්ද වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

සථ දදනහ. 
 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜமெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු යහජය ආභිනතුභනි  ඔඵතුභහට භභ දභඹ නළත භතක් 

කයනහ. භභ භදේ කථහදේදීත් දම් ගළන කිේහ. රුපිඹල් රක් 

ඳවක් කිඹන්දන් දඵොදවොභ කුඩහ මුදරක්.  

ඵරන්න   ද දම් යදට් දේදිකහ නහටයකරුන් ගළන.  ඒ ඹ 
දඵොදවොභ භහරුදන් ද දේදිකහ නහටයඹක් නිසඳහදනඹ 

කයන්දන්. ද දේදිකහ නහටයඹක් ඵරන්න දකදනක් නන්දන 
නළවළ. දඵොදවොභ භහරුදන් තභයි ඒ දේදිකහ නහටයකරුන් 
අයක්හ දරහ ඈන්දන්. භභ ඔඵතුභහදගන් ඈල්රන්දන්   

කරුණහකය දම්කට ළඩ පිළිදශක් වදන්න කිඹරහයි. දම්ක 
දරොකු ප්රලසනඹක්.  

 
ගු ඉරළ්ද වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

දවොයි. ගරු කථහනහඹකතුභනි  දකොටස දදශ දඳොශ 
ගළනත් භභ චනඹක් කිඹන්නට ඕනෆ. දකොටස දදශ දඳොදශේ 

ප්රහේධන ඵදු ගවයිද කිඹරහ ඹම් කියල නුභහනඹක් ිනබුණහ. දකොටස 
දදශ දඳොදශේ  "share transaction levy" කිඹරහ ිනදඵනහ. ඒ 
share transaction levy නක කියල දනක් නළින දට ිනදඵන 

අකහයඹටභ දකොටස දදශ දඳොදශේ ිනදඵනහ. දකොටස 
දදශ දඳොදශේ ගනු-දදනුට දනක් නළවළ. රහබඹ රඵන නක 
දකොම්ඳළනිඹ නු දනභ ක්රිඹහත්භක දන්නට ඕනෆ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ද මුදල් ආභිනතුභහ  කිේහ "ිනදඵන 
වළභ නක්දකනහභ ඵදු දගන නක දවොයි" කිඹරහ. නමුත්   
අදහඹභක් නළත්නම් ඵදු දගන්න ඕනෆ නළවළ. නභ නිහ නතුභහ 

වන් කශහ  යදට් ඈන්න වළභ නක්දකනහටභ universal tax file 
නකක් ිනදඵනහ නම් දවොයි කිඹරහ. ඔඵතුභන්රහ ඒකට විරුේධ 
දනහ නම්  පි ඒකට ංදේදීයි. නමුත්  දම්දක් දදඳළත්තක් 

ිනදඵනහ. පි දන්නහ  ද හුඟහක් ඩු අදහඹම්රහභීන් යලටින ඵ. 
ද හුඟහක් දරහට භහජ සුඵහධනඹ ක්රිඹහත්භක කයන විට ඒ 
රඵහ දදන දේල්  සුදුසුභ පුේගරඹන්ට ඹන්දනත් නළවළ. ඒක 
භවය ඩු අදහඹම්රහභීන්ට ඹනහ. නමුත් පි තළනින් තළනට 

ඹනදකොට නක නක විධිඹට දචෝදනහ නනහ  "දම් ඹට හවන 
ිනදඵනහ  නිහ ිනදඵනහ නමුත් සුඵ හධනඹ රළදඵනහ" 
කිඹරහ. ඈිනන් භභ කිඹන්න වදන්දන් දම්කයි.  දකොයි විධිඹට 

ඵළලුත් පිට ඒක තහක්ණඹ වයවහ නකතු කයන්න පුළුන්. ඒක 
නඡාචය භහරු දදඹක් දනොදයි. නමුත් දම්හ  දේශීඹ අදහඹම් 
ඳනත්  දකටුම්ඳදත් වන් දන්දන් නළවළ. දම්හ ඳනත් 

දකටුම්ඳදතන් පිට මුදල් ආභිනතුභහ කයපු දඹෝජනහන්. පි ඒ 
දඹෝජනහන් පිළිඵ ංදේදී ඒ ගළන කථහ කයමු. නමුත්   
නතුභහ කිඹපු ළදගත් දේ දම්කයි. දගෞයමටඹ යටක් වදන්නට 

නම්  දගෞයමටඹ පුයළයලදඹක් වදන්නට ඕනෆ. ඒ නිහ 

1395 1396 

[ගරු ඈයහන් වික්රභයත්න භවතහ] 
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පුේගරඹහදේ නිදව අයක්හ දන තදර්භ පුේගරඹහටත් 

ගකීභක් ිනදඵනහ  යජඹට ගකිඹන අකහයඹට ක්රිඹහ කයන්න; 
විනිවිදබහදඹන් ක්රිඹහ කයන්න. දභහි භතුළිතතහඹ ගළන 
භවය දරහට ගළටලු; ප්රලසන ිනදඵන්න පුළුන්. නමුත් පි 
නතළනට ඹන්න ඕනෆ.  

ඉශඟට භභ කිඹන්නට ඕනෆ   දභභ දේශීඹ අදහඹම් ඵදු ඳනත  
ක්රිඹහත්භක කයන්දන් කදහද කිඹරහ විලහර හද විහදඹක් 
ඳළතුණහ. ඳසුගිඹ ඹ ළදේ දී කථහ කයනදකොට ඵරහදඳොදයොත්තු 
වුදණ්  2017දප්රේල් භහදේ ඳශමුදනිදහ ඈරහ ක්රිඹහත්භක් 
කයන්නයි. නමුත්  පි දම් ංදලෝධන යලඹල්රත් රකහ ඵරහ  
ඉශඟට යහඳහරිකඹන්දේ ප්රහදඹෝගික ප්රලසන ගළනත් රකහ 
ඵරන්න ඕනෆ.  ඒ ඹදේ යහඳහයරට දශවි ළරසුම් වදරහ 
වුරුේදකට budget කයරහ ිනදඵනහ. නතදකොට ඒ ඹදේ 
භෘදුකහංග දනස කයන්න යලදු දනහ. නභ යහඳහය පිළිඵ 
ිනදඵන දකොටස  අදහඹම් ඵදු පිළිඵ ඹනහදී යලඹල්රභ  රකහ 
ඵරහ 2018 දප්රේල් භහදේ ඳශමුදනිදහ ඈරහ ක්රිඹහත්භක 
කයන්න පි ඵරහදඳොදයොත්තු දනහ. පි ක්රිඹහත්භක ළරළසභක් 
ඒකට වදරහ ිනදඵනහ. පි පුේගර අදහඹම් ඵදු  ඹ කය ගළමටභ 
ක්රිඹහත්භක කයන්නත් ඵරහදඳොදයොත්තු දනහ. දභභ දේශීඹ 
අදහඹම් ඳනත් දකටුම්ඳත මටිනගත වුණු දදේ ඈරහ ඒහ 
ක්රිඹහත්භක කයන්න ඵරහදඳොදයොත්තු දනහ. ඒ කිඹන්දන් 
ඔක්දතෝම්ඵර් භහදේ ඳශමුදනිදහ යලට. පි රඵන වුරුේදේ 
දප්රේල් භහදේ ඳශමුදනිදහ ඈරහ යහඳහය භඟ හකඡාඡහ 
කයන්න ඵරහදඳොදයොත්තු දනහ.  දේශීඹ අදහඹම් 
දදඳහර්තදම්න්තු භඟත්  පුහුණු කිමටම් වහ ඒ ඹදේ 
කශභනහකහමටත්ඹ භඟත්  ඒ ඹදේ භෘදුකහංග ගළනත්;  ICT 
ක්රිඹහලිඹ ගළනත් හකඡාඡහ කයමින් ඳිනනහ   දරොකු ප්රලසනඹක් 
දනොභළින පි දකොදවොභද දම්ක ක්රිඹහත්භක කයදගන ඹන්දන් 
කිඹන නක ගළන.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි  පි දම් වදහදගන ඹන්දන් මටින 
යහමුක්. මටින යහමු වදන්න අදහඹම් ඵදු ඳනත් දකටුම්ඳත තභයි 
පි යදගන අදේ. නමුත්  ද මුදල් ආභිනතුභහ වන් කශහ  න 
දර්ගු ඳනතකුත් දකටුම්ඳත් කය දගදනන්න ඕනෆ කිඹරහ. පි 
දන්නහ  මීට දඳය න දර්ගු ඳනත් දකටුම්ඳතක් දගදනන්න ඹන 
දකොට- [ඵහධහ කිමටභක්] 

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒක වළදුදේ කවුද? 
 

ගු ඉරළ්ද වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ප්රලසනඹ ිනදඵන්දන්  කවුද වළදුදේ කිඹන නකයි. න දර්ගු 
ඳනත් දකටුම්ඳතක් දගදනන්න ඹන දකොට ඒකට විදයෝධඹක් 
අහ. නමුත්  ඳිනන දර්ගු අඥහඳනත ඈදිරිඳත් කය වුරුදු 
150කටත් ළඩියි. ආත්තටභ නඹ දට ඔ යන ඳනතක් දනදයි. පි 
දම්ක ප්රයලේධිදේ වන් කයන්දන්  දම්හ දවොදයන් දකටුම්ඳත් 
කයරහ ඳහර්ලිදම්න්තුට දගදනන්න දවක් නළින නිහයි. න 
දර්ගු ඳනත් දකටුම්ඳත පිළිඵ දම් හකඡාඡහ ද ඈරහ පි 
ඈදිරිඹට දගන ඹනහ. ඒ ම්ඵන්ධ භව ජනතහදේත්  
යහඳහරිකඹන්දේත්  අර්ිකක ක්දේත්රඹ ආතුළු දනකුත් 
ක්දේත්රර ඊදවිඹදේත්  ඒ හදේභ ඳහර්ලිදම්න්තුදේ දේලඳහරන 
ඳක්රත් දවස පි දළන ගන්නට කළභළිනයි.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු යහජය භහතයතුභනි  නිඹමිත දේරහ හනයි. ඔඵතුභහ 

තදුයටත් කථහ කයනහද? 

ගු ඉරළ්ද වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

භහ දම් කහයණඹ කිඹරහ න් කයනහ  ගරු 
කථහනහඹකතුභනි. 

 

ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, we can give 10 more minutes.  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Okay. ගරු යහජය භහතයතුභනි  ඔඵතුභහට ත දේරහ රඵහ 

දුන්නහ. 
 

ගු ඉරළ්ද වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  දභභ විහදදේදී ආහුහ "දේශීඹ 
අදහඹම් ඳනත් දකටුම්ඳත ම්භත වීදභන් ඳසු අදහඹම් ඵදු ඈවශට 
ඹනහද?" කිඹරහ. ඳනත් දකටුම්ඳත ම්භත ව ඳළිඹටභ අදහඹම් 
ඵදු ඈවශට ඹන්දන් නළවළ. අදහඹම් ප්රිනලතඹ ඈවශට ඹන දකොට 
අදහඹම් ඵදු ඈවශට ඹනහ. නමුත්  භවය ඵදු ප්රිනලත ඈවශට ඹන 
දකොට භවය ඒහදේ ප්රිනලතඹ ඳවශට ඹනහ. ඹ ළදඹන් ඹ 
ළඹට ඒ ප්රිනලත භහරු දමින් ිනදඵනහ. යජඹකට අදහඹම් 
රළදඵන්දන්  අදහඹම් ඵේදදන් විතයක් දනොදයි. අදහඹම් 
ඵදුරට භතය  සුයහ ඵදු දදඳහර්තදම්න්තුදන් රළදඵනහ; 
දර්ගු දදඳහර්තදම්න්තුදන් රළදඵනහ. පි ඒ මටින යහමුත් 
වදන්න ඕනෆ.  ගරු කථහනහඹකතුභනි  ආත්තටභ ිනදඵන විලහරභ 
ප්රලසනඹ ඳනත පිළිඵ ප්රලසනඹ දනොදයි; මටිනඹ පිළිඵ ප්රලසනඹ 
දනොදයි. දම් යදට්  හුඟක් ඳනත් ිනදඵනහ; මටින හුඟක් 
ිනදඵනහ. මටිනඹ ක්රිඹහත්භක කිමටභ පිළිඵ තභයි දභතළන 
ිනදඵන ගළටලු  ප්රලසනඹ. නභ නිහ මුදල් ආභිනතුභහ කිේහ 
හදේ  දප් භහතයහංලඹ ඹටදත් ිනදඵන ෆභ 
දදඳහර්තදම්න්තුකභ නිරධහරින් නක්ක හකඡාඡහ කයරහ ඒ 
ඹදේ දවස විභරහ   ඒ ඹදේ දඹෝජනහත් රඵහ ගන්නහ.  
අදහඹම් ඵදු ළඩි කය ගන්දන් දකොදවොභද කිඹරහ පි ඒ ඹ 
නක්ක නකතු දරහ හකඡාඡහ කය කටයුතු කයන ඵත් භභ  
වන් කයන්න කළභළිනයි. පි දළනටභත් ඒ ඹදේ  දවස විභහ 
ිනදඵනහ. 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  දවස දක්න්න භට රඵහ දුන් කහරඹ 
පිළිඵ සතුිනන්ත දමින්  භහ නිනනහ. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දඵොදවොභ සතුිනයි. දේශීඹ අදහඹම් ඳනත් දකටුම්ඳත දදන 
ය කිඹවීභ. බහ නකඟද? 

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  දඵදීභක් ලයයි. ඉට කලින් ගරු 

ආභිනතුභහට භහ දම් කහයණඹ පිළිඵ කි යුතුයි. 

ගරු ආභිනතුභහදගන් දම්  ක්රභදේදඹ දභොකක්ද කිඹරහ භභ 
කලිනුත් විභසුහ. ගරු කථහනහඹකතුභනි  දේශීඹ අදහඹම් ඳනත් 
දකටුම්ඳත ම්ඵන්ධ පි ඊඳදේලක කහයක බහදේදී හකඡාඡහ 
කදශේ නළවළ. දභොකද  ඊඳදේලක කහයක බහ නළින නිහ. දළන් ඳ 
වියලන් ඈදිරිඳත් කයපු ංදලෝධන ගණනහක් ිනදඵනහ.  ඳට 

1397 1398 



ඳහර්ලිදම්න්තු 

ඳහර්ලිදම්න්තුදේ භව දල්කම්තුභහ දළනුම් දීරහ ිනදඵනහ  
අණ්ඩුක්රභ යසථහදේ 152. යසථහට නු  මුදල් වහ ඵළඳී 
ිනදඵන ංදලෝධන ඈදිරිඳත් කයන්න ඳට සථහක් නළවළ 
කිඹරහ. නතදකොට පි දභ හකඡාඡහ කශත් මුදල් වහ ම්ඵන්ධ 
වුණු ංදලෝධන කියලක් ඳට කහයක බහ සථහදේ දී ඈදිරිඳත් 
කයන්න සථහක් රළදඵන්දන් නළවළ. නභ නිහ  ගරු මුදල් 
ආභිනතුභහදගන් භහ දළන ගන්න කළභළිනයි  මුදල් වහ ම්ඵන්ධ 
ංදලෝධනඹක් - ඊදහවයණඹක් වළටිඹට EPF නදක් ඵේද යලඹඹට 
10-14 දක්හ ළඩි කයනහ. පි ඒ ඵේද ිනබුණු සථහනදේභ 
ිනඹන්න කිඹනහ නම්  ඒක ංදලෝධනඹක් වළටිඹට ඈදිරිඳත් 
කයන්න ඵළවළ. දභොකද  ඒක මුදල් නක්ක ගළටගළසී ිනදඵන නිහ.  
චිත්රඳට වහ කරහකරුන් පිළිඵ භතු කශ ප්රලසනඹත් පි 
ංදලෝධනඹක් වළටිඹට ඈදිරිඳත් කශහට  ඒක ංදලෝධනඹක් 
වළටිඹට ගන්න ඵළවළ. දභොකද  ඒක මුදල් වහ ඵළඳිරහ ිනදඵන නිහ.  

ගරු ආභිනතුභනි  නතදකොට දළන් ඳළන න්න ප්රලසනඹ තභයි 
නළනි ංදලෝධන ම්ඵන්ධදඹන්  ගන්නහ පිඹය දභොකක්ද 
කිඹන නක.  ඔඵතුභහ ඳසු දවෝ හකඡාඡහ කය  දකටි කහරඹක් 
ආතුශත නළත ංදලෝධන ඈදිරිඳත් කයන්න සථහක් 
දදනහද  නළත්නම් කහයක බහ සථහ ඉශඟ රැසවීම් හයඹට 
දඹොදහ දගන  හකඡාඡහ කයරහ ඈතුරු ංදලෝධන ටික ගන්න පි 
ඊත්හවඹක් දයනහද? ඔඵතුභහ ංදලෝධන ම්ඵන්ධදඹන් 
දභොකක්ද කයන්දන්? 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මුදල් ආභළිනතුභහ.  
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ආත්ත ලදඹන්භ ජනතහ විමුක්ින දඳයමුණ 
වියලන්  විදලේදඹන්භ සුනිල් වඳුන්දනත්ින භළිනතුභහ වියලන් 
ංදලෝධන කිහිඳඹක්භ බහය දීරහ ිනදඵනහ. නභ ංදලෝධනලින් 
භවය ඒහ අණ්ඩු වළටිඹට පි ආතුශත් කයපු ංදලෝධන. නභ 
නිහ ඔඵතුභන්රහට ඒ ගළන ප්රලසනඹක් ආින දනොදන්න පුළුන්. 
නමුත්  දනක් ංදලෝධන ම්ඵන්ධදඹන් භභ මීට දඳය කිේහ 
හදේ ඈදිරිදේදී ඳට හකඡාඡහ කයන්න දයි. දම් ඳනත තත් 
ලක්ිනභත් දන  ඩහත් ර්ථත් දන ංදලෝධන ිනදඵනහ නම් 
ඳට ඈදිරිදේදී වුණත් ඒ ංදලෝධන දගදනන්න පුළුන්.  

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ද පි ම්භත කයන්දන් නළින ඉශඟ ිනදේ නක දිනඹක 

කහයක බහ සථහ කළරහ-  
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 
නදවභ කයන්න ඵළවළ  ගරු භන්ත්රීතුභහ. පි ද දම්ක ම්භත 

කයමු. 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
දභොකද දන්නහද? භභ කිඹන්දන් දභදවභයි. පි දළන් 

ං දලෝධන ම්භත කදශොත් නළත ංදලෝධන දගදනන්න 
දන්දන් ක්රිඹහ ඳටිඳහටිඹකට නුරූපීයි. ඒ කිඹන්දන් අදේත් 
කළ යනට් භණ්ඩරඹට ඈදිරිඳත් කයන්න ඕනෆ  අදේත් 
ඳහර්ලිදම්න්තුට ඈදිරිඳත් කයන්න ඕනෆ.   

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ිනඹකින් දකොදවොභත් භහරුයි. දභොකද  ඈිනරි ංදලෝධන 
ම්ඵන්ධදඹන් ඳට දයලන් දදදකන් කථහ කයන්නත් ඵළවළ. නභ 
නිහ පි හකඡාඡහ කයරහ ඒහ පි පිළිගන්නහ නම් වළකිතහක් 

ඈක්භනින් ඒ ම්ඵන්ධදඹන් ප්රිනඊත්තයඹක් රඵහ දදන්නම්. 
දභොකද  භභ කලින් කිේහ හදේ තුරුදන් වන් පිළිඵ දොඹහ 
ඵළලීදම් කහර්ඹහරඹ පිහිටුවීදම් ඳනත් දකටුම්ඳත ම්භත කයන 

සථහදේත් පි ඔඵතුභන්රහට ඹම් දඳොදයොන්දුක් රඵහ දුන්නහ. 
ඒ දඳොදයොන්දු ඒ අකහයඹටභ ක්රිඹහත්භක වුණහ.  

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒකට වුරුේදක් ගත වුණහ. නමුත් දභඹ ඔක්දතෝඵර් 01ළනි 

දින යලට ක්රිඹහත්භක දනහ.  

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඔඵතුභන්රහ කිය ළදගත්භ  ඵයඳතශභ කරුණු වළභ දදඹක්භ 

හදේ පි අණ්ඩුක් වළටිඹට දම් න විට ආතුශත් කයරහ 
ිනදඵනහ.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
දඵොදවොභ දවොයි. ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භළිනතුභහ.  

 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ    
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ඒකහඵේධ විඳක්ඹ දනුදන් භභත්  
යලයලය ජඹදකොඩි භන්ත්රීතුභහත්  දම් ඳනත් දකටුම්ඳත 
ම්ඵන්ධදඹන් දඳත්ම්කරුන් දර දරේසසහධිකයණඹටත් 
ඈදිරිඳත් වුණහ. ඒ සථහදේදී දරේසසහධිකයණඹ භවය ගන්ින 
දනස කයන්න තුදනන් දදකක ඡන්දඹක් ලය ඵටත්  භවය 
ඒහ දනස දනොකදශොත් ජනභත විචහයණඹකට ඹහ යුතු ඵටත් 
තීන්දුක් රඵහ දුන්නහ. ඉට ඳසු ඒකහඵේධ විඳක්දේ නහඹක 
දිදන්ස ගුණර්ධන භළිනතුභහත්  භභත්  ගහමිණි දරොකුදේ 
භන්ත්රීතුභහත්  යලයලය ජඹදකොඩි භන්ත්රීතුභහත්  ඈන්දික නුරුේධ 
දවේයත් භන්ත්රීතුභහත්  ගරු ආභළිනතුභහත්  නිරධහරි භවත්රුත් 
භඟ දම් පිළිඵ හකඡාඡහක් ඳළළත්වුහ. ඳසුගිඹ යලකුයහදහ ඒ 
හකඡාඡහට ඹන සථහදේදී පි ඔඵතුභහදේ දල්කම්තුභහට 
ඒකහඵේධ විඳක්ඹ දනුදන් ංදලෝධන 31ක් බහය දුන්නහ. ඒ 
ංදලෝධන 31භ ගරු මුදල් භහතයතුභහ භඟ ඳළළින 
හකඡාඡහදේදී  ඔඵතුභහදේ නිරධහරින්ට ඳහර්ලිදම්න්තු වියලන් 
ඹරහ ිනබුණහ. ඒකහඵේධ විඳක්ඹ භඟ හකඡාඡහ කිමටභට 
සථහක් රඵහ දීභට නකඟ වීභ ගළන පි ඔඵතුභහට සතුිනන්ත 
දනහ. නමුත්  ඒ නකඟ වුණු ඒහයින් ඈතහ සුළු දකොටක් 
ඳභණයි ඔඵතුභහදේ ංදලෝධන දර දළන් ඳට රළ යරහ 
ිනදඵන්දන්. ඊදහවයණඹක් ලදඹන් දේක ර්ථහධක 
යමුදදල් ප්රිනරහබ අඳසු රළදඵන විට ඒ රළදඵන ප්රිනරහබ 
ඵේදදන් නිදවස කිඹරහ ිනදඵනහ. නමුත් යලඹඹට 10 යලට යලඹඹට 
14 දතක් යලඹඹට 4ක් ළඩි වීභ පිළිඵ කියලභ දනක් කයරහ 
නළවළ.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
දළන් ගරු මුදල් ආභළිනතුභහට සථහ දදන්න. 

1399 1400 

[ගරු නුය දිහනහඹක භවතහ] 
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ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

දම් ම්ඵන්ධදඹන් පි හද විහද කශ යුතු නළවළ. නතුභහ EPF, 
ETF ප්රලසනදේදී යලඹඹට 10  යලඹඹට 14 කිඹන නක ගළන  කථහ 
කශත්  නතුභහ ආත්ත ලදඹන්භ කිඹන්දන් නළවළ - පි ලුදතන් 
දඹෝජනහ කයරහ ිනදඵන ඳනත් දකටුම්ඳත තුශ යලඹඹට 14 
කිඹන්දන් concessionary rate නක. ඳවශභ  rate නක දීරහ 
ිනදඵන්දන්. යලඹඹට 10  යලඹඹට 14 කශහට ද ිනදඵන තත්ත්ඹ 
ඹටදත් ඳවශභ භට්ටභට දභරහ ිනදඵන්දන්. නභ නිහ ඒ ගළන ඉට 
ඩහ දනක් කයන්න ඵළවළ. ඔඵතුභන්රහ කිඹපු දේල්ලින් 
පිළිගන්න පුළුන් වළභ දදඹක්භ පිළිදගන ිනදඵන්දන්.  

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
අදඹෝජනඹ කශත් ඔහුට රහබඹ ලදඹන් යලඹඹට 14ක් 

රළදඵන්දන් නළවළ. ඔහු රුපිඹල් මිලිඹනඹක් අදඹෝජනඹ 
කදශොත් මිලිඹන 140ක රහබඹක් රළදඵන්දන් නළවළ. ඔඵතුභන්රහ 
රහබඹට යලඹඹට 10ක් ඵදු ගවනහ.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ආභළිනතුභහ  දභොකක්ද ඔඵතුභහ දඹෝජනහ කයන්දන්?  

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ංදලෝධන නකයලඹ ගණනක් 
ිනදඵනහ. නභ නිහ පි දළන් නකින් නක ගනිමු.  

 
ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)  
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

තුදනන් දදකක ඡන්දදඹන් ගන්න කිඹරහ 

දරේසසහධිකයණදඹන් රඵහදුන් තීන්දු දනස කයරහ ිනදඵනහද? 

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඒ තීන්දු දනස කයරහ නළවළ. දරේසසහධිකයණඹට ගිඹහට 

ඳසදේ රඵහදුන් තීන්දුට නුකර තභයි පි දම්දක් වළභ 

දදඹක්භ කස කය ිනදඵන්දන්. විදලේදඹන්භ තුදනන් දදකක 

කළභළත්ත ලයයි කිඹපු කරුණු  නදවභ නළත්නම් ජනභත 

විචහයණඹක් ලයයි කිඹපු කරුණු පි ම්පර්ණදඹන් ඈත් කය 

ිනදඵනහ. හභහනයදඹන් simple majority නදකන් ම්භත 

කයන්න පුළුන් දේල් 4ක් ිනබුණහ. පි ඒ 4 ඒ අකහයදඹන්භ 

ංදලෝධනඹ කශහ. 

 
ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  පි දළන් ගරු ආභිනතුභහට කිඹන්දන්  

පි ඈදිරිඳත් කය ිනදඵන ංදලෝධන පිළිදනොගත්තත්  ඒ පිළිඵ 

හකඡාඡහ කයරහ  තමුන්නහන්දේ වහ යජඹ දයන භතඹ  කිඹරහ ඒක 

reject කයන්න; නමුත් ඳට දප් ංදලෝධන ඈදිරිඳත් කයන්න 

දදන්න කිඹන නකයි. 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔඵතුභන්රහදේ දවස පිළිඵ විදලේදඹන්භ රකහ 
ඵරනහ.  2018 ර්ඹ වහ න ඹ ළඹ දනොළම්ඵර් භහදේ 
9ළනිදහ ඈදිරිඳත් කයන්න පි ඵරහදඳොදයොත්තු දනහ. නතළනදී 
ඔඵතුභන්රහ දකොයි තයම් කඩහකප්ඳල්කහමට විධිඹට කටයුතු 
කශත්  ඔඵතුභන්රහදේ දවො දේල් පි ගඹ කයනහ. Budget 
නක පිළිඵත් පි ඔඵතුභන්රහ නක්ක හකඡාඡහ කයන්නම්. 
ඔඵතුභන්රහ යලඹලු දදනහ නක්ක පි හකඡාඡහ කයනහ. ආත්ත 
ලදඹන්භ කිඹනහ නම්  දවට ඊදේ 9.00ට ඳහර්ලිදම්න්තු තුශ 
දප් භන්ත්රීරුන්දේ දඹෝජනහ වහ දවස ගළමටදම් හකඡාඡහක් 
ිනදඵනහ. ඒකහඵේධ විඳක්දේ භන්ත්රී කණ්ඩහඹභටත් භභ ඒ 
වහ අයහධනහ කයනහ. දවට නන්න. [ඵහධහ කිමටම්] 

 
මබදුම් සීනුල නළද වී අලව්ද වුණළ  ඳසු -  
தறரறவுற எலித்து ஏய்ந் தறன் - 

At the conclusion of the division bell - 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කරුණහකය ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ යලඹලු දදනහභ හඩිදන්න. 
කවුරු දවෝ ගරු භන්ත්රීයදඹකුට ඡන්දඹ දීදම් ඳවසුතහක් 
ිනදඵනහ නම් කරුණහකය ත ඊසන්න. දළන් ඡන්දඹ දීභට 

වළකියි. Voting starts. 
 
මම් අලවහථළමේදී ඡ්දදය දීම ආරම්භ මකරිණි. 
(இச்ெந்ர்ப்தத்றல் ரக்தகடுப்தை ஆம்தரணது) 

(At this stage, the Voting commenced.) 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ යලඹලු දදනහභ ඡන්ද ප්රකහල කය 

හනද? ඡන්දඹ ප්රකහල කයන්න දනොවළකි භන්ත්රීරු ඈන්නහ 
නම් ත ඊසන්න. ඡන්දඹ ප්රකහල කයන්න දනොවළකි වුණු 
භන්ත්රීරු 6දදදනක් ඈන්නහ දන්ද? ඡන්දඹ දදන්න දනොවළකි 

වුණු භන්ත්රීරුන්ට පි දනභ සථහ රඵහදදනහ. ඡන්දඹ 
දදන්න දනොවළකි වුණු භන්ත්රීතුභන්රහ දළන් කිඹන්න  
ඔඵතුභන්රහදේ ඡන්දඹ ඳක්ද  විඳක්ද කිඹරහ. ගරු දිදන්ස 

ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ  ඳක්ද  විඳක්ද ඡන්දඹ දදන්දන්? 
 

ගු දිම්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

විරුේධයි. 
 

ගු වළලි්දද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ெரலிந் றெரரக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 

විරුේධයි. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ජනක ඵණ්ඩහය දතන්නදකෝන් භවතහ. 

 

ගු ජනක බණ්ඩළර මත්දනමකෝ්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஜணக தண்டர தன்ணமகரன்) 

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon) 

විරුේධයි. 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෆීල්ඩ් භහර්ල් ගරු යත් දෂොන්දේකහ භවතහ. 

 

ෆීේඩ් මළර්ේ ගු වරත් මස ්දමවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு ெத் ததரன்மெகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ඳක්යි. 
 

ගු ඒ.එච්.එම්. සවුසි මශතළ (ජළිනක ඒකළබේධතළ වශ 
ප්රිනව්දධළන රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு  .ச்.ம். ததௌவ - மெற எதமப்தரடு 

ற்தம் ல்லிக்க இரஜரங்க அமச்ெர்) 

(The Hon.  A.H.M. Fowzie - State Minister of National 
Integration and Reconciliation) 

ඳක්යි. 

 
ඡ්දදය ප්රකළ කිීමමම්ද ඳසුල- 
ரக்தகடுப்தறன் தறன் -  

On conclusion of the Voting- 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! ගරු භන්ත්රීරුනි  දළන් ඔඵතුභන්රහදේ 
ඡන්දඹ ප්රකහල කිමටදම් කහරඹ හනයි. දළන් ඡන්ද ප්රිනපර 
ඩිජිටල් පුරුදේ ප්රදර්ලනඹ දයි. 

 
මම් අලවහථළමේ ඳශත වශ්ද නම් වභළ ගර්භමස ඇින ඩිජි ේ 

පුලුමේ ප්රදර්නය මකරිණි. 
(இவ்மமபறல், கலழ்தம் ததர்கள் ெதரண்டதத்றலுள்ப 

டிஜறற்நல்  றமறல் கரண்தறக்கப்தட்டண.) 
(At this stage, the following names appeared on the digital screen 

in the Chamber.) 
 

විදුත් ඡ්දද විමසීම අනුල ඳශත දෆක්මලන ඳරිදි - ඳක්ල 98: 
විුේධල 38 : ලෆෂකී සිටි 0 යනුමල්ද මබදුමණ්ය. 

இனத்றணறல் ரக்தகடுப்தை தொமநக்கறங்க தரரளுன்நம் 

தறரறந்து: ெரர்தரக 98; றரக 38; றனகறறதந்மரர் 0. 

According to Electronic Voting, Parliament divided:  Ayes 98:  

Noes 38: Abstain 0. 

 

G 001. Hon. Mangala Samaraweera  Yes   

G 002. Hon. S.B. Dissanayake   Yes 

G 004. Hon. Gamini Jayawickrama   Yes 

G 005. Hon. John Amaratunga   Yes 

G 006. Hon. Lakshman Kiriella                                   Yes 

G 007. Hon. Ranil Wickramasinghe     Yes 

G 009. Hon. Gayantha Karunatilleka      Yes 

G 010. Hon. W.D.J. Senewiratne    Yes 

G 012. Hon. Rauff Hakeem      Yes 

G 014. Hon. Risad Badhiuththeen   Yes 

G 015. Hon. Kabeer Hashim   Yes 

G 017. Hon. Malik Samarawickrama    Yes 

G 019. Hon. Anura P. Yapa   Yes 

G 022. Hon. A.D. Susil Premajayantha   Yes 

G 023. Hon.  Tilak Marapana    Yes 

G 025. Hon. Vajira Abeywardena                              Yes 

G 026. Hon. S.B. Nawinna   Yes 

G 028. Hon. Champika Ranawaka   Yes 

G 029. Hon. Mahinda Amaraweera   Yes 

G 030. Hon. Navin Dissanayake   Yes 

G 032. Hon. Duminda Dissanayake   Yes 

G 033. Hon. Gamini Wijith Wijithamuni   Yes 

G 037. Hon.  Palany Thigambaram    Yes 

G 039. Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala   Yes 

G 040. Hon. Akila Viraj Kariyawasam    Yes 

G 041. Hon. D.M. Swaminadan    Yes 

G 042. Hon. Abdul Haleem      Yes 

G 044. Hon. Sagala Ratnayake    Yes 

G 045. Hon. Dayasiri Jayasekara    Yes 

G 046. Hon. Harin Fernando     Yes 

G 054. Hon. Ravindra Samaraweera                            Yes 

G 057. Hon. Dilip Wedaarachchi    Yes 

G 058. Hon. Niroshan Perera     Yes 

G 059. Hon.  Ruwan Wijewardene    Yes 

G 060. Hon. M.L.A.M. Hisbullah    Yes 

G 061. Hon. Mohan Lal Grero                                     Yes 

G 062. Hon.  A.D. Premadasa Champika                     Yes 

G 063. Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran   Yes 

G 065. Hon. Wasantha Senanayake    Yes 

G 066. Hon. Wasantha Aluvihare    Yes 

G 067. Hon. (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle   Yes 

G 068. Hon. Eran Wickramaratne    Yes 

G 069. Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena   Yes 

G 071. Hon. Ameer Ali Shibabdeen                            Yes 

G 072. Hon. Lasantha Alagiyawanna    Yes 

G 074. Hon. Faizal Cassim     Yes 

G 078. Hon. Dunesh Gankanda    Yes 

G 080. Hon. Harsha De Silva    Yes 

G 081. Hon. Ajith P. Perera     Yes 

G 082. Hon. Ranjan Ramanayake    Yes 

G 083. Hon. Ashok Abeysinghe    Yes 

G 085. Hon. Tharanath Basnayake    Yes 

G 087. Hon. Karunarathna Paranawithana   Yes 

G 090. Hon. H.R. Sarathie Dushmantha                     Yes 

G 091. Hon. Palitha Tewarapperuma    Yes 

G 094. Hon. Lucky Jayawardana    Yes 

G 095. Hon. Vadivel Suresh     Yes 

G 097. Hon. M.S. Thowfeek     Yes 

G 098. Hon.  J.M. Ananda Kumarasiri    Yes 

G 101. Hon. Ranjith Aluvihare    Yes 

G 102. Hon. Abdullah Mahrooff                                  Yes 

G 103. Hon. Sirinal De Mel     Yes 

G 104. Hon. Anura Sidney Jayarathne    Yes 

G 105. Hon. K.K. Piyadasa     Yes 

G 106. Hon. Lakshman Ananda    Yes 

G 108.  Hon. Ravi Karunanayake     Yes 

G 109. Hon. Buddhika Pathirana    Yes 

G 110. Hon. Ajith Mannapperuma    Yes 

G 111. Hon. Nalin Bandara Jayamaha    Yes 

G 112. Hon. Hector Appuhamy    Yes 

G 114. Hon. Thushara Indunil Amarasena   Yes 

G 115. Hon. Aravinda Kumara     Yes 

O 001. Hon. Douglas Devananda    Yes 

O 003. Hon. Anura Dissanayaka    No 

O 004. Hon. K. Thurairetnasingam    Yes 

O 010. Hon. Chamal Rajapakse    No  

O 015. Hon. Bandula Gunawardane    No 

O 017. Hon. C.B. Ratnayake     No  

O 020. Hon. Vasudeva Nanayakkara    No 

O 021. Hon. A. Adaikkalanathan    Yes 

O 022. Hon. Nihal Galappathi    No 

O 023. Hon. Sunil Handunnetti    No 
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O 024.  Hon. Seeniththamby Yoheswaran       Yes 

O 027. Hon. M.A. Sumanthiran    Yes 

O 029. Hon. Gamini Lokuge     No  

O 030. Hon. Mahinda Yapa Abeywardena   No  

O 031. Hon. Keheliya Rambukwella      No 

O 032  Hon. Kumara Welgama                                No 

O 033. Hon. Dullas Alahapperuma    No 

O 035. Hon. Chandrasiri Gajadeera    No  

O 037. Hon. Mahindananda Aluthgamage   No  

O 038. Hon. U. Piyankara Jayarathna    No 

O 041. Hon. Bimal Rathnayake    No 

O 050. Hon. Weerakumara Dissanayake   No 

O 052. Hon. Wimalaweera Dissanayake   No  

O 053. Hon. Jayantha Samaraweera    No  

O 054. Hon. Udaya Shantha Gunasekara   No 

O 056. Hon. Mohan Priyadarshana    No 

O 057. Hon. T. Ranjith De Soysa    No  

O 058. Hon. Ramesh Pathirana    No  

O 059. Hon. Vijitha Berugoda    No  

O 061. Hon. Ashoka Priyantha    Yes 

O 064. Hon. Chandima Gamage   Yes 

O 065. Hon. Kavinda Heshan Jayawardana   Yes 

O 070. Hon. Namal Rajapaksa    No 

O 071. Hon. Janaka Wakkumbura    No 

O 073. Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama   No 

O 075. Hon. Shehan Semasinghe    No 

O 076. Hon. Kanaka Herath    No 

O 079. Hon. D.V. Chanaka     No  

O 081. Hon. Sujith Sanjaya Perera    Yes 

O 083. Hon. Bandulal Bandarigoda    Yes 

O 084. Hon. Mohammad Ibrahim Mohammad Mansoor  Yes 

O 085. Hon. S.M. Marikkar    Yes 

O 086. Hon. Imaran Maharoof    Yes 

O 087. Hon. Ashu Marasinghe    Yes 

O 088. Hon. Ishak Rahuman     Yes 

O 090. Hon. Piyal Nishanta De Silva    No 

O 091. Hon. Sanath Nishantha Perera    No 

O 092. Hon. S. Premarathne     No 

O 093. Hon. Tharaka Balasuriya    No 

O 094. Hon. Cader Kader Masthan    Yes 

O 095. Hon. Prasanna Ranatunge    No  

O 096. Hon. Prasanna Ranaweera    No 

O 097. Hon. Angajan Ramanathan    Yes 

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 106. Hon. Chaminda Wijesiri   Yes 

O 108. Hon. Sandith Samarasinghe    Yes 

O 109. Hon. M.H.M. Salman     Yes 

O 110. Hon. Chathura Senaratne                                  Yes 

O 111. Hon. Wijepala Hettiarachchi    Yes 
 

 
 Electronic Voting Result: 
 

 
  YES    98 

  NO    38 

  ABSTAIN      00   

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

විදුත් ඡන්ද විභසීම් නු ඳක් 98; නළඟීයලට ඳක් 
ඡන්දඹ දුන් ංඛයහ 02; ඳක් මුළු ඡන්ද ංඛයහ 100; 
විරුේධ 38; නළඟීයලට විරුේධ ඡන්දඹ දුන් ංඛයහ 03; විරුේධ 

මුළු ඡන්ද ංඛයහ 41. [ඵහධහ කිමටභක්] ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන 
භන්ත්රීතුභහදේ ඡන්දඹත් නඹට ආතුශත්දරහ ිනදඵනහ. 

 
ඳනත් මකටුම්ඳත ඊ  අනුකල මද ලන ලර කියලන දී.   
அன்தடி, ெட்டதோனம் இண்டரம் தொமநரக றப்தறடப்தட்டது. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු ඳෂලන මයෝජනළල වභළ වම්මත විය.: 
''ඳනත් මකටුම්ඳත පර්ණ ඳළර්ලිමම්්දතු කළරක වභළලක  

ඳෆලරිය යුතු ය.'' -ගග  ුමංග වමරවීර මශතළ] 
 

லர்ரணறக்கப்தட்டது. 

"ெட்டதோனம் தொளப் தரரளுன்நக் குளவுக்குச் ெரட்டப் 

தடுரக"  [ரண்தைறகு ங்கப ெவீ] 
 

Resolved: 

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." - 

[The Hon. Mangala Samaraweera] 

 
 

කළරක වභළමලහිදී වකළ බන දී. 
[ගු කථළනළයකතුමළ මූළවනළරූඪ විය.] 
குளறல் ஆரப்தட்டது. 

[ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள் மனம கறத்ரர்கள்.] 

Considered in Committee. 

[THE HON. SPEAKER  in the Chair.] 

 
 

1 ලන ලග්දිනය.- (ලුහුඬු නළමය) 
ரெகம் 1.- (சுதக்கப் ததர்.) 

CLAUSE 1.- (Short title.) 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 
 

 "In page 1, immediately after line 4, insert: 
  

 'Effective date  The provisions of this Act shall be  

 of the Act   effective from April 1, 2018' "  

  

 

වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වම්මත විය. 

 

றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

Amendment put, and agreed to. 

 
1 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  

මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
 
1ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

Clause 1, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
2 ලන ලග්දිනය  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය 

යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
2ஆம் ரெகம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 2 ordered to stand part of the Bill. 
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3 ලන ලග්දිනය.- (බදු අයකෂ ශෆකි ආදළයම) 
ரெகம் 3.- (ரற றறக்கப்தடற்தரனரண தரணம்.) 

CLAUSE 3.- (Taxable income.) 
 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 
 

 "In page 2, leave out all words in line 20 and insert:  

 

 '(3) The taxable income of each person and the assessable 

income from each';" 
 
 

වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වම්මත විය. 

றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
3 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  

මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
3ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

       Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill.  

 
4 ලන ලග්දිනය  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය 

යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
4ஆம் ரெகம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 4 ordered to stand part of the Bill. 
 
 

 

5 ලන ලග්දිනය.- (මවේලළ නියුක්ිනමය්ද ෆමබන 

ආදළයම) 

ரெகம் 5.- (ஊற தரணம்.) 

CLAUSE 5.- (Employment income.) 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 
 

(1) "In page 3, leave out all words in line 10 and insert: 

  'an employment for a year of assessment the following 

amounts received or derived by the individual during 

the year of assessment from the employment shall';" 

(2) "In page 3, leave out all words in line 25 and insert: 

  '(f) subject to paragraph (f) of subsection (3), 

retirement contributions';" 

(3)             "In page 4, leave out all words in line 28 and insert: 

  'share scheme (referred to in paragraph (j) of ';" 

(4)           "In page 5, leave out all words in lines 4 to 6 (both inclusive) 

and insert: 

   'provident or savings fund or savings society approved 

by the Commissioner-General.';"  

 

වංමෝධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වම්මත විය. 

றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 

5 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  
මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

5ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill.  
 

  

6 ලන ලග්දිනය.- (ලයළඳළර ආදළයම.) 
ரெகம் 6.- (றரதர தரணம்.) 

CLAUSE 6.- (Business income.) 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 
 

“In page 5, leave out all words in line 11 and insert: 

 „conducting a business for a year of assessment the following 

amounts derived by the person during the year of assessment 

from the business‟; ” 

 
වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වම්මත විය. 
றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
6 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  

මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
6ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 6, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

 

7 ලන ලග්දිනය.- (ආමයෝජන ආදළයම.) 
ரெகம் 7.- (தொலீட்டு தரணம்.) 

CLAUSE 7.- (Investment income.) 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 

“In page 6, leave out all words in line 15 and insert: 

„the following amounts received or derived by the person during the 

year of assessment from the investment shall be included :-‟; ” 

 
වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වම්මත විය. 
றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
7 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  

මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
7ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 7, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
8 සි  14 මතක් ලග්දින ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  මක  වක් 

ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
8ஆம் ரெகத்றலிதந்து 14ஆம் ரெகம் ம ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 8 to 14 ordered to stand part of the Bill. 
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15 ලන ලග්දිනය.- (ඳර්මසණ ශළ වංලර්ධන වියදම් 
වශ කෘෂිකළර්මික ක යුතු ආරම්භ කිීමමම් වියදම්.) 

ரெகம் 15.- (ஆரய்ச்ெறத்ம் அதறறதத்றச் 

தெனவுகளும் கத்தரறற்ெரர் ஆத்றமனச் 

தெனவுகளும்.) 
CLAUSE 15.- (Research and development expenses and agricultural 

start up expenses.) 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 

 

“In page 12, leave out all words in line 3 and insert: 

 „(c) the purchase of livestock or poultry to be‟; ” 

 
වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වම්මත විය. 
றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
15  ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  

මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
15ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 15, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
16 වශ 17 ලග්දින ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  මක  වක් ශෆටිය  

ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
16ஆம், 17ஆம் ரெகங்கள் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 16 and 17 ordered to stand part of the Bill. 

 
 

18 ලන ලග්දිනය.- (මූය ිළරිලෆමයහි අු  කෂ ශෆකි 
මුද.) 

ரெகம் 18.- (றறெரர் ஆகுதெனறன் கறக்கத்க்க 

தரமக.) 
CLAUSE 18.- (Deductible amount of financial cost.) 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 

 
"In page 14, leave out all words in lines 11 to 13 (both inclusive) 

and insert:  

„calculating an entity‟s income, other than a financial institution 

from conducting‟; ” 

 
වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වම්මත විය. 
றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
18 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  

මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
18ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 18, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

19 ලන ලග්දිනය.- (ලයළඳළර මශෝ ආමයෝජන ඳළු .) 
ரெகம் 19.- (றரதர அல்னது தொலீட்டு 

ட்டங்கள்.) 
CLAUSE 19.- (Business or investment losses.) 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 
 

“In page 16, leave out all words in line 9 and insert: 

 „an investment asset shall not be reduced by any loss on the‟; ” 
 
වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වම්මත විය. 
றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
19 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  

මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
19ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 19, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
20 සි  30 මතක් ලග්දින ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  මක  වක් 

ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
20ஆம் ரெகத்றலிதந்து 30ஆம் ரெகம் ம ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 20 to 30 ordered to stand part of the Bill. 

 
 

31 ලන ලග්දිනය.- (ලළර්ෂික මගවීම්  ලළරික 
විකිණීම් ශළ මූය කේබදු.) 

ரெகம் 31.- (ஆண்டுத்தரமககள், மப்த 

றற்தமணகள் ற்தம் றறக் குத்மககள்.) 
CLAUSE 31.- (Annuities, instalment sales and finance leases.) 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 
 

“In page 26, leave out all words in lines 7 and 8 and insert: 

„(5) The Commissioner-General may specify any other forms 

of financing that relates to interest substitutes.‟; ” 
 

වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වම්මත විය. 

றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
31 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  

මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
31ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 31, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
32 සි  45 මතක් ලග්දින ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  මක  වක් 

ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
32ஆம் ரெகத்றலிதந்து 45ஆம் ரெகம் ம ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 32 to 45 ordered to stand part of the Bill. 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

46 ලන ලග්දිනය.- (යම් ආශ්රිතයකු මලත ලත්කම් 

ඳෆලීමම මශෝ කිසිදු ප්රිනහඨළලක් මන මෆිනල ලත්කම් 
ඳෆලීමම.) 

ரெகம் 46.- (ஏர் இமரபதக்கு அல்னது 

தறறதன் துவுறன்நற தெரத்மக் மகரற்தல்.) 
CLAUSE 46.-(Transfer of asset to an associate or for no consideration.) 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 
 

(1) "In page 38, leave out all words in line 28 and insert: 

  „or a charitable institution and the requirements of 

subsection (3) are met-‟; ” 

(2) "In page 39, leave out all words in line 1and insert: 

  „(b) the associate or the charitable institution shall be treated 

as incurring‟; 

(3) "In page 39, leave out all words in lines 5 to 13 (both inclusive) and 

insert: 

  „(a) in the case of a transfer to an associate- 

  (i)  the associate in relation to the individual is the 

individual‟s child by marriage or adoption, spouse, 

parent, grandparent, grandchild, sibling, aunt, 

uncle, nephew, niece or first cousin; and 

  (ii)  the asset is an interest in land or a building situated 

in Sri Lanka; or  

  (b) in the case of a transfer to a charitable institution, the 

transfer occurs by way of gift.‟; ” 

 
 

වංමෝධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වම්මත විය. 

றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 

46 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  
මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

46ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 46, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

 

47 සි  49 මතක් ලග්දින ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  මක  වක් 
ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

47ஆம் ரெகத்றலிதந்து 49ஆம் ரெகம் ம ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 47 to 49 ordered to stand part of the Bill. 

 
 50 ලන ලග්දිනය.- (ප්රළේධන ලත්කම් ඳෆලීමම 

ලියළඳදිංික කිීමම.) 
 ரெகம் 50.- (தோனணச் தெரத்துக்கபறன் 

மகரற்தமகமப் தறவுதெய்ல்.) 
CLAUSE 50.- (Registration of transfer of capital assets.) 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  

"In page 42, leave out all words in lines 17 to 22 (both inclusive) 

and insert:  

 

'Payment of tax on  50. The manner and the procedure 

 gains from  relating to the payment of tax on the 

realization of an  gain from realization of an asset may 

asset.   be specified by the Commissioner 

General'; " 
  
වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන   ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වම්මත විය. 
றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

50 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  
මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

50ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 50, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 
 

51 සි  54  මතක් ලග්දින ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  මක  වක් 
ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

51ஆம் ரெகத்றலிதந்து 54ஆம் ரெகம் ம ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 51 to 54 ordered to stand part of the Bill. 

 
 

55 ලන ලග්දිනය.- (ශවුේකුල්දමග්ද බදු අය 
කිීමම.) 

ரெகம் 55.- (தங்கரபர்களுக்கரண ரறறறப்தை.) 
CLAUSE 55.- (Taxation of partners.) 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  
 

"In page 46, leave out all words in line 17 and insert:  
 

'paragraph (b) of subsection (3).'; " 

 
වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වම්මත විය. 
றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 

55 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  
මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

55ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 55, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

56 සි  61 මතක්  ලග්දින ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  මක  වක් 
ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

56ஆம் ரெகத்றலிதந்து 61ஆம் ரெகம் ம ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 56 to 61 ordered to stand part of the Bill. 

 

 

62 ලන ලග්දිනය.- (බේද මප්රේණය කිීමම.) 
ரெகம் 62.- (ரறதப்தைமக.) 

CLAUSE 62.- (Remittance of tax.) 

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  
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"In page 51, leave out all words in line 20 and insert:  

 

'Act on or before the thirtieth day succeeding the date of making 

such remittances.'; " 

 
වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන  ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වම්මත විය. 
றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

 
62 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  

මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
62ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 62, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

 
63 සි  66 මතක්  ලග්දින ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  මක  වක් 

ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
63ஆம் ரெகத்றலிதந்து 66ஆம் ரெகம் ம ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 63 to 66 ordered to stand part of the Bill. 

 
 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු බහඳිනතුභනි  පි ගරු ආභිනතුභහ භඟ නකඟතහකට 

ඳළමිණ පුණය අඹතන ම්ඵන්ධදඹන් ිනදඵන 68 න ගන්ිනඹට 
ංදලෝධනඹක් ඈදිරිඳත් කශහ. 

 
ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  පි තභ 68 න ගන්ිනඹට අදේ නළවළ. 

 
ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

දවොයි. 
 

 
67 ලන ලග්දිනය.- (රක්ණ ලයළඳළර.) 

ரெகம் 67.- (கரப்தைதறத் தரறல் றரதரம்.) 
CLAUSE 67.- (Insurance business.)  

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  
 
(1)   "In page 55, leave out all words in lines 8 to 33 (both 

inclusive) and insert:  

'Insurance 

Business.     

 '67. (1)   In the case of a person  

  engaged in the business of life  

  insurance, whether mutual or  

  proprietary, the gains and profits from 

  the business on which tax is payable 

  shall be ascertained by taking the  

  aggregate of - 

                   (a)   the surplus distributed to 

  share holders from the life  

  insurance policy holders fund 

  as certified by the Appointed  

  Actuary functioning within  

  the Regulation of the  

  Insurance Industry Act, No. 

  43 of 2000; and  

     (b) the investment income of the  

  share holder fund less any  

  expenses incurred in the 

  production of such income, 

 subject to the deductions claimable 

 under Section 19 in arriving at the  

 income from the business. 

           (2)    For the purpose of  

             subsection (1), the surplus distributed  

  to a life insurance policy holder who 

  shares the profits of a person engaged  

  in the business of life insurance in a  

  given year, as provided in the  

  Regulation of Insurance Industry Act,  

  No. 43 of 2000, shall be deemed as  

  gains and profits of that person from 

  the business and subject to tax  

  accordingly.'; "  
 

(2)   "In page 56, leave out all words in lines 1 to 9 (both 

inclusive) and insert:  

         '(3)    The profits of a non-resident company  

  whether mutual'; " 
(3)   "In page 56, leave out all words in line 27 and insert:  
 

              '(4)   Where the Commissioner-General is  

  satisfied that by'; " 

(4) "In page 57, leave out all words in lines 4 to 20 (both 

inclusive)." 
 

 

වංමෝධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වම්මත විය. 

றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 

67 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  
මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

67ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 67, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ඉශඟට  68න ගන්ිනඹ.  
 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 
නෆඟී සිටිමසය. 
ளந்ரர். 

rose. 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු බහඳිනතුභනි  පි 68න ගන්ිනඹ ම්ඵන්ධදඹන් ගරු 

භහතයතුභහ භඟ හකඡාඡහ කශහ. පුණය අඹතන පිළිඵ 
දකොටයි නහි ිනදඵන්දන්. පුණය අඹතනර 1815 භහර්තු 02න 
දහට දඳය යහජකීඹ ප්රදහනඹන් භ්න් රළබුණු දේඳශර අදහඹම්  

රහබ ඵේදදන් නිදවස වීභ පිළිඵ ගන්ිනඹ ඔඵතුභහ ආතුශත් 
කයනහ කිඹහ කිේහ  ගරු භහතයතුභනි.  

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ආතුශත් කයනහ කිඹහ භභ කිේදේ නළවළ. ඒ වළභ නකක්භ 

රකහ ඵරනහ කිඹහ කිේහ.  
 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නඹ දළන් රකහ ඵරන්දන් නළේද කිඹහයි භහ වන්දන්.  
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

නභ ංදලෝධනඹ ඳට පිළිගන්න ඵළවළ  ගරු භන්ත්රීතුභනි.  
 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නඹ දනොපිළිගළමටදභන් දන්දන් ඒ ඳළළින යිිනඹ නළින න 

නකයි  ගරු භහතයතුභනි. අගමික සථහන -[ඵහධහ කිමටම්]  
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ආත්ත ලදඹන්භ පුණය අඹතනරට කියලභ හධහයණඹක් 
න්දන් නළවළ. ඒ යිිනඹ ිනබුණු විධිඹටභ ිනදඵනහ. 

Withholding Tax නක විතයක් යලඹඹට 2.5 යලට යලඹඹට 5 දක්හ 
ළඩි නහ. 

 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු භහතයතුභනි  පුණය අඹතනර -ඳල්ලි  ඳන්ල්  

දේහර ආතුළු අගමික සථහන ආතුළු යලඹල්දරහි- ඹම්කියල අගමික 
කටයුතුර ප්රර්ධනඹ දනුදන්භ රඵන රහබ  අදහඹම් ඵේදට 
ඹටත් කිමටභ ගළනයි කිඹන්දන්. දඳොලිඹ ගළන දනොදයි කිඹන්දන්. 

ඒ අඹතන නළනි යහඳහය කයන්දන් ඒ පුණය කටයුත්දත්භ 
ප්රදඹෝජනඹ වහ දඹොදන්නයි. නයින් රළදඵන රහබ අදහඹභ 
දඹොදන්දන් නඹටයි. පුේගලික ප්රදඹෝජනඹකට ගන්නහ නකක් 

ගළන දනොදයි කිඹන්දන්. ඒ නිහ තභයි ඳ කිඹන්දන් නඹ 
නිදවස කයන්න කිඹහ. නඹ ඳවසුදන් නකඟ න්න පුළුන් නකක්.  

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ආත්ත ලදඹන්භ  විලසවිදයහර ව "Government-assisted 

schools" කිඹන දදකභ දභභ්න් exempt කයරහයි ිනදඵන්දන්. 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු බහඳිනතුභනි  නභ ංදලෝධනඹ දනොපිළිගන්න ඵළවළ 
දන්. ඔඵතුභන්රහ කහටත් ඳහර්ලිදම්න්තු ලදඹන් නඹ පිළිගන්න 
පුළුන් දන්.  
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  තුන්න ඊඳදල්ඛනඹ - Third Schedule නක 
- ෙන්න. ඒ කියන ඔක්බකෝම එහි සහන් බලනලා.  

 
ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නළවළ  නළවළ. දභහි නිලසචිත ලදඹන් වන් න්දන් නළවළ. 

බ්රිතහනය ධිදේදීත් යහජකීඹ ප්රදහනඹන්- 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

නිදවස කිමටම් ම්ඵන්ධදඹන් තුන්න ඊඳදල්ඛනඹ ඵරන්න.  

 
ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

නදවභ නම්  තුන්න ඊඳදල්ඛනඹ ඵරන්න  ගරු භන්ත්රීතුභහ.  

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

නිදවස කිමටම් යලඹල්ර පි වන් කයරහයි ිනදඵන්දන්. ඉ ට 

නු universities and Government-assisted schools are 

also exempted. 
 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

අගමික සථහන කිඹහ වන් කය නළවළ දන්. ඔඵතුභහ 
universities ගළන කිඹනහ. දකොදවේද අගමික සථහන කිඹහ 
වන් කය ිනදඵන්දන්? ිනදඵනහ නම් ඒ දකොතළනද? පුණය 

අඹතන-   
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

අගමික සථහන කිඹහ වන් කයන්න ඳට ඵළවළ. භහ 
දේරහනින් කිඹපු විධිඹටභ  පුණය අඹතනඹක් නම් නඹ පුණය 
අඹතනඹක් භ දන්න ඕනෆ. පුණය අඹතනඹක් රහබ රඵනහ 

නම්  නඹ පුණය අඹතනඹක් වුණත් -[ඵහධහ කිමටභක්] තුන්න 
ඊඳදල්ඛනදේ ඔඵතුභහ කිඹන වළභ නකභ ිනදඵනහ  ගරු 
භන්ත්රීතුභහ. පුණය අඹතනඹක් රහබ රඵනහ නම් ඒ ඹත් ඵදු 

දගන්න ඕනෆ.  

 
ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

පුණය අඹතනඹක් වියලන් කයදගන ඹනු රඵන ඹම් 
යහඳහයඹක රහබ හුදදක් ඒ පුණය අඹතනදේ කහර්ඹඹ වහ 

දඹොදන්දන් නම් -[ඵහධහ කිමටභක්] 
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ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

නඹ ආතුශත් දරහ ිනදඵනහ ලු  ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන 
භන්ත්රීතුභහ.  

 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜமெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු බහඳිනතුභනි  තුන්න ඊඳදල්ඛනදේ වන් 

ිනදඵනහ-   
 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු දඹහයලරි ජඹදේකය භහතයතුභනි  නඹ වන් 

ිනදඵනහද? 
 

ගු දයළසිරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜமெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු බහඳිනතුභනි  නහි (ඩ) ඹටදත් වන් ිනදඵනහ  

"1815 භහර්තු භ 2 න දිනට දඳයහතු යහජකීඹ දවෝ දනත් 
ප්රදහනඹක් භ්න්  පුණය අතනඹක් වියලන් ඳරිඳහරනඹ කයනු රඵන 
ඹම් දඳොදු පජමටඹ සථහනඹකට ඳරිතයහග කයන රද ඹම් 
දේඳශකින් රළදඵන රහබ ව අදහඹභ  නභ රහබ ව අදහඹභ නභ 

ප්රදහනඹ කයනු රළබුදේ ඹම් කහර්ඹ දනුදන් ද ඒ කහර්ඹ වහ 
දඹොදහ ගනු රඵන තහක් දුයට; " කිඹහ.  

 
ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

නඹ ආතුශත් නහ  ගරු භන්ත්රීතුභහ.  
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ  ගරු දඹහයලරි ජඹදේකය 
භහතයතුභහ කිඹපු නක වරි. In English it states, I quote: 

  "(r) the profits and income from any property donated by royal 

or other grant before March 2, 1815, to any place of public 

worship administered by charitable institution, insofar as such 

profits and income are applied to the purposes for which such 

grant was made;". 

 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

නඹ ආතුශත් දරහ ිනදඵනහ.  
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

පුණය කටයුතු වහ ඒහ ඳහවිඡාචි කයන්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිමටම්] 

Business කයනහ නම් ඵදු දගන්න ඕනෆ.  
 

ගු රනිේ වික්රමසිංශ මශතළ (අ්ළමළතයතුමළ වශ ජළිනක 
ප්රිනඳත්ින ශළ ආර්ථික ක යුතු අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க - தற அமச்ெதம் மெற 

தகரள்மககள் ற்தம் ததரதபரர அலுல்கள் அமச்ெதம்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු භන්ත්රීතුභහ. 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු ග්රහභහතයතුභහ. 
 

ගු රනිේ වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)  
ගරු භන්ත්රීතුභහ  යජ කහරදේ ිනබුණු ඒහ ඔක්දකෝභ ඳ 

exempt කයරහයි ිනදඵන්දන්. "භවයජ" කහරදේ ඒහට නම් ඵදු 
දගන්න දනහ. [ඵහධහ කිමටම්]  
 

68 ලන ලග්දිනය  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය 
යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

68ஆம் ரெகம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 68 ordered to stand part of the Bill. 

 

69 ලන ලග්දිනය.- (ලළසික තෆනෆත්ත්ද.) 
ரெகம் 69.- (றவுள்ப ஆட்கள்.) 

CLAUSE 69.- (Resident persons.)  

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  
 

(1) "In page 58, leave out all words in lines 29 and 30"; and 

(2) "In page 59, leave out all words in lines 1 and 2." 

 

වංමෝධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වම්මත විය. 

றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
69 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  

මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
69ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause  69, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
70 සි  73 මතක් ලග්දින ඳනත් මකටුම්ඳමතහි මක  වක් 

ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
70ஆம் ரெகத்றலிதந்து 73ஆம் ரெகம் ம ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 70 to 73 ordered to stand part of the Bill. 

 
74 ලන ලග්දිනය.- (විමේශීය මූළශ්ර.) 

ரெகம் 74.- (தபறரட்டு தோனம்.) 
CLAUSE 74.- (Foreign Source.) 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 
 

"In page 66, leave out all words in line 7 and insert:  
 

 'Division II: Double Taxation Agreements And Mutual 

Administrative Assistance Agreements'; " 
 

වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වම්මත විය. 

றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

74 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  
මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

74ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 74, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

 

75 ලන ලග්දිනය ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය 
යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

75ஆம் ரெகம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 75 ordered to stand part of the Bill. 

 
 

76 ලන ලග්දිනය.- (ආශ්රිතය්ද අතර ලන 

ජළතය්දතර ගනුමදනුලලි්ද ඇිනලන ළභ වශ 
ආදළයම් මශෝ අළභ.) 

ரெகம் 76.- (இமரபர்களுக்கு 

இமடமரண ெர்மெக் தகரடுக்கல்ரங்கல்கபறல் 

இதந்ரண இனரதங்களும் தரணதொம் அல்னது 

ட்டதொம்.)  
CLAUSE 76.- (Profits and income or loss from international 

transactions between associates.) 
 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  
 

 (1) "In page 67, leave out all words in lines 13 and 14 and insert: 

  'or accruing from, or any loss incurred by any person in 

Sri Lanka engaged in any international' "; 

(2) "In page 67, leave out all words in lines 20 and 21 and insert: 

   'be a person for the ascertainment of income, gains or 

profits arising in or derived from or any loss incurred 

in Sri Lanka from such' "; 

(3)   "In page 69, leave out all words in line 2 and insert: 

   'person, either one is non-resident, other' "; 

(4) "In page 69, leave out all words in line 7 and insert: 

   'enterprises and other person and, by which' "; 

(5) "In page 69, leave out all words in line 9 and insert: 

   'between such enterprises and other person' "; 

(6) "In page 69, leave out all words in line 22 and insert: 

   'course of his audit that the income, gain or profits or 

the loss' "; 

(7) "In page 69, leave out all words in lines 30 and 31 and insert: 

   'Pricing Officer may in writing addressed to the person 

referred to in subsection (1) require him to prove' "; 

(8) "In page 70, leave out all words in line 28"; 

(9) "In page 70, leave out all words in line 29 and insert: 

   '(i) A person, who is dissatisfied' ";  

(10)  "In page 71, leave out all words in lines 6 and 7 and insert: 

   'provisions of section 135, assess the amount of 

income, gain or profits and issue assessment in 

accordance with the final' "; 

(11) "In page 71, immediately after line 9, at end add: 

   '(l) Such person or partner of a partnership who is 

aggrieved by such assessment made based on the final 

order, may within thirty days of the notice of 

assessment make an appeal to the Commissioner-

General under Chapter XIII.' "; 

(12) "In page 71, leave out all words in line 21 and insert: 

   'income, gain or profits by which the total income, 

gain or profits' "; 

(13)  "In page 71, leave out all words in line 23 and insert: 

   'computation of income, gain or profits under this 

section and in accordance' ";  

(14)  "In page 71, leave out all words in line 26 and insert: 

   'between any person' ". 

 

වංමෝධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වම්මත විය. 

றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

76 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි 
මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

76ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 76, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

 

77 ලන ලග්දිනය.- (ආශ්රිතය්ද අතර ලන 
ගනුමදනුලලි්ද ෆමබන ළභ වශ ආදළයම් මශෝ 

අළභ.) 
 ரெகம் 77.- (இமரபர்களுக்கறமடமரண 

தகரடுக்கல்ரங்கல்கபறலிதந்ரண இனரதங்கள் 

ற்தம் தரணங்கள் அல்னது ட்டம்.)  
CLAUSE 77.- (Profits and income or loss from transactions 

between associates.) 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  

(1) "In page 72, leave out all words in lines 2 and 3 and insert: 

   'or accruing from, or any loss incurred in by any person 
in Sri Lanka engaged in any transaction, other' ";  

(2) "In page 72, leave out all words in lines 8 and 9 and insert: 

   'in the course of his audit, the income, gains or profits or 
the loss referred to in subsection (1),' ";  

(3) "In page 72, leave out all words in line 15 and insert:  

   'to the person, referred to in' "; 

(4) "In page 73, leave out all words in line 16 and insert: 

   '(h) A person, who is' "; 

(5) "In page 73, leave out all words in line 22 and insert: 

   '(i) where a person has' "; 

(6) "In page 74, leave out all words in line 1and insert: 

   '(k) if such person who is' "; 

(7) "In page 74, leave out all words in line 7 and insert: 

   'Where the computation of income, gain or profits under 
subsection (2) has' "; 
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(8) "In page 74, leave out all words in lines 17 and 18 and insert: 

   'profits by which the total income, gain or profits of the 
associated enterprises is increased after the computation 
of income, gain or profits' "; 

(9) "In page 74, leave out all words in line 24 and insert: 

   '(a) 'a person'-' "; 

(10) "In page 74, leave out all words in lines 26 and 27 and insert: 

   'another enterprise, if one person participates directly or' "; 

(11) "In page 74, leave out all words in lines 30 and 31 and insert:  

   'control or capital of the other person or' ";  

(12) "In page 74, leave out all words in line 33 and insert:  

   'enterprise of another person' "; 

(13)  "In page 75, leave out all words in line 1 and insert: 

  'if one person' " 

(14)  "In page 75, leave out all words in line 7 and insert: 

  '(b) a person referred to in above' " 

(15)  "In page 75, leave out all words in line 17 and insert: 

  'transfer price declared by a person' " 
 

වංමෝධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වම්මත විය. 

றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

77 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  
මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

77ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 77, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

78 සි  83 මතක්  ලග්දින ඳනත් මකටුම්ඳමතහි මක  වක් 
ශෆටිය  ිනබිය යුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 

78ஆம் ரெகத்றலிதந்து 83ஆம் ரெகம் ம ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 78 to 83 ordered to stand part of the Bill. 

 
84 ලන ලග්දිනය.- (ආමයෝජන ප්රිනළභලලි්ද බේද 

රලළ ගෆනීම.) 
ரெகம் 84.- (தொலீட்டுத் றதம்தல்கபறலிதந்ரண 

தறடித்துமத்ல்.)  
CLAUSE 84.-  (Withholding from investment returns.) 

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 

(1)  “In page 79, leave out all words in line  20 and insert: 

  „84. (1) Subject to subsection (3), a person shall‟ ” 

(2) “In page 80, immediately after line 6 insert: 

  „(2) The National Gem and Jewelry Authority 

established by the National Gem and Jewelry 

Authority Act, No. 50 of 1993 shall withhold tax at the 

rate provided in paragraph 10 of the First Schedule, 

from the sale price of any gem sold at an auction 

conducted by it, from the sum payable to the seller of 

such gem and at the time of such sum is paid to the 

seller.‟” 

 (3) "In page 80, leave out all words in line 12 and insert:  

  '(c) interest paid to a financial institution on the 

ordinary loans and advances provided by it' "  

(4)  “In page 80, leave out all words in lines 14 and 15 and insert: 

  „(d) interest or discount paid to any person on Security 

or Treasury Bond under the Registered Stocks and 

Securities Ordinance (Chapter 420) or Treasury Bill 

under the Local Treasury Bills Ordinance (Chapter 

417): or 

  (e) payments or allocations that are exempt amounts 

under section 9.‟”  
 

වංමෝධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වම්මත විය. 

றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

84 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  
මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

84ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 84, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

85 ලන ලග්දිනය.- (මවේලළ ගළවහතුලලි්ද වශ 

මක ්දත්රළත් මගවීම්ලලි්ද රලළ ගෆනීම.) 
ரெகம் 85.- (மெமக் கட்டங்கபறல் இதந்தும் 

எப்தந்க் தகரடுப்தணவுகபறல் இதந்துரண 

தறடித்துமத்ல். )   
CLAUSE 85.-  (Withholding from services fees and contract payments.) 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 

“In page 80,  leave out all words in line 16 and insert: 

  ‟85. (1) subject to subsection (3), a person shall ' " 
 

වංමෝධනය  ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වම්මත විය. 

றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

85 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  
මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

85ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 85, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

 

 

86 වශ 87 ලග්දින ඳනත් මකටුම්ඳමතහි මක  වක් ශෆටිය  
ිනබිය යුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 

86ஆம், 87ஆம் ரெகங்கள் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 86 and 87 ordered to stand part of the Bill. 

 

88 ලන ලග්දිනය.- (අලවළන රලළ ගෆනීමම් 

මගවීම්.) 
ரெகம் 88.- (இதற தறடித்துமத்ற் 

தெலுத்துமககள்.) 
CLAUSE 88.-  (Final withholding payments.) 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

 “In page 84, leave out all words  lines 17 to 24 (both inclusive) 

and insert: 

  '(ii) a charitable institution:' " 
 

වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වම්මත විය. 

றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

88 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  
මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

88ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 88, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

89 ලන ලග්දිනය.- (අලවළන රලළ ගෆනීමම් බදු 

මන ලන බදු වශළ ව බදු බෆර.) 
ரெகம் 89.- (இதறரணற்ந தறடித்துமத்ல் 

ரறக்கரண வு.) 
CLAUSE 89.-  (Credit for non-final withholding tax.) 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 

(1) “In page 85, leave out all words in  line 27 and insert: 

   „(2) A withholdee shall be‟” 

(2) “In page 86, leave out all words in lines 1 to 6.” 

 

වංමෝධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වම්මත විය. 

றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

89 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  
මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

89ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause  89, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

 

90 සි  96 මතක්  ලග්දින ඳනත් මකටුම්ඳමතහි මක  වක් 
ශෆටිය  ිනබිය යුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 

90ஆம் ரெகத்றலிதந்து 96ஆம் ரெகம் ம ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 90 to 96 ordered to stand part of the Bill. 
 

97 ලන ලග්දිනය.- (නිධරමයෝ.) 
 ரெகம் 97.- (அலுனர்கள்.) 

CLAUSE 97.-  (Officers.) 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

97 න ගන්ිනඹ ට ඒකහඵේධ විඳක්ඹත්  ජනතහ විමුක්ින 
දඳයමුණත් ංදලෝධන ඈදිරිඳත් කයරහ ිනදඵනහ. ඒහ දප් 
ංදලෝධනර දළනටභත් ිනදඵනහ.  

 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු දිදන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ. 

ගු දිම්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු බහඳිනතුභනි  පි 98 න ගන්ිනඹටයි ංදලෝධන 
ඈදිරිඳත් කය ිනදඵන්දන්.  

 
ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

97 න ගන්ිනදේ ංදලෝධන දදකක් ිනදඵනහ. 98 න 

ගන්ිනදේත් ංදලෝධන ිනදඵනහ. 

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

97 න ගන්ිනඹටත් ංදලෝධන ඈදිරිඳත් කය ිනදඵනහ. 98 
න ගන්ිනඹටත් ංදලෝධන ඈදිරිඳත් කය ිනදඵනහ. තභ පි 
ඈන්දන් 97 න ගන්ිනදේයි.  

 
ගු දිම්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

I have moved an amendment to Clause 98.  

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගරු දිදන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභනි  98න ගන්ිනඹට 
කලින් 97 න ගන්ිනදේ ංදලෝධන ිනදඵනහ. 

  
ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

We are on Clause 97.  97 න ගන්ිනඹට ගරු සුනිල් 
වඳුන්දනත්ින භන්ත්රීතුභහ දගදනන ංදලෝධන ඈදිරිඳත් කයන්න 
ිනදඵනහ.   

ඉට දඳය  ගරු ආභිනතුභහදේ ංදලෝධන ඈදිරිඳත් කයන්න.  

 
ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු ආභිනතුභනි  ඔඵතුභහදේ ංදලෝධන ඈදිරිඳත් කදශොත්  
ඳට ඵරන්න පුළුන් දප් ංදලෝධනඹ දකොයි අකහයදඹන්ද 

ආතුශත් දරහ ිනදඵන්දන් කිඹරහ. 

 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ආභිනතුභහ දළන් ඒ ංදලෝධනඹ කිඹනහ. 
ඔඵතුභහදේ ව ප්රන්න යණතුංග භන්ත්රීතුභහදේ ංදලෝධන දළන් 

කිඹනහ. ගරු ආභිනතුභහ කිඹනහ ඔඵතුභන්රහ වදගන 
ඈන්න. Hon. Minister will now move the amendment. ඉට 
ඳසදේ ඔඵතුභන්රහ කථහ කයන්න. 

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 

(1)  “In page 93, leave out all words in  lines 28 to 30 and insert: 
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ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු ආභිනතුභහ 98  ගන්ිනඹ කිදඹේහට ඳසු ඵරන්න  
ඒකට නකඟ ද කිඹරහ. 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

I move,  

(1)  “In page 94, leave out all words in lines 20 to 23 (both 

inclusive) and insert: 

  „98. (1) The Commissioner-General may delegate to a 

tax official of the Department a power or duty 

conferred or imposed on him by this Act.‟ ” 

(2)  “In page 94, leave out all words in lines 25 and 26 and insert: 

  „duty to a specific individual tax official within the 

Department.‟ ” 

(3)  “In page 94, leave out all words in line 31 and insert: 

  „to tax officials as the Commissioner-General may‟ ” 

(4) “In page 95, leave out all words in lines 10 and 11 and insert: 

  „(6) A tax official exercising or performing or 

discharging any power, duty or function conferred or 

imposed on or assigned to the Commissioner-General 

by any provision of this Act, shall be deemed for all 

purposes to be authorised to exercise, perform or 

discharge that power, duty or function until the 

contrary is proved.  

  (7) A Commissioner and Senior Deputy 

Commissioner may exercise any power conferred on 

any Deputy Commissioner or Assistant Commissioner 

by any provision of this Act‟ ” 

 
වංමෝධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වම්මත විය. 
றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු දිදන්ස ගුණර්ධන භළිනතුභහ. 
 

ගු දිම්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු බහඳිනතුභනි  98 න ගන්ිනදේ (1) න ගන්ිනදේ 4 

දනි දප්ළිදේ "නිරධයඹකු" ඹන චනඹ ඈත් කය  ඒ දනුට 
"ඵදු නිරධයඹකු" කිඹන චනඹ දඹදිඹ යුතුයි කිඹහ පි ඈල්රහ 
යලටිනහ. ගරු ආභිනතුභහ භඟ පි දම් ගළන හකඡාඡහ කශහ. දම් 

ඵරඹ දනත් භහගම්රට දීභ ළශළක්වීභ වහ භසත 
දදඳහර්තදම්න්තු කහර්ඹ භණ්ඩරඹට ඈල්රහ යලටින දදඹක්. 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගරු බහඳිනතුභනි  නිහර්දඹන්භ- 
 

ගු දිම්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Hon. Minister, just give me a minute.   
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 '(1)  For the  purposes of this Act, there shall be appointed 

a Commissioner-General of Inland Revenue, such 

number of Deputy Commissioner-Generals of Inland 

Revenue, Senior Commissioners of Inland Revenue, 

Commissioners of Inland Revenue, Senior Deputy 

Commissioners of Inland Revenue, Deputy 

Commissioners of Inland Revenue and Assistant 

Commissioners of Inland Revenue‟”  

ඒක තභයි  first amendment නක. ගරු භන්ත්රීතුභනි  පි 
Clause 97ර  lines දදක ව තුන delete කයනහ; we  will 

delete all words in lines 2 and 3 on page 94. 

  (2) “In page 94, leave out all words in lines 2 and 3." 

  (3)  "In page 94, leave out all words in  lines 11 and 12 

and insert: 

  '(3) The Commissioner-General or an officer of the 

Department authorized by the‟" 

 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ප්රන්න යණතුංග භන්ත්රීතුභහ ංදලෝධන ඈදිරිඳත් 

කයන්න. 
 

ගු ප්රව්දන රණතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு தறென்ண துங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු බහඳිනතුභනි  97න ගන්ිනඹ පි පිළිදගන ිනදඵනහ. 
 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු සුනිල් වඳුන්දනත්ින භන්ත්රීතුභහ.  
 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු බහඳිනතුභනි  97න ගන්ිනඹ පිළිගන්නහ. 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

If there is any difference, let me know.  
 

වංමෝධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වම්මත විය. 

றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
97ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  

මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
97ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 97, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

98 ලන ලග්දිනය.- (බත ඳෆලීමම.) 

ரெகம் 98.- (த்துங்கமபக் மகபறத்ல். )  

 CLAUSE 98. -  (Delegation of powers.) 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගරු බහඳිනතුභනි  98න ගන්ිනඹ භභ කිඹන්නද? 



ඳහර්ලිදම්න්තු 

ගරු බහඳිනතුභනි   ඉශඟට  98 න ගන්ිනදේ (2) න ඊඳ 
ගන්ිනදේ දදන දප්ළිදේ   

"...දවෝ දදඳහර්තදම්න්තුදේ ඹම් නිලසචිත තනතුයක් 

ඊසුරන්නකුට" ඹන චන  ඈත් කයන දරත්   

98 න ගන්ිනදේ (3) න ඊඳ ගන්ිනදේ ඳසදනි 
දප්ළිදේ  

"...දනත් ඹම් තළනළත්තකුට" ඹන චන ඈත් කය  ඒ 
දනුට "ඵදු නිරධයඹකුට" කිඹන චනඹ  ආතුළු කයන දරත් 
ඈල්රහ යලටිනහ. 

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගරු බහඳිනතුභනි  "A tax official" කිඹරහ දඹොදහ ිනදඵනහ. 

 
ගු දිම්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

දභොකද  දම්ක ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්. ඔඵතුභහ ඒක නිළයදි 
කයන්න නකඟ නම් ඈතහභ දවොයි.  

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔඵතුභහ දඵොදවොභ දවො දඹෝජනහක් දගනහදේ. 

ඔඵතුභන්රහත් ඒ දඹෝජනහ දගනහහ. පිත් දගනහහ.  

 
ගු දිම්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නිරධහරින් ව දේකඹන් ඈල්රහ යලටිඹහ දම් ංදලෝධනඹ 

ආතුළු කයන දර. 

 
ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු ආභිනතුභනි  ඔඵතුභහ කිඹන අකහයඹට  98 න 
ගන්ිනදේ (3) න ඊඳ ගන්ිනදේ "...දකොභහරිස ජනයහල්යඹහ 
වියලන් නම් කයනු රළ යඹ වළකි දනත් ඹම් තළනළත්තකුට" කිඹන 

චන දනුට "ඵදු නිරධයඹකුට" කිඹන චන ආතුශත් දරහ 
ංදලෝධනඹ දරහ ිනදඵනහ. ඒක වරි.  

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

"A tax official" කිඹරහ ිනදඵනහ.  

 
ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඉශඟට  98  ගන්ිනදේ (6) න ඊඳ ගන්ිනඹදේ දභදේ 

වන් නහ: 

"දකොභහරිස ජනයහල්යඹහ වියලන්  දම් ගන්ිනඹ ඹටදත් යලදු කයන රද 
ඳළමටභක් ඕනෆභ දේරහක ලිඛිත ංදලෝධනඹ කිමටභ දවෝ දවෝයල 

කිමටභ කයනු රළ යඹ වළකිඹ."   

ගරු බහඳිනතුභනි  ඒ දකොට ඈත් කයන්න ඕනෆ.  ඒදකන් 

දවස දන්දන් දම්කයි. දකොභහරිස ජනයහල්යඹහ ඵදු  
නිරධයඹකුට ඵරඹක් ඳළරුහට ඳසු   ඔහුට ඕනෆභ දරහක 
ඒකහධිඳින සරූඳඹකින් කටයුතු කයරහ ඒ ඳළරූ ඵරඹභ ඈත් 
කයන්න පුළුන්. නතදකොට  දකොභහරිස ජනයහල්යඹහ විතයයි 

දන් ඈිනරි දන්දන්. ඵදු නිරධහරින්දේ යිිනහයලකභ 
ම්පර්ණදඹන් දවෝයල දනහ දන්. නභ නිහ පි කිඹන්දන් 
ඳවත වන් 98 න ගන්ිනදේ (6) න ඊඳ ගන්ිනඹ ඈත් 

කයන දරයි; 

"දකොභහරිස ජනයහල්යඹහ වියලන්  දම් ගන්ිනඹ ඹටදත් යලදු කයන රද 

ඳළමටභක් ඕනෆභ දේරහක ලිඛිත ංදලෝධනඹ කිමටභ දවෝ දවෝයල කිමටභ 

කයනු රළ යඹ වළකිඹ."    

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  ".. until the contrary is proved." කිඹරහ  
ිනදඵන්දන. ආත්ත ලදඹන්භ  තභන් ඳයන යහජකහරිඹ වරිවළටි 
දනොකදශොත් ඒ යහජකහරිදඹන් ඒ නිරධහරිඹහ ඈත් කිමටදම් ඵරඹ 
ඕනෆභ අඹතනඹක ප්රධහනිදඹකුට ිනදඵන්න ඕනෆ. දම්ක 

ඒකහධිඳින ඵරඹක් දනොදයි.  

 
ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු බහඳිනතුභනි  ඵදු නිරධහරිදඹක් ඹම් පුේගරදඹක් 
ම්ඵන්ධදඹන් ඳමටක්ණඹක් ඳත්හ දගන ඹනහඹ කිඹරහ 

හිතමු. ආදරෝයලඹස භවත්තඹහ හදේ දකදනක් ම්ඵන්ධදඹන් 
කිඹරහ පි හිතමු. ඒ නිරධහරිඹහ  ඈතහභ ංක ඒ කටයුත්ත 
කයදගන ඹේදී  දකොභහරිස ජනයහල්යඹහට ඕනෆ නම් ඒ 

නිරධහරිඹහදේ ක්රිඹහලිඹ නතය කයන්න පුළුන්.  

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඒ හදේ දේල් දනදකොට  ඒහ ගළන කටයුතු කයන්න 
ආභිනයඹහ ඈන්නහ; ඉට ඈවත නිරධහරිඹහ ඈන්නහ; 

ඳහර්ලිදම්න්තු ිනදඵනහ; ජනතහ විමුක්ින දඳයමුණත් ඈන්නහ. 

 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

නළවළ   දභතළනදී  ආභිනයඹහට දභොකුත් කයන්න ඵළවළ.  
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ජනතහ විමුක්ින දඳයමුණත් ඈන්නහ. 
 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

නළවළ. නළවළ. ඳට දභොකුත් කයන්න ඵළවළ. නතදකොට ඒක 
දනත් ක්රභඹක්. ඔඵතුභහ දභභ විහදදේදී කිේහ  "ආභිනයඹහට 
ආ්ලි ගවන්න ඵළවළ" කිඹරහ. ඒක දවොයි. 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

දනක් නක   Fundamental Rights case නකක් දහන්නත් 
පුළුන්. ඒ හදේභ  නිරධහරිඹහ යදක් කදශොත් දභතුභහට නළවළ -   
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ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

නිරධහරිඹහ යදක් කදශොත් නයි දන ඕනෆ තයම් විධිවිධහන.  
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

භභ නම් කිඹන්දන්  පි දම් චන ිනඹමු කිඹරහයි. 
 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු බහඳිනතුභනි  දම් චන ිනබ්දඵොත් දන්දන්  ර් 
ඵරධහරිඹහ ඵට දකොභහරිස ජනයහල්යඹහ ඳත් වීභයි.  

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

දම් ඵරඹ දභතළනින් ගත්දතොත් ඉටත් ඩහ වුරක් ආින 

දනහ. ඒ හදේ නිරධහරින් ඈන්නහ නම්  තමුන්නහන්දේරහත්  
පිත් දන්නහ ඒ ඹ ගළන ක්රිඹහත්භක දන වළටි. 

 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු ආභිනතුභනි  ඩුභ තයමින් දම් "ඳළමටභක්" කිඹන නක 

ඕනෆභ දරහක ඈත් කයන්න පුළුන් විධිදේ භිභත ඵරඹක් 
දදන්න නඳහ. ඔඵතුභන්රහ දභළනි ඵරඹක් දකොභහරිස ජනයහල්ට 
දදනහ නම් ඔඵතුභන්රහ වියලන්භ විලහර ළරැේදක් කයනහ.   

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

දභභ දේශීඹ අදහඹම් ඳනත් දකටුම්ඳදත් චන දඹොදහ 
ිනදඵන්දන් දකොභහරිස ජනයහල්යඹහට වුභනහ විධිඹට යින් 
කයන්න පුළුන් න විධිඹට දනොදයි. දභහි වන් කය 

ිනදඵනහ  "..shall be deemed for all purposes to be 
authorised to exercise, perform or discharge that power, duty 
or function until the contrary is proved." කිඹරහ. නිරධහරිඹහ 

කහදේ වරි file නකක් වංගන්න ගිඹහඹ කිඹරහ  ඉට ඈවශ ඈන්න 
පුේගරඹහ  upset  වුණ ඳළිඹටභ ඒ නිරධහරිඹහ ඈත් කයන්න 
ඵළවළ.  

 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ආභිනතුභනි  දභොකක්ද ඔඵතුභහ  දේ තීයණඹ? 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

පි   98 න ගන්ිනදේ (6) න ඊඳ ගන්ිනඹ දම් විධිඹටභ 
ිනඹමු. 

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු ආභිනතුභනි   දඳොදු ඵරඹක් දදනහ දන්. නිදඹෝජය 
දකොභහරිසරුන්ට දකොභහරිසතුභහ වියලන් ඵරඹ ඳයනහ. 

වකහය දකොභහරිසරුන්ට ඵරඹ ඳයනහ.  ඒ ඒ නිරඹට දහශ 
ඵරඹ  ඳයනහ.  ඒක  දඳොදු ඵරඹක්. ඒහ රඵහ ගළමටභ දවෝ 
දනොගළමටභ දඳොදු ක්රිඹහලිඹක්.  

වළඵළයි  ඒදක්දී නිදඹෝජය දකොභහරිසරුන්ට මුළුභනින්භ 

ඳයහ ිනදඵන ඵරඹ තනි දකොභහරිසයදඹකුදගන් නළත  
ඳයහ ගන්නහ නම් තභයි දම් ප්රලසනඹ ඳළන න්න්දන්. ඒ 
කිඹන්දන් නිදඹෝජය දකොභහරිසරු යලඹලු දදනහට ඵරඹ ඳයහ 
ිනදඵනහ. නමුත් නක් දකොභහරිසයදඹකුදගන් ඒ ඵරඹ රඵහ 

ගන්න ඵළවළ. නතළන තභයි ප්රලසනඹ ඳළන න්න්දන්. ය 
නිරධහරිදඹක් ළරැේදක් කයනහ නම්  ඒකට දහශ ක්රිඹහඳටිඳහටිඹ 
ඳනත් දකටුම්ඳදත් දනභ ිනදඵනහ.  

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

යලංවර බහහදන් වන් දරහ ිනදඵන්දන්ත් ඒකයි. දම් 
කහයණඹ ඔඹ කිඹන තයම් ඵඹ දන්න ඕනෆ කහයණඹක් 
දනොදයි.  නඹ යලංවදරන්  වන් කය ිනදඵනහ  

"(6) දම් ඳනදත් ඹම් විධිවිධහනඹක් භ්න් දකොභහරිස 
ජනයහල්යඹහ දත බහය දකොට ආින දවෝ ඳනහ ආින දවෝ ඳයහ 
ආින ඹම් ඵරතර  කහර්ඹ දවෝ කර්තය ක්රිඹහත්භක කයන දවෝ ඈටු 

කයන ඵදු නිරධයඹකු  ඳටවළනිතහඹක් ඔප්පු කයනු රඵන දතක් 
- until proven otherwise - යලඹලු කහර්ඹ වහ නභ ඵරතර  
කහර්ඹ දවෝ කර්තය ක්රිඹහත්භක කිමටභට දවෝ ඈටු කිමටභට ඵරඹ 

ඳයනු රළඵ ආින දරට රකනු රළ යඹ යුතු ඹ"  කිඹරහ.  
 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

යලංවර බහහදන් ඈදිරිඳත් කයනු රඵන ංදලෝධනර 
නදවභ ිනදඵනහ නම්  98(6) ඊඳ ගන්ිනදේ දභදේ වන් 

න්දන් ආයි?  “දකොභහරිස ජනයහල්යඹහ වියලන්  දම් ගන්ිනඹ 
ඹටදත් යලදුකයන රද ඳළමටභක් ඕනෆභ දේරහක.... ” 

 

ගු ඉරළ්ද වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඔඵතුභහ කිඹන්දන් දභොකකින්ද? 

 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

දම් ඳනත් දකටුම්ඳදත් 106ළනි  පිටුදේ ිනදඵන්දන්. 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

පි දම් amendment නක  කිඹන්දන්. ඔඵතුභහ කිඹන්දන් 
ඳනත් දකටුම්ඳදතන්. පි දළන් කිඹන්දන් amendment නක.   

 

ගු ඉරළ්ද වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

Amendmentsර 98 ගන්ිනදේ (6)හි ිනදඵන්දන්. 

 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භභ කිඹව දකොට ංදලෝධනඹ දනහද? 
 

ගු ඉරළ්ද වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඔේ  ංදලෝධනඹ කශහ.  
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ංදලෝධනඹ කශහ. 
 

98ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  
මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

98ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 98, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

99 න ගන්ිනඹට ංදලෝධන ඈදිරිඳත් කිමටභ  ගරු භංගර 
භයවීය භහතයතුභහ. 

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

නතළනදීත් ඳහර්ලස දදදකන්භ ංදලෝධන දීරහ ිනදඵනහ. 

වළඵළයි - 

   
ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

99 න ගන්ිනඹ දනොදයි  ඒ ංදලෝධන දීරහ ිනදඵන්දන් 
100 න ගන්ිනඹට. 

 

99ලන ලග්දිනය.- (මේශීය ආදළයම් දිරිගෆ්දවීමම් 

අරමුද.) 

ரெகம் 99.- (உண்ரட்டெறமந ஊக்குறப்தை 

றறம்.) 

 CLAUSE 99. -  (Inland Revenue Incentive Fund.) 

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

I move,  
 

“In page 95, leave out all words in line 28 and insert: 
 

„(4) The Commissioner-General or any tax official 

specially authorised by him in that behalf, shall administer 

the Fund' "  

 
වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වම්මත විය. 
றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

99 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  
මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

99ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 99, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

100 න ගන්ිනඹට ංදලෝධන ඈදිරිඳත් කිමටභ   ගරු 
භහතයතුභහ.  ඉට භතය ත දඹෝජනහ දදකක් ිනදඵනහ.   

ගු දිම්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 
නෆඟී සිටිමසය. 
ளந்ரர். 

rose. 

 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

The Hon. Minister will read out the Government 

Amendments that and then, you can come out with your 
amendment.   ගරු භහතයතුභහ 100 න ගන්ිනදේ ංදලෝධන 
කිඹන්න. 

 

100ලන ලග්දිනය.- (විහලළවහ යභළලය.) 

ரெகம் 100.- (அந்ங்கத் ன்ம.) 
CLAUSE 100. -  (Confidentiality.) 

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

I move,  
 

(1)  “In page 96, leave out all words in line 8 and insert: 

 

„(a) the employees of the Department and‟ ”  

 

(2)  “In page 96, leave out all words in lines 20 to 22 (both 

inclusive) and insert:  

 

„(e)  the Attorney-General for the purpose of any 

criminal proceedings or civil proceedings where actions 

are instituted by the State or actions filed against the State 

or where the opinion or advice of the Attorney-General has 

been sought in writing by the Department of Inland 

Revenue;' " 
 

වංමෝධනිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වම්මත 
විය. 

றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු දිදන්ස ගුණර්ධන භළිනතුභහ. 

 
ගු දිම්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු බහඳිනතුභනි  භහ ඳවත වන් ංදලෝධනඹ ඈදිරිඳත් 

කයනහ: 

100 ගන්ිනදේ () හි වන් න "සකීඹ කහර්ඹ ඈටු 
කිමටදම් ක්රිඹහලිදඹහි දී  ව නකී කහර්ඹ ඈටු කිමටදම් කහර්ඹ වහ  

දදඳහර්තදම්න්තුදේ ව දර්ගු දදඳහර්තදම්න්තුදේ දනකුත් 
නිදඹෝජිතඹන් ව දේහ නියුක්ිනකඹන්ට;"  ඹන දකොටදේ 
"දනකුත් නිදඹෝජිතඹන් ව" ඹන චන ඈත් කශ යුතුයි කිඹහ 

පි දඹෝජනහ කයනහ. දභොකද  දනකුත් කිේහභ 
දදඳහර්තදම්න්තුදන් පිට.  I think you can agree to that. The 
Department was in agreement. Shall I read it in English?  
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ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Hon.Gunawardena, yes, we have agreed with you and 

it has been removed. Do not go by the Bill. You have to 

look at the Amendments which we have brought in.  
 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු සුනිල් වඳුන්දනත්ින භළිනතුභහ. 
 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු බහඳිනතුභනි  ඳවත වන් ංදලෝධනඹ භහ ඈදිරිඳත් 
කයන්න කළභළිනයි. 

100 න ගන්ිනඹට භහදේ ංදලෝධනඹක් ිනදඵනහ. 108 

පිටුදේ ඳවත වන් දකොට ඈත් කශ යුතුඹ:  

"(අ) දදඳහර්තදම්න්තුදේ ීකක්ණඹ යලදු කිමටදම් ක්රිඹහලිඹක දී ව 

නකී ීකක්ණඹ යලදු කයදගන ඹහදම් කහර්ඹඹ වහ මරය විඹඹ බහය 
භහතයයඹහට " 

ගරු බහඳිනතුභනි  100 න ගන්ිනදේ (1) () හි වන් 

ිනදඵනහ  "ඳවත වන් තළනළත්තන්ට ඳභණක් නභ දතොයතුරු 
නහයණඹ කශ වළකි ඹ" කිඹරහ. දම් කහයණහ නු ගත්දතොත්  
විඹ බහය භහතයයඹහ වළටිඹට මුදල් භහතයයඹහට දම් 

දතොයතුරු රඵහ ගන්න පුළුන්කභ ිනදඵනහ. භභ දම් කිඹන්දන් 
භංගර භයවීය භහතයතුභහ කිඹරහ දනොදයි. විඹ බහය මුදල් 
භහතයයඹහට. නතදකොට ඒ මුදල් භහතයයඹහට තභන්ට 

නදිරිහදී කණ්ඩහඹභක දවෝ තභන්දේ දනත් ඳහර්ලසඹක ඵදු 
files රඵහ ගන්න පුළුන්. නතදකොට විෘත ඵදු ප්රකහල කයන 
ඕනෆභ දඹකුට දම් ඳනත නු මුදල් භහතයයඹහ දම් 
දතොයතුරු රඵහගළමටභ පිළිඵ ගළටලුක් ඳළන න්නහ. විඹ බහය 

භහතයයඹහ දතොයතුරු රඵහ ගළමටදම් ක්රිඹහලිඹ කිඹන 
කටයුත්දත් දී දම් දතොයතුරු රඵහ ගළමටභට ඈඩ තළබීභ ගළටලු 
වගතයි.  

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

වළඵළයි  ගරු භන්ත්රීතුභහ භභ හිතන්දන් ඒ ම්ඵන්ධදඹන් 
දරේසසහධිකයණඹ ඈදිරිඹට කිහිඳ දදදනක් ගිඹහ. දභභ 100 න 
ගන්ිනඹ දරේසසහධිකයණදේ තීයණඹ නු ංදලෝධනඹ කයරහ 

ිනදඵනහ. ඒ ධිකයණඹ කිඹපු විධිඹටයි දම් ගන්ිනඹ 
ංදලෝධනඹ කදශේ.  

 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු ආභිනතුභනි  මීට කලින් කියලදු ඵදු ඳනතක  දේශීඹ 

අදහඹම් ඳනතක විඹ බහය භහතයයඹහ වළටිඹට මුදල් 
ආභිනයඹහට ඵදු file නකක දතොයතුරු රඵහ ගන්න ඈඩක් ිනබුදණ් 
නළවළ.  
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔඵතුභහ කිඹපු තර්කඹ ඈදිරිඳත් කයරහ කීඳ දදදනක්භ 

දරේසසහධිකයණඹ ඈදිරිඹට ගිඹහ. නමුත් හනදේ දී පි 
දරේසසහධිකයණදේ තීන්දුට නුකරයි දම් කෆල්ර 
ම්පර්ණදඹන් - 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

නළවළ. දරේසසහධිකයණදඹන් දම් ගළන තීන්දුක් කිේදේ 
නළවළ. 

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

දරේසසහධිකයණ තීන්දුදේ ිනදඵනහ. 

 
ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

දරේසසහධිකයණදඹන් කිඹනහද  දම්කභ ිනඹන්න කිඹරහ. 

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔේ. දම් ංදලෝධනඹ ිනදඵන්දන් දරේසසහධිකයණදේ තීන්දු 
නුයි. දභොකද  දනක් ඒහ ඒදගොල්රන් reject කශහ. 

 
ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

දරේසසහධිකයණදඹන් දම් තීයණඹ ගත්තහද නළේද කිඹන නක 
ඳට දහශ නළවළ.  

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඊහවි තීන්දුදේ තත් නකක් ිනදඵනහ  "ආභිනයඹහට 
ීකක්ණඹ කිමටභට ඵරඹ ිනබුණත්  191 න ගන්ිනඹ නු 

දභභ දතොයතුරු ළරැදි දර ඳහවිඡාචි කදශොත් රුපිඹල් 
මිලිඹනඹකට දනොඩු දඩඹක් දවෝ යකට දනොඩු යලය දඬුභක් 
නිඹභ නහ"ඹ කිඹරහ. 

 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

දවොයි  දඵොදවොභ සතුිනයි.  100 න ගන්ිනඹට ගරු 
ආභිනතුභහදේ දඹෝජනහ නු නකඟද?  

 
ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු බහඳිනතුභනි  100 න ගන්ිනඹට තත් 

ංදලෝධනඹක් ඈදිරිඳත් කයන්න ිනදඵනහ. 

 
ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

100 න ගන්ිනඹට තත් ං දලෝධනඹක් ඈදිරිඳත් කයන්න 
ිනදඵනහද? 

 
ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

100.  (1) (ඇ) ඹන්නට ංදලෝධනඹක් ඈදිරිඳත් කයන්න 
ිනදඵනහ. 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

100 න ගන්ිනඹට දහශ ං දලෝධන ඔක්දකොභ ඳ ඈදිරිඳත් 
කශහ. 
 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

100.  (1) (ඇ) ඹන්නට ංදලෝධනඹක් ඈදිරිඳත් කයන්න 

ිනදඵනහ. 

ගරු බහඳිනතුභනි  භහ ඳවත වන් ංදලෝධනඹ ඈදිරිඳත් 
කයනහ:  

"108 න පිටුදේ  8 ව 9 දප්ළි ඈත් කයන්න:- 

'ඹම් නිලසචිත ධිකහරිඹක් භඟ ආතුශත් ව ජහතයන්තය 
ගිවිසුභකට නුකර විදේල යටක ඵදු ධිකහමටන්ට;' " 

විදේල යටක ඵදු ධිකහරිඹකට දප් ඵදු දතොයතුරු රඵහ 
දදන්න ඈඩක් දදනහ. ජහතයන්තය මරය යමුදර දභදවභ කිේහද 
කිඹරහ භහ දන්දන් නළවළ. දප් භහගභක දන්න පුළුන්; දප් 

යහඳහයර දන්න පුළුන්  ඵදු දතොයතුරු දභොකටද විදේල ඵදු 
ධිකහරිඹකට දදන්දන්? දම් දතොයතුරු ඈල්රන නක වරි. ඔඵතුභහ 
කලින් කිේහ  රුපිඹල් මිලිඹනඹක් දඩ ගවන්නයි  වුරුේදක් හිදර් 

දභන්නයි පුළුන් කිඹරහ 191 න ගන්ිනදේද දකොදවේද 
ිනදඵනහ කිඹහ. පිට යටක ඵදු ධිකහරිඹක් දම් දතොයතුරු ළරැදි 
විධිඹට ඳහවිඡාචි කදශොත් පි ඒදගොල්රන් දගනළල්රහ හිදර් 

දභනහද? පි ඒදගොල්රන්ට දඩඹක් ගවනහද? ඒ නිහ 
කරුණහකයරහ - 

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  ඹම්කියල දඵෝධතහ ගිවිසුභක් -agreement 
නකක්- ිනදඵන යටලින් තභයි ඒ ප්රලසනඹ ආින න්දන්. 

 
ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
නදවභ නකක් දම්දක් නළවළ. 

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

දභොකද  දළනටභත් දම් අකහයඹට දතොයතුරු හුභහරු කිමටභක් 
යලදු නහ. ආත්ත ලදඹන්භ -දම් දභොදවොදත්දී වුණත්- දප් දම් 

ඳමටක්ණරදී  වුණත් විදේල යටලින් ඊදවු රඵහ ගන්න ඳට යලදු 
දරහ ිනදඵනහ. රංකහදන් දවොයකම් කයපු දකෝටි - ප්රදකෝටි 
ගණනක මුදල් ද විදේල යටර වංගරහ ිනදඵනහ. ඒ නිහ ඳට 
ඒ යටල්ලිනුත් දම් හදේභ දතොයතුරු රඵහ ගන්න සථහන් 

රළදඵනහ.  

 
ගු ක්හම්ද කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඳට ඒ යටලින් ළඩිපුය දතොයතුරු ඕනෆ. 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඒ ගන්ිනඹ භහ හිතන්දන් නදවභභ ිනදඵන්න ඕනෆ. 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ප්රලසනඹ ිනදඵන්දන් දම්කයි. 
 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

Do you want to go ahead with this or- 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

දප් භන්ත්රීතුභහ දවස ඈදිරිඳත් කශහට ඳසදේ - 

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

"ඹම් නිලසචිත ධිකහරිඹක් භඟ ආතුශත් ව ජහතයන්තය 

ගිවිසුභකට නුකර විදේල යටක ඵදු ධිකහමටන්ට" කිඹහ තභයි 
100 න ගන්ිනදේ (1) (ඇ) ඹටදත් ිනදඵන්දන්. ඔඵතුභහ කිඹන 
අකහයඹට නිලසචිත කිමටභකට රක් කයරහ ිනදඵනහ නම් ප්රලසනඹක් 
නළවළ. නදවභ කයරහ නළවළ දන්. දම්ක විෘත කයරහ ිනදඵන්දන්. 

පි ගිවිසුභකට නශළඹිරහ ිනදඵනහ  ඒ යදට් ඹම් නඩු 
කටයුත්තකදි දවෝ දනත් ඳමටක්ණඹකට දවෝ ලය න 
දතොයතුරු ඳ රඵහ දදන්න ඵළඳී හිටිනහ කිඹරහ.  කයක්ද කිඹන 

නක දනොදයි.  පි විෘත කයරහ ිනදඵනහ.  ඒ නිහ කුභක් 
ඈල්ලුත්  පි දදන්න ඕනෆ. 

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

නළවළ  නළවළ. නදවභ නළවළ. 

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දම්දක් සීභහන් වදරහ නළවළ දන්. නදවනම් ඔඵතුභහ දම්දක් 
සීභහන් වදන්න ඕනෆ  දභන්න දම් සීභහරට ඹටත් තභයි - 

       

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

No. It states, "in accordance with an international 

agreement" ඈල්රන වළභ නකක්භ දදන්න ඳ ඵළඳිරහ ඵළවළ.  

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දභතළන ිනදඵන්දන් "ඹම් නිලසචිත ධිකහරිඹක් භඟ ආතුශත් 
ව ජහතයන්තය ගිවිසුභකට නුකර විදදස යටක ඵදු ධිකහමටන්ට" 
කිඹහයි. ඒ නු පි ගිවිසුභකට නශළඹී ිනදඵනහ නම්   ඔඵතුභහ 

කිඹන ඳරිදි ඒ යදට් යලදු න ඳමටක්ණඹක දී දවෝ ඒ යදට් 
ඊහවිඹක් වියලන් කයන  විභසීභක දී දවෝ පි  කරුණු ඈදිරිඳත් 
කයන නක ප්රලසනඹක් නළවළ. වළඵළයි  දම්දක් සීභහ කිමටභකට රක් 

කයරහ නළවළ. 

 

ගු ඉරළ්ද වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

Agreement කිඹන නක - 
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ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නක නක agreements ිනදඵනහ. 

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  agreements නු ඒක තභයි සීභහ. 

Agreement නකට නුකර තභයි -  

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

Agreementsරට නු ඳ දදශ ගිවිසුම්රට ඹනහ; 
විවිධ දේල්රට ඹනහ. නදවභ දනොදයි. 

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Double taxation කිඹරහ ිනදඵනහ. විවිධහකහයදේ ගිවිසුම් 
ිනදඵනහ. 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒහට දන් ඳ ඹන්දන්. ඒක දනයි. 
 

නමුත් භභ කිඹන්දන් දභඹයි  හධහයණ ගත්දතොත් 
දභදවභයි. විදේශීඹ යටක භහගභක් දප් යටට අදඹෝජනඹක් 

කිමටභ වහ නනහ කිඹරහ හිතමු. ඒ අදඹෝජනඹ කයන 
ක්දේත්රඹටභ දහශ දප් යදට් යහඳහරිකඹන් ඈන්නහ. පි 
හිතමු  දප් යදට්  යසකට් කර්භහන්ත තුනක් ිනදඵනහ කිඹරහ. 

කවුරුන් දවෝ  යසකට් කර්භහන්තඹක් වහ දප් යටට නන්න 
වදනහ කිඹරහ හිතමු. පි  දප් යදට්  යසකට් 
කර්භහන්තකරුන්දේ දතොයතුරු නභ  යසකට් 
කර්භහන්තකරුන්ට රළදඵනහ. 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

නළවළ. කදහත් නදවභ දදන්දන් නළවළ.  

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දම් ගන්ිනඹ නු ඒ වළකිඹහ ිනදඵනහ. නභ නිහ ඔඵතුභහ 
දම්දක් සීභහන් වදන්නට ඕනෆ.  

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ජහතයන්තයඹට  යටකට නදවභ ඈල්රන්න ඵළවළ.  

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගිවිසුභකට නශළඹිඹ වළකි සීභහන් දම්දක් වන් කයරහ 
නළවළ.  

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Agreement නකක ඒහ ගළන ිනදඵනහ  ගරු භන්ත්රීතුභහ. නභ 
නිහ පි ඉශඟ ගන්ිනඹට ඹමු  දම් ගන්ිනඹ දම් විධි ඹට 
ිනදඵන්නට රිමු.  

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

පි ඒකට නකඟ නළවළ. 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

පි ඔඵතුභහට විනක දන්නම්  රංකහදේ කියලභ 
 යසනසකහයදඹකුදේ දතොයතුරු  පිට යටට දදන්න ඈඩ ිනඹන්දන් 
නළවළයි කිඹරහ.  

 

ගු ම්දත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
පුයළයලදඹකුටත් දදන්න ඵළවළ. 

 
ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

There is a point of Order being raised by the Hon. 

Bandula Gunawardane. 
 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු බහඳිනතුභනි   දභභ ගන්ිනදේභ (ඈ) දකොට පිළිඵ 
ගරු ආභිනතුභහදේ ධහනඹ දඹොමු කිමටභට කළභිනයි. 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Is that Clause 100 (e), which states, "the Attorney-

General for the purpose any ...."? 

 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Yes. 

ගරු බහඳිනතුභනි භභ ඳවත වන් ංදලෝධනඹ ඈදිරිඳත් 
කයනහ: 

 
"108 න පිටුදේ  100 (1) (ඈ) ගන්ිනඹ (108 න පිටුදේ 10 යලට 12 

දක්හ දප්ළි) ඈත් දකොට ඒ දනුට ඳවත වන් 
ංදලෝධනඹ අදේල කයන්න:- 

 

'යජඹ වියලන් දවෝ යජඹට නදයහි ඳයන රද ඹම් ඳයහධ දවෝ 
යලවිල් මටින කෘතය වහ දවෝ දේශීඹ අදහඹම් දදඳහර්තදම්න්තු 
වියලන් ලිඛිත මටිනඳිනයඹහදේ භතඹ දවෝ ඊඳදේලඹ විභහ යලටි 
සථහක දී මටිනඳිනයඹහ ට;' " 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

 දභොකද  යජදේ කටයුත්තක් ම්ඵන්ධදඹන් න දදඹකට 
ඳභණයි මටිනඳිනයඹහදගන් දම් ඊඳදේලඹ රඵහ යලටිඹ යුත්දත්. 
"දනක් ඕනෆභ දදඹකට මටිනඳිනයඹහදේ" කිඹන නක හධහයණ 

දන්දන් නළවළයි කිඹන නක තභයි ඵදු විදලේඥඹන්දේ භතඹ 
න්දන්. නභ නිහ ඔඵතුභහට පුළුන් නම් "යජඹට ලය විට" 
කිඹන චන ටික ආතුශත් කිමටභ පිළිගන්න.  

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

පි ඈදිරිඳත් කශ ංදලෝධනඹ දළනට පිළිදගන  දම් පිළිඵ 
ඳසු රකහ ඵරමු. 
 

100ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  
මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

100ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 100, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

101 ලන ලග්දිනය  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  මක  වක් ශෆටිය  
ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

101ஆம் ரெகம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause  101 ordered to stand part of the Bill. 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

දළන් 100 න ගන්ිනඹ ංදලෝධනඹ කශහ. 100 න 
ගන්ිනඹ ව 101 න ගන්ිනඹ දළන් ම්භත කශහ. 

 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

102 න ගන්ිනඹට ංදලෝධන ඈදිරිඳත් කිමටභට ගරු නම්.ඒ. 

සුභන්ිනයන් භන්ත්රීතුභහ. Do you want to move your 
Amendments first, Hon. Minister? 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

No, I do not have Amendments for that Clause, Sir. 
 

102 ලන ලග්දිනය.- (ලියළඳදිංිකය.) 
ரெகம் 102.- (தறவு.) 

CLAUSE 102. - (Registration.) 

 

ගු එම්.ඒ. සුම්දිනර්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran) 

Sir, there is a Sub-clause to be added after Clause 102 

(1).  I move,  
 

"In page 98, immediately after line 12, insert:   
 

“Every person who reaches the age of 18 

years, within one year, shall register with the 

Commissioner-General on or before 31st day of 

March of the following year.” 
 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Do you accept that amendment, Hon. Minister? 

ගු එම්.ඒ. සුම්දිනර්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

This is being moved by the Committee on Public 
Finance following up on the Minister of Finance‟s 

statement. After introducing this Bill, all persons over the 

age of 18 years, will be registered as for - 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

That is one of our future plans to be announced. 
 

ගු එම්.ඒ. සුම්දිනර්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

So, I am moving that - 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

We will not accept it for the moment, Hon. Member. 
But, we will certainly like to discuss it further with the 

Members of the Committee on Public Finance.  
 

වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  නිහප්රභ 
විය. 

றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு றரகரறக்கப்தட்டது. 

Amendment put, and negatived. 
 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු සුනිල් වඳුන්දනත්ින භන්ත්රීතුභහ  ංදලෝධන ඈදිරිඳත් 
කිමටභ. 

 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු බහඳිනතුභනි  භභ ඳවත වන් ංදලෝධනඹ ඈදිරිඳත් 
කයනහ: 

 

"110 පිටුදේ 14 15 16 දප්ළිර ඳවත වන් 102 (3) ඊඳ ගන්ිනඹ 
ඈත් කශ යුතුඹ:  

 

 “(3) භහතයයඹහ වියලන්  දකොභහරිස ජනයහල්යඹහදේ 
කළභළත්ත ආින  දම් ගන්ිනඹ ඹටදත් ලිඹහඳදිංචි වීභ වහ 
ිනදර්ක තළනළත්තන් ඳන්ින නිලසචිත වන් කයනු රළ යඹ 
වළකි ඹ." 

ගරු බහඳිනතුභනි  දම්කට දවේතු තභයි දම් ිනදඵන්දන්. ඵදු 
දගවීභ වහ ඵදු දගන්නහ වඳුනහ ගළමටදම් ංකඹක් හිත ලිඹහ 
ඳදිංචි කිමටභ. දභතළනදී ලිඹහ ඳදිංචි කයන විට ිනදර්ක 
තළනළත්තන් ඳන්ින වළටිඹට ලිඹහ ඳදිංචි කශ වළකියි. ඳන්ින කිඹන 
නදකන්ට ඔඵතුභන්රහ දවස කයන්දන් "additional classes" 
කිඹන නක. නතදකොට භහතයයඹහට ක්දේත්ර වළටිඹටභ  
කෘ කකහර්මික ක්දේත්රඹ දන්න පුළුන්  කර්භහන්ත ක්දේත්රඹ 
දන්න පුළුන්  විලසවිදයහර ිකයදඹෝ වළටිඹට දන්න පුළුන්  
අචහර්ඹරුන් වළටිඹට දන්න පුළුන් ලිඹහ ඳදිංචිඹට පිරිස නම් 
කයන්නට පුළුන් වළකිඹහක්  දම්දකන් රළදඵනහ. "ඳන්ින" 
කිඹන නදක් නිලසචිත විග්රව කිමටභකුත් නළවළ. නතදකොට "ඳන්ින" 
කිඹරහ නම් කයන ඕනෆභ කණ්ඩහඹභක් ඵදු වහ ලිඹහ ඳදිංචි කශ 
යුතුයි කිඹරහ නම් කිමටදම් වළකිඹහක් ිනදඵනහ. දඵොදවොභ 
විෘත යදට් ඕනෆභ දකදනක් ඵදුරට දහශ කිමටදම් වළකිඹහක් 
දම් නිහ ආින කයනහ.  
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ගරු බහඳිනතුභනි  නභ නිහ භහතයයඹහ වියලන් නිලසචිත 

පිරික් නම් කිමටභ ලිඹහ ඳදිංචිඹ වහ දනොගළශදඳනහ කිඹන 
ඳදනභ පි විලසහ කයනහ. නභ නිහ නභ ගන්ිනඹ ඈත් 
කයන්න කිඹරහ ඈල්රහ යලටිනහ. 

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

No, we cannot accept it at the moment.  
 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Okay.  
 

වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  නිහප්රභ 
විය. 

றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு றரகரறக்கப்தட்டது. 

Amendment put, and negatived. 

 

102ලන ලග්දිනය  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  මක  වක් ශෆටිය  
ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

102ஆம் ரெகம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause  102 ordered to stand part of the Bill. 
 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

103 න ගන්ිනඹ ංදලෝධන ඈදිරිඳත් කිමටභ  ගරු 

ආභිනතුභහ. 
 

103 ලන ලග්දිනය.- (බදු මගල්දනළ ශඳුනළගෆනීමම් 
අංකය.) 

ரெகம் 103.- (ரறதெலுத்துர் இணங்கரல் 

இனக்கங்கள். )  
CLAUSE 103. - (Taxpayer identification numbers.) 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  
 

"In page 99, leave out all words in line 21 and insert:   
 

‘TIN number on returns and correspondence 

with the’ . ” 
 

වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වම්මත විය. 

றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
103 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  

මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
103ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 103, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
104 වශ 105 ලග්දින ඳනත් මකටුම්ඳමතහි මක  වක් ශෆටිය  

ිනබිය යුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 
104ஆம், 105ஆம் ரெகங்கள் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 104 and 105 ordered to stand part of the Bill. 

106 ලන ලග්දිනය.- (මඳ දු ීමින නියමයක් ඉලත් 
කර ගෆනීම.) 

ரெகம் 106.- (எத தகறங்க றறப்மத 

லபப்தததல். )  
CLAUSE 106. - (Withdrawal of a public ruling.) 

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  
 

(1) "In page 100, leave out all words in lines 30 and 31and 

insert:   
 

„shall have effect from the date specified in the notice 

of withdrawal.' ; "  
  

(2) "In page101, leave out all words in lines 1 to 3 (both 

inclusive). ' . ” 

 
වංමෝධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වම්මත විය. 
றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
106 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  

මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
106ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 106, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

107 සි  121 මතක්  ලග්දින ඳනත් මකටුම්ඳමතහි මක  වක් 
ශෆටිය  ිනබිය යුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 

107ஆம் ரெகத்றலிதந்து 121ஆம் ரெகம் ம ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 107 to 121 ordered to stand part of the Bill. 
 

 

122 ලන ලග්දිනය.- (මත රතුු  ලත්කම් ශළ 
ඉඩම්ල  ප්රමේය.) 

ரெகம் 122.- (கல் தெரத்துக்கள் ற்தம் 

கரறக்கரண அணுக்கம்.) 
           CLAUSE 122.- (Access to information, assets and land.) 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  
 

(1) “In page112, leave out all words in lines 14 to 

22 (both inclusive).' ; " 

 

(2) "In page112, leave out all words in line 32 and 

insert: 
 

„authorised officer.‟ . ” 

 
වංමෝධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වම්මත විය. 
றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

122 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  
මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

122ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause  122 , as amended, ordered to stand part of the Bill. 

1441 1442 



ඳහර්ලිදම්න්තු 

123 ලන ලග්දිනය.- (මත රතුු බළ ගෆනීම වශළ 

දෆ්දවීම.) 
ரெகம் 123.- (கமனப் தததற்கரண 

அநறறத்ல்.) 
CLAUSE 123.- (Notice to obtain information.) 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  
 

(1) “In page 114, leave out all words in lines 5 to 7 (both 

inclusive) and insert:  
 

„(1) For the purpose of this Act, the Assistant 

Commissioner may require from the tax payer or 

the Commissioner may require from any other 

person, by giving reasonable notice in writing:'; "  
 

(2) “In page 114, leave out all words in line 20 and insert: 
 

„the Commissioner may require any bank:‟ ; "  
 

(3) “In page 114, leave out all words in line 21 and insert: 
 

„(a) to furnish to the Commissioner details of ‟; "  
 

(4) “In page 114, leave out all words in lines 25 and 26 and 

insert: 
  

„(b) to permit the Commissioner or Assistant 

Commissioner to inspect the records of the bank 

with‟; " 
 

(5) “In page 114, leave out all words in line 32 and insert: 
 

„of a bank before the Commissioner to give‟; " 
 

(6) “In page 115, leave out all words in line 6 and insert: 
 

„the giving of evidence to the Commissioner or 

Assistant Commissioner in - ‟; " 
 

(7) “In page 115, leave out all words in line 13 and insert: 
 

“(4) The Commissioner or Assistant Commissioner' . " 

 

වංමෝධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වම්මත විය. 

றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

123 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  
මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

123ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause  123, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

124 වශ 125 ලග්දින ඳනත් මකටුම්ඳමතහි මක  වක් ශෆටිය  
ිනබිය යුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 

124ஆம், 125ஆம் ரெகங்கள் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 124 and 125 ordered to stand part of the Bill. 

 
126 ලන ලග්දිනය.- (බදු ලළර්තළ) 

ரெகம் 126.- (ரற றதத்றட்டுகள்.) 
                 CLAUSE 126. - (Tax Returns.) 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  

(1) “In page 119, leave out all words in line 4 and insert: 
 

„this Act shall furnish to the Assistant Commissioner 

in‟; " 
 

(2) “In page 119, leave out all words in line 15 and insert: 
 

„(3) An Assistant Commissioner shall not be bound by 

a‟; " 
 

(3) “In page 119, leave out all words in line 17 and insert: 
 

„tax payer and the Assistant Commissioner may 

determine a‟; " 
 

(4) “In page 119, leave out all words in line19 and insert: 
 

„available to the Assistant Commissioner.‟ ; " 
 

(5) "In page 119, leave out all words in line 27 and insert:  
 

„(6) An Assistant Commissioner may, by notice in 

writing,‟; " 
 

(6) "In page 119, leave out all words in line 30 and insert:  
 

„returns for a tax period as the Assistant 

Commissioner requires,‟ . ” 

 
වංමෝධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වම්මත විය. 
றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
Amendments put, and agreed to. 
 
126 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  

මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
126ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 126 , as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

127 සි  129 මතක්  ලග්දින ඳනත් මකටුම්ඳමතහි මක  වක් 
ශෆටිය  ිනබිය යුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 

127ஆம் ரெகத்றலிதந்து 129ஆம் ரெகம் ம ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses  127 to 129 ordered to stand part of the Bill. 

 
ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

130 න ගන්ිනඹ ංදලෝධන ඈදිරිඳත් කිමටභ  ගරු සුනිල් 
වඳුන්දනත්ින භළිනතුභහ. 

 
130 ලන ලග්දිනය.- (ලළර්තළ මග නු කිීමම වශළ 

ලන කළය දීර්ඝ කිීමම) 
ரெகம் 130.- (றதத்றட்டுக்கமபக் 

மகரப்தறடுற்கரண கரனலடிப்தை. )  
CLAUSE 130.- (Extension of time to file returns.) 

 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු බහඳිනතුභනි  "හර්තහ දගොනු කිමටභ වහ න කහරඹ 
දීර්ඝ කිමටභ" ඹන්නට දහශ ංදලෝධනඹක් ිනදඵන්දන්.  

ගරු බහඳිනතුභනි  භභ ඳවත වන් 130(1) ඊඳ ගන්ිනඹ 
ඈත් කශ යුතු ඹයි දඹෝජනහ කයනහ:  

" 'අදහඹම් ඵදු හර්තහ දගොනුකිමටභට නිඹභ කයන රද ඵදු දගන්නහ දවෝ 

දනත් තළනළත්තකු කහරඹ දීර්ඝ කිමටභට  නිඹමිත දිනඹට දඳය ඹදුම් 
කයන සථහක  දකොභහරිස ජනයහල්යඹහ වියලන්  ඵදු හර්තහ 

දගොනුකිමටභ වහ නිඹභ කයන රද කහරසීභහ දීර්ඝ කශ වළකි ඹ.' " 
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[ගරු භංගර භයවීය භවතහ] 
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දභයින් අදහඹම් ඵදු හර්තහ දගොනුකයන දකදනකුට 

දකොභහරිස ජනයහල්යඹහදේ භිභතඹ ඳරිදි කහරඹ දීර්ඝ කිමටදම් 
ඈඩකඩ රඵහ දදනහ. නතදකොට ඒක දඳෞේගලික ක්රිඹහලිඹක් 
ඵට ඳත් දනහ  අදහඹම් ඵදු ලිපි දගොනුගත කයන්නහ ව 
ජනයහල්යඹහ තය. ඒක ිනලඹ දඳෞේගලික ක්රිඹහලිඹක්. භවය 

විට ල්රස ගන්නහ දකොභහරිසයදඹකු යලටිදඹොත්  ඔහුට පුළුන් 
ඔහුදේ කළභළත්තට කහරඹ දීර්ඝ කිමටභ දවෝ දනොකිමටභ තීයණඹ 
කයන්න.  

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

අඹතන ප්රධහනිඹහට ඵරතර රඵහ දීභ ගළන ඔඵතුභහ දගොඩක් 
කළභළිනයි හදේ.  

 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

නඹහට විතයක් ඵරතර රඵහ දදන නක තභයි ප්රලසනඹ. 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

අඹතන ප්රධහනිඹහ වළටිඹට ඒක පි දදන්න ඕනෆ. නමුත් 
assessment dates ඒහ දම්හ දනස කිමටදම් යිිනඹක් නඹහට 

නළවළ.  
 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

දම්දක් ිනදඵනහ. දගොනු කිමටදම් කහරඹ දීර්ඝ කිමටභ.   

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

දීර්ඝ කයන්න කිඹනහ?  

 
ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

දීර්ඝ කයන කහරඹ- 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

භභ හිතන විධිඹට දම් ංදලෝධනඹ පිළිගන්න ඵළවළ.  

 
වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  නිහප්රභ 

විය. 
றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு றரகரறக்கப்தட்டது. 

Amendment put, and negatived. 
 

130ලන ලග්දිනය ඳනත් මකටුම්ඳමතහි මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය 
යුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 

130ஆம் ரெகம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 130 ordered to stand part of the Bill. 
 

131 වශ 132ලන  ලග්දින ඳනත් මකටුම්ඳමතහි මක  වක් 
ශෆටිය  ිනබිය යුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 

131ஆம், 132ஆம் ரெகங்கள் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 131 and 132 ordered to stand part of the Bill. 

133 ලන ලග්දිනය.- (ඳෆශෆර ශරින ද 
තක්මවේු කිීමම්) 

ரெகம் 133.- (தெலுத்த் நற ரற றப்தேடுகள். )  
CLAUSE 133.- (Default assessments.) 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  
 

(1) "In page 121, leave out all the words in lines 23 and 24 and 

insert:  

'for a tax period as required under this Act, the 

Assistant Commissioner may, based on such evidence as 

may be available' " 
 

(2) "In page 121, leave out all the words in line 29 and insert: 
 

'(2) The Assistant Commissioner shall serve a 

taxpayer' " 
 

(3) "In page 122, leave out all the words in line 24 and insert: 
 

'period shall not be a self-assessment return.' " 

 
වංමෝධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වම්මත විය. 
றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

133ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  
මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

133ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause  133, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
134 ලන ලග්දිනය.- (මඳර තක්මවේු) 

ரெகம் 134.- (தொற்கூட்டி ரற றப்தேடுகள். )  

CLAUSE 134.- (Advance assessments.) 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  
 

(1) "In page 122,  leave out all the words in lines 25 and 26 and 

insert: 
 

'134. (1) Subject to subsection (2), the Assistant 

Commissioner may, based on such evidence as may be 

available' " 
 

(2) "In page 122, leave out all the words in line 29 and insert: 
 

'tax payer for a tax period.' " 
 

(3)“In page 123, leave out all words in line 11 and insert:  
 

'(4) The Assistant Commissioner shall serve a 

taxpayer' " 
 

(4)“In page 123, leave out all words in line 22 and insert:  
 

'(5) The Assistant Commissioner may specify in a 

notice' " 

 
වංමෝධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වම්මත විය. 
றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

134ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  
මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

134ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 134, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

135න ගන්ිනඹ.  ංදලෝධන ඈදිරිඳත් කිමටභට ගරු ඵන්දුර 

ගුණර්ධන භළිනතුභහ.  

 
ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
142න පිටුදේ 135 (5) ඊඳ ගන්ිනදේ 6 න දේදඹ ඈත් 

දකොට- 

 
ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

135 ගන්ිනඹට ංදලෝධන ගරු භහතයතුභහ ඈදිරිඳත් 
කයන්න. 

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

පි නතළනට අදේ නළවළ දන්. 

 
ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ආභිනතුභහ ංදලෝධන ඈදිරිඳත් කයන්න.  

 

135ලන ලග්දිනය.- (වංමෝත ත මශෝ අිනමර්ක 

තක්මවේු) 
ரெகம் 135.- (றதத்ப்தட்ட அல்னது மனறக ரற 

றப்தேடுகள்.) 
CLAUSE 135.- (Amended or additional assessments.) 

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 
 

(1)“In page 124, leave out all words in lines 7 and 8 and insert: 
 

'135. (1) Subject to this section, the Assistant 

Commissioner may amend a tax assessment (referred to in 

this' "         
 

(2) “In page 124, leave out all words in line 21 and insert:                                                                                                                                                                                                                                                   
 

'(2) Subject to subsection (3), the Assistant 

Commissioner' " 
 

(3) “In page 124, leave out all words in line 25 and insert:                                                                                                                                                                                                                                                        
 

'(b) in any other case, within thirty months of:' " 
 

(4) “In page 124, leave out all words in line 30 and insert:                                                                                                                                                                                                                                                    
 

'the Assistant Commissioner served notice of' "  

(5) “In page 125, leave out all words in lines 1 to 3 (both 

inclusive) and insert:   
 

'(3) Subject to subsection (4), where the Assistant 

Commissioner  has served a notice of an amended 

assessment on a taxpayer under subsection (1), the 

Assistant Commissioner' " 
 

(6) “In page 125, leave out all words in line 11 and insert:   
 

'Assistant Commissioner served  notice of the' "  
 

(7) “In page 125, leave out all words in line 13 and insert:   
 

'(b) one year after the Assistant Commissioner  has 

served' " 
 

(8) “In page 125, leave out all words in line 16 and insert:   
 

'applies, the Assistant Commissioner  is restricted to 

amending' " 
 

(9) “In page 125, leave out all words in lines 19 and 20 and 

insert: 
 

'(5)Where the Assistant Commissioner has made an 

amended or' " 
 

(10) “In page 125, leave out all words in line 26 and insert:   
 

'(b) the amount of tax assessed and the basis upon 

which the amended or additional assessment has been 

made;' " 
 

(11) “In page 126, leave out all words in line 11 and insert:   
  

'remain payable based on the original due date.' "  

 
වංමෝධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වම්මත විය. 
றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භළිනතුභහ. 

 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු බහඳිනතුභනි  දගවීදම් හර්තහක් ප්රිනක්දේඳ කශහභ  
ප්රිනක්දේඳ කිමටභට දවේතු දළන ගළමටදම් යිිනඹ ඵදු දගන්නකුට 
ිනදඵනහ. දභහි 6 න ඊඳ ගන්ිනදේ  නකී ංදලෝධිත දවෝ 
ිනදර්ක තක්දේරු කස කය ආත්දත් ඵදු දගන්නහ වියලන් නභ 
තක්දේරු ර්ඹට ඈදිරිඳත් කය ආින අදහඹම් හර්තහ 
දනොපිළිගළමටභ භත න සථහක ඵදු දගන්නහ වියලන් ඈදිරිඳත් 
කය ආින හර්තහ දනොපිළිගළමටභට දවේතු ව කරුණු  දළන ගන්න 
නඹහට යිිනඹක් ිනදඵනහ ගරු බහඳිනතුභනි. ඒ නිහ  6 න ඊඳ 
ගන්ිනඹ ඒ ක්රභඹට ංදලෝධනඹ කයන්න කිඹහ ඵදු දගන්නන් 
දනුදන් පි ඈල්රහ යලටිනහ. දභොකද  දවේතු දළන ගත්දතොත් 
තභයි නභ දවේතු භත භිඹහචනඹක් කයන්න ඳවසු දන්දන්. 
ඒක ඵදු දගන්දනකුදේ ිනදඵන යිිනඹ. දනත් නඩු 
කටයුත්තක වුණත්  යජදේ දේකදඹකුදේ වුණත්  ඒ නිහ ඒකට 
ඈඩ දදන්න ඕනෆඹ කිඹහ භහ හිතනහ. ඒක මුදල්රට ඵරඳහන 
ප්රලසනඹකුත් දනොදයි.  

 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ඒක නතුභහ ඈදිරිඳත් කයරහ ිනබුදණ් නළවළ. ගරු ආභිනතුභනි  
දභොකක්ද ඔඵතුභහදේ තීයණඹ? ඳළවළදිලි කිමටභක්  ගරු දිදන්ස 

ගුණර්ධන භළිනතුභහ. 

1447 1448 

[ගරු භංගර භයවීය භවතහ] 



2017 ළප්තළම්ඵර්  07  

ගු දිම්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු බහඳිනතුභනි  පුයළයලදඹක් යජදේ නිරධහරිදඹකුට 
ලිපිඹක් ලිේහභ  ඒ ලිපිඹට දවේතු හිත පිළිතුයක් දීභට යජදේ 
නිරධහරින් ඵළඳී යලටින ඵ නදහ ආභිනතුභහත්  පිළිගත්තහ. ඒ නු 

දනස කයන්න කිඹරහයි දම් ඈල්රහ යලටින්දන්.  
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

දභතුභහ කිඹන දේ පි පිළිගත්තහ. [ඵහධහ කිමටභක්] භභ ඳළඹක් 
විතය කිඹපු නදක් කිඹළදන්දන් ඔඹ දේභ තභයි. ඔඵතුභහ ව 

ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ කිඹපු විධිඹට ංදලෝධනඹන් යලදු කය 
ිනදඵනහ.  

 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

දවොයි  දඵොදවොභ සතුිනයි. 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

කරුණු දක්න්න ඕනෆ  දවේතු දභොකක්ද කිඹහ. 
 

135ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  
මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

135ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 135, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

136 සි  138 මතක් ලග්දින  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  මක  වක් 
ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

136ஆம் ரெகத்றலிதந்து 138ஆம் ரெகம் ம ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 136 to 138 ordered to stand part of the Bill. 
 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

139 න ගන්ිනඹ ංදලෝධන  ගරු භහින්දහනන්ද 

ලුත්ගභදේ භළිනතුභහ. 

 
139 ලන ලග්දිනය .- (ඳරිඳළන වමළමෝචනය) 

ரெகம் 139.- (றதரக லபரய்வு. )  
CLAUSE 139.- (Administrative Review.) 

 

ගු මහි්දදළන්දද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු බහඳිනතුභනි  භහ ඳවත වන් ංදලෝධනඹ ඈදිරිඳත් 
කයනහ: 

 

''145 න පිටුදේ  139  ගන්ිනඹ  26 න දප්ලිඹට ඳසු ඳවත 
වන් දේදඹ ආතුශත් කයන්න : 

 
'(9) දභභ ගන්ිනදඹහි (1) ඊඳ ගන්ිනඹ ඹටදත් ඈදිරිඳත් 

කයනු රළබ ඹම් විදයෝධතහක් දවෝ භිඹහචනඹක් නභ 
ගන්ිනදේ (4) ඊඳගන්ිනඹ ඹටදත් නිකුත් කයනු රළබ 
දළනුම්දීදම් ලිපිදේ වන් දින යලට දින 180ක් ආතුශත 
දකොභහරිස දජනයහල්යඹහ  වියලන්  නභ විදයෝධතහ 
පිළිඵ විභහ ඵරහ තීයණඹක් රඵහ දිඹ යුතු තය  නිඹමිත 
දිනට නකී තීයණඹ ලිඛිත රඵහ දනොදුන් සථහක නකී 
භිඹහචනදඹහි දවෝ විදයෝධතහදහි වන් කරුණු පිළිගත්තහ 
දේ රකහ කටයුතු කශ යුතු ඹ.' '' 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු ආභිනතුභහ  නඹ පිළිගන්නහද? 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

පිළිගන්දන් නළවළ  ගරු බහඳිනතුභනි. 
 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

139 න ගන්ිනඹ ආින ළටිදඹන්භ  පිළිගන්නහද? 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

පිළිගන්නහ. [ඵහධහ කිමටභක්] ඒ ංදලෝධනඹ පිළිගත්දත් 

නළවළ. [ඵහධහ කිමටභක්] 

 
වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  නිහප්රභ 

විය. 
றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு றரகரறக்கப்தட்டது. 

Amendment put, and negatived. 
 

139 ලන ලග්දිනය ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  මක  වක් ශෆටිය  
ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

139ஆம் ரெகம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause  139 ordered to stand part of the Bill. 
 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

140 න ගන්ිනඹ ංදලෝධන  ගරු භහින්දහනන්ද 
ලුත්ගභදේ භළිනතුභහ. 

 
140 ලන ලග්දිනය.- (ඳරිඳළන 

වමළමෝචනය්දමග්ද අිමයළචනය කිීමම) 
ரெகம் 140.- (றதரக லள்தரறெலனமணறலிதந்ரண 

மன்தொமநதௌடு.) 
CLAUSE 140.- (Appeal from Administrative Review.) 

 
ගු මහි්දදළන්දද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු බහඳිනතුභනි  භහ ඳවත වන් ංදලෝධනඹ ඈදිරිඳත් 

කයනහ: 
 

''147 න පිටුදේ  140 න ගන්ිනඹ  6 දප්ළිඹට ඳසු ඳවත 
වන් දේදඹ ආතුශත් කයන්න : 

 

'5 න ඊඳගන්ිනඹ ඹටදත්  ඵදු දකොමින් බහට 
ලිඛිත භිඹහචනඹක් ඈදිරිඳත් කශ දින යලට දින 180ක් 
ආතුශත භිඹහචනහ දකොමිභ වියලන් නභ භිඹහචනඹ විභහ 
ඵරහ තීයණඹක් රඵහ දිඹ යුතු තය  නකී තීයණඹ නිඹමිත දිනට 
දවෝ ඉට දඳය රඵහ    
 දනොදුන් සථහක  භිඹහචනදඹහි වන් කරුණු 
පිළිගත්තහ දේ රකහ කටයුතු කශ යුතු ඹ.' '' 

 

 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

නඹ පිළිගන්නහද  ගරු ආභිනතුභනි?  
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ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගරු බහඳිනතුභනි  දළනටභත් දින 90ක් ආතුශත දකොභහරිස 
ජනයහල් තීන්දුක් දුන්නත් නළතත් ඒ භිඹහචනහ භණ්ඩරඹට 
දම්ක දඹොමු කයන්න පුළුන්. ඒ නිහ ඒ ංදලෝධනඹ පි 

පිළිගන්දන් නළවළ.  

 
ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

පිළිගන්දන් නළවළ? 

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ිනදඵන අකහයඹටභ නඹ තඵමු. 

 
ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ආින ළටිදඹන්භ පිළිගන්නහද? 

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

නදවභයි  ගරු බහඳිනතුභනි. 

 
වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  නිහප්රභ 

විය. 
றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு றரகரறக்கப்தட்டது. 

Amendment put, and negatived. 

 

140 ලන ලග්දිනය ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  මක  වක් ශෆටිය  
ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

140ஆம் ரெகம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause  140 ordered to stand part of the Bill. 
 

141 වශ 142ලන  ලග්දින ඳනත් මකටුම්ඳමතහි මක  වක් 
ශෆටිය  ිනබිය යුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 

141ஆம், 142ஆம் ரெகங்கள் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 141 and 142 ordered to stand part of the Bill. 

 
ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

143 න ගන්ිනඹට ංදලෝධන  ගරු ආභිනතුභහ. 

 
143 ලන ලග්දිනය.- (තක්මවේුමේ අලවළනළත්මක 

බල) 

ரெகம் 143.- (ரற றப்தேட்டின் இதறரந்ன்ம.) 

CLAUSE 143.- (Finality of assessment.) 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  

"In page 130, leave out all words in lines 19 and 20 and insert: 
 

'143. (1) Subject to the right of the Assistant Commissioner to 

issue a new or revised assessment under section' ” 

 
වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වම්මත විය. 
றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

143 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  
මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

143ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause  143, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

144 සි  151 මතක්  ලග්දින ඳනත් මකටුම්ඳමතහි මක  වක් 
ශෆටිය  ිනබිය යුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 

144ஆம் ரெகத்றலிதந்து 151ஆம் ரெகம் ம ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses  144 to 151 ordered to stand part of the Bill. 

 
152 ලන ලග්දිනය.- (මගවීම ඳෆශෆර ශෆීමම) 

ரெகம் 152.- (தெலுத்துமகறனரண தமக.) 

CLAUSE 152.- (Default in payment.) 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 
 

"In page 140  leave out all words in line 14 and insert:  

„(b) received an extension pursuant to section 151 and' "  

 
වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වම්මත විය. 
றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

152 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  
මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

152 ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause  152, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

153 සි  163 මතක්  ලග්දින ඳනත් මකටුම්ඳමතහි මක  වක් 
ශෆටිය  ිනබිය යුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 

153ஆம் ரெகத்றலிதந்து 163ஆம் ரெகம் ம ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses  153 to 163 ordered to stand part of the Bill. 

 

164 ලන ලග්දිනය.- (ලියම) 
ரெகம் 164.- (மெரந்ம. )  

CLAUSE 164.- (Lien.) 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 
 

"In page 144  leave out all words in lines 22 to 31 (both inclusive) 

and insert:  
 

„(3) The lien imposed under this section shall not be valid 

against the interest of a person who is a purchaser from the 

taxpayer, a holder of a security interest granted by the taxpayer, 

or other lien holder specified  in regulations, if the interest  

arises- 
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(a)  before the person had actual knowledge of the lien; 

or 

(b)  before notice of the lien has been duly registered by 

the Registrar of the High Court and the Registrar of 

Lands,  
 

whichever occurs first.' ” 

 
වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වම්මත විය. 
றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

164 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  
මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

164ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause  164, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

 165 ලග්දිනය ඳනත් මකටුම්ඳමතහි මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය 
යුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 

165ஆம் ரெகம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 165 ordered to stand part of the Bill. 

 
166 ලන ලග්දිනය.- (තශනම  ගත් මේඳෂ 

විකිණීම) 
ரெகம் 166.- (மகப்தற்நப்தட்ட ஆணத்றன் 

றற்தமண.) 
CLAUSE 166.- (Sale of seized property.) 

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 
 

"In page 148, leave out all words in lines 29 to 33 (both inclusive) 

and insert:  

 

„(13) Notwithstanding anything contained in this Act authorizing 

the Commissioner-General to sell a property for the recovery of 

tax, the conveyance or assignment executed to give effect to the 

sale shall not affect any interest, or right of the Republic of Sri 

Lanka in the property.' ” 

 

වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වම්මත විය. 

றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

166 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  
මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

166ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause  166, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
167 ලන ලග්දිනය.- (අඳගමන තශනම් නිමයෝග) 

ரெகம் 167.- (றட்டுலங்கல் மடக்கட்டமப.) 

CLAUSE 167.- (Departure Prohibition Order.) 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 
(1)  "In page 149, leave out  all words in lines 1 to 27 (both 

inclusive) and insert:  

„Departure Prohibition Order         167.  (1) Where  the 

Commissioner-General is of 

opinion that any  person who is a 

defaulter  is about to or 

likely to leave Sri Lanka without 

paying- 

(a)   tax that is payable by 

that person; or  

(b)   tax that is payable by a 

company in which that 

person is a controlling 

member,  

 which has become default 

as assessed upon him or 

otherwise, he may issue a 

certificate containing particulars 

of such tax and the name of such 

person to a Magistrate, who shall 

on receipt thereof issue a 

direction to the Controller 

General of Immigration and 

Emigration to take such measures 

as may be necessary to prevent 

such person from leaving Sri 

Lanka without paying the tax or 

furnishing security to the 

satisfaction of the Commissioner

-General, for payment thereof. 

(2) At the time of issue of 

the certificate to the Magistrate, 

the Commissioner-General shall 

issue to such person a 

notification thereof by registered 

post.  However, the non-receipt 

of any such notification by such 

person shall not invalidate 

proceedings under this section.  

(3)Where the Commissioner

-General has reasonable grounds 

to believe that the departure from 

Sri Lanka of any person who is a 

defaulter referred to in subsection 

(1) is imminent and that 

sufficient time is not available to 

act in terms of subsection (1), the 

Commissioner-General may 

issue a departure prohibition 

order, in writing, to the 

Controller General of 

Immigration and Emigration 

stating- 

(i) the name and address 

of the person; 

(ii) the amount of tax that 

is or will become 

payable by the person 

or by the company in 

which the person is a 

controlling member, 

and the Controller General 

of Immigration and Emigration 

shall take such measures as may 

be necessary to prevent such 

person from leaving Sri Lanka 

without paying the tax or 

furnishing security to the 

satisfaction of the 

Commissioner-General, for 

payment thereof. 

Provided however that the 

Commissioner General shall, as 
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soon as may be practicable and 

in any event within seventy two 

hours of issuing such departure 

prohibition Order, make an 

application to the Magistrate to 

have the Order confirmed. Such 

departure prohibition Order shall 

be treated as revoked where no 

application has been made to the 

Magistrate within the 

aforementioned time period. 

(4) The production of a 

certificate signed by the 

Commissioner-General or a 

Deputy Commissioner, stating 

that the tax has been paid or that 

security has been furnished to 

for the payment of the tax, or 

payment of the tax to a police 

officer in charge of a police 

station, shall be sufficient 

authority for allowing such 

person to leave Sri Lanka. Any 

police officer to whom the 

amount of any tax has been paid 

shall forthwith pay such amount 

to the Commissioner-General.' " 

(2) “In page 150, leave out all words in lines 1 to 23 (both 

inclusive)” 
 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ප්රන්න යණතුංග භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගු ප්රව්දන රණතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு தறென்ண துங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු බහඳිනතුභනි  ංදලෝධන දභතළනට ආතුශත් දරහ 
ිනදඵනහ.  

 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

දවොයි.  

ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු ආභිනතුභනි  දකොභහරිස ජනයහල්යඹහ වියලන් විගභන 
තවනම් නිදඹෝගඹක් නිකුත් කශහභ  ඒ පිළිඵ 

භදවසත්රහත්යඹකුට හර්තහ කයන්න න්දන් ඳළඹ කීඹක් 
ආතුශතදීද? ඔඵතුභහදේ ංදලෝධනඹට නු ඳළඹ කීඹක් 
ිනදඵනහද කිඹරහයි භහ වන්දන්. පි කිඹන්දන් ඳළඹ 72ක් 
කිඹරහයි. 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

දභහි ිනදඵන්දන්  “...in any event within seventy two 
hours of issuing such…” කිඹරහයි. 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Thank you. 

 
වංමෝධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වම්මත විය. 
றதத்ங்கள்  றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

167 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  
මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

167ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 167, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

168 සි  171 මතක්  ලග්දින ඳනත් මකටුම්ඳමතහි මක  වක් 
ශෆටිය  ිනබිය යුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 

168ஆம் ரெகத்றலிதந்து 171ஆம் ரெகம் ம ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 168 to 171 ordered to stand part of the Bill. 

 
 

172 ලන ලග්දිනය.- (ලත්කම් සුරක්ෂිත කිීමම) 
ரெகம் 172.- (தெரத்துக்கமபப் மதறக்கரத்ல்.) 

CLAUSE 172. - (Preservation of assets.) 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

I move,  

(1) “In page 155, leave out all words in line 12 and insert: 

 „(5)  An asset Preservation Order shall be valid for ninety' ”  

(2) “In page 155, leave out all words in line 29 and insert:  

 „by the Commissioner-General under subsection (5).' ” 

 
වංමෝධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වම්මත විය. 
றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

172 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  
මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

172ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 172, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

173 සි  175 මතක්  ලග්දින ඳනත් මකටුම්ඳමතහි මක  වක් 
ශෆටිය  ිනබිය යුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 

173ஆம் ரெகத்றலிதந்து 175ஆம் ரெகம் ம ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 173 to 175 ordered to stand part of the Bill. 
 

 

176 ලන ලග්දිනය.- (දණ්ඩන) 
ரெகம் 176.- (ண்டங்கள்.) 

CLAUSE 176. -  (Penalties.)  

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

I move,  
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“In page 158, leave out all words in lines 11 to 13 (both inclusive) 

and insert:  

 

'Act or any other law and is in addition to interest levied under 

Chapter XV and to a criminal sanction imposed under Chapter 

XVIII.' ” 

 
වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වම්මත විය. 
றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

176 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  
මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

176ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 176, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

177 සි  180 මතක්  ලග්දින ඳනත් මකටුම්ඳමතහි මක  වක් 
ශෆටිය  ිනබිය යුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 

177ஆம் ரெகத்றலிதந்து 180ஆம் ரெகம் ம ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 177 to 180 ordered to stand part of the Bill. 

 

 

181ලන ලග්දිනය.- (අවතය මශෝ මන ම  

යලනසුළු ප්රකළ) 
ரெகம் 181.- (மதரலிரக அல்னது 

தறமறத்ய்க்கும் கூற்தக்கள்.) 
CLAUSE 181. - (False or misleading statements.) 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

I move, 
“In page 162, leave out all words in line 6 and insert: 

 

„made, prepared, given, filed, submitted or furnished‟ ”  
 

වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වම්මත විය. 

றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 
 

181 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  
මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

181ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 181, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

 

182 සි  183 මතක්  ලග්දින ඳනත් මකටුම්ඳමතහි මක  වක් 
ශෆටිය  ිනබිය යුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 

182ஆம், 183ஆம் ரெகங்கள் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 182 and 183 ordered to stand part of the Bill. 
 

 
184 ලන ලග්දිනය.- (ඳෆලීමම් මිකිීමමම් දණ්ඩන.) 

ரெகம் 184.- (மகரற்நல் றமனறடுல் 

ண்டங்கள்.) 
CLAUSE 184. - (Transfer pricing penalties.) 

 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

I move,  

“In page 163, leave out all words in line 14 and insert: 
 

 „with the requirements, of section 76 or 77 in relation to‟ ”  

 

වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වම්මත විය. 

றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

184 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  
මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

184ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 184, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

185 ලන ලග්දිනය ඳනත් මකටුම්ඳමතහි මක  වක් ශෆටිය  
ිනබිය යුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 

185ஆம் ரெகம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 185 ordered to stand part of the Bill. 

 

 

186 ලන ලග්දිනය.- (අඳරළධ නු  ක යුතු.) 
ரெகம் 186.- (குற்நறல் க்கு டடிக்மககள்.) 

CLAUSE 186. - (Criminal proceedings.) 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  
  

“In page 165, leave out all words in lines 16 and 17 and insert: 
 

„(b)   the offence has been compounded by the Court with the 

consent of the Commissioner-General.‟ ” 
 

 

වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වම්මත විය. 

றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

186 ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  
මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

186 ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 186, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

187 සි  192 මතක්  ලග්දින ඳනත් මකටුම්ඳමතහි මක  වක් 
ශෆටිය  ිනබිය යුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 

187ஆம் ரெகத்றலிதந்து 192ஆம் ரெகம் ம ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 187 to 192 ordered to stand part of the Bill. 

 
193 ලග්දිනය.- (ලෆරදි වමථයක  ඳත් කිීමම) 

ரெகம் 193.- (தகமப இக்குல்.) 
CLAUSE 193. - (Compounding of offences.) 

 
ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු බහඳිනතුභනි  ආභිනතුභහ වළභ ිනසදේභ කිඹනහ  

දකොභහරිස ජනයහල්තුභහදේ ඵරතර කිඹරහ. දභඹ ඉට ඩහ 
ටිකක් ඵයඳතශ නිහ විදලේදඹන්භ ළයදි භථඹකට ඳත් කිමටභට 
දහශයි ිනදඵන්දන්.  

ගරු බහඳිනතුභනි  193 ගන්ිනදේ ඳවත වන් දකොට 
ඈත් කශ යුතු ඹළයි භහ දඹෝජනහ කයනහ: 

1457 1458 



ඳහර්ලිදම්න්තු 

"193. (1)191 න ගන්ිනඹ දවෝ 192 න ගන්ිනඹ ඹ ටදත් ින ඹම් යදක් 

වළය  දම් ඳරිඡාදේදඹ ඹටදත් දවෝ දභභ ඳනත දහශ න දනත් 

මටිනඹක් ඹට දත් ඹම් තළනළත්තකු යදක් යලදුකය ආින සථහක  
ධිකයණඹ වියලන් ඉට දහශ නඩු කටයුතු විබහග කිමටභ අයම්බ 

කිමටභට දඳයහතු ඕනෆභ දරහක දකොභහරිස ජනයහල්යඹහ 

වියලන් යද භථඹකට ඳත් කයනු රළ යඹ වළකි තය යද වහ 

නිලසචිත වන් කයනු රළඵ ආින ඊඳරිභ දඩ මුදර දනොඈක්භනු 

රඵන නිලසචිත වන් කයනු රඵන ඹම් මුදරක් දගන දර 

දකොභහරිස ජනයහල්යඹහ වියලන් නභ තළනළත්තහට නිඹභ කශ වළකි 
ඹ. 

(2) යදට ම්ඵන්ධ පුේගරඹහ ලිඛිත යද භථඹකට ඳත් කයන දර 

දකොභහරිස ජනයහල්යඹහදගන් ඈල්ලීභක් කයනු රඵන්දන් නම් 

ඳභණක් දභභ ගන්ිනඹ ඹටදත් දකොභහරිස ජනයහල්යඹහ වියලන් 
යද භථඹකට ඳත් කයනු රළ යඹ වළකි ඹ.  

(3) දභභ ගන්ිනඹ ඹටදත් දකොභහරිස ජනයහල්යඹහ වියලන් ඹම් යදක් 

භථඹකට ඳත්  කයනු රඵන්දන් නම්  (1) න ඊඳගන්ිනදේ 
දවන් කය ආින නිඹභඹ - 

 ()  ලිඛිත විඹ යුතු තය  (2) න ඊඳගන්ිනදේ දළක්දන ලිඛිත 

ඈල්ලීභ  ඉට මුණහ ින යඹ යුතු ඹන                    

  (අ)  (i)    කයන රද  යද 

            (ii)   දගවීභට  ආින  මුදල් ප්රභහණඹ  ව  

        (iii)  දගවීභ වහ නිඹමිත දිනඹ නිලසචිත වන් කශ යුතු ඹ 

ව  

  (ආ)  යද යලදු කශ තළනළත්තහට නභ නිඹභඹ බහය දිඹ යුතුඹ.   

(4) (3) න ඊඳගන්ිනඹ ඹටදත් න ඹම් නිඹභඹක් හනහත්භක විඹ යුතු 

තය භිඹහචනඹට ඹටත් දනොවිඹ යුතුඹ. 

(5) දභභ ගන්ිනඹ ඹටදත් ඹම් යදක් දකොභහරිස ජනයහල්යඹහ වියලන් 

භථඹකට ඳත් කයනු රඵන සථහකදී  නභ යද ම්ඵන්ධදඹන් 

නඩු ඳයනු රළබීභට දවෝ දණ්ඩනඹකට නභ යදකරු ඹටත් දනොවිඹ 
යුතුඹ."  

ගරු බහඳිනතුභනි   දභඹ ඈතහ ඳළවළදිලියි. ධිකයණඹක් 
වියලන් නඩු ක්රිඹහලිඹක් අයම්බ  කයන්නට කලින්  මුලින්භ 
දකොභහරිස ජනයහල්යඹහට ඵරඹක්  රළදඵනහ නිදවස කයන්න. 
ඉට ඳසදේ දකොභහරිස ජනයහල්යඹහ ට තත් භිභතඹක් 
ිනදඵනහ  නකඟතහකට ඳත් දන්න මුදරක් දගන්න;  මුදරක් 
නිඹභ කයන්න. ඉශඟට යදකරු ලිඛිත දකොභහරිස 
ජනයහල්යඹහදගන් ඈල්ලීභක් කදශොත්  භථඹකට ඳත් 
දන්නටත් පුළුන්. භථ කශහට ඳසදේ දකොභහරිස 
ජනයහල්යඹහ  දහශ පුේගරඹහට විරුේධ නඩු ඳයන්නත්  ඵළවළ. 
මුළු ක්රිඹහලිඹභ ගත්දතොත් ිනදඵන්දන් ධිකයණඹකට ඹන්දන් 
නළින  දකොභහරිස ජනයහල්යඹහ භඟ නකඟතහඹකට ඳත් 
දරහ  ගණනත් දගරහ  දණ්ඩනදඹනුත් යින් දරහ 
යදකරුදකුට දගදය ඹන්න  පුළුන් වීභයි. දම්ක තභයි මුළු 
ක්රිඹහලිඹභ. [ඵහධහ කිමටම්] ඔන්න කිේහ.  

 
ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
ගරු ආභිනතුභහ කිඹන්න. Are you accepting the 

Amendment? 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගරු බහඳිනතුභනි. ගරු භන්ත්රීතුභනි   ආත්ත ලදඹන්භ   වළභ 
දදඹභ දනොනුභහනදඹන් ඵරන්න නඳහ. ඔේ  ඔඵතුභහ කිඹන 
දේල් යලේධ දන්නත් පුළුන්. වළඵළයි  දළන් දම් වළභ දදඹක්භ 

ඊහවිඹට දඹොමු කයරහ කයන්නට ගිදඹොත් නදවභ දම්දක් 
දකශයක් නළවළ. නභ නිහ පි ඹම් කියල දකදනක් ඳත්  කයනහ 

නම් ඳත් කයන්දන්  ඹම් විලසහඹක් ආින.  ඒ විලසහඹ වහ  ඒ 

ගකීභ   ඒ අකහයඹට  ිනදඵනහ. දළනටභත් නළනි  යදක් 
කදශොත්   දම් කිඹන්දන්ත් ඒ ඹට විරුේධ කටයුතු කයන්නත් 
මටින ප්රිනඳහදන ිනදඵන ඵයි.  

 
ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

 නභ ංදලෝධනඹ පිළිගළමටභට  ගරු ආභිනතුභහ  නකඟද?  
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

පිළිගන්දන් නළවළ. 
 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

පිළිගන්දන් නළවළදන්. දවොයි.    
 
වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  නිහප්රභ 

විය. 
றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு றரகரறக்கப்தட்டது. 

Amendment put, and negatived. 
 

 

193ලන ලග්දිනය ඳනත් මකටුම්ඳමතහි මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය 
යුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 

193ஆம் ரெகம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 193 ordered to stand part of the Bill 
 

194ලන ලග්දිනය ඳනත් මකටුම්ඳමතහි මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය 
යුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 

194ஆம் ரெகம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 194 ordered to stand part of the Bill. 
 

195 ලන ලග්දිනය.-  අර්ථ නිරූඳණය 

ரெகம் 195.- (ததரதள்மகரடல்.) 
CLAUSE 195. - (Interpretation.) 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 
 

(1) "In page 171, immediately after line 12, at end add: 
 

 'Assistant Commissioner' includes a Deputy 

Commissioner appointed under this Act' "; 

(2)  "In page 171, leave out all words in line 14 and insert:  

„tax official employed in‟ "; 

(3)  "In page 173, leave out all words in line 14 and insert:  

„Sri Lanka, of any of the following categories‟ ”; 

(4)  "In page 173, leave out all words in line 28 and insert:  

„General of Inland Revenue appointed under section 97 

and includes a Deputy Commissioner-General, Senior 

Commissioner, Commissioner or Senior Deputy 

Commissioner who is specially  authorised by the 

Commissioner-General either generally or for some 

specific purpose, to act on behalf of the Commissioner-

General.‟ ”; 
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(5)  "In page 176, immediately after line 12, at end add:  

„'employee'  means an individual engaged in 

employment;‟ ”; 

(6)  "In page 176, leave out all words in line 17 and insert:  

„employee, and includes in the case of an entity specified 

in Column I hereunder, the person specified in the 

corresponding entry in Column II: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)  "In page 177, immediately after line 15, at end add:  

„ „export‟ includes specified undertaking;‟ ”; 

(8)  "In page 177, immediately after line 30, at end add:  

„„generally accepted accounting principles‟ means -  

(i)    those adopted, from time to time, by the Institute 

of Chartered Accountants (Sri Lanka); and  

(ii)   the International Financial Reporting   

Standards;‟ ”; 

(9)  "In page 178, leave out all words in lines 5 to 10 (both 

inclusive) and insert:  
 

'„interest‟ includes-  

 

(a) a payment, including a discount or 

premium, made under a debt obligation 

that is not a repayment of capital; and  
 

(b) a swap or other payment functionally 

equivalent to interest;‟ ”;  
 

(10) "In page 181, leave out all words in line 22 and insert: 

„does not include an approved charity;‟ ”; 

(11) "In page 185, leave out all words in lines 5 to 7 (both inclusive) 

and insert:  

 

„(a) the person who conducts business solely in Sri Lanka 

other than an individual who is engaged in providing 

professional services individually or in partnership 

being an individual who is professionally qualified;‟ ”; 
 

(12) "In page 185, leave out all words in lines 12 to 24 (both 

inclusive) and insert:  

' 'specified undertaking' means an undertaking which is 

engaged in- 
 

(a)   entrepot trade involving import, minor 

 processing and re-export; 

(b)   offshore business where goods can be  

 procured from one country or manufactured  

 in one country and shipped to another 

 country without bringing the same into Sri  

 Lanka; 
 

(c)   providing front end services to clients  

 abroad; 
 

(d)   headquarters operations of leading buyers for  

         management of  financial supply chain and  

  billing operations; 
 

(e)    logistic services such as bonded warehouse  

  or multi-country consolidation in Sri Lanka; 
 

(f) transshipment operations; 
 

(g) freight forwarding; 
 

(h)   supply of services to any exporter of goods or 

services or to any foreign principal of such 

exporter directly, being services which could  

 be treated as essentially related to the 

 manufacture of such goods or provision of 

 such services exported by such exporter either 

directly or through any export trading  house, 

including any service provided by an agent of a 

ship operator to such agent's  foreign principal, 

and the payment for such services are made by 

such exporter or foreign principal to such person 

in Sri Lanka in foreign currency; 
 

(i) production or manufacture, and supply to an 

exporter of non-traditional goods; and 
 

(j)  the performance of any service of ship repair, 

 ship breaking repair and refurbishment of marine 

cargo containers, provision of computer 

software, computer programmes, computer 

systems or recording computer  data, or such 

other services as may be specified by the 

Minister by notice published  in the Gazette, for 

payment in foreign  currency; ' ";  
 

(13)   “In page 185, immediately after line 24, at end add: 
 

„(k)  sale for foreign currency, of any gem or 

jewellery, being a sale made in Sri Lanka by any 

person authorized by the Central Bank of Sri Lanka to 

accept payment for such sale in foreign currency; ' "; 

and 
 

(14)   “In page 186, leave out all words in lines 30 and 31and 

insert: 
 

(b)  Deputy Commissioners General, Senior  

 Commissioners, Commissioners, Senior  

 Deputy Commissioners, Deputy Commissioners  

and Assistant Commissioners'; " 

 
ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු සුනිල් වඳුන්දනත්ින භවතහ. 

 
ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු බහඳිනතුභනි  195 ගන්ිනඹ ඹටදත් භට ංදලෝධන 
තුනක් ඈදිරිඳත් කයන්න ිනදඵනහ. පි කලිනුත් දම්  ගළන ගරු 

ආභිනතුභහට කරුණු ධහයණඹ කශහ.  

1461 1462 

Column I Column II 

A company or a 

body of persons 

whether corporate 

or unincorporate 

Director, Secretary, Manager or 

other principal officer of such 

company or body of persons  

A partnership The precedent partner or any 

active partner resident in Sri 

Lanka, and in the case of a part-

nership of which no active partner 

is resident in Sri Lanka, the agent 

of such partnership in Sri Lanka  

A trust The trustee or trustees of the trust 

A non-resident 

person 

The agent or attorney of such 

person in Sri Lanka 

A Government 

Institution 

Accountant or Director of Finance 

or Administrative Officer or Head 

of the Department or Institution, 

or Secretary to the Ministry or 

Chairman of Commission or 

Committee or any other person 

who pays remuneration‟" 



ඳහර්ලිදම්න්තු 

195 පිටුදේ දක්හ ආින "භහගභ" ඹන්න  196 පිටුදේ ර්ථ 
දක්හ ආත්දත් දම් විධිඹටයි. 

 

(අ)   ඉට- 

(i)  ඹම් මිත්රශීලී මිිනඹක්  දගොඩනළගිලි මිිනඹක්  විරහභ ළටුප් 

යමුදරක්  ර්ථ හධක යමුදරක්  විරහභ ගළමටදම් යමුදරක්  

විරහභ ඳහරිදතෝ කක යමුදරක් දවෝ ඒ වහ භහන යමුදරක් දවෝ 

මිිනඹක්; ව...."   

නභ දකොට ඈත් කයන දර භහ ඈල්රහ යලටිනහ. 

ගරු බහඳිනතුභනි  භහගභක් ඹටදත් මිත්රශීලි මිිනඹකින් ඵදු 
ඹ කදශොත්  නදවභ නළත්නම් දම් කිඹන යමුදල් භහගම් 

ඹටතට ගත්දතොත් ප්රලසනඹක් නනහ.  
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔඵතුභහ කිඹන නක දත්දයනහ. නමුත්  ඒ ංදලෝධනඹට 
නකඟ න්න භහරුයි. දභොකද  මිත්රශීලි මිින වළටිඹට රුපිඹල් 

දකෝටි ගණන් වම්ඵ කයන මිිනත් ඉට ඳසදේ මිත්රශීලී මිින ඵට 
ඳරිර්තනඹ න්න ඵළරි නළවළ.  

 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

දළන් ඔඵතුභන්රහත් බඹ නහ දන්  පි හදේභ! පි බඹ 
නහ දඳොඩි දේට. ඔඵතුභන්රහ බඹ නහ දරොකු දේට.  ඔඵතුභහ 
කිඹනහ  රුපිඹල් දකෝටි ගණන් වම්ඵ කයන මිත්රශීලි මිින 
ිනදඵනහ කිඹරහ. වළඵළයි  දම් නු ඔඵතුභන්රහට පුළුන් ගදම් 

භයණහධහය මිිනඹත් භහගම් ඹටතට දභන්න.  
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

භයණහධහය මිිනරට දවෝ ගදම් ිනදඵන නිකුත් මිිනඹකට 

දම් ගන්ිනඹ කියලදේත්භ දහශ නළවළ. 
 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔඵතුභහ නදවභ කිේහට  දම් ගන්ිනඹ දහශ නළවළ කිඹරහ 

දනොදයි ිනදඵන්දන්; දහශයි කිඹරහ ිනදඵන්දන්. 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

දභොකද  ඒ මිිනරට දම් හදේ මුදරක් රළදඵන්දන් නළින 
නිහ. 

 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ රළදඵන්දන් නළවළයි කිඹන නක දහශ කය ගන්දන් නළවළ 

දන්  ඵදු ඹ කයන දකොට. 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඒ විනකඹ පි අණ්ඩුක් වළටිඹට දදන්නම්. භභ ඒහ 
අයක්හ කයනහ. 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු බහඳිනතුභනි  201 පිටුදේ "අදඹෝජනඹ" ඹන්න ර්ථ 

නිරූඳණඹ කය ආත්දත් දම් විධිඹටයි.  

''() භහන සබහදඹන් යුතු දවෝ ඒකීකයණඹ කයන රද අකහයඹකින් 

බහවිත කයනු රඵන  ත්කම් නකක් දවෝ ළඩි ප්රභහණඹක් යිින යලටීභ 

දවස කයන තය  ඉට -"  

ගරු බහඳිනතුභනි  නහි "ඉට" කිඹන චනඹ ඈත් කයන 
දර භහ ංදලෝධනඹක් ඈදිරිඳත් කයනහ. 

භභ දම් කරුණ කලිනුත් කිේහ. "අදඹෝජන" ඹටදත් 

"අදඹෝජන අදහඹභ" වළටිඹට භහන සබහදඹන් ිනදඵන නක 
හදේ ත්කම් දදකකින් නකක් අදඹෝජන වළටිඹට ළරකුදොත් 
ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් ආින න නිහ තභයි පි ඒ කහයණහ 

ධහයණඹ කයන්දන්. 
 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඒ ංදලෝධනඹත් පි පිළිගන්දන් නළවළ. 
 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු බහඳිනතුභනි  භහ ඳවත වන් ංදලෝධනඹ ඈදිරිඳත් 
කයනහ: 

205 පිටුදේ ''තළනළත්තහ'' ඹන්න ර්ථ නිරූඳණඹ දකොට 
ආත්දත් දම් විධිඹටයි. 

 "තළනළත්තහ" ඹන්දනන් පුේගරදඹක් දවෝ සිකත්ඹක් දවස න තය 

ංසථහපිත දවෝ ංසථහපිත දනොන පුේගර භණ්ඩරඹක්  

දඳොල්භඃකරුදක්  යහජය දනොන ංවිධහනඹක් ව පුණයහතනඹක් 

ආතුශත් ඉට දේ; ' " 

ගරු බහඳිනතුභනි  දභහි "තළනළත්තහ" ඹන්නට 
"පුණයහතනඹක්" දහශ කයන්න නඳහ කිඹරහ භහ දඹෝජනහ 
කයනහ. 

"තළනළත්තහ" ඹන්න ර්ථ නිරූඳණඹ කයන දකොට  
පුණයහතනඹක්ද තළනළත්දතක් වුදණොත් ගළටලුක් නනහ. මීට 
කලින් ඵදු වහ ම්ඵන්ධ කියලභ ඳනතක "තළනළත්තහ" ඹන්නට 
"පුණයහතනඹක්" ආතුළු කයරහ නළවළ. ඩු තයමින් මීට කලින් 
ඈිනවහදේත් දභදවභ දදඹක් ින යරහ ිනදඵන්න ඕනෆ. 

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

දම් ංදලෝධනර ිනදඵන වළටිඹට ඔඵතුභහ කිඹන 

"පුණයහඹතන" ඹන දකොට දනුට "නුභත පුණයහතනඹක් 
ආතුශත් දනොන්දන්ඹ." ඹන දකොට අදේල කයනහ. 

 
 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ආභිනතුභහදේ ංදලෝධනඹට ඹටත් බහ නකඟද? 

 
ගු ම්දත්රීලු  
(ரண்தைறகு உதப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

ඔේ. 
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ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ. 
 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

208 පිටුදේ  14න දප්ළිදේ    
 

 "සුළු වහ භධය ඳරිභහණ යහඹකඹහ" ඹන්දනන් ඳවත දළක්දන 
දකොන්දේයල පුයහරන තළනළත්තකු දවස දේ:-"   

ඹනුදන් වන් නහ. 

තද  නහි (ආ) ඹටදත්   

"(ආ) නභ තළනළත්තහදේ හර් කක දශ පිරිළටුභ රු.500 000 000කට ඩු 
න තළනළත්තකු;"   

ඹනුදන්  වන් නහ. 

ගරු බහඳිනතුභනි  හර් කක දශ පිරිළටුභ රුපිඹල් මිලිඹන 
500කට ඩහ ඩු කිේහභ ඒක දළළන්ත යහඳහයඹක්. සුළු වහ භධය 
ඳරිභහණ යහඳහරිකදඹකු දර යලඹඹට 14ක නුග්රහවක ඵදු 
ප්රිනලතඹ රළදඵන්දන් හර් කක දශ පිරිළටුභ රුපිඹල් මිලිඹන 

500කට ඩහ ඩු ඹට නම්  ඒක සුළු වහ භධය ඳරිභහණ 
යහඹකදඹකුට රළදඵන නකක් දනොදයි. නභ නිහ භභ 
කිඹන්දන් ඩු ගණදන් දම් ප්රභහණඹ රුපිඹල් මිලිඹන 50ටත් ඩු 

කයන්න කිඹරහයි. රුපිඹල් මිලිඹන 500 වළටිඹට වන් න්දන්  
රුපිඹල් මිලිඹන 50ද දන්දන් නළවළ. ළයදීභක් දරහද කිඹරහ 
ඵරන්න. 

මිලිඹන 500ටත් ඩහ ළඩි වුණහභ ඒක සුළු වහ භධය ඳරිභහණ 

කර්භහන්තඹක් න්දන් නළවළ දන්  ගරු ආභිනතුභනි.  
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

නඹ පිළිගන්න ඵළවළ  ගරු භන්ත්රීතුභනි.  

 
ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ආයි ඒ? න තදකොට පුංචි මිනිසුන්ට කියල වනඹක් නළවළ දන්. 
ඒ ගණන දඳොඩි දනොදයි  දරොකුයි දන්.  

 
ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ ංදලෝධනඹක් ඈදිරිඳත් කදශේත් නළවළ. නමුත් 

නඹ පිළිගන්නහද  ගරු ආභිනතුභනි?  

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගරු බහඳිනතුභනි   දළනට SME threshold නක රුපිඹල් 
මිලිඹන 750යි ලු. ඒක තභයි පි මිලිඹන 500ට ඩු කය 
ිනදඵන්දන්.  

 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නඡාචය ළඩි ප්රභහණඹක් දකොදවොභද  - [ඵහධහ කිමටභක්]  

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔඵතුභහට ිනබුණහ දන් ඒ කහරදේ ඔඹ ගණන් ඳවශට 
දගදනන්න. දළන් පි දම් ටිදකන් ටික ඔක්දකොභ දනස කයරහ 
යට වදනහ. ඳයණ ඳේරටත් කය ගවදගන  ඔඵතුභන්රහත් 

නක්ක නකතු දරහ යට වදන්නයි දම් සදහනම් න්දන්.  
 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු ආභිනතුභහදේ ංදලෝධනඹට බහ නකඟද?  
 

ගරු භන්ත්රීරු  
(ரண்தைறகு உதப்தறணர்கள்) 

 (Hon. Members) 

Aye. 
 

වංමෝධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වම්මත විය. 

றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

195ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  
මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

195ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 195, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 

 196 ලන ලග්දිනය.- (ආශ්රිත තෆනෆත්ත්ද.) 

ரெகம் 196.- (இம ஆட்கள்.) 
CLAUSE 196. - (Associated persons.) 

 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Hon. Speaker, I move,  
 

"In page 189, leave out all words in line 9 and insert:  
 

 '(d)  in any case not covered by paragraphs (a) to (c),' " 

 

වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වම්මත විය. 

றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

196ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  
මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

196ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 196, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 
 

197ලන ලග්දිනය ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  මක  වක් ශෆටිය  
ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

197ஆம் ரெகம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 197 ordered to stand part of the Bill. 

 
 

 198 ලන ලග්දිනය.- (මූය වළධන ඳත්ර.) 
ரெகம் 198.- (றறெரர் ெரணங்கள்.) 

CLAUSE 198. - (Financial instruments.)  
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Hon. Speaker, I move,  
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

(1) "In page 191, leave out all words in line 22 and insert: 
 

'promissory notes, bills of exchange and bonds.' "  
 

(2) "In page 192, leave out all words in lines 8 to 10 (both 

inclusive)" 
 

 

වංමෝධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වම්මත විය. 

றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

198ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  
මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

198ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 198, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

199ලන ලග්දිනය ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  මක  වක් ශෆටිය  
ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

199ஆம் ரெகம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 
Clause 199 ordered to stand part of the Bill. 

  

 

 200 ලන ලග්දිනය.- (බදු නීතී්දහි අර්ථ නිරූඳණය 
වශ වෆක දුුකිීමම.) 

ரெகம் 200.- (ரறச்ெட்டங்கபறன் ததரதட்மகரடலும் 

ங்கமபத் றர்த்லும்.) 
CLAUSE 200. - (Interpretation of this Act and avoidance of doubts.)  

 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Hon. Speaker, I move,  
 

(1)  "In page 193, leave out all words in lines 25 to 31 (both 

inclusive);" 
 

(2)  "In page 194, leave out all words in lines 1 to 31 (both 

inclusive);" 
 

(3)  "In page 195, leave out all words in lines 1 to 7 (both 

inclusive);" 

 
 ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු දිදන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහදේ 

ංදලෝධනඹක් ිනදඵනහ දන්ද?  

 
ගු දිම්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු බහඳිනතුභනි  භහ ඈදිරිඳත් කයන ංදලෝධනඹ දභඹයි:  
"දභභ ඳනත් දකටුම්ඳදත් 218න පිටුදේ 13න දප්ළිදේ යලට 219න 
පිටුදේ 26න දප්ළිඹ දක්හ ඈත් කශ යුතුඹ." 

ගරු ආභිනතුභනි  ඳ දභභ ංදලෝධනඹ ඈදිරිඳත් කයන්දන් 

දම් නිහයි. මටිනඹ ර්ථ නිරූඳණඹ වී ිනදඵනහ. දම් මටිනදඹන් 
පිට  දන දන ලිඹකිඹවිලි ර්ථ නිරූඳණඹ කිමටභ තභයි 
දභතළනට දභහ ිනදඵන්දන්. ඒක ටිකක් බඹහනකයි. ඒක 

හභහනයදඹන් දකදයන දදඹක් දනොදයි. What has been 
included in this is outside the normal law.  දභහි භවය 

දකොටස දකොටස  ඈත් කයන්න ආභිනතුභහත් දඹෝජනහ කයනහ. 

ඒ මුළු දකොටභ ඈත් කයන දරයි පි ඈල්රන්දන්. ඒ දකොට 
වරි බඹහනකයි. 

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

 200න ගන්ිනඹ දරේසසහධිකයණදේ - Supreme Court 
නදක්- තීයණඹ නු ංදලෝධනඹ කය ිනදඵන ඵ භදේ 

නිරධහරින් කිඹනහ. 

 
ගු දිම්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නඹ ඈත් කය නළවළ  ගරු ආභිනතුභනි.   
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඈත් කය ිනදඵනහ.  
 

ගු දිම්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ත දකොටස ගඹක් ිනදඵනහ  -  [ඵහධහ කිමටභක්] 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

පි දරේසසහධිකයණදේ තීයණඹට නුකර දම් ගන්ිනඹ 
ංදලෝධනඹ කය ිනදඵනහ. [ඵහධහ කිමටභක්] ම්පර්ණදඹන්භ 

ඈත් කයරහ.  
 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ම්පර්ණදඹන්භ ඈත් කය ිනදඵන ඵ ගරු ආභිනතුභහ 
කිඹනහ  ගරු දිදන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභනි.  

 

ගු දිම්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ම්පර්ණදඹන්භ ඈත් කයනහද?  
 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔේ   in keeping with the Supreme Court ruling. 
 
ගු දිම්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Okay.  Thank you.  
 

වංමෝධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වම්මත විය.  

றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

200ලන ලග්දිනය  ඳනත් මකටුම්ඳින්ද  ඉලත් කෂ  යුතුයයි 
නිමයෝග කරන දී.  

200ஆம் ரெகம் ெட்டதோனத்றணறன்த லக்கப்தடமண்டுதணக் 
கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 200, ordered to be left out of the Bill. 
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201 සි  203 මතක්  ලග්දින ඳනත් මකටුම්ඳමතහි මක  වක් 
ශෆටිය  ිනබිය යුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 

201ஆம் ரெகத்றலிதந்து 203ஆம் ரெகம் ம ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses  201 to 203 ordered to stand part of the Bill. 

 
204 ලන ලග්දිනය.- (අ්දතර් කළලීන විත විධළන.) 

ரெகம் 204. - (றமனததர் கரன ற்தரடுகள்.) 
CLAUSE 204.- ( Transitional Provisions.) 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  

(1) “In page 197, immediately after line 18, insert: 

  '(4)  The cost of an investment asset held by a person as at, 

September 30, 2017 is equal to the market value of  the asset at 

that time.' " 

(2) “In page 197, leave out all words in line 26 and insert: 

 'uplift of 5 percent. A person shall not be required to pay tax by' 

” 
වංමෝධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වම්මත විය. 
றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

204ලන ලග්දිනය  වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් මකටුම්ඳමතහි  
මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

204ஆம் ரெகம் றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 204, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

ඳෂමුලන උඳමේඛනය 
தொனரம் அட்டம 

FIRST SCHEDULE 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  
 

(1) "In page 198, leave out all words in line 5 and insert:  

 'income of a resident or non-resident individual for a year of" " 

(2)  "In page 198, leave out all words in line 8 and insert:  
  

 

(3)  "In page, 200, leave out all words in lines 16 to 35 (both 

inclusive) and insert:  

  '(4)  the type of income referred to in subparagraph  

  (2) (c) shall be income from a business consisting of 

betting and gaming, liquor or tobacco. 

  2. Tax rate for partnerships. 

  Where a partnership's taxable income includes gains 

from the realisation of investment assets, those gains 

shall be taxed to the partnership at the rate of 10 %. 

  3. Tax rates for trusts.  

  (1) Subject to the provisions of subparagraph (2), the 

taxable income of a trust for a year of assessment to 

which subsection (1) of section 57 applies shall be 

taxed at the rate of [24%]. 

 'Not exceeding 

Rs.600,000 
 4 % of the amount in excess of 

Rs.0' " 

  (2) Where a trust's taxable income includes gains from 

the realisation of investment assets, then - 

  (a) those gains, shall be taxed to the trust at the 

rate of 10 % ; and 

  (b) only the remainder of the trust's taxable 

income shall be taxed at the rate referred to in 

subparagraph (1) 

  (3) Where a trust's taxable income ( not otherwise 

covered by this paragraph) includes gains from the 

realisation of investment assets, those gains shall be 

taxed to the trust at the rate of 10 %' " 

(4)  "In page 201, leave out line 4 and insert:  

  '(b) in the case of a company predominantly 

conducting a business of ' " 

(5)  "In page 201, leave out all words in line 6 and insert; 

  '(c) in the case of a company predominantly 

conducting an agricultural ' " 

(6) "In page 201, leave out all words in line 10 and insert: 

  '(excluding such income which is merely incidental 

to another business)- 40% ' " 

(7) "In page 201, leave out all words in line 11 and insert: 

  '(e) in the case of a company predominantly 

providing educational' " 

(8)  "In page 201, leave out all words in line 13 and insert:  

  '(f) in the case of a company predominantly engaged 

in an undertaking' " 

(9) "In page 201, leave out all words in line 15 and insert: 

  '(g) in the case of a company predominantly 

providing information' " 

(10) "In page 201, leave out all words in line 28 and insert: 

  'Board as being in "Class A" or "Class B" ' " 

(11)  "In page 201, immediately after line 35 insert:  

  '(iii) "predominantly" means 80% or more, 

calculated based on gross income.' " 

(12)  "In page 202,  leave out all words in line 9 and insert:  

  'income of a unit trust or mutual fund to which 

section 59 applies for' " 

(13) "In page 203, leave out all words in line 20 and insert: 

  'profits under section 62 shall be [14%]' " 

(14) "In page 203, leave out all words in lines 32 to 34 (both 

inclusive) and insert: 

  '(i) in the case of interest or discount paid to a 

resident person (other than to an individual who is a 

senior citizen in relation to a bank deposit account) - 

5%' " 

(15) "In page 204, immediately after line 14, insert: 

  '(3) The rate of tax to be withheld from payments to 

which section 84(2) applies - 2.5%'"; 

 
වංමෝධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වම්මත විය. 
றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
ඳෂමුලන උඳමේඛනය වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් 

මකටුම්ඳමතහි මක  වක්  ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
 

தொனரம் அட்டம றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

First Schedule, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

මදලන උඳමේඛනය 
இண்டரம் அட்டம 

SECOND SCHEDULE 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  
 

(1) "In page 205, leave out all words in lines 5 to 45 (both 

inclusive) and insert: 

 '1.  (1) A person who invests in Sri Lanka (other than the 

expansion of an existing business) during a year of 

assessment shall be granted enhanced capital 

allowances computed in accordance with this 

paragraph, in addition to the capital allowances 

computed under the Fourth Schedule. 

  (2) A capital allowance of 100% of the expenses 

incurred by a person on depreciable assets other than 

intangible assets during a year of assessment shall be 

granted to that person for that year if the total expenses 

incurred by that person during that year on depreciable 

assets (other than intangible assets) that are used in a 

part of Sri Lanka other than the Northern Province 

exceeds USD 3 million but does not exceed USD 100 

million. 

  (3) A capital allowance of 150% of the expenses 

incurred by a person on depreciable assets other than 

intangible assets during a year of assessment shall be 

granted to that person for that year if the total expenses 

incurred by that person during that year on depreciable 

assets (other than intangible assets) that are used in a 

part of Sri Lanka other than the Northern Province 

exceeds USD 100 million. 

  (4) A capital allowance of 200% of the expenses 

incurred by a person on depreciable assets other than 

intangible assets during a year of assessment shall be 

granted to that person for that year where the total 

expenses incurred by that person during that year on 

depreciable assets (other than intangible assets) that are 

used in the Northern Province exceeds USD 3 million. 

  (5) A capital allowance of 150% of the expenses 

incurred by a person on assets or shares of a state 

owned company during a year of assessment shall be 

granted to that state owned company for that year if the 

total expenses incurred by that person during that year 

on the assets of a state owned company that are used in 

a part of Sri Lanka exceeds USD 250 million.'"  

(2) "In page 206, leave out all words in lines 1 to 22 (both 

inclusive);" 

(3) "In page 206, leave out all words in lines 36 and 37 and insert: 

  „where a person has incurred more than USD 1000 

million on depreciable assets (other than intangible 

assets) in Sri Lanka or entitled to enhanced capital 

allowance under sub paragraph (5) of paragraph (1) in 

respect' " 

(4) "In page 207, immediately after line 19, insert: 

   „state owned company‟ means any company, where 

fifty per centum or more of the shares are held by the 

Government and includes a company or which forty 

per centrum or more of the shares held by the 

Government are acquired by a person for an amount 

not less than USD 250 million; and'"  

(5) "In page 207 leave out all the words in lines 23 to 35 (both 

inclusive)" 

(6)  "In page 208, leave out all words in lines 5 and 6 and insert: 

  „more than USD 1000 million on depreciable assets 

(other than intangible assets) in Sri Lanka or entitled to 

an enhanced capital allowance under subparagraph (5) 

of paragraph 1, and that dividend is paid out of 

profits.” 

(7)  "In page 208, leave out all words in lines 12 and 13 and insert: 

  „incurred more than USD 1000 million on depreciable 

assets (other than intangible assets in Sri Lanka or 

entitled to an enhanced capital allowance under 

subparagraph (5) of paragraph 1, and that dividend is 

paid out of'” 

 
වංමෝධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 

වම්මත විය. 
றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
ගු දිම්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I just want to get a clarification from the Minister.  

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Capital assets depreciation does not include the cost 

of the land. That is something else.  

 
ගු දිම්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු ආභිනතුභනි  දප් යදට් දුප්ඳත්භ ඳශහත තභයි උ 
ඳශහත. ඔඵතුභහ දම් යලඹලු වන රඵහ දීරහ  ඵදුලින් නිදවස 

කයන්දන් ඊතුරු ඳශහත විතයයි.  

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

නළවළ  නිදවස කයරහ නළවළ.  

 
ගු දිම්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

You just read the amendment. That is what you have 

proposed in the amendment.  

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඒක ළරැදියි.  

 
ගු දිම්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

We have no objection to the Northern Province being 
given that tax concession, but give it to the poorest 

province of Sri Lanka which is the Uva also.   
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ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඵදු නිදවක් නළවළ. All of Sri Lanka is getting the 

capital allowances, but as the Northern Province is just 

coming after the war which lasted for nearly 26 years, we 

have given some extra- 

 
ගු දිම්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

That is okay. We agree that it is coming after-  

දම් ඳනත් දකටුම්ඳදත් දදන ඊඳදල්ඛනදේ 1.(4) දේදදේ 
"තක්දේරු ර්ඹක් තුශ දී ඊතුරු ඳශහත වළය...." ඹනුදන් 
ිනදඵනහ. ඒ ගළන කියල ගළටලුක් නළවළ. නමුත් දම් යදට් දුප්ඳත්භ 

ඳශහත උ ඳශහත. නදවභ නම් "උ ඳශහත වළය" කිඹරහත් 
දභන්න. 

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඒ ඳශහත්රට ඹන යලඹලු දදනහටභ විලහර ලදඹන් - [ඵහධහ 
කිමටභක්] ඒ විතයක් දනොදයි  දළන් වම්ඵන්දතොට යහදේ හයලඹ 

ඔඵතුභහ කිඹන ඔඹ දභොණයහගර ප්රදේලඹට ළඩිදඹන්භ 
රළදඵනහ. ඔඵතුභන්රහ දම්හට විරුේධ දඳශඳහළි ඹනහ. 
නමුත් ඒදක් හයලඹ රළදඵන්දන් දභොණයහගරටයි  භහතයටයි  

වම්ඵන්දතොටටයි  ගහල්රටයි. [ඵහධහ කිමටම්] භහතයටත් හයල 
ිනදඵනහ.  

 
ගු දිම්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  අදඹෝජනඹක් කිමටදම්දී  කියලභ ඵේදක් 
ඹ කයන්දන් නළින ඳශහතක් වළටිඹට ඊතුරු ඳශහත නම් කය 

ිනදඵනහ. ඒක වරි. නමුත් දප් යදට් දුප්ඳත්භ ඳශහත තභයි උ 
ඳශහත. ඒකත් ආතුළු කයන්න කිඹරහයි පි ඈල්රන්දන්.  

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  දම් යදට් - [ඵහධහ කිමටම්] ඔඵතුභහදේ 

ජහිනහදඹ ඔඵතුභහදේ තයම්ට සුදුසු නළවළ. ඔඵතුභහ විිකසට 
පුේගරදඹක්. නමුත් ඔඵතුභහට වළභ දරහදේභ ඊතුය ගළන 
දභොකක්දදෝ භීිනකහක් ිනදඵනහ. [ඵහධහ කිමටම්] දම් ඵදු වන 
පි කහටත් දදන්දන් නළවළ. We have done away with tax 

exemptions.  

 
ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

දවොයි. ගරු ආභිනතුභනි  නතුභහ ංදලෝධනඹක් ඈදිරිඳත් 
කදශේ නළවළ. දභොකක්ද කයන්දන් කිඹරහ ඔඵතුභහ තීයණඹ 

කයන්න.  

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔේ. නතුභහදේ දවක් තභයි ඈදිරිඳත් කදශේ. 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ඔඵතුභහ ඒක පිළිගන්නහද? 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

නළවළ ගරු බහඳිනතුභනි.  පිළිගන්දන් නළවළ. 
 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 

නෆඟී සිටිමසය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහත් ඒකභද 

කිඹන්දන්? 
 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  ඳ භඟ ඳළළින හකඡාඡහදේදී ගරු 
ආභිනතුභහ නකඟ වුණහ  ඳසන ඊඳදල්ඛනදේ  දේක ර්ථ 

හධක යමුදදල් දේහ නියුක්ිනකඹන්දගන් වහ 
දේහදඹෝජකඹන්දගන් ඹ ව දකොට ඵේදදන් ඈත් කයන්න. 

 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  පි ඳසන ඊඳදල්ඛනඹට අදේ නළවළ. 

දළන් ඈන්දන් දදන ඊඳදල්ඛනදේ.  
 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි  "දේහ නියුක්ිනකඹන් විරහභ රළබ 
දේරහදේ දී දවෝ ඈන්ඳසු  දකොභහරිස ජනයහල්යඹහ වියලන් 

නුභත කයනු රළබුහ ව ර්ථහධක යමුදලිකින් ඹම් 
තළනළත්දතකුට දගනු රළබුහ ව ද...." ඹනුදන් 225න පිටුදේ 
වන් දරහ ිනදඵනහ. පි දඹෝජනහ කයනහ  නඹට "නකී 

තළනළත්තහ වියලන් ව දේහදඹෝජකඹහ වියලන් නකී යමුදරට 
දගන රද දහඹක මුදල්" කිඹන දකොට නකතු කයන්න කිඹරහ. 
නදවභ වුදණොත් ඳභණයි- 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔඵතුභහ දඹෝජනහක් දනොදයි දන්ද  ඈදිරිඳත් කයන්දන්?  

 
ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නළවළ. දම් ිනදඵන ගන්ිනඹ දනස කදශේ නළත්නම්  
දේකඹහ රඵන ප්රිනරහබඹ ඵේදදන් නිදවස න්දන් නළවළ. ඒ 
නිහ ඒකට දහශ 225 න පිටුදේ ිනදඵන ඳශමුන 

ඊඳදල්ඛනදේ 3.(2)(ඇ) දේදදේ 8 න දප්ළිඹ ඈත් කයන්න 
ඕනෆ.  
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔඵතුභහ ඔඹ දභොකක්ද කිඹන්දන්? දභොන ගන්ිනඹද 
කිඹන්දන්? දළන් පි ඈන්දන් Second Schedule නදක්.   

 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි  පි තභ නතළනට අදේ නළවළ. නතළනට 
අහභ කථහ කයන්න.  

 

මදලන  උඳමේඛනය වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් 
මකටුම්ඳමතහි මක  වක්  ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

இண்டரம் அட்டம றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இதக்க மண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Second Schedule, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Shall we move on to Third Schedule now? 
 

තු්දලන උඳමේඛනය 
தோன்நரம் அட்டம 

THIRD SCHEDULE 
 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  

(1) “In page 209, leave out all words in lines 11 to 13 (both 

inclusive) and insert: 

 „(iii) any University which is established or deemed to be 

established under the Universities Act, No. 16 of 1978 

or the Buddhist and Pali University of Sri Lanka Act, 

No. 74 of 1981;  

  (iv) any government assisted private school other than that 

incorporated under the Companies Act, No. 7 of 2007, 

which is registered with the Ministry of Education and 

mandated to follow the Circulars issued by the 

Government and the Ministry of Education; 

           (v)  any registered society within the meaning of the Co-

operative Societies Law No. 5 of 1972;' ; ” 

(2) "In page 209, leave out all words in lines 31 to 36 (both 

inclusive) and insert:  

 '(e) any amount paid to an employee at the time of 

retirement from - 

 (i)  any pension fund or the Employees Trust Fund 

established by the Employees Trust Fund Act,  No. 46 

of 1980, as represents income derived by that fund, for 

any period commencing on or after April 1, 1987, from 

investments made by it; and  

 (ii)  a provident fund approved by the Commissioner-

General; ' ; " 

 

I think this is what the Hon. Member was speaking 

about. දම් ඔක්දකෝභ පි ආතුශත් කයරහයි ිනදඵන්දන්. ජනතහ 
විමුක්ින දඳයමුණත්  ඒකහඵේධ විඳක්ඹත් -දදඳළත්දතන්භ- දීපු 
දඹෝජනහ පි ආතුශත් කශහ.  

 

(3) “In page 210, leave out all words in  line 39 and insert: 

 '(i)  gain made on realization of an asset consisting‟ ; ” 

(4) “In page 211, leave out all words in lines 31 to 33 (both 

inclusive) and insert:  

 „(q)   benefits received or derived by an employee of the 

government of Sri Lanka from a road vehicle permit 

issued to that employee;  

  (r)   the profits and income from any property donated by 

royal or other grant before March 2, 1815, to any place 

of public worship administered by a charitable 

institution, in so far as such profits and incomes are 

applied to the purposes for which such grant was 

made; 

 s)   dividends from and gains on the realization of shares 

in a non-resident company where derived by a resident 

company with respect to a substantial participation in 

the non-resident  company. In this paragraph, 

"substantial participation" means -   

  i.    holding 10 per cent or more of the value of 

shares in the company, excluding redeemable 

shares; together with 

  ii.   control, either directly or indirectly, of 10 per 

cent or more of the voting power in the 

company;   

 (t) any amount derived by a person from the sale of any 

gem on which tax has been deducted under subsection 

(2) of section 84.' . " 

 

වංමෝධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වම්මත විය. 

றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
 

නෆඟී සිටිමසය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු නුය දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු ආභිනතුභනි  ජනහධිඳිනයඹහදේ ළටුඳ අදහඹම් ඵේදදන් 

නිදවස කය ිනබීභ ඈත් කයන්න භභ හිතන වළටිඹට ගරු 
ආභිනතුභහ නකඟ වුණහ.  

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

පිට කිේදේ නම් නළවළ. 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

කිේහ. ඔඵතුභහ කිේහ.  
 

ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ංදලෝධනඹක් ආවිල්රහ නළවළ; ඒකයි. 
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ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

හභහනයදඹන් ෆභ දකදනක්භ ඊඳඹන විට ඵේද දගනහ. 
ඳහර්ලිදම්න්තු භන්ත්රීරුන්දේ ළටුඳත් නභ ඵේදට ආතුළු දරහ 
ිනදඵනහ.  

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  නක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනදඹනුත් 

දගනහ දඹෝජනහක් නු ජනහධිඳිනයඹහදේ ළටුඳත්- 

 
ගු ම්දත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
ඵේදට ඹටත් කශහ. 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 ඒක තභ කිේදේ නළවළදන්. තමුන්නහන්දේ කිේහට 
වරිඹන්දන් නළවළ දන්. 

 
ගු සුනිේ ශඳු්දමනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

නිදවස කිමටභ ඈත් කයරහ නළවළ. 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඵේදදන් නිදවස කිමටභ යින් කයනහ කිඹන නක.  

 
ගු වභළඳිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

නතුභහ කිඹරහ ිනබුණහ.  

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඒක පි delete කයරහ ිනදඵන්දන්. ඒක වරි. 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

Delete කයනහ කිඹරහයි කිේදේ.  

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

වරි.  ඒක පි Delete කයරහ.  

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දවොයි. Delete කයරහ දන්ද?  

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගරු නුය දිහනහඹක භන්ත්රීතුභනි  ආත්ත ලදඹන්භ ඒ 
ඈල්ලීභ අදේ දන කහදගන්ත් දනොදයි  
ජනහධිඳිනතුභහදගන්භයි.  
 

තු්දලන උඳමේඛනය වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් 
මකටුම්ඳමතහි මක  වක්  ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

 

தோன்நரம் அட்டம றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

Third Schedule, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

ශතරලන උඳමේඛනය 

ரன்கரம் அட்டம 
FOURTH SCHEDULE 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

I move,  
 

 “In page 213, leave out all words in line 15 and insert: 

  „intangible asset has an indefinite useful life, 20‟ ” 

 

වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වම්මත විය. 

றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

ශතරලන උඳමේඛනය වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් 
මකටුම්ඳමතහි මක  වක්  ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

ரன்கரம் அட்டம றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் 
தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Fourth Schedule, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

ඳවහලන උඳමේඛනය 

ந்ரம் அட்டம 
FIFTH SCHEDULE 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගරු බහඳිනතුභනි  දභභ දඹෝජනහ ඒකහඵේධ 
විඳක්දඹනුත්  ජනතහ විමුක්ින දඳයමුදණනුත් -දම් 
දදදගොල්රන්දගන්භ- අහ.  

I move,  

 “In page 216, immediately after line 34, insert the following 

subparagraph: 

 '(e) in the case of a resident individual or partner of a 

partnership with income earned in foreign currency in 

Sri Lanka, from any service rendered in or outside Sri 

Lanka to any person outside Sri Lanka, Rs. 

15,000,000 for each year of assessment, up to the total 

of such income for the year.‟ ” 
 

වංමෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ 
වම්මත විය. 

றதத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

ඳවහලන උඳමේඛනය වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් 
මකටුම්ඳමතහි මක  වක්  ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

ந்ரம் அட்டம றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் 
தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Fifth Schedule, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
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ඳහර්ලිදම්න්තු 

ශයලන උඳමේඛනය 
 ஆநரம் அட்டம 

SIXTH SCHEDULE 

 

ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

I move,  

(1)  “In page 217, leave out all words in lines 4 to 8 (both inclusive) and 

insert: 

  „(1) A person who invests in Sri Lanka (other than 

expansion of existing business) on depreciable assets 

mentioned in subparagraph (4) during a year of 

assessment shall be granted enhanced capital 

allowances computed in accordance with this 

paragraph, in addition to the capital allowances 

computed under the Fourth Schedule.' "  

(2)  “In page 217, leave out all words in line 11 and insert: 

  'subparagraph (4) during a year of assessment shall 

be granted to that' " 

(3)  “In page 217, leave out all words in line 16 and insert: 

  'on depreciable assets mentioned in subparagraph (4) 

during a year of' " 

(4)  “In page 217, leave out all words in line 21 and insert: 

  '(a) Class I and Class 4 assets within the meaning of 

paragraph 1 of the' "  

(5)  “In page 217, leave out all words in lines 27 to 29 (both inclusive) 

and insert: 

  '(5)  Depreciation allowances arising with respect to 

a particular year of assessment shall be taken in that 

year and cannot be deferred to a later year of 

assessment.' "   

(6)  “In page 218, immediately after line 14, insert: 

   'Life Insurance 

 4.  The portion of the gains and profits of an 

insurer engaged in the business of life insurance that is 

deemed as income of the life insurer under section 67

(2) shall be taxed at the rate of fourteen per cent for 

three years of assessment after the commencement of 

the Act. 

 Information Technology 

 5. (1)  A company is entitled to an additional deduction 

when calculating the company‟s income from business 

for a year of assessment equal to 35 % of the total 

amount deducted for the year under this Act that 

represents payments made by the company which are 

to be included in calculating the taxable income of its 

employees (other than as a company director), where 

that company- 

   (a)  conducts a business which 

predominately consists of providing information 

technology services within the meaning of the First 

Schedule;  

   (b) has at least 50 employees during the whole of 

the year; and  

            (c) reports those employees in the statement that the 

company, as a withholding agent, is required to file 

under section 86.  

 (2) A company which is entitled for 

deduction under this paragraph shall not be 

entitled to an enhanced capital allowance under 

paragraph 1 of this Schedule.  

 (3) Notwithstanding anything in section 19

(1) where the deduction under this paragraph 

results in an unrelieved loss for a company that 

unrelieved loss shall not be deducted in any 

succeeding year of assessment.  

Headquarters Relocation  

 6. Notwithstanding anything in the First Schedule, any 

institution, established on or after October 1, 2017, by 

relocating in Sri Lanka the headquarters or regional 

head offices of institutions in the international 

network, as specified by the Commissioner-General 

by Notice published in the Gazette shall be taxed at the 

rate of Zero percent for three years of assessment after 

the commencement of this Act.  

Renewable Energy  

7. Notwithstanding anything in the First Schedule, any person, 

who has entered into a Standardized Power Purchase 

Agreement on or before November 10, 2016 with the Ceylon 

Electricity Board to provide electricity generated using 

renewable resources shall be taxed at the rate of fourteen 

percent for the three years of assessment after the 

commencement of this Act. 

Research and Development  

8. A person is entitled to an additional deduction when 

calculating the person‟s income from business for a year of 

assessment equal to 100% of the total amount of research and 

development expenses deducted for the year under section 15, 

for three years of assessment after the commencement of this 

Act.‟”  
 
වංමෝධන ිළිතගත යුතුය යන ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වම්මත 

විය. 
றதத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
ශයලන උඳමේඛනය වංමෝත තළකළරමය්ද  ඳනත් 

මකටුම්ඳමතහි  මක  වක් ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
ஆநரம் அட்டம றதத்ப்தட்டரத ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Sixth Schedule, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

ප්රඥපප්ින ලග්දිනය වශ නළමය ඳනත් මකටුම්ඳමතහි මක  වක් 
ශෆටිය  ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී.  

ඳනත් මකටුම්ඳත  වංමෝධන වහිතල ලළර්තළ කරන දී.  
 

ெட்டரகு ரெகதொம் மனப்தைம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக 

இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

ெட்டதோனம் றதத்ங்களுடன் அநறக்மக தெய்ப்தட்டது. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported with Amendments. 

 
ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I request permission to correct the typographical 

errors, numerical errors and consequential amendments 
of the Bill. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Does the House agree? 
 

ගු ම්දත්රීලු  
(ரண்தைறகு உதப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 
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ගු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Now, I move, 

 "That the Bill, as amended, be now read the Third time."   

 

ගු දිම්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Divide! 
 

මබදුම් සීනුල නළද වී අලව්ද වුණළ  ඳසු- 
தறரறவுற எலித்து ஏய்ந் தறன்- 

At the conclusion of the division bell- 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඡන්දඹ ප්රකහල කිමටදම් සථහ. ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ යලඹලු 
දදනහභ කරුණහකය හඩි දන්න.  

 
මම් අලවහථළමේදී ඡ්දදය දීම ආරම්භ මකරිණි. 
(இச்ெந்ர்ப்தத்றல் ரக்தகடுப்தை ஆம்தரணது) 

(At this stage, the Voting commenced.) 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඡන්දඹ ප්රකහල කිමටභට ඳවසුතහක් වදේ නම් කරුණහකය ඒ 
ඵ දන්න්න. 

දවොයි  ගරු දිදන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගු දිම්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

විරුේධයි. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු හලින්ද දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගු වළලි්දද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ெரலிந் றெரரக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 

විරුේධයි. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෆීල්ඩ් භහර්ල් ගරු යත් දෂොන්දේකහ භහතයතුභහ. 

 
ෆීේඩ් මළර්ේ ගු වරත් මස ්දමවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு ெத் ததரன்மெகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ඳක්යි. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! 

ඡ්දදය ප්රකළ කිීමමම්ද ඳසුල- 
ரக்தகடுப்தறன் தறன் -  

On conclusion of the Voting- 
 

මම් අලවහථළමේ ඳශත වශ්ද නම් වභළ ගර්භමස ඇින ඩිජි ේ 
පුලුමේ ප්රදර්නය මකරිණි. 

(இவ்மமபறல், கலழ்தம் ததர்கள் ெதரண்டதத்றலுள்ப 

டிஜறற்நல் றமறல் கரண்தறக்கப்தட்டண) 
(At this stage, the following names appeared on the digital screen 

in the Chamber.) 

 
විදුත් ඡ්දද විමසීම අනුල ඳශත දෆක්මලන ඳරිදි - ඳක්ල  89 : 

විුේධල 24 : ලෆෂකී සිටි  0  යනුමල්ද මබදුමණ්ය. 
இனத்றணறல் ரக்தகடுப்தை தொமநக்கறங்க தரரளுன்நம் 

தறரறந்து: ெரர்தரக 89; றரக  24; றனகறறதந்மரர்  0. 

According to Electronic Voting, Parliament divided:  Ayes 89:  

Noes 24: Abstain 0. 

 
G 002. Hon. S.B. Dissanayake    Yes 
G 004. Hon. Gamini Jayawickrama    Yes 
G 005. Hon. John Amaratunga     Yes 
G 006. Hon. Lakshman Kiriella                     Yes 
G 007. Hon. Ranil Wickramasinghe      Yes 
G 009. Hon. Gayantha Karunatilleka       Yes 
G 014. Hon. Risad Badhiuththeen    Yes 
G 015. Hon. Kabeer Hashim    Yes 
G 017. Hon. Malik Samarawickrama     Yes 
G 019. Hon. Anura P. Yapa    Yes 
G 022. Hon. A.D. Susil Premajayantha    Yes 
G 023. Hon. Tilak Marapana     Yes 
G 025. Hon. Vajira Abeywardena                  Yes 
G 026. Hon. S.B. Nawinna       Yes 
G 028. Hon. Champika Ranawaka     Yes 
G 030. Hon. Navin Dissanayake     Yes 
G 032. Hon. Duminda Dissanayake     Yes 
G 033. Hon. Gamini Wijith Wijithamuni     Yes 
G 037. Hon.  Palany Thigambaram     Yes 
G 039. Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala     Yes 
G 041. Hon. D.M. Swaminadan     Yes 
G 042. Hon. Abdul Haleem      Yes 
G 044. Hon. Sagala Ratnayake     Yes 
G 045. Hon. Dayasiri Jayasekara     Yes 
G 048. Hon. Faizer Musthapha      Yes 
G 049. Hon. A.H.M. Fowzie    Yes 
G 054. Hon. Ravindra Samaraweera     Yes 
G 058. Hon. Niroshan Perera     Yes 
G 059. Hon.  Ruwan Wijewardene     Yes 
G 061. Hon. Mohan Lal Grero                    Yes 
G 062. Hon. A.D. Premadasa Champika          Yes 
G 063. Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran     Yes 
G 065. Hon. Wasantha Senanayake     Yes 
G 066. Hon. Wasantha Aluvihare     Yes 
G 067. Hon. (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle   Yes 
G 068. Hon. Eran Wickramaratne     Yes 
G 069. Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena     Yes 
G 071. Hon. Ameer Ali Shibabdeen                 Yes 
G 072. Hon. Lasantha Alagiyawanna     Yes 
G 074. Hon. Faizal Cassim      Yes 
G 078. Hon. Dunesh Gankanda     Yes 
G 080. Hon. Harsha De Silva     Yes 

G 081. Hon. Ajith P. Perera      Yes 

G 082. Hon. Ranjan Ramanayake     Yes 

G 083. Hon. Ashok Abeysinghe     Yes 

G 085. Hon. Tharanath Basnayake     Yes 
G 087. Hon. Karunarathna Paranawithana    Yes 
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G 090. Hon. H.R. Sarathie Dushmantha            Yes 
G 091. Hon. Palitha Tewarapperuma     Yes 
G 094. Hon. Lucky Jayawardana     Yes 
G 095. Hon. Vadivel Suresh     Yes 
G 097. Hon. M.S. Thowfeek     Yes 
G 098. Hon. J.M. Ananda Kumarasiri     Yes 
G 100. Hon. Syed Ali Zahir Moulana    Yes 
G 101. Hon. Ranjith Aluvihare     Yes 
G 102. Hon. Abdulla Mahrooff                           Yes 
G 103. Hon. Sirinal De Mel      Yes 
G 104. Hon. Anura Sidney Jayarathne     Yes 
G 105. Hon. K.K. Piyadasa      Yes 
G 106. Hon. Lakshman Ananda     Yes 
G 108.  Hon. Ravi Karunanayake      Yes 
G 109. Hon. Buddhika Pathirana     Yes 
G 110. Hon. Ajith Mannapperuma     Yes 
G 111. Hon. Nalin Bandara Jayamaha     Yes 
G 112. Hon. Hector Appuhamy     Yes 
G 114. Hon. Thushara Indunil Amarasena     Yes 
G 115. Hon. A. Aravindh Kumara      Yes 
G 116. Hon. Ananda Aluthgamage     Yes 
O 001. Hon. Douglas Devananda    Yes  
O 002. Hon. Vijitha Herath    No 
O 003. Hon. Anura Dissanayaka     No 
O 012. Hon. (Mrs.) Pavithra Devi Wanniarachchi  No 
O 013. Hon. Dinesh Gunawaradena     No 
O 015. Hon. Bandula Gunawardane     No 
O 021. Hon. A. Adaikkalanathan     Yes 
O 022. Hon. Nihal Galappathi     No 
O 023. Hon. Sunil Handunnetti     No 
O 030. Hon. Mahinda Yapa Abeywardena     No  
O 032  Hon. Kumara Welgama                            No 
O 036. Hon. S.M. Chandrasena    No 
O 041. Hon. Bimal Rathnayake     No 
O 053. Hon. Jayantha Samaraweera     No  
O 055. Hon. Dilum Amunugama    No 
O 057. Hon. T. Ranjith De Soysa     No  
O 061. Hon. Ashoka Priyantha     Yes 
O 064. Hon. Chandima Gamage    Yes 
O 065. Hon. Kavinda Heshan Jayawardana     Yes 
O 070. Hon. Namal Rajapaksa     No 
O 071. Hon. Janaka Wakkumbura     No 
O 073. Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama     No 
O 075. Hon. Shehan Semasinghe     No  
O 076. Hon. Kanaka Herath    No 
O 079. Hon. D.V. Chanaka    No 
O 083. Hon.  Bandulal Bandarigoda    Yes 
O 084. Hon. Mohammad Ibrahim Mohammed Mansoor  Yes 
O 085. Hon. S.M. Marikkar     Yes 
O 086. Hon. Imaran Maharoof    Yes 
O 087. Hon. Ashu Marasinghe    Yes 
O 088. Hon. Ishak Rahuman    Yes 
O 094. Hon. Cader Kader Masthan    Yes 
O 095. Hon. Prasanna Ranatunga    No 
O 096. Hon. Prasanna Ranaweera    No 
O 097. Hon. Angajan Ramanathan    Yes 
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 106. Hon. Chaminda Wijesiri    Yes 
O 108. Hon. Sandith Samarasinghe    Yes 
O 109. Hon. M.H.M. Salman    Yes 
O 111. Hon. Wijepala Hettiarachchi    Yes

  
  
  Electronic Voting Result 

 
   YES  89 
   NO  24    

ABSTAIN 00 
 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 

(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

විදුත් ඡන්ද විභසීභ නු ඳක් ඡන්ද 89යි. නළඟීයලට ඳක් 
ඡන්දඹ දුන් ංඛයහ 01යි. ඒ නු  ඳක් මුළු ඡන්ද - 90යි. විදුත් 

ඡන්ද විභසීභ නු විරුේධ ඡන්දඹ දුන් ංඛයහ 24යි. නළඟීයලට 

විරුේධ ඡන්දඹ දුන් ංඛයහ 01යි. ඒ නු  විරුේධ මුළු ඡන්ද - 

25යි. Abstain- none.  
 
ඳනත් මකටුම්ඳත ඊ  අනුකල වංමෝත තළකළරමය්ද  තු්දලන 

ලර කියලළ වම්මත කරන දී.  
அன்தடி, ெட்டதோனம் றதத்ப்தட்டரத 

தோன்நரம்தொமநரக றப்தறடப்தட்டு 

றமநமற்நப்தட்டது. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and 

passed. 
 

 
කේතෆබීම 

எத்றமப்தை 

ADJOURNMENT 
 

එකේහි  මේළල අ. භළ. 7.30 වමය්ද ගු කථළනළයකතුමළ 
විසි්ද ප්රහනය මන විමවළ ඳළර්ලිමම්්දතුල කේ තබන දී. 

ඳළර්ලිමම්්දතුල ඊ  අනුකල  2016 මළර්තු මව 08ලන දින වභළ 
වම්මිනය අනුල  2017 වෆප්තෆම්බර් මව 08ලන සිකුරළදළ ප. භළ. 
10.30 ලන මතක් කේ ණුමස ය. 

 

அப்ததரளது தற.த. 7.30 றரகறறடம, ெதரரகர் 

அர்கள் றணர றடுக்கரமனம தரரளுன்நத்ம 

எத்றமத்ரர். 

அன்தடி தரரளுன்நம், அணது 2016 ரர்ச் 08ஆந் 

றகற லர்ரணத்றற்கறங்க, 2017 தெப்தம்தர் 08, 

தள்பறக்கறம தொ.த. 10.30 றம 

எத்றமக்கப்தட்டது. 
 

It being 7.30 p.m., THE HON. SPEAKER adjourned 
Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 10.30 a.m. on 
Friday, 08th September  pursuant to the Resolution of 
Parliament of 08th March, 2016. 
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විගණකළධිඳතිලරයළමේ ලළර්තළල 
 
ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුු 

 

"සිරව" මළධයමයන් කෂ ප්රලත්තති  විකළනය  : 
ගරු අග්රහභහතයතුමභහේ  ්රකාහලඹ 

 

මඳෞද්ගලික මන්ත්රීන්මේ මයනානළ: 
ර්තභහනේේ ක්රිඹහමකභකා න  විල් ආ කයෂකකා කාටුටුර  

නිර පිළිගළනීභෂක රඵහ දීභ 
භවනුය නගයඹ තුමශ ඳමකනහ භහර්ග තදඵදඹ අභ කිරීභ 
රැකිඹහ රෂක දවඹෂක රඵහදීේේ යහඳියෙේඹදීදී උතුමරු වහ 

නළේෙනදීය ඳශහමකර තරුණ තරුණිඹන් වහ 
්රමුඛතතහඹ රඵහ දීභ 

 

අන්තර්ගත ප්රධළන කුණු 

தறரண உள்படக்கம் 

AUDITOR-GENERAL’S REPORT  

 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

NEWS REPORT TELECAST BY “SIRASA TV”:  

Statement by Hon. Prime Minister 
 

PRIVATE MEMBERS’ MOTIONS:  

Granting Official Recognition to Prevailing Civil 

Defence Committees 
Minimizing Traffic Congestion in the Kandy Town 

PRINCIPAL  CONTENTS 

கக்கரய்ரபர் அறதறறன் அநறக்கக 

 

றணரக்களுக்கு ரய்தோன றகடகள் 

 

‘சறச’ தரகனக்கரட்சற எபறதப்தற தசய்ற அநறக்கக: 

    ரண்தைறகு தற அகச்சரறன் கூற்ர 

 

ணற தர் தறரககள்: 

ற்ரதரது தசற்தடும் சறறல் தரதுகரப்தைக் 

குளக்களுக்கு உத்றரரகதர் அங்கலகரத்க 

ங்குல்  

கண்டி கரறல் கரப்தடும் ரகண தரறசகனக் 

குகநத்ல் 

எரு றல்லின் ரகனரய்ப்தைக் கருத்றட்டத்க 

அதொல்தடுத்தும்ரதரது டக்கு ற்ரம் கறக்கு 

ரகரங்கபறன் இகபஞர்களுக்கு தொன்தரறக 

அபறத்ல் 

යුද්ධඹ නිහ දිල් අදීටු වූ ජනතහ විදී කිරීභ වහ 
අනුසභයණ සභහයකාඹෂක තළනීභ ව විදී ඳමක කිරීභ 
වහ  ේඳොදු දිනඹෂක ේන් කිරීභ 
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රැකා ගළනීභ 

த்த்த்றன்ரதரது உறரறந் க்ககப றகணவு 

கூர்ற்கரக றகணவுத்தூதறதரன்கந அகத்ல் 

ற்ரம் றகணவுகூர்ற்கரண ததரதுத் றகற 
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පූ. භළ. 10.30  ඳළර්ලිමේන්තුල රැවහ විය.   

නිමයනාය  කළරක වභළඳතිතුමළ ගගු මවල්ලේ අෛඩ්කකනළදන් 
මශතළ]  මළවනළරූඪ විය. 

தரரளுன்நம் தொ.த. 10.30 றக்குக் கூடிது.  

குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்  [ரண்தைறகு  தசல்ம் 

அகடக்கனரன்] கனக கறத்ரர்கள்.  

The Parliament met at 10.30 a.m.,  

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE  HON. SELVAM 

ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 

 

 
විගණකළධිඳතිලරයළමේ ලළර්තළල 

கக்கரய்ரபர் அறதறறணது அநறக்கக 
AUDITOR-GENERAL'S REPORT  

 
ගු නිමයනාය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
இனங்ககச் சணரகச் ரசரசலிசக் குடிசறன் 

அசறனகப்தறணது 154(6)ஆம் உரப்தைகறன் தறகரம்- 
 

· 2009ஆம் றற ஆண்டுக்கரண கக்கரய்ரபர் 

கனக அறதறறன் அநறக்ககறன் தோன்நரது 

தரகுறறன்  Vஆம் தகுற;  

· 2010ஆம் றற ஆண்டுக்கரண கக்கரய்ரபர் 

கனக அறதறறன் அநறக்ககறன் தோன்நரது 

தரகுறறன்  VIஆம் தகுற;  

· 2011ஆம் றற ஆண்டுக்கரண கக்கரய்ரபர் 

கனக அறதறறன் அநறக்ககறன் தோன்நரது 

தரகுறறன்  VIஆம் தகுற; 

· 2012ஆம் றற ஆண்டுக்கரண கக்கரய்ரபர் 

கனக அறதறறன் அநறக்ககறன் தோன்நரது 

தரகுறறன்  IX ஆம் தகுற;  

· 2014ஆம் றற ஆண்டுக்கரண கக்கரய்ரபர் 

கனக அறதறறன் அநறக்ககறன் இண்டரது 

தரகுறறன் XXIIஆம் தகுறகத்ம் தோன்நரது 

தரகுறறன்  VIIIஆம் தகுறகத்ம் ; ற்ரம் 

· 2015ஆம் றற ஆண்டுக்கரண கக்கரய்ரபர் 

கனக அறதறறன் அநறக்ககறன் இண்டரது 

தரகுறறன் XIXஆம் தகுறகத்ம்  

தகௌ சதரரகரறன் சரர்தரக ரன் சர்ப்தறக்கறன்ரநன்.  

ගු ්කහමන් කිරිඇල්  මශතළ (උවවහ අධයළඳන ශළ 
මශළමළර්ග අමළතයතුමළ වශ ඳළර්ලිමේන්තුම  

වභළනළයකතුමළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்ரம் 

தடுஞ்சரகனகள் அகச்சரும் தரரளுன்நச் சகத 

தொல்ரும்) 

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

ගරු නිේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභනි, “එකී හර්තහ මුඛද්රණඹ 
කාශ යුතුමඹ”යි භහ ේඹෝජනහ කායනහ. 

 
ප්රහනය විමවන ිනන්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ලළර්තළල මුද්රණය කෂ ුතතුයි  නිමයනග කරන ී. 
அநறக்கக அச்சறடப்தடக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

 
ලිිළ මල්ඛනළිනය ිළිතගෆන්වීම 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ (ඉඩේ වශ 
ඳළර්ලිමේන්තු ප්රතිවසවහකරණ  අමළතය ශළ ණණ්ඩු ඳ්කම   

ප්රධළන වසවිධළයකතුමළ)  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க - கரற ற்ரம் 

தரரளுன்ந ரசலகப்தை அகச்சரும் அசரங்கக் 

கட்சறறன் தொற்ரகரனரசரதம்) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 

ගරු නිේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභනි, භභ ළල්ි  කාර්භහන්ත 
අභහතයතුමභහ ේනුේන් ඳවත වන් හර්තහ ඉදිරිඳමක කායටු. 

(i)   2015 ර්ඹ වහ ශ්රී රාකාහ යඵර් ඳර්ේේණහඹතනේේ 
හර්ෂිකා හර්තහ; ව   

(ii)   2015 ර්ඹ වහ යඵර් ාර්ධන ේදඳහර්තේේන්තුමේේ 
කාහර්ඹ හධන හර්තහ. 

එභ හර්තහ කාිෂිකාර්භඹ වහ ඉඩේ පිළිඵ කාශිකා අධීෂකණ 
කාහයකා බහ ේත ේඹොමුඛ කාශ යුතුමඹළයි භභ ේඹෝජනහ කායටු.    

 
ප්රහනය විමවන ිනන්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
මඳ්තවේ 
தக்கள் 
PETITIONS 

 

ගු  සුවන්ත පසිකනිමේ මශතළ (රළාය ඳරිඳළන ශළ 
කෂමනළකරණ නිමයනාය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு சுசந் தைஞ்சறறனர - ததரது றர்ரக ற்ரம் 

தொகரகத்து தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු නිේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභනි, ේකාොසමකත, තරාගභ 

උතුමය, ේද්හර ඳහය, අාකා 266/4 ඹන සථහනේඹදී පිදීටි දමකත 
්රඡහ ාගභේේ බහඳයෙ දභඹන්යෙ නෂකකාහල්  භවමකටුඹේගන් 
රළබුණු ේඳමකභෂක භභ පිළිගන්ටු.  

1485 1486  



ඳහර්ි ේේන්තුම 

ගු අමන්ක අමේසිසශ මශතළ (ප්රලළශන ශළ සිවිල් ුවලන් 
මවේලළ නිමයනාය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அரசரக் அரதசறங்க - ரதரக்குத்து ற்ரம் 

சறறல் றரணச் ரசககள் தறற அகச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 

ගරු නිේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභනි, ළ ආර, 

ඇවළරේගො ආර, ගිනිකායහ ඹන සථහනේඹදී ඳදිාචි කර්.පී. කනන්ද 
ඳද්භවිරි භවතහේගන් රළබුණු ේඳමකභෂක භභ පිළිගන්ටු.  

 
ගු ායන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜந் சவீ) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභනි, හද්ද, භහර, 

ේභොේයොන්තුමඩු ඳහය, අාකා 28 දයන සථහනේඹදී ඳදිාචි එේ.එස. 

ේඳේර්යහ භවතහේගන් රළබුණු ේඳමකභෂක භභ පිළිගන්ටු.  

 
ඉිනරිඳ්ත කරන ද මඳ්තවේ  මශාන මඳ්තවේ ිළිතබ කළරක 

වභළල  ඳෆලරිය ුතතු යි  නිමයනග කරන  ී. 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்ககபப் ததரதுதக் குளவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුු 

றணரக்களுக்கு ரய்தோன றகடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගු නිමයනාය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
්රලසන අාකා 1 - 892/' 16- (2), ගරු බුද්ධිකා ඳයෙයණ භවතහ. 

 

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභනි, භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ.  

 
ගු ලජිර අමේලර්ධන මශතළ (වහලමද් ක ුතතු 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு  ஜற அரதர்ண - உள்ரட்டலுல்கள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු නිේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභනි, ේභභ ්රලසනඹ  පිළිතුමය 

රඵහ දීභ වහ භහ යෙ ේදකාකා කාහරඹෂක ඉ ආරහ විටිනහ.  
 

ප්රහනය මතු ිනනකී ඉිනරිඳ්ත කිීමම  නිමයනග කරන ී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු නිමයනාය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
්රලසන අාකා 2 - 1215/' 16- (3), ගරු ඳද්භ උදඹලහන්ත 

ගුණේේකාය භවතහ. 

 
ගු ණර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ුවණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குரசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු නිේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභනි, භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ.  

ගු ලජිර අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஜற அரதர்ண) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු නිේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභනි, ේභභ ්රලසනඹ  පිළිතුමය 

රඵහ දීභ වහ භහ යෙ ේදකාකා කාහරඹෂක ඉ ආරහ විටිනහ.  
 

ප්රහනය මතු ිනනකී ඉිනරිඳ්ත කිීමම  නිමයනග කරන ී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ාජීවී ලගළ ලයළඳතතිය : මඩකපල ිනවහරි්කකය 

லரறண பர்ப்தை னக் கருத்றட்டம்: ட்டக்கபப்தை 

ரட்டம் 
AQUACULTURE PROJECT: BATTICALOA DISTRICT  

 

1391/‟16 

3. ගු බන්දු ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ධීය වහ ජරජ ේඳමක ාර්ධන අභහතයතුමභහේගන් ඇසූ 

්රලසනඹ - (2): 

(අ) (i) භඩකාරපු දිසත්රිෂකකාේඹදී ජරවී ව ගහ කාරහඳඹෂක 
පිදීටු වේේ දළළන්ත යහඳියෙේඹදී  ලිි කා කා යුතුම 
ේනුේන් 2016 අඹළඹ ේඹෝජනහ අාකා 151  
අනු ේන් කායන රද රුපිඹ ආ ටුි ඹන 100කා 
්රයෙඳහදනේඹන්, ර්හහනඹ නල්  භවහ 
බහණ්ඩහගහයඹ ල්වින්රඵහ දුන් මුඛදර ේකාොඳභණද;  

 (ii) ඉවත යහඳියෙඹ වහ ේන් කාය ඇයෙ ඉඩේ 
අෂකකාය ්රභහණඹ ේකාොඳභණද; 

 (iii) ේභභ යහඳියෙඹ වහ වූ යහඳියෙ හර්තහ 
ඉදිරිඳමක කායන්ේන්ද; 

 (iv) 2017 ර්ේේදී ේභළනි ජරවී ව ගහ කාරහඳ 
දියිේනදී අේනකුමක ්රේද්ලරමක කයේබ කායනු 
රඵන්ේන්ද; 

 ඹන්න එතුමභහ ේභභ බහ  දන්න්ේනදීද? 

(ක) ේනො එේේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

 கடற்தநரறல் ற்ரம் லக பதோன அதறறருத்ற 

அகச்சகக் ரகட்ட றணர:  

 (அ) (i) ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் லரறண பர்ப்தை 

னதரன்கநத் ரதறக்கறன்ந தரரற 

கருத்றட்டத்றன் ஆம்த டடிக்கககளுக்கரக 

2016ஆம் ஆண்டுக்கரண வு தசனவுத்றட்டத் 

றன் 151ஆம் இனக்க தொன்தரறவுக்கு அக 

எதுக்கப்தட்ட  100 றல்லின் ரூதரய் றற 

ற்தரட்டில் ஆண்டு இரறரகறன்நரதரது 

ததரதுத் றகநரசரறறணரல் ங்கப்தட்ட றறத் 

தரகக வ்பவு ன்தகத்ம்; 

 (ii) ரற்தடி கருத்றட்டத்றற்கரக எதுக்கப்தட்டுள்ப 

கரறகபறன் க்கர் அபவு வ்பவு 

ன்தகத்ம்; 

 (iii) ரற்தடி கருத்றட்டத்றற்கரண கருத்றட்ட 

அநறக்கககச் சர்ப்தறப்தரர ன்தகத்ம்; 

 (iv) 2017ஆம் ஆண்டில் இவ்ரநரண லரறண பர்ப்தை 

னங்கள் ரட்டின் கண தறரசங்கபறலும் 

ஆம்தறக்கப்தடுர ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 
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asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the amount of money  provided by the 

General Treasury as at the end of the year, 

out of the provision of Rs. 100 million 

allocated as per proposal No. 151 of Budget 

2016, for the initial arrangements of the 

mega project to establish an aquaculture 

zone in the District of Batticaloa; 

 (ii) the extent of land  that has been allocated 

for the above project; 

 (iii) whether the project report regarding this 

project will be tabled; and 

 (iv) whether aquaculture zones will be 
established in the other areas of the island as 

well in the year 2017? 

(b) If not, why? 

 
ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ   
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka) 

ගරු නිේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභනි, ධීය වහ ජරජ ේඳමක 

ාර්ධන අභහතයතුමභහ ේනුේන් භහ එභ ්රලසනඹ  පිළිතුමය 
ේදනහ. 

 

(අ) (i) ේභභ යහඳියෙඹ වහ ්රයෙඳහදන ේන් කාය යෙබුණ 
ද, භවජන නිේඹෝජිතඹන්ේ  වහ ්රේද්ලේේ 
ජනතහේ  ල්ේයෝධතහඹ ේවේතුම ේකාො  ේගන 
යහඳියෙඹ ක්රිඹහමකභකා කිරීභ  ේනොවළකි  වභ භත 
බහණ්ඩහගහයේඹන් මුඛද ආ රඵහ ේගන ේනොභළත. 

 (ii) ේභභ යහඳියෙඹ භඩකාරපු දිසත්රිෂකකාේේ 
ේකාෝයේශේඳමකතුම උතුමය ්රහේද්ය ඹ ේ ආකාේ 
ඵර්රේද්ලේේ හකාේර් ග්රහභේේ ක්රිඹහමකභකා කිරීභ 
වහ ඉඩේ අෂකකාය 2775ෂක (ේවෂකේ ඹහය 
1110ෂක)  ේතෝයහ ේගන ඇත. ේභභ යහඳියෙඹ 
ක්රිඹහමකභකා කිරීභ ේඵන්ධේඹන් භවජන 
නිේඹෝජිතයින්ේ  වහ භවජනතහේ  ල්ේයෝධඹ භත 
දිසත්රිෂක ාර්ධන කාටුටු ේභභ යහඳියෙ  ඹ වහ 
ඉඩභ රඵහ ේනොේදන රදී. 

 (iii)  යහඳියෙ හර්තහ ඇමුඛණුභ 1 භන්න් දෂකහ ඇත. 

එඹ භහ වභළගත* කායනහ. 

 (iv) 2017 ර්ේේ ජරවී ව ගහ කර්ථිකා කාරහඳ 02ෂක 
භන්නහයභ වහ වේඵන්ේතො  ඉදි කිරීභ වහ 
කා යුතුම කයේබ කාය ඇත. 

 (ක) ඳළන ේනොනඟී. 

ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ධීය වහ ජරජ ේඳමක ාර්ධන යහජය 
ඇභයෙතුමභහ ඳළටුණ විටිනහ. අලය නේ එතුමභහේගන් අතුමරු ්රලසන 
අවන්න පුළුන්. 

ගු බන්දු ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ේවොයි. භේ  ඳශමුඛන අතුමරු ්රලසනඹ භහ ගරු යහජය 
ඇභයෙතුමභහේගන් අවනහ.  ගරු යහජය ඇභයෙතුමභනි, භඩකාරපු 
දිසත්රිෂකකාේේ අෂකකාය 2,700ෂක ළනි ල්ලහර මිටු ්රේද්ලඹෂක ේභභ 

යහඳියෙඹ වහ ේන් කායේගන යෙේඵන්ේන් ඉතහ ේවො අදවවින් 
යුතුමයි. ඒ වහ යහජය අඹ ළේඹන් රුපිඹ ආ ටුි ඹන 100කා 
මුඛදරකුමක ේන් කායරහ යෙේඵනහ. භහ අවන්ේන්, අඹ ළඹ 

ේ ආතනේඹන් මුඛද ආ ේන් කාේශේ, භඩකාරපුේේ ේේ කිඹන 
සථහනේේ ේභළනි යහඳියෙඹෂක කාස කිරීභ වහ ලකායතහ 
අධයඹනඹෂක ේකාො , නිලසචිත ේරභ යහඳියෙ හර්තහෂක කාස 
කායරහ ඉය වුණහ  ඳසේේද, ඊ  ේඳයද කිඹන එකායි. 

 
ගු ිනලිප් මලදණරච්ික මශතළ (ධීලර ශළ ාා වේඳ්ත 
වසලර්ධන රළාය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு றலிப் தஆச்சற - கடற்தநரறல் ற்ரம் லக 

பதோன அதறறருத்ற  இரஜரங்க அகச்சர்) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi - State Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 
අඹ ළඹ ේ ආතනේඹන් මුඛද ආ ේන්කායන්න ලකායතහ හර්තහ 

වදන්න අලයතහෂක නළවළ. නමුඛමක, ඒ පිළිඵ හර්තහ වදරහ 
අේප් ධීය වහ ජරජ ේඳමක ාර්ධන අභහතයහාලේඹන් ඒහ 
ක්රිඹහමකභකා කායන්න කා යුතුම කාය යෙේඵනහ. මුඛද ආ ේන්කායන්න 
ඉ ආලීේ කායරහ යෙේඵනහ. 

 
ගු බන්දු ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔඵතුමභහ කාළබිනට් භණ්ඩරේේ දී පු ඇභයෙයේඹෂක ේනොන 
නිහමක, ඒ හේ භ භභ මුඛද ආ අභහතයහාලේේ ව කාළබිනට් 
භණ්ඩරේේ විටි ඇභයෙයේඹෂක ලේඹනුමක භේ  දළනීේේ වහ 
ල්ලසහේේ වළටිඹ  කිඹන්න පුළුන්, අඹ ළඹ ේ ආතනඹකින් 

මුඛද ආ ේන්කායන ල්  ඒ වහ නිලසචිත ේඹෝජනහ කාළබිනට් 
භණ්ඩරඹ  ඉදිරිඳමක කායරහ, එභ ේඹෝජනහ වහ අලය 
්රයෙඳහදන ඊ  ඳුව එන අඹ ළඹ ේ ආතනේඹන් ේන්කාය ගන්නහ 

ඵ. භවය ල්  භභ ඔඵතුමභහ තයේ දන්ේන් නළයෙේන්න පුළුන්. 

 
ගු ිනලිප් මලදණරච්ික මශතළ  
(ரண்தைறகு றலிப் தஆச்சற) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ධීය ල්ඹ තභයි භ  අදහශ ේන්ේන් ගරු භන්ත්රීතුමභහ. 

 
ගු බන්දු ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔේ, ධීය subject එකා භ  ඩහ ඔඵතුමභහ දන්නහ. ඒ නිහ භභ 
ගරු ඇභයෙතුමභහේගන් ඉ ආරහ විටින්ේන් ේේකායි. දළන් අෂකකාය 
2,700ෂක අයියෙ කායේගන යෙේඵනහේන්. එේේ අයියෙ කායේගන 

යෙේඵන ඉඩභ  ේභොකාෂකද කායන්ේන් කිඹන එකා පිළි ඔඵතුමභහ 
ල්ඹ බහය අභහතයයඹහමක භෙ හකා්ඡඡහ කායරහ ේේ ගරු බහ  
දළන්වූේොමක ේවොයි. 

 
ගු ිනලිප් මලදණරච්ික මශතළ  
(ரண்தைறகு றலிப் தஆச்சற) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
භභ ගරු ඇභයෙතුමභහමක භෙ හකා්ඡඡහ කායරහ ඒකා ේේ ගරු 

බහ  දළනුේ ේදන්නේ. 

1489 1490 

———————————- 
* ඇමුණුම ඉිනරිඳ්ත මනොකරන  .ී 
   இகப்தை  சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன. 

   Annex not tendered. 



ඳහර්ි ේේන්තුම 

ඝන ශළ විදු්ත අඳද්රලය කෂමනළකරණ ලයළඳතති: 
මලන් කෂ මුද 

றண்  ற்ரம் இனத்றணறல் கறவுப்ததரருள் 

தொகரகத்துக் கருத்றட்டங்கள்: எதுக்கற தம்  
SOLID AND e-WASTE  MANAGEMENT PROJECTS: FUNDS 

ALLOCATED  

1468/‟16 
 

4. ගු චමින්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றரஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඳශහමක බහ වහ ඳශහමක ඳහරන අභහතයතුමභහේගන් ඇසූ ්රලසනඹ - 
(2) 

(අ) (i) 2010 ර්ේේ වි  ේේ දෂකහ ඝන අඳද්රය 
කාශභනහකායණඹ වහ අභහතයහාලඹ ල්වින් 
කයේබ කාය ඇයෙ යහඳියෙ ාතයහ ේකාොඳභණද; 

 (ii)  එභ යහඳියෙ ක්රිඹහමකභකා කිරීභ වහ එෂක ඳශහමක 
ඳහරන කඹතනඹකා  රඵහදුන් අයමුඛද ආ ්රභහණඹ 
ේන් ේන් ලේඹන් ේකාොඳභණද; 

 (iii)  2010 ර්ේේ වි  ේේ දෂකහ එභ යහඳියෙ 
ේඵන්ධේඹන් ේගන ඇයෙ පිඹය කාේර්ද; 

 (iv) ල්දුමක අඳද්රය කාශභනහකායණඹ වහ 
අභහතයහාලඹ ේගන ඇයෙ පිඹය කාේර්ද; 

 (v)  මකභන් ඹවඳහරන යජඹ ඹ ේමක ඝන අඳද්රය 
කාශභනහකායණඹ වහ ල්දුමක අඳද්රය 
කාශභනහකායණඹ ේඵන්ධේඹන් ඉදිරිේේදී 
ගළනීභ  අේප්ෂකෂිත පිඹය කාේර්ද; 

 ඹන්න එතුමභහ ේභභ බහ  දන්න්ේනදීද?  

(ක) ේනො එේේ නේ, ඒ භන්ද? 

 
 ரகர சகதகள் ற்ரம் உள்ளூரட்சற அகச்சகக் 

ரகட்ட றணர:  

(அ) (i )  2010ஆம் ஆண்டு தரடக்கம் இற்கநக 

றண்க் கறவுப்ததரருள் தொகரகத்துத்துக் 

கரக அகச்சறணரல் ஆம்தறக்கப்தட்ட கருத் 

றட்டங்கபறன் ண்றக்கக த்கணதன்தக 

த்ம்; 

 (ii) இந்க் கருத்றட்டங்ககப கடதொகநப்தடுத்து 

ற்கரக எவ்ரரர் உள்ளூரட்சற ன்நத்றற் 

கும் ங்கப்தட்ட றறறன் அபவு தவ்ரநரக 

வ்பவு ன்தகத்ம்; 

 ( i ii )  2010ஆம் ஆண்டு தரடக்கம் இதுக ரற்தடி 

கருத்றட்டங்கள் தரடர்தரக டுக்கப்தட்டுள்ப 

டடிக்கககள் ரக ன்தகத்ம்; 

 ( iv )  இனத்றணறல் கறவுப்ததரருள் தொகரகத்து 

த்துக்கரக அகச்சு டுத்துள்ப டடிக்கக 

கள் ரக ன்தகத்ம்; 

 ( v )  ற்ரதரக ல்னரட்சற அசரங்கத்றன் கலழ் 

றண்க் கறவுப்ததரருள் தொகரகத்தும் ற்ரம் 

இனத்றணறல் கறவுப் ததரருள் தொகரகத்தும் 

தரடர்தரக றர்கரனத்றல் ரற்தகரள்ற்கு 

றர்தரர்க்கப்தடும் டடிக்கககள் ரக 

ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of projects that have been  

commenced by the Ministry for solid waste 

management  from  the year 2010 up to 

now; 

 (ii) the funds provided to each local authority to 

implement the aforesaid projects, 

separately; 

 (iii) the steps that have been taken in regard to 

the aforesaid projects from the year 2010  
up to now; 

 (iv) the steps taken by the Ministry for e -waste  

management; and 

 (v) the steps expected to  be taken in the future 

under this Government of Good 

Governance for solid waste management 
and e-waste management? 

(b) If not, why? 
 

ගු සි වර් මුවහතළඳළ මශතළ (ඳෂළ්ත වභළ ශළ ඳෂළ්ත ඳළන 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர - ரகர சகதகள் ற்ரம் 

உள்ளூரட்சற அகச்சர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

ගරු නිේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභනි, භහ එභ ්රලසනඹ  පිළිතුමය 
ේදනහ. 

(අ) (i) යහඳියෙ ාතයහ 284කි. 

 (ii) රඵහදී ඇයෙ අයමුඛද ආ ්රභහණඹ ඇමුඛණුේ අාකා (1) A, 
B, C, D, E. F. G වහ ඇමුඛණුේ අාකා (2) ේර 
ඉදිරිඳමක කාය ඇත. ඇමුඛණුේ වභළගත* කායටු. 

 (iii) 2010 වි  2016 දෂකහ විඹලුභ යහඳියෙ අන් 
කාය ඳශහමක ඳහරන කඹතන ේත බහයදී ඇයෙ අතය, 
2017 ර්ේේ යහඳියෙ තදුය මක ක්රිඹහමකභකා 
කායටුන් ඳතී. 

 (iv)  භධයභ ඳරිය අධිකාහරිේේ අධීෂකණඹ ඹ ේමක ඉටු 
කායනු රළේේ.   

  (v)  මකභන් ඹවඳහරන යජඹ ඹ ේමක ඝන අඳද්රය 
කාශභනහකායණේේ ්රධහන අාග න කාශ 
ර්ගීකායණඹ, කාශ ්රයෙක්රීකායණඹ, කාශ අභ 
කිරීභ ඹනහදි කා යුතුම භවළි  ාර්ධන වහ ඳරිය 
අභහතයහාලඹ, භවහ නගය වහ ඵසනහදීය ාර්ධන 
අභහතයහාලඹ වහ ේභභ අභහතයහාලඹ ඳශහමක බහ 
ව ඳශහමක ඳහරන කඹතනර වබහගිමකේඹන් 
විදු කිරීභ  ක්රිඹහ භහර්ග ේගන ඇයෙ අතය, 
2016.11.01 වි  විඹලුභ භවහ නගය බහර කාශ 
ර්ගීකායණ කා යුතුම කයේබ කාශ අතය, 
2017.06.01 වි  විඹලුභ නගය බහ වහ ්රහේද්ය ඹ 
බහරද ක්රිඹහමකභකා කිරීභ  පිඹය ේගන ඇත. 

  ඊ  භගහමී ේකාොශම වහ ගේඳව දිසත්රිෂක ඳදනේ 
කායගමක කාශ භන්න් ල්දුි ඹ ජනන යහඳියෙ 
ඇයඹීභ  භවහ නගය වහ ඵසනහදීය ාර්ධන 
අභහතයහාලඹ කා යුතුම කාය ඇයෙ අතය, එඹ 
ක්රිඹහමකභකා කිරීභ ඵසනහදීය ඳශහමක බහ වයවහ 
විදු කායන අතය, ඉදිරි භහ 06 තුමශ දී ඳශහමක 09 තුමශ 
ේභභ අභහතයහාලේේ ්රයෙඳහදන භත ඹහන්ත්රිකා 
ේකාොේේඳෝසට් නිසඳහදන ඹන්ත්ර සථහඳනඹ කිරීභ  
ළරුවේ කාය ඇත. ඒ පිළිඵ ළඩි ල්සතය 
ඇමුඛණුේ අාකා 2දී දෂකහ ඇත. 
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  ල්දුමක අඳද්රය කාශභනහකායණඹ භධයභ ඳරිය 
අධිකාහරිඹ තදුය මක විදු කායන අතය, ජඳහනේේ 
ජයිකාහ කඹතනේේ තහෂකණිකා වහේඹන් ල්දුමක 
අඳද්රය කාශභනහකායණඹද ඇතුමළු කාශ 
කාශභනහකායණඹ පිළිඵ ුවහමකභකා ළරළසභෂක 
-Master Plan- කාස කිරීභ වහ ළඩ වනෂකද 
කාස කාය ඇත. 

  (ඇමුඛණුේ අාකා 2 ඹ ේමක 2017 කාශ 
කාශභනහකායණ ළඩ වන අමුඛණහ ඇත.)  

(ක)  අදහශ ේනොේේ. 

 
ගු චමින්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றரஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු අභහතයතුමභනි, පිළිතුමය රඵහ දීභ පිළිඵ ේඵොේවොභ 
සතුමයෙයි. ඳශහමක ඳහරන අභහතයයඹහ වළටිඹ  ඔඵතුමභහ ල්ලහර 
කාහර්ඹ බහයඹෂක කායටුන් ඵසනහදීය ඳශහේමක ඝන අඳද්රය 

කාශභනහකායණ ළඩ වන් ේඵන්ධේඹන් කා යුතුම කාශහ. 
මුඛි න්භ ඒ පිළිඵ අඳේ  ්රණහභඹ ඔඵතුමභහ ේත පුද කායන්න 
ඕනෆ. ඳශහමක ඳහරන කඹතනඹෂක නිේඹෝජනඹ කාශ භන්ත්රීයඹකු 

වළටිඹ  භහ ේේ කාහයණඹමක කිඹන්න ඕනෆ.  

2012, 2013 ර්ර ඳශහමක ඳහරන අභහතයහාලේේ ඝන 
අඳද්රය කාශභනහකායණ තයග යෙබුණහ. ඳශහමක ඳහරන කඹතනර 
විදු කායන ඒ කා යුමකත ලෂකයෙභමක කායන්න උඳේදස ේදටුන් ක්රිඹහ 

කායේගන ගිඹහ. එළනි තයගි න් දියිේන් ්රථභ සථහනඹ අපි 
අතණ්ඩ රඵහ ගමකතහ. එදහ ඒ ඝන අඳද්රය කාශභනහකායණ 
භධයසථහනර යෙබුණු අඩු ඳහඩු දළකාරහ අපි ක්රිඹහමකභකා වුණහ. ඒ 

නිහ තභයි අපි ඒ තයගි න් ජඹග්රවණඹ කාේශේ. ගරු 
අභහතයතුමභනි, ඒ තුමළින් භභ ඔඵතුමභහ  ේඹෝජනහ කායන්න 
ඵරහේඳොේයොමකතුම න්ේන් ේභඹයි. ඵණ්ඩහයේර නගය බහ තුමශ 

යෙබුණ මිටු ්රභහණඹ පුළු ආ කායරහ තභයි භව නගය බහෂක කාේශේ. 
එදීදී අඳ  ්රලසනඹ වුේණ්, කුණු දභන භධයසථහනඹ තුමශ ඒකා යහය  
ේ්ඡක කුණු ්රභහණඹ  අලුමක ේ ටිේෂක කුණු ේගනිදී ආරහ දහ 

ගන්න ්රභහණමක ඉඩ කාඩ යෙබුේණ් නළයෙ එකායි. ඒ නිහ භභ 
උඳක්රභඹෂක ඳහල්්ඡචි කාශහ. ්රේද්ලේේ ේගොල් ජනතහ ල්ලහර 
්රභහණඹෂක ඉන්න නිහ භව නගය බහ අයමුඛදි න් කුණු වරන 

භළෂින් 3ෂක අයේගන දීර්ඝ කාහරඹෂක යෙසේේ ඒකායහය  වුණු කුණු 
ටිකා අපි වරරහ, ඒ කාහඵනිකා ේඳොේවොය අේශල් කායරහ එකා 
ඳළමකතකින් බහ  කදහඹභෂක ගමකතහ වහ භහන කුණු දළමීභ 
වහ ඉඩ කාඩමක රඵහ ගමකතහ. එදීදී ල්ේලේේඹන්භ ඹකාඩ, 

ේඳොි තීන් ව තමක ද්රය අේශල් කායන්නමක කා යුතුම කාශහ. 
මීේතො මුඛ ආේ ආ යෙේඵන ල්ලහර කුණු කාන්ද මක භභ ්රහේඹෝගිකා 
කායපු පුාචි භව නගය බහේේ ක්රිඹහදහභඹ ක්රිඹහමකභකා වුේණොමක, ේේ 

්රේද්ලේේ ේගො වන් නළතමක භ ආ ගහ , ේගතුම ගහ  අලය 
කායන කාහඵනිකා ේඳොේවොය ටිකා ේදන්න පුළුන්. එේවභ කායන්න 
පුළුන් කිඹන එකා භභ දළෂකකාහ. ඒ නිහ ගරු ඇභයෙතුමභහේ  

අභහතයහාලඹ ඹ ේමක ඒකා යහය  ේරහ යෙේඵන ල්ලහර කුණු ේගොඩ 
කුණු වරන ල්ලහර භළෂින් 5ෂක, 6ෂක දහරහ ේඳොේවොය ඵ  
ඳරිර්තනඹ කායරහ ඳහය අයිේන් ඒහ ේගොඩ ගවරහ යෙබුණමක 

වළේභෝභ අයේගන ඹයි කිඹරහ භභ ල්ලසහ කායනහ. ේභොකාද, 
ටුනිසුව කුණු තභයි අයේගන ඹන්න කාළභළයෙ නළමකේමක. ඒ නිහ 
ේභන්න ේේ ළඩ පිළිේශ ක්රිඹහමකභකා කිරීභ වහ ඳශහමක බහ වහ 
ඳශහමක ඳහරන ඇභයෙයඹහ වළටිඹ  ඔඵතුමභහ  ඹේකිවි ළඩ 

පිළිේශෂක ඉදිරිේේදී යෙේඵනහ ද? 

ගු සි වර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු භන්ත්රීතුමභහ, ඒකා ේවො අදවෂක.  දළන භමක මීේතො මුඛ ආර 
කුණු ්රලසනඹ ේඵන්ධ ේරෝකා ඵළාකු කධහයඹෂක ඹ ේමක ඹේ 
කාර්තයඹෂක කිරීභ  ඒ අඹ තහෂකණිකා වේඹෝගඹ රඵහ ේදනහ. 

ඔඵතුමභහ කිය අදවස ගළන අපි ේරෝකා ඵළාකුමක භෙ හකා්ඡඡහ 
කායරහ, ඒ අඹේ  තහෂකණිකා කාණ්ඩහඹේේ අදව  ේේ 
ේඹෝජනහ ඇතුමශමක කායන්නේ. 

 
ගු චමින්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றரஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ේඵොේවොභ සතුමයෙයි. 

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, භහේ  ේදන අතුමරු ්රලසනඹ ේභඹයි. 

ේඳොි යෙන් බහල්තඹ අභ කිරීභ වහ ල්ල්ධ නීයෙ ඳනහ ේේ 
ේනේකාො  ේඳොි යෙන් බහල්තඹ අභ කායන්න ළඩ පිළිේශෂක 

කාස කායරහ යෙේඵනහ. ගරු අභහතයතුමභනි, ඒකා ේවොයි. ඒ 
හේ භ  අද අේප් ගේ භට් ටුන් ගමකේතොමක, වණ කශ්රිතේඹන් 
අමකඵෆ  ව ල්ල්ධ ඵෆ ර්ග නිසඳහදනඹ කායන පුද්ගරඹන් 

ඉන්නහ. ඒ හේ භ ේොඵහදවභ  දීතකාය අන්දේේ ද්රයි න් 
ඵෆ  නිසඳහදනඹ කායන පුාචි යහඹකාඹන් ඉන්නහ. ේේ 
යහඹකාඹන් දිරිභමක කිරීභ වහ ඔවුන්  ණඹෂක දීරහ එේවභ 

නළමකනේ ඔවුන්  අලය උඳකායණ රඵහදීේේ ළඩපිළිේශෂක 
ඳශහමක ඳහරන අභහතයහාලඹ ඹ ේමක කයේබ කායන්න කා යුතුම 
කායනහ නේ ේවොයි කිඹන ේඹෝජනහයි කායන්ේන්.  

ඳශහමක ඳහරන කඹතන ගිදී ආරහ තභයි කුණු දහන්න එඳහ 
කිඹරහ භළදිවමක ේන්ේන්; ඒ හේ භ ේඳොි යෙන් බහල්තඹ කායන්න 
එඳහ කිඹන්ේන් ව ඒහ  දඩ ගළසීභ වහ කා යුතුම කායන්ේන්. ඒ 
නිහ අේප් ඳශහමක ඳහරන කඹතනර  ඹේ ලිරය ්රයෙඳහදනඹෂක 

ේන් කායන්න වළකිඹහෂක යෙේේද, අය කිඹන සඹා රැකිඹහ කායන 
පුද්ගරඹන් දිරිගළන් වභ ේනුේන් රඵහ ේදන්න? 

 
ගු සි වර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු භන්ත්රීතුමභහ, සඹා රැකිඹහන් වහ ඍවමභ මුඛද ආ ේන් 

කිරීේේ ්රලසනඹෂක යෙේඵනහ. වළඵළයි, ඳශහමක ඳහරන භට් ටුන් 
ේවෝ ජහයෙකා භට් ටුන් අඳ  ේේ ේනුේන් ළඩ වනෂක  
කායේගන ඹන්න පුළුන්.  ඔඵතුමභහේ  ඒ අදව, -ේඳොි තීන් 

වහ ල්කා ආඳ ඵෆ  කාර්භහන්තඹ,-  ේවො අදවෂක. ේඳොි තීන් 
වහ ල්කා ආඳඹෂක වළටිඹ  ේේහ ඳහල්්ඡචි කායන නිහ ේේ 
කාර්භහන්ත දියුණු කායන්නමක එඹ ේවො අසථහෂක නහ.  

 
වමීරගම ණදර් ගේමළන ම  ඳිනසිකකුලන්: ඔප්ප 

ප්රදළනය  
“சலக” ரறரறக் கறரக் குடிறருப்தரபர்: 

உரறகள் ங்கல் 
RESIDENTS OF "SAMEERAGAMA" MODEL VILLAGE: GRANT 

OF DEEDS 

1501/‟16 

5. ගු එේ. එච්. එේ. වල්මළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

නිහ වහ ඉදිකිරීේ අභහතයතුමභහේගන් ඇසූ ්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) පුමකතරභ දිසත්රිෂකකාේේ, මුඛන්දරභ ්රහේද්ය ඹ 
ේ ආකාේ ේකාොට්ඨහේේ, "මීයගභ කදර්ල 
ගේභහනඹ" පිදීටුන රද ර්ඹ කාේර්ද; 
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————————— 
*  පවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ි ේේන්තුම 

 (ii)  ඒ වහ ජහයෙකා නිහ ාර්ධන අධිකාහරිඹ ේත 
ඳයහ ගනු රළබූ මුඛළු ඉඩේ ්රභහණඹ ේකාොඳභණද; 

 (iii) එදී ඉඩේරහභීන් ලේඹන් ේතෝයහ ගමක ඳවු ආ 
ාතයහ ව එභ ඉඩේරහභීන් අතරින් දළන  සථිය 
ඳදිාචිකාරුන් ේර වඳුනහේගන විටින ඳවු ආ 
ාතයහ වහ  අනුඳවු ආ ාතයහ ේන් ේන් 
ලේඹන් ේකාොඳභණද; 

 (iv) ඳදිාචිකාරුන් අතරින් වඳුනහ ගමක අනුඳවු ආ වහ 
සථිය ඳදිාචිඹ  ඉඩේ කාට්ටි රඵහ දීේේ 
ළඩ වනෂක ක්රිඹහමකභකා කායන්ේන්ද; 

 (v) ඉඩේරහභීන් වහ සථිය ඔප්පු ්රදහනඹ කිරීභ  
පිඹය ගන්ේන්ද; 

 ඹන්න එතුමභහ වන් කායන්ේන්ද? 

(ක) ේනො එේේ නේ, ඒ භන්ද? 

 
வீடகப்தை ற்ரம் றர்ரத்துகந அகச்சகக் ரகட்ட 

றணர:  

(அ) (i )  தைத்பம் ரட்டத்றல், தொந்னம் தறரச 

தசனரபர் தறரறறல், “சலக ரறரறக் கறரம்” 

அகக்கப்தட்ட ஆண்டு ரது; 

 (ii )  அற்கரக ரசற வீடகப்தை அதறறருத்ற 

அறகரசகதக்கு சுவீகரறக்கப்தட்ட கரறறன் 

தரத் தப்தபவு வ்பவு; 

 (iii )  அறல் கரற ததரர்கபரகத் ரர்ந்தடுக்கப் 

தட்ட குடும்தங்கபறன் ண்றக்கக, இக்கரற 

ததரர்கபறல் ற்ரதரது றந்க்  குடிறருப் 

தரபர்கபரக இணங்கரப்தட்டிருக்கறன்ந குடும் 

தங்கபறன் ண்றக்கக ற்ரம் உத 

குடும்தங்கபறன் ண்றக்கக தவ்ரநரக 

வ்பவு; 

 (iv )  குடிறருப்தரபர்கபறல் இணங்கரப்தட்ட உத 

குடும்தங்கபறன் றந்க் குடிறருப்தைக்கரக 

கரறத் துண்டுககப ங்கும் ரகனத்றட்ட 

தரன்கந தசற்தடுத்துரர; 

 (v )  கரற ததரர்களுக்கு றந் உரறககப 

ங்க டடிக்கக ரற்தகரள்ரர; 

 ன்தக அர் குநறப்தறடுரர?  

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 
 

asked the  Minister of Housing and Construction: 

(a) Will he  state - 

 (i) the year in which the model village 

“Sameeragama“ of Mundalama Divisional 

Secretary's  Division of Puttlam District was  
established; 

 (ii) the total extent of lands, acquired by 
National Housing Development Authority 

for the aforesaid purpose; 

 (iii) separately   the number of  families  chosen 

as land beneficiaries, the number of  

permanent  residents identified   from  them  

by now and  the number of  sub families; 

 (iv) whether a  programme  will be launched   to 

grant   blocks  of  lands to sub families  
identified from the residents  for their  

permanent   residential  purposes; and 

 (v) whether measures  will be taken  to grant 

permanent deeds for  land beneficiaries? 

(b) If not, why? 
 

ගු ඉන්ිනක බණ්ඩළරනළයක මශතළ (නිලළව ශළ ඉිනකිීමේ 

නිමයනාය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க - வீடகப்தை ற்ரம் 

றர்ரத்துகந தறற அகச்சர்) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake - Deputy Minister of 
Housing and Construction) 

ගරු නිේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභනි, නිහ වහ ඉදිකිරීේ 
අභහතයතුමභහ ේනුේන් භහ එභ ්රලසනඹ  පිළිතුමය රඵහ ේදනහ. 

(අ) (i) මීයගභ කදර්ල ගේභහනඹ 1981.09.19 දින ජනතහ 
අයියෙඹ  ඳමක කායන රදී. 

 (ii) 1987.03.23 දින ගළට් නිේේදනඹෂක භන්න් 
ේවෂකේ ඹහර් 67.119ෂක ල්ලහර වූ ඉඩභ ජහයෙකා 
නිහ ාර්ධන අධිකාහරිඹ ේත ඳයහ දී ඇත. 

 (iii) ඉඩේ අෂකකාය 01 ඵළගින් ඉඩේරහභීන් 120 
ේදේනකු ඳදිාචි කායහ ඇයෙ අතය, දළන  සථිය 
ඳදිාචිකාරුන් ේර ඳවු ආ 360ෂක මීයගභ කදර්ල 
ගේභහනේේ වීමක න අතය අනුඳවු ආ ලේඹන් 
240ෂක ඳදිාචි විටී. එභ අනුඳවු ආ ඔවුන්ේ  
භේපිඹන් ඳදිාචි විටින ඉඩේේ ේකාො කා නිහ 
ඉදිකායේගන ඳදිාචි ඇත. 

 (iv) මුඛ ආ ඉඩේේ ඳදිාචි අනුඳවු ආ වහ ඔප්පු රඵහ දීභ  
එදී දීටුකාරුන් කා යුතුම කාය ඇත. තද මීයගභ 
නිහ ක්රභේේ නිහ ඉදිකාය ඉයෙරි වූ අෂකකාය 20කා 
දීස ඉඩභ, ඳර්කස 20 ඵළගින් කාළඵි  115ෂක 
ේන්කාය ්රේද්ලේේ ඉඩේ ේනොභළයෙ ඳවු ආර  
රඵහ දීභ  කා යුතුම කාය ඇයෙ අතය, එභ බිේ 
්රභහණේඹන් කාළඵි  53ෂක ේේ නල්  එභ 
ගේභහනේේ වීමක න ඳවු ආ ව අ  ගේභහනර 
ඳවු ආ ේත රඵහ දීභ  කා යුතුම කාය ඇත. 

 (v) ඔේ. 

  මුඛ ආ නිහරහභීන් 120කාේගන් 108කා  ඔප්පු 
්රදහනඹ කාය අන් ඇත. ඉයෙරි නිහරහභීන්ේ  
ඳවු ආර ඳළන නළඟී ඇයෙ ගළ ලු නිහ සථිය ඔප්පු 
රඵහ දීභ ්රභහද  ව ඇත. 

(ක) ඳළන ේනොනඟී. 
 

ගු එේ. එච්. එේ. වල්මළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

ගරු නිේඹෝජය අභහතයතුමභනි, භහ එෂක අතුමරු ්රලසනඹෂක 

ඳභණෂක ඔඵතුමභහේගන් අවන්න කාළභළයෙයි. 

ේභභ ඉඩේ රඵහ දීේේදී අනුඳවු ආ වහ ්රමුඛතමකඹ රඵහ දීභ  
කා යුතුම කායනහද? ේභොකාද,  ඉයෙරි වූ අෂකකාය  20ෂක යෙේඵනහ 
කිේහ. එදී ඉඩේ ේකාො ස රඵහ දීේේදී, පි යෙන් පුද්ගරඹන් ේගන 

එනහ  ඩහ ඳදිාචිකාරුන්ේගන් ඳළත එන අනුඳවු ආර  
්රමුඛතතහ රඵහදීභ  රකාහ ඵරනහද කිඹරහ දළන ගන්න  
කාළභළයෙයි.  

 

ගු ඉන්ිනක බණ්ඩළරනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

ගරු නිේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභනි, අපි ේේ අෂකකාය 20 

කාළඵි  115කා  ේන් කාය කාළඵි  53ෂක අේශල් කායරහ යෙේඵනහ. 

1495 1496 

[ගරු එේ. එ්ඡ. එේ.  ආභහන් භවතහ] 
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ඳමකතය දළන් වේ දභරහ ුවදුසන් ේතෝයහේගනයි අේශල් කායරහ 

යෙේඵන්ේන්. ඒ හේ භ තමක ඹේ ඉඩේ ්රභහණඹෂක යෙේඵනහ. 
ුවදුසන් ේතෝයහේගන ඉදිරි කාහරඹ තුමශදී ඒ ඉඩේ ්රභහණඹ රඵහ 
දීභ  අපි ඵරහේඳොේයොමකතුම ේනහ. ඔඵතුමභහ ඉ ආලීභෂක කායන්න, 
අපි අනුඳවු ආ වහ ්රමුඛතතහ ේදන්නේ. අනුඳවු ආ වහ 

්රමුඛතතහ ේදන්නේ, ඔඵතුමභහ ඉ ආලීභෂක කායන්න. 
 

ගු එේ. එච්. එේ. වල්මළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

ේඵොේවොභ සතුමයෙයි. 

 

2014 - 2016 ලර් තුෂී ශ්රී සකළම ී මියයය 
විමද්ශිකයන්: විවහතර   

2014-2016கறல் இனங்ககறல் றத் 

தபறரட்டர்: றதம் 
FOREIGNERS DIED IN SRI LANKA BETWEEN 2014-2016: 

DETAILS  
1513/‟17 

6. ගු උදය ප්රභළ්ත ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

නීයෙඹ වහ හභඹ ව දෂකෂිණ ාර්ධන අභහතයතුමභහේගන් ඇසූ 
්රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) 2014, 2015 ව 2016 ර්රදී ශ්රී රාකාහේේදී 
ටුඹගිඹ ල්ේද්ශිකාඹන් ාතයහ ේන් ේන් 
ලේඹන් ේකාොඳභණද; 

 (ii) එභ ල්ේද්ශිකාඹන් ටුඹඹෆභ  ඵරඳෆ ේවේතුම කාේර්ද; 

 ඹන්න එතුමභහ ේභභ බහ  දන්න්ේනදීද? 

(ක) ේනො එේේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

சட்டதொம் எளங்கும் ற்ரம் தன் அதறறருத்ற 

அகச்சகக் ரகட்ட றணர:  

(அ) (i )  2014, 2015, 2016ஆம் ஆண்டுகபறல் இனங்ககறல் 

றத் தபறரட்டர்கபறன் ண்றக்கக 

தவ்ரநரக ரதன்தகத்ம்; 

 (ii )  ரற்தடி தபறரட்டர்கபறன் த்றற்கு 

துரகந் கரங்கள் 

ரகதன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 
 

asked the Minister of  Law and Order and Southern 

Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately of the number of foreigners who 

died in Sri Lanka in years 2014, 2015 and 

2016; and 

 (ii) the causes of the deaths of those foreigners; 

(b) If not, why? 
 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභනි, නීයෙඹ වහ හභඹ ව 

දෂකෂිණ ාර්ධන අභහතයතුමභහ ේනුේන් භහ එභ ්රලසනඹ  

පිළිතුමය රඵහ ේදනහ. 

(අ) (i)   

 

 

  
  

 (ii) විඹදිල් නහ ගළනීභ - ේගර ළශරහේගන,  
ඳහනඹ කිරීභ. 

  සහබහල්කා භයණ - විදඹහඵහධ, අධිකා රුධිය 
පීඩනඹ, නවය පිපිරීභ. 

  ේයෝගී තමකමක - නිේේභෝනිඹහ, පිළිකාහ, 
අඳසභහයඹ, කභහලගත ේයෝග, දිඹළඩිඹහ, 
අෂකභහ කශ්රිත ේයෝග, ඇදුභ ේයෝගඹ, ල් ලරීයගත 
 වභ, කුගඩු අක්රිඹ  වභ, ි යුේෂකටුඹහ. 

  වදිවි අනතුමරු - ල්දුි  ළය ළදීභ, තුමන් ඳවය දීභ, 
පිදී ඇනුේ, ේඩි ළදීභ, දිේේ ගිලීභ, ළටීේභන් විදු 
වූ තුමහර, ේ ආ ගළලීේභන් විදු වූ කාේඳන, දුේරිඹ 
අනතුමරු, හවන අනතුමරු 

(ක) ඳළන ේනොනඟී. 

 
ගු උදය ප්රභළ්ත ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු නිේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභනි, භේ  ඳශමුඛළනි අතුමරු 
්රලසනඹ ේභඹයි. ගරු ඇභයෙතුමභනි, ල්ේලේේඹන්භ ල්ේද්ශිකාඹන් 

විඹ දිල් වහනි කාය ගන්නහ නේ අඳ  කායන්න ේදඹෂක නළවළ. 
නමුඛමක ඔවුන් භයණඹ  ඳමක කායනහ නේ, ඔවුන් වදිවි 
අනතුමරුර  රෂක ේනහ නේ ඒකා අේප් ාකහයකා කාර්භහන්තඹ  

ඵයඳතශ ඳවයෂක. ය ේදකාෂක ඇතුමශත ල්ේද්ශිකාඹන්ේ  ටුඹ ඹෆභ 
ේදගුණඹකා  කන්න ්රභහණඹකින් ළඩි  ව යෙේඵනහ. එභ නිහ 
ල්ේද්ශිකාඹන්ේ  ටුඹ ඹෆභ ඳහරනඹ කාය ගළනීභ  කණ්ඩු ල්ධිඹ  

අයේගන යෙේඵන පිඹය ේභොනහද කිඹහ භහ දළන ගන්න කාළභළයෙයි.  

 
ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු භන්ත්රීතුමභනි, අපි ල්ේද්ශිකාඹන්  කිඹහ ේනභ පිඹය 

අයේගන නළවළ. ේේ යේට් ජනතහමක වදිවි අනතුමරුි න්  ටුඹ ඹන 
එකා ශෂකන්න අපි පුළුන් තයේ උමකහව කායනහ. අපි ඒ 

ේඵන්ධේඹන් තභයි වළභ යෙසේේභ අධහනඹ ේඹොමුඛ කායන්ේන්. 
ල්ේද්ශිකාඹන් වුණමක, රහාකිකාඹන් වුණමක එකායි. ඳුවගිඹ කාහරේේ 
ඔඵතුමභන්රහේ  ්රහේද්ය ඹ බහ නිේඹෝජිතඹන් ල්ේද්ශිකාඹන් 

ඝහතනඹ කාශ අසථහ අපි දළෂකකාහ. ඒ ේේරහේේ ය   ල්ලහර කාළු 
ඳළ ආරේ ඇයෙ වුණහ. ඒහ මක පිඹය ගන්න ඕනෆ. ඒ හේ  වළභ 
එකාෂක ගළනභ අපි කා ආඳනහ කායනහ. ඒ කාහරේේ හේ  අපි ඒහ  
පිඹය ේනොේගන ඉන්ේන් නළවළ. 

 
ගු අමනක ප්රියන්ත මශතළ 
(ரண்தைறகு அரசரக்க தறரறந்) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු ඇභයෙතුමභනි, ඒ කාහරේේ දණඹ කායරහමක භළරුහ. 

 
ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔේ. 

1497 1498 

ර්ඹ ටුඹ ගිඹ ල්ේද්ශිකාඹන් ාතයහ 

2014 49 

2015 81 

2016 87 



ඳහර්ි ේේන්තුම 

ගු උදය ප්රභළ්ත ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු අභහතයතුමභනි, ඒහ  පිඹය ේනොගමකතහඹ කිඹහ ඔඵතුමභහ 
කිේහ , ඒහ  පිඹය ගමකතහ; විය දඬුේ රඵහ දුන්නහ. 
අහනහ  එළනි ේකෝදනහර  රෂක වුණු අඹ අද 
තමුඛන්නහන්ේේරහේ  කණ්ඩුමක එෂකකා එකා  එකාතුම ේරහ 
ඉන්නහ. ඒකා තභයි කානගහටු  කාරුණ. පිළිතුමරු රඵහ දුන්නහ  
ේඵොේවොභ පින්, ඇභයෙතුමභනි. 

 

ගු අමනක ප්රියන්ත මශතළ 
(ரண்தைறகு அரசரக்க தறரறந்) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ඒ කාවුද කිඹරහ නභ කිඹන්න. 
 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

කාවුද කිඹන්න. කාවුද කිඹරහ නභ කිඹන්න. [ඵහධහ කිරීේ] නභ 
අවනහ.  
 

ගු උදය ප්රභළ්ත ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු නිේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභනි, ඳුවගිඹ ේර් ර්තභහන 
ජනහධිඳයෙතුමභහේ  ්රධහනමකේඹන් ශ්රී රාකාහ නිදවස ඳෂකඹ 
ගහ ආේ ආ ඳළළමක වූ භළයි රැළිඹ  ඔඹ  ේකෝදනහ රළබූ ඳශහමක ඳහරන 
කඹතන ්රධහනීන් විඹලු ේදනහභ ේනෙ අයේගන ඳළටුණ විටිඹහ. 
ඒ නිහ අඳ  ඇන් ආරෂක දිෂක කායද්දී, ඇන්ි  වතයෂක 
තමුඛන්නහන්ේේරහේ  ඳළමකත  එනහ.   

 

ගු නිමයනාය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! The Hon. Speaker will now take the 

Chair. 
 

අනතුුල ග  ු නිමයනාය කළරක වභළඳතිතුමළ මළවනමයන් 
ඉල්ත වමයන්  කථළනළයකතුමළ ගගු ක  ු ායසූරිය මශතළ] 
මළවනළරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ர அகனர, சதரரகர் அர்கள் [ரண்தைறகு 

கரு ஜசூரற] கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES left the Chair, and  SPEAKER  [THE  HON. KARU 

JAYASURIYA] took the Chair. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන අාකා 7-1545/'17-(1), ගරු හුවේද් නහනහඹෂකකාහය 
භවතහ. 

 

ගු ලළසුමද්ල නළනළය්කකළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, භභ ඒ ්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, භභ භහජ ල්ඵරගළන් වේ, ුවබහධන 

වහ කාන්ද උඩය  උරුභඹ පිළිඵ අභහතයතුමභහ ේනුේන් ඒ 
්රලසනඹ  පිළිතුමය දීභ වහ  යෙ ේදකාකා කාහරඹෂක ඉ ආරහ විටිනහ.  

 

ප්රහනය මතු ිනනකී ඉිනරිඳ්ත කිීමම  නිමයනග කරන ී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන අාකා 8 -1549/'17-(2), ගරු ඉේයහන් භවරුෂස භවතහ. 
 

ගු ඉේරළන් මශරූසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு இம்ரன் ஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, භභ ඒ ්රලසනඹ අවනහ.  
 

ගු සි වර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, භභ ඒ ්රලසනඹ  පිළිතුමය දීභ වහ 
භහඹකා කාහරඹෂක ඉ ආරහ විටිනහ.  

 

ප්රහනය මතු ිනනකී ඉිනරිඳ්ත කිීමම  නිමයනග කරන ී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
වබරගමුල ඳෂළ්ත මළර්ගවහථ මගී ප්රලළශන අධිකළරිය: 

මගී ප්රලළශන බඳ්ර 
சப்கதொ ரகர ரதரக்குத்து அறகரசகத: 

தறகள் ரதரக்குத்து உரறப்தத்றங்கள் 
SABARAGAMUWA PROVINCIAL TRANSPORT AUTHORITY : 

PASSENGER TRANSPORT PERMITS 

     1587/‟17 
10.ගු වන්ින්ත වමරසිසශ මශතළ  

(ரண்தைறகு சந்றத் சசறங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ඳශහමක බහ වහ ඳශහමක ඳහරන අභහතයතුමභහේගන් ඇසූ ්රලසනඹ- (2): 

(අ) (i) 2015 ර්ේේ වි  ේේ දෂකහ ඵයගමුඛ ඳශහමක 
භහර්ගසථ භගී ්රහවන අධිකාහරිඹ භන්න් රඵහ දී 
ඇයෙ භගී ්රහවන ඵරඳත්ර ාතයහ ේකාොඳභණද; 

 (ii) එභ ඵරඳත්ර රඵහගමක පුද්ගරඹන්ේ  නේ ව 
ි පිනඹන් කාේර්ද; 

 ඹන්න එතුමභහ ේභභ බහ  දන්න්ේනදීද? 

(ක) (i) භගී ්රහවන ඵරඳත්ර ේනොභළයෙ ඵයගමුඛ 
ඳශහේමක ඵස යථ ධහනඹ න ඵමක;  

 (ii) එභන්න් ඵයගමුඛ භගී ්රහවන අධිකාහරිඹ  ල්ලහර 
ඳහඩුෂක විදුන ඵමක; 

 එතුමභහ පිළිගන්ේනදීද? 

(ඇ) ේේ ේඵන්ධේඹන් අභහතයහාලඹ ගනු රඵන පිඹය 
කාේර්ද ඹන්නමක එතුමභහ ේභභ බහ  දන්න්ේනදීද? 

(ඈ) ේනො එේේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

ரகர சகதகள் ற்ரம் உள்ளூரட்சற அகச்சகக் 

ரகட்ட றணர:  

(அ)  (i )   2015 ஆம் ஆண்டு தரடக்கம் இற்கநக 

சப்கதொ ரகரத்றன் வீறப் தறகள் 

ரதரக்குத்து அறகரசகதறணரல் 

ங்கப்தட்டுள்ப தறகள் ரதரக்குத்து 

உரறப் தத்றங்கபறன் ண்றக்கக வ்பவு 

ன்தகத்ம்; 

 ( i i )   அந் உரறப் தத்றங்ககபப் ததற்ந தர்கபறன் 

ததர்கள் ற்ரம் தொகரறகள் ரக 

ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு தரறறப்தரர?  
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(ஆ) (i )   தறகள் ரதரக்குத்து உரறப் தத்றங்கள் 

இன்நற சப்கதொ ரகரத்றல் தஸ்ண்டிகள் 

ரசகறல் ஈடுதடுகறன்நண ன்தகத்ம்; 

 ( i i )   அன் தோனம் சப்கதொ தறகள் 

ரதரக்குத்து அறகரசகதக்கு ததரும் ட்டம் 

ற்தடுகறன்நதன்தகத்ம் 

 அர் ற்ரக்தகரள்ரர?  

(இ) இது தரடர்தரக அகச்சு டுக்கும் டடிக்கக 

ன்ண ன்தக அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்ரநல் ன்?  

 
asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the number of passenger transport permits 

issued by the Sabaragamuwa Provincial 
Transport Authority up to now from year 

2015; and 

 (ii) the names and addresses of persons who 

have obtained them?  

(b) Will he admit that-  

 (i) buses are being operated without passenger 

transport permits in Sabaragamuwa 

Province; and 

 (ii) Sabaragamuwa Provincial Transport 

Authority incur an immense loss as a result 

of it?  

(c) Will he also inform this House the measures that 

will be taken by the Ministry in this regard?  

(d) If not, why?  

 
ගු සි වර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, එභ ්රලසනඹ  පිළිතුමය ේභේේයි. 

(අ) (i) ඵයගමුඛ ඳශහමක ්රධහන ේ ආකාේ ල්වින් එහ ඇයෙ 
ේතොයතුමරුර  අනු, 2015 ර්ේේ වි  ේේ 
දෂකහ ඵයගමුඛ ඳශහමක භහර්ගසථ භගී ්රහවන 
අධිකාහරිඹ කාෆග ආර දිසත්රිෂකකාේේ  ඵරඳත්ර 13ෂක වහ 
යමකනපුය දිසත්රිෂකකාේේ ඵරඳත්ර 32ෂක රඵහදී ඇත. 

 (ii) ේභභ ඵරඳත්ර රඵහගමක පුද්ගරයින්ේ  නේ වහ 
ි පිනඹන් ඇමුඛණුේ අාකා 01 වහ 02 ඹ ේමක දෂකහ 
ඇත. 

  ඇමුඛණුේ වභළගත* කායටු. 

(ක) (i) ඵයගමුඛ ඳශහේමක භගී ඵරඳත්ර යදීත ේේ න 
ල්  කිවිදු ඵසයථඹෂක ධහනඹ ේනොේේ.  

 (ii) ඵයගමුඛ ඳශහේමක භගී ඵරඳත්ර යදීත කිවිදු 
ඵසයථඹෂක ේේ න ල්  ධහනඹ ේනොන ඵළල්න්, 
කිවිදු ඳහඩුෂක අධිකාහරිඹ  විදු ේනොභළත. 

(ඇ) ේභඹ ඳශහමක බහ  අදහශ ල්ඹඹෂක න අතය, 
අභහතයහාලඹ  පිඹය ගත ේනොවළකි ඵළල්න්, ඵයගමුඛ 
භහර්ගසථ භගී ්රහවන අධිකාහරිඹ  ඳවත වන් පිඹය 
ගත වළකිඹ. 

 (i) අනය ඵසයථ ධහනඹ න ඵ  ළරවූ ල්ග, 
නීයෙඹ ක්රිඹහමකභකා කායන කඹතනඹ ේර ශ්රී රාකාහ 
ේඳොලීවිඹ ේත අදහශ ේතොයතුමරු රඵහදීභ. 

 (ii) ඵයගමුඛ භහර්ගසථ භගී ්රහවන අධිකාහරිඹ භහර්ග 
ඳරීෂකකාරුන් ේඹොදහ, අනයේඹන් ධහනඹ 
න ඵසයථ ඳරීෂකහ කාය දඩ මුඛද ආ අඹ කිරීභ  
කා යුතුම කායනු රළේේ. 

(ඈ) අදහශ ේනොේේ. 
 

ගු වන්ින්ත වමරසිසශ මශතළ  
(ரண்தைறகு சந்றத் சசறங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, භ  අතුමරු ්රලසන ේදකාෂක අවන්න 
යෙේඵනහ.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අවන්න, ගරු භන්ත්රීතුමභහ. 
 

ගු වන්ින්ත වමරසිසශ මශතළ  
(ரண்தைறகு சந்றத் சசறங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, භේ  ඳශමුඛන අතුමරු ්රලසනඹ ේභඹයි. 

ඵයගමුඛ භහර්ගසථ භගී ්රහවන අධිකාහරිේේ දී පු 
බහඳයෙයඹහ -ාජඹ ේේනහයමකන භවමකභඹහ- ඵරඳත්ර ේනොභළයෙ 

ඵස ඳවෂක ධහනඹ කාය යෙේඵනහ. ේේකා ල්ගණකාහධිඳයෙ 
හර්තහේේ යෙේඵන්ේන්. ඒ නිහ, භහර්ගසථ භගී ්රහවන අධිකාහරිඹ 
රුපිඹ ආ රෂක දවඹකා  ළඩි මුඛදරෂක ඳහඩු රඵහ යෙේඵනහ. ඒ ගළන 

ඔඵතුමභහ දන්නහද, ඒ ේනුේන් ගමක පිඹය ේභොනහද? 

 

ගු සි වර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, භභ කාි න් වන් කාශහ හේ , 
ේභළනි ල්ගණන හර්තහ අඳ අත  රළේඵන්ේන් නළවළ. භ  ඳශහමක 

බහි න් ඉදිරිඳමක කායන හර්තහ අනු තභයි භභ උමකතය රඵහ 
ේදන්ේන්. ගරු භන්ත්රීතුමභහ භ  ේේ හර්තහේේ පි ඳතෂක ේඹොමුඛ 
කාශහ නේ, කණ්ඩුකාහයතුමභහ දළනුමක කිරීභ භ  කායන්න පුළුන්. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ේවොයි. ඇභයෙතුමභහමක අධහනඹ ේඹොමුඛ කායරහ ේේ ගළන 
ඳරීෂකහ කායන එකා ේවොයි කිඹහ භභ දීතනහ. 

 
ගු සි වර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, භහ අධහනඹ කායනහ.  නනයෙකා 
යහමුඛ තුමශ තභයි භ  ක්රිඹහමකභකා කායන්න පුළුන් න්ේන්. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නමුඛමක ඳහර්ි ේේන්තුමේේ ්රලසන ඇුවහභ ඒකා  - 
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————————— 
*  පවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ි ේේන්තුම 

ගු සි වර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

භ  ඒකා  උමකතයඹෂක ේදන්න පුළුන්, ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි. 
උමකතයඹෂක ේදනහ  අභතය භ  කායන්න ේදඹෂක නළවළ. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ේදන අතුමරු ්රලසනඹ අවන්න. 
 

ගු වන්ින්ත වමරසිසශ මශතළ  
(ரண்தைறகு சந்றத் சசறங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

භේ  ේදන අතුමරු ්රලසනඹ ේභඹයි, ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි.  

භහ 2 වි  14 දෂකහ කාහර ඳරි්ඡේේදඹෂක තුමශ ේරො  ඳමක 
නළතුම ඵස යථ 19ෂක ධහනඹ කාය යෙේඵනහ. එයිනුමක රුපිඹ ආ 

රෂක ගණනෂක ඳහඩුයි. ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, අපි දන්නහ, ේේ 
ඇභයෙතුමභහ ෆභ ල් භ ්රලසනර  උමකතය ේදනහඹ කිඹරහ. වළඵළයි 
ඒහ  නීතයනුකර ක්රිඹහ භහර්ගඹෂක ගන්න ක්රභේේදඹෂක නළවළයි 

කිඹරහයි කිඹන්ේන්.   භහ දීතන වළටිඹ  ඳශහමක බහර ේභළනි 
ේද් ආ විදු නහඹ කිඹරහ ඔඵතුමභහ අයෙගරු ජනහධිඳයෙතුමභහ 
දළනුමක කාේශොමක, ඒ වයවහ ඹේකිවි ක්රිඹහ භහර්ගඹෂක ගන්න පුළුන් 

ේයි.  
 

ගු සි වර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ල්ගණන හර්තහ අනු ඳශහමක බහේේ 
ේ ආකාේ භ  ඉදිරිඳමක කාශ දමකත අතය නේ, ඒ ේඵන්ධේඹන් 

අඳ  ඳහර්ි ේේන්තුමේේ තීන්දු තීයණ ගළනීේේ වළකිඹහ යෙේඵනහ. 
ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, එළනි තීන්දුකා  අපි එමුඛ. ඳශහමක බහේේ 
්රධහන ේ ආකාේ එන හර්තහේේ ේතොයතුමරු ල්ගණන හර්තහ අනු 

අතය නේ, ඒ ේඵන්ධේඹන් ඳහර්ි ේේන්තුමේේ ඹේ ක්රිඹහ 
භහර්ගඹෂක ගත යුතුමයි කිඹරහ භහ දීතනහ. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇභයෙතුමභනි, භහ දීතන වළටිඹ  අදහශ ල්ඹ බහය 
අභහතයයඹහ ලේඹන් ඔඵතුමභහ ඔඵතුමභහේ  ේ ආකාේයඹහ  audit 

reports ගළන අධහනඹ ේඹොමුඛ කායන්න කිේහ නේ ේවොයි. 

 
ගු සි වර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ඔඵතුමභහ භ  ඒ හර්තහ රළේඵන්න රසන්න. ඒ 
ේඵන්ධේඹන් භහ කා යුතුම කායන්නේ, ගරු භන්ත්රීතුමභනි. 

 
මයනජිත කුුණග - ශබරණ දුේරිය මළර්ග 

වෆසුම: විවහතර 
உத்ரச குருரகல் -யத தைககற வீற : றதம் 

PROPOSED KURUNEGALA-HABARANA RAILWAY LINE: 

DETAILS 
1589/‟17 

11.ගු බිමල් ර්තනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
්රහවන වහ විල් ආ ගුන් ේේහ අභහතයතුමභහේගන් ඇසූ ්රලසනඹ 

- (1): 

(අ) (i) කුරුණෆගර වි  වඵයණ දෂකහ න දුේරිඹ 
භහර්ගඹෂක ඉදිකිරීභ  ළරුවේ කාය යෙේේද; 

 (ii) එේේ නේ, ළරුවභ කාස කාශ ර්ඹ ව ඒ වහ 
ලිි කා වූ තහෂකණේේදීන් කාවුරුන්ද; 

 (iii) එභ ළරුවභ  අනු වහනි විදුන කගටුකා 
භධයසථහන, යජේේ ේගොඩනළන්ි , ේඳෞද්ගි කා 
කඹතන ව නිහ ාතයහ ේන් ේන් 
ලේඹන් ේකාොඳභණද; 

 (iv) ේභදී මුඛ ආ ළරළසභ ඉේඵහගමුඛ, දඹු ආර ඇතුමළු 
්රේද්ලි න් ේනස කාේශේද;  

 (v) එේේ නේ, එභ ේන විදු කාශ ර්ඹ කාේර්ද; 

 (vi) ඒ ේඵන්ධේඹන් අදහශ ජනතහ  දළනුේ 
දුන්ේන්ද; 

 (vii) එේේ නේ, ඒ කාය කාහරේේද;  

 (viii) එභ ජනතහ භෙ එකාෙතහකා  ඳළටුණිේේද; 

 (ix) එභ ේන  විදු කාශ ේවේතුම කාේර්ද;  

 (x) ේභභ ේන  බහජන වූ දුය ්රභහණඹ ේකාොඳභණද;  

 (xi) මුඛ ආ ළරළසභ වහ ාන්දනහමකභකා ේදළනි 
ළරළසේභන් ඉේඵහගමුඛ වහ දඹු ආර ්රේද්ල තුමශ 
විදුන ේද්ඳශ වහනිඹ ේන් ේන් ලේඹන් 
ේකාොඳභණද; 

 (xii) ේදළනි ළරළසභ කාස කාශ තහෂකණ කාටුටු 
හභහජිකාඹන් කාවුරුන්ද;  

 (xiii) ේභභ ළරුවේ ේදකා කාස කිරීභ වහ ේභේතෂක 
කාය ඇයෙ ල්ඹදභ ේන් ේන් ලේඹන් කාේර්ද; 

 ඹන්න එතුමභහ ේභභ බහ  දන්න්ේන්ද?  

(ක) ේනො එේේ නේ, ඒ භන්ද? 

 
ரதரக்குத்து ற்ரம் சறறல் றரண ரசககள் 

அகச்சகக் ரகட்ட றணர:  

(அ) (i )  குருரகல் தரடக்கம் யத க தைற 

தைககற வீறதரன்கந அகக்க றட்டறடப் 

தட்டுள்பர; 

 (ii) ஆதணறல், றட்டம் ரரறக்கப்தட்ட ருடம் 

ற்ரம் அது தரடர்தரக தொன்ணறகன கறத் 

தரறல்தட்தறனரபர்கள் ரர்; 

 (iii )  அத்றட்டத்றன்தடி தரறப்தைக்குள்பரகும்  

றகனங்கள், அச கட்டிடங்கள், ணறரர் 

றரணங்கள் ற்ரம் வீடுகபறன் ண்றக்கக 

தவ்ரநரக ரது; 

 (iv )  இன் ஆம்தத் றட்டம் இப்தரகதொ, ம்தைள்ப 

தறரசங்கபறல் ரற்நப்தட்டர;  

 (v )  ஆதணறல், அம்ரற்நம் தசய்ப்தட்ட ருடம் 

ரது; 

 (vi) இது தற்நற ற்தைகட க்களுக்கு அநறறக்கப் 

தட்டர; 

 (vii) ஆதணறல், அது க்கரனத்றல்;  

 (viii) அம்க்களுடன் இக்கப்தரட்டுக்கு  ப் 

தட்டர; 

 (ix )  இம்ரற்நத்க தசய்ற்கரண கரம் ரது ;  

 (x )  இம்ரற்நத்துக்கு உட்தட்ட லபம் வ்பவு;  
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 (xi )  ஆம்தத் றட்டத்துடன் எப்தறடுககறல் 

இண்டரம் றட்டத்றணரல்  இப்தரகதொ, 

ம்தைள்ப தறரசங்கபறல் ற்தடும் தசரத்துக்க 

பறன் தரறப்தை தவ்ரநரக வ்பவு; 

 (xii )  இண்டரம் றட்டத்க ரரறத் தரறல் 

தட்தறனரபர் குள உரப்தறணர்கள் ரர்;  

 (xiii )  இவ்றரு றட்டங்ககபத்ம் ரரறப்தற்கு 

இதுக தசய்ப்தட்டுள்ப தசனறணங்கள் 

தவ்ரநரக ரக; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?  

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Transport and Civil Aviation: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether it has been planned to construct a 

new railway line from Kurunegala to 

Habarana;  

 (ii) if so, the year in which the said plan was 
formulated and the technicians who paved 

way for that; 

 (iii) separately the number of religious places, 

government buildings, private institutions 
and houses that will be damaged as per the 

aforesaid plan; 

 (iv) whether the initial plan has been altered in 

certain places including Ibbagamuwa and 
Dambulla; 

 (v) if so, the year in which the aforesaid 

alteration was done; 

 (vi) whether the relevant individuals were 
informed on that matter; 

 (vii) if so, the period in which it was done; 

 (viii) whether an agreement was entered into with 

the relevant people; 

 (ix)  the reason that led to the said alteration; 

 (x)  the length of the railway track which is 

subjected to this alteration; 

 (xi) separately  the damage caused on the 
property in the Ibbagamuwa and Dambulla 

areas by the initial plan and the second plan 

comparatively; 

 (xii)  the members of the technical committee 
who engaged in the preparation of the 

second plan; and 

 (xiii) separately the cost so far borne for the 

preparation of these two plans? 

(b) If not, why? 
 

ගු අමන්ක අමේසිසශ මශතළ (ප්රලළශන ශළ සිවිල් ුවලන් 

මවේලළ නිමයනාය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அரசரக் அரதசறங்க - ரதரக்குத்து ற்ரம் 

சறறல் றரணச் ரசககள் தறற அகச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, ්රහවන වහ විල් ආ ගුන් ේේහ 
අභහතයතුමභහ ේනුේන් භහ එභ ්රලසනඹ  පිළිතුමය ේදනහ. 

(අ)  (i)  ඔේ. 

 (ii)  2009 ර්ේේ දී ලකායතහ අධයඹන විදු කාය ඇත. 
එභ අධයඹනඹ ඉාජිේන්රුභඹ කාහර්ඹඹන් පිළිඵ 
භධයභ උඳේද්ලකා කාහර්ඹහාලඹ ල්වින් විදුකාය ඇත. 
ලකායතහ අධයඹනඹ  අභතය ඉදිකිරීේ වහ 
ළරුවේ කාස කිරීභෂක විදුකාය ේනොභළත. 

 (iii)  ලකායතහ අධයඹනේඹන් ඳුව ඉදිරි ඉාජිේන්රු 
ළරුවේ කාස කාය ඉඩේ ඳයහ ගළනීේේ කා යුතුම 
ේපර්ණ ේනොකිරීභ නිහ කගටුකා භධයසථහන, 
යජේේ ේගොඩනළගිි , ේඳෞද්ගි කා කඹතන ව 
නිහ ාතයහ ේන් ේන් වඳුනහ ේගන 
ේනොභළත. දශ ලේඹන් ේගොඩනළගිි  450ෂක ඉමක 
කාශ යුතුම ඵ ලකායතහ අධයඹනේේ දී වඳුනහ ේගන 
ඇත. 

 (iv)  ඔේ. 

 (v)  2016 ර්ේේ දී. 

 (vi)  ඔේ. 

  දිසත්රිෂක ේ ආකාේරු ්රහේද්ය ඹ ේ ආකාේරු වහ 
යජේේ කඹතන ්රධහනින් දළනුමක කාය ඉන් 
අනතුමරු ග්රහභ නිරධහරින් භන්න් දුේරිඹ භහර්ගඹ 
ගභන් ගන්නහ භහර්ගඹ පිළිඵ ජනතහ දළනුමක 
කාය ඇත. 

 (vii) 2016 වහ 2017 ර්ර. 

 (viii)  සථහන කිදීඳඹකින් ඳළන නළඟුණු ජනතහ ල්ේයෝධ  
රකාහ ඵරහ ජනතහ නිේඹෝජිතඹන්, ල්ල්ධ 
ාල්ධහනර නිේඹෝජිතඹන් ව ්රහේද්ය ඹ 
ේ ආකාේරුන් හකා්ඡඡහ කාය ඳළන නළඟුණු 
කාරුණුර  ල්ඳුේ රඵහ ේදටුන් ළරුවේ කාස 
කායටුන් ඳතී. 

 (ix)  මුඛ ආ අසථහේේදී විදුකාය ඇමකේමක ලකායතහ 
අධයඹනඹ ඳභණෂක ඵළල්න් ඉාජිේන්රු ළරුවේ 
කාස කිරීභ වහ දුේරිඹ ඉාජිේන්රුරුන් ල්වින් 
ෂකේේත්ර ඳරීෂකහ විදු කිරී ේේදී ල්වහයසථහන, ඳ ආි , 
ඳහ ආ, ළේ වයවහ ව කන්න දුේරිඹ භහර්ග 
ඳථඹ ළරුවේ  ව යෙබුණු ඵළල්න් ව තහෂකණිකා 
කාරුණු කිදීඳඹෂක භතද දුේරිඹ භහර්ග ඳථඹ ේනස 
කිරීභ  විදුල්ඹ. 

 (x)  ේභභ ේන ඉේඵහගමුඛ ්රේද්ලේේ දී කිේරෝමී ර් 
8කා ්රේද්ලඹෂක ද, දඹු ආර ්රේද්ලේේ දී කිේරෝමී ර් 
10කා ්රේද්ලඹෂක ද ේේ. 

 (xi)  ඉේඵහගමුඛ ්රේද්ලේේ මුඛ ආ ළරළසභ අනු 
ේගොඩනළගිි  171 ඉමක කිරීභ  විදුන අතය, 
ේදන ළරළසභ  අනු එභ ාතයහ 102කි. 
දඹු ආර ්රේද්ලේේ දී මුඛ ආ ළරළසභ  අනු 
ේගොඩනළගිි  125ෂක ඉමක කිරීභ  විදුන අතය, 
ේදන ළරළසභ  අනු එභ ාතයහ 111කි. 

 (xii) •   එ්ඡ.එේ.ටී.එන්. නහරකා ඵණ්ඩහය /අයෙේර්කා 

   දුේරිඹ හභහනයහධිකාහරී (ේභේවයුේ) 

•   ේේ. උදඹකුභහර් /අයෙේර්කා දුේරිඹ 
හභහනයහධිකාහරී (ඹටිතර ඳවුවකාේ) 

•   එ්ඡ.එේ.ේෂක.ඩේි ේ. ඵණ්ඩහය/නිේඹෝජය 
්රධහන ඉාජිේන්රු (භහර්ග වහ කාර්භහන්ත) - ශ්රී 
රාකාහ දු.ේද. 

•    ව.සී.ඊ.ඩී. ජඹේේකාය /නිේඹෝජය ්රධහන 
ඉාජිේන්රු(ාඥහ) ශ්රී රාකාහ දු.ේද. 
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•  පී.ේේ. ේප්භයෙරකා /අයෙේර්කා දිසත්රිෂක 
ඉාජිේන්රු (උතුමරු භළද) - ශ්රී රාකාහ දු.ේද. 

•   එේ.එේ.එන්.එස. කුභහය /වකාහය ේ ආකාේ 
(ජනහධිඳයෙ ේ ආකාේ කාහර්ඹහරඹ) 

•   එස. ව. ේවේභන්ත කුභහය /අධයෂක (ාර්ධන 
ලිරය ේදඳහර්තේේන්තුම, භවහ බහණ්ඩහගහයඹ) 

•   එ ආ. ව.එස.  වයේකාෝන් /යහඳියෙ අධයෂක / 
භධයභ අධිේේගී භහර්ග යහඳියෙඹ (CEP iii)/ 
උස අධයහඳන වහ භවහභහර්ග අභහතයහාලඹ 

•   ටී.එස.එ්ඡ. අේේල්ක්රභ ටුඹ / යහඳියෙ අධයෂක / 
භධයභ අධිේේගී භහර්ග යහඳියෙඹ (CEP iv)/  
උස අධයහඳන වහ භවහභහර්ග අභහතයහාලඹ 

•   එස.ඕ.එේ.ටී. නහනහඹෂකකාහය ටුඹ /
ගණකාහධිකාහරී / ්රහවන වහ විල් ආ ගුන් ේේහ 
අභහතයහාලඹ 

 (xiii)  ලකායතහ අධයඹනඹ වහ රුපිඹ ආ ටුි ඹන 
15.50ෂක ල්ඹදේ  ව ඇයෙ අතය, ේදන භළනුභ වහ 
රුපිඹ ආ ටුි ඹන 14.59ෂක ටුනින්ේදෝරු 
ේදඳහර්තේේන්තුම ේත ේගහ ඇත.  

(ක)  අදහශ ේනොේේ.  

 

ගු බිමල් ර්තනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, මී  අදහශ අතුමරු ්රලසන ගරු අනුය 

දිහනහඹකා භන්ත්රීතුමභහ ල්වින් අනු රඵනහ.  

 
ගු අනුර ිනවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, ේභභ භහර්ගේේ ළඩ කා යුතුම 
මුඛළුභනින්භ අන් කායන දිනඹෂක ගළන ඔඵතුමභන්රහේ  අදවෂක 

යෙේඵනහද?  

 

ගු අමන්ක අමේසිසශ මශතළ  
(ரண்தைறகு அரசரக் அரதசறங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

එේවභ දිනඹෂක නළවළ, ගරු භන්ත්රීතුමභනි. ල්ේයෝධතහ යෙේඵනහ. 
ඳුවගිඹ දින කීඳේේමක වඵයණ ්රේද්ලේේ ේවෝ  ආ දීටුඹන් 

කීඳේදේනෂක ඇල්මක භහ භෙ හකා්ඡඡහ කාශහ. 2015/2020 දුේරිඹ 
ාර්ධන යහඳියෙඹ  අතයලය කාරුණෂක නිහ ව "පුබුදමුඛ 
ේඳේශොන්නරු" ළඩ වන ඹ ේමක අයෙගරු ජනහධිඳයෙතුමභහ 

ල්විනුමක ඉ ආලීභෂක කාය යෙේඵන නිහ තභයි ේේ කා යුමකත ඉෂකභන් 
කාය යෙේඵන්ේන්. ේකාේේ ේතමක, ේභඹ අන් කායන දිනඹෂක 
තභ නළවළ. අන් කායන දිනඹෂක ගළන කාථහ කායන්න න්ේන් 
ඉදිරි ළඩ කා යුතුම කිරීේභන් ඳුවයි.  

  
ගු අනුර ිනවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, කුරුණෆගර වයවහ දළන භමක ේර් ආ 
ඳහයෂක යෙේඵනහ. භව  ගිදී ආරහ, ල්ජිතපුය වයවහ වඵයණ  
එන්න පුළුන් ේර් ආ ඳහයෂක දළන භමක යෙේඵනහ. ඒ අතය 

කුරුණෆගර-දඹු ආර ්රධහන ඳහයමක පුළු ආ කායරහ යෙේඵනහ. ඊ  
අභතය දළන් අධිේේගී භහර්ගඹෂක වහමක ේඹෝජනහෂක යෙේඵනහ. 

ඹහඳනඹ අධිේේගී භහර්ගඹ දඹු ආර වයවහ ඹන ල්ධිේේ 

ේඹෝජනහකුමක යෙේඵනහ. ඒහ අන්ද කිඹරහ භභ දන්ේන් 
නළවළ. එතේකාො  දළන් අධිේේගී භහර්ගඹෂක යෙේඵනහ; ටිකාෂක   
යවුේභන් වුණමක ේර් ආ ඳහයෂක යෙේඵනහ; ්රධහන ඳහයමක පුළු ආ 
කායරහ යෙේඵනහ. ඒ ඔෂකේකාෝභ යෙබිඹදී තමුඛන්නහන්ේේරහ ඹළිමක 

කුරුණෆගර ව වඵයණ ඹහ කායන, කිේරෝ මී ය 84ෂක දිග ේර් ආ 
ඳහයෂක වදන්නමක ේඹෝජනහ කායරහ යෙේඵනහ.  

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, ේේ වහ කන්න ලේඹන් ේඩොරර් 
ටුි ඹන 970ෂක ළඹ ේනහඹ කිඹරහ දළන  ඇසතේේන්තුම කායරහ 
යෙේඵනහ. කන්න ලේඹන් ගමකේතොමක කිේරෝ මී යඹකා  

ේඩොරර් ටුි ඹන 12ෂක ළඹ ේනහ. ඒ කිඹන්ේන් ේඩොරර් 
12,000,000ෂක ළඹ ේනහ. අධිේේගී භහර්ගඹමක වළේදටුන් යෙබිඹදී, 
  යවුේභන් ේවෝ ේර් ආ ඳහයමක යෙබිඹදී, ්රධහන ඳහයමක ේරොකු 

කායරහ වදරහ යෙබිඹදී, කිේරෝ මී යඹකා  ේඩොරර් ටුි ඹන 12ෂක 
ළඹ කායරහ ේර් ආ ඳහයකුමක වළදීභ වහ තමුඛන්නහන්ේේරහ කායන 
රද ලකායතහ අධයඹනඹ කුභෂකද? එදී හර්තහ තමුඛන්නහන්ේේරහ 

ේේ ඳහර්ි ේේන්තුම  බහගත කායනහද? 

 

ගු අමන්ක අමේසිසශ මශතළ  
(ரண்தைறகு அரசரக் அரதசறங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහ කිඹපු කාහයණඹ පිළිඵ අඳ 
හකා්ඡඡහ කාය යෙේඵනහ. එභ ඳහය කාස කායනහද, නළද්ද කිඹන 

එකා පිළිඵ දළන් ඹේ කිවි තීන්දුකා මක එන්න අලය ේරහ 
යෙේඵනහ, ඔඵතුමභහ කිඹපු ්රලසනඹ නිහ. ේකාේේ ේතමක දළන  භ  
දළන ගන්න   යෙේඵන ල්ධිඹ  ේේකා ඉදි කිරීභ  අතයලය ඳහයෂක 

ේර ළරළේකාන්ේන් නළවළ.  ඒ නිහ ඉදිරිේේදී ත ලකායතහ 
අධයඹන හර්තහෂක කාළරහ, ඔඵතුමභහ කිඹපු කාහයණඹමක 
ළරකි ආර  අයේගන, තමක යෙේඵන ්රලසන ගළනමක හකා්ඡඡහ 
කායරහ තභයි තීන්දුෂක ගන්ේන්.  

ේභභ යහඳියෙේේ ඉදිරි ළඩ කා යුතුම දළන  තහකාහි කා 
නතය ේරහ යෙේඵනහ. 

 

ගු අනුර ිනවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භේ  ඊශෙ අතුමරු ්රලසනඹ. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහ අතුමරු ්රලසන ේදකාෂක ඇුවහ. 
සථහය නිේඹෝග කාළඩුේොමක ඊේේ හේ  ්රලසන ඇයෙ නහ. අපි 

ඊශෙ ්රලසනඹ  ඹමුඛ. 

 

ණශළර ඳීම්කකලුන් : ලයඹ ඳෂළත 
உவுப் தரறரசரகர்கள் : டரல் ரகரம் 

FOOD INSPECTORS: NORTH WESTERN PROVINCE  

1596/‟17 

12. ගු අමනක ප්රියන්ත මශතළ 
 (ரண்தைறகு அரசரக்க தறரறந்) 

 (The Hon. Ashoka Priyantha) 

ේෞතය, ේඳෝණ වහ ේද්ය ඹ නදය අභහතයතුමභහේගන් ඇසූ 
්රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) ඹම ඳශහත  අනුභත කවහය ඳරීෂකකායඹන් 
ාතයහ ේකාොඳභණද; 

 (ii) දළන  ේේේේ නියුතුම කවහය ඳරීෂකකායඹන් 
ාතයහ වහ ඔවුන්ේ  නේ කාේර්ද; 
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 (iii) දළන  එභ තනතුමරු පුයප්ඳහඩු ඳතී නේ, ඒ වහ 
ඵහ ගළනීේ විදුකිරීභ  අභහතයහාලඹ පිඹය 
ගන්ේන්ද; 

 ඹන්න එතුමභහ ේභභ බහ  දන්න්ේන්ද? 

(ක) ේනො එේේ නේ, ඒ භන්ද? 

 

 சுகரரம், ரதரசக ற்ரம் சுரச ருத்து 

அகச்சகக் ரகட்ட றணர:  

(அ) (i )  டரல் ரகரத்றற்கரக அங்கலகரறக்கப் 

தட்டுள்ப உவுப் தரறரசரகர்கபறன் 

ண்றக்கக ரது ன்தகத்ம்; 

 ( i i )  ற்ரதரது ரசகரற்ரகறன்ந உவுப் 

தரறரசரகர்கபறன் ண்றக்கக ற்ரம் 

அர்கபறன் ததர்கள் ரக ன்தகத்ம்; 

 ( i ii )  ற்ரதரது ரற்தடி தறகபறல் தற்நறடங்கள் 

கரப்தடின், அற்கரக ஆட்ரசர்ப்தைச் தசய் 

அகச்சு டடிக்கக ரற்தகரள்ளுர 

ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 
 
 

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 

Medicine: 
 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the  number of food inspectors approved for 

the North Western Province;  

 (ii) the number of food inspectors  currently in  

service and their names; and 

 (iii) if the said posts remain vacant,  whether the 

Ministry will take steps for recruitment? 

(b) If not, why?  
 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, ේෞතය, ේඳෝණ වහ ේද්ය ඹ නදය 

අභහතයතුමභහ ේනුේන් භහ එභ ්රලසනඹ  පිළිතුමරු ේදනහ. 

(අ)  (i) 4කි. 

 (ii) I. එ්ඡ.එේ. දඹහයමකන භඹහ 

  II.  ේෂක.ඩේි ේ. ුවවිරිඳහර භඹහ 

  III.  පී.ඩී.එන්. ේ්රේභයමකන භඹහ 

  IV.  ඩේි ේ.එේ.කර්. ප්රිඹන්ත භඹහ 

 (iii) දළන  පුයප්ඳහඩු නළත. 

(ක) ඳළන ේනොනඟී. 

 
ගු අමනක ප්රියන්ත මශතළ 
(ரண்தைறகு அரசரக்க தறரறந்) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, භභ අතුමරු ්රලසන අවන්ේන් නළවළ. ගරු 

ඇභයෙතුමභහේ  අධහනඹ  ේඹොමුඛ කායන්න කිඹරහ ේභභ 

ේඹෝජනහ ඳභණෂක කායනහ. 

ගරු ඇභයෙතුමභනි, කුරුණෆගර වහ පුමකතරභ දිසත්රිෂකකාේේ 
ජනතහේගන් ල්ලහර ්රභහණඹෂක ේඵෝේනොන ේයෝග උදුය  

ේගොදුරු ේටුන් ඳයෙනහ. ඹම ඳශහත  අනුභත විටින්ේන් 

කවහය ඳරීෂකකාරුන් වතයේදනකු ඵ ඔඵතුමභහ ්රකාහල කාශහ. එභ 
වතය ේදනහ ්රභහණමකද කිඹන එකා ේඳෝඩඩෂක ළරකි ආර  
අයේගන, ේේ පිළිඵ අධහනඹ ේඹොමුඛ කායන්න කිඹරහ භභ ේේ 
අසථහේේදී කිඹනහ. 

 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු භන්ත්රීතුමභනි, එභ ේඹෝජනහ භහ ගරු ඇභයෙතුමභහේ  

අධහනඹ  ේඹොමුඛ කායන්නේ. 
 

 

ඇඹිලිිළටිය චන්ද්රිකළ ලෆල ණරිතල ශමුදළ කවුර්ක 

ඉින කිීමම: ඉඩේ බළ ී ඇති ඳදනම 
ம்தறலிப்தறட்டி சந்றரறகர குபத்க அண்றத் 

இரட தொகரம் றருரம்: கரற ங்கற 

அடிப்தகட  
CONSTRUCTION OF ARMY CAMP NEAR CHANDRIKA WEWA 

IN EMBILIPITIYA:  BASIS OF LAND GRANT 
1616/‟17 

 

13. ගු මශේළන් විතළනමේ මශතළ 
 (ரண்தைறகு ரயசரன் றரணரக) 

 (The Hon. Heshan Withanage) 

අග්රහභහතයතුමභහ ව ජහයෙකා ්රයෙඳමකයෙ වහ කර්ථිකා කා යුතුම 
අභහතයතුමභහේගන් ඇසූ ්රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) යමකනපුය දිසත්රිෂකකාඹ තුමශ සථහනගත කාය ඇයෙ යුද 
වමුඛදහ කාවුරු ාතයහ ේකාොඳභණද; 

 (ii) එභ කාවුරු සථහනගත කිරීභ  සථිය ඉඩේ රඵහදී 
යෙේේද; 

 (iii) ඇඹිි පිටිඹ කන්ද්රිකාහ ළ කශ්රිත ඇයෙ වමුඛදහ 
කාවුය වහ ඉඩේ රඵහදී ඇයෙ ඳදනභ කාේර්ද; 

 (iv) ේභභ ඉඩේේ අයියෙකාරු කාවුරුන්ද; 

 (v) ේභභ ඉඩභ තුමශ වමුඛදහ කාවුයෂක ඉදිකිරීභ තුමළින් ඒ 
කශ්රිත ජනතහ මක, කන්ද්රිකාහ ළ නදනිකා 
්රේඹෝජනඹ  ගන්නහ ජනතහ මක දළඩි 
දීරිවළයඹෂක න ඵ  පිළිගන්ේන්ද; 

 (vi) ළේ යෂකෂිතඹ තුමශ සථිය ේගොඩනළන්ි  ඉදිකිරීභ  
අදහශ අය රඵහේගන යෙේේද;  

 (vii) එේේ නේ, ඒ වහ අය රඵහ දී ඇයෙ කඹතන 
කාේර්ද; 

 ඹන්න එතුමභහ ේභභ බහ  දන්න්ේන්ද?  

(ක) ේනො එේේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

 தற அகச்சரும் ரசற தகரள்கககள் ற்ரம் 

ததரருபரர அலுல்கள் அகச்சருரணகக் ரகட்ட 

றணர:  
 

(அ) (i )  இத்றணதைரற ரட்டத்றல் அகக்கப் தட்டுள்ப 

இரட தொகரம்கபறன் ண்றக்கக ரது; 

 (ii) ரற்தடி தொகரம்ககப அகப்தற்கு றந் 

ரகக் கரறகள் ங்கப்தட்டுள்பர; 

 (iii )  ம்தறலிப்தறட்டி சந்றரறகர குபத்துக்கு 

அருகரகறலுள்ப இரட தொகரதொக்கு கரற 

ங்கப்தட்டுள்ப அடிப்தகட ரது; 
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ඳහර්ි ේේන්තුම 

 (iv) இக்கரறறன் உரறகரபர்கள் ரர்; 

 (v )  இக்கரறறல் இரட தொகரம் என்ர 

அகக்கப்தடுரல் அன் சுற்ரப்தைந 

க்களுக்கும் சந்றரறகர குபத்க அன்நரடம் 

உதரரகறக்கும் க்களுக்கும் கடும் சறம் 

ற்தடுகறன்நது ன்தக ற்ரக்தகரள்ரர; 

 (vi )  குபத்துக்கரண எதுக்குப் தறரசத்றல் றந் 

கட்டிடங்ககப அகப்தற்கு உரற அதற 

ததநப்தட்டுள்பர;  

 (vii )  ஆதணறல், அற்கரக அதற ங்கறத்ள்ப 

றரணங்கள் ரக; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House-   

 (i) the number of army camps located in 

Ratnapura District; 

 (ii) whether permanent lands have been 
provided to locate those camps; 

 (iii) under what basis the lands were provided to 

the army camp situated near „Chandrika 

Wewa‟ in Embilipitiya;  

 (iv) the owner of this land;      

 (v) it is admitted that people living near                    
this land and people who use  

„Chandrika Wewa‟ on a daily basis will 
have to face severe hardships by building an 

army camp;  

 (vi) whether approval has been obtained to build 

permanent buildings in the tank reserve;  

 (vii) if so, the institutions that have given 

approval ? 

(b) If not, why?                                                               

 
ගු ුලන් විායලර්ධන මශතළ (ණර්කක රළාය 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ருன் றஜர்ண - பாதுகாப்பு இராஜாங்க 

அகச்சர்) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, අග්රහභහතයතුමභහ ව ජහයෙකා ්රයෙඳමකයෙ 

වහ කර්ථිකා කා යුතුම අභහතයතුමභහ ේනුේන් භහ එභ ්රලසනඹ  
පිළිතුමය ේදනහ. 

(අ) (i) 07කි. 

 (ii) ඔේ. 

(iii)       1.  යුද්ධ වමුඛදහ ගුන් ාක්රටුකා ඵශේේනහ 
(ේවෂකේ ඹහය 2.234කා බිේ ේකාො ) 

 ශ්රී රාකාහ භවළි  අධිකාහරිේේ ල්ඹ බහය 
අභහතයයඹහේ  ල්ධිභමක අනුභළයෙඹ භත ශ්රී 
රාකාහ භවළි  අධිකාහරිඹ ල්වින් 2014 
ේර්දී යුද්ධ වමුඛදහ  බහය දී ඇත.  

 (ඇමුඛණුභ - i ව  ඇමුඛණුභ - ii)  ඵරන්න.  

  2.  ශ්රී රාකාහ යුද්ධ වමුඛදහ ඉාජිේන්රු ඳහළර 
(අෂකකාය 73කා බිේ ේකාො ) 

    ශ්රී රාකාහ භවළි  අධිකාහරිඹ ල්වින් 
1987.09.10 දින අෂකකාය 61ෂකද, 2001.08.10 
දින අෂකකාය 12ෂකද යුද වමුඛදහ ේත බහයදී 
ඇත. (ඇමුඛණුභ iii ව ඇමුඛණුභ iv) එභ 

ඇමුඛණුේ වභළගත* කායටු. 
 (iv) ශ්රී රාකාහ භවළි  අධිකාහරිඹ තුම යෙ ය යුද්ධ 

වමුඛදහ  ඳයහදී ඇයෙ ේවයින් ඉඩේේ ර්තභහන 
අයියෙඹ යුද්ධ වමුඛදහ තුමේේ. 

 (v) නළත. ේභභ ්රේද්ලේේ ජනතහ ල්වින් කන්ද්රිකාහ 
ළ නදනිකා ්රේඹෝජනඹ  ගන්නහ සථහනි න් 
ඳරිඵහදීය වූ ්රේද්ලඹකා වමුඛදහ කාවුය සථහපිත කාය 
ඇත. ේභභ කාවුය සථහපිත කිරීභ තුමළින් ්රේද්ලේේ 
ජනතහ  දීරිවළයඹෂක විදුන ඵ  හර්තහ  වභෂක 
ේනොභළත. 

 (vi) ේභභ කාවුය ේත රඵහ දී ඇයෙ ඉඩභ  ඹහඵද ඇයෙ 
කන්ද්රිකාහ ළේදී ජර ගළලීේ සීභහ ඇතුමශමක න 
ඳරිය ාේේදී යෂකෂිතඹ තුමශ ාර්ධන 
කාහර්ඹන්දීදී අනුගභනඹ කාශ යුතුම නිර්ණහඹකාඹන්  
අනු කන්ද්රිකාහ ළේදී අධි ජර ගළලුේ සීභහ තුමශ 
සථිය ඉදිකිරීේ විදුකාය ේනොභළත. 

 (vii) අදහශ ේනොේේ. 

(ක)  ඳළන ේනොනඟී. 
 

ගු මශේළන් විතළනමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரயசரன் றரணரக) 

(The Hon. Heshan Withanage) 

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, මුඛි න්භ සතුමයෙන්ත ේනහ, ගරු 
යහජය ඇභයෙතුමභහ හර්ථකා පිළිතුමයෂක රඵහ දීභ ේඵන්ධ. ඒ වුණහ  
ගරු යහජය ඇභයෙතුමභනි, ේේ ්රලසනඹ  පිළිතුමරු ලේඹන් ඔඵතුමභහ 
රඵහ දීරහ යෙේඵන්ේන් ඉාජිේන්රු ඳහර පිළිඵයි. ේේ ළ 
කශ්රිත යෙේඵනහ, දීර්ඝ කාහලීන ඳමකහේගන ඹන යුද වමුඛදහ 
ඉාජිේන්රු ඳහර. ගරු යහජය ඇභයෙතුමභනි, ඒ ඉාජිේන්රු ඳහර 
වළය ළේ යෂකෂිතඹෂක ල්ධිඹ  ඕභ ආේප් ේෝභිත වහමුඛදුරුන් 
ඹ ේමක අෂකකාය ේදකාකා මිටු ්රභහණඹෂක න ගහෂක වහ -
උදයහනඹෂක වහ- ේන් කායරහ දීරහ යෙබුණහ. ඳුවගිඹ යජඹ ල්වින් 
ේභතළන යුද වමුඛදහ කාවුයෂක ඳමකහේගන ඹහභ  ේනො 
තහකාහි කා බ ඹන් රැ වභ  අසථහ රඵහ දුන්නහ, ඔඵතුමභහ 
කිඹන ඉාජිේන්රු ඵරකාහඹ යෙේඵන ්රේද්ලඹ ේනො, ටුනිසුව 
නහන්න එන ළේ ඵළේඵ යෙේඵන ්රේද්ලේේ. තහකාහි කා කපු යුද 
බ ඹන් ඳුවගිඹ යජඹ කාහරේේ ඒ අෂකකාය ේදේෂක සථිය 
ේගොඩනළන්ි  ඉදි කාශහ. අපි ල්ටින් ල්  ාර්ධන කාටුටුරදී ඒ 
ගළන කාථහ කාශහ. එකා  භභ ඒ ්රේද්ලේේ ්රහේද්ය ඹ බහේේ 
බහඳයෙ ල්ධිඹ  ේේකා  ල්රුද්ධ ේරහ ඒකා නතය කායරහයි 
යෙබුේණ්. භභ ගිඹ යෙේේමක ේවොඹරහ ඵළලුහ. භවළි  
අධිකාහරිේඹන් ේේකා ඳළරීභෂක කායරහ නළවළ. තභමක ේේකා 
ඕභ ආේප් ේෝභිත වහමුඛදුරුන් ඹ ේමකයි යෙේඵන්ේන්. ගරු යහජය 
ඇභයෙතුමභනි, ේේ පිළිතුමය හධහයණ, තය පිළිතුමයෂක ේනොේයි. 
භවළි  අධිකාහරිඹ  ේේ ඉඩභ ේදන්න ල්ධිඹෂක නළවළ. ඒකා ළේ 
යෂකෂිතඹ.  

 

ගු ුලන් විායලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு ருன் றஜர்ண) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 

ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහ ඒ ල්සතය ටිකා භ  ේදන්න. භභ 
අනිහර්ඹේඹන්භ භේ  අධහනඹ ේඹොමුඛ කායරහ ඵරන්නේ, 
ඇමකත භ ේභොකාෂකද එතළන යෙේඵන්ේන් කිඹරහ. අඳ  එකාතුම 
ේරහ ඒ ළඩ ටිකා කාය ගන්න පුළුන් ේයි. 
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[ගරු ේවේහන් ල්තහනේ  භවතහ] 

————————— 
*  පවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු මශේළන් විතළනමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரயசரன் றரணரக) 

(The Hon. Heshan Withanage) 

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, භේ  අේනෂක අතුමරු ්රලසනඹ ේභඹයි. 
ගරු යහජය ඇභයෙතුමභනි, භභ ඔඵතුමභහේගන් ඉ ආලීභෂක කායනහ. 
දිගින් දිග භ යුද වමුඛදහේේ ඵරඹමක එෂකකා ේේකා  කාවුරුමක 

ඵරඳෆේ කායන්ේන් නළවළ. භභ ඳුවගිඹ ්රහේද්ය ඹ ේඵන්ධීකායණ  
කාටුටුේේදීමක ඉ ආලීභෂක කාශහ. ේේකා අයෙලඹභ ළදගමක, ළේේ 
ුවන්දයමකඹ කයෂකහ කායන්න යෙේඵන බිේ කාඩෂක. ේේේෂක සථිය 

ේගොඩනළන්ි  ඉදි කායනහ. භභ ගරු ඇභයෙතුමභහේගන් ඉ ආලීභෂක 
කායනහ, ේේ ්රලසනඹ ල්හ ගන්න කා ආ තහකාහි කා වරි ඒ 
කා යුතුම නතය කායන්න කිඹරහ. 

 
ගු ුලන් විායලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு ருன் றஜர்ண) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 

ේවොයි. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ේඵොේවොභ සතුමයෙයි.  

ේදන  ඹ.  

 
ශ්රී සකළ ුතද ශමුදළ මරනශමල් සිවිල් මවේලකයන්: 

අතිකළ ීමනළ 
இனங்கக  இரட ஆஸ்தத்றரற சறறல் ஊறர்கள்: 

ரனறக ர தகரடுப்தணவு  
CIVIL EMPLOYEES OF SRI LANKA ARMY HOSPITAL: 

OVERTIME PAYMENT   
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9. ගු ායන්ත වමරවීර මශතළ (ගු විදුර වික්රමනළයක මශතළ 
මලනුල ) 

 (ரண்தைறகு ஜந் சவீ - ரண்தைறகு றதுந 

றக்கறரக்க சரர்தரக) 

 (The Hon. Jayantha Samaraweera on behalf of the Hon. 
Vidura Wickramanayaka) 

අග්රහභහතයතුමභහ ව ජහයෙකා ්රයෙඳමකයෙ වහ කර්ථිකා කා යුතුම 
අභහතයතුමභහේගන් ඇසූ ්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) ශ්රී රාකාහ යුද වමුඛදහ ේයෝවේ ආ විල් ආ කා යුතුම 
විදුකායනු රඵන විල් ආ ේේකාඹන් ලේඹන් 
ඳමක වේ රළබූන් කඹතන ාග්රවේේ 
ල්ධිල්ධහනර  ඹ මක ඵ ඔවුන් ේත රඵහ දී ඇයෙ 
ඳමක වේ ි පිේේ වන් කාය ඇයෙ ඵමක; 

 (ii) එේේ වුද, ේේහ අලයතහඹ භත ේභභ  
ේේකාඹන් දිනකා  සීභහ යදීත කාහරඹෂක ේේඹ 
කායන ඵමක;  

 (iii) එේේ අයෙේර්කා කාහරඹෂක ේේඹ කාශද ඔවුන  
අයෙකාහර දීභනහ ේවෝ ේනමක දීභනහෂක 
ේනොේගන ඵමක; 

 (iv) එේේ වුද, වමුඛදහ කාවුරුර ේේඹ කායන විල් ආ 
ේේකා කාණ්ඩහඹේ වහ භහඹකා කාහරඹෂක තුමශ 
ඳළඹ විඹඹෂක ේනොඉෂකභන අයෙකාහර දීභනහ ේග වේ 
කායනු රඵන ඵමක; 

 එතුමභහ දන්ේනදීද? 

(ක) ේේ කකාහයඹ  එෂක කාණ්ඩහඹභකා  අදීටු  ව ඇයෙ අයෙකාහර 
දීභනහ ඔවුන් ේත ද ේග වභ වහ පිඹය ගන්ේන්ද ඹන්න 
එතුමභහ ේභභ බහ  දන්න්ේනදීද? 

(ඇ) ේනො එේේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

தற அகச்சரும் ரசற தகரள்கககள் ற்ரம் 

ததரருபரர அலுல்கள் அகச்சருரணகக் ரகட்ட 

றணர:  

(அ) (i )  இனங்கக இரட ஆஸ்தத்றரறறல் சறறல் 

தறககப ரற்தகரள்கறன்ந சறறல் ஊறர் 

கபரக றணம் ததற்ரள்பர்கள் ரதண 

றறக்ரகரகறன் ற்தரடுகபறன் கலழ் 

ருகறன்நணர் ண அர்களுக்கு ங்கப் 

தட்டுள்ப றணக் கடித்றல் குநறப்தறடப் 

தட்டுள்பதன்தகத்ம்; 

 (ii) ணறதம், ரசகத் ரகறன் கலழ் இவ் 

வூறர்கள் ரதபரன்ரக்கு ர ககந 

றன்நற கடகரற்ரகறன்நணதன்தகத்ம்; 

 (iii) அவ்ரர ரனறக ரம் கடகரற்நற 

ரதரறலும் இர்களுக்கு ரனறக ர தகரடுப் 

தணரர அல்னது ரர தகரடுப்தணரர 

ங்கப்தடுறல்கன ன்தகத்ம்; 

 (iv) `ணறதம், இரட தொகரம்கபறல் கடக 

ரற்ரகறன்ந சறறல் ஊறர்களுக்கு எரு ர 

கரனத்றற்கு தர றத்றரனங்ககப 

ரண்டர ரனறக ரக் தகரடுப்தணவு 

ங்கப்தடுகறன்நதன்தகத்ம்; 

அர் அநறரர? 

(ஆ) இவ்ரர எரு தறரறறணர் இந்துள்ப ரனறக ரக் 

தகரடுப்தணக இர்களுக்கும் தசலுத்துற்கு 

டடிக்கக டுப்தரர ன்தக அர் இச்சகதக்கு 

அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the appointment letter  of the  civil  

appointees of Sri  Lanka Army Hospital  
who  are engaged in civil tasks, states that  

they are  governed  by  the provisions of  

the  Establishment Code;  

 (ii) however  these employees work unlimited  

hours  per day owing to service 

requirements;  

 (iii) overtime  payment or other allowances are 

not paid, even if  they work   for  an 
additional  period of time: and  

 (iv) however, overtime  not exceeding 100  
hours per month, is paid for the civil 

employees who work in army camps?   

(b) Will he inform this House whether measures will 

be taken to  pay  overtime  even  for  the group 

who were disentitled  in aforesaid manner?   

(c) If not why? 

1513 1514 



ඳහර්ි ේේන්තුම 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, අග්රහභහතයතුමභහ ව ජහයෙකා ්රයෙඳමකයෙ 

වහ කර්ථිකා කා යුතුම අභහතයතුමභහ ේනුේන් භභ ඒ ්රලසනඹ  අදහශ 

පිළිතුමය වභළගත* කායනහ. 
 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) නළත. ේේහ අලයතහඹ භත ේභභ ේේකායින් දිහ ව 
යහත්රී ලේඹන් ේේහ මුඛය ේදකාෂක වහ ේඹොදයි. දිහ ේේහ 
මුඛයඹ ේඳ.. 7.30 වි  ඳ.. 4.30 දෂකහ ද, යහත්රී ේේහ මුඛයඹ 
ඳ.. 4.30 වි  ඳුව දින ේඳ.. 7.30 දෂකහ ද ේේ. 

 (iii) ඉවත (ii) ඳරිදි දිහ ේේහ මුඛයඹ වහ කවහය ල්ේේකාඹ 
ඇතුමළු ඳළඹ 09ෂකද, යහත්රී ේේහ මුඛයඹ වහ ඳළඹ 15ෂකද 
ේේඹ කාශ යුතුමඹ. යහත්රී ේේහ මුඛයඹ ඳළඹ 15ෂක ේේඹ කිරීභ 
ේනුේන් ඳළඹ 06කා කාහරඹෂක වහ අයෙකාහර දීභනහ 
ේගනු රඵයි. විල් ආ ඳරිඳහරන අධයෂක භණ්ඩරඹ භන්න් 
නිකුමක කාය ඇයෙ විල් ආ ඳරිඳහරනඹ පිළිඵ උඳේදස 
ාග්රවේේ 6.10 ඳරි්ඡේේදඹ (ඇමුඛණුභ I)* ව කයෂකකා 
ේ ආකාේේ  අාකා MOD/ADM/0603/03/AY වහ 
2016.03.28 දිනළයෙ ි පිඹ (ඇමුඛණුභ II)* අනු, විල් ආ 
ඳරිඳහරන අධයෂක ල්වින් අයෙකාහර ඳළඹ 80ෂක දෂකහ 
ේග වභ  අනුභළයෙඹ රඵහ ේද්. අයෙකාහර ඳළඹ 80 ඉෂකභන 
අසථහරදී කයෂකකා ේ ආකාේේ  අනුභළයෙඹ  ඉදිරිඳමක 
කාශ යුතුමේේ.  

 (iv) ේේහ අලයතහ වහ යුද්ධ වමුඛදහ කාවුේර්  ඒකාකා 
්රධහනීන්ේ  නිර්ේද්ල භත වමුඛදහ කාවුරුර ේේේේ නියුතුම 
විල් ආ ේේකාඹන්  භකා  ඳළඹ විඹඹෂක ේනොඉෂකභන ේේ 
අයෙකාහර දීභනහ ේග වභ  අනුභළයෙඹ රඵහ ේද්.  

(ක) යුද්ධ වමුඛදහ ේයෝවේරදී ේේඹ කායන විල් ආ ේේකාඹන්ව  ේේහ 
අලයතහ ඳරිදි දළන භමක අයෙකාහර දීභනහ ේග වභ විදු කායනු රඵන 
අතය, කිවිදු කාණ්ඩහඹභකා  අයෙකාහර දීභනහ අදීටු  ව නළත. 

(ඇ) අදහශ ේනොේේ. 
 

මඩකපල ිනවහරි්කකම   ඳළවල් : සිටිය ුතතු වශ 
දෆන  සිටින ුවුලු වසඛයළල 

ண்தொகண ரற்கு ற்ரம் கல்குடர கல்ற னப் 

தரடசரகனகள்: ஆசறரறர் தறற 

SCHOOLS IN BATTICALOA DISTRICT: TEACHERS' CADRE AND 

AVAILABILITY  
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14. ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ (ගු මව ි ඩ් අලී වළහීර් 
මවුළනළ මශතළ මලනුල ) 

 (ரண்தைறகு தைத்றக தற - ரண்தைறகு தசறட் அலி 

மரயறர் தௌனரணர சரர்தரக) 
 (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Seyed 

Ali Zahir Moulana)   

අධයහඳන අභහතයතුමභහේගන් ඇසූ ්රලසනඹ - (2): 

(අ) (i) භඩකාරපු දිසත්රිෂකකාේේ භන්මුඛේන් ඵ දීය ව 
කා ආකුඩහ අධයහඳන කාරහඳර යෙේඵන ඳහ ආර 
නේ, ගුරු ර්ගඹ අනු එෂක එෂක ඳහේ ආ විටිඹ යුතුම 
ගුරුරු ාතයහ ව දළන  විටින ගුරුරු 
ාතයහ කාේර්ද; 

 (ii) ේභභ දිළිඳු ග්රහමීඹ විුවන්  නිදවස අධයහඳනඹ 
වහ ඳයෙන භහන අයියෙහවිකාේ වයෙකා කිරීභ 
පිණි ඳමකනහ පුයප්ඳහඩු පිය වභ  ඹහඵද අධයහඳන 
කාරහඳර අයෙරිෂකත ගුරුරුන් භහරු කායන ේර 

නළේගනදීය ඳශහමක අධයහඳන අධයක්ෂයඹහ  
උඳේදස රඵහ ේදන්ේන්ද; 

 (iii) එේේ නේ, ඒ කාදහද;   

 ඹන්න එතුමභහ ේභභ බහ  දන්න්ේනදීද? 

 (ක) ේනො එේේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

கல்ற அகச்சகக் ரகட்ட றணர:  

(அ) (i )  ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றலுள்ப ண்தொகண 

ரற்கு ற்ரம் கல்குடர கல்ற னங்கபறலுள்ப 

தரடசரகனகபறன் ததர்ககப குற ரலறரக 

எவ்தரரு தரடசரகனறலுதொள்ப ஆசறரறர்கள் 

தறற ற்ரம் ற்ரதரதுள்ப ஆசறரறர்கபறன் 

ண்றக்கக ன்தற்ரடதம்; 

 (ii) இந் கறரப்தைந க ரர்கபறன் 

இனசக் கல்றக்கரண ச உரறகக 

உரறப்தடுத்துற்கரக ற்ரதரது றனவும் 

தற்நறடங்ககப றப்தைற்கு அண்க 

றலுள்ப கல்ற னங்கபறலுள்ப ரனறக 

ஆசறரறர்ககப இடரற்நம் தசய்ற்கு 

கறக்கு ரகரத்றன் ரகரக் கல்றப் 

தறப்தரபருக்கு அநறவுரத்ல்கள் ங்கப் 

தடுர  ன்தகத்ம்; 

 (iii) அவ்ரதநணறல், ப்ரதரது  ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 
 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the names of schools in Manmunai West 

and Kalkudah Educational zones in the 

Batticaloa District with teachers’ cadre and 

present teachers’ availability, category-wise 
in each school; 

 (ii) whether instructions be given to Provincial 
Director of Education, Eastern Province to 

transfer excess teachers in neighboring 

educational zones to fill the existing 

vacancies in order to ensure the equal right 
for free education of these poor rural 

students; and 

 (iii) if so, when? 

(b) If not, why? 
 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, අධයහඳන අභහතයතුමභහ ේනුේන් භභ 

ඒ ්රලසනඹ  පිළිතුමය වභළගත* කායනහ. 
 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) 1/2006 කක්රේ ආතඹ අනු භහේරෝචිත ගුරු ේේකා පිරිස 
ල්සතය ඇමුඛණුභ 01* භන්න් දළෂකේේ.  

 (ii) ඳශහමක අධයෂකයඹහ තුම ගකීභකි. 

 (iii) අදහශ ේනොේේ. 

(ක) අදහශ ේනොේේ. 

1515 1516 

————————— 
*  පවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊශෙ , අභහතයහාල නිේේදන. අග්රහභහතයතුමභහ ව ජහයෙකා 
්රයෙඳමකයෙ වහ කර්ථිකා කා යුතුම අභහතයතුමභහ.  

 
"සිරව" මළධයමයන් කෂ ප්රලත්තති 

විකළනය  : ගු අග්රළමළතයතුමළමේ ප්රකළය 
‘சறச’ தரகனக்கரட்சற எபறதப்தற தசய்ற 

அநறக்கக : ரண்தைறகு தற அகச்சரறன் 

கூற்ர 
NEWS REPORT TELECAST BY "SIRASA TV" : 

STATEMENT BY HON. PRIME MINISTER 

 
ගු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ (අග්රළමළතයතුමළ වශ ාළතික 
ප්රතිඳ්තති ශළ ණර්ිකක ක ුතතු අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க - தற அகச்சரும் ரசற 

தகரள்கககள் ற்ரம் ததரருபரர அலுல்கள் அகச்சரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, භහ අද ේේ ල්ේලේ ්රකාහලඹ කිරීභ  
අදවස කාේශේ ඳුව ගිඹ යෙ ේදකා, තුමන පුයහ එෂකතයහ භහධය ජහරඹෂක 

- ඕක ලහා කියන්න ඕනෑ නැහැ. "සිරස" මාධ්ය ාාය- භන්න් 
භධයභ අධිේේගී භහර්ග යහඳියෙ ේඵන්ධේඹන් ේගනඹන ද්ේේ 
වගත අරහද ව භඩ ්රකහය ේඵන්ධේඹන් ේභභ ගරු 

බහ මක, ේභය  ජනතහ මක තය ඳළවළදිි  කිරීේේ අයමුඛණ 
ඇයෙයි.  

භධයභ අධිේේගී භහර්ගඹ වහ කාළබිනට් අනුභළයෙඹ රද 

භහගභ මුඛි න් ඉදිරිඳමක කාශ ටුර  ඩහ රුපිඹ ආ බිි ඹන 25ෂක, 
එනේ රුපිඹ ආ ටුි ඹන 25,000ෂක අඩුේන් ේභභ යහඳියෙඹ රඵහ 
දීභ  අඳ  වළකි වුණහ.  

ශ්රී රාකාහ යජේේ ව ජඳන් යජේේ භළදිවමක  වභ නිහ යහඳියෙඹ 
පිළිඵ හධනීඹ ේනසකාේ ගණනහෂක විදු කාය ගළනීභ  
අසථහ රළබුණහ. ඒ අනු ේකාොන්ත්රහමකතුම දීටු වූ  යිේයි 

භහගභ භෙ හකා්ඡඡහ ේකාො  රුපිඹ ආ බිි ඹන 25කින් -එනේ, 
රුපිඹ ආ ටුි ඹන 25,000කින්- ල්ඹදභ අඩු කාය ගළනීභ  ශ්රී රාකාහ 
යජඹ  වළකි වුණහ.  

දළන් ේභභ විය භහධය ජහරඹ  ේෂකන්යෙ ේගොස යෙේඵන්ේන්, 

ේේ ල්ඹදභ රුපිඹ ආ බිි ඹන 25කින් අඩු කිරීභ නිහයි. ේේ භහධය 
අඳ  අරහද නෙන්ේන් රුපිඹ ආ බිි ඹන 25ෂක ේවමක, රුපිඹ ආ 
ටුි ඹන 25,000කා මුඛදරෂක ය   ඉයෙරි කාය දීභ නිහයි. ඒ හ ල්ලහර 

මුඛදරෂක ඉයෙරි කාය දීභ පිළිඵ අරහද නළඟීභ  ඔවුන් තමක අතය 
කාරුණු ගණනහෂක ්රකාහල කායනහ.  

වරිඹ භ ාතයහ ේ ආතන වන් කාේශොමක ඉදි කිරීේේ 

ේකාොන්ත්රහමක එකා රඵහ දුන්ේන් ජඳහනේේ  යිේයි කඹතනඹ 
මුඛි න්භ ඉදිරිඳමක කාශ ටුර ගණන රුපිඹ ආ බිි ඹන 159 
(159,659,226,919.24) යි. නමුඛමක, ජඳහන යජේේ ව අේප් 

භවහභහර්ග අභහතයහාලේේ භළදිවමක වභ භත ඔවුන් භෙ හකා්ඡඡහ 
කිරීේභන් අනතුමරු, එඹ රුපිඹ ආ බිි ඹන 134ෂක  
(134,905,155,000.00) දෂකහ අඩු කාය ගළනීභ  වළකි වුණහ.  

අේප් භළයෙයණ ්රකාහලනේේ ේකාොශම-නුය අධිේේගී භහර්ගඹ 

පිළිඵ අපි ජනතහ  ේඳොේයොන්දුෂක රඵහ දුන්නහ.  

අද ේකාොශම ඉරහ නුය ඹන්න ඳළඹ වතයෂක ල්තය ගත නහ. 

ේභභ ළඹ න කාහරඹ, ඉන්ධන වහ භවන්විඹ රකාහ ඵළල ල්  
ේභඹ ජහයෙකා අඳයහධඹෂක. ේකාොශම නුය අධිේේගී භහර්ගඹ තනි 
යහඳියෙඹෂක ේනොේයි. එඹ භවනුය නගය ාර්ධන ළරළසේේ 
ේකාො ෂක.  

අේප් ළරළසභ අනු භවනුය ේෂකන්ද්රේකාො  ේගන ාකහයකා 
ාර්ධන යහඳියෙඹෂක ක්රිඹහමකභකා නහ. ේඵෝගේඵය ාසකාියෙකා 
වහ ාකහයකා ේෂකන්ද්රසථහනඹෂක ඉදි නහ. කාිෂි තහෂකණිකා 

ාර්ධන යහඳියෙ ඇයේමනහ. ේතොයතුමරු තහෂකණ උදයහනඹෂක 
ඉදි නහ.  

ජඳහනඹ ේඹෝජනහ කාය ඇයෙ කාර්භහන්තපුයඹ වහ ද අඳ 

ේතෝයහ ේගන ඇමකේමක භවනුයයි. ේේ විඹලු කාහර්ඹඹන් වහ 
භධයභ අධිේේගී භහර්ගඹ අයෙලඹ ළදගමක නහ. 

භධයභ අධිේේගී භහර්ගේේ තුමන්න අදිඹය කයේබ න්ේන් 

ේඳොතුමවළරින්. අන් න්ේන් ගරේගදරින්. අඩි 300කා ඳභණ 
උකා වි  අඩි 1200කා ඳභණ උෂක දෂකහ දිේන කාඳු භහර්ගඹෂක. 
ේේ භහර්ගඹ වහ බිාේග ආ තුමනෂක ඉදි කාශ යුතුම නහ. 
ේකාොන්්රීට් කාණු භයෙන් ඉවළින් දිේන භහර්ග ේකාො ස යෙේඵනහ. 

ඉවළින් ඉදි න භහර්ගඹන්දී ේපර්ණ දිග කිේරෝමී ර් 5.05ෂක. ඒ 
හේ භ ඉවශ උකින් ඉදින දීර්ඝ ඳහරේ 14කුමක ේේ භහර්ගඹ  
අඹමක නහ. ඒ හේ භ ඳහරිරිකා වහනි අභ කාය ගළනීභ වහමක, 

ල්ේලේ ක්රිඹහ භහර්ග ගණනහෂක භහර්ගඹ ඉදි කිරීේේදී විදු කාශ යුතුම 
නහ.  

ේභේතෂක අේප් යේට් අධිේේගී භහර්ග ඉදි වුේණ් භතරහ 

මිටුරයි. දකුණු අධිේේගී භහර්ගඹ ඉදි කිරීේේදී ේකාොන්්රීට් කාණු 
භත ඉදි කාශ යුතුම සථහනඹන්දී එේේ කාේශේ නළවළ. ඳස පුයහ 
භහර්ගඹ ඉදි කාශහ. ඒ නිහ ඳහරිරිකා ්රලසන ගණනහෂක ඇයෙ වුණු 

ඵ අපි දන්නහ.  

නුය අධිේේගී භහර්ගඹ අේප් යේට් ේභේතෂක ඉදි වුණු අේනෂක 
අධිේේගී භහර්ගර  ඩහ ාකීර්ණයි. 

ේභතළන භේගන් ්රලසන කායරහ යෙබුණහ "ේේ අධිේේගී භහර්ගේේ 
කිේරෝ මී යඹකා ටුර ළඩි ඇයි" කිඹරහ. භවහභහර්ග 
අභහතයහාලේඹන්, භවහභහර්ග ාර්ධන ේදඳහර්තේේන්තුමේන්   ඒ 
වහ ේවේතුම තභයි ඒ කාහරේේ ඉන් දුන්ේන්.  

2015 භහර්තුම 27 න දහ ශ්රී රාකාහේේ ජඳහන තහනහඳයෙ 
ේනොබිදීේතෝ ේවොේඵො භවතහ දන්හ විටිේේ ේභළනි ාකීර්ණ 
යහඳියෙඹෂක වහ ජඳහනේේ දළනුභ ව අමක දළකීභ ඵුවර ඵළල්න්, 

උස තහෂකණඹ තුම ජඳහන භහගේ ේේ යහඳියෙඹ වහ 
ේඹොදහ ගළනීභ ුවදුුව ඵයි. ේකාේේ ේතමක ජඳහන යජඹ වහඹ 
දළෂක වභ  ුවදහනේ ඵමක එතුමභහ දළන්වූහ. ඒ ි පිේේ ජඳහන වහඹ 

රඵහ දිඹ වළකි කකාහයඹන් ේදකාෂක පිළිඵ වන් කාය යෙබුණහ.  
 

1. “ජඳහන කනඹන ව කේඹෝජන භහගේේ 
යෂකණහයණඹ දීත ේ ෝකිේඹෝ ටුට්ුවබිෂි ඵළාකු 
වයවහ ලිරය කධහය රඵහදීභ. - ශ්රී රාකාහ යජේේ ඉ ආලීභ භත, 
ජඳහන යජේේ වේඹෝගඹ වයවහ ේභභ කධහයඹ රඵහදීභ  
දළන භමක අඳ සූදහනේඹ.” 

2. “JICA කඹතනඹ වයවහ නිර ාර්ධන වේඹෝගීතහ ණඹ 
මුඛදරෂක රඵහදීභ.” 

 ය  ආ ේදකාකා කණ්ඩු අතය ඍවමභ විදුන යහඳියෙ වහ 
කධහය ේඵන්ධේඹන් හකා්ඡඡහ කිරීේේ නිර අයියෙඹ 
ඇමකේමක ල්ේද්ල ේඳමක ේදඳහර්තේේන්තුම යි. ඒ අනු 
ඔවුන් ේේ පිළිඵ හකා්ඡඡහ ේකාො  නිරීෂකණ වහ නිර්ේද්ල 
ඉදිරිඳමක කාශහ. 
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ඳහර්ි ේේන්තුම 

JICA ණඹ රඵහගළනීභ වහ අනුගභනඹ කාශ යුතුම පිළිේමක 
ගණනහෂක යෙේඵනහ. ඒ පිළිේමක අනු ේපර්ණ ණඹ මුඛදර 
රඵහ ගළනීභ වහ දීර්ඝ කාහරඹෂක ගතන ඵ ඔවුන් දන්හ විටිඹහ. 

ය තුමනකා කාහරඹෂක තුමශ යහඳියෙඹ නිභ කිරීභ  අඳ 
ඵරහේඳොේයොමකතුම න නිහ ඩහමක ්රහේඹෝගිකා න්ේන් ටුට්ුවබි  
ඵළාකු භන්න් ණඹ කධහය රඵහගළනීභ ඵ ල්ේද්ල ේඳමක 

ේදඳහර්තේේන්තුම දළන්වූහ. ඒ නිහ යහඳියෙඹ වහ ණඹ කධහය 
රඵහගළනීභ පිළිඵ දළන් ේ ෝකිේඹෝ ටුට්ුවබි  ඵළාකු භෙ 
හකා්ඡඡහ ඳළළමකේනහ. ඒ හකා්ඡඡහ තභ අන්  ව නළවළ. 

රඵහගන්නහ ණඹ මුඛදර පිළිඵමක තභ අන් තීයණඹකා  
එශළඹී නළවළ. ේේ ඔෂකේකාෝභ අන් කාශහ කිඹරහ තභයි මී  
කාි න් කාථහ කාේශේ. ඒ වහ වුභනහ කාළබිනට් ඳත්රිකාහ තභයි භභ 

ඉදිරිඳමක කායරහ යෙේඵන්ේන්. 

ේභභ යහඳියෙඹ ක්රිඹහමකභකා කිරීේේදී අදිඹය ගණනහෂක වහ 
මුඛද ආ අලය ේනහ. ඒ තභයි, ඉඩේ අමක ඳමක කාය ගළනීභ, ේනමක 
සථහනර ඳදිාචි කිරීභ, භහර්ගඹ ඉදි කිරීභ. අඳ ඵරහේඳොේයොමකතුම 

ේන්ේන් ඉඩේ අමක ඳමක කායගළනීභ වහ ේද්ය ඹ ඵළාකු වයවහ 
ණඹ මුඛද ආ රඵහගළනීභ යි. ඒ වහමක දළන් ේද්ය ඹ ඵළාකු භෙ 
හකා්ඡඡහ ඳළළමකේනහ. 

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, ජඳහන යජේේ අදවස අනු 
2016.06.22 න දින ජඳහන භහගේ තුමනෂක ේත ටුර ගණන් 
කාළ වේේ ි පි නිකුමක කාශහ. නමුඛමක, ඊ  නිවි ්රයෙකහය රළබුේණ් 

නළවළ. එෂක භහගභෂක ඳභණෂක ටුර ගණන් ඉදිරිඳමක කාශමක, එදී 
තහෂකණිකා අඩු ඳහඩු යෙබුණහ. 

ජඳහන අග්රහභහතයතුමභහේ  ල්ේලේ උඳේද්ලකා කකහර්ඹ 

දීේයොේතො ඉුවටු භවතහ 2016.10.10 දින භහ වමුඛ ව හකා්ඡඡහ කාශහ. 
ජඳන් යජේේ ඉ ආලීභ ඳරිදි ජඳන් භහගේි න් ටුර ගණන් 
කාළවුමක, ඊ  නිවි ්රයෙකහය රළබුේණ් නළයෙ ඵ භභ එතුමභහ  

ේඳන්හ දුන්නහ. ඒ අඹ තභයි එෂක එෂක ජඳන් යහඳියෙ 
ේඵන්ධේඹන් අඳ භෙ හකා්ඡඡහ කායන්න කේේ. ඒහේේ අඩු 
ඳහඩු ගළන ව අපි එකාෙ න ඒහ ගළන භභ ඒ අඹ  දළනුේ දුන්නහ. 
එතුමභහ ඳළුවේේ, නළත ටුර ගණන් කාළන අසථහේේ ඊ  නිවි 

්රයෙකහය රළේඵන ඵ  ජඳහන යජඹ ගඵරහ ගන්නහ ඵයි. 

ේේ තමකමකඹ භත ටුර ගණන් අලුයෙන් කාළටුන් ජඳන් 
භහගේ ේත ඹළිමක ි පි නිකුමක කිරීභ  කර්ථිකා කාශභනහකායණඹ 
පිළිඵ කාළබිනට් කාටුටු 2016 ඔෂකේතෝඵර් 26 ළනිදහ තීයණඹ කාය 

යෙේඵනහ. 

ේේ ඔෂකේකාෝභ කායන්ේන් කාළබිනට් අනු කාටුටු එේවභ 
නළමකනේ කාළබිනට් භණ්ඩරඹ.  ඒකා  අදහශ ඳත්රිකාහ  භවහභහර්ග 
අභහතයහාලේඹන්  ඉදිරිඳමක කායනහ. අේනකුමක ඳත්රිකාහ භේ  
අභහතයහාලේඹන් ඉදිරිඳමක කායනහ.  

ේේ තීයණඹ වහ කාළබිනට් අනුභළයෙඹ ද රළබුණහ. ටුර ගණන් 
කාළ වේේ ි පි 2016 ේනොළේඵර් 03 ළනිදහ නිකුමක කාශහ. ේේ 
අසථහේේ ජඳහනඹ ඉ ආරහ විටිේේ ටුර ගණන් කාළ වභ වහ 
ෆුවී හ භහගභ  ද කයහධනහ කායන ේරයි. එභ ඉ ආලීභ ශ්රී 

රාකාහේේ ජඳහන තහනහඳයෙ කාහර්ඹහර නිේඹෝජය ්රධහනී ේකාෝජි ඹය  
භවතහ ල්වින් 2016 ේනොළේඵර් 23 ළනිදහ භවහභහර්ග 
අභහතයහාලේේ ේ ආකාේයඹහ ේත ඉදිරිඳමක කාය යෙබුණහ. කර්ථිකා 

කාශභනහකායණඹ පිළිඵ කාළබිනට් කාටුටු එභ ඉ ආලීභ 
අනුභතේකාො  ෆුවී හ භහගභ  ද අසථහෂක රඵහ දී ටුර ගණන් 
ඉදිරිඳමක කිරීේේ අන් දිනඹ යෙඹකින් කා ආ තළබුහ.  

ේේකා ජඳන් තහනහඳයෙ කාහර්ඹහරේඹන් කායපු ඉ ආලීභෂක.  

ටුර ගණන් ඉදිරිඳමක කාේශේ, ජඳහන භහගේ ේදකාෂක ඳභණයි.  

ෆුවී හ භහගභ රුපිඹ ආ බිි ඹන 147 (147,704,000.000)යි.  
 යිේයි භහගභ බිි ඹන 159 (159,659,226,919.24) යි.  ේේ 
ටුර ගණන් අනු,  අඩුභ රාුව ඉදිරිඳමක කාශ ෆුවී හ භහගභ  
ේකාොන්ත්රහමකතුම රඵහ දීභ ුවදුුව ඵ 2016 ේදළේඵර් 06 ළනිදහ 

කාළබිනට් භණ්ඩරඹ තීයණඹ කාශහ. ේේ අසථහේේ කාළබිනට් 
භණ්ඩරඹ ල්වින් ඳමක කාශ හකා්ඡඡහ කාටුටු එනේ, Cabinet 
Appointed Negotiation Committee  - CANC එකා -   ල්වින් 

දන්හ විටිේේ අඩුභ රාුව ඉදිරිඳමක කාශ ෆුවී හ භහගභ ඉතහ 
ළදගමක හධකා ේදකාෂක ේඵන්ධේඹන් ුවදුුවකාේ පුයහ නළයෙ 
ඵයි. ඳුවගිඹ ය 10කා කාහරඹ තුමශ ෆුවී හ භහගභ ේභළනි 

ල්ලහර භවහභහර්ග ඉදි කිරීභෂක විදු කාය ේනොභළයෙ  වභ ඊ  ේවේතුමයි. 
ඔවුන් ේේ තමකමකඹ කාළබිනට් භණ්ඩරඹ  හර්තහ කාශහ. ඒ නිහ 
ඊශෙ  ගත යුතුම යෙබුණු පිඹය වූේේ ටුර ගණන් ඉදිරිඳමක කාය 

යෙබූ අේනකුමක කඹතනඹ වූ   යිේයි භහගභ භෙ හකා්ඡඡහ 
කිරීභයි. ඔවුන් භෙ හකා්ඡඡහේකාො  ටුර ගණන් අඩු කාය ගළනීභ  
උමකහව කාශ යුතුම ඹළයි කර්ථිකා කාශභනහකායණඹ පිළිඵ කාළබිනට් 
කාටුටු 2016 ජනහරි 04 ළනිදහ තීයණඹ කාශහ. ේභභ තීයණඹ  ද 

කාළබිනට් අනුභළයෙඹ රළබුණහ.  

කාළබිනට් භණ්ඩරඹ ඳමක කාශ හකා්ඡඡහ කාටුටු 2017 භහර්තුම 
භහේේ 17න දහ කාළබිනට් භණ්ඩරඹ ේත නිර්ේද්ල කාේශේ, 

 යිේයි භහගභ විඹ ටුර ගණන් අඩු කිරීභ මක, දින 365ෂක 
ඇතුමශත ඉදි කිරීේ තභ මුඛදි න් කයේබ කිරීභ මක එකාෙ  ව ඇයෙ 
නිහ ඔවුන් ේත ේකාොන්ත්රහමකතුම ්රදහනඹ කිරීභ ුවදුුව ඵයි.  

2017 අේ්රේ ආ භහේේ භහ ජඳහනේේ ාකහයඹ කාශ අසථහේේ 
දී නළතමක ඉුවටු භවතහ ව ඔුවේ  කාණ්ඩහඹභ වමුඛ වුණහ. එදීදී 
හකා්ඡඡහ කාේශේ ේභභ ඉදි කිරීභ වහ ෆුජි හ භහගභ ද එෂක කාය 

ගළනීේේ වළකිඹහෂක යෙේේද ඹන්නයි. ඒ ඵ ි ඛිත ඉදිරිඳමක 
කායන ේර අපි දළන්වූහ. කිඹන ේදඹෂක ි ඛිත කිඹන්න කිඹහ 
දළන්වූහ. ඒ අනු 2017 අේ්රේ ආ 12න දින ජඳහනේේ කාළබිනට් 

භණ්ඩරේේ ල්ේලේ උඳේද්ලකා ව කර්ථිකා වේඹෝගිතහ පිළිඵ 
තහනහඳයෙ ෂිේගරු කිඹභහ භවතහ ජඳන් යජඹ ේනුේන් භවහභහර්ග 
අභහතය රෂකසභන් කිරිඇ ආර භවතහේගන් ි ඛිත ඉ ආලීභෂක කාශහ. 
එභ ි පිේේ වන් නහ, "ේේ ඉදි කිරීේ කා යුතුම වහ ඉදිරිඳමක 

 ව ඇයෙ  අේනකුමක ජඳන් භහගේ භෙභ ෆුජි හ භහගභ ේත ද 
ල්ේලේ ළරකි ආරෂක දෂකන්ේන් නේ එඹ ජඳන් යජේේ ඇගළයීභ  
රෂකනු ඇත." කිඹහ. 

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, ඳුවගිඹ අවුරුදු 10 තුමශ ඔවුන් ේේ 
තයේ ල්ලහර තනි යහඳියෙ විදු කාය නළතමක 1989 ේර් 
ඇේභරිකාහනු ේඩොරර් ටුි ඹන 750කා භහර්ග යහඳියෙ විදු කාය ඇයෙ 

ඵමක, ඳුව ගිඹ ය තුමන තුමශ ඇේභරිකාහනු ේඩොරර් ටුි ඹන 
1,100කා යහඳියෙ නිභ කාය ඇයෙ ඵමක ඒ ි පිඹ භන්න් අඳ  දළනුේ 
දුන්නහ. ඒ කිඹන්ේන්, ේේ හේ  ල්ලහර යහඳියෙඹෂක මී  ඉසය 

කායරහ යෙේඵනහ හේ භ ඊ  ඳුවමක- 

 

ගු අනුර ිනවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අවුරුදු 10 ඇතුමේශේ කාය නළද්ද? 

 

ගු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

අවුරුදු 10 ඇතුමේශේ කාය නළවළ කිේහ. එේවමක භහ ඉවත කී ඳරිදි 
යහඳියෙ නිභ කාය යෙේඵනහ කිඹහ ජඳහන යජඹ අඳ  කිේහ. 

ජඳහන යජඹ එළනි ඉ ආලීභෂක කාශ නිහ, ේකාොන්ත්රහමකතුම පිළිඵ 
ඹළි රකාහ ඵළි ඹ වළකි ද ඹන්න කර්ථිකා කාශභනහකායණඹ පිළිඵ 
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කාළබිනට් කාටුටුේේ අධහනඹ  රෂක වුණහ. 2017 භළයි 24න දහ 

කර්ථිකා කාශභනහකායණඹ පිළිඵ කාළබිනට් කාටුටු ේේ තමකමකඹ 
ජඳහන යජඹ ේත දන්හ ඹළ වභ  තීයණඹ කාශහ. ෆුජි හ භහගභ 
ගළන ඒ අඹ අේඳන් ඇුවහ. අේප් සථහයඹ කිඹන්න, ේේකා ගළන 
දළනුේ ේදන්න අපි දීතුමහ. ජඳහන තහනහඳයෙතුමභහ ේත ේේ ඵ 

දන්හ විටි අසථහේේ එතුමභහ ඳළුවේේ ශ්රී රාකාහේේ ඳමකනහ නීයෙ 
රීයෙ භත ුවදුුව ක්රිඹහ භහර්ග ගන්නහ ේරයි. ඒකා කිඹපු එකා වරි. 
එදීදී ශ්රී රාකාහ නීයෙ රීයෙ අනු ගත වළකි ක්රිඹහ භහර්ග ේදකාෂක 

යෙබුණහ.  

ඳශමුඛළන්න, ටුර ගණන් කාළ වේ අරාගුේකාො  ඹළිමක 
අලුේතන් ටුර ගණන් කාළ වභයි. කායන්න යෙේඵන එකා ේදඹෂක 
තභයි එඹ. එනේ, ේදකාභ අේවෝවි කිරීභ. ේභොකාද, අඩුේන්භ ටුර 
ගණන් රඵහ දුන් භහගභ ුවදුුව නළවළ කිඹහ කිේහ. අේනෂක ක්රිඹහ 

භහර්ගඹ, ේේ යහඳියෙඹ පිළිඵ ඉාජිේන්රු ඇසතේේන්තුම බිි ඹන 
123.5ෂක නිහ, ඒ ඵද අධහයණඹ කායටුන්  යිේයි භහගභ 
භෙ හකා්ඡඡහේකාො , ඔවුන් ඉදිරිඳමක කාශ රාුව අඩු කාය ගළනීභ  

උමකහව කිරීභයි. එේවමක ඇමකත ලේඹන්භ ඒ අඹ දුන් ටුර 
ඉාජිේන්රු ඇසතේේන්තුම  ඩහ ළඩියි. ඳශමුඛ ල්කා ආඳඹ  
ගිඹේවොමක එඹ යහඳියෙේේ ඉදි කිරීේ තමක කා ආ ඹන්න ේවේතුමෂක 

න නිහ  යිේයි භහගභ භෙ හකා්ඡඡහ කිරීභ ඩහමක 
්රහේඹෝගිකා වුණහ. අඳ එඹ අේවෝවි කාේශොමක යහඳියෙඹ අලුයෙන් 
කායන්න පුළුන්. නමුඛමක එකී ඉදි කිරීේ කා ආ ඹනහ.  

ේේ කාහර සීභහ තුමශ කායනහ නේ,  යිේයි භහගභ භෙ 
හකා්ඡඡහ කායන්න යෙේඵනහ. ඒකා තභයි කර්ථිකා කාශභනහකායණඹ 

පිළිඵ කාළබිනට් කාටුටු හකා්ඡඡහ කාේශේ. CANC  එකා ඔවුන් 
භෙ හකා්ඡඡහ කාශහ. අහනේේදී බිි ඹන 134.9ෂක දෂකහ රාුව 
අඩු කිරීභ  ඔවුන් එකාෙ කාය ගළනීභ  වළකි වුණහ. ේභඹ ෆුජි හ  

භහගභ කාි න් ඉදිරිඳමක කාශ රාුව  ඩහ බිි ඹන 7ෂක එනේ, 
ටුි ඹන 7,000ෂක අඩුයි. ජඳහනඹ භෙ කාි න් හකා්ඡඡහ කාශ ඳරිදි 
භහගේ ේදකාභ ඒකාහඵද්ධ ඉදිකිරීේ විදු කිරීේේ වළකිඹහ ගළන 

රකාහ ඵළලීභ මක අඳ ඉඩ දුන්නහ. අපි කිේහ, "ඒ ගළන රකාහ 
ඵරන්න." කිඹරහ. ඒ අනු  යිේයි භහගභ  ඉදිකිරීේේ 
ේකාොන්ත්රහමකතුම පිරිනළමීභමක,  යිේයි භහගභ  ව ෆුජි හ 
භහගභ  එකා  එෂක ළඩ කිරීේේ වළකිඹහෂක ඇමකදළයි ේොඹහ 

ඵළලීභමක ුවදුුව ඵ කර්ථිකා කාශභනහකායණඹ පිළිඵ කාළබිනට් 
කාටුටු තීයණඹ කාශහ. ේේ ේකාොන්ත්රහමකතුම ේදන්ේන්  යිේයි 
භහගභ යි. ේන කාහ මක ේනොේයි. ේේ භහගේ ේදකා  එකා  

ළඩ කිරීේේ වළකිඹහෂක යෙේඵනහ දළයි ේොඹහ ඵරන්න ඕනෆ. 

ේේ අනු රෂකසභන් කිරිඇ ආර භවතහ කාළබිනට් ඳත්රිකාහෂක 
ඉදිරිඳමක කාශහ.  යිේයි භහගභ  රුපිඹ ආ 134,905,155,000කා  
ඉදිකිරීේ ේකාොන්ත්රහමකතුම ්රදහනඹ කිරීභ මක, ඒ වහ ලිරය 
වේඹෝගඹ ේ ෝකිේඹෝ ටුට්ෂුබිෂි ඵළාකුේන් රඵහ ගළනීභ මක, ශ්රී 

රාකාහ යජඹ එකාෙ න ේකාොන්ේද්වි භත   යිේයි වහ ෆුජි හ 
භහගේ ඒකාහඵද්ධ ඉදිකිරීේ විදු කිරීභ  අසථහෂක රඵහ දීභ මක 
2017.07.11 න දහ කාළබිනට් අනුභළයෙඹ රළබුණහ. අපි  යිේයි 

භහගභ  දුන්නහ. ඒමක අපි කිේහ, "ඔඵතුමභන්රහ  එකා  ළඩ 
කායන්න වුභනහෂක යෙේඵනහ නේ, අඳ  ්රලසනඹෂක නළවළ; 
නමුඛමක, රාකාහ කණ්ඩුේේ අනුභළයෙඹ රඵහ ගන්න ඕනෆ අඳ  අහවි 

ේකාොන්ේද්වි නළයෙ ඵ  ඵරහගන්න." කිඹරහ. 2017.08.11 න දහ 
භභ ජඳහන අග්රහභහතයතුමභහේ  ල්ේලේ උඳේද්ලකා කකහර්ඹ 
දීේයොේතො ඉුවටු භවතහ වමුඛ වුණහ. එතුමභහ එෂකකා අේනෂක ළඩ 

කා යුතුම ගළන හකා්ඡඡහ කායද්දී, ේේ භවහ භහර්ගඹ ගළන ේභේතෂක 
විදුවූ විඹලු විදු වේ පිළිඵමක අඳ හකා්ඡඡහ කාශහ. 2017.08.28 න 
දහ  යිේයි භහගේේ හභහනයහධිකාහරී ව ෆුජි හ භහගේේ ්රධහන 
ල්ධහඹකා නිරධහරි ල්වින් භවහභහර්ග අභහතයතුමභන්  ි පිඹෂක එේහ. 

ඒ ි පිේේ වන් ේනහ, "ජඳහන ව ශ්රී රාකාහ යජඹන්ේ  
අලයතහන් ළරකි ආර  ගනිටුන්, අඳ භහගේ ේදකා ඒකාහඵද්ධ 

ක්රිඹහ කිරීභ  අලය පිඹය කයේබ කාය ඇත." කිඹරහ. භ  

රළේඵන කයාචිර වළටිඹ  තුමන්ළනි අදිඹය ේකාො ස ේදකාකා  
ේඵදහ ගන්න ඹනහ. එකා ේකාො ෂක   යිේයි භහගභ . අේනකා 
ේකාො  ෆුජි හ භහගභ . 

ඒ නිහ ඒ ේගො ආරන්  ඒ ේකාො ස ේදේකාන්භ කයේබ කායන 
නිහ භධයභ අධිේේගී භහර්ගේේ තුමන්න අදිඹය මී  ඩහ ේකාටි 

කාහරඹකින් අන් කායන්න අඳ  අසථහ රළේඵනහ. ගරු 
ඇභයෙතුමභහමක ඒකායි කිේේේ.  

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි,  භධයභ අධිේේගී භහර්ගේේ ඳශමුඛන 
අදිඹය චීන භහගභෂක කායනහ; ේදන අදිඹය, ්රථභ තහ , 
රාකාහේේ ඉදිකිරීේ භහගේ කායනහ; තුමන්න අදිඹය ජඳහනේේ 

 යිේයි භහගභ ව ෆුජි හ භහගභ කායනහ; වතයන අදිඹය 
එනේ  ගරේගදය වි  භවනුය  වදන්න ඉන්දිඹහ එකාෙ ේරහ 
යෙේඵනහ. ඵරනේකාො  ේේ අධිේේගී භහර්ගඹ ජහතයන්තය 

භහර්ගඹෂක. චීනඹයි, රාකාහයි, ජඳහනඹයි, ඉන්දිඹහයි විඹ ආේරෝභ 
එකා  එකාතුමේරහ භවනුය  ඹන භහර්ගඹ දළන් කාස කායනහ. 
[ඵහධහ කිරීභෂක] ඒකා තභයි විඹ ආේරෝභ එකාතුමේරහ කායන්ේන්. 
ේකාොේවොභ ේවෝ ඳහය වදහේගන ඹනහ ේන්.  

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, භධයභ අධිේේගී භහර්ගඹ පිළිඵ විඹලු 
කා යුතුම නිවි ඳරිදි නීතයනුකර විදු ේකාේයනහ. -භභ ේභතළන 
කිඹන්ේන් කර්ථිකා කා යුතුම පිළිඵ කාළබිනට් අනු කාටුටු, කාළබිනට් 
භණ්ඩරඹ ගමකත තීයණ ව ඒහ  ේවේතුම.- ේේ පිළිඵ ගමක තීයණ 

ේඳෞද්ගි කා තීයණ ේනොේයි. කර්ථිකා කා යුතුම පිළිඵ කාළබිනට් 
අනු කාටුටු, හකා්ඡඡහ කිරීේේ කාටුටු ව කාළබිනට් භණ්ඩරඹ 
ගමක තීයණ. ේේ පිළිඵ ජඳහන යජේේ උඳේදස අඳ  රළබුණහ; 
තභමක රළේඵනහ. නමුඛමක එෂකතයහ භහධය භහගභකා  -අේප් 

"විය" භහගභ - ්රලසනඹෂක  ව යෙේඵන්ේන් ඉදිරිඳමක කාශ ටුර  
ඩහ රුපිඹ ආ බිි ඹන 25ෂක, එනේ රුපිඹ ආ ටුි ඹන 25,000ෂක, 
අඩුේන් ේේ යහඳියෙඹ ඉදි කිරීභ  ශ්රී රාකාහ යජඹ කා යුතුම කිරීභ 

පිළිඵයි. අඳ   'ේවොරු' කිඹනහ;  භ  'ේවොයහ' කිඹනහ, 
රුපිඹ ආ ටුි ඹන 25,000ෂක අඩු කාශ නිහ. භභ ළඩි කාශහ නේ, 
එේවභ කිඹන්න පුළුන්. රුපිඹ ආ බිි ඹන 25ෂක -රුපිඹ ආ ටුි ඹන 

25,000ෂක- භභ අඩු කාය ගමකතහ. භභ ේනොේයි,  කර්ථිකා කා යුතුම 
පිළිඵ කාළබිනට් අනු කාටුටු.  'ේවොයහ' කිඹනහ, ඉයෙන් ේවොයකාේ 
කාශහ  කිඹරහ කිඹන්ේන් ේභේවභ ේද්ර   නේ, ඇමකත 

ලේඹන්භ ේවොයකාේ කාශහභ ේභොකාෂකද කිඹන්ේන්? රුපිඹ ආ 
ටුි ඹන 25,000කා රහබඹෂක ය   රළ යභ ගළන ේේ භහධය 
කඹතනඹ  විමක ේේදනහෂක ඇයෙ  ව යෙේඵන්ේන් ඇයි? අපි ටුි ඹන 

25,000ෂක ේේරුහ  කිඹරහ ඇයි ඔඹතයේ විමක ේේදනහෂක?   ඇයි, 
අඬන්ේන්? ඇයි, ේදොස කිඹන්ේන්?  භධයභ අධිේේගී භහර්ගඹ 
වදන්ේන් කාහ ද කිඹරහ ේේ භහධය කඹතනඹ ්රලසන කායනහ. ඒකා 
වදන්ේන් ජනතහ , භවනුය ල්ලහර නගයඹෂක කාය ගන්නයි 

වදන්ේන්. අේප් අදව භවනුය වි  ළ ආරහඹ දෂකහ ල්ලහර 
ාර්ධන යහඳියෙඹෂක ඇයෙ කායන්නයි. එ්ඡකයයි කායන්ේන්.  අපි 
ේේ භහර්ග වදන්ේන් යේට් භව ජනතහ . භවනුය ජනතහ ේේ 

භහර්ගේේ හවිඹ රඵහගළනීභ  ඇන්ි  ගනිටුන් විටින ඵ (කකහර්ඹ) 
යමක අමුඛණුගභ භවතහ දන්නහ.  එෂකමක ජහයෙකා ඳෂකේේ දී පු 
ඔඵතුමභහ දන්නහ, ේේ දිසත්රිෂකකාඹ  අඳ  ළඩ කායන්න ඵළරි නේ, 

කාහ ද අපි ළඩ කායන්ේන් කිඹරහ; 

රෂකසභන් කිරිඇ ආර භවතහ දන්නහ; යවුෂස වකීේ භවතහ 
දන්නහ; භි ෂක භයල්ක්රභ භවමකභඹහ දන්නහ; එස. ය. දිහනහඹකා 
ඇභයෙතුමභහ දන්නහ; වලීේ ඇභයෙතුමභහ දන්නහ. ේේ භහර්ගේේ 
අලයතහ ජනතහ වදමක දන්නහ. ේේ භහර්ගඹ ඉදිකිරීභ නිහ 

හවි රඵන්ේන් භව ජනතහයි. භව ජනතහ රළබිඹ යුතුම හවි උදුයහ 
ගළනීභ  උමකහව කායන භවහයහජහරුන් තභමක අේප් භහජේේ 
ඉන්නහ. නභත්රීඳහර විරිේේන ජනහධිඳයෙතුමභහේ  ඹව ඳහරන 

1521 1522 



ඳහර්ි ේේන්තුම 

යජඹ ේේඹ කායන්ේන් භව ජනතහ  ටුෂක භවහයහජහරුන්  
ේනොේයි. ඒ නිහ අධිේේගී භහර්ග තළනීභ භවහයහජහරුන්  ළඩෂක 
නළයෙ ළඩෂක ේන්න පුළුන්; හවිඹෂක නළයෙ ළඩෂක ේන්න 

පුළුන්. එේවමක භව ජනතහ  ේේ ාර්ධන යහඳියෙ හවිඹෂක; 
භව ජනතහ  ේේ ාර්ධන යහඳියෙ ළඩෂක ඇයෙ ළඩෂක. භහ 
ේභදීදී තමක කාරුණෂක අධහයණඹ කායන්න  කාළභයෙයි.  

ල්ේද්ය ඹ භහගේ ේකාොන්ත්රහමක රඵහ ගනිද්දි ේද්ය ඹ 
ඒජන්තරුන් ේර රාකාහේේ භහගේ ඳමක කායනහ. භවය 
භහගේ ්රවිද්ධිේේභ ඒජන්තරුන් ේර ේඳනී විටිනහ. භහ 
දීතන්ේන් ේේ භහගේර  ්රවිද්ධ ඒජන්තරු ඉන්නහ. භවරු 
ඒජන්තකාේ කායන්ේන් යෙයඹ පිටු ඳ වි යි. එළනි ඒජන්තරුන්  
රුපිඹ ආ බිි ඹන 25ෂක කිඹන්ේන් ඉතහ ල්ලහර මුඛදරෂක. ්රවිද්ධ අඹ  
්රලසනඹෂක නළවළ ේන්. ේභඹ රළේඵනහ, tax ේගනහ, අඳ  මුඛද ආ 
ටිකා ේදනහ. යෙයේේ පිටු ඳසේේ ඉන්න අඹ  තභයි ේේකා 
්රලසනඹෂක ේරහ යෙේඵන්ේන්.  

ළදගමක තළනකා මුඛ ආ තළන  ඳමක ල්ඹ වළෂකේෂක අාකා 
කාළඳ වේභන් වහ ේේව  වේභන්; ේඵොරුේන් ේවෝ ාකහේන් 
ේනොේයි. තභන්ේ  යහඳහය තය කාය ගළනීභ  තභන්ේ භ භහධය 
ජහර බහල්ත කිරීභ දහකහය ේඳන්න නළයෙ ඵ ඳභණෂක භභ ේභදීදී 
වන් කායන්න කාළභයෙයි. ේපර්ණ කාරුණු භහ ශෙ යෙේඵනහ. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ේඵොේවොභ සතුමයෙයි. ඳළවළදිි  කිරීභෂක යෙේඵනහ. ගරු අනුය 

දිහනහඹකා භන්ත්රීතුමභහ  ඳළවළදිි  කිරීභ ේභොකාෂකද? 
 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க ) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake)  
Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, what is your point of Order?  
 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඳහර්ි ේේන්තුමේේ ්රකාහලඹෂක කායරහ යෙබුණහ, භහධය,- 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භහ ඒ ගළන ඳළවළදිි  කායන්නේ, ගරු භන්ත්රීතුමභහ. 
 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඳහර්ි ේේන්තුමේේ ්රකාහලඹෂක කායරහ යෙබුණහ, මකකාේ වහ 

ඵළයකාේ ේඵන්ධේඹන්. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

I am explaining it now. කණ්ඩු ඳෂකේේ ව ල්ඳෂකේේ 
ේඵොේවෝ භන්ත්රීරු කිේහ, - [Interruption.]  Let me explain. I 

am going to explain it. Thank you for reminding me.  

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
විඹලුභ භහධයර  එඹ නිළරැදි කායන්න කිඹන්න. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ේවොයි. ගරු අනුය කුභහය දිහනහඹකා භළයෙතුමභහ. ගරු 
අගභළයෙතුමභහ එතුමභහේ  ්රලසනඹ  පිළිතුමරු ේදන්න සූදහනේද? 

 

ගු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඔේ, සූදහනේ. 
 

ගු අනුර ිනවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු අගභළයෙතුමභනි, ඔඵතුමභහ ේේ ්රභහණඹ රුපිඹ ආ බිි ඹන 

134ෂක කිේහ  එඹ රුපිඹ ආ බිි ඹන 134.9ෂක. ඒ කිඹන්ේන්, 
රුපිඹ ආ බිි ඹන 135ෂක.  ේභභ භහර්ගේේ දිග කිේරෝමී ර් 32.5යි. 
කන්න ලේඹන් ගමකේතොමක කිේරෝමී යඹෂක ේනුේන් රුපිඹ ආ 

බිි ඹන 4.15ෂක ළඹ නහ. ඒ කිඹන්ේන්, මී යඹකා  රුපිඹ ආ 
රෂක 41ෂක ළඹ නහ. ේේ ඳහය ඉදිකිරීේේදී අඩි තුමනකා  රුපිඹ ආ 
රෂක 41ෂක ළඹ නහ. තමුඛන්නහන්ේේරහ   භතකා ඇයෙ, ඳුවගිඹ 
ඳහරනඹ  එේයදී එ ආර වුණු ්රධහන ේකෝදනහ තභයි, අධිේේගී 

භහර්ග ඉදිකිරීේේදී නිවි ේ න්ඩර් ක්රභේේදඹෂක අනුගභනඹ 
ේනොකිරීභ ේවේතුම ේකාො ේගන ල්ල්ධ ඒජන්තරුන් ේගන එන 
ේඹෝජනහ ව ල්ල්ධ ඒජන්තරුන් ේඹෝජනහ කායන භහගේ වයවහ 

ේභභ ඉදිකිරීේ කිරීභ නිහ ල්ලහර ඳහඩුෂක විදු වුණහඹ කිඹන 
කාහයණඹ ඵ. 

වළඵළයි,  තමුඛන්නහන්ේේරහ ල්වින් ේභභ අධිේේගී භහර්ගඹ 

ේඹෝජනහ කායන ල් මක එදහ ඳළළයෙ ඳහරනඹ  තමුඛන්නහන්ේේරහ 
එ ආර කායන රද ල්ේේකනේඹන් කිවිේේමකභ ඵළවළය ේරහ නළවළ. 
ඒ නිහ කිවිදු ේ න්ඩර් ඳටිඳටිඹෂක නළවළ.  

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, ේදළනි කාරුණ තභයි ේේ පිළිඵ 
ජනහධිඳයෙයඹහ ල්වින් ඉදිරිඳමක කායන රද නිර්ේද්ලඹ ේභොකාෂකද 
ඹන්න? ජනහධිඳයෙයඹහ ල්වින් ේභභ කාළබිනට් භණ්ඩරඹ  

ඉදිරිඳමක කායන රද නිර්ේද්ලඹ තභයි 2017.05.03 ේනි දහ භධයභ 
අධිේේගී භහර්ගේේ, ේඳොතුමවළය වි  ගරේගදය දෂකහ වූ තුමන්න 
ේකාො  ඉදි කිරීභ. ඒ පිළිඵ එතුමභහේ  නිරීෂකණඹ ේභොකාෂකද? 
"ේඹෝජිත ක්රිඹහභහර්ගඹ යජේේ ්රේඳහදන ක්රිඹහි ේේ 

ලිරධර්භර  ඳ වළනි න ඵළල්න්...."-  එතේකාො  කාළබිනට් 
භණ්ඩරේේ ්රධහනිඹහ ඉදිරිඳමක කායන රද කාළබිනට් ඳත්රිකාහ  ේදන 
රද නිරීෂකණර ඉතහ ඳළවළදිි  වන් ේකාො  යෙේඵනහ, 

"ේඹෝජිත ක්රිඹහභහර්ගඹ යජේේ ්රේඳහදන ක්රිඹහි ේේ 
ලිරධර්භර  ඳ වළනි ඵළල්න්...." කිඹරහ. එභ නිහ ේභභ 
ඉදිකිරීේ පිළිඵ කාළබිනට් භණ්ඩරේේ ්රධහනිඹහ ඉදිරිඳමක කායරහ 

යෙේඵන නිරීෂකණඹ න්ේන්, යජේේ පිළිගමක ්රේඳහදන 
ක්රිඹහි ඹ උ ආරාඝනඹ ේරහ යෙේඵනහඹ ඹන්නයි. ඒ නිහ 
අග්රහභහතයයඹහ ේභතළන කායෂක කිේමක, ජනහධිඳයෙයඹහ 

කාළබිනට් භණ්ඩරඹ  ඉදිරිඳමක කායරහ යෙේඵන නිරීෂකණ න්ේන්, 
ේේ ්රේඳහදන ක්රිඹහි ඹ  ඳ වළනියි ඹන්නයි.  

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, දිගින් දිග භ ේේ භවහ ඳරිභහණ 
ඉදිකිරීේ වයවහ භවහ ණඹ කාන්දකා දීයේරහ හභහනය ජනතහ 

අයෙලඹ දුසකායතහන්  ඳමක  ව යෙේඵනහ. ඒ නිහ ඇමකත  විදු  ව 
යෙේඵන ේද් තභයි අේප් ේේ ණඹි න් ඇමකත මකකාේ නිර්භහණඹ 
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ේනො වභ. ණඹි න් ඇමකත මකකාේ ඇයෙ වුණහ නේ ගරු 

කාථහනහඹකාතුමභනි, කාදහමක ණඹෂක ඵයෂක ේන්ේන් නළවළ. 
ඇමකත භ විදු වුණු ේද් තභයි ේේ ණඹි න් අලය මකකාේ 
වළදුේණමක නළවළ, ඒ ණඹර  රිරන මකකාේ වළදුේණමක නළයෙ 
 වභ.  අපි ල්ේලේේඹන්භ ේේශ ණඹෂක -හණිජ ණඹෂක- ේේ 

පිළිඵ ේඹෝජනහ කායරහ යෙේඵන්ේන්. ඒ හ ේ භ ේේ ඉදිකිරීේ 
පිළිඵ කිවිභ ේ න්ඩර් කාළ වභෂක කායරහ නළවළ. ජනහධිඳයෙයඹහ 
ේේ ්රේඳහදන ක්රිඹහි ඹ  ඳ වළනියි කිඹරහ කිඹනහ. කන්න 

ලේඹන් ගමකේතොමක අඩි තුමනකා  රුපිඹ ආ රෂක 41ෂක ළඹ 
ේනහ; කිේරෝ මී යඹකා  රුපිඹ ආ බිි ඹන 4.15ෂක ළඹ ේනහ. 
ඒ නිහ ඳළයෙ ණඹ කාන්ද ත තමක ේගොඩගළහීභෂක වළරුණු ේකාො  

ේන කිවිෂක ේභතළන විදු ේනොන ඵ තභයි ේඳන්නුේ 
කායන්ේන්.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ේවොයි. අගභළයෙතුමභහ  පිළිතුමරු රඵහ ේද්ල්.  
 

ගු අනුර ිනවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
එභ නිහ භභ අගභළයෙතුමභහ  කිඹන්ේන්, ේේ අධිේේගී භහර්ග 

දකුණු අධිේේගී භහර්ගඹ, කාටුනහඹකා අධිේේගී භහර්ගඹ, භහතය වි  
කාතයගභ අධිේේගී භහර්ගඹ යෙේඵනහ. භහතය වි   කාතයගභ  

අධිේේගී භහර්ගඹ කිේරෝමී ර් 2ෂක ළඩි ේනහ කිඹරහ රුපිඹ ආ 
බිි ඹන 26ෂක එතළන  ළඩි කායරහ යෙේඵනහ. ඒ රුපිඹ ආ බිි ඹන 
26කා මුඛදර ළඩි කායන්න තෂකේේරු කායන්ේන් ඉාජිේන්රු 

කඹතනඹෂක ේනොේයි, කාළබිනට් අනු කාටුටුෂක. එභ නිහ ගරු 
කාථහනහඹකාතුමභනි, ේභභ භවහ ඳරිභහණ ඉදිකිරීේ අේප් යේට් 
ජනතහ  ඵයෂක ේන යහඳහය ඵ  ඳමක ේරහ යෙේඵනහ.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ේවොයි ගරු භන්ත්රීතුමභනි, අගභළයෙතුමභහ  අසථහ ේදන්න. 

 

ගු අනුර ිනවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
එභ නිහ ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, ඹළි ඹළිමක ේභළනි භවහ 

ඳරිභහණ යහඳහය කයේබ කිරීභ  ේඳය  ේේ පිළිඵ ල්ධිභමක 
ල්හදඹෂක ඳහර්ි ේේන්තුම තුමශ ඳළළමකල්ඹ යුතුමයි. ේභොකාද, ජනතහ 

නිේඹෝජිතඹන්  ේේ පිළිඵ ඇමකත කාරුණු ේවළි කාශ යුතුමයි.  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ගරු අගභළයෙතුමභහ  කාරුණු ඉදිරිඳමක කායන්න 
අසථහ ේදන්න. 

 
ගු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, ේභතළනදී ේ න්ඩර් කාළවූහ. 

ඳශමුඛේනි තහේේ ේ න්ඩර් කාළවූහභ ඒ ේ න්ඩර්ර  
්රයෙකහයඹෂක රළබුේණ්මක නළවළ, භහගේ ේදකාෂක පිළිතුමරු දුන්ේන්මක 
නළවළ.  ේේහ ජඳන් කධහය. එභ නිහ අඳ  ල්ිත ේ න්ඩර් 

කාළන්නමක ඵළවළ, ජඳන් භහගේර  ඳභණයි ේ න්ඩර් ඉදිරිඳමක 
කායන්න පුළුන්. ජඳන් භහගේ තුමනෂක ේ න්ඩර් ඉදිරිඳමක කායරහ 
යෙබුණහ. ඒ භහගේ තුමන කාළවූහභ භහගේ ේදකාෂක ේතොයතුමරු 

දුන්ේන්භ නළවළ.  යිේයි භහගභ ේතොයතුමරු දුන්නහ  වුභනහ 

කාරුණු ඔෂකේකාෝභ දුන්ේන් නළවළ, bond එකා දුන්ේන් නළවළ. එභ 
නිහ දීේයොේතො ඉුවටු භවමකභඹහ රාකාහ  ඳළටුණිඹහභ භභ ඇුවහ 
අපි  ල්ිත ේ න්ඩර් ගන්න පුළුන්ද කිඹරහ. ඒ කිඹන්ේන් 
ජඳන් භහගේර  අභතය අේනෂක භහගේ අයගන්න පුළුන්ද 

කිඹරහ. ඒ අඹ කිේහ ජඳහනඹ කධහය ේදනහ නේ ජඳන් 
භහගේර  ේදන්න ඕනෆ, භභ වයෙකා කායන්නේ කිඹරහ. අපි 
කිේහ, එේවභ නේ තමක ජඳන් භහගේර  ඉඩ ේදන්න කිඹරහ. 

ඒ අනු අපි ේේ භහගේ තුමන  අභතය ේදේනි තහේේ 
ේ න්ඩර් කාළවූහ. ඕනෆ නේ ේ න්ඩර් දළන් වභ රඵහ ේදන්නේ. 
අේප් ගරු අනුය දිහනහඹකා භන්ත්රීතුමභහ කිේහ ේ න්ඩර් කාළ ේේේේ 

නළවළයි කිඹරහ. ේ න්ඩර් කාළ ේේහ. ේ න්ඩර් කාළ ේේහභ ජඳන් 
තහනහඳයෙ කාහර්ඹහරඹ ෆුජි හ භහගභ එේහ. [ඵහධහ කිරීභෂක] නළවළ, 
නළවළ. ජඳන් තහනහඳයෙ කාහර්ඹහරඹ ඒකා එේේේ. අපි ේනොේයිේන්.  

 

ගු ්කහමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒේගො ආේරෝ  ආි  ේදන්ේන්. 
 

ගු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඒේගො ආේරෝ  ආි  ේදන්ේන්. ඒ එේ භහගභ  අපි ත 
යෙඹෂක කා ආ දුන්නහ. හභහනයේඹන් ේ න්ඩර් කාළන ල්  
යෙඹෂක, ේදකාෂක, තුමනෂක ළඩිපුය ේදනහ. ඒේෂක කිවිභ ළරැද්දෂක 

නළවළ, ඒ කාහරඹ රඵහ දුන්නහ. ඒ එකා කාහයණඹෂක. 

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, ේදේනි කාහයණඹ ේභඹයි. ේේකා 
කයේබ කායන ල්  ඉසේ ආරහභ කාළබිනට් භණ්ඩරඹ කිඹරහ 
යෙේඵන්ේන් අඩුභ ේ න්ඩයඹ ඉදිරිඳමක කායන භහගභ  ේදන්න 
කිඹරහ. අපි අඩුභ එකා  දුන්නහභ, කර්ථිකා කාශභනහකායණඹ 
පිළිඵ කාළබිනට් කාටුටු කිේහ ඒ භහගභ ුවදුුව නළවළ කිඹරහ. අපි 
ඒකා පිළිඅයේගන කිේහ  යිේයි භහගභ  ේදන්න කිඹරහ. අපි 
පිළිගමකතහ ෆුජි හ භහගභ ුවදුුව නළවළ කිඹරහ. ඒ අනු  යිේයි 
භහගභ  ේදන්න තීයණඹ කායරහ ජඳහනඹ  ගිඹහභ ත ්රලසනඹෂක 
කහ. ඒ අඹ  අනු අඩුභ ේ න්ඩයඹ  ේදන්න ඕනෆ. අපි අඩුභ 
එකා  දීරහ නළවළ. ඒ හේ භ අවුරුදු 10කා කාහරඹෂක දළේේේ ඇයි 
කිඹරහ ඇුවහ. ේභොකාද, ේේ අඹ ේේහ කාස කායරහ යෙේඵනහ. ඒ 
හේ භ ේඩොරර් ටිනහකාභමක ේනස ේනහ. අපි කිේහ ේේකායි 
අේප් තීයණඹ, එේවභ නේ ඔඵරහේ  තීයණඹ ි ඛිත ේදන්න 
කිඹරහ. අපි කා  කනේඹන් ේනොේයි ේගනහේේ. අපි කිේහ 
කිඹන ේදඹෂක ි ඛිත ේදන්න, ි ඛිත  දුන්ේන් නළමකනේ අඳ  
්රලසනඹෂක ේයි කිඹරහ. ඒේගො ආරන්ේ  ක්රභේේදඹ අනු අඩුභ 
ේ න්ඩයඹ  ේදන්න ඕනෆ. අඩුභ ේ න්ඩයඹ ඉදිරිඳමක කායරහ 
යෙබුේණ් ෆුජි හ භහගභ. අපි ේභවහ  ඇල් ආරහ කාළබිනට් 
භණ්ඩරඹ  ගිඹහභ ජනහධිඳයෙතුමභහමක අපි එදහ ගමකත තීයණඹ ගළන 
ඇුවහ. අපි කිේහ ජඳහනේේ තීයණඹ දුන්නහ  ඳුව කාළබිනට් 
භණ්ඩරඹ තීයණඹ කායමුඛ කිඹරහ. ජනහධිඳයෙතුමභහමක ේදේනි 
තහේේ කිේේේ, අපි ඳශමුඛේනි තහේේ තීයණඹ කාශ එකාභයි. 
අේප් ේකාොන්ේද්වි අනු ෆුජි හ භහගභ ුවදුුව නළවළ. ඒ නිහ 
 යිේයි භහගභ  ේදන්න තීයණඹ කාශහ. 

 යිේයි භහගභ  ේදන්න විටිඹදී තභයි ජඳහනේේ ්රලසනඹ 
කේේ. ඒ නිහ අපි කඳුව කාළබිනට් භණ්ඩරඹ  ගිඹහභ 
ජනහධිඳයෙතුමභහමක ඇුවහ, "අපි ේේකා ේදන්න ඕනෆ ක්රභේේදඹ අනු 
ේදන්ේන් නළමකේමක ඇයි?" කිඹරහ. එදහ ඒ කාළබිනට් භණ්ඩරඹ 
තීයණඹෂක ගමකේමක නළවළ. ේභොකාද, අපි ජනහධිඳයෙතුමභහ මක ඳළවළදිි  
කාශහ. අපි ජඳහනඹ  ි ඹහ ජඳහනේඹන් පිළිතුමරු ගමකතහයින් ඳුව 
අඳ  ඕනෆ පිඹයෂක ගන්න පුළුන්. එතේකාො  ජඳහනේේ 
තහනහඳයෙතුමභහ ි ඹහ දළන්වූහ, "ඔඵතුමභන්රහේ  නීතයනුකර පිඹය 
අනු ගන්න" කිඹරහ. එතුමභහමක කිේහ, ඔේේ නීයෙඹ අනු ගන්න 

1525 1526 



ඳහර්ි ේේන්තුම 

කිඹරහ. අපි  කිඹහ යෙබුණහ ේේ භහගේ ේදකා එකා  ළඩ 
කායන්නමක කාළභළයෙයි කිඹරහ. නීයෙඹ අනු අඳ  ගන්න යෙබුේණ් 
ල්කා ආඳ ේදකායි. එෂකේකාෝ ේේකා අේවෝවි කායන එකා, නළමකනේ 
 යිේයි භහගභ  ේදන එකා. ඒ නිහ අපි  යිේයි භහගභ  
දුන්නහ.  යිේේ භහගභ  දීරහ කිේහ, "ඔඹේගො ආරන්  එකා  ළඩ 
කායන්න අසථහෂක ඕනෆ නේ, එකා  ළඩ කායන්න" කිඹරහ. එකා  
ළඩ කායන්ේන් නළමකනේ අඳ  කායන්න ේදඹෂක නළවළ. ේකාොේවොභ 
වරි ඒ  ේගො ආරන් එකා  ළඩ කාශහ. ඒකා ජඳහනේඹන් ගමකත 
තීයණඹෂක. අපි දන්ේන් නළවළ, ජඳහනේඹන් ේකාොේවොභද එභ 
තීයණඹ ගමකේමක කිඹරහ. අපි  ඒහ අදහශ නළවළ. එකා  ළඩ කායන 
එේෂක හවිඹ තභයි කාහරඹ තමක අඩු ේන එකා. ඒ, එකාෂක. 

ේදළනි අදිඹය  ේදන්ේන්මක ඵළාකු ණඹ. රාකාහේේ ේදළනි 
අදිඹය මක ේඹොදන්ේන් ඵළාකු ණඹ. ේභොකාද, අඳ  තීයණඹෂක 
ගන්න විදු වුණහ, -ජයිකාහ කඹතනේඹන් ගමකතහ නේ ත අවුරුදු 
ේදකාෂක තුමනෂක ඳභණ ගත ේනහ- අපි ේේකා වහභ ඉය 
කායනහද, නළද්ද කිඹරහ. 2020 ය ේනේකාො  ේභඹ ඉය 
කායන්න නේ ඵළාකු ණඹ ගන්න ේනහ. 2025 ර්ඹ ේනකාේ 
ඹනහ නේ, ඵළාකු ණඹ ගන්ේන් නළතුම ඹන්න පුළුන්. වළඵළයි, 
භවනුය ්රලසනඹෂක යෙබුණහ, ජහතයන්තය ගුන් ේතොටුේඳොශෂක 
දභනහද, ේභොකාෂකද කායන්ේන් කිඹරහ. ේේ ්රලසනඹ දළන  අඳ  
අන් කායන්න යෙේඵන්ේන්.   

ටුන් ඳුව ගුන් ඹහනඹකින් භවනුය  ඹන්න  ඕනෆ නේ, 
ේඳොඩි ගුන් ඹහනඹකින් ඹන්න පුළුන්. ල්ලහර එකාෂක ේගනිඹන්න 
ඕනෆ නළවළ. නළමකනේ ගුන් ඹහනඹෂක,  ගුන් ේතොටුේඳොශෂක 
නළතුම ේභතළනින් ඳළඹකින් ඹන්න ඕනෆ. ේේ අධිේේගී භහර්ගර  
අපි ල්ලහර මුඛදරෂක ේගනහ. අේප් ළරළසභ යෙබුේණ්, භවනුය 
ඉරහ වේඵන්ේතො  , ළ ආරහඹ  ඹන ල්ධිඹ  ඳහය වදන්නයි. 
අපි ල්ලහර මුඛදරෂක ේඹොදනහ කිඹරහ ඔඵතුමභහ කිඹන එකා භභ 
පිළිගන්නහ. ේේකා බහේග  නමකන්න ඵළරි වුණහ. ේේකා අන් 
කාශහ. දකුණු අධිේේගී භහර්ගඹ මක ල්ලහර මුඛදරෂක ේඹොදහ 
යෙේඵන්ේන්. භභ නළවළ කිඹන්ේන් නළවළ. ේේ ගමකත එකා අන් 
කායනහද, නළද්ද කිඹන එකායි අඳ  කායන්න යෙබුේණ්. 
වේඵන්ේතො  යහේේමක අඳ  විදු වුේණ් අපි එඹ බහය ගමකතහ; 
නමුඛමක රහබ රඵන ල්ධිඹ  දළන් ළඩ කායේගන ඹනහ. ේේ ඳහය ආ 
ේදකායි, - නුය  ඹන ඳහයයි, කාටුනහඹකා වි  ේකාොශම ඳහයයි- 
දකුණු අධිේේගී භහර්ගේේ ගහ ආර ේනකාේ න ේකාො යි ත 
අවුරුදු කිදීඳඹකින් රහබ රඵහ ේගන ක්රිඹහමකභකා කායන්න අඳ 
ඵරහේඳොේයොමකතුම ේනහ. අපි භවහ භහර්ග ේඵන්ධේඹන් 
කායන්ේන් ේභොකාෂකද කිඹන එකා ගළන ඔඵතුමභන්රහ  කාථහ කායන්න 
ඕනෆ නේ, අපි හද කායන්න කාළභළයෙයි. අපි එඹ  අසථහ 
ේදන්නේ. අපි ේ න්ඩර් කාළ ේේහ. ේ න්ඩර් කාළ ේේහ  ඳුව 
කාළබිනට් එේෂකදී ඒ ගළන කිදීඳ තහෂක කාථහ කාශහ.  ේභොකාද, අපි 
ඉසේ ආරහ ක්රභේේදඹ  අනු ගිදීන්, ඊ  ඳුව කිේහ ටිකාෂක 
ඉන්න කිඹරහ. ේභොකාද, ඒකා අඳ  කායන්න විදු වුේණ්, ජඳහන 
කණ්ඩු අවරහ අය ගනිද්දී, - 

 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ේේේෂක tunnels ඳහ ළඩියි ේන්. 
 

ගු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඔේ. ජඳන් කණ්ඩු   කිේහ, ේභතළන ළඩ කා යුතුම කායන්න 

කිඹරහ. දළන් නළතමක බිා ේග ආ ගළනමක ඵරන්න කිඹරහ භභ කිඹහ 
යෙේඵනහ. ේභොකාද, බිා ේග ආ ගණනහෂක වහයහේගන ඹන්න 
යෙේඵනහ. ඒකායි ්රලසනඹ. අපි මුඛි න්භ ේේකා අන් කායන්න 
ඕනෆ.  

ඊශෙ  අපි කධහය රඵහ ගන්න ඕනෆ. කධහය රඵහ ගමකේතොමක 

අඳ  ත ළදගමක භහර්ග ේදකාෂක වදන්න යෙේඵනහ. ේඳොතුමවළය වි  
කුරුණෆගර දෂකහ භහර්ගඹ, ඊශෙ  දකුණු අධිේේගී භහර්ගේේ  
ඉාගිරිඹ දෂකහ ඹන ේකාො  කායන්න යෙේඵනහ. ඒ හේ භ 
ටු ආරෆේේ  අෂකකාය 1000කා ල්තය ේේශ කාරහඳඹෂක අපි කයේබ 

කාය ේගන ඹනහ. අඳ  ේේ ේදකා  මුඛද ආ ේොඹහ ගන්න පුළුන් 
නේ අේනෂක ඒහ ඳුව ඵරහ ගන්න පුළුන්. දළන  ඒහ  මුඛද ආ 
රළබිරහ නළවළ. මුඛද ආ රළේඵනහ නේ, කධහය මුඛද ආ රළේඵනහ 

නේ, ඳවුව ේඳොි ඹ  ණඹ රළේඵනහ නේ කායන්න පුළුන්. අඳ  
ළඩි ළඩිේඹන් ණඹ ගන්න යෙේඵන්ේන් ඵළාකුි නුයි. 2019න් 
ඳසේේ අඳ  වනහධහය, කධහය රළේඵන්ේන් නළවළ. ඒ ඵ 

කවිඹහනු ාර්ධන ඵළාකු - ADB - අඳ  දළනුේ දුන්නහ; ේරෝකා 
ඵළාකුමක අඳ  දළනුේ දුන්නහ. ඒ නිහ අපි අනහගතේේ මුඛද ආ 
ේොඹහ ගන්ේන් ේකාොේවොභද කිඹරහ ඹේ කිවි ේරහකා හකා්ඡඡහ 

කායනහ නේ ේවොයි. දළන් තභයි අේප් මුඛද ආ ඇභයෙතුමභහ අඳ  
යෙේඵන ්රහ ධන මුඛද ආ ල්ඹදේ කායන්ේන් ේකාොේවොභද කිඹරහ 
ඵරන්ේන්. ේේහ  අවුරුදු එකාවභහයෂක ේදකාෂක ේඹොදන්න විදු 
වුණහ. අපි කණ්ඩුෂක වළටිඹ  ඵරඹ  ඇල් ආරහ ඳශමුඛළනි අවුරුදු 

ේදකා ේඹොදරහ යෙේඵන්ේන් ේභතළන යෙේඵන ඒහ ටිකා අන් 
කායන්නයි. දළන් අඳ  ඒකා කායන්න පුළුන්.  

භභ ත එකා කාහයණඹෂක කිඹන්නේ. දළන් "විය" 
නහළිකාහේන් ේඳන්න්ේන් භේ  කාථහ ේනොේයි, අනුය 

දිහනහඹකා භන්ත්රීතුමභහේ  කාථහයි.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ේඹෝජනහ පිළිඵ දළනුේ දීභ - ගරු බහනහඹකාතුමභහ.  

 
ඳළර්ලිමේන්තුම  ක ුතතු 
தரரளுன்ந அலுல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගු ්කහමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move,  
 

"That the proceedings on Item Nos. 1,2,3,4,5,6 and 7 appearing on 

the Order Paper be exempted at this day‟s sitting from the 

provisions of Standing Order No. 20(7) of the Parliament. 

 
ප්රහනය විමවන ිනන්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රධහන කා යුතුමර  ඹහභ  ේඳය ගරු ඳහර්ි ේේන්තුම 
භන්ත්රීරුන් ේඵොේවෝ ේදනකු  ඵරඳහන ්රලසනඹෂක 
ේඵන්ධේඹන් ඹේ කිවි ඳළවළදිි  කිරීභෂක කායන්න  අලයයි. ඒකා 

තභයි  ඳහර්ි ේේන්තුම භන්ත්රීරුන් ල්වින් තභ මකකාේ වහ ඵළයකාේ 
්රකාහල බහය දීභ ේඵන්ධේඹන් "භේබිභ" පුමක ඳේමක ඳශ වූ 
හදය හර්තහෂක පිළිඵ කාහයණහ. කණ්ඩු ඳෂකේේමක 

ල්ඳෂකේේමක ගරු භන්ත්රීරුන් ේඵොේවෝ ේදේනෂක ඒ ගළන භේගන් 
කාරුණු ල්භුවහ. අද උේද් ගරු යල් කාරුණහනහඹකා භන්ත්රීතුමභහමක 
කිේේේ ඒකායි. එතළන වන් වුේණ් ේභේවභයි. 

"ඳහර්ි ේේන්තුමේේ භන්ත්රීරුන් 219 ේදේනෂක 2017 ර්ඹ  
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අදහශ මකකාේ ඵළයකාේ ්රකාහල ේභේතෂක බහය දී නළයෙ ඵ.." ේේ 

ගළන අේප් දළඩි අධහනඹ ේඹොමුඛ වුණහ. ේභොකාද,  ඒකා TV 
channelsි නුමක ්රකහයඹ වුණහ. ඒකා ඹේ කිවි ල්ධිඹකින් වහනිකාය 
කාරුණෂක වුණහ. අපි එදී ඵළරෑරුේකාභ ඒ පුමක ඳමක කඹතනඹ  
ේමකරුේ කාය දුන්නහ. ඒ අනු  එභ හදය හර්තහ නිළයදි කාය විඹ 

කානගහටු ්රකාහල කිරීභ ළප්තළේඵර් 04ළනි දහ "භේබිභ" පුමක 
ඳේමක හර්තහ කාය යෙේඵන ඵ භභ ේේ අසථහේේ ගරු බහ  
දළනුේ ේදනහ.  

ඒ හේ භ, ේේ අසථහ න ල්  ල්රුද්ධ ඳෂකේේ ව 
කණ්ඩු ඳෂකේේ ළරකිඹ යුතුම භන්ත්රීරුන් ාතයහෂක මකකාේ වහ 
ඵළයකාේ ්රකාහල බහය දී යෙේඵන ඵළල්න්, ල්දුමක ව මුඛද්රිත 

හර්තහකායණේේදී භහධයේේදින් ළඵෆ කාරුණු ේොඹහ ඵරහ, මී  
ඩහ ග කීේභන් යුතුම, නියදය හර්තහ ළඳයීභ ජනභහධය 
ිමකයෙේේ දහකහයඹ  ඹවඳමක ඵද අධහයණඹ කායටු. 

 

ගු දයළසිරි ායමවේකර මශතළ (ක්රීඩළ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக - றகபரட்டுத்துகந 

அகச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 

 
නෆඟී සිටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු දඹහවිරි ජඹේේකාය භළයෙතුමභහ. 
 

ගු දයළසිරි ායමවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, භවය භන්ත්රීරුන් නිළරැදි ල්ධිඹ  

මකකාේ වහ ඵළයකාේ ්රකාහල බහය දී යෙේඵන ඵ ඔඵතුමභහ කිේහ. කී 
ේදේනෂක මකකාේ වහ ඵළයකාේ ්රකාහල බහය දී යෙේඵනහද ඹන්නමක, 
ඒ අඹේ  නහභ ේ ආතනඹ ්රවිද්ධ කායන ේරමක භහ ඉ ආරහ 

විටිනහ. ේභොකාද ේවේතුම, නිවිඹහකාහය එභ ්රකාහලඹ බහය දීරහමක 
ඳමකතයි න් ව භහධයි න් අපි ඵළණුේ අවන්න ඕනෆ. අපි  
සූදහනේ නළවළ, ඵළණුේ අවන්න. අපි ඒකා ේරහ  බහය දීරහ 

යෙේඵනහ. අභහතයයේඹෂක ල්ධිඹ  මකකාේ වහ ඵළයකාේ ්රකාහලඹ 
අපි බහය ේදන්ේන් ජනහධිඳයෙතුමභහ , එේවභ නළමකනේ ජනහධිඳයෙ 
ේ ආකාේ කාහර්ඹහරඹ . භන්ත්රීරුන් විඹලු ේදනහභ මකකාේ වහ 
ඵළයකාේ ්රකාහල ඳහර්ි ේේන්තුම යි බහය ේදන්ේන්. කාරුණහකායරහ 

භභ ඔඵතුමභහේගන් ේගෞයේඹන් ඉ ආරනහ, මකකාේ වහ ඵළයකාේ 
නිවි කාර  බහය දී යෙේඵන භන්ත්රිරුන්ේ  රළයිසතුමෂක පුමක 
ඳමකර , නළමකනේ භහධයර  රඵහ ේදන්න කිඹරහ. නිළරැදි 

මකකාේ වහ ඵළයකාේ ්රකාහල බහය දුන් අඹ  ේභයින් නයකා නහභඹෂක 
එන්න ේවො නළවළ. ේඵොේවොභ සතුමයෙයි. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ේවොයි. ේඵොේවොභ සතුමයෙයි.  

ගරු අනුය දිහනහඹකා භළයෙතුමභහ. 

 
ගු අනුර ිනවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, ේභතළන ඳළන නන්න ්රලසනඹෂක 
යෙේඵනහ. අභහතයරුන් ල්වින් මකකාේ වහ ඵළයකාේ ්රකාහල රඵහ 

ේදන්ේන් ජනහධිඳයෙයඹහ . ඔඵතුමභහ  රඵහ ේදන්ේන් 

ඳහර්ි ේේන්තුම භන්ත්රීරුන් ඳභණයි. ඒ නිහ ඔඵතුමභහ  ්රකාහලඹ  
ඳමක කායන්න පුළුන්කාභ යෙේඵන්ේන් භන්ත්රීරුන් ගළන ල්තයයි. 
ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, එේවභ නේ භභ දීතනහ, කාවුරුමක 
ඳහර්ි ේේන්තුම තුමශ භන්ත්රීරු නිහ - ඇභයෙරුන් කාළබිනට් 

භණ්ඩරඹ නිේඹෝජනඹ කාශමක- කාය අභහතයරුන් ල්වින් 
ජනහධිඳයෙ ේ ආකාේ කාහර්ඹහරඹ  මකකාේ වහ ඵළයකාේ ්රකාහල රඵහ 
දුන්නහද කිඹරහ ඔඵතුමභහ  ි ඛිත දළනුේ දිඹ යුතුමයි කිඹහ. අපි 

ඔඵතුමභහ  බහය දුන්නහ  ඳසේේ, අපි ඳෂකේේ නිරධහරින් නිහ 
භළයෙයණ ේකාොභහරිස ේදඳහර්තේේන්තුම  බහය ේදනහ. 
භළයෙයණ ේකාොභහරිසතුමභහේ  කාහර්ඹහරඹ  බහය ේදනහ, අේප් 

මකකාේ වහ ඵළයකාේ ්රකාහල ඳහර්ි ේේන්තුම  බහය දුන්නහ කිඹරහ. 
භන්ත්රීරුන්ේ  මකකාේ වහ ඵළයකාේ ්රකාහල ගළන අේඵෝධඹෂක 
මුඛළුභනින්භ කාථහනහඹකාතුමභහ තුම යෙබිඹ යුතුමයි. ඒහ ජනහධිඳයෙ 

ේ ආකාේ කාහර්ඹහරේේ යෙේඵන්න පුළුන්; ඳහර්ි ේේන්තුමේේ 
යෙේඵන්න පුළුන්. ඒකා ේනභ ේදඹෂක. වළඵළයි, ජනහධිඳයෙ 
ේ ආකාේ කාහර්ඹහරේඹන් කාථහනහඹකාතුමභහ  දළනුේ ේදනහ නේ, 
''ේේ ේේ අභහතයරුන්ේ  මකකාේ වහ ඵළයකාේ ්රකාහල රළබිරහ 

යෙේඵනහ'' කිඹහ, එඹ ඩහමක ේඹෝගයයි.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒකා ඇමකත. 

 
ගු අනුර ිනවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, භභ ේේ ඳළවළදිි  කිරීභෂක කායන්ේන්. 
මී  කාි න් -ඉයෙවහේේ- ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹකා භළයෙතුමටුඹේ  
මකකාේ වහ ඵළයකාේ ්රකාහලඹ පිළිඵ ්රලසනඹෂක ඳළන නළඟුණු 
ේරහේේදී, කණ්ඩු ඳෂකේේ අභහතයරුන්  ේරොකු ්රලසනඹෂක භතුම 

වුණහ. ේභොකාද, ඒ ේගො ආරන් මකකාේ වහ ඵළයකාේ ්රකාහල දීරහ 
යෙබුේණ් නළවළ. භභ ඉතහභ ග කීේභන් ේේ කාහයණඹ කිඹන්ේන්. 
ඒ අසථහේේදී යජේේ උස නිරධහරිේඹෂක භවළි  ේෂකන්ද්රඹ  

අභහතයරු කාළරහ, ඳළයණි මකකාේ වහ ඵළයකාේ ්රකාහල වළදීභ 
පිළිඵ ේද්ලනඹෂක දුන්නහ. එේවභ ේද්ලනඹෂක දීරහ තභයි ශියහනි 
ඵණ්ඩහයනහඹකා භළයෙතුමටුඹේ ,- 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ ඒ පිළිඵ අධහනඹ ේඹොමුඛ කායන්නේ, ගරු භන්ත්රීතුමභහ. 

ඊශෙ , ගරු භදීන්ද අභය වය භළයෙතුමභහ. 

 
ගු මහින්ද අමරවීර මශතළ (ධීලර ශළ ාා වේඳ්ත 

වසලර්ධන අමළතය වශ මශලෆලි වසලර්ධන රළාය 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ - கடற்தநரறல் ற்ரம் லக 

பதோன அதறறருத்ற அகச்சரும் கரலி அதறறருத்ற 

இரஜரங்க அகச்சரும்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development and State Minister  of  
Mahaweli Development) 

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, ේේ මකකාේ ඵළයකාේ ්රලසනඹ පිළිඵ 
අපිමක ඉතහභ ාේේදී නහ. ේභොකාද, ඳුවගිඹ දිනර ේේ 
ේඵන්ධේඹන් පුමක ඳමකර ඳශ වුණහ  ඳසේේ දිගින් දිග භ ඒ 

ගළන ්රලසන කායන්න ඳ න් ගමකත නිහ. අනුය දිහනහඹකා 
භන්ත්රීතුමභහ ඉදිරිඳමක කාශ ේඹෝජනහ  අේප් ල්රුද්ධමකඹෂක නළවළ. 
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ඳහර්ි ේේන්තුම 

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, ඔඵතුමභහ ජනහධිඳයෙ ේ ආකාේතුමභහේගන් 
ල්භසීභෂක කායන්න ේේ මකකාේ ඵළයකාේ ්රකාහල රළබුණහද කිඹරහ. 
අපි වළභ ේරහේේභ ඒහ රඵහේදන්ේන් ජනහධිඳයෙතුමභහ ේත; 

ජනහධිඳයෙ ේ ආකාේ ේත.  ේේ ්රිමකයෙඹ නිළරැදි කිරීභමක එෂකකාභ, 
මකකාේ ඵළයකාේ ්රකාහල රඵහදුන්ේන් කාවුද, රඵහදුන්ේන් නළමකේමක 
කාවුද කිඹරහ ්රවිද්ධිඹ  ඳමක කායන්න. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ේවොයි. ඳුවගිඹ අවුරුද්ේද්  ේඵොේවෝ භන්ත්රීරුන්  අපි  
ඳහර්ි ේේන්තුමේන්භ ඒ ගළන භතෂක කාශහ.  

 
ගු ්කහමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, දළන් ්රලසනඹ යෙේඵන්ේන් එතළන 

ේනොේයි. ේේ හර්තහකාරු කිවිභ ේොඹහ ඵළලීභෂක නළතුම වන් 
කාය යෙේඵනහ, 09ේදනහයි මකකාේ ඵළයකාේ ්රකාහල බහය දීරහ 
යෙේඵන්ේන් කිඹරහ. ්රලසනඹ යෙේඵන්ේන් එතළනයි. අපි ඒකා  
පිළිඹභෂක ේඹොදන්න ඕනෆ. ේේ හර්තහකාරු  ජනහධිඳයෙතුමභහේගන් 

ේතොයතුමරු ගන්න ඵළවළ ේන්; ඔඵතුමභහේගන් ේතොයතුමරු ගන්න ඵළවළ 
ේන්. එතේකාො , 09ේදනහයි බහය දීරහ යෙේඵන්ේන් කිඹරහ ඔුව 
ේකාොේවොභද කිේේේ? ්රලසනඹ යෙේඵන්ේන් එතළනයි. 

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, ඔඵතුමභහ අද දින ඳහර්ි ේේන්තුම තුමශ ඒ 

්රකාහලඹ කිරීභ භහ අගඹ කායනහ. තමක එකා කාහයණඹෂක 

යෙේඵනහ, ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි. හභහනය ේ්රදහඹ න්ේන්, 
කාළබිනට් ඇභයෙයඹකු නේ ජනහධිඳයෙ ේ ආකාේ කාහර්ඹහරඹ  
එතුමභහේ  මකකාේ, ඵළයකාේ ්රකාහල බහය දීරහ, එදී ේකාොපිඹෂක 
භළයෙයණ ේකාොභහරිස  බහය දීභයි. ේේ, ේභඹ විදුවුණ ඳශමුඛන 
ර්ඹ ේනොේයි ේන්. විරිතෂක ලේඹන් වළභ ර්ේේභ මකකාේ 
ඵළයකාේ ්රකාහල රඵහදීපු අඹේ  කරිත ඝහතනඹ කායනහ. භහධය 

හර්තහකාරුන් විඹලු ේදනහභ ේගන්හ අවන්න, ේභොන ඳදනටුන්ද 
ේභඹ ි ේේේ කිඹරහ. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එකා පුමක ඳතකා ල්තයයි එේවභ ඳශේරහ යෙබුේණ්. 

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
දළන් media circus එකාෂක ඵ  ඳමකේරහ යෙේඵනහ. ළරැදි 

කායරහ, ේකෝදනහ කායරහ, එ ආරරහ, ඊ  ඳසේේ "කානගහටුයි" කිඹරහ 
news line එකාෂක ේදනහ. නමුඛමක වියසතරේේ ඳශ කායනහ, 

ේභන්න ේේහ තභයි යෙේඵන්ේන් කිඹරහ.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ගළන අධහනඹ ේඹොමුඛ කායන්නේ, ගරු භන්ත්රීතුමභනි.  

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි ේද්ලඳහරනඹ  ඇල් ආරහ යෙේඵන්ේන් ය   ේදඹෂක 

කායන්න ටුෂක ඹභෂක රඵහගන්න ේනොේයි. එභ නිහ කාරුණහකාය 
ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, භහධයකාරුන් ේගන්හ ඳහර්ි ේේන්තුම 
භන්ත්රීරුන් ඉදිරිේේ ේභඹ නිළයදි කායනහ නේ භහ එඹ අගඹ 
කායනහ. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ේවොයි, ේඵො ේවොභ සතුමයෙයි.  
 

ගු බන්දු ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order. 

අේප් ඒකාහඵද්ධ ල්ඳෂකඹ ේනුේන් දිේන්ස ගුණර්ධන 
භන්ත්රීතුමභහ එදින  ඳුව දිනේේභ ේේ වහ ේඵන්ධේඹන් 
ඔඵතුමභහේ  අධහනඹ  ේඹොමුඛ කාශහ. ඔඵතුමභහ  පුළුන් ේේ 
්රලසනඹ ල්න්න. ඔඵතුමභහ  බහය දීරහ යෙේඵන නහභ ේ ආතනඹ 
ඉදිරිඳමක කාශහභ ය   තවවුරු නහ, මකකාේ ඵළයකාේ බහය දීරහ 
යෙේඵන්ේන් කාවුද, බහය දීරහ නළමකේමක කාවුද කිඹරහ. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වළඵළයි ගරු භන්ත්රීතුමභනි, එකා ්රලසනඹෂක යෙේඵනහ. භේ  
ේ ආතනඹ  ගරු ඇභයෙරුන්ේ  නේ ඇතුමශමක න්ේන් නළවළ. එභ 
නිහ ඒ  ේ ආතනඹ publish කායනේකාො , භදීන්ද අභය වය 
ඇභයෙතුමභහ කිේහ හේ  ඇභයෙරුන්ේ  ේතොයතුමරුමක  අයේගන 
publish කායන එකා ඩහ ේවොයි.  

 

ගු බන්දු ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නමුඛමක ඒකා අඳ  අයියෙ ේදඹෂක ේනොේයි ේන්, ගරු 
කාථහනහඹකාතුමභනි. අඳ  අයියෙ න්ේන්, ඳහර්ි ේේන්තුම 
භන්ත්රීරුන්ේ  නේ ඳභණයි. ඳහර්ි ේේන්තුම භන්ත්රීරුන් නහභ 
ේ ආතනඹ ගළන ඔඵතුමභහ කා යුතුම කායන්න. ජනහධිඳයෙතුමභහ 
ඇභයෙරුන්ේ  නහභ ේ ආතනඹ ගළන කා යුතුම කායයි. 

 

ගු දයළසිරි ායමවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, ඳහර්ි ේේන්තුමේේ නහඹකාඹහ ල්ධිඹ , 
ේේ ලිරහනඹ දයන ේකානහ ල්ධිඹ , ේේ ඳහර්ි ේේන්තුම ඳහරනඹ 

කායන ේකානහ ල්ධිඹ  ඔඵතුමභහ  ේපර්ණ අයියෙහවිකාභ 
යෙේඵනහ, ජනහධිඳයෙ ේ ආකාේයඹහේගන් ේේ ේතොයතුමරු රඵහ 
ගන්න.  

ඳෂක ේ ආකාේරුන්ේගන් ඒ ේතොයතුමරු රඵහ ගන්න. ගරු 
කාථහනහඹකාතුමභනි, එභ ේතොයතුමරු අයේගන කාරුණහකායරහ 
ඔඵතුමභහ භන්න් ඒහ ්රවිද්ධිඹ  ඳමක කායන්න. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඇභයෙරුමක භන්ත්රීරුන් න නිහ  ඒකා තභයි කායන්න ඕනෆ. 

ේඵොේවොභ සතුමයෙයි. 

දළන් අපි ්රධහන කා යුතුමර  ේඹොමුඛ ේමුඛ. 
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ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, ත කාරුණෂක- 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු යල් කාරුණහනහඹකා භළයෙතුමභහ. 
 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 
සතුමයෙයි, ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි. 

දළන් භහධය  අයියෙහවිකාභෂක යෙේඵනහ, ඳහර්ි ේේන්තුම 
භන්ත්රීරු 225 ගළන හර්තහ කායන්න. නමුඛමක, භහධයේේදින්ේ මක 
මකකාේ වහ ඵළයකාේ ්රකාහල දිඹ යුතුමයි. භභ ගරු 

කාථහනහඹකාතුමභහේගන් ඉ ආලීභෂක කායනහ, එභ ල්සතය දීරහ 
යෙේඵන්ේන් කාවුද කිඹරහමක ේභතළන  හර්තහ කායන්න කිඹරහ. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භහධයේේදින්ේ  ල්සතය ගන්න භ  අයියෙඹෂක නළවළ ේන්. 
 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළ, අයියෙඹෂක යෙේඵනහ. ඒ අඹමක මකකාේ ඵළයකාේ ්රකාහල 

ේදන්න යෙේඵනහ.  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒකා අයියෙ භ  ේනොේයි. භ  ඒ ේඵන්ධේඹන් අයියෙඹෂක 
නළවළ. භභ දීතන්ේන් නළවළ එේවභ අයඹෂක ඇයෙ කිඹරහ. 

 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, අපි ඔඵතුමභහේගන් ඉ ආලීභෂක කායනහ,  

එේවභ කායන්න පුළුන් අයියෙඹෂක ඔඵතුමභහ  යෙේඵනහ නේ, ඒ 
ල්ධිඹ  ඔඵතුමභහ  කා යුතුම කායන්න කිඹරහ. ේභොකාද, ේේ හර්තහ 

තුමළින් කරිත ඝහතන  කායන්ේන්. 
කාර්තිරු විඹලු ේදනහභ මකකාේ ඵළයකාේ ්රකාහල ඉදිරිඳමක කාශ 

යුතුම යෙේඵනහ. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ දන්නහ ල්ධිඹ  එේවභ අයියෙඹෂක නළවළ. 

 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එේවභ අයියෙඹෂක යෙේඵනහ. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භහ ඒ පිළිඵ ේොඹහ ඵරන්නේ. 

ගු අනුර ිනවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භ  යෙේඵන අේඵෝධඹ භත විඹලු භහධයේේදින් ේනොේයි, 

ඳමකතයර කාර්තිරු මකකාේ ඵළයකාේ ්රකාහල රඵහ දිඹ යුතුම 
යෙේඵනහ. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නමුඛමක, භ  ේනොේයි. 

 
ගු අනුර ිනවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කාථහනහඹකාතුමභහ  ේනොේයි. ඒ අයියෙඹ ඇමකේමක ශ්රී රාකාහ 
පුමක ඳමක භණ්ඩරඹ  ේවෝ ේනමක කඹතනඹකා . එේවභ නේ, ඒ 
කා යුමකත කායන්න පුළුන් න්ේන් ජනභහධය ඇභයෙතුමභහ හේ  

ේකාේනකු . 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ජනභහධය ඇභයෙතුමභහමක එෂකකා කාථහ කායරහ ඵරමුඛ. 
 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கருரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භන්ත්රීරු ලේඹන් අඳ  යෙේඵන ය්රහද ගළන ්රලසන 

කායනහ හේ  අනිෂක අඹ ගළනමක ්රලසන කායන්න අඳ මක අයියෙඹෂක 
යෙේඵනහ. අපි ඒ ල්සතය අවුරුදු 26ෂක යෙසේේ දීරහ යෙේඵනහ. 

එේවභ දීරහමක තභයි ේේ හේ  ේද් ආ ඇයෙ ේරහ යෙේඵන්ේන්. 
භභ ේේ ේද් නිර්භීත කිඹන්ේන් ේේහ නිළයදි  කාශ යුතුම නිහයි. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ජනභහධය ඇභයෙතුමභහමක එකාෂක කාථහ කායරහ තීයණඹකා  
එමුඛ. ේඵොේවොභ සතුමයෙයි. 

 

මඳෞද්ගලික මන්ත්රීන්මේ මයනානළ 
ணற தர் தறரககள் 

PRIVATE MEMBERS' MOTIONS 

 

ලර්තමළනම  ක්රියළ්තමක ලන සිවිල් ණර්කක 
කමිටුල  නි ිළිතගෆනීම්ක බළ ීම 

ற்ரதரது தசற்தடும் சறறல் தரதுகரப்தைக் 

குளக்களுக்கு உத்றரரகதர் அங்கலகரத்க 

ங்குல் 
GRANTING OFFICIAL RECOGNITION TO PREVAILING CIVIL 

DEFENCE COMMITTEES 

[ප.බහ. 11.53] 
 

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, ඳවත වන් ේඹෝජනහ භභ ඉදිරිඳමක 

කායනහ.                                                
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ඳහර්ි ේේන්තුම 

"ෆභ ග්රහභ නිරධහරි භකාභ පිදී හ ඇයෙ  කගටුකා විද්ධසථහනර  

නහඹකා සහමීන් වන්ේේ පජකාතුමභහ, ල්දුව ආඳයෙතුමභහ, ග්රහභ නිරධහරි, 
භිද්ධි ාර්ධන නිරධහරී, කාිෂිකාර්භ ඳර්ේේණ  නිසඳහදන 

වකාහයයඹහ, ජන බහ ේ ආකාේරු,  ්රේද්ලේේ ේඳොි ස  සථහනඹ 

නි ේඹෝජනඹ කායන  නිරධහරිඹකු ව එභ ග්රහභ නිරධහරි ේේ පිදීටි 

සේේඡහ ාල්ධහන, යහජය වහ ේඳෞද්ගි කා  අාලර ේේඹ කායන  අදහශ 

ේේ  ඳදිාචි  ව විටින නිේඹෝජිතයින්ේගන්  භන්ල්ත  විල් ආ කයෂකකා 

කාටුටු  ේගොඩ නළඟීභ   ඩහමක ඳවුව  වභ  වහ ර්තභහන විල් ආ කයෂකකා  
කාටුටුර    නිර පිළිගළනීභෂක  රඵහ දිඹ වළකි ඳරිදි  ඳහර්ි ේේන්තුම  ඳනතෂක 

ේභත කාශ යුතුම ඹයි ද, ඒ තුමළින් ග්රහභ නිරධහරි භ තුමශ  විදුන අඳයහධ 

වහ දුයහකහය, නීයෙ ල්ේයෝධී කා යුතුම  පිළිඵ අදහශ  අාල භෙ  භනහ 

ේඵන්ධීකායණඹෂක  ේගොඩනළඟීභ   වළකි න ඳරිදි  අදහශ නීයෙ 

ේඳහදනඹ  කාශ  යුතුමඹළයි ේභභ ඳහර්ි ේේන්තුම  ේඹෝජනහ කායයි." 
  

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, ගරු රකී ජඹර්ධන භන්ත්රීතුමභහ 
ේඹෝජනහ සථිය කිරීේභන් ඳුව භභ නළත කාථහ ඳ න් 
ගන්නහ.  

 

ගු කී ායලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, ගරු  බුද්ධිකා ඳයෙයණ භන්ත්රීතුමභහ ල්වින් 
ඉදිරිඳමක කායන රද ේඹෝජනහ භහ සථිය කායනහ.  

 

ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන ී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 
 

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, ේේ ේඹෝජනහ ඉදිරිඳමක කායන්න ේවේතුම 
ඳහදකා වුේණ්, ර්තභහනඹ නල්  අේප් ය  තුමශ ග්රහමීඹ භට් ටුන් 
විදුන ල්ල්ධ අකා යුතුමකාේ ේඵන්ධේඹන් ගළ ලු වගත තමකමක 
ඇයෙ  ව යෙේඵන නිහයි.  ඒ ගළ ලු වගත තමකමක නිහ විල් ආ 

කයෂකකා කාටුටු ඩහමක ලෂකයෙභමක ක්රිඹහමකභත කායගත යුතුම 
යෙේඵනහ.  

ය ෂක ඉදිරිඹ  ඹනේකාො  ඒ යහජයඹ ේභේවඹන්න රින්ය 
කණ්ඩු  ඳමක ේනහ. ඒ ඳමකේන කණ්ඩු  මුඛුවණ ේදන ්රධහන 
අභිේඹෝග ේදකාෂක යෙේඵනහ. ඳශමුඛළන්න තභයි, කයෂකහ 
පිළිඵ අභි ේඹෝගඹ. ේදළන්න තභයි, ාර්ධනඹ පිළිඵ 
අභිේඹෝගඹ. හභහනයේඹන් භේනෝ ල්දයහඥඹන් කිඹන්ේන් ඕනෆභ 
පුද්ගරේඹෂක -තනි පුද්ගරේඹෂක  ල්ධිඹ  ළරකුේොමක- ඕනෆභ 
කා යුමකතෂක විදු කායන්ේන්  ්රධහන අයමුඛණු ේදකාෂක ේනුේන් ඵ. 
ඒ ඳඤසේ්ඡන්ද්රිඹන් පිනන්න  නළමකනේ තභන් ඉන්න භට් භ  
ඩහ තයභෂක ේවෝ ඉවශ  ඹන්නයි; උස ේන්නයි.  පුද්ගරඹකු 
ල්ධිඹ  කායන ඕනෆභ ේදඹෂක ේේ ේදේකාන්  එකාකා  අයියෙයි. ඒ, 
එෂකේකාෝ ඳඤසේ්ඡන්ද්රිඹන් පිනන්න, එේවභ නළමකනේ 
තමකමකේඹන් උස ේන්න.   

  යහජයඹ ේභේවඹන කණ්ඩු  ්රධහන අභිේඹෝග ේදකාෂක 
යෙේඵනහ. ඒ, භහ වන් කාශ  ාර්ධනඹ පිළිඵ අභිේඹෝගඹමක, 
කයෂකහ පිළිඵ අභිේඹෝගඹමක. භවය ේරහ  ේේ  එකා 
අභිේඹෝගඹකා  ගන්නහ තීන්දු ල්වින් අේනෂක අභිේඹෝගඹ, 
අභිේඹෝගඹ  රෂක ේනහ හේ භ, භවය ේරහ  ඒ 
අභිේඹෝගඹ  හර්ථකා ල්ඳුේ රළේඵනහ.  ඒකා තභයි ඇමකත.  

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, භභ ේේ ේඹෝජනහ ඉදිරිඳමක කාශ 
අසථහේේ ේඹෝජනහ සථිය කායන්න විටි ගරු ේවේහන් ල්තහනේ  
භන්ත්රීතුමභහ ේේ ගරු බහේේ වි  ටිේේ නළයෙ නිහ ගරු රකී 
ජඹර්ධන භන්ත්රීතුමභහ සථිය කාශහ.  ඒ නිහ ේවේහන් ල්තහනේ  
භන්ත්රීතුමභහේ  ඒ කාහරඹමක  අයේගන ේභභ ේඹෝජන  ්රේේලඹෂක 
ගන්න, ඒ  ගළන ල්සතය කායන්න  ඵරහේඳොේයොමකතුම ේනහ.  

ල්ේලේේඹන්  ඒ ාර්ධනඹ කිඹන අභිේඹෝගඹ ්රධහන කාරුණු 

තුමනෂක ඹ ේමක, එනේ, කර්ථිකා ාර්ධනඹ, අධයහඳනිකා 
ාර්ධනඹ, ක ධයහමකටුකා ාර්ධනඹ  ඹ ේමක ඳයෙනහ. 
ාර්ධනඹ කිඹන කාහයණේේදී ේේ අාල තුමනභ ළදගමක.  කර්ථිකා 
ාර්ධනේේදී රැකිඹහ අසථහ ළඩි ේන්න ඕනෆ. ඒ එෂකකාභ,  

යහජය අාලඹ, ේඳෞද්ගි කා අාලඹ, මුඛඳකාහය අාලඹ,  යහජය 
ේනොන අාලඹ  එකා  අමකළ ආ ඵළේගන ඹන්න ඕනෆ; ඹටිතර 
ඳවුවකාේ ාර්ධනඹ ේන්න  ඕනෆ;  යේට් කර්ථිකා ඳරිර්තනේේ 

නේෝදඹෂක ඇයෙ ේන්න ඕනෆ. ඒකා  ලෂකයෙඹෂක ලේඹන් 
අධයහඳනේේ ාර්ධනඹෂක  යෙේඵන්න   ඕනෆ. එේවභ වුේණොමක 
තභයි යේට් ජනතහේ  වීන තමකමකඹ තමක ළඩි දියුණු 

ේන්ේන්. ේේ කාහයණඹමක එෂකකා ේෞතයඹ ඵළී  යෙේඵනහ.   

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, ඒ හේ භයි කධයහමකටුකා 
ාර්ධනඹමක. 1903 ර්ේේදී ඇේභරිකාහේේ අේඹෝහ  ්රහන්තේේ  

තරුණ ේගොල් ාල්ධහන  ඇයෙ කායද්දී  “H” අකුරු වතයකා 
ාකා ආඳඹෂක ගළන කාථහ කාශහ. ඳශමුඛන “H” අකුය “Head" - දී, 
දළනුභ රඵහ දීභ.   ේදන  “H” අකුය “Heart”- ාේේදී වදතෂක 
යෙේඵන  පුද්ගරේඹකු  බිදී කිරීභ. තුමන්න “H” අකුය “Hand” -  

කුරතහ පුර්ණ පුද්ගරේඹකු බිදී කිරීභ. වතයන “H” අකුය 
“Health”  ේෞතය ේඳන්න භනුයඹන් බිදී කිරීභ.  යේජෂක 
වුණමක ේර ේඩෂක  වුේණොමක  ළඩෂක නළවළ. ඒ හේ භ ේකාෝඡකය 

නීේයෝගි වුණමක, ේකාෝඡකය වයෙකා යෙබුණමක ඔුව කධයහමකටුකා 
අයෙන් පිරිුවණු පුද්ගරේඹෂක නේ ළඩෂක නළවළ. ඒ හේ භ, 
ේකාොතයේ  ටුර මුඛද ආ යෙබුණමක ේකාොතයේ වළකිඹහ යෙබුණමක, ඔුව 

අධයහඳනේඹන් පර්ණමකඹ  ඳමක ේරහ නළමකනේ ළඩෂක නළවළ. 
ඒ නිහ ය කා හේ භ  යේ න් එළිේේ වීමක ේන  ඒ ය   අයියෙ  
ජනතහේ   කර්ථිකා ේෞබහගයඹ, අධයහඳනේේ වහ ේෞතයේේ 

ේෞබහගයඹ, අධයහමකටුකා  ේෞබහගයඹ ගළන අපි කාථහ කායන්න  
ඕනෆ. ගේේ කයෂකහ කිඹන කාහයණඹමක, යේට් කයෂකහ කිඹන 
කාහයණඹමක ේේ ේදකාමක භෙ එකා  ඵළී  යෙේඵනහ.  

ගරු කාථහනහඹකාතුමභනි, භභ තමක අතුමරු කාහයණඹෂක ඉදිරිඳමක 
කායන්න කාළභළයෙයි. අධයහඳනඹ ගළන භ   කාහයණහ කීඳඹෂක 
කිඹන්න යෙේඵනහ. ේේ ේභොේවොේමක ගරු බහ  ්රකාහලඹෂක 
කායරහ ඹන ගභන් ගරු අග්රහභහතයතුමභහ භ  ේේ ගළන වන් කාශහ. 

ඊේේ ගරු අග්රහභහතයතුමභහ මක, ල්ේද්ල කා යුතුම අභහතයතුමභහ මක භභ 
ේේ ගළන කිේහ. ඒ ේරහේේ බහනහඹකා ගරු රෂකසභන් 
කිරිඇ ආර ඇභයෙතුමභහමක ේේ ගරු බහේේ දීටිඹහ. එතුමභහ මක භභ 

ේේ කාහයණඹ කිේහ. අධයහඳනඹ ගළන කිඹන  ේකාො  භ  ේභන්න 
ේේ කාහයණඹ භතෂක ේනහ. ඳුවගිඹ දසර කා හර් යහජයේේ 
"ස ළෂර්්ඩ" ශ්රී රාකාහ ඳහර පිළිඵ අන්තර්ජහරඹ වයවහ 

දළළන්ත ්රකහයඹෂක ගිඹහ. ඒකා කණ්ඩු   ේවො නළවළ.  තභන් එභ 
ඳහර ඵරන්න ගිඹ ඵමක, ය   ේගෞයඹෂක න ල්ධිඹ , ඉතහභ 
ඉවශ භට් ටුන් එභ ඳහර ඳමකහේගන ඹන ඵමක රෂකසභන් 

කිරිඇ ආර ඇභයෙතුමභහ වන් කාශහ.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! 
 

ේේ අසථහේේදී ගරු නිේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභහ 
ලිරහනඹ  ඳළටුේණනහ ඇයෙ.  

 
අනතුුල ගු කථළනළයකතුමළ මළවනමයන් ඉල්ත වමයන්, 

ගු නිමයනාය කළරක වභළඳතිතුමළ මළවනළරූඪ විය. 
அன்தறநகு, ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத் 

றணறன்ர அகனர, ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் 

அர்கள் கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair. 
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ගු නිමයනාය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you may continue your speech.  

 

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

එතුමභහ දී පු ල්ේද්ල කා යුතුම නිේඹෝජය ඇභයෙයේඹෂක. එදහ 
රෂකසභන් කාදිර්ගහභර් ඇභයෙතුමභහේ  යුගේේදී ේෂක ේඳොේවෝ 
දිනඹ ජහතයන්තය නිහඩු දිනඹෂක ේර එෂකමක ජහතීන්ේ  

ාල්ධහනඹ  පිළිගන්න ලිි කා කා යුතුම කාශ කිරිඇ ආර භළයෙතුමභහ 
තභයි ඒ කාහයණඹ වන් කාේශේ.   

අධයහඳනේේ ගුණහමකභකාබහඹ රාකාහේේ ල්තයෂක ේනොේයි 

ල්ේද්ලරමක යෙේඹන්න ඕනෆ. තහනහඳයෙ කාහර්ඹහරඹෂක, 
ඉසේකාෝරඹෂක ඳහරනඹ කායන්න ඹනහඹ කිඹන්ේන් ල්දීළුෂක. 
තහනහඳයෙ කාහර්ඹහරේේ තහනහඳයෙතුමභහ අමකන් කායරහ එන රද 

ි යුභෂක භහ අත  රළ ය යෙේඵනහ, ගරු නිේඹෝජය කාහයකා 
බහඳයෙතුමභනි. භහ දන්නහ, අභහතයහාලඹකා ි යුේ type කායන්ේන් 
ඇභයෙතුමභහ ේනොන ඵ. වළඵළයි, ි යුභ  අමකන් කායන්ේන් 

ඇභයෙතුමභහයි. ඒ හේ භ තභයි තහනහඳයෙ කාහර්ඹහරේේ ි යුභ type 
කායන්ේන්මක තහනහඳයෙ ේනොේයි. කා හර් යහජයේේ යෙේඵන 
රාකාහේේ තහනහඳයෙ කාහර්ඹහරේේ ි යුේ type කායන අඹ ඳේවේ 

ඳන්යෙඹ  ඹරහ ි යුේ type කිරීභ ගළන ඉසය ේරහභ ඳහඩභෂක 
උගන්න්න ඕනෆ. තහනහඳයෙතුමභහ අමකන් කායන ි යුේේ 
ේදේඳොශකාභ ේභොකාෂකද, යෙේඵන්ේන්? ගරු නිේඹෝජය කාහයකා 
බහඳයෙතුමභනි, භභ ි යුභෂක ි ඹනහ නේ, භභ භ භ "භන්ත්රීතුමභහ" 

කිඹහ ි ඹහගන්ේන් නළවළ. "භභ" කිඹහ ේන් ි ඹන්ේන්. ේභභ ි පිේේ 
"තහනහඳයෙතුමභහ" කිඹහ ි ඹහ යෙේඵනහ. ඒ හේ භ, "තහනහඳයෙතුමභහ 
අදවස කාය ඇත" කිඹහ ි ඹහ යෙේඵනහ. ේේ හේ  ඵේබු තභයි 

භවය තහනහඳයෙ කාහර්ඹහරර ඉන්ේන්. මී  කාි න් දී පු 
තහනහඳයෙතුමභහ අේප් ඹව ඳහරන කණ්ඩු කහ  ඳුව ේේ ඳහර 
ඳයහ ගන්න ක්රිඹහ භහර්ගඹෂක ගමකතහ. අේප් වර් ද වි ආහ 

නිේඹෝජය ඇභයෙතුමභහ මී  ටිකාකා  කාි න් ේේ ගරු බහේේදී 
කිේහ, ඒ තහනහඳයෙතුමභහ ඹළි ේගන්න්න -re-call - කායන්න විද්ධ 
වුණහඹ කිඹරහ. ඳහරෂක එේවභ ඳයහ ගන්න පුළුන් ේභොන 

ඳනතෂක ඹ ේමකද? ටුයුවිඹස ල්දයහරඹ, භවනුය රිනිටි ල්දයහරඹ 
ළනි ඳහ ආ අද ඳමකහේගන ඹනහ.  

තහනහඳයෙ කාහර්ඹහරඹකා  එේවභ ඳහ ආ ඳයහ ගන්න පුළුන් 
න්ේන්  කුභන ඳනතෂක ඹ ේමකද? කා හර් ේද්ලේේ යෙේඵන ශ්රී 

රාකාහ තහනහඳයෙ කාහර්ඹහරඹ ඇෙ පුයහ අසූචි ගහ ගන්ේන් නළතුම 
කා යුතුම කායනහ නේ ේවොයි කිඹරහ භහ දීතනහ. අපි දන්නහ, 
භවය තහනහඳයෙරු ේට් ඉන්න භවය තෂකකාඩි නිරධහරිනුමක 

ඒහ  උ ආඳන්දේ ේදනහ කිඹරහ. තහනහඳයෙ කාහර්ඹහරේඹන් පි  
අඹමක ඉන්නහ. එේවභ අඹ ගළන දළන් අේප් ඳුව ේඳශ භන්ත්රීරු 
ේ ආතන වදටුනුයි ඉන්ේන්. තෂකකාඩිකාේර ේඹේදන 

තහනහඳයෙරුනුමක, තහනහඳයෙ කාහර්ඹහරර ඉන්න අඹමක ඒ ය ර  
ගිදී ආරහ ඹවඳහරන කණ්ඩුේේ ්රයෙඳමකයෙර  ඵහධහ කායටුන්, 
තහනහඳයෙ මුඛෂකයෙඹ -ජනහධිඳයෙයඹහේ  ල්ේලේ අධිකාහරි ඳත්රඹකින් 

රළ ය යෙේඵන ඵරඹ- රුපිඹ ආ ත -කාහවි ඳනේ- භත ේවෝ ේනමක 
ේවේතුම භත ළයදි ල්ධිඹ  ඳහල්්ඡචි කායනහ. භළද ේඳයදිග ය ර 
යෙේඵන තහනහඳයෙ කාහර්ඹහර කාශ යුතුම යෙේඵන්ේන්, ඒ යේට් 

ඳහරෂක යෙේඵනහ නේ ඒ ඳහර  ලෂකයෙඹ ේදන එකායි. එේවභ 
නළතුම ඒ ඳහර  ඇන්ි  ගවන එකා ේනොේයි.  

අේනෂක ඳළමකේතන් ගමකතහභ, භළද ේඳයදිග ය ර ේේඹ 
කායන ේඵොේවෝ ේදේනකු  අේන්කා ල්ධ ්රලසන යෙේඵනහ. තහනහඳයෙ 

කාහර්ඹහර ඒහ  භළදිවමක න්ේන් නළවළ. ේඳට්ටිි න් එනහ; 
අතඳඹ කාළඩිරහ එනහ; ඇණ ගවරහ එනහ. ඒහ ගළන ේවොඹන 

්රභහණඹ වරිභ අඩුයි. ඒ ඳහේ ආ දරුන්ේ  ේදභවුපිඹන් ඳුවගිඹ 

දසර ේේ ේඵන්ධේඹන් අඳ  දිග  වයව  කාථහ කාශහ. 
Facebook හේ  භහජ ජහර ේේ අඩල්ර -අන්තර්ජහරේේ- 
යෙබුණු භවය කාහයණහ භත අපි භවය විද්ධිර  භළදිවමක වුණහ. 
අපි ඒ ේඵන්ධ ඒ අඹ භෙ කාථහ කාශහ. භභ ගරු භාගර 

භය වය ඇභයෙතුමභහේගන් ඇුවහ; ගරු වර්ද වි ආහ දී පු 
නිේඹෝජය ල්ේද්ල කා යුතුම ඇභයෙතුමභහේගන් ඇුවහ; ඒ හේ භ ගරු 
අජිමක පී. ේඳේර්යහ දී පු නිේඹෝජය ල්ේද්ල කා යුතුම ඇභයෙතුමභහේගන් 

ඇුවහ; ඒ හේ භ ගරු රෂකසභන් කිරිඇ ආර ඇභයෙතුමභහේගන් 
ඇුවහ, ේේ තහනහඳයෙ කාහර්ඹහරේේ උන්භමකතකායින් ඉන්නහද 
කිඹරහ. කා හර්දී ශ්රී රාකාහ තහනහඳයෙ කාහර්ඹහරේේ ඉන්ේන් 

උන්භමකතකායින්ද කිඹරහ අඳ  ගළ ලුෂක යෙේඵනහ. නට් ලස 
ටුනිසුවද ඉන්ේන් කිඹරහ අඳ  ්රලසනඹෂක යෙේඵනහ. භාගර 
භය වය ඇභයෙතුමභහ ඳහ කිේේේ ඒකායි.  

ගරු අග්රහභහතයතුමභහමක අද කිේේේ, ේභොනභ ේවේතුමෂක නිහමක 
කා හර්ර යෙේඵන ස ළෂර්්ඩ ඳහර යජඹ  ඳයහ ගන්න ේවෝ එඹ  
යජඹ භළදිවමක ේන්න වුභනහෂක නළවළ කිඹරහයි. ඒ හේ භ 
කා හර් යේට් යෙේඵන ශ්රී රාකාහ තහනහඳයෙ කාහර්ඹහරඹ එේවේ ල්ේද්ල 

අභහතයහාලඹමක එෂකකා යහජය තහන්ත්රිකා ක්රභේේදඹකින් ේතොය 
ල්ල්ධ අකා යුතුමකාේ, ේනොකා යුතුමකාේ කායරහ, ේේ ඳහ ආර  ල්ල්ධ 
කාකු ආ භහට්ටු දභන්න කා යුතුම කායනහ. අඳ  ේඳේනනහ,  ේේ 

තහනහඳයෙ කාහර්ඹහරර ඉන්න භවය තෂකකාඩි, ල්ේලේේඹන්භ ේේ 
කා හර් තහනහඳයෙ කාහර්ඹහරේේ ඉන්න තෂකකාඩි- භභ නේ ඒ ඳහර  
ගිදී ආරහමක නළවළ. ගරු රෂකසභන් කිරිඇ ආර ඇභයෙතුමභහ තභයි 

කිේේේ, එඹ ඉතහ ේවොඳින් ඳමකහේගන ඹනහ කිඹරහ. භභ නේ 
ගිදී ආරහමක නළවළ; දළකාරහමක නළවළ. එදී ඳහරකා භණ්ඩරඹ ගළන 
දන්ේන්මක නළවළ. 

 

ගු නිමයනාය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු භන්ත්රීතුමභනි, කාහරඹ අහනයි. 

 

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ේඹෝජනහ සථිය කිරීභ වහ කාථහෂක කායන්ේන්  නළයෙ නිහ 

භහ ඒ ේරහමක එෂකකාභ-  

 
ගු නිමයනාය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
You have been given only ten minutes.   
 
ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ේවොයි. නමුඛමක ේදභවුපිඹන් ි පි ේ ආතන කාන්දයහෂක එහ 

යෙේඵනහ. ඒ නිහ ශ්රී රහාකිකාඹන් ල්ධිඹ  අඳ  ගකීභෂක 
යෙේඵනහ, ඒ කා යුතුම පිළිඵ ේොඹහ ඵරහ, ේේ පිසුව ේකාළින 
උදල්ඹ පිළිඵ අලය ක්රිඹහ භහර්ග ගන්න .  

ගරු නිේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභනි,  භවය තහනහඳයෙ 
කාහර්ඹහරර ඉන්න "ඔේඩොෂකකු කුෂකේකාෝ" ගළනමක භභ ේේ 
අසථහේේදී කිඹන්න කාළභළයෙයි.  අපි ඊ  අදහශ හර්තහෂක 

ජනහධිඳයෙතුමභහ මක, අගභළයෙතුමභහ මක, ල්ේද්ල කා යුතුම 
අභහතයතුමභහ මක රඵහ ේදන්න ඵරහේඳොේයොමකතුම නහ. 
තහනහඳයෙරුන්  යෙේඵන මුඛෂකයෙඹ අයුතුම ල්ධිඹ  ඳහල්්ඡචි කායරහ එභ 
කා යුතුම කායන්න ේවො නළයෙ ඵ භහ ල්ේලේේඹන්භ ේභදීදී වන් 

කායන්න ඕනෆ. 
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ඳහර්ි ේේන්තුම 

ගරු නිේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභනි, දළන් අපි කාථහ කායටුන් 
විටින ්රසතුමත කාහයණහ න "විල් ආ කයෂකකා කාටුටුර  නිර 
පිළිගළනීභෂක රඵහ දීභ"  අපි ේඹෝජනහ කායන්ේන්, ගේේ කයෂකහ 

තවවුරු කායන්නයි; ගේේ ලෂකයෙඹ ළඩිදියුණු කායන්නයි. එභ 
කාටුටුර ායුයෙඹ තමක ්රහයණඹ කායරහ, ඩහමක ලෂකයෙභමක 
කායරහ ඒ තුමළින් ගභ තුමශ ඩහ ේවො ුවඹෂක වදන්නයි. අද ගභ  

ේේගේඹන් භමක ද්රය ශෙහ ේටුන් යෙේඵන ඵ අපි දන්නහ. ය  
තුමශ කුඩු කාන්ේට්නර් පිටින් අුව ේද්දි, ගේ දෂකහ භමක කුඩු 
ේේගේඹන් ඳළටුේණටුන් යෙේඵනහ. ඒ හේ භ තභයි නීයෙ ල්ේයෝධි 

භමකඳළන්. ේේහ ේඵන්ධේඹන් ක්රිඹහ භහර්ගඹෂක ගත යුතුම ේවොභ 
තළන තභයි, එකා ඳළමකතකින් ේඳොලීවිඹ. අේනෂක ඳළමකේතන් පජනීඹ 
සථහන. අේනෂක ඳළමකේතන් ඳහර. ඒ හේ භ අධයහඳන සථහන. 

අධයහඳන සථහන ගළන වන් කිරීේේදී රාකාහේේ හේ භ ල්ේද්ල 
ය ර විටින රහාකිකාඹන්ේ  දරුන් ඉේගන ගන්නහ ඳහ ආර 
ටිනහකාභ පිළිඵමක භභ කිේහ. ේේ විඹ ආර ඒකාහඵද්ධ ේ්ඡක 
ේභෝධහනිකා ළඩ පිළිේශෂක වුභනහයි. එභ ේභෝධහනිකා ළඩ 

පිළිේශ වහ දළන  යෙේඵන විල් ආ කයෂකකා කාටුටු ළඩ 
පිළිේශ ඳනමක ේකාටුේඳතෂක වයවහ ඩහමක ලෂකයෙභමක කායරහ, 
පිළිගමක ක්රභේේදඹෂක වදරහ, එභ ක්රභේේදඹ ඔසේේ විල් ආ 

කයෂකකා කාටුටු ලෂකයෙභමක කායන්න ඕනෆ කිඹන එකායි අපි 
ේඹෝජනහ කායන්ේන්. එදීදී ග්රහභ නිරධහරි, කර්ථිකා ාර්ධන 
නිරධහරි, භිද්ධි ාර්ධන නිරධහරි වහ කාිෂිකාර්භ ඳර්ේේණ 

නිසඳහදන වහකාහය කිඹන ෂකේේත්ර නිරධහරින් වතය ේදනහමක, භහ 
කිඹපු කගටුකා සථහනර නහඹකාඹනුමක ේේ ඒකාහඵද්ධ ළඩ 
පිළිේශ  අඳ  එකාතුම කාය ගන්න පුළුන්. කගටුකා සථහන 

කිේහභ,  ඳන්රෂක ේන්න පුළුන්; ේකාෝල්රෂක ේන්න පුළුන්; 
ඉසරහේ ඳ ආි ඹෂක ේන්න පුළුන්; එේවභ නළමකනේ ක්රිසයෙඹහනි 
ේවෝ ේනමක නිකාහඹකා  අඹමක කාේතෝි කා ේද්සථහනඹෂක ේන්න 

පුළුන්. ඳන්රකා නේ සහටුන් වන්ේේ, ේද්සථහනඹකා නේ 
පජකාතුමභහ ඊ  ේඵන්ධ කාය ගන්න පුළුන්.  එළනි ක්රභේේදඹෂක 
කාස කාය ගන්න  වුභනහයි කිඹන එකායි අේප් අදව. 

ගරු නිේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභනි, ඒ අඹ ේභභ කා යුමකත  

ේඵන්ධ ේන්ේන් සේේ්ඡඡහේන්. එභ නිහ විල් ආ කයෂකකා 
කාටුටුර  නිර පිළිගළනීභෂක රඵහ දීභ තුමළින් එභ කා යුමකත ඩහමක 
ලෂකයෙභමක න ඵ භහ කි යුතුමයි.  ඒ හේ භ ගේේ සේේ්ඡඡහේන් 
ළඩ කායන ේඹෞන භහජ, ්රීඩහ භහජ, භයණහධහය ටුයෙ වහ  

ටුතුමරු වවු ආ ළනි ත ාල්ධහන යෙේඵනහ. ගේේ දවේ ඳහර තුමශ 
තභයි -කාය කගභකා ේවෝ ේේහ- සේේ්ඡඡහේන් ළඩ කායන 
ළඩිභ ගුරු බතුමන් ්රභහණඹෂක ඉන්ේන්. එළනි සේේ්ඡඡහ ාල්ධහන 

එකා  ේගොනු කිරීභ ඉතහ ළදගමක. එභ ාල්ධහන එකා  ඒකා යහය  
කායරහ ඉදිරිේේ දී ේේ කා යුමකත  ඒකාහඵද්ධ කාය ගළනීභ ළදගමක.  

ඒ හේ භ ගභ  පිටින් ේගේනන භමකකුඩු ව භමකද්රය 
හේ භ ගේේ නිසඳහදනඹ කායන නීතයනුකර ේනොන භමකද්රය -

භමකඳළන් ේවෝ ඒ හේ  ේද් ආ- හේ භ ගේර විදුන අඳකහය 
ව අඳයහධ භළඩ ඳමකන්න කා යුතුම කිරීභ වරි ළදගමක. ඒකා නිහ 
ේභන්න ේේ තමකමකඹ වහ අලය ඹහන්ත්රණඹෂක කාස කිරීභ 

ගේ භට් ේභන් විදු කාශ යුතුම යෙේඵනහ. එේවභ කාස කාේශොමක 
තභයි, භභ මුඛි න් වන් කායපු, ය කා යහජය ේභේවඹන කණ්ඩු 
වමුඛේේ යෙේඵන ්රධහන අභිේඹෝග ේදකා වුණු කයෂකහ පිළිඵ 

අභිේඹෝගඹ මක, ාර්ධනඹ කිඹන අභිේඹෝගඹ මක ඩහ හර්ථකා 
ධනහමකභකා ්රේේලඹෂක රඵහ ේදන්න  පුළුන්කාභ රළේඵන්ේන්.  

ගභ තුමශ කයෂකහ තවවුරු නහ නේ ගභ තුමශ ාර්ධන 
ක්රිඹහදහභඹ ඉදිරිඹ  ඹන්න පුළුන්. භභ කාි න් වන් කාශ ල්ධිඹ  

කයෂකහ ව ාර්ධනඹ කිඹන අභි ේඹෝග ේදකා ජඹගළනීභ 
ඉතහභ ළදගමක. ඉතහ ඳළවළදිි  ගභකා කයෂකහ තවවුරු ේන 

ේකාො  තභයි ාර්ධනඹ ක්රිඹහමකභකා කායන්න පුළුන්. රාකාහ 

ඉයෙවහේේ යජරුන් පිළිඵ කාථහ කායද්දී රාකාහ ඉයෙවහේේ 
යහජහි ඹ තුමශ ඩහභ හර්ථකා යජරුන්  ය ේට් ාර්ධනඹ  
අලය දහඹකාමකඹ ේදන්න පුළුන් ේරහ යෙේඵන්ේන් කයෂකහ 
තවවුරු වුණු නිහයි. ඒකා නිහ ගේේ කයෂකහ තවවුරු කායන්න 

ගත යුතුම ේවොභ ක්රිඹහ භහර්ගඹ තභයි ේේ විල් ආ කයෂකකා 
කාටුටු  අලය පිළිගළනීභ රඵහ දීභ. ඒකා නිහ භභ ඒ ේඹෝජනහ 
ේේ බහ වමුඛේේ තඵනහ, ේේ ේඹෝජනහ ක්රිඹහමකභකා කිරීභ  

අලය ලෂකයෙඹ ේේ බහ ල්වින් රඵහ ේදනු ඇතළයි කිඹන 
අේප්ෂකහේන්. 

 
ගු නිමයනාය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ේඵොේවොභ සතුමයෙයි.  

ගරු නි න් ඵණ්ඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුමභහ. 

 
[අ.බහ. 12.09] 

 
ගු නලින් බණ්ඩළර ායමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු නි ේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභනි, ඔඵතුමභහ  සතුමයෙන්ත 

ේනහ, භ  කාහරඹ රඵහ දීභ ේඵන්ධේඹන්. ල්ේලේේඹන් 
බුද්ධිකා ඳයෙයණ භන්ත්රීතුමභහ කිඹපු කාහයණඹ ගළන භභ ේඳෝඩඩෂක 
කාථහ කායන්න ඕනෆ. ගරු බුද්ධිකා ඳයෙයණ භළයෙතුමභනි, ේඳොඩි 
ගළ ලුෂක යෙේඵනහ, කුේේට් - ශ්රී රාකාහ ඳහර ේඵන්ධ. ේේ 

ඳහර තුමන්ළනි තහනහඳයෙයඹහ එෂකකා තභයි වළප්ේඳන්ේන්. මී  
කාි න් විටි තහනහඳයෙයඹහ  ඹන්න වුේණ්මක ේේ ඳහර නිහ. ඒ 
ේරහේේමක අපි ේේ ඳහර ේනුේන් තභයි කාථහ ේකාරුේේ. 

වළඵළයි, ේභතළන ගළ ලුෂක යෙේඵනහ. දිගින් දිග භ ේේ 
තහනහඳයෙරුන් ේේ ේඵන්ධේඹන් වළප්ේඳන්ේන් ඹේ කිවි 
ේවේතුමෂක ඇතුමයි. ල්ේලේේඹන්භ අඳ  ඒ ඳහර තුමශ 

බහඳයෙයඹහේ  ක්රිඹහදහභඹ ගළන කිවිේේමකභ ෆහීභකා  ඳමක 
ේන්න ඵළවළ. කුේේට් - ශ්රී රාකාහ ඳහර ඉතහභ ේවො  
ඳමකහේගන ඹන ඳහරෂක වුණමක එදී බහඳයෙයඹහ ඹේ 

අමකතේනෝභයෙකා ල්ධිඹ  ඒ ඳහර තුමශ මුඛද ආ එකාතුම කායනහ. 
එතුමභහ එතළන මුඛද ආ ල්ඹදේ කායන්ේන් කිවිභ ල්නිල්දබහඹකින් 
ේතොයයි. ඒකා නිහ ඹේ කිවි නිඹහභනඹෂක අේප් තහනහඳයෙ 
කාහර්ඹහරේඹන් විදු ේනහ  අපි ල්රුද්ධ නළවළ.  

 
බුද්ධිකා ඳයෙයණ භළයෙතුමභහ කිඹපු කාහයණඹ  ඹභෂක එෂක 

කායටුන් තභයි භභ ේේ කාහයණඹ භතෂක කායන්ේන්. ේභොකාද, 

ඳුවගිඹ කාහරේේ ේේ ඳහර ගළන කාථහ කායපු ේකාේනෂක ල්ධිඹ . 
කාි න් තහනහඳයෙයඹහ  ඹන්න විදු වුේණ්මක අපි කායපු ඵරඳෆේ 
නිහයි.  භභ, තරතහ අතුමේකාෝයර භවමකටුඹ, වර් ද වි ආහ 

භළයෙතුමභහ ඇතුමළු පිරිෂක ඳහර ඳළමකත අයේගන, දී පු 
තහනහඳයෙතුමභහ  ල්රුද්ධ කාථහ කාශහ. වළඵළයි,  ේේ ඳහේ ආමක අඩු 
ඳහඩු යෙේඵනහ කිඹන කාහයණඹ දළන් අඳ මක ේමකේයනහ. එභ 

නිහ භභ ඒ කාහයණඹ භතෂක කායනහ. ේභොකාද,  පි  ය  ඉන්න 
අේප් දරුේෝ ඉේගන ගන්නේකාො  ඒ අඹ  අලය ේඳමක ටිකා 
ේදන්න ඕනෆ. අලය ේඳමක ටිකා රඵහ ේදනහ හේ භ, ඒ ඳහර 

වරිඹ  ක්රිඹහමකභකා ේන්නමක ඕනෆ. ඒ හේ භ ඒ යේට් ඳදිාචි ශ්රී 
රහාකිකා දරුන්ේ  අධයහඳනඹ ගළන අේප් තහනහඳයෙරුන්  ඹේ 
කිවි ගකීභෂක යෙේඵනහ. එභ නිහ තහනහඳයෙ කාහර්ඹහරේඹන් ඹේ 
කිවි නිඹහභනඹෂක, ඹේ කිවි ේොඹහ ඵළලීභෂක කායනහ  අපි ල්රුද්ධ 

නළවළ. එභ නිහ අපි ේේ ගළන ටිකාෂක ේොඹහ ඵරන්න ඕනෆ.  
ේභොකාද,  ේේ ඳහේ ආ බහඳයෙ, කාහර්ඹ භණ්ඩරඹ එෂකකා වළප්ේඳන 
තුමන්ළනි තහනහඳයෙයඹහ තභයි ේේ. කාහර්ඹ භණ්ඩරේේ ්රලසනඹෂක 
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[ගරු බුද්ධිකා ඳයෙයණ භවතහ] 
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ේනොේයි ේභතළන යෙේඵන්ේන්. බහඳයෙයඹහ තභයි 

අමකතේනෝභයෙකා ල්ධිඹ  කා යුතුම කායන්ේන් කිඹන එකා භභ භතෂක 
කායනහ. භ  ේේ අසථහ රඵහ දීභ ේඵන්ධේඹන් සතුමයෙන්ත 
ේනහ. 

[අ.බහ. 12.11] 
 

ගු සුනිල් ශඳුන්මන්තති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභනි, අද දිනේේ ේේ 

භහතිකාහ ේඵන්ධේඹන් භභ කාථහ කායන්න දීටිේේ නළවළ. අද  
ේඳෞද්ගි කා භන්ත්රී ේඹෝජනහ ඹ ේමක කාථහ කායන්න යෙබුේණ් විල් ආ 
කයෂකකා කාටුටු ගළන වුණහ , හකා්ඡඡහ භතුම ේරහ යෙේඵන්ේන් 
කා හර් යහජයේේ ශ්රී රාකාහ ඳහර ගළනයි. ේේ ගළන භ  ඹේ 
අේඵෝධඹෂක යෙේඵන නිහ භභ නිළයදි කිරීභෂක කායන්න ඕනෆ. 
"එේතය අපි" ාල්ධහනඹ වළටිඹ මක භභ කා යුතුම කායනහ. භභ ේේ 
ඳහර  ගිදී ආරහමක යෙේඵනහ. කා හර් යහජයේේ විටින ශ්රී රහාකිකා 
දරුන් ේනුේන් යෙේඵන එකාභ ඳහර තභයි ේේ ඳහර. මී  
කාි න් ේේ ඳහර පිළිඵ  කිවිභ ගළ ලුෂක භතුම වුේණ් නළවළ. ේේ 
ඳහේ ආ කා යුතුම පිළිඵ ගළ ලුෂක භතුම ේරහභ නළවළ. තහනහඳයෙ 
කාහර්ඹහරඹ භෙ ේවො ේඵන්ධතහෂක දීත ේේ ඳහේ ආ 
කා යුතුම ඳමකහ ේගන ගිදීන් යෙේඵනහ. ශ්රී රහාකිකා ්රඡහමක 
ේවො  කා යුතුම කායටුන් ඉන්නහ.  වදිවිේේ ේේ ්රලසනඹ ඳළන 
නළඟුේන් -ගරු භන්ත්රීතුමභහ කිේහ, තහනහඳයෙරු තුමන් ේදේනෂක 
ඹ ේමක කිඹරහ. නළවළ.-මී  කාි න් දී පු තහනහඳයෙතුමභහ ඉතහභ 
අමකතේනෝභයෙකා ල්ධිඹ  කා යුතුම කාශ නිහ.  ශ්රී රහාකිකාඹන්ේ භ 
ල්ේයෝධතහ නිහ ඔුව කාළන්න විදු වුණහ. ේභොකාද, ශ්රී 
රහාකිකාඹන් ේනුේන් ේඳනී විටින්ේන් නළයෙ තහනහඳයෙයේඹෂක 
ඒ යේට් ඉරහ ළඩෂක නළවළ ේන්. ඒ ඵ දී පු නිේඹෝජය 
අභහතයතුමභහමක දන්නහ ේන්.  අන්තේනෝභයෙකා ල්ධිඹ  කා යුතුම 
කාශ නිහ ල්ේද්ල රැකිඹහ ඇභළයෙතුමටුඹමක භළදිවමක ේරහ ඒ 

තහනහඳයෙයඹහ රාකාහ  ේගන්නුහ. ඊ  ඳුව, ඒ ඇයෙ වුණු 
කාහයණඹ පිළිඵ තහනහඳයෙ කාහර්ඹහරඹ ඉතහ ේවොඳින් කා යුතුම 
කාශහ.  

 

දළන් ේේ ්රලසනඹ භතුම ේරහ යෙේඵන්ේන්, ේේ කඹතනඹ 
ඳමකහේගන ඹෆභ අයහජිකා කිරීේේ ක්රිඹහි ඹෂක එෂකකා. එේවභ 
වුේණොමක ඵයඳතශ තමකමකඹෂක නිර්භහණඹ ේනහ. ල්ේලේේඹන් 
ගිණුේ ්රලසනඹෂක යෙේඵනහ නේ, ඒහ ඳරීෂකහ කායන්න පුළුන්. 
භභ දන්නහ තයභ  ඒ කඹතනේේ ්රධහනීන් තහනහඳයෙ 
කාහර්ඹහරේේදී විඹලු ි පිේ ආතන, ල්ගණන හර්තහ, ල්ගණන 
ි ඹකිඹල්ි , ගිණුේ ඉතහ ඳළවළදිි  ඉදිරිඳමක කායරහ යෙේඵනහ. ඒ 
ේේරහේේ කාවුරුමක ේකෝදනහ කායරහ නළවළ. ර්තභහන ල්ේද්ල 
ඇභළයෙතුමභහමක ගිදීන් යෙේඵනහ. ඒ අසථහේේ හකා්ඡඡහ 
කායනේකාො  ඔඹ ්රලසන භතුම ේරහමක නළවළ. එේවභ නේ ඒ 
ේේරහේේ භතුම ේන්න යෙබුණහ ේන්. දීතහ භතහ ශ්රී රාකාහ ඳහර 
අඳකීර්යෙඹ  රෂක කිරීේේ ක්රිඹහි ඹෂක තභයි ේේ යෙේඵන්ේන්. 
අඳකීර්යෙඹ  රෂක කායරහ, ඒකා කාඩහ ට් හ දළමීේේ  ක්රිඹහි ඹෂක 
තභයි ේේ යෙේඵන්ේන්. එේවභ නේ ේේ ගළන ේභේවභ කාථහ 
ේනොකාය විඹලු කාරුණු එෂකකා, ි ඹකිඹල්ි  එෂකකා, හෂකෂි එෂකකා, 
ගිණුේ කා යුතුම එෂකකා අඳ  ේගන්න්න පුළුන්. ේේ 
ඳහර්ි ේේන්තුම  ේගේනන්න පුළුන්. අද විල් ආ කයෂකකා කාටුටු 
ගළන කාථහ කායන්න විටි දෂක නිහ ේේ ගළන භභ ුවදහනේ ේරහ 
කේේ නළවළ. භභ ඉතහ ඳළවළදිි  කිඹනහ කුේේට් යජයේේ ශ්රී රාකාහ 
ඳහේ ආ කා යුතුම පිළිඵ -[ඵහධහ කිරීභෂක] 

 

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු භන්ත්රීතුමභනි, භභ ඊශෙ ඳහර්ි ේේන්තුම යෙේේ 21ළනි දින 

කා හර් යහජයේේ ශ්රී රාකාහ ඳහර පිළිඵ කා ආ තළ යේේ ේඹෝජනහෂක 

බහය දීරහ යෙේඵනහ. අපි කාථහ කායමුඛ. ේභොකාද, ඔඵතුමභහ කිඹන එකා 

වරිඹ  වරි. ඳහර අයහජිකා කායරහ ශ්රී රාකාහ යහජයේේ නභ කාළත 
කිරීේේ අයමුඛණෂක යෙේඵනහ. අේනෂක ඳළමකේතන් ේේ ඳහේ ආ 
යෙේඵන රුපිඹ ආ ේකාෝටි ගණනකා මුඛදර  ල්දින්න තහනහඳයෙ 
කාහර්ඹහරේේ විටින භවය නරුභේඹෝ උමකහව කායනහ.  

 

ගු සුනිල් ශඳුන්මන්තති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
භභ ඒ ගළන ේභොකුමක කිඹන්න ඹන්ේන් නළවළ. ේේ කඹතනේේ 

අඩුෂක යෙේඵනහ නේ එඹ නිළරැදි කායන්න ඕනෆ. ඒ අඩු 
නිළරැදි කිරීභ ේනුේන් කාවුරුමක භළදිවමක ේන්න. ේභොකාද, ගරු 

නිේඹෝජය ඇභළයෙතුමභහමක දන්නහ රාකාහ ේනුේන්  ේරෝකාේේභ 
යෙේඵන්ේන් ශ්රී රාකාහ ඳහ ආ කිදීඳඹයි කිඹරහ. ඕභහන් යහජයේේ 
යෙේඵනහ; වුදි යහජයේේ යෙේඵනහ; කා හර් යහජයේේ යෙේඵනහ. 

ේේ හේ  ය  ආ කිදීඳඹකා ල්තයයි යෙේඵන්ේන්. ඒ ඳහ ආර 
අධයහඳන කා යුතුම ේවොඳින් කායේගන ඹන නිහ ඒ ය ර විටින ශ්රී 
රහාකිකාඹන්  ඒහ ්රේඹෝජනමක ේරහ යෙේඵනහ; ්රයෙපරඹෂක 
රළේඵනහ. ඒ අඹ  ේේහ නළයෙ වුේණොමක ඹන්න තළනෂක නළවළ. ඒ 

අඹේ  ශභයි ේන ය ර  ඹන්න ේනහ.  
 

ගු මන්ත්රීලරමය්ක 
(ரண்தைறகு உரப்தறணர் எருர்) 

(An Hon. Member) 
ේේ නිහ ඒ ය ර ඳවු ආ පිටින් ඉන්නහ.  
 

ගු සුනිල් ශඳුන්මන්තති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔේ, ඒ ය ර ඳවු ආ පිටින් ඉන්නහ. ඒ නිහ භභ කිඹන්ේන්, 
ඒ ය ර විටින ශ්රී රහාකිකාේඹෝ ේනුේන් එභ ඳහ ආ ඳයෙන්න 
ඕනෆ. අඩු තයටුන් ඒ ේනුේන්මක ේේහ නිළයදි ේන්න ඕනෆ. 
ේකෝදනහ කායන අඹ කාරුණු දීත ේකෝදනහ කායනහ නේ ේවොයි 

කිඹරහයි භභ කිඹන්ේන්. ේඵොේවොභ සතුමයෙයි. 
 

ගු (ණචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගරු නිේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභනි, භ  ල්නහඩිඹකා කාහරඹෂක 

ේදන්න. 
 

ගු නිමයනාය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. (Dr.) Harsha De Silva. 

[අ.බහ. 12.15] 
 

ගු (ණචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ (ාළතික ප්රතිඳ්තති ශළ 

ණර්ිකක ක ුතතු නිමයනාය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர - ரசற 

தகரள்கககள் ற்ரம் ததரருபரர அலுல்கள் தறற 

அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
National Policies and Economic Affairs) 

භ  අසථහ රඵහ දුන්නහ  ඔඵතුමභහ  ේඵොේවොභ සතුමයෙයි ගරු 
නිේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභනි. කිදීඳ තහෂකභ භේ  නභමක 
වන් වුණු නිහ ේේ පිළිඵ ඳළවළදිි  කිරීභෂක කායන්න අලයයි 

කිඹරහ දීතුමණහ. අපි ගමක තීයණඹ තභයි, ේේකා ඒ ේගො ආේරෝ 
කායේගන ඹන ළඩෂක කිඹන එකා. තහනහඳයෙ කාහර්ඹහර යෙේඵන්ේන්, 
ේඳෞද්ගි කා ේවෝ ේඳෞද්ගි කා ේනොන ේවෝ යහජය ේනොන ේවෝ, 

ඒහ  ඇන්ි  ගවන්න ේනොේයි. ඒ උදල්ඹ ඒ ළේ්ඩ කායේගන 
ඹනහ. අේප් තහනහඳයෙ කාහර්ඹහරඹ අේප් ළේ්ඩ කායේගන ඹනහ. 
ේේකා කාහයණහ ේදකාෂක. එකා  දී පු තහනහඳයෙයඹහ ේේ පිළිඵ 
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ඳහර්ි ේේන්තුම 

යජඹ පිළිගමක ක්රභේේදඹ  එවහයින් ගිදී ආරහ කා යුතුම කායන්න ගිඹ 
නිහ තභයි එතුමභහ නළත කාළන්න අඳ  විද්ධ වුේණ්. ඒකා 
වරහ ගවන්න ේවේතුමෂක නළවළ. ඒ නිහ ඳහ ආ ඳමකහේගන 

ඹන්න යජඹ ඵරහේඳොේයොමකතුම ේන්ේන් නළවළ. යජඹ  ඒකා අදහශ 
නළවළ. තහනහඳයෙ කාහර්ඹහර 60 ගණනෂක යෙේඵනහ. ඒහ 
ඳමකහේගන ඹන්නමක ේරොකු ල්ඹදභෂක ඹනහ. ඵදු ේගන 

පුද්ගරයින්ේගන් ඵදු අයේගන තභයි ඒ ළේ්ඩ කායන්ේන්. 
ඉසේකාෝර කිඹන්ේන් ේනමක ේදඹෂක. ේේ ේදකා කාහයණහ ේදකාෂක. 
ඒකා තභයි යජේේ සථහයඹ. ේඵොේවොභ සතුමයෙයි. 

 

ගු නිමයනාය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister is not here to answer. 
 

ප්රහනය විමවන ිනන්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු නිමයනාය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Motion No. P.156/’15 to be moved by Hon. Lucky 

Jayawardana. 

 
මශනුලර නගරය තුෂ ඳල්තනළ මළර්ග තදබදය අලම 

කිීමම 
கண்டி கரறல் கரப்தடும் ரகண தரறசகனக் 

குகநத்ல் 
MINIMIZING TRAFFIC CONGESTION IN KANDY TOWN 

[අ.බහ. 12.16] 

 
ගු කී ායලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ගරු නිේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභනි, භභ ඳවත වන් 
ේඹෝජනහ ඉදිරිඳමක කායනහ: 

"ශ්රී රාකාහේේ ේදළනි අගනගයඹ න භවනුය නගයඹ ේද්ය ඹ වහ 
ල්ේද්ශිකාඹන්ේ  ාකහයකා භධයසථහනඹෂක න ේවයින් ද, භවනුය 

නගයඹ  එදිේනදහ ල්ලහර පිරිෂක ඳළටුේණන අතය එභ ජනතහ භවනුය 

නගයේේ වහ අ  භහර්ගර ඇයෙ අධිකා යථ හවන තදඵදඹ නිහ භවමක 

අසීරුතහඹකා  ඳමකන ඵළල්න් ද, භවනුය නගයේේ භහර්ග තදඵදඹ අභ 
කිරීභ වහ කාඩිනේ ල්ඳුභෂක රඵහ දිඹ ඹතුමඹළයි ේභභ ඳහර්ි ේේන්තුම 

ේඹෝජනහ කායයි." 

ගරු නිේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභනි, ේභභ ේඹෝජනහ 
ඉදිරිඳමක කිරීභ  අසථහ රහදීභ පිළිඵ ගරු 

කාථහනහඹකාතුමභහ මක, ඔඵතුමභහ මක භහ ඳශමුඛේන්භ සතුමයෙඹ පුදකාය 
විටිනහ. ල්ේලේේඹන්භ භභ ේේ ේඹෝජනහ ඉදිරිඳමක කාේශේ 2015 
ර්ේේදීයි. නමුඛමක, අද දේේ ේභඹ හකා්ඡඡහ කායන්න අසථහෂක 

රළ යභ එෂකතයහ ල්ධිඹකා තුම ෂක කිඹන එකා භතෂක කායන්න ඕනෆ. 

ල්ේලේේඹන්භ ඳුවගිඹ යජඹ ඹ ේමක භවනුය නගයඹ  කිවිදු 
ේේහෂක විදු ේනො වභ නිහ භවනුය නගයේේ හවන තදඵදඹ 

ේභන්භ භවනුය ්රේද්ලේේ ජනතහ ල්ලහර ලේඹන් 
අඳවුවතහර  ඳමකවුණහඹ කිඹන එකා භභ අමුඛතුමේන් කියුතුම 
න්ේන් නළවළ. ඳුවගිඹ යජඹ භන්න් භවනුය ්රේද්ලඹ  කාශ 
ේේහෂක අඳ  දකින්න මක නළවළයි කිඹන එකා භතෂක කායන්න 

ේනහ. ඒ හේ භ ේේ ේඹෝජනහ ඉදිරිඳමක කාය අද හකා්ඡඡහ 

කායන අසථහ න ල්  ල්ේලේේඹන්භ ර්තභහන ඹවඳහරන 
කණ්ඩු ඹ ේමක භවනුය නගයඹ ේභන්භ භවනුය දිසත්රිෂකකාේේ 
ාර්ධනඹ  ල්ලහර ළඩ ේකාො ෂක දිඹමක කාය යෙේඵනහඹ කිඹන 
එකාමක න්ේතෝේඹන් විදීඳමක කාශ යුතුම ේනහ.  

ල්ේලේේඹන්භ අද දේේ ගරු අග්රහභහතයතුමභහ කාශ ්රකාහලඹ 
තුමශ භවනුය නගයඹ  කුභෂක කායන්ේන්ද කිඹන එකා එතුමභහේ  
්රකාහලඹ තුමළිනුමක අඳ  දළනගන්න රළබුණහ. ල්ේලේේඹන්භ 
භවනුය නගයඹ දියුණු කාශ යුතුමයි කිඹන ඳදනටුන් ඹවඳහරන 
කණ්ඩු ක්රිඹහ කායනහඹ කිඹන එකාමක න්ේතෝේඹන් විදීඳමක 

කායනහ. ල්ේලේේඹන්භ ජඳන් යජේේ කධහය ඹ ේමක භවනුය 
නගයඹ දියුණු කායන්න  ේේ න ල්  ල්ලහර ළඩ පිළිේශෂක 
ේඹෝජනහ ේරහ එඹ කාස ේටුන් ඳයෙනහඹ කිඹන එකාමක 

භතෂක කායන්න ඕනෆ. ඒ නිහ අපි ල්ේලේේඹන් තුම   
ඳමකේනහ. ඒ හේ භ ර්තභහන ජනහධිඳයෙතුමභහ මක, ඒ හේ භ 
ේේ වහ ලිි කා කා යුතුම කායන ගරු අග්රහභහතය යනි ආ ල්ක්රභවිාව 

භළයෙතුමභහ මක, ඒ හේ භ උස අධයහඳන වහ භවහභහර්ග අභහතය 
රෂකසභන් කිරිඇ ආර භළයෙතුමභහ මක භවනුය ජනතහ ේනුේන් 
ඳශමුඛේන්භ භේ  සතුමයෙඹ පුද කායනහ. 

ල්ේලේේඹන්භ භවනුය නගයේේ ඳයෙන භහර්ග තදඵදඹ අභ 
කායන්න  ේේ න ල් මක භහර්ග ාර්ධන අධිකාහරිඹ භන්න් කායන 

රද ේඹෝජනහ අනු උභා භහර්ග ඉදි කායන්න කා යුතුම කාසකාය 
යෙේඵනහ. කිේරෝමී ය 5.5කා උභා භහර්ගඹෂක තළනීභ  කාය ඇයෙ 
ේඹෝජනහ ඉතහභ ්රලානීඹයි. 

ේේ ේඹෝජනහ  ඵහධහ ඳමුඛණුන්න  ඹේ පිරිස උමකහව දයන 
කකාහයඹමක අඳ  දළකා ගන්න රළේඵනහ.  නමුඛමක, එන් ඵහධහ 

ඳමුඛණුන අඹ  අඳ භතෂක කාශ යුතුමයි,  භවනුය නගයේේ යෙේඵන 
තදඵදඹ  ල්ඳුේ ේනොේේේොමක එඹ ජහයෙකා යනඹෂක ඵ  
ඳමක ේනහයි කිඹන එකා.  ඒ නිහ ේේ ේඹෝජනහ ක්රිඹහමකභකා 

කිරීභ වහ අසථහ ඇයෙ කායන්න ඕනෆ. ේේ න ල් මක ේේ 
නගයේේ ඳයෙන තදඵදඹ ගළන අපි කාථහ කායන්න ඕනෆ. ේේ 
නගයේේ ටිනහකාභ ගළන අපි අමුඛතුමේන් කිඹන්න අලය නළවළ.  

රාකාහේේ ේතන අගනුය තභයි භවනුය. නමුඛමක, රාකාහේේ 
ේදන අගනුය භවනුය කිේේොමක එඹ නිළයදියි. ල්ේලේේඹන් 

එඹ ඓයෙවහවිකා නගයඹෂක හේ භ ේරෝකා උරුභ නගයඹෂක. ශ්රී 
දන්ත ධහතූන් වන්ේේ ළඩ විටින ශ්රී දශදහ භහළිගහ පිදීටි මිටුඹ.   
ඒ ල්තයෂක ේනො ේප්යහේදණිඹ යහජකීඹ උද්භිද උදයහනඹ පිදීටුහ 

යෙ යභ හේ භ භ ආතුම, අසගිරි භවහ නහඹකා දීටුරුන් ළඩ විටින 
මිටුඹ  වභ කදී ල්ල්ධ කාරුණු නිහ ේේ නගයඹ ්රධහන නහ.  ඒ 
ල්තයෂක ේනොේයි. ශ්රී දශදහ භහළිගහ  දිනඳතහ ේදස ල්ේදස 

ාකහයකායින් ල්ලහර පිරිෂක ඳළටුේණනහ. ේේ විඹලු කාහයණහ 
එෂකකා භවනුය නගයඹ   දකා  දදවස ජනතහෂක රැස 
ේනහයි කිඹන එකා භතෂක කායන්න ඕනෆ.  

ගරු නිේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභනි, හවන ගළන කාථහ 
කාේශොමක රෂකඹකා  ළඩි හවන ාතයහෂක දිනඳතහ ේේ 

නගයඹ  ඳළටුේණනහ. හවනර තදඵදඹ නිහ  ඇයෙ න 
ඳහරිරිකා ගළ ලු ේභන්භ භනුයඹන්  විදු න දීාහන් 
පිළිඵමක අපි කාථහ කායන්න ඕනෆ.  ල්ේලේේඹන්භ  හයු දණඹ 

නිහ  භවනුය නගයේේ ේරෝකා උරුභ තමකමකඹ  ද අදහනභෂක 
ඳයෙන ඵ භතෂක කාශ යුතුමයි. ේේ පිළිඵ ල්ද්තුමන් කාථහ 
කායනහ. ල්ේලේේඹන්  භවනුය නගයඹ අධිකා තදඵදඹ දීත 

නගයඹෂක ේභන්භ අධිකා හයු දණ දීත නගයඹෂක ඵ  භහජ 
ජහරර ේනොේඹෂක අසථහරදී නේ කායන ්රණතහෂක 
යෙේඵනහ. ේභභ අධිකා හයු දණඹ නිහ භවනුය නගයඹ  දීටු 
ේරෝකා උරුභ තමකමකඹ අදීටු  වභ මක ඉඩ ඇතළයි ේප්යහේදණිඹ 

ල්ලසල්දයහරේේ ල්දයහපීඨේේ යහඹනිකා ල්දයහ පිළිඵ ේභහණිත 
භවහකහර්ඹ ඕ.ඒ. ඉේ ආේඳරුභ භවතහද ඳහ යෙේඵනහ. ඒ ල්තයෂක 
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ේනොේයි. "භවනුය නගයඹ පිදී හ යෙේඵන්ේන් ටුටිඹහතකායි. 

නගයඹ ේට් භ යෙේඵන්ේන් කාඳු ශ ආරෂක. භවනුය නගයඹ  
දිනඳතහ හවන රෂකඹෂක ඳභණ ඳළටුේණනහ. ඒ නිහ අධිකා 
හවන තදඵදඹෂක ඇයෙ  ව යෙේඵනහ." කිඹහ  ළඩි දුය මක එතුමභහ 
කිඹහ යෙේඵනහ.   

ේප්යහේදණිඹ ල්ලසල්දයහරේේ යහඹනිකා ල්දයහ 
ේදඳහර්තේේන්තුම කාශ ඳරීෂකණරදී ඒ අඹ  හර්තහ ේරහ 
යෙේඵනහ, භවනුය නගයඹ ඉතහභ ඉවශ හයු දණ තමකමකඹෂක 

ඳයෙන නගයඹෂක කිඹරහ. ේේකා ල්ලහර ගළ ලුෂක. ේකාොශම 
නගයේේමක හයු දණඹ යෙේඵනහ. ඒමක ේකාොශම නගයඹ 
තළනිතරහ මිටුඹෂක. මුඛුවද  කන්නේේ යෙේඵන නිහ හයු 

ල්රිරහ ඹනහ. නමුඛමක, භවනුය නගයඹ කාඳු ශ ආරකින්    ව 
යෙේඵන නිහ එේවභ ල්විරී ඹන්ේන් නළවළ. ඒ නිහ භවනුය 
නගයේේ හයු දණඹ ේකාොශම නගයඹ  ඩහ වතය ඳස 

ගුණඹකින් ළඩි ඵ ඳරීෂකණරදී අනහයණඹ ේරහ 
යෙේඵනහයි කිඹන එකා භහ භතෂක කායනහ.  

හයු දකාඹන් අතරින් නයිට්රජන් ඩේඹොෂකයි්ඩ,  ආෂර් 
ඩේඹොෂකයි්ඩ, ඕේෝන් ව වියුේ අාශු ගළන ඒ අඹ භළනුේකාය 

යෙේඵනහ.  භවනුය දිසත්රිෂකකාේේ අධිකා හය දණ තමකමකඹෂක 
යෙේඵනහ කිඹරහ අනහයණඹ කායේගන යෙේඵන්ේන් එදීදීයි. 
ේභයින් ඩහමකභ අධහනඹ  රෂක න්ේන් කුඩහ ශමුඛන් ව 

ළඩිභව ආ අඹයි.  කුඩහ ශමුඛන්ේ  ේඳණවලු ර්ධනඹ ඹ අවුරුදු 
15 දෂකහ න ඵළල්න්, ේභභ කුඩහ අාශු ලරීය ගත  වභ නිහ 
ේඳණවලුර  දළඩි වහනිඹෂක නහ කිඹරහ ඒ ඳරීෂකණරදී ඔප්පු 

ේරහ යෙේඵනහ. 

ේේ න ල්  ේරෝකා ේෞතය ාල්ධහනඹ ල්වින් කාය ඇයෙ 
ඳරීෂකණරදී ේොඹහ ේගන යෙේඵනහ, හයු දණඹ 

ේඳණවලුර  ඳභණෂක ේනො, විදඹ ේයෝග, දිඹළඩිඹහ කදී 
ේයෝග වහ ද ඵරඳහන ඵ.  භවනුය නගයේේ ළ යවුභ අ  
ඳහ ආ කිදීඳඹෂක යෙේඵනහ. ඳහ ආ ඇයේමන වහ අන් න 

ේරහ  තභයි භවනුය නගයේේ හවන තදඵදඹ ළඩි ේරහ 
යෙේඵන්ේන්. නදය ල්ේලේඥඹන් ඳන  ඳරිදි, අධිකා ේර 
විගයට් ඳහනඹ කායන අඹ  ළරේන ේයෝගඹෂක තභයි කා ආගත 
පුප්ඵුසීඹ ේඳණවලු ේයෝගඹ. එභ ේයෝගඹ ළරඳුණු ඳහ ආ ශමුඛන් 

්රයෙකාහය වහ භවනුය ේයෝවරඹ  ඳළටුේණන ඵ නදය 
ල්ේලේඥයින් ්රකාහල කායනහ. අේප් කුඩහ ශමුඛන්  වහ 
ළඩිදීටිඹන්  ල්ේලේේඹන්භ ේේකා ඵරඳහනහ.  දළන  හර්තහ 

ේරහ යෙේඵනහ, හවනි න් පි න ඩී ආ දුභ අාකා එේෂක 
පිළිකාහ ේයෝග කාහයකාඹෂක කිඹරහ.  ළඩිදීටිඹන් ව ශමුඛන් ේභභ 
ේයෝගර  ේගොදුරු  වභ නිහ ්රයෙකාහය වහ ද ළඹ න්ේන්  යජඹ 

තුම මුඛද ආ කිඹන එකා අපි භතෂක කාශ යුතුම ේනහ.  ඒ නිහ ේේ 
වහ පිළිඹේ ේඹදිඹ යුතුමයි.   දළන  ේේ වහ  පිළිඹේ ලේඹන් 
ේඹෝජනහ ගණනහෂක ඉදිරිඳමක ේරහ යෙේඵනහ. ඒහ ක්රිඹහමකභකා 

කිරීභ ේේ යජේේ ගකීභෂක ේරහ  යෙේඵනහ. ල්ේලේේඹන්භ ේේ 
යජඹ ඹ ේමක ඒ කා යුතුම විදු ේේල් කිඹරහ අපි දළඩි ල්ලසහඹකින් 
විටිනහ. ඒ වහ අේප් නහඹකාතුමභන්රහ කායන  ළඩ පිළිේශ  
වඹ දීභ ේේ යේට් වළභ ේකානකුේ භ ගකීභෂක.  

ල්ේලේේඹන්භ අේප් ඳශහේමක, භවනුය නගයඹ තුමශ අද ්රධහන 
්රලසන යහශිඹෂක යෙේඵනහ. භඟී ්රහවන ඵස ේේහ ගළන කාථහ 
කාේශොමක, භවනුය නගයේේ භධය සථහනේේ තභයි ඵස නළතුමේ 

ේඳොශ -bus stand එකා- පිදී හ යෙේඵන්ේන්. ඒ bus stand එකා තුමශ 
කාළකාෆේයන දුභ ඉවත කී ේයෝගකාහයකා ේර ල්ලහර ලේඹන් 
ඵරඳෆේ කායනහ කිඹන එකා භතෂක කායන්න ඕනෆ. ඒ වහ ල්ඳුේ 

ලේඹන් දළන භමක ේඹෝජනහ කාය යෙේඵනහ, නගයේඹන් පි  ඵස 
නළතුමේ ේඳොශ ආ තුමනෂක ඉදි කාය නගයඹ  ළඩිපුය ේගේනන ඵස 

ඒ ඵස නළතුමේ ේඳොශර නමකහ ේනභ ඵස ේඹොදහ - shuttle 

service එකාෂක භහර්ගේඹන්,- නගයේේ භඟී ්රහවන කා යුතුම 
කායන්න. ේේහ ඉතහභ ුවදුුව ේඹෝජනහ කිඹන එකා අඳ භතෂක 
කායන්න ඕනෆ. ේේහ කාඩිනටුන් ක්රිඹහමකභකා කාශ යුතුමඹ කිඹන 
එකාමක අඳ භතෂක කායන්න ඕනෆ. ඒ වහ අසථහ ළකාසීභ යජේේ 

ගකීභෂක කිඹහ අඳ කා ආඳනහ කාශ යුතුම නහ. ඒ නිහ අඳ කාවුරුමක 
ල්ේලේේඹන්භ කා ආඳනහ කායන්න ඕනෆ, භවනුය නගයේේ යෙේඵන 
භහර්ග තද ඵදඹ අඩු කායගමකේතොමක එයින් ේේ ය  , ජනතහ  

ල්ලහර හවිඹෂක රළේඵනහ කිඹන එකා. ඒ තුමශ ය   ල්ලහර 
අසථහෂක ළරේනහ කිඹන එකාමක කා ආඳනහ කාශ යුතුම නහ. 
ේේ යජඹ භන්න් දළන් ේගන ඹන ේභභ ළඩ පිළිේශ තතමක 

හර්ථකා කායගන්න ඕනෆ. ඳුව ගිඹ කාහරර භහර්ග හ දළමීභ නිහ 
ගළ ලු භතුම වුණහ. 2003 ර්ේේ අඳ ල්ිත කායපු ඳහය 2005 
ර්ේේදී නළත ළසීභ තුමශ ගළටුභෂක ඇයෙ ේරහ, භහ දීතන 

ල්ධිඹ  අද එඹ ්රලසනඹෂක ඵ  ඳමක ේරහ, එභ ඳහය  ල්ිත 
කායගන්න ඵළරි තමකමකඹෂක උදහ ේරහ යෙේඵනහ.  

ගරු නිේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභනි, ල්ේලේේඹන්භ උභා 

භහර්ගඹ පිළිඵ අේප් ඳශහේමක වළභ ේකාේනෂකභ තුම   ඳමක 

වුණහ. ඒ ේඹෝජනහ වවහ ක්රිඹහමකභකා කාශ යුතුම නහ. ඒ 

පිළිඵ ඳහරිරිකා ගළ ලු භතුම න්න පුළුන්. එභ ගළ ලු අභ 

කායේගන එඹ කාස කිරීභ ළදගමක නහ. කාහලීන ඒ කා යුතුම 
කාශ යුතුමයි. ේරෝකාේේ වළභ ය කාභ ේභන් ගළ ලු ඇයෙ ේරහ 

යෙේඵනහ. ඒ ය  ආ ඒහ  ල්ඳුේ ේොඹහේගන යෙේඵනහ. ඒ 

හේ භ අේප් යේට්මක එභ ගළ ලු  ල්ඳුේ රඵහ ේදන්න දයන 

උමකහවඹන් ලෂකයෙභමක කාශ යුතුමඹ කිඹන එකාමක භතෂක කාශ යුතුම 

නහ.  

අද අඳ කාවුරුමක ඒ පිළිඵ ල්ේලේේඹන් කා ආඳනහ කාශ යුතුමයි. 

ේප්යහේදණිඹ නගයේේ යෙේඵන තදඵදඹ, පිළිභතරහ නගයේේ 
යෙේඵන තදඵදඹ, ේගි ඔඹ නගයේේ යෙේඵන තදඵදඹ, භවනුය 

නගයේේ, කාටුගසේතො  නගයේේ යෙේඵන තදඵදඹ කදිඹ 

භවනුය  යෙේඵන ල්ලහරතභ ්රලසන ේරයි අඳ දකින්ේන්. ඒ නිහ 

ේේ ගළ ලු ල්න්න අඳ වවහ ක්රිඹහමකභකා ල්ඹ යුතුමයි කිඹන එකා 

භභ භතෂක කායනහ.  

ගරු නිේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභනි, ේේ ේඹෝජනහ ේේ ගරු 
බහ ඉදිරිේේ තඵටුන්, ේභකී ගළ ලු ල්ී භ  කා යුතුම කායන 

විඹලු ේදනහ  සතුමයෙන්ත ේටුන්, ගරු ජනහධිඳයෙතුමභහේ මක, ගරු 

අග්රහභහතයතුමභහේ මක, ල්ේලේේඹන්භ භවහභහර්ග අභහතය භවනුය 

දිසත්රිෂකකාේේ අේප් නහඹකා ගරු රෂකසභන් කිරිඇ ආර 

භළයෙතුමභහේ මක වේඹෝගඹ භත භවනුය යෙේඵන ේභකී 

්රලසනර  ල්ඳුේ කාඩිනටුන් රඵහ ේදන්න පුළුන් ේේල් කිඹන 

ඵරහේඳොේයොමකතුම තඵටුන්, භවනුය ්රේද්ලහවි ජනතහේ  
විඹලු කා යුතුම ර්්රකාහයේඹන් හර්ථකා න්න කිඹහ ්රහර්ථනහ 

තඵටුන් භභ නයෙනහ. සතුමයෙයි.  

 
ගු නිමයනාය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ේඵොේවොභ සතුමයෙයි. The next speaker is the Hon. (Dr.) 

Jayampathy Wickramaratne. You can have two minutes 
before the lunch interval.  

 
ගු (ණචළර්ය) ායේඳති වික්රමර්තන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) ஜம்தற றக்த்ண) 

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 

Okay. I will formally second the Motion and I will 
speak after lunch.  

1545 1546 



ඳහර්ි ේේන්තුම 

ගු නිමයනාය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Or you can start now and continue after 1.30 p.m.  

[අ.බහ. 12.28] 
 

ගු (ණචළර්ය) ායේඳති වික්රමර්තන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) ஜம்தற றக்த்ண) 

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 

ගරු නිේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභනි, ගරු රකී ජඹර්ධන 
භන්ත්රීතුමභහ ඉදිරිඳමක කායන රද ේඹෝජනහ භභ ඉතහභ තුමටිනුයි 

සථිය කායන්ේන්.  

භවනුය දිසත්රිෂකකාේේ ඉඳදී, වළදුණු ළඩුණු ේකාේනකු 
වළටිඹ යි, ල්ේලේේඹන්භ භවනුය දිසත්රිෂකකාේේ භවනුය 

නගයේේ ළේන් එවහ ඳළමකේමක අේපිටිඹ, කාළ ර, ේරවුර කදි 
්රේද්ලර අවුරුදු 40ෂක ල්තය වීමක වූ ේකාේනකු වළටිඹ යි භභ 
කාතහ කායන්ේන්. ේභොකාද, ඒ ඳශහමකර ජනතහ  ඇයෙ  ව යෙේඵන 

අභහරුකාේ භභ ල්ේලේේඹන් දන්නහ නිහ. භවනුය නගයේේ 
අවුරුදු ගණනහෂක යෙසේේ ඳයෙන හවන තදඵදඹ අයෙල්ලහර 
්රලසනඹෂක ේර උග්ර ේරහ, භතුම ේරහ යෙේඵනහ. 2001 වි  2005 

දෂකහ න ේකාටි කාහරඹෂක ළ ේට්, ළ යවුේේ භහළිගහ ශන්න් 
ඹන ඳහය නළත ල්ිත කායන්න පුළුන් වුණහ. එභ නිහ ඒ 
කාහරේේ ඹේ වනඹෂක රළබුණහ.  

ගරු රකී ජඹර්ධන භන්ත්රීතුමභහ කිය භවනුය නගයේේ හයු 
දණඹ පිළිඵ කාහයණඹ ඉතහභ නිළරැදියි. අකාහඵනිකා යහඹන 
ල්දයහ පිළිඵ රාකාහේේ විටින ල්ේලේඥඹකු න භවහකහර්ඹ 
ඔි ර් ඉේ ආේඳරුභ දීර්ඝ කාහරඹෂක ේේ පිළිඵ ඳර්ේේණ කාය 

යෙේඵනහ.  
 

ගු නිමයනාය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! The Sitting is suspended till 1.30 p.m.            
 
රැවහවීම ඊ  අනුකල තළලකළලිකල අ්ත හිටුලන ිනන්, අ.භළ. 

1.30  නෆලත ඳල්තලන ී. 
அன்தடி அர்வு இகடறரத்ப்தட்டு,  தற.த. 1.30 றக்கு 

லண்டும் ஆம்தரறற்ர.     

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed. 
 

ගු නිමයනාය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne, you may 

continue with your speech. 
 

ගු (ණචළර්ය) ායේඳති වි්ක රමර්තන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) ஜம்தற றக்த்ண) 

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 

ගරු නිේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභනි, දිහ කවහයඹ වහ ගරු 
බහේේ ළඩ කා යුතුම තහකාහි කා නතය කායන ල්  භහ කිඹටුන් 
විටිේේ භවනුය නගයේේ යෙේඵන හවන තදඵදඹ ව එයින් 

ජනතහ  ඇයෙ ේරහ යෙේඵන කායදය පිළිඵමක, ඒ හේ භ 
භවනුය නගයේේ කාදහමක ේනොයෙබූ තයේ වූ හයු දණඹමක 
පිළිඵයි. ගරු රකී ජඹර්ධන භන්ත්රීතුමභහ කිඹපු ල්ධිඹ  භවනුය 

නගයඹ යෙේඵන්ේන් -ේකාොශම නගයඹ හේ  ේනොේයි- කාඳු 
ශ ආරකා භළදයි. එභ නිහ හයු දණඹ වුණහභ එභ හයු දස 
ගණන් එේවභභ යෙේඵනහ. භහ කාි න් කිඹපු භවහකහර්ඹ ඔි ර් 

ඉේ ආේඳරුභ භළයෙතුමභහ දීර්ඝ කාහරඹෂක යෙසේේ ේේ පිළිඵ 
ඳර්ේේණ කාය යෙේඵනහ.  

1998-1999න් ඳසේේ භහළිගහ අි න් දිේන තළන්ේනකුඹුය 

ඳහය වරහ යෙබුණු කාහරේේ ඳශමුඛ ඒ පිළිඵ ඳරීෂකණ කායරහ 

ේොඹහ ේගන යෙබුණහ, හයු දණඹ ේකාොතයේ උග්ර ේරහ 

යෙේඵනහද කිඹරහ. ඉන් ඳුව 2001 වි  2005 දෂකහ අවුරුදු වතයකා 

කාහරඹෂක තුමශ භහළිගහ අි න් යෙේඵන ඳහය ඇරිඹහ. ඒ ල්ධිඹ  
ඳහය ඇයරහ යෙබුණු කාහරේේ හයු දණඹ ේවො භ අඩු වුණහ. 

2005න් ඳුව නළතමක ඒ ඳහය ළුවහ  ඳසේේ අද න ල්  

භවනුය නගයේේ හයු දණඹ ඉතහභමකභ නයකා තමකමකඹකා  

ඳමක ේරහ යෙේඵනහ. එතුමභහේ  හර්තහ පුමක ඳමකර ඳශ ේරහ 

යෙේඵනහ; භහජ ේේ අඩල්ර ඳශ ේරහ යෙේඵනහ. හයු 

දණඹ පිළිඵ භවනුය නගයේේ යෙේඵන ඉතහභමකභ නයකා 

තමකමකඹ එතුමභහ එළිදයවු කායරහ යෙේඵනහ.  

ගරු නිේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභනි, ේේකා  ල්ඳුභෂක ේර 

භවනුය ජනතහ ඉදිරිඳමක කායපු එකා ේඹෝජනහෂක තභයි, ේේ 

ඳහය ේකාටි කාහරඹෂකමක -ද ආ කාහරේේමක- සීභහදීත හවන 
්රභහණඹකා , අඩුභ ලේඹන් ළවළ ආලු හවනර මක ඹන්න 

අරින්න කිඹන එකා. ඉසය භභ අවුරුදු 40ෂකභ වීමක වුේණ් 

භහළිගහ ේේ එවහ ඳළමකේමක කාළ ර, ේරවුර, අේපිටිඹ ඳහේර්යි. භභ 

එකා කාහරඹෂක අවුරුදු 20ෂක ල්තය වීමක වුණහ අේපිටිඹ එවහ 

ේකාශේර්. ඒ කිඹන්ේන්, ළේේ ේකාශේර්. ගරු නිේඹෝජය 

කාහයකා බහඳයෙතුමභනි, ඒ කාහරේේ ේද්  වදිේේ පිදීටි භේ  නීයෙඥ 

කාහර්ඹහරේේ වි  නුයේර පිදීටි භේ  ේගදය  හවනේඹන් 
ඹන්න ගිේේ ටුනිමකතුම 5යි; ළඩිභ වුේණොමක ටුනිමකතුම 10යි. 

ඉසේකාෝේ ආ ඇේයන ේරහ  ළඩිභ වුේණොමක ටුනිමකතුම 10ෂක ඹයි 

භේ  ේගදය  ඹන්න. නමුඛමක, දශදහ භහළිගහ ඉදිරිපි  යෙේඵන ඳහය 

ළහීභ ේවේතුමේකාො ේගන අද ෂක වන්ස ේවෝ රේේ වි  යතුම 

ේඵෝෂකකු  ඹහභ  ටුනිමකතුම 45ෂක ගත ේන අසථහ යෙේඵනහ. 

භවය ල්  ඳළඹෂක ඹනහ. භවය ල්  ඊ  ළඩි න අසථහ 
ඳයෙනහ, ල්ේලේේඹන්භ ඳහ ආ ඇේයන ේරහේේදී යෙේඵන 

තදඵදඹ ේවේතුමේකාො ේගන. ේේ පිළිඵ රින් ය ේනොේඹකුමක 

ේඹෝජනහ ඉදිරිඳමක වුණහ. එකා ේඹෝජනහෂක යෙබුණහ, ළ  උඩින් 

ේරොකු arch එකාෂක හේ  ඳහයෂක වදන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. ළේේ 

යෙේඵන අරාකාහයඹ  ඵරඳහන නිහ ුවෙහෂක අඹ ඒකා  ල්රුද්ධ 

වුණහ. ඒේෂක ඇමකතෂක යෙේඵනහ. ඒේකාන්භ ේේ ්රලසනඹ ල්ේයි 

කිඹරහ භභ දීතන්ේන් නළවළ. ත ේඹෝජනහෂක කහ, උඩමකත 
කාළරඹ අයිේනන් ඳහයෂක වදන්න. නමුඛමක, උඩමකත කාළරේේ 

යෙේඵන නජ ල්ල්ධමකඹ  ව එදී ඉන්න මකතුමන්  ඵරඳහයි 

කිඹරහ ඒ පිළිඵමක ්රලසන භතුම වුණහ. ේේ ල්ධිඹ  ේනොේඹකුමක 

ේඹෝජනහ ඉදිරිඳමක වුණහ.  

භභ ේභොේවොතකා මක කිඹන්ේන් නළවළ, දශදහ භහළිගහ 
ඉදිරිපි  ඳහය ල්ිත කිරීේභන් ඳභණෂක දළන් යෙේඵන ්රලසනඹ 

ල් ේනහ කිඹරහ. අද ්රලසනඹ ඉතහභමකභ ඵයඳතශයි. එභ ඳහය 

ල්ිත කිරීේභන් ඳභණෂක නේ ේේ ්රලසනඹ ල්න්න ඵළවළ. එභ 

නිහ තභයි දීර්ඝ කාහලීන ල්ඳුභෂක අලය න්ේන්. ඒ නිහ ේේ 

අලුමක ේඹෝජනහ පිළිඵ භභ තුමටු ේනහ. ගරු රෂකසභන් 
කිරිඇ ආර ඇභයෙතුමභහ ඒ ඳශහේමක ේකාේනෂක. අපි ේදේදනහභ ඒ 

කාහරේේ ේද්  වදිේේ අේප් නීයෙඥ කාහර්ඹහර ඳමකහේගන ගිඹහ. 

ඇභයෙතුමභහ  ඒ පිළිඵද අමක දළකීේ යෙේඵනහ. දළන් ේඹෝජනහෂක 

ඉදිරිඳමක කාය යෙේඵනහ, ුවදුුවේඳර ඉන් ඹටින් නුයේර 

දෂකහමක, ඉන් ඳුව නුයේර වි  තළන්ේනකුඹුය දෂකහමක උභා 

භහර්ගඹෂක වදන්න. එතළනදී භභ ල්සතය ේොඹහ ගමකතහ.  

එභ උභා භහර්ගඹ භහි ගහ ඹටින්මක, ළ ඹටින්මක ඹන්ේන් 
නළයෙ භ ආමකත ල්වහයඹ පිටුඳ යෙේඵන කාඳු ඹටින් ඹන ඵ ඒ 

පිළිඵ ල්සතය ේොඹද්දී භ  දළන ගන්න  රළබුණහ. එතේකාො  

ඳරියඹ පිළිඵ ඇයෙ ේන ්රලසන; තුමය කාහන්දු  වභ පිළිඵ ඇයෙ 
ේන ්රලසන අභ නහ. ේරෝකාේේ වළභ ය කාභ හේ  ල්ලහර 
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අපි දන්නහ. ඒ අනු ඹටුන්  ඳරියඹ පිළිඵ අලය ්රේේලේ  වේ 

දීත අඳ මක උභා භහර්ග තළනිඹ වළකියි. අපි දළෂකකාහ, උභහ ඔඹ 

විද්ධිඹ. උභහ ඔඹ විද්ධිඹ වුණහ කිඹරහ, වළභ තළනභ ඒ ල්ධිඹ  

ේන්ේන් නළවළ. උභහ ඔඹ කාහයණඹ පිළිඵ විද්ධිඹ වුේණ්, third 
grade contractor ේකාේනකු  බහය දීපු නිහයි.  අපි කාවුරුමක දළන් 

ඒ පිළිඵ දන්නහ. ඒ පිළිඵ ඇයෙ ේන්න  හකා්ඡඡහ කාය 

යෙේඵනහ. ේේ යහඳියෙඹ third grade contractor ේකාේනකු  

බහය දීරහ ේද්ලඳහරනඥයින් ේනොේඹකුමක හවි රඵහ ේගන, දළන් එදී 

ල්ඳහකා ල්ඳින්න  විදු ේරහ යෙේඵන්ේන් ඵණ්ඩහයේර ඳශහේමක 

හභහනය ජනතහ යි.  Norwegian ල්ේලේඥඹන් ඇල් ආරහ, ඒ 

පිළිඵ දළන් ඹේ ඹේ පිළිඹේ ේඹෝජනහ කායරහ යෙේඵනහ. ඒ 
හේ භ භවනුය වයවහ ඹන tunnel එකා වදනේකාො  අලය 

ල්ේලේඥඹන්ේ  උඳේදස ගන්න පුළුන්; ගන්නහ  ළකාඹෂක 

නළවළ. භභ මුඛි න් දීතහේගන දීටිේේ ුවදුුවේඳර ේනොේයි, කිාසවු්ඩ 

ල්දයහර ඹමක එවහ යෙේඵන ේර් ආ ඳහේර් වන්දිඹ මක එවහ ඉන් 

ඳ න් ගන්නහ නේ ේවොයි කිඹරහ. භ  දළන් කයාචි වුණහ, ල්ඹදභ 

නිහ තමක ේභවහයින් එභ tunnel එකා ඳ  න් ගන්න වදනහ 
කිඹරහ. 

ඇමකත ලේඹන්භ ල්ි ඹේ ේගොඳ ආර භහේමක භවහධිකායණ 

ාකීර්ණඹ වරිේඹන්භ ඳ න් ගන්න පුළුන් නේ ේවොයි. ේකාේේ 
ේතමක ේභඹ ේවො  ේඹෝජනහෂක. නගයඹ භළදින් ඹන්ේන් නළයෙ 
අේපිටිඹ, තරහතුමඔඹ, කාන්ද වන්දිඹ ඳළමකේතන් වඟුයන්ේකාත-

නුයඑළිඹ ඳළමකත  ඹන ජනතහ  ේභෝ ර් යථි න් ඒ ඳහේර් 
ඹන්න පුළුන්. ඒ හේ භ ඒ ඳහේයන් ේත ආේදනිේඹන්, ඵදු ආර 
ඳළමකත  ඹන්න පුළුන්. එභ නිහ එඹ ේවො ේඹෝජනහෂක. එඹ 

ඉතහභමක ඉෂකභනින් ඳ න් ගන්න පුළුන් ේයි කිඹරහ භභ ල්ලසහ 
කායනහ.  

ඊශෙ , දළන් නුය ේට්භ භවය ඳහය ආ දියුණු කාය ේගන 
ඹනහ. ේඵොේවොභ තුමටුයි, දකින්න. භවනුය වි  කාටුගසේතො  

දෂකහ භවහ භහර්ගඹ පුළු ආ කායේගන ඹනහ. ඒ හේ භ ේ ආළ ආර 
වි  උඩමකත කාළේශේ අයිේනන් අරුප්ඳර  ඹන භවහ භහර්ගඹ පුළු ආ 
කාය ේගන ඹනහ.  භවහභහර්ග ඇභයෙතුමභහමක ේේ බහේේ ඉන්න 

ේරහේේ භභ එකා කාහයණඹෂක වන් කායන්න ඕනෆ. ඒ තභයි, 
පිළිභතරහේේ යෙේඵන හවන තදඵදඹ. ගරු නිේඹෝජය කාහයකා 
බහඳයෙතුමභනි, ගරු අභහතයතුමභනි, භවය ේරහ  භ  

කාඩුගන්නහේේ ඉන් නුය  ඹන්න ඳළඹෂක ගතනහ. ඒ, 
ල්ේලේේඹන්භ පිළිභතරහ ඳළමකේමක, කිරිඵමකකුඹුය ඳළමකේමක විදුන 
හවන තදඵදඹ නිහයි. ේේ වහ ේභොකාෂක වරි ල්කා ආඳ ක්රභඹෂක 

ේවොඹන්න  ඕනෆ. පිළිභතරහ නගයඹ  ශෙ යෙේඵන ඔේඹන්, 
ගියහගභ ඳළමකේතන් ඹන්න  bypass එකාෂක වදන්න පුළුන් නේ 
ේවොයි කිඹරහ භභ දීතනහ. එේවභ නළමකනේ, අනිෂක ඳළමකේතන්, 
ේඵෝඹගේන් ඳළමකේතන් bypass එකාෂක වදන්න පුළුන්. 

කාඩුගන්නහේන් ඹන්ේන් ේකාොේවොභද කිඹරහ භභ දන්ේන් නළවළ. 
ේේ හේ  ක්රභ ේවොඹහ ගන්න ඕනෆ. ේේ ්රලසනඹ ේකාොශම- 
භවනුය භහර්ගේේ  සථහන ගණනහකා ල්රහ යෙේඵනහ අපි 

දළෂකකාහ. භහනළ ආර bypass එකා වළදීේභන් ල්ලහර ේේඹෂක වුණහ.  
ඒකා ෂවුවි ඇභයෙතුමභහ ඉන්න කාහරේේ ඉසඨ කාශහ. ඒේකාන් ල්ලහර 
ේේඹෂක වුණහ; හවන තදඵදඹ අඩු වුණහ. කාෆග ආේ ආ bypass එකා 

වදහ ගන්න අවුරුදු 10ෂක ල්තය ගිඹහ.  

අහන ලේඹන් ඒකාමක කාය ගන්න පුළුන් වුණහ. ඒ හේ භ 
පිළිභතරහ නගයේේ ව ල් ේලේේඹන්භ ගේේඳොශ ඳහේර් අේනෂක 

ඳළමකේතන් ේගි ඔඹ නගයේේ bypass එකා වදරහ වරි හවන 
තදඵදඹ අඩු කායන්න පුළුන් නේ ේවොයි. ේභොකාද, කාඩුගන්නහේේ  
ඉන් භවනුය  ඉසය නේ ටුනිමකතුම 20න් 25න් ගිඹහ. දළන් 

ඳළඹෂක, ඳළඹ එකාවභහයෂක ඹනහ කිඹන එකා ඇමකතලේඹන්භ භවහ 
අඳයහධඹෂක.  

ගු මන්ත්රීලරමය්ක 
(ரண்தைறகு உரப்தறணர் எருர்) 

(An Hon. Member) 
කිරිඇ ආර ඇභයෙතුමභහ භවහ භහර්ග ඇභයෙතුමභහ වුණහ  ඳුව ද 

එේවභ වුේණ්? 

 
ගු (ණචළර්ය) ායේඳති වික්රමර්තන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) ஜம்தற றக்த்ண) 

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
නළවළ. එතළන ේවේතුමෂක යෙේඵනහ. ල්ලහර traffic එකාෂක 

යෙේඵනහ. කාවුරුමක නිහ ේනොේයි. එතළන ල්ලහර traffic එකාෂක 
යෙේඵනහ. ඒකා අපි පිළිගන්න  ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීභෂක] ඒ ඳශහේමක 
ේකාේනෂක වළටිඹ  එතුමභහ  ඒ ්රලසනඹ ල්ී භ  ේරොකු උනන්දුෂක 

යෙේඵන ඵ භභ දන්නහ. ේභොකාද, භභ එතුමභහමක භෙ හකා්ඡඡහ 
කායරහ යෙේඵනහ භවනුය ව අ  traffic ්රලසනඹ පිළිඵ.  ඒ 
නිහ භභ දීතන්ේන් ඒකා ල්න්න පුළුන් ේයි. ඒ පිළිඵ ඹේ 

්රහේඹෝගිකා ළඩ පිළිේශෂක වුභනහයි. එේවභ නළතුම ඳළඹෂක 
එකාවභහයෂක කාඩුගන්නහේේ ඉන් නුය  ඹනහ කිඹන එකා 
අඳයහධඹෂක. ඒ හේ භයි ේගි ඔඹ ඳළමකේතමක. 

ේේ ්රලසනර මක ල්ඳුභෂක රඵහ ේදන්න පුළුන් ේයි කිඹහ භහ 
ල්ලසහ කායනහ. ේභභ කාහයණඹ ඳහර්ි ේේන්තුමේේදී භතුම කිරීභ  
අසථහෂක රඵහදීභ ගළන ගරු රකී ජඹර්ධන භන්ත්රීතුමභහ  ඉතහභ  

සතුමයෙන්ත නහ.   

 
ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන ී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
[අ.බහ. 1.40] 

 
ගු ණනන්ද අලු්තගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கரக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ගරු නිේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභනි, ගරු රකී ජඹර්ධන 

භන්ත්රීතුමභහ ඉතහ ළදගමක ේඹෝජනහෂක ේේ ගරු බහ  ඉදිරිඳමක 
කාය යෙේඵනහ. ල්ේලේේඹන්භ භවනුය නගයඹ ව කශ්රිත නගය 
තුමශ ඳයෙන තදඵදඹ ඉමක කිරීභ වහ ල්කා ආඳ භහර්ග ව 

ේනොේඹකුමක ේඹෝජනහ කාය ඇතමක, තභමක සථියහය ල්ඳුභෂක 
ේනොරළබුණු අසථහකා ේභතුමභහ ේේ ේඹෝජනහ ේගන ඒභ ගළන 
භහ තුමටු නහ.  ල්ල්ධ ඳශහමක නිේඹෝජනඹ කායන භන්ත්රීරුන් ේේ 
ේඵන්ධේඹන් අදවස දළෂකවූ අතය, භ මක අසථහ රඵහදීභ ගළන 

ගරු නිේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභහ  සතුමයෙන්ත නහ.  

අද උේද් ේේ ගරු බහ  ගරු අග්රහභහතයතුමභහ කායන රද 
ල්ේලේ ්රකාහලඹ  අනු, භවනුය නගයඹ, කාෆග ආර නගයඹ ව 

යකාහේඳොශ නගයඹ කදී නගය තුමශ ඳයෙන තදඵදඹ අඩු කිරීභ 
වහ අධිේේගී භහර්ගඹෂක සථහඳනඹ කායන්න  උමකහව කායන ඵ 
අඳ  ේඵොේවොභ ඳළවළදිි  ේනහ. එදී ලිි කා ළඩ කා යුතුම අන් 

කායටුන්, අදිඹය තුමනෂක ඹ ේමක ේේ අධිේේගී භහර්ගේේ ළඩ අන් 
කිරීභ  ගරු අග්රහභහතයතුමභහමක, ඒ හේ භ භවහභහර්ග අභහතය ගරු 
රෂකසභන් කිරිඇ ආර භළයෙතුමභහමක දළඩි උමකහවඹකා ේඹදන ඵ අපි 

දන්නහ.  ේේ ේඹෝජනහ  අභතය භහ ේඹෝජනහ කායනහ, 
ේප්යහේදණිඹ, පිළිභතරහ, කාඩුගන්නහ, භහනළ ආර,  කාෆග ආර 
නගයර ේේ යෙේඹන තදඵදඹ විඹඹ  25න් අඩු කිරීභ වහ තමක 

ල්කා ආඳ භහර්ග ඇයෙ කාශ යුතුමයි කිඹහ.  

ේේ න ල්  ගරු කිරිඇ ආර අභහතයතුමභහේ  භෙේඳන් වභ 
ඹ ේමක උඩුළ ආර අුවපිනිඇ ආර වයවහ අයණහඹකින් භහනළ ආර  
ේගොස ේදඵමකගභ අරඳරහර වයවහ කාෆග ආර නගයේඹනුමක 
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ඳහර්ි ේේන්තුම 

කිේරෝමී යඹෂක එවහ ඳළමකත  ඹන්න පුළුන්  ල්කා ආඳ භහර්ගඹෂක 
ඉදිකායටුන් ඳයෙනහ. නහරපිටිේේ ේකාේනකු , ගිනිගමකේවේේන් 
ේකාේනකු , නුයඑළිේේ ේකාේනකු , වළ න් ්රේද්ලේේ 

ේකාේනකු  කිේරෝමී ර් 27ෂක ල්තය අඩුේන් කාෆග ආර නගයඹ  
ශෙහ ේරහ ේකාොශම  එන්න පුළුන් ල්කා ආඳ භහර්ගඹෂක දළන  
ඉදිේටුන් ඳයෙනහ. ඒ හේ භ, ගෙ ඉවශ ේකාෝයේශේ කුරුඳුමකත 

්රහේද්ය ඹ ේ ආකාේ කාහර්ඹහරඹ වයවහ භහතුමේඳොශ ළර යජභවහ 
ල්වහයඹ වයවහ අයණහඹකා  එන්න පුළුන් භහර්ගඹෂක දළන  කාස 
ේටුන් ඳයෙනහ. අේප් යජඹ ඹ ේමක භවහභහර්ග අභහතයහාලඹ ගරු 

කිරිඇ ආර අභහතයතුමභහ  රළ යේේ ්රයෙපරඹෂක වළටිඹ  තභයි ේේ 
විඹ ආර විද්ධ ේන්ේන්. එතුමභහ ේඵොේවොභ වුභනහේන් ේේ 
කා යුමකත  දහඹකාමකඹ ේදනහ. වළභ අසථහේේදීභ අපි කායන 

ේඹෝජනහර  කාන්ේදටුන් ේඵොේවොභ ඳළවළදීේභන් එතුමභහ ඒ 
කා යුතුම විද්ධ කායන ඵ අපි ්රකාහල කාශ යුතුම යෙේඵනහ.  අද 
නහරපිටිේේ ේකාේනකු  ඳවුවේන් ේකාොශම එන්න පුළුන් 
ල්ධිඹ  යඹුෂකපිටිඹ, නහගසතළන්න වයවහ ඹටිඹන්ේතො   එන 

භහර්ගඹ ත භහ ේදකා තුමනෂක ඹනේකාො  කාහඳට් අතුමයහ අන් 
කායනහ. ඒ හේ භ, අපි ේව  ඳ න් ගන්නහ, ේදොේශොසඵහේ  
වි  ඹටිඹන්ේතො  වයවහ ේකාොශම භහර්ගේේ ඉයෙරි ේකාො ේේ ළඩ. 

ඒ භහර්ගේේ ේඵෝකුකු ටිකා දහරහ, ඳහරේ වදරහ  කාහඳට් ඇයෙරීභ 
වහ න ලිි කා ළඩකා යුතුම ේව  කයේබ කිරීභ  
ඵරහේඳොේයොමකතුම නහ.  භවහභහර්ග අභහතයහාලඹ භන්න්, 

ල්ේලේේඹන්භ ගරු කිරිඇ ආර අභහතයතුමභහේ  භෙේඳන් වභ 
ඹ ේමක ේේ ල්කා ආඳ භහර්ග කාස කිරීභ තුමළින් පිළිභතරහ, 
කාඩුගන්නහ, භහනළ ආර, කාෆග ආර වයවහ එන හවන විඹ ආර  

ේේ අලුයෙන් ඉදි කායන භහර්ග වයවහ ේකාොශම  ශෙහ  වේේ වළකිඹහ 
ඳයෙනහ. ඒ නිහ කිේරෝමී ය 20කා, 25කා දුය ්රභහණඹෂක අඩු 
ේනහ හේ භ, ගභන් කිරීේේදී ගතන කාහරඹමක ඉයෙරි ේනහ.  

ල්ේලේේඹන්භ ගරු අග්රහභහතයතුමභහ කායන රද ඒ හකා්ඡඡහ  
අනු, එතුමභහේ  භෙේඳන් වභ ඹ ේමක භවනුය නගයේේ  
කාර්භහන්තපුයඹෂක කයේබ කිරීභ,  ඳළයණි ඵන්ධනහගහය මිටුඹ න 
නිර්භහණ කා යුමකතකා  ේඹොදහ ගළනීභ කදී ල්ේලේෂිත වූ කාරුණු 
යහශිඹෂක කයේබ ේටුන් ඳයෙනහ. 

ඒ හේ භ ේඳෞයහණිකා ටිනහකාභෂක ඇයෙ භවනුය නගයඹ න 
නගයඹෂක වළටිඹ  නිර්භහණඹ කිරීභ විදු කායනහ. ල්ේලේේඹන්භ 
අග නගයඹ  ඳුව යෙේඵන ්රධහන නගයඹ තභයි භවනුය නගයඹ. 
ඒ නිහ භවනුය නගයඹ ව ඒ කශ්රිත ්රේද්ල ාර්ධනඹ කිරීභ 
වහ යජඹ ගන්නහ වූ උමකහවඹ අඳ ඉතහ අගඹ ේකාො  රකාන්න 
ඕනෆ.  

2020 ය නේකාො  භවනුය නගයේේ යෙේඵන හවන 
තදඵදඹ ල්තයෂක ේනොේයි, අනිකුමක අඩු ඳහඩුකාේ විඹ ආරමක කාස 
කායන්න අඳ ඵරහේඳොේයොමකතුම නහ. භවනුය නගයඹ ඉතහ 
අරාකාහය නගයඹෂක වළටිඹ  නිර්භහණඹ කායන අතයතුමය ඒ නගයේේ 
ඓයෙවහවිකා ඳුව බිභද කයෂකහ කිරීභ වහ ළරළුවේ කාස කාය 
යෙේඵනහ.  

ගරු රකී ජඹර්ධන භන්ත්රීතුමභහ ල්වින් ේගන එන රද ඉතහ 
ළදගමක වූ ේඹෝජනහ ේඵන්ධේඹන් අදවස දළෂක වභ  අසථහ 
රඵහ දීභ පිළිඵ ඔඵතුමභහ  සතුමයෙන්ත ේටුන් භහ නිවඬ නහ, 
ගරු නිේඹෝජය කාහයකා බහඳයෙතුමභනි. 

 
ගු නිමයනාය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

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

ගු ්කහමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

We accept that. 
 

ප්රහනය විමවන ිනන්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගු නිමයනාය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Motion No.169/'16  to be moved by the Hon. S.M. 

Marikkar. -[Pause.] Not here. Then, the next Motion, 

P.183/'16 to be moved by the Hon. Abdullah Mahrooff.  
 

 

රැකියළ ්ක දශය්ක බළීමේ ලයළඳතතිමයහිී 
උතුු ශළ නෆමෙනහිර ඳෂළ්තල තුණ තුණියන් 

වශළ ප්රමුඛතළලය බළ ීම 

எரு றல்லின் ரகனரய்ப்தைக் கருத்றட்டத்க 

அதொல்தடுத்தும்ரதரது டக்கு ற்ரம் கறக்கு 

ரகரங்கபறன் இகபஞர்களுக்கு தொன்தரறக 

அபறத்ல் 
PRIORITY TO BE GIVEN TO THE YOUTH IN THE NORTHERN 

AND THE EASTERN PROVINCES WHEN THE 

IMPLEMENTATION OF ONE MILLION EMPLOYMENTS 

PROJECT 
 

[தற.த. 1.47] 

 

ගු අේදුල්ළශහ මශහරූසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு அப்துல்னர ஹ்ரூப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
தகௌ குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கரப, ரன் 

தறன்ரும் தறரகக தொன்தரறகறன்ரநன்:  

 “எரு றல்லின் ரகனரய்ப்தைக் கருத்றட்டத்க 
அதொல்தடுத்தும்ரதரது டக்கு ற்ரம் கறக்கு ரகரங்கபறல் 
ரளம் தொப்தத்கந்து தரடக்கம் ரற்தத்கந்து றற்கு 
இகடப்தட்ட இகபஞர்களுக்கு தொன்தரறக அபறக்கப்தட 
ரண்டும் ணவும், ஆம்த, இண்டரம் றகன ற்ரம் சறரஷ்ட 
இண்டரம் றகன ட்டங்கபறல் தரடசரகனக றட்டு றனகற 
ற்ரம் க.ததர.. (சர/) ககககளுடன் இருதது ருடங்களுக்கு 
ரனரக தரடசரகனகபறல் தரண்டர் ஆசறரறர்கபரக 
ரகனக்கர்த்ப்தட்டுள்ரபரரறன் உர்கல்றத் கககககபப் 
தரறசலலிக்கரது றந் அந்ஸ்க ங்குற்குத் ரகரண 
டடிக்ககககப டுப்தற்கும் இப்தரரளுன்நம் தறரரறக் 
கறன்நது.” 
 

ගු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் ரரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌ குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கரப, ரன் 

இப்தறரகக ஆரரறக்கறன்ரநன்.  
 

ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන ී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 

ගු අේදුල්ළශහ මශහරූසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு அப்துல்னர யரூப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
இந்ப் தறரக ன்ணரல் சர்ப்தறக்கப்தட்டு 1½ 

ருடங்களுக்குப் தறநகு இன்ர இந் சகதறரன தொன்தணடுக் 

கப்தடுகறநது. ப்தடிரறதம் இது இன்ர டுக்கப் 

1551 1552 

[ගරු කනන්ද අලුමකගභේ  භවතහ] 
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தட்டிருப்தது குநறத்துச் சந்ரரசகடகறன்ரநன். 2018ஆம் 

ஆண்டுக்கரண வு-தசனவுத் றட்ட தொன்தரறவு தரடர்தரக 

கரகன 10.00 றறலிருந்து 2.00 றக தகௌ றற 

அகச்சர் ங்கப சவீ அர்களுகட கனகறரன 

கடததற்ந, தகௌ தற ந்றரற அர்கள் கனந்து 

தகரண்ட  றகழ்ச்சறத்றட்டத்றரன ரன்  றருரகரகன 

ரட்டம் சம்தந்ரண ணது தொன்தரறவுககபச் 

சர்ப்தறத்ரன்.  

இன்ர ல்னரட்சற அசரங்கம் ஆட்சறக்கு ந்து 2 

ருடங்கள் தர்த்றகடந் றகனறரன இண்டு இனட்சம் 

ரகனரய்ப்தைகள் ங்கப்தட்டிருப்தரகக் கூநப்தடு 

கறன்நது. அப்தடிரறன், குகநந்தட்சம் றருரகரகன 

ரட்டத்றரன 10,000 இகபஞர்கபரது ரகனரய்ப்தைப் 

ததற்நறருக்க ரண்டும். ஆணரல், அப்தடி இல்கன. ணர, 

இந் றடத்றல் ங்கு ர டந்றருக்கறன்நது ன்ர 

சறந்றக்க ரண்டும். ன்கணப் ததரரத்கறரன கடந் 20 

ருடங்கபரக இந்ப் தரரளுன்நத்றல் து ரட்டத்றன் 

இகபஞர்களுகட ரகனரய்ப்தைத் தரடர்தரக ரன் ரதசற 

ருகறன்ரநன்.   

றருரகரகன ரட்டம் ஏர் அகற தறரசரகும். 

இது 82 கறரனரலற்நர் கடல் தறரசத்கக் தகரண்டுள்பரல் 

உல்னரசப் தறரத்துகநக்குப் தன்தடுத்க்கூடி எரு 

தறரசரக இருக்கறன்நது. 2,500 சது கறரனரலற்நர் 

தப்தபவுள்ப றருரகரகன ரட்டத்றரன 13 

உள்ளூரட்சற ன்நங்கள் உள்பண. அறல் து கறண்றர 

க சகத தரரண 9 சது கறரனரலற்நர் தப்தபகர 

தகரண்டிருக்கறன்நது. அது  கறட்டத்ட்ட 51,000 க்கள் 

ரழ்கறன்ந எரு தறரசரக இருக்கறன்நது . ஆணரல், 

இன்ணதொம் அங்கு லள்குடிரற்நம் தசய்தொடிர சூழ்றகன 

உள்பது. 2003ஆம் ஆண்டு க அதறறருத்ற அகச்சரக 

இருந் ர்யூம் ஹ்ரூப் அர்கபறணரல், க அதறறருத்றத் 

றட்டத்றன்கலழ் அதறறருத்ற தசய்ப்தடதன்ர கறண்றர 

தறரச சகதத்ம் உள்ரங்கப்தட்டது. இந்றகனறல், Mega 

City Programme க்குக்கலழ் அதறறருத்றக்கரக தட்டிணதொம் 

சூலும் தறரசம் சறங்கப்தர் ரட்டிடம் எப்தகடக்கப் 

தட்டிருப்தரகத் தரறருகறன்நது. அன்ர அவ்ரர 

கறண்றர City Plan க்கரக உள்ரங்கப்தட்டக ரண்தைறகு 

தற அகச்சர் அர்களும் தகரள்ககபறல் ற்ரக் 

தகரண்டன் கரரக, இன்ர கடததற்ந கூட்டத்றல் 

கூநப்தட்டரர கறண்றர City Planக்குக் கலழ் தரனங்கள், 

தரககள் ரதரன்நக ட்டுல்ன, கறண்றர 

கட்கடரநறலிருந்து ஈச்சந்லவுக 4.5 கறரனரலற்நர் 

லபதொகட எரு lagoon அகப்தட்டு, அன் இரு ருங்கறலும் 

46 கறரனரலற்நரறல் ரன்கு தரககளும் 47 கறரனரலற்நரறல் 

உள்வீறகளும் 88 கறரனரலற்நறல் உள்பகக் carpet வீறகளும் 

அககறன்நரதரது, அந்க் ககரரப் தகுறகபறல் ரழ்கறன்ந 

க்கள் ரலும் 50 ருடங்களுக்கு தபறறடங்களுக்குச் 

தசன்ர குடிரநரல் அங்ரகர இருப்தற்கு ரய்ப்தை 

ற்தடும்.  

து கறண்றர க சகத 17 கறர ரசகர் 

தறரறவுககபத்ம் கறண்றர தறரச சகத 14 கறர ரசகர் 

தறரறவுககபத்ம் தகரண்டிருக்கறன்நது. அறல் ற்ரதரது தறரச 

சகதறன் ல்கனக்குள் கரப்தடும் உப்தரர GS Division 

கறண்றர க சகதத்டன் இகப்தன்தோனம் அந் க்கள் 

ங்கபது றசரம் ற்ரம் கரல்கட பர்ப்கத அதறறருத்ற 

தசய்ற்கு ரய்ப்தை ற்தடும். அரரத்றல், தகரக்கறபரய், 

ரரர தரடக்கம் ததரத்துறல் கரண ககரரப் 

தறரசங்கபறல் றகவும் கர்ச்சறகரண எரு தறரசரக 

இன்ர ங்களுகட கறண்றர க சகதறன் தொகப்தகுற 

கரப்தடுகறன்நது. ணர, து கறண்றர க சகதப் 

தகுறக அதறறருத்ற தசய்ன்தோனம் அங்கு இற்ககரக 

அகந்றருக்கறன்ந துகநதொகத்றன் Ashraff Jettyறதெடரக 

தன்கறக்கரசறரறலுள்ப ஜப்தரன், தன்தகரரறர ரதரன்ந 

ரடுகளுக்கு கடற்தறரங்ககப ரற்தகரள்ப தொடித்ம். 

இன்தோனம் சுற்ரனரப் தறகபறன் ருககக அறகரறத்து, 

அறகபவு அந்றச்தசனரறக ஈட்டதொடித்ம். அது 

ட்டுல்ன, அங்கு தறரறத்ரணறர் ஆட்சறக் கரனத்றல் 

அகக்கப்தட்ட 99 ண்தய் ரங்கறகள் இருக்கறன்நண. 

இதுதற்நற ரங்கள் இங்கு தனதொகந ரதசறறருக்கறன்ரநரம். 

சதைகஸ்கந்கறல் இருப்தது ரதரன்ர அங்கு ண்தய்ச் 

சுத்றகரறப்தை றகனதரன்கந அகத்து, அங்குள்ப 

ண்தய்த் ரங்கறககபப் தரறப்தன்தோனம் தல்னரறக் 

கக்கரண இகபஞர்களுக்கு ரகனரய்ப்தைக்ககப ங்க 

தொடித்ம். 

2002ஆம் ஆண்டு தொன்ணரள் ககத்தரறல் அகச்சர் 

ரதரதகரல்னரக அர்கள் அந்ப் தறரசத்றரன "த்க க்" 

ன்ந ததரறல் எரு றகழ்ச்சறத்றட்டத்க ஆம்தறத்து, அன்கலழ் 

இகபஞர்களுக்கு ரகனரய்ப்கத ங்கக்கூடி தரறற் 

ரதட்கடககப அகப்தற்கு தொற்சறத்ரர். அற்கரக 

ரங்கள் கப்தற்ரகநறல் 5,000 க்கருக்கும் ரற்தட்ட 

கரறககப எதுக்கறக்தகரடுத்ரரம். இன்ர தகௌ 

அகச்சர் நறமரத் தறத்லன் அர்கள் உப்தரர, தகங்ககப் 

தறரசத்றல் 25 சது கறரனரலற்நரறல் எரு தரறற் 

ரதட்கடக அகப்தற்கு தொற்சறக்கறன்நரர். அற்கு 

2018ஆம் ஆண்டுக்கரண றற எதுக்கலட்டின்ரதரது தொன்தரறக 

ங்கப்தடரண்டும். 

கறண்றர City Plan க்குள் tourism ட்டுல்ன, அச 

றரணங்கள், சறரதரறற்ரதட்கடகள், குடிறருப்தை சறகள், 

தரககள் உட்தட அகணத்து றடங்களும் உள்படங்கு 

கறன்நண. இற்கரக றர்ருகறன்ந 2018ஆம் ஆண்டுக்கரண 

Budgetஇரன 500 தறல்லின் ரூதரக அரது, 3.75 

தறல்லின் த்.ஸ் தடரனர்ககப எதுக்கறத்ரண்டும் ன்ர 

ரன் தகௌ தற அகச்சர் அர்கபறடதொம் தகௌ றற 

அகச்சர் அர்கபறடதொம் ரண்டிறருக்கறன்ரநன். இந் 

ரகனத்றட்டம் தர்த்றகடந்ரல், கறக்கு ரகரத்றற்கு 

றஜம் தசய்கறன்ந உல்னரசப் தறகள் கறண்றர 

தறரசத்றல் அகப்தடறருக்கறன்ந lagoon ஊடரகப் 

தறக்கறன்நரதரது, ரகபர தறரசத்றல் தறப்தது 

ரதரன்ந ஏர் உர்கப் ததரரர்கள். அந்ககறல், 

இனங்ககறல் இருக்கறன்ந சுற்ரனரப் தறகளுக்கு றகவும் 

கர்ச்சறகரண எரு தறரசரக து கறண்றர தறரசம் 

இருக்கும். இன்தோனம் அகணத்து க்களுக்கும் ங்களுகட 

ரகககபப் தர்த்றதசய்துதகரள்ற்கும் அர்களுகட 

லள்குடிரற்நங்ககப ரற்தகரள்ற்கும் ங்கபது 

ததரருபரரத்க அதறறருத்ற தசய்ற்கும் ரய்ப்தை 

ற்தடும். ணர, கறண்றர கசகதக Mega City 

Planக்குள் - தைற கரக்கல் றட்டத்றற்குள் உள்ரங்க 

ரண்டும். இதுதற்நற ரன்  றற அகச்சர் அர்கபறடம் 

தகரடுத் தொன்தரறக யன்சரட் தறவுக்கரக இங்ரக 

*சர்ப்தறக்கறன்ரநன். 

அரரதரன்ர, 10 இனட்சம் ரகனரய்ப்தைக் 

கருத்றட்டத்றற்குள் றருரகரகன ரட்டத்றலுள்ப 

இகபஞர்கள் ட்டுல்ன, டக்கு, கறக்கறலுள்ப 

இகபஞர்களும் உள்ரங்கப்தடரண்டும். 30 ருடகரன 

த்த்த்றன் கரரக ட ரகரத்றலிருந்து கறக்கு 

ரகரம் கத்ள்ப சகன ரட்டங்கபறலுதொள்ப 

1553 1554 

————————— 
*  පවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ි ේේන්තුම 

இகபஞர்கள் றக்றத்ற்ந றகனறரனர இருக்கறன்நரர்கள். 

ணரரன் இந் 10 இனட்சம் ரகனரய்ப்தைக்ககப 

ங்குகறன்நரதரது, டக்கு, கறக்கு இகபஞர்களுக்கு 

தொன்தரறக ங்கரண்டுதன்ந எரு தறரகக ரன் 

தொன்கத்றருக்கறன்ரநன். தத்து இனட்சம் ரகனரய்ப்தைத் 

றட்டத்றன்கலழ், அங்கு சறர ககத்தரறல் ரதட்கடகள் ற்ரம் 

தரறல் ரதட்கடகள் உருரக்கப்தட ரண்டும். அங்கு 

அற்கரண பங்கள் இருக்கறன்நண. 2018ஆம் ஆண்டுக்கரண 

Budget இரன அற்கரண தொன்தரறக தகரடுக்கப்தட 

ரண்டும்.  

அது ட்டுல்ன, த்த் கரனத்றல் ந்ரரர் ஆசறரறரும் 

அந்ப் தறரசத்றலிருந் தரடசரகனகளுக்குப் தடிப்தறப்தற்கு 

றல்கன ன்தது உங்களுக்குத் தரறத்ம். இணரல், 

அங்குள்ப இகபஞர், த்றகள் ரங்கள் ததற்ந க.ததர.. 

சரர ச் சறத்றத்டரண தரடசரகனகபறல் கற்தறத்ல் 

டடிக்ககறல் ஈடுதட்டரர்கள். ணறதம், அர்களுக்குக் 

தகரடுப்தணவு ங்கப்தடறல்கன. அர்கள் volunteer 

ஆகர ரகனதசய்ரர்கள். இன்ர து அசரங்கத்றணரல் 

445 volunteer களுக்கு றருரகரகனறலும், 1,000 ரதருக்கு 

டக்கறலும் ரகனரய்ப்தை ங்குற்கு அதற 

ங்கப்தட்டிருந்தும்கூட, இண றகறரசரம் ரதப்தட 

ரண்டும் ன்ந ரலறறல் அது கட தசய்ப்தட்டிருக்கறன்நது . 

அர்கள் றழ்தரறப் தரடசரகனகபறரனரன் volunteer 

கபரக ரகன தசய்ரர்கள். அங்கு ரகனற்நர்களுக்கு 

அந்ப் தரடசரகனகபறரன ரகன ங்குற்கரண Cabinet 

approval கறகடத்தும் அது ங்கப்தடறல்கன. அரது  

றருரகரகனறல் 445 ஆசறரறர் றணங்களும் 1,000 

டதைன ஆசறரறர் றணங்களும் இன்ணதொம் ங்கப்தடரல் 

ரறக்கப் தடுகறன்நண.   

Mega City Plan சம்தந்ரக ன்ணரல் சர்ப்தறக்கப்தட்ட 

றடத்க, இந்ப் தரரளுன்நத்றன் ஊடரக ரண்தைறகு 

தற அகச்சர் அர்களுக்கும் தகப றறகச்சர் 

அர்களுக்கும் த்றகப்தரரடு, இன்தணரரு றடத்கத்ம் 

குநறப்தறட றரும்தைகறன்ரநன். அரது, Mahaweli Project இரன 

களுகங்ககத் றட்டத்கப் தப்தடுத்துதெடரக 

கறண்றர, குங்குதரஞ்சரன் தகுறகபறல் 12 ஆறம் க்கர் 

றனப்தப்தை லர்ப்தரசணத்கப் ததநதொடித்ம். அன்தோனம் 

அங்கும் றசரறகளுக்கரண ரகனரய்ப்தை அறகரறக்கும். 

இந் றடங்கள் அகணத்துக்கும் தொன்தரறக ங்கற 

றருரகரகன ரட்டத்றதகட தறதணரரு DS Division 

கபறலும் எவ்தரரு ரகனத்றட்டத்கத்ம் அறகரறக்கறன்ந 

ரதரது அம்ரட்டம் ன்ககடத்ம். 

து றருரகரகன  ரட்டம் கடந் கரனங்கபறரன, 

30 ருடங்கள் ட்டுல்ன, 50 ருடங்கபரக - 5 

சரப்ங்கபரக, ரகனரய்ப்தை றடங்கபறலும் அதறறருத்ற 

றடங்கபறலும் றகவும் தைநக்கறக்கப்தட்ட றகனறரன 

இருக்கறன்நது. இந் ககறல், ணது இந்ப் தறரக 

தோனரக, து அசரங்கம், ரகு ஜணரறதற அர்கள், 

தகப தற அகச்சர் அர்கள், தகப றறகச்சர் 

அர்கள் இகணக் கணத்றல் தகரள்ப ரண்டும் ன்ர 

ரகட்டு, றகடததரகறன்ரநன். ன்நற. 

 

ගු නිමයනාය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ன்நற! அடுத்து தகப அலர் அலி அர்கள்! 

[தற.த. 1.57] 

 

ගු අමීර් අලි සිශළේීන් මශතළ (ග්රළමීය ණර්ිකකය ිළිතබ 
නිමයනාය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அலர் அலி சறயரப்லன் - கறரற ததரருபரர 

அலுல்கள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
தறஸ்றல்னரயறர் ஹ்ரணறர் யலம். 

தகப குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கரப, 

றருரகரகன ரட்டப் தரரளுன்ந உரப்தறணர் 

தகப அப்துல்னர ஹ்ரூப் அர்கள், "எரு றல்லின் 

ரகனரய்ப்தைக் கருத்றட்டத்க அதொல்தடுத்தும்ரதரது 

டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் ரளம் தொப்தத்கந்து 

தரடக்கம் ரற்தத்கந்து றற்கு இகடப்தட்ட 

இகபஞர்களுக்கு தொன்தரறக அபறக்கப்தட ரண்டும் 

ணவும், ஆம்த, இண்டரம் றகன ற்ரம் சறரஷ்ட 

இண்டரம் றகன ட்டங்கபறல் தரடசரகனக றட்டு 

றனகற ற்ரம் க.ததர.. (சர/) ககககளுடன் இருதது 

ருடங்களுக்கு ரனரக தரடசரகனகபறல் தரண்டர் 

ஆசறரறர்கபரக ரகனக்கர்த்ப்தட்டுள்ரபரரறன் உர் 

கல்றத் கககககபப் தரறசலலிக்கரது றந் அந்ஸ்க 

ங்குற்குத் ரகரண டடிக்ககககப டுப்தற்கு 

இப்தரரளுன்நம் தறரரறக்கறன்நது." ன்ந எரு ணறதர் 

தறரகக இன்ர இந்ச் சகதறரன தொன்கத்றருக் 

கறன்நரர்.  

தகப குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கரப, லங்கள் 

கனகரங்கறக் தகரண்டிருக்கறன்நரதரது இகண ற 

தரறக் கறகடத்க சந்ரரரகக் கருதுகறன்ரநன். 

தகப உரப்தறணர் அப்துல்னர ஹ்ரூப் அர்கள் இந் 

ரட்டிரன ற்தட்டிருக்கறன்ந எரு தொக்கறரண சூலிரன 

இந்ப் தறரககக் தகரண்டுந்றருப்தது குநறப்தறடத் 

க்கது. ட்டக்கபப்தை ரட்டத்கச் சரர்ந்ன் ன்ந 

ரலறறரன, டக்கு, கறக்குப் தைனத்றரன ரழ்கறன்ந க்கபறன் 

சுககச் சுந்துதகரள்கறன்நன் ன்ந ரலறறரன, அருக்கு 

ரன் ன்நற கூநக் கடகப்தட்டணரக இருக்கறன்ரநன்.  

கடந் 30 ருட ஜணரகப் ரதரரட்டத்றணதும் 

இன்தணரரு 30 ருட ஆத்ப் ரதரரட்டத்றணதும் கரரக 

டக்கு, கறக்குப் தறரசங்கபறரன இருக்கறன்ந றழ் 

இகபஞர்களும் தொஸ்லிம் இகபஞர்களும் தரறக்கப்தட்டரர் 

கள். அன்ர 10 - 20 துகபறல் இருந்ர்கள், இன்ர 50 - 60 

துகடர்கபரக இருக்கறன்நரர்கள். அர்களுகட 

றர்கரனம் சூன்ரக்கப்தட்ட றகனறல், ரங்கள் இந்ச் 

சகதறரன இந்ப் தறரகறன்லது ரதசுகறன்ரநரம். இந்ப் 

ரதரரட்ட கரனத்றன் டுப்தகுறறரன தறநந் தறள்கபகள் 

இப்ததரளது கறட்டத்ட்ட 35 அல்னது 40 க ட்டி 

றகனறரன இருக்கறன்நரர்கள். டக்கு, கறக்கறல் ரழ்கறன்ந 

றழ், தொஸ்லிம் சதோகங்ககபச் ரசர்ந் இகபஞர்கள் 

ரத்றல்னரல், அங்கு தரறக்கப்தட்டிருக்கறன்ந சறங்கப 

இகபஞர்களும்  றரதர்ரண தொகநறரன இந் எரு 

றல்லின் ரகனரய்ப்தைத்றட்டத்றரன உள்ரங்கப்தட 

ரண்டும். அசரங்கம் இந் றடத்றல் அந்ப் 

தறரசங்களுக்கு தொக்கறத்தும் தகரடுக்க ரண்டும் 

ன்தக இந்ச் சகதறரன இருக்கறன்ந ல்ரனரரும் 

ற்ரக்தகரள்ரர்கள் ன்ர ம்தைகறன்ரநன். தணன்நரல், 

அந் க்கள் கடந் கரனத்றரன த்த்த்றன் கரரக  

தரறக்கப்தட்டர்கள். 
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ගු නිමයනාය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please!  Will an Hon. Member, propose the 

Hon. Lucky Jayawardana to the Chair?  
 

ගු ්කහමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I propose that the Hon. Lucky Jayawardena do now 

take the Chair.   
 

ප්රහනය විමවන ිනන්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුල ග  ු නිමයනාය කළරක වභළඳතිතුමළ මළවනමයන් 

ඉල්ත වමයන්, ගු  කී ායලර්ධන මශතළ  මළවනළරූඪ විය. 
 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ர அகனர, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண 

அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES  left the Chair, and  THE HON.  LUCKY 

JAYAWARDANA  took the Chair. 
 
ගු අමීර් අලි සිශළේීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு அலர் அலி சறயரப்லன்) 

(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen 
தகௌ கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கரப, இந்க் 

கரனகட்டத்றல்ரன் டக்கறலும் கறக்கறலும் தொஸ்லிம் 

இகபஞர்கள், றழ் இகபஞர்கள் ன்ர ரதரறல்னரல் 

அறகரரணரர் தரறல் ரய்ப்தறல்னரல், ரங்கள் கச் 

தசய்தன்ர தரறர எரு துர்ப்தரக்கற றகனறரன, 

அசறல்ரறகபறடம் அல்னது தரறல் ததரற்குரற 

தொகர்கபறடம் அகனந்து றரறக ரங்கள் கரக்கூடிரக 

இருக்கறன்நது. தரறல்ரலறறல் அசறல் கனர்ககபப் 

தரர்ப்தகறட, தரறல் ததற்ரக்தகரடுப்தரகக் கூரகறன்ந 

சறன தொகர்கபறடம் ங்களுகட தத்கக் தகரடுத்துறட்டு 

அர்கள் ரற்நப்தடுகறன்ந றகழ்வுகள் டக்கறலும் 

கறக்கறலும் ரரபரக டந்துதகரண்டிருக்கறன்நண. ணது 

ரட்டரகற ட்டக்கபப்தறலும் இதுரன் டந்து 

தகரண்டிருக்கறன்நது. அர்கள் றர்க சறந்ற உகத் 

கறட்டத்ட்ட 5 - 6 இனட்சம் ரூதரகக் தகரடுத்து 

ரரகறன்நரர்கள். இற்கநதல்னரம் கடந் கரனத்றரன 

இருந் அசரங்கங்கள் ரரசறக்கத் நறறட்டண. கடந் 

கரனத்றலிருந் ஆட்சறரபர்கள் இந் ரட்டிரன த்த் 

சூலிணரல் தரறக்கப்தட்ட எரு சதோகத்க லட்தடடுக்கறன்ந 

றகனகறலிருந்து நறன் றகபவுரன் இந்ப் 

தறரகறன் உள்படக்கம் ன்ர ரன் றகணக்கறன்ரநன்.  

இந் ரட்டிரன இருக்கறன்ந இகபஞர்ககபப் 

ததரரத்கறரன, ரங்கள் அர்ககபத் றழ் 

இகபஞர்கள், தொஸ்லிம் இகபஞர்கள், சறங்கப இகபஞர்கள் 

ன்ர தரர்க்கக்கூடரது. ல்ரனரருர து ரட்டு 

இகபஞர்கள். இர்கள் இந் ரட்டின் றர்கரனச் தசரத்து! 

இந் ரட்டிரன இர்கள் சந்ரரசரகவும் றருப்றரகவும் 

ரகரரரக்கறத்ரரடும் இருப்தன்தோனம்ரன் றர்கரனத்றல் 

எரு சறநந் சதொரத்கக் கட்டிதளப்த தொடித்ம் ன்ர 

ம்தறக்கக தகரள்கறன்ந அசறல்ரற ரன். அந்ககறரன, 

இந் இகபஞர்கபறல் அரகம் ரதருக்கு த்த்ம் கரரகத் 

ங்களுகட தடிப்கதத் தரட தொடிறல்கன. க.ததர.. 

சரர ப் தரலட்கசப் ததரரதரகள் அல்னது  உர்ப் 

தரலட்கசப் ததரரதரகள் இல்னரல் தல்னரறக்கக்கரண 

இகபஞர்கள் டக்கறலும் கறக்கறலும் இருக்கறன்நரர்கள்.  

றரசடரக, ங்களுகட கறக்கு ரகரத்றல் 

அவ்ரநரணர்கள் றகநப் ரதர் இருக்கறன்நரர்கள். 

இர்ககப ரரும் கண்டுதகரள்ரக இல்கன. அந் 

ரகரங்கபறரன ணறரர் ஆகனகரபர அல்னது 

தறரண்டரண தரறற்சரகனகரபர அல்னது தகரளம்தறல், 

கண்டிறல், குருரகலில்  இருப்தது ரதரன்ர தரறல்ககப 

ங்கக்கூடி தரறற்ரதட்கடகரபர இல்கன. அவ்ரநறருக் 

கறன்நததரளது, தரறக்கப்தட்டிருக்கறன்ந து தல்னரறக் 

கக்கரண இகபஞர் சதோகத்துக்குத் தரறல் ரய்ப்கதப் 

ததற்ரக்தகரடுக்க ரண்டி ரர்லகக் கடகக 

ஆட்சறறலிருக்கறன்ந அசரங்கம் தசய்ரரக ரண்டும் 

ன்தது ங்களுகட றர்தரர்ப்தரக இருக்கறன்நது.   

டக்கறலும் கறக்கறலும் இருக்கறன்ந இவ்ரநரண 

இகபஞர்கள் ண உகபச்சரனரடு இருக்கறன்நரர்கள். 

அர்கபறல் தடித்ர்கள் இருக்கறன்நரர்கள்; ரதரரட்டத்றன் 

கரரகக் கல்றக இந்றருக்கறன்ந அரகம் ரதரோ் 

இருக்கறநரர்கள். கல்றகத் தரடர்ந்ர்கள் தனர் 

ங்களுக்தகரரு தரறகனப் ததற்ரக்தகரள்ப தொடிரலிருக் 

கறன்நது ன்ந ண உகபச்சலிரன ரதரகப் ததரருள்களுக்கு 

அடிகரணர்கபரக இருப்தகத்ம் ரங்கள் தரர்க்கக் 

கூடிரக இருக்கறன்நது. ங்களுகட வுகபறன்தடி, 

கக்தகடுப்தைகபறன்தடி, ட ரகரதொம் கறக்கு 

ரகரதொம்ரன் ரதரகக்கு அறகரகச் தசனவு தசய்கறன்ந 

ரகரங்கபரகக் கரப்தடுகறன்நண. அறலும் றரசடரக 

ரழ். ரட்டதொம் ட்டக்கபப்தை ரட்டதொம்ரன் ரதரகக்கு 

அறகரகச் தசனவு தசய்கறன்ந ரட்டங்கபரகப் 

ரதசப்தடுகக் கரக்கூடிரக இருக்கறன்நது. இற்குக் 

கரம், ங்களுகட இகபஞர்களுக்குப் ரதரதுரண 

றகரட்டல்கள் அங்கு கறகடக்கறல்கன; அர்களுக்குப் 

ரதரதுரண தரறற்துகநககப ரங்கள் ற்தடுத்றக் 

தகரடுக்கறல்கன; அந் ரட்டங்கபறரன தறரண்டரண, 

தறதல்ரண தரறல் றரணங்கள் அகக்கப்தடறல்கன 

ன்ததுரன். இணரல் அந் இகபஞர்கள் லண்டும் றக்ற 

றகனக்குச் தசன்ரறடுரர்கரபர ன்ந ககன ங்களுக்கு 

இருக்கறன்நது.   

தகப கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கரப, 

டதைனத்றலும் கறக்கறலும் இப்தடிப் தல்னரறக்கக்கரண 

இகபஞர்கள் ரழ்து ப்தடிதன்ர தரறரல், 

ரழ்ரரம் ன்ணதன்ர தரறரல் டுரநறக் 

தகரண்டிருக்கறன்ந சூலிரனரன் ரங்கள் இங்கு 

ரதசறக்தகரண்டிருக்கறன்ரநரம். ணர, றர்கரனத்றல் 

அசரங்கங்களும் அகச்சர்களும் ரட்டின் கனர்களும் 

டக்கறலும் கறக்கறலும் தறம்ரண்டரண ஆகனககப 

அல்னது தரறற்சரகனககப அல்னது தரறகன 

ங்கக்கூடி றட றரணங்ககப அறகறகம் 

ற்தடுத்துற்குத் றட்டறடரண்டும். இல்கனரல், இந் 

ரட்டிரன ததரும்தரன்கரக உள்ப இகபஞர் 

சதொரத்றணர் அர்கபது றர்கரனத்கக் கட்டிதளப்த 

இனரல் தரந்துதனரகற ரரய்ரய்ப்தட்டர்கபரக 

ரநறறடுரர்கள் ன்தறல் ரற்ரக்கருத்து இருக்க  தொடிரது. 

து இகபஞர்கள் ங்களுகட ஏய்வு ரங்ககப 

றகபரட்டுக்கபறல் கறப்தற்குக்கூட ங்களுகட 

ரட்டங்கபறரன - றழ்ப் தறரசங்கபறரன ரதரதுரண 

றகபரட்டு கரண சறகள் இல்கன. ங்களுகட ஏய்வு 

ரத்கக் கறப்தற்கு, உடற்தறற்சற - ரகரப்தறரசம் 

தசய்ற்கரண சற, ரய்ப்தைக்கள் டக்கறலும் கறக்கறலும் 

உள்ப ததரும்தரனரண ஊர்கபறல் தசய்து தகரடுக்கப்தட 

1557 1558 



ඳහර්ි ේේන්තුම 

றல்கன. ரட்டின் ற்கந தறரசங்கபறல் தரடசரகனறல் 

அல்னது ரநறடத்றல் ததரது றகபரட்டு கரணத்க 

ங்கபரல் கரக்கூடிரக இருக்கும். ஆணரல், து 

இகபஞர்கள் சற்ர ஏய்தடுத்துக்தகரள்ற்கரண அல்னது 

உடல் ரகரரரக்கறத்க உரற தசய்கறன்ந 

றகபரட்டுக்ககப றகபரடுற்கரண அடிப்தகட 

ற்தரடுகள்கூட ங்கபது டக்கு, கறக்கு ரட்டங்கபறரன 

அசரங்கத்றணரல் தசய்து தகரடுக்கப்தடறல்கன ன்தது 

ககனரண றடரகும். இந் இகபஞர்களுக்குப் 

ரதரதுரண ரம் இருக்கறநது. அறகரண ரங்கபறல் ன்ண 

தசய்தன்ர தரறர எரு றகனறரனரன் ரர 

றறல்னரல் அர்கள் ரதரகக்கு அடிகரகறநரர்கள்; 

ரதரக ரத்றகககபப் தரறக்கறன்ந றகனக்குத் 

ள்பப்தடுகறன்நரர்கள். அற்கு இந் ரட்டிலிருக்கறன்ந அச 

கனர்கள், ரன் உட்தட இந்ச் சகதறலிருக்கறன்ந 

உரப்தறணர்கள் சூத்றரரறகபரக, உடந்கரக 

இருக்கறநரர்கபர? ன்ந ரகள்றக றர்கரனத்றரன எரு 

சதோகம் ங்கபறடம் றல் லட்டிக் ரகட்கத்ரன் ரதரகறநது.  

ங்களுகட டக்கு, கறக்கு ரட்டங்கபறல் கடந் 

த்த்த்றணரல் தரறக்கப்தட்டு கக, கரல்ககப இந்ர்கள், 

உடல் ஊணதொற்நர்கள் ண ஆறக்கக்கரணர்கள் 

இருக்கறநரர்கள். றரசடரக ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் 

ரத்றம் இப்தடிரண றரசட ரகத்கடர்கள் 7,115 

ரதரோ் இருக்கறன்நரர்கள். இர்களுக்ரக சரறரண 

றகரட்டகனச் தசய் தொடிரல் ரங்கள் டுரநறக் 

தகரண்டிருக்கறரநரம். அர்களுகட ரககள் அறகரக 

இருக்கறன்நண; றர்தரர்ப்தைக்கள் அறகரக இருக்கறன்நண. 

ரங்களும் ற்நர்ககபப்ரதரன ரரண்டுதன்ர 

துடிக்கறநரர்கள்; தரறல் தசய் தொகணகறநரர்கள். ஆணரல், 

இற்குப் ரதரதுரண சற, ரய்ப்தைக்கள் அர்களுக்கு 

ங்கப்தடறல்கன. அசரங்கம் அற்கநப் ததற்ரக் 

தகரடுத்து அர்களுகட ரழ்ரரத்கரது சறநக்க 

கக்குரக இருந்ரல் அது எரு சறநந் றகழ்ரக இருக்கும். 

அது ல்ரனரரும் ற்ரக்தகரள்கறன்ந றடரகவும் இருக்கு 

தன்ர ரன் றகணக்கறன்ரநன். ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றரன 

ரத்றம் றரசட ரகத்கடர்கள் 7,115 ரதரோ் 

இருக்கறன்நரர்கதபன்நரல் -  

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Deputy Minister, please wind up. 

 
ගු අමීර් අලි සිශළේීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு அலர் அலி சறயப்லன்) 

(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 

Sir, please give me one more minute. 

அம்தரகந, றருரகரகன, தொல்கனத்லவு, கறபறதரச்சற, 

வுணறர, ரழ்ப்தரம் ரதரன்ந ரட்டங்கபறரன த்கண 

ஆறம் ரதரோ் இருப்தரர்கள்! இர்களுக்கு ரர் றகரட்டுது? 

ன்ந தறச்சறகண இருக்கறநது.  

அதுரத்றல்ன, றர்கரனத்றரன எரு ரற்நத்க 

ற்தடுத் ரண்டும் ன்தற்கரக இந் ல்னரட்சற அசரங்கம் 

ற்தடுத்ப்தட்டது. இந் ல்னரட்சற அசரங்கத்றன் 

ல்னரட்சறத் ன்க டக்கறலும், கறக்கறலும் இருக்கறன்ந 

இகபஞர்களுக்கு அறகப்தடிரண ரகனரய்ப்தைக்கள் 

ங்கப்தடுன் தோனம்ரன் உரறப்தடுத்ப்தடும். றர, 

தொஸ்லிம்கபர, சறங்கபர ன்ந ரதம் ங்களுக்குத் 

ரகறல்கன. கறட்டத்ட்ட 30 ருடங்கள் ந் 

அதறறருத்றகத்ர கரர எரு சதோகத்றணர் அர்கள்! 

அந் ககறல், அந்ந்ப் தறரந்றத்றரன ரழ்ந்து 

தகரண்டிருக்கறன்ந க்கபறன் றகறரசரத்றற்ரகற்த 

அர்களுக்கு எரு தொகநரண ரகனத்றட்டத்க அசரங்கம் 

தொன்தணடுக்க ரண்டுதன்ர ரகட்டுக்தகரள்துடன், 

இப்தறரகக தொன்கத் தகௌ அப்துல்னர ஹ்ரூப் 

அர்களுக்கு ணது ணப்தர்ரண ன்நறகத்ம் கூநற , 

றகடததரகறன்ரநன். ஸ்மனரம்.  

 
[අ.බහ. 2.08] 
 

ගු නිශළල් ගප්ඳ්තති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, අේප් ගරු අේදු ආරහවස භවසරෂස 
භන්ත්රීතුමභහ ල්වින් ඉදිරිඳමක කායන රද ේඹෝජනහ ඉතහභ පරදහයී 
එකාෂක ඵ භභ ේේ ේභොේවොේමක වන් කායන්න  ඕනළ. ේේ 

ේඵන්ධ කාථහ කායන ල්  දීනහ ේන්ේන් ේකාොේවන්ද කිඹරහ 
අඳ  දීතහ ගන්නමක ඵළවළ. ේවේතුම ේභඹයි. ේේ කණ්ඩු ඵරඹ  
ඳමක වුණහ  ඳුව අගභළයෙතුමභහ ල්වින් රින් ය කර්ථිකා ාර්ධන 

උඳහඹ භහර්ග ේඵන්ධේඹන් ළඩ පිළිේශ කිදීඳඹෂක ඉදිරිඳමක 
කාශහ. ඒ හේ භ එතුමභහ ඇතුමළු කාළබිනට් ඇභයෙරු ව ගරු 
ජනහධිඳයෙතුමභහ රින් ය කිේහ, "අේප් ඳළමකේතන් රෂක 10කා  

රැකිඹහ ඳඹනහ." කිඹරහ. භභ අවනහ, ේේහ කාථහ  ල්තයයිද 
සීභහ ේරහ යෙේඵන්ේන් කිඹරහ. අද න තුමරුමක ේේකා ්රහේඹෝගිකා 
තරේේ නළවළයි කිඹන එකා ඳළවළදිි  ඔප්පු කායරහ ේඳන්න්න  

භ  පුළුන්කාභ යෙේඵනහ.  

අේප් ගරු බහනහඹකාතුමභහමක බහේේ ඉන්නහ. ඳුවගිඹ 
කාහනුේේ තරුණ තරුණිේඹෝ, ශභහ ශඳටි තභන්ේ  වීල්තඹ 
ඳයදු  තඵරහ, භළේයන ඵ දළන දළනමක ේඵෝට්ටුර නළෙරහ 
අනිඹේ ල්ධිඹ  ඉතහි ඹ, ඕසේේි ඹහ හේ  ය ර  ගිේේ ඇයි? 

ඒ අඹ කුභන ේවෝ කකාහයඹකින් අධයහඳන ක්රිඹහි ඹ ේපර්ණ 
කායරහ යෙේඵනහ. හභහන් ඹ ේඳශ ේන්න පුළුන්, උස ේඳශ 
ේන්න පුළුන්, උඳහධිඹ ේන්න පුළුන්, ඊ  ඩහ එවහ ේභවහ 

ගිඹ ඵුව තහෂකණිකා කඹතනි න් රඵහ ගමකත ුවදුුවකාේ ේන්න 
පුළුන්. ඒ අඹ  ඒ විඹ ආරභ යෙබුණමක තභන්ේ  ශ්රභඹ ේේ යේට් 
ාර්ධන ක්රිඹහදහභඹ  ේඹොමුඛ කායන්න  අසථහන් ේේ යේට් 
නළවළ. ඒ නිහ තභයි ේේ ල්ධිඹ  වීල්තඹ ඳයදු  තඵරහ ේේ අඹ 

ඵළවළය ේන්ේන්.  

අපි දන්නහ, අද අේප් ය  උගතුමන්ේගන්, බුද්ධිභතුමන්ේගන් 
දීස කාහන්තහයඹෂක ඵ  ඳමක ේරහ යෙේඵන ඵ. ේේ යේට් ඵරඹ  
ඳමක වුණු කිවිභ ඳහරකාේඹෂක අේප් යේට් ාර්ධන ක්රිඹහදහභඹ  ඒ 
අඹේ  වළකිඹහන්, භහවළන් ශ්රභඹ, නිපුණ ශ්රභඹ ේඹොදහ ගන්න 

අසථහන් රරහ නළවළ. ඒ නිහ තභයි ේේ ේේදහකකාඹ  
මුඛුවණ දීරහ යෙේඵන්ේන්. භභ ඳළවළදිි  කිඹනහ ඒ රැකිඹහ රෂක 
10 දුන්නහ නේ ඔඵතුමභන්රහ  පුළුන්කාභ යෙේඵනහ ඒහ ඉදිරිඳමක 

කායන්න. භභ යජඹ , කණ්ඩු  අභිේඹෝග කායනහ පුළුන් නේ 
කුභන ේවෝ ේභොේවොතකා ේේ ඳහර්ි ේේන්තුමේේදී ්රකාහලඹ  ඳමක 
කායන්න ේභන්න ේේ අභහතයහාලර, ේභන්න  ේේ 

ේදඳහර්තේේන්තුමර, ේභන්න ේේ ාසථහර, ේභන්න ේේ 
යසථහපිත කඹතනර ේභඳභණ ්රභහණඹෂක, ේේ ේේ ඹේේ 
තරුණ තරුණිඹන්  රැකිඹහ දීරහ යෙේඵනහ කිඹරහ. එේවභ 

ේඳන්න්න පුළුන්ද තමුඛන්නහන්ේේරහ ? එේවභ ේඳන්න්න 
වළකිඹහෂක තමුඛන්නහන්ේේරහ  නළවළ.  

භභ ල්ේලේේඹන්භ යජේේ ගිණුේ පිළිඵ කාහයකා බහේේ 
ළවිහයර  ේඵන්ධ ේනහ. අපි ේේ න ල්  
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ේදඳහර්තේේන්තුම ල්ලහර ්රභහණඹෂක ල්භුවභ  අයේගන යෙේඵනහ, 

ඒහේේ ගිණුේ ේඵන්ධේඹන් හකා්ඡඡහ කායන්න. ඒ වළභ 
ේදඳහර්තේේන්තුමකාභ, -ඵන්ධනහගහය ේේහ, ේඳොලීවිඹ ේේහ, 
අධිකායණ ේේහ, ේෞතය ේේහ, අධයහඳන  ේේහ- ඵහ ගමකේමක 
නළයෙ ල්ලහර පුයප්ඳහඩු ්රභහණඹෂක යෙේඵනහ. ේජයසඨ භට් ේේ, 

ද්ල්තීයිකා භට් ේේ, ්රහථටුකා භට් ේේ පුයප්ඳහඩු ල්ලහර ්රභහණඹෂක 
වළභ කඹතනඹකාභ යෙේඵනහ. එභ නිහ ගළ ලුෂක භතුම ේනහ. 
රැකිඹහ අසථහ යෙේඵනහ, පුයප්ඳහඩු යෙේඵනහ, නමුඛමක 

තමුඛන්නහන්ේේරහ  ඵහ ගළනීභ  ළඩ පිළිේශෂක නළවළ. එේවභ 
ක්රභේේදඹෂක නළවළ. අපි දන්ේන් නළවළ ඇයි කිඹරහ.  

ගිඹ යෙේේ අගභළයෙතුමභහ එකා රැස වභකාදී කිේහ, "ඒ රෂක 
10න් අපි ේේ න ල්  රෂක 5කා  රැකිඹහ ඳඹරහ යෙේඵනහ." 
කිඹරහ. භභ දන්ේන් නළවළ ේකාොේවේද කිඹරහ. ගරු 

බහනහඹකාතුමභනි, භහ ශෙ ල්ලහර ්රභහණඹෂක bio-data යෙේඵනහ, 
භභ ඔඵතුමභහ  ේදන්නේ.  

භහ තමුඛන්නහන්ේේ  ඒහ ේගනළ ආරහ ේදන්නේ. ඳෂක 
ේේදඹකින් ේතොයයි ේේහ රළබිරහ යෙේඵන්ේන්. භහ 
තමුඛන්නහන්ේේ  ඒ bio-data ටිකා ේගනළ ආරහ ේදන්නේ. හභහනය 

ේඳශ, උස ේඳශ, GAQ, ඵුව තහෂකණ ඳහඨභහරහ, උඳහධි භමක 
ේ්ඡක ල්ලහර ාතයහෂක අේප් යේට් ඉන්නහ. උඳහධිධහරින් අද 
ේයෝව ආර කාේකාරු තනතුමේර් ඉන්න ඵ ඔඵතුමභන්රහ දන්නහ. 

ේෞතය අභහතයතුමභහ  ඒ ඵ දළනිරහ එතුමභහ කිේහ, "ඒ අඹ ුවදුුව 
රැකිඹහර  ඳමක කායන්න." කිඹරහ. එළනි ඵයඳතශ ල්ධිේේ රැකිඹහ 
අර්බුදඹෂක අද නේකාො  ඳළන නළන්රහ යෙේඵනහ. 

තමුඛන්නහන්ේේරහ  එඹ අයෙක්රභණඹ කායන්න ළඩ පිළිේශෂක -
්රයෙඳමකයෙඹෂක, ක්රිඹහ භහර්ගඹෂක- නළවළ කිඹහයි භහ ල්ලසහ 
කායන්ේන්.  

භහ ේේ කාහයණඹමක කිඹන්න ඕනෆ. ේකාොරිඹන්, ජඳන් ය ර 
රැකිඹහර  ඹහභ වහ  quota එකාෂක රළබිරහ යෙේඵනහ. ඳුවගිඹ 

කාහරේේ ඳළයෙ කණ්ඩු තභතභන්ේ  දීතතුමන් ඒ quota එකා  
අනු  පි  ය  රැකිඹහ වහ ඹළේහ. තමුඛන්නහන්ේේරහ මක ඒ 
quota එකා රළ ය යෙේඵනහ නේ ඳෂක ේේදඹකින් ේවෝ ජහයෙ 

ේේදඹකින් ේතොය ේේ අඹ  අසථහ රඵහ ේදන්න කිඹහ භහ 
ඔඵතුමභහේගන් ඉ ආලීභෂක කායනහ. අද නේකාො  රැකිඹහ 
අේප්ෂකහේන් තරුණ-තරුණිඹන් ල්ලහර ාතයහෂක අේප් යේට් 

ඉන්නහ. ේේ අඹ  පි  ය  රැකිඹහ වහ ඹන්න තමුඛන්නහන්ේේරහ 
අසථහ රඵහ ේදන්න. ඒ ල්ධිේේ ේද් ආ ඔඵතුමභන්රහ ල්වින් විදු 
කායන්න. නමුඛමක ඔඵතුමභන්රහ  එේවභ ේද් ආ කායන්ේන් නළවළ. 

තභන්  දීතමක අඹ කාළරහ, ඒ අඹ  ේභොනහ ේවෝ ේඵොරු 
ේඳොේයොන්දුෂක රඵහ දීරහ, වවි ඵස ේදඩීභෂක ඳභණයි කායන්ේන් 
කිඹන එකායි භහ කිඹන්ේන්.  

ේේ ේභොේවොේමකදී භහ ල්ේලේේඹන්භ ේභභ කාහයණඹමක ඳළවළදිි  
කායන්න ඕනෆ. ේේ කාහයණඹ ඉතහ ළදගමක කාහයණඹෂක.  උතුමරු 

ඳශහේමක ධීය කාර්භහන්තේේ ේඹේදන ධීයඹන් 50,000ෂක 
ඉන්නහ. ේේ ධීයඹන් 50,000 භත ඹළේඳන ධීය ඳවු ආ ව 
හභහජිකාඹන් රෂක තුමනකා  අධිකා ාතයහෂක ඉන්නහ. 

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, උතුමරු ඳශහේමක ේභන්භ 

නළේෙනදීය ඳශහේමකමක 50,000ෂක ේදනහ ධීය කාර්භහන්තේේ 
ේඹදිරහ ඉන්නහ. දශ ලේඹන් රෂක තුමනකා ාතයහෂක 
ඔවුන්ේගන් ඹළේඳනහ. ේේ අඹේ  එකාභ කාර්භහන්තඹ -

වීේනෝඳහඹ- ධීය කාර්භහන්තඹ ඳභණයි. ධීය කාර්භහන්තේේ 
ේඹදිරහ ඉන්න ේේ ළඩිදීටිඹන්  අභතය තමක තරුණ-
තරුණිඹන් ල්ලහර ාතයහෂක ේේ කාර්භහන්තඹ  ේඹොමුඛේරහ 

ඉන්නහ.  නමුඛමක ේේ අඹ  අද ඒ කාර්භහන්තඹ අදීටුේරහ 
යෙේඵනහ. ේේ කාර්භහන්තඹ ඔඵතුමභන්රහ ල්වින් ේවෝ යජඹ ල්වින් 

රඵහ දීපු ේදඹෂක ේනොේයි. ඔඵතුමභන්රහ රඵහ ේදනහ කිඹපු 

රැකිඹහ රෂක 10  අභතය ්රභහණඹ ගළනයි භහ ේේ කිඹන්ේන්. ේේ 
රැකිඹහ තමුඛන්නහන්ේේරහ ල්වින් රඵහ දීපු ඒහ ේනොේයි. 
සහබහල්කා ඒ කාර්භහන්තඹ රළ ය යෙේඵන නිහ තරුණ ේකාො ස ඒ 
රැකිඹහර  ේඹොමුඛේරහ යෙේඵනහ. නමුඛමක අද එභ දරුන්  ඒ 

කාර්භහන්තඹ අදීටුේරහ යෙේඵනහ. ඊ  ඵරඳහ යෙේඵන ේවේතුම 
ේභඹයි. ය ේදකා තුමනෂක යෙසේේ දිගින් දිග භ ඉන්දිඹහනු 
ධීයඹන් උතුමරු-නළේෙනදීය ්රේද්ලර  ඇල් ආරහ, භවහ ඳරිභහණ 

ල්ධිඹ  ඒ ්රේද්ලර මුඛුවදු ඳතුමර ුවද්ද කායටුන්, භමකය ගවනඹ 
මුඛළුභනින්භ -හඳයහධී ේර- භාේකාො ආරකාටුන් ල්නහල කායන ඵ 
අඳ දන්නහ. 

ේභන්න ේේ නිහ අද අේප් ය   උතුමේයන් එභ භමකය 
්රභහණඹ රඵහ ගන්න ඵළරි ේරහ යෙේඵනහ, අ ආරහ ගන්න ඵළරි 

ේරහ යෙේඵනහ. ේේ නිහ අපි  එකා යකා  රුපිඹ ආ ේකාෝටි 
ඳන්දවෂක ඳභණ අදීටු ේරහ යෙේඵනහ, ලිරහනහරඪ ගරු 
භන්ත්රීතුමභනි. ේේ ේඵන්ධේඹන් වහභ ක්රිඹහ භහර්ගඹෂක ගන්නඹ 

කිඹරහ අපි දිගින් දිග භ ධීය අභහතයයඹහේ මක, යජේේමක 
අධහනඹ ේඹොමුඛ කාශහ.  

අපි දන්නහ, 2017 ජූි  භහේේ වඹ ළනි දහ bottom trawling 
ක්රභඹ තවනේ කිරීේේ ධීය ව ජරජ ේඳමක (ාේලෝධන) ඳනත 
ේගනහ ඵ. ඒ කිඹන්ේන් මුඛුවදු ඳතුමේ ආ ඇදේගන ඹන දළ ආි න් 

භුවන් ඇ ආලීේේ ක්රභඹ තවනේ කාශහ. ඒකා ේවොයි. ගළ ලුෂක 
නළවළ. නමුඛමක අපි එදහ කිේේේ, අේප් යේට් ධීයඹහ  ේේ තවාචිඹ 
ඳනන්න ඉසය ේරහ භවහ ඳරිභහණ ල්ධිඹ , භවහ දළළන්ත 

ල්ධිඹ  ඒ උතුමරු මුඛුවදු ාවහයඹ කායන ඒ ඉන්දිඹහනු ධීයඹහ , ඒ 
ඉන්දිඹහනු යහඳහරිකාඹන්ේ  ේඵෝට්ටුි න් කායන ඒ අඳයහධඹ 
නමකන්න මී  ඩහ එවහ ගිඹ තවාචි ඇයෙ ඳනතෂක ක්රිඹහමකභකා 

කායන්න කිඹරහයි. ඒ ේදඹ තභ කාේශේ නළවළ. ඒ ඳනමක ේකාටුේඳත 
එදහ ේභත වුණු නිහ විද්ධ වුේණ් ේන ේභොකාෂකමක ේනොේයි. 
ේද්ය ඹ ලේඹන් අේප් ධීය කාර්භහන්තඹ  ඹේ කකාහයඹකා 

ඵරඳෆභෂක විදු  වභයි. ේේ ළේ්ඩ ේවොයි. නමුඛමක ේභඹ කාේශේ, අේප් 
ධීයයින් ඳදනේ කායේගනයි. ේභදී යෙේඵන අන්න ඒ අඩු ඳහඩු 
ගළන තභයි අපි කිඹන්ේන්. ඒ නිහ අපි එදහ ධීය අභහතයයඹහ 
එෂකකාමක, ඒ හේ භ එභ නිරධහරින් එෂකකාමක කිේහ, වහභ 

ක්රිඹහමකභකා න ඳරිදි 1979 අාකා 59 දයන ධීය (ල්ේද්ය ඹ ධීය 
ේඵෝට්ටු ල්ධිභමක කිරීේේ) ඳනත ාේලෝධනඹ කායරහ ඉතහභ 
ඉෂකභනින් එඹ ඳහර්ි ේේන්තුම  ේගේනන්නඹ, ඒ ඉන්දිඹහනු 

ධීයඹහ ේේ දෂකහභ කායන ඒ භවහ ල්නහලකාහරී අඳයහධඹ 
නමකන්න පුළුන් ේන්ේන් ඳහර්ි ේේන්තුමේේ කාහේ මක 
කශිර්හදඹ ඇතුම ේභඹ ේභත කිරීේභන් ඳභණඹ කිඹරහ. එදහ 

ධීය අභහතයයඹහ කිේහ, "යෙ ේදකාෂක ඇතුමශත ේේකා 
ේගේනනහ." කිඹරහ. භභ අද මී  ේභොේවොතකා  ේඳය ධීය 
අභහතයහාලේේ ේ ආකාේතුමටුඹ  කාථහ කායරහ ඇුවහ, "තභ එභ 

ඳනමක ේකාටුේඳත ේගනහේේ නළමකේමක ඇයි?" කිඹරහ. එතේකාො  
එතුමටුඹ කිේහ, "නීයෙඳයෙ ේදඳහර්තේේන්තුමේන් ේභඹ එහ 
යෙේඵනහඹ, නමුඛමක එතුමටුඹ  තභ වේඵ වුේණ් නළවළ." කිඹරහ. 
එඹ ේගන්හ ගළනීේේ ගකීභ යෙේඵන්ේන් අභහතයයඹහ මක, 

ේ ආකාේයඹහ මක, අධයෂක ජනයහ ආයඹහ මක කිඹරහ අපි 
කිඹනහ. ඒ අඹ ේේකා වහභ ේගන්හ ේගන, ේේ අඳයහධඹ දිගින් 
දිග භ විදු  වභ නමකන්නඹ කිඹන ඉ ආලීභ අපි ේේ ේභොේවොේමක 

අනිහර්ඹේඹන්භ කායනහ. එභ කා යුමකත ේනොකිරීේභන් විද්ධ 
ේන්ේන් ඉන්දිඹහනු ධීය කක්රභණිකාඹහේ  අමකතේනෝභයෙකා ක්රිඹහ 
කාරහඳඹ මුඛළුභනින්භ අේවෝවි කිරීේේ ක්රිඹහි ඹ කා ආ ඹෆභයි. ඒ 

නිහ අපි ල්ේලේේඹන්භ ඒ ේඵන්ධ ඉ ආලීභෂක කායනහ. එයින් 
තමුඛන්නහන්ේේරහ  ඳවුවෂක ඇයෙ ේනහ. එභ ඳනත 
ාේලෝධනඹ කාය ේගනළල්මක ේේ ල්නහලකාහරී ඳන්න ක්රභඹ තුමළින් 

අේප් ධීයඹහ ේේයහ ගමකේතොමක, ඒ හේ භ අේප් යේට් කර්ථිකාඹ  
ේන ල්නහලේඹන් අේප් කර්ථිකාඹ ේේයහ ගමකේතොමක ධීය 
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ඳහර්ි ේේන්තුම 

කාර්භහන්තේේ ේඹේදන ව ේඹදීභ  ඉන්නහ උතුමරු ව 
නළ ේෙනදීය තරුණයින්  එයින් අසථහෂක ළරේනහ. ඒ නිහ 
තමුඛන්නහන්ේේරහ එභ කා යුමකත වහභ ක්රිඹහමකභකා කායන්නඹ 

කිඹන ඉ ආලීභ කායටුන් භභ නයෙනහ. 
 

ප්රහනය විමවන ිනන්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ේඹෝජනහ අාකා 6, ඳහ.192/'17, ගරු දීරුනිකාහ ේ්රේභකන්ද්ර 
භවමකටුඹ - ඳළටුණ නළත. 

ේඹෝජනහ අාකා 7, ඳහ.195/'17 - ගරු ඩ රස ේද්හනන්දහ 
භවතහ. 
 

ුතද්ධය නිවළ ිනවි අහිමි ව ානතළල සිහි කිීමම වශළ 
අනුවහමරණ වහමළරකය්ක තෆනීම වශ සිහිඳ්ත කිීමම 

වශළ මඳොදු ිනනය්ක ප්රකළය  ඳ්ත කිීමම 
 த்த்த்றன்ரதரது உறரறந் க்ககப 

றகணவுகூர்ற்கரக றகணவுத்தூதறதரன்கந 

அகத்ல் ற்ரம் றகணவுகூர்ற்கரண ததரதுத் 

றகறதரன்கநக் குநறத்தரதுக்குல்  
BUILDING A MEMORIAL FOR THE PEOPLE WHO LOST THEIR 

LIVES DUE TO THE WAR AND DECLARING A COMMON DAY 

TO COMMEMORATE THEM 
 

[தற.த. 2.20] 
 

ගු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் ரரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌ கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கரப, ரன் 

தறன்ரும் தறரகக தொன்தரறகறன்ரநன்.  

 "ட ரகரத்றல் கடந் தன சரப்ங்கபரக கரப்தட்ட 

த்த் றனம் லங்கற அகறரணதரரு ரழ்க்கக தொகநக்கு 

க்கள் தறரசறத்துள்பரரடு, கடந் கரனப்தகுறறல் றனற 

அசரர சூழ்றகனகறன் கரரகவும் த்த் றனம் 

கரரகவும் தடுதகரகனக்கு உள்பரண அகணத்து இண,  

ற்ரம் சதோகங்ககபச் ரசர்ந், சகன தரறககபத்ம் 

ரதசுகறன்ந க்ககப இனங்ககர்கபரக றகணவுகூர்ந்து, 

அம்க்கள் ரய் ரட்டுக்கரக ரற்தகரண்ட றரகங்களுக்கு 

றப்தபறப்தற்கரக, ட ரகரத்றன் ஏந்கப் 

தறரசத்றல் ததரருத்ரணரரர் இடத்றல் 'றகணவுத்தூதற 

தரன்கந'அகப்தற்கும் ரற்தடி த்த் றனம் 

கரரக உறரறந் சகன இண,  ற்ரம் தரறககபப் 

ரதசுகறன்ந க்ககப றகணவுகூர்ற்கரக ததரருத்ரண 

றகறதரன்கந ததரறட்டு எவ்ரரர் ஆண்டும் அத் 

றணத்கக் தகரண்டரடுற்கும் அசரங்கம் டடிக்கக 

தடுக்கரண்டுதண இப்தரரளுன்நம் லர்ரணறக்கறன்நது." 
 

ගු ලඩිම ල් සුමර්හ මශතළ 
(ரண்தைறகு  டிரல் சுரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
தகௌ கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கரப, இந்ச் 

சகதறரன தகௌ உரப்தறணர் டக்பஸ் ரரணந்ர 

அர்கள் தகரண்டுந் இந்ப் தறரகக கனக 

க்கள் சரர்தரக ரன் றதரறகறன்ரநன்.  
 

 ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන  .ී 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

ගු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் ரரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
ன்நற, தகப உரப்தறணர் அர்கரப! 

து ரட்கடப் ததரரத்கறல் சுரர் தோன்ர சரப் 

கரனரக தல்ரர ககறனரண அறவுககபக் ந் 

த்த்ரணது தொடிவுக்குக் தகரண்டுப்தட்டன் தறன்ணர் , 

அந் த்த்ம் து ரட்டில் உருரற்கு துரண 

கரறகள் இணங்கரப்தட்டு, அக தொற்ரதொளரகர 

ககபப்தட ரண்டிது அசறரணதும் அசரணது 

ரண தசற் தரடரக இருக்க ரண்டும். அந் ககறல், 

கடந்கரன றகழ்வுககப ஆரத்தொகரக ஆகக்குளக்கள் 

றறக்கப் தட்டும்  ஆய்வுகள் ரற்தகரள்பப்தட்டும்  

அநறக்கக தபற றடப்தட்டும்  தல்ரர ப்தறணரல் அது 

சரர்ந் தல்கள் ளப்தட்டும் ருகறன்நண. கடந்கரன 

றகழ்வுகபறன் அததங்ககப ரடிரகப் 

ததற்ரக்தகரண்டுள்ப ரங்கள், ரழ்ந்துருகறன்ந 

கரனத்றரனர அத்கக றகழ்வுகள் லப உருரகர 

ககறல் லர்வுககப  ட்டரண்டிறருக் கறன்நது.   

இன்ர து ரடு தல்ரர தறச்சறகணகளுக்கு 

தொகங்தகரடுத்து ருகறன்நது. அற்ரள் ததரருபரரப் 

தறச்சறகண ன்தது தொக்கறரணரகும். இந்ப் தறச்சறகணக்கு 

அடிப்தகடரண ரசற இணப் தறச்சறகண இன்ணதொம் 

தரடர்ந்துதகரண்ரட ருகறன்நது. இந்த் ரசறப் 

தறச்சறகணக தொடிவுக்குக்தகரண்டு க்கூடி ககறல், 

இந் அசரங்கம் தல்ரர தொற்சறககப ரரோ்கரண 

தொகநறல் தொன்தணடுத்து ருக ரன் உர்கறன்ரநன். 

அறல் என்நரகர தைற அசறல் ரப்தறகணக் 

தகரண்டுக்கூடி ற்தரடுகளும் இடம்ததற்ர ருகறன்நண. 

ணறதம், இத்கக அசறல் ரலறறனரண தொற்சறககப 

ரற்தகரண்டு ருகறன்நரதரது அகண ற்கக்கூடி 

அபவுக்கு து க்கபறடர கருத்றல் பதரன்கந 

உருரக்க ரண்டிது அசறரகும். இகண ரன் 

தரடரோ்ந்தும் லித்ரத்ற ந்துள்ரபன். அரது , து 

ரட்டு க்கபறகடர அசறல் ரப்தை ரலறறனரண 

ரற்நங்களுக்கரண அசறம் தற்நற கருத்றகண க்களுக்கு 

லிந்து தைகுத்ரல், அந் க்கபது உர்வுகளுடன் 

என்நநக் கனக்கக்கூடி ககறல் தபறரண தைரறல்களுக் 

கரண கனந்துகரடல்ககப ற்தடுத் ரண்டிது 

கட்டரரகும்.  

இந்ப் தைரறந்துர்வுககப து க்கள் த்றறல் 

கட்டிதளப்தைகறன்ந தசற்தரடுகளுக்கு தொன்தரக அல்னது 

அந்ச் தசற்தரடுக்குச் சரந்ரண ககறல், து 

க்கபறன் உர்வு ரலறரண தறச்சறகணககபத்ம் கண 

அடிப்தகட, அன்நரட ற்ரம் ரழ்ரரப் தறச்சறகண 

ககபத்ம் லர்த்து கத்ல்  றகவும் தொக்கறரகும். தட்டிணறறல் 

கறடப்தணறடம் ரதரய் ரசற ல்லிக்கம் தற்நற உதரசம் 

தசய்துதகரண்டிருப்தரல் ந்ப் ததம் கறட்டிறடப் 

ரதரறல்கன. அந் ககறல், து க்கள் றக லண்ட 

கரனரகர உர்வுப் தட்டிணறரல் ரடிங்கறப் 

ரதரத்ள்பணர். அற்நறன் தபறப்தரடுகள் றரரண 

தரடர் ரதரரட்டங்கபரக உருதடுத்துத் தரடர்கத்ம் 

கரக்கூடிரக இருக்கறன்நது.  ணர, தொலில் து 

க்கபறன் உர்வுப் தட்டிணறக ரதரக்கரண்டி கடக 

இந் அசுக்கு இருக்கறநது.  

து ரட்டில் ரசற ல்லிக்கம் ற்ரம் சகரழ்வு 

தரடர்தறனரண ரசறக் தகரள்கக அண்கறல் தபறறட்டு 

கக்கப்தட்டது. அந்ககறல், ரகு ஜணரறதற கத்றரற 

தரன சறநறரசண அர்களும் ரண்தைறகு தறர் றல் 
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[ගරු නිවහ ආ ගරප්ඳමකයෙ භවතහ] 
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றக்கறசறங்க அர்களும் தரரற தொற்சறககப ரற்தகரண்டு 

இந் ரட்டில் இணங்களுக்கறகடறல் க்கறத்க ற்தடுத்து 

ற்கும் அதெடரகத் ரசற ல்லிக்கத்கக் கட்டி 

தளப்தைற்கும் டடிக்ககககப டுத்துருது 

ரற்கத்க்கது. இந் தொற்சறரணது தைற அசறல் 

ரப்தைத் தரடர்தறனரண தொற்சறகளுக்கு தொன்தரக ரற் 

தகரள்பப்தட்டுச் சரத்றரக்கப்தட்டிருக்க ரண்டும். 

அந்ககறல், து ரட்டில் ரசற ல்லிக்கம் 

கட்டிதளப்தப்தட ரண்டுரறன் தொலில் து க்கபது 

உர்வு ரலறரண தறச்சறகணகள் லர்க்கப்தட ரண்டித்ள்பது. 

அக லர்க்கப்தட்டரல் ரத்றர ரசற ல்லிக்கரணது 

உர்வுதர்ரணரகவும் லுவுள்பரகவும் அகது 

சரத்றரகும். அரரம் இற்கரண தொற்சறகள் சறங்கப 

க்கபறகடரத்ம் அடித்பத்றலிருந்து தொன்தணடுக்கப்தட 

ரண்டும். அன்நற, ரசற ல்லிக்கம் ன்தது 

தனந்ரகக் கட்டிதளப்தக்கூடிதரன்நல்ன.  

ரலும், து க்களுக்கரண வீடுககப றர்ரறத்துக் 

தகரடுப்தது, வீறககபப் தைணகத்துக் தகரடுப்தது, ரழ்ர 

ரங்களுக்கரண உறககப  ரற்தகரள்து ரதரன்ந 

றட்டங்கபறன் ஊடரக ரத்றம் ரசற ல்லிக்கரணது 

ற்தட்டுறடப்ரதரறல்கன. இவ்ரநரண ரகககப 

றகநரற்ரது ரத்றர து க்கபறகடர ரசற 

ல்லிக்கத்கக் கட்டிதளப்தைற் கரண றதொகநதண 

ண்றணரல் அது எருரதரதும் சரத்றப்தடப் 

ரதரதுறல்கன. து க்கபறன் உர்வு தர்ரண 

தறச்சறகணகள் தன இருக்கறன்நண. அக தரடர்தறல் 

ற்தகணர ரன் இந்ச் சகதறல் கூநற ந்றருக்கறன்ரநன். 

அற்நறல் றகவும் தொக்கறரண எரு றடம் தற்நறரகர 

ணது இன்கந ணறதர் தறரக அகந்துள்பது 

ன்தக இங்கு ரன் சுட்டிக்கரட்ட றரும்தைகறன்ரநன்.  

இந் ரட்டில் ரழ்கறன்ந றழ் க்கள் றர்கபரக 

ரரண்டும் ன்தற்கரக 'இனங்ககர்கள்' ன்ந 

அகடரபத்க றட்டுக்தகரடுக்கரர, இனங்ககர்கபரக 

ரரண்டும் ன்தற்கரகத் 'றர்கள்' ன்ந 

அகடரபத்க றட்டுக்தகரடுக்கரர எருரதரதும் ரரக 

இல்கன. து க்கள் றர்கபரகவும் அரரம் 

இனங்ககர்கபரகவுர ர றரும்தைகறன்நரர்கள். இறல் 

வ்றரண சந்ரகதொம் இல்கன. அந் ககறல், து 

க்கபது உர்வுகள் றக்கப்தட ரண்டும் ன்தக இங்கு 

லண்டும் லித்ரத் றரும்தைகறன்ரநன்.  

த்த்ம் கரரக உறரறந் து உநவுககப 

றகணவுகூரும் ககறல் எரு ததரதுரண றகணவுத் தூதற 

என்நறகண அகப்தற்கும் அற்தகண எரு றணத்கப் 

தறகடணப்தடுத்துற்கரகவுர ரற்தடி ணறதர் தறரக 

ன்ணரல் இங்கு தொன்கக்கப்தடுகறன்நது. கடந் கரனத்றல் 

ரன் இற்கரண டடிக்ககறகண தொன்தணடுத்றருந் 

றகனறல், அது அக்கரனகட்டத்றல் ற்ரக்தகரள்பப்தட்டும் 

றகநரற்நப்தடரற்குப் தல்ரர கரங்கள் கூநப் 

தட்டிருந்ரலும் த்த்த்க  தற்நறதகரண்ட ஏர் அசு ன்ந 

ரலறறல் அது ரகள்றக்குநறரகர இருந்துறட்டது ன்ரந 

ரன் கருதுகறன்ரநன். அந் க்கபது ரககள் 

உர்த்ப்தட்ட றகனறல் து க்கபறன் உர்வுதர்ரண  

இத்கக  றடங்கள் உட்தடப் தல்ரர ரககள் 

றகநரற்நப்தடரக ற்ரம் அர்ககபப் ரதரறபவு 

கணத்றற்தகரள்பரது தசற்தட்டக ன்தற்நறன் 

றகபரகர அர்கபறல் அறததரும்தரன்கறணரல் இந் 

ஆட்சறக்கு றத்றடப்தட்டக தற்நறப் தனரும் ற்ரக்தகரள் 

கறன்ந றகன கரப்தடுகறன்நது.  

“ த்த்த்க தற்நறதகரண்ட ரம், றழ் க்கபது 

ணங்ககப தல்னறல்கன” ணத் ணது சுந்ற றண 

உகறல் கருத்து தபறறட்டிருந் ஜணரறதற அர்கபறணதும் 

றழ் ரதசும் க்கபறன் ணங்ககப தல்ன ரண்டுதன்ந 

தொகணப்ரதரடு தசற்தடுகறன்ந தறர் தகௌ றல் 

றக்கறசறங்க  அர்கபறணதும் கனகறல் இந் ரட்டின் 

ரசற ல்லிக்கச் தசற்தரடுகள் தொன்தணடுக்கப்தட்டு 

ருகறன்ந இந் ஆட்சறக்கரனத்றல் இப்தறரக 

அசரங்கத்றன் கணத்க ஈர்க்கும்  ன்ந ம்தறக்ககறல் 

இகண ரன் இங்கு தொன்கத்துள்ரபன்.  

கடந்கரன த்த்த்றல் து க்கள் ங்கபது உநவுககபப் 

தநறதகரடுத்துறட்டு, அந் உறர்கபறன் ஆத் சரந்றரண்டி 

ச் சடங்குககப ரற்தகரண்டு அர்ககப றகணவு 

கூர்றல் தொன்கண ஆட்சறக்கரனத்றன்ரதரது இரக்க 

ரணதரரு சூழ்றகனக றர்தகரண்டிருந்ணர் ன்தக 

ரரும் அநறவீர்கள். ஆணரல், ற்ரதரக றகனறல் அந்ச் 

சூழ்றகன ஏபவுக்குத் பர்த்ப்தட்டு ருகறன்நக 

ரற்கத்க்கது. ணறதம், ரற்தடி சடங்குககப 

றகநரற்ரற்கரகத் ங்கபது உநவுகள் உறர் லத் 

இடங்களுக்குச் சுரகச் தசல்றல் து க்கள் தல்ரர 

கடககபத்ம் சறங்ககபத்ம் அச்சுரத்ல்ககபத்ம் 

றர்ரரக்குகறன்ந றகனககள் தொற்நரக இன்தம் 

லங்கறறடறல்கன. து க்கபது இவ்ரநரண  உர்வு 

ரலறறனரண தரறப்தைக்ககபத் தரடர்ந்தும் பர்த்தடுத்து, 

அகண எரு தரப்தரக ங்கள் க்கள் ணறல் 

பறடரல், அர்கபது ணங்ககப தன்தநடுக்க 

ரண்டி ததரரப்தை இந் அசுக்கு உண்டு ண ரன் 

ம்தைகறன்ரநன். ணர, உறரறந் உநவுககப 

றகணவுகூர்ற்கு உரற ககறல் எரு ததரதுத்தூதற என்கந 

இரற த்த்ம் கடததற்நறருந் தகுறறல் ததரருத்ரண ஏர் 

இடத்றல் அகப்தற்கும்  அற்கரண எரு றகறகக் 

குநறத்தரதுக்குற்கும் இந் அசு டடிக்கக டுப்தது 

அசறரகும். இகண இந் அசு ரற்தகரள்ளுறடத்து, 

இந் அசறன்லரண து க்கபறன் ம்தறக்கக லுப்ததரம் 

ன்தறல் சந்ரகறல்கன.  

த்த்த்ரல் தகரல்னப்தட்ட உநவுககப து க்கள் 

றகணவுகூர்கறன்ந றகழ்றகண, சறன சறங்கபத் ப்தை இணர 

அசறல்ரறகள், தைலிககப றகணவுகூர்ரகச் சறத்ரறத்து, 

சரகர சறங்கப க்கள் த்றறல் இணரக் கருத்துக்ககபப் 

தப்தறருகறன்ந தசற்தரடுகளும் இடம்ததற்ர ருகறன்நண. 

இகணத் தூக்கறப் தறடித்துக்தகரள்கறன்ந றழ்த் ப்தை 

இணர அசறல்ரறகள், இகண கப்தடுத்றரகத் 

ங்கபது கருத்துக்ககப து க்கள் த்றறல் தப்தைகறன்ந 

றகனறல், “இநந்ர்ககப றகணவுகூர்ற்குக்கூட இந் 

ரட்டில் றர்களுக்கு உரறகறல்கன” ன்ந றகனக்ரக 

து க்கள் ள்பப்தடுகறன்நணர். இந் றகனகக ரற்நற, 

சுதொகரண தொகநறல் இற்தகரரு குந் ற்தரட்டிகணக் 

தகரண்டுருர ணது ரரக்கரகவுள்பது.  

தகரல்னப்தட்ட தைலிகள் இக்க உரப்தறணர்ககப 

றகணவுகூர்ற்கரகப் தைலிகள் இக்கத்றணர் ம்தர் 

ரத்றல் 28ஆம் றகறக எதுக்கறறருந்ணர். அது ரர !

ஆணரல், இங்கு ரன் ரகரருது, கடந் கரன த்த்த்றன்ரதரது 

உறரறந் உநவுககப து க்கள் றகணவுகூரும் ககறல், 

த்த்ம் தொடிவுக்குக் தகரண்டுப்தட்ட ர ரத்றல் எரு 

றணத்கக் குநறத்தரதுக்க ரண்டும் ன்தகர. அதுவும், 

த்த்ம் கரரக உறரறந் து ரட்டின் அகணத்து 

க்ககபத்ம் றகணவு கூத்க்க ககறரனர இது 

அகரண்டும் ன்தகத்ம் இங்கு சுட்டிக்கரட்ட றரும்தை 
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கறன்ரநன். ணது இந்க் ரகரரறக்ககக து ரட்டிரன 

ததரும்தரன்கரக ரழ்ந்து ருகறன்ந சறங்கப க்கபறல் 

இணரற்ந ததரும்தரனரண க்கள் ற்ரக்தகரள்ரர்கள் 

ன்ந ம்தறக்கக ணக்கறருக்கறநது.  

இன்ர ரகப்தரப்தைனவு க்கள் ங்கபது தசரந்க் கரற, 

றனங்ககபக் ரகரரற டத்துகறன்ந ரதரரட்டத்றல் சறங்கபச் 

சரகரர்களும் தங்ரகற்கறநரர்கள். கரரற்ரதரண து 

உநவுககபக் கண்டநறற்கரக து க்கள் 

கறபறதரச்சறறரன ரற்தகரண்டு ருகறன்ந அநறப் 

ரதரரட்டத்றல் ங்கபது உநவுகள் கரரற்ரதரண சறங்கபச் 

சரகரரறகளும் தங்தகடுத்து ருகறநரர்கள். தொள்பறரய்க்கரல் 

தகுறறல் இரறரக கடததற்ந த்த்த்றல் உறரறந் 

உநவுகளுக்கரண றகணரந்தும் றகழ்றல் எரு ததௌத் ரர் 

ணற ரத்துடன் கனந்துதகரண்டிருந்ரர். இத்ககதரரு 

றகன ரற்ரக் கரனம் து ரட்டிரன இன்ர ற்தட்டு 

ருகறன்நது. இது றகவும் ரற்கத்க்கதரரு 

ரற்நரகர தரறகறன்நது. ன்கணக் தகரகனதசய் ந் 

றழ் இகபஞகர ன்ணறப்தைக் தகரடுத்து றடுறத் 

ணறரதறரணம் தகரண்டர் ஜணரறதறரக இருக்கறன்ந 

இந் ரட்டில், த்த்ம் றகக் தகரடூரக கடததற்ரக் 

தகரண்டிருந் றகனறல் ணது உறகத்ம் ததரருட்தடுத்ரது 

ஏந்கறல் தைலிகள் இக்கத்துடன் சரரண எப்தந்ம் 

தசய்துதகரண்ட ணறரதறரணறக்கர் தறரக இருக்கறன்ந 

இந் ரட்டில், து க்கபறன் உர்வுகள் றக்கப்தடும் 

ன்ரந ரன் ம்தைகறன்ரநன். அந் ககறரனர ரன் இந்ப் 

தறரகக தொன்கத்துள்ரபன் ன்தகத்ம் 

தரறறத்துக்தகரண்டு -[இகடதௌடு]  Sir, shall I wind up or take 

three more minutes?  
 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

You may take only two more minutes.  

 
ගු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் ரரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
இன்கந றணம் ன்ணரல் இங்கு தொன்கக்கப்தட்ட 

ணறதர் தறரக தரடர்தறல் கருத்துக்ககபத் தரறறக்கும் 

அகணத்துத் ப்தறணருக்கும் ணது ன்நறகத் தரறறத்துக் 

தகரள்கறன்ரநன். து தறச்சறகணகள் அகணத்கத்ம் ரர 

லர்த்துக் தகரள்ப ரண்டும் ன்ந றகனப்தரட்கடர ரம் 

தகரண்டிருக்கறன்ரநரம். இகண அடிதரற்நறரகர ணது 

கருத்துக்கள் தபறப்தடுகத்ம் தசற்தரடுகள் தரடர்ந்து 

ரற்தகரள்பப்தட்டு ருகத்ம் லங்கள் அநறவீர்கள். து 

தறச்சறகணகளுக்குச் சர்ரச அபவுரகரல்ககபக் தகரண்டு 

அபவீடுகள் தசய்ப்தடுரர அல்னது சர்ரசத்கக் 

தகரண்டுரன் து தறச்சறகணகள் லர்க்கப்தட ரண்டும் 

ன்தரர து ரட்டுக்கு ஆரரக்கறரணரக அகரது .  

கடந் கரனங்கபறலும் து தறச்சறகணகபறல் சர்ரச 

ரணது க்குச் சரகரண தொகநகபறல் அல்னரது , 

ததரும்தரலும் க்குப் தரகரண தொகநகபறரனர 

தசற்தட்டிருந் றம் குநறத்துப் தனரும் அநறந்றருப்தேர்கள். 

ஆகர, து தறச்சறகணககபத் லர்ப்தற்கு ரம் அகணரும் 

ம்தறக்ககத்கடர்கபரகச் தசற்தட ரண்டிது 

அசறரகும். இணங்களுக்கறகடறல் ம்தறக்கக அற்ரப் 

ரதரண றகனறரனர து ரடு கடந் கரனங்கபறல் 

தல்ரர அணர்த்ங்ககபச் சந்றத்து ந்துள்பக ரம் 

கணத்றற்தகரள்ப ரண்டும். க்குரற தறச்சறகணகள் 

குநறத்து ரர சுதொகரகப் ரதசறத் லர்க்கக்கூடி சூல் இந் 

ரட்டில் ரரபரகர இருக்கறன்நது. அற்குரற ஆளுக 

இருந்ரல், அந் ஆளுகத்டன் ரர்கரண தொகநறல் 

தொற்சறககப டுப்தன்தோனம் ங்கபரல் றச்சரக உரற 

இனக்குககப ட்ட தொடித்ம்.  

து க்கபறன் ரக்குகபரல் கடந் 23 ருடங்கபரக 

இந் ரடரளுன்நத்றன் உரப்தறணரகத் தரடர்ந்து 

தசற்தட்டு ருகறன்ந ரன், இந் ரட்டில் 

இணங்களுக்கறகடறல் க்கறத்கக் கட்டிதளப்தைற்கும் 

அதெடரகத் ரசற ல்லிக்கத்க லுவுள்பரகக் 

கட்டிதளப்தைற்கும், அரது உகத்து ந்துள்ரபன் 

ன்தக இந் ரட்டு க்கள் ன்கு அநறரர்கள். அந் 

ககறல் து க்கபறன் லர்க்கப்தட ரண்டி 

தறச்சறகணகள் ற்ரம் றகநரற்நப்தட ரண்டி ரககள் 

குநறத்து ரன் தொன்கக்கறன்ந ரகரரறக்கககள் தரடர்தறல், 

ணறரதறரண ரலறறனரண தரர்கர சரகர சறங்கப 

க்கபறடத்றலும் இருக்கும் ண ரன் ம்தைகறன்ரநன்.  

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now. 
 

ගු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் ரரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
அகணத்து க்களும் து க்கரப ன்ந தகரள்ககத்டன் 

தசற்தட்டு ருகறன்ந ரன், இந் ரட்டில் இணங்களுக்  

கறகடறலும் ங்களுக்கறகடறலும்  சந்ரகங்ககப 

ற்தடுத்துகறன்ந ககறனரண, குப்தங்ககபத் தூண்டக் 

கூடி ககறனரண ரகரரறக்ககககப தொன்கப்தகரர 

கருத்துக்ககப தபறறடுகரர ரரக்கரகக் 

தகரண்டிருக்கறல்கன ன்ர கூநற றகடததரகறன்ரநன். 

ன்நற. 

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Velu Kumar.  

ඊ   ේඳය, කාවුරුන් ේවෝ ගරු භන්ත්රීයඹකු ලිරහනඹ වහ 
ගරු ේලවහන් ේේභවිාව භන්ත්රීතුමභහේ  නභ ේඹෝජනහ කායන්න.  

 

ගු ්කහමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I propose that the Hon. Shehan Semasinghe do 
now take the Chair.   

 

ප්රහනය විමවන ිනන්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

   අනතුුල ගු කී ායලර්ධන මශතළ මළවනමයන් ඉල්ත 
වුමයන්  ගු මශළන්  මවේමසිසශ මශතළ මුළවනළරූඪ විය. 

 அன்தறநகு, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ர அகனர, ரண்தைறகு தசயரன் ரசசறங்க 

அர்கள் கனக கறத்ரர்கள். 

 Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the 

Chair, and THE HON. SHEHAN SEMASINGHE took the Chair. 
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ගු ම ලු කුමළර් මශතළ  
(ரண்தைறகு ரலு குரர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 
தகப கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கரப, 

தகப உரப்தறணர் டக்பஸ் ரரணந்ர அர்கபறணரல் 

இன்ர தகரண்டுப்தட்டிருக்கறன்ந, "த்த்த்றன்ரதரது 

உறரறந் க்ககப றகணவுகூர்ற்கரக றகணவுத்தூதற 

தரன்கந அகத்ல் ற்ரம் றகணவுகூர்ற்கரண ததரதுத் 

றகறதரன்கநக் குநறத்தரதுக்குல்" ன்ந றடம் 

தரடர்தரண ணறதர் தறரகக கரனத்றன் ரகரக 

ரங்கள்  கரு தொடித்ம். குநறப்தரக, இந் ரட்டிரன ரழ்கறன்ந 

அகணத்து க்கள் த்றறலும் க்கறத்கத்ம் சகரழ்கத்ம் 

ற்தடுத்தும் எரு தத்க இன்கந ங்களுகட 

ல்னரட்சற அசரங்கம் ரற்தகரண்டிருக்கறன்நது .  

கடந் தோன்ர சரப் கரனத்துக்கு ரனரக, தல்ரர 

கககபறலும் தல்ரர அடிப்தகடகபறலும் தறன்ணகடவுக்கு 

உள்பரக்கற, தரரற தரறப்தைக்கு உள்பரக்கற எரு த்த்த்க 

இந் ரட்டிரன ரழ்கறன்ந சகன சதோகங்களும் றர்ரரக்கற 

றருந்ண.  அர்களுட ணறரன இருக்கறன்ந அந் டு, 

அரரதரன அர்களுக்கு ற்தட்டிருக்கறன்ந அந்ப் தரறப்தை 

ரகணக்குரறது. இந் த்த்த்றணரல் ரட்டில் ரளகறன்ந 

சகனரும் இண, தரற,  ரதத்துக்கு அப்தரல் தல்ரர 

துன்தங்களுக்கு உள்பரகறறருக்கறன்நரர்கள். அதகட 

தரறப்தைக்கள் இன்ரம் இருக்கறன்நண. அந்ப் தரறப்தை டக்கு, 

கறக்கு ற்ரம் தற்கறரன ரழ்கறன்ந க்கள் த்றறலும்  

இருக்கறன்நது. அரது, அன் தரரற ரக்கம் ரட்டின் சகன 

தகுறகபறலும் இருக்கறன்ந க்கள் த்றறலும் 

கரப்தடுகறன்நது. இத்கக றகழ்வு என்கந ங்களுகட 

ரசம் லண்டும் சந்றக்கக்கூடரது. லண்டும் அகண 

றகணத்துப் தரர்க்கறன்ந எரு றகனககூட ற்தடக்கூடரது . 

அந் ககறரன அந் றகனக ற்தடர ககறல் 

அற்கரண ஏர் அடித்பத்க  ல்னரட்சற அசரங்கம் இன்ர  

ற்தடுத்றறருக்கறன்நது.   

குநறப்தரக, ரகு ஜணரறதற அர்கள் இந் க்கறத்க 

ற்தடுத்துற்கரக, க்கபறகடர சக ரழ்க 

ற்தடுத்துற்கரக டக்கறல் இரடத்றணரறன் சறருந் 

தன றனப்தப்தைக்ககப றடுறத்து அற்நறல் க்ககபக் 

குடிரற்ரற்குரற ரய்ப்தறகண ற்தடுத்றறருக்கறன்நரர். 

அரரதரன்ர, ரண்தைறகு தறர் அர்கள் அந் 

க்களுகட அதறறருத்ற தரடர்தரண றடங்கபறரன றகக் 

கரறசகணரகச் தசற்தடுக அரணறக்கக்கூடிரக 

இருக்கறன்நது. த்த்ம் கரரகப் தல்ரர தரறப்தைக்களுக்கு 

உள்பரகறறருக்கறன்ந தனப்தட்டர்ககபத்ம் றருப்றப் 

தடுத்க்கூடி ககறரன தல்ரர றகழ்ச்சறத் றட்டங்ககப 

தொன்தணடுப்தற்குரற தொன்தரறவுகள்  2018ஆம் 

ஆண்டுக்கரண வு தசனவுத்றட்டத்றலும் தசய்ப்தட 

றருக்கறன்நண. இக அகணத்றதெடரகவும் ங்களுகட 

ரசரணது ஆரரக்கறரக தொன்ரணரக்கறச் தசல்னக்கூடி, 

அகணத்து க்களும் எற்ரகரரடும் சரரணத்ரரடும்  

சகரழ்வுடதம் ரக்கூடி எரு றகனகக ங்களுகட 

அசரங்கம் ற்தடுத்றக்தகரண்டிருக்கறன்நது ன்தகறட்டும் 

அதகட ஆட்சறக்கரனப்தகுறறல் எரு தரரளுன்ந 

உரப்தறணரக இருப்தகறட்டும்  ரன் ததருகப் 

தடுகறன்ரநன்.   

ஆகர, த்த்த்றணரல் உறரறந் க்களுக்குரற எரு 

றகணவுத்தூதறக அகத்து, அர்ககப றகணவுகூர்ற் 

தகண எரு றணத்க அங்கலகரறப்ததன்தது க்கள் த்றறரன 

க்கறத்கத்ம் சக ரழ்கத்ம் ற்தடுத்றச் தசன்ர 

தகரண்டிருக்கறன்ந தத்றரன இன்ததரரு கல் கல்னரக 

அகத்தண ரங்கள் ம்தைகறன்ரநரம். ஆகர, 

அந்ககறல் இந்ப் தறரககக் தகரண்டுந்றருக் 

கறன்ந தகப உரப்தறணர் டக்பஸ் ரரணந்ர 

அர்களுக்கு ன்நறகத் தரறறத்துக்தகரள்ரரடு, இது 

தரடர்தரகப் தரறசலனகண தசய்து அற்கரண ற்தரடுகள் 

தசய்ப்தட ரண்டுதண இந் அககக் ரகட்டுக் 

தகரண்டு, றகடததரகறன்ரநன்.  ன்நற. 

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Gnanamuthu Srineshan. 

You have five minutes.  
 

[தற.த. 2.40] 
 

ගු ඥළනමු්තතු ශ්රීමන්වන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீரசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தகப கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கரப, 

தகௌ உரப்தறணர் டக்பஸ்  ரரணந்ர அர்கபரல், 

த்த்த்றணரல் இநந்ர்களுக்கு அஞ்சலி தசலுத்தும்ககறல் 

அர்ககப  றகணவுகூர்ல், இநந்ர்கபறன் ஞரதகரர்த்ரக 

எரு தூதறக றரவுல் ன்தது தரடர்தரகக் 

தகரண்டுப்தட்ட ணறதர் தறரகக ரன் ஆரறத்துப் 

ரதச றரும்தைகறன்ரநன். டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் 

ரத்றல்னரது இனங்கக தரவும் த்த்த்றன் கரரகப் 

தனர் இநந்றருக்கறன்நரர்கள். ரதரரட்டத்றல் ரடிரகப் 

தங்குதற்நறர்களும் இநந்றருக்கறன்நரர்கள்; அப்தரறகபரக 

ரழ்ந்ர்களும் இநந்றருக்கறன்நரர்கள். ணர, இநந் 

ர்ககப றகணவுகூர்ல், இநந்ர்களுக்கரகக் கண்லர் 

டித்ல், துங்ககபப் தகறர்ந்துதகரள்ளுல் ன்தண 

உபறல் ரலறரக ணறர்கபறன் ணறல் ற்தடுகறன்ந 

அளத்ங்ககபக் குகநத்துக்தகரள்ற்கரண தசற்தரடு 

கபரகும். ணர, இநந்ர்கள் - ம்கறட்டு கநந் 

ர்கள் அல்னது தகரல்னப்தட்டர்ககப றகணவுகூர்ந்து 

கண்லர் டிப்தற்கு, துங்ககபப் தகறர்ந்துதகரள்ற்கு, 

அர்கபது ண்ங்ககப ணறல் தறத்துக் தகரள்ற்கு 

இநந்ர்ககப றகணவுகூர்கறன்ந இந்ச் தசற்தரடு 

றச்சரக இருக்கரண்டும். இநந் ஆத்ரக்ககப, இநந் 

அந் ணறர்ககப, அந் வீர்ககப ண்றப் தரர்ப்தது 

ணற உரறககபறல் என்நரகக் கரப்தடுகறன்நது. ணர, 

இவ்ரநரக இநந்ர்ககப றகணவுதடுத்துகறன்ந 

உநவுகபறன் அந்ப் தரசப் தறகப்கத ரும் அரத்தநறந்து 

றட தொடிரது. அகணத் டுக்கறன்நரதரது அங்கு தரதட்சம்-

தக்கச்சரர்தை இருப்தரக க்கள் கருதுரர்கள்.   

த்த்ம் ன்தது ற்தடுத்ப்தட்ட என்ர. அசறல்ரற 

கபரல்ரன் அந் த்த்ம் உருரக்கப்தட்டது. அசறல் 

ரலறரண தறச்சறகணக்கு ஏர் அசறல் லர்கக் கண்டிருந்ரல், 

இந் த்த்ம் ற்தட்டிருக்கரது. கடந் கரனத்றல் 

ரற்தகரள்பப்தட்ட தண்டர  - தசல்ர எப்தந்ம், டட்லி - 

தசல்ர எப்தந்ம் ரதரன்ந தல்ரர எப்தந்ங்ககபச் 

சரறரண தொகநறல் கடதொகநப்தடுத்றறருந்ரல், இந் 

த்த்ம் ற்தட்டிருக்கரது. கண்டித் ரசற Assembly ஆணது, 

இனங்ககக்கு எரு சஷ்டி தொகநறனரண லர்கக் தகரண்டு 

ரண்டுதன்ர கூநறது. தொன்தொலில் சறங்கபப் ததரு 

க்கள்ரன் அந்க் கருத்றகணக் குநறப்தறட்டிருந்ரர்கள்.  

இந்ப் தல்லிண சதோகத்றன் அறகரங்ககபப் தகறர்ந்து 

ரக்கூடி, ஆபக்கூடி எரு றகனகறகணக் தகரண்டு 

1569 1570 



ඳහර්ි ේේන්තුම 

ரண்டுதன்ர அன்கந கரனத்றல் கண்டித் ரசற 

Assembly குநறப்தறட்டிருந்து. அன்ர அறகரப் தகறர்றகண 

தொகநரகச் தசய்து சஷ்டி தொகநகறகண ற்தடுத்ற 

றருந்ரல், இந் த்த்ம் ற்தட்டிருக்கரது. சறங்கபர்கரபர, 

றர்கரபர, தொஸ்லிம்கரபர த்த்த்றணரல் இநக்கறன்ந எரு 

றகனக ற்தட்டிருக்கரது. ணர, அசறல்ரறகபறன் 

ரகபரல்ரன் இந் த்த்ம் உருரக்கப்தட்டது. அந் 

த்த்த்றன்ரதரது தன ததரறரண உறர்கள் கரவுதகரள்பப் 

தட்டிருக்கறன்நண. ணர, இநந் அந் ணறர்ககப 

ஞரதகப்தடுத்றக் தகரள்ற்கும் துங்ககபப் தகறர்ந்து 

தகரள்ற்கும் கண்லர் டிப்தற்குரண அடிப்தகட 

உரறகறகணப் தநறப்தது அல்னது அற்கநத் டுப்தது எரு 

ககரண ணற உரறக லநனரகத்ரன் இருக்கதொடித்ம். 

அந் ககறல், இன்ர இநந் தகடவீர்ககப 

றகணவுகூர்துரதரன்ர, டக்கு, கறக்குப் தகுறறரன 

கரரனரக்கப்தட்ட அல்னது த்றற்குள்பரக்கப்தட்ட 

அல்னது இநந் உநவுககபத்ம் அர்கள் றகணவுகூர்ற்கு 

இடபறக்கப்தட ரண்டுதன்தக ணறற்தகரண்டு, 

அற்ரகற்ந றத்றல் தசற்தடுற்கு ரம் உரறத 

ரண்டுதன்தகக் கூரரரடு, தகௌ உரப்தறணரோ் 

டக்பஸ் ரரணந்ர அர்கபரல் தகரண்டுப்தட்ட இந்ப் 

தறரகரணது உண்கறல் ற்ரக்தகரள்பக்கூடிது 

ன்தகத்ம் தரறறத்து, ணது உகறகண 

றகநவுதசய்கறன்ரநன்.  ன்நற.  
 

 

[2.44 p.m.] 
 

ගු ුලන් විායලර්ධන මශතළ (ණර්කක රළාය 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ருன் றஜர்ண - பாதுகாப்பு இராஜாங்க 

அகச்சர்) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 

Hon. Presiding Member, first of all, I would like to 

thank the Hon. Douglas Devananda for bringing in this 
proposal as a Private Member’s Motion. Speaking on 

behalf of the Ministry of Defence, I have absolutely no 

objection to his proposal. I think it is absolutely vital that 

we commemorate every single person who died during 
the war, not persons of a particular race or community. Be 

it Sinhalese, Tamils, Muslims or Burghers, we all got 

affected by the war. So, on behalf of the Ministry of 

Defence, I would like to say that we wholeheartedly 
support this Motion.  

However, we do have a few observations. I will just 

let you know those observations and we can discuss them 

later. The first observation is that the memorial should be 
erected at a suitable location giving due consideration to 

the fact of accessibility by the public and the security. 

Since most of the victims are from the Districts of 

Mannar, Vavuniya, Trincomalee and Batticaloa, we feel 
that the most suitable place would be Anuradhapura as it 

is central to all those areas.  But, that we can discuss and 

come to some kind of arrangement in the future.  

The second observation is that a particular day, such 
as the third Friday of the month of May in each year, 

should be declared as the day of commemoration to avoid 

any disagreement about the date.  

Thirdly, the responsibility of management and 

maintenance of the memorial should be entrusted with an 
appropriate Ministry or a public entity such as the 

Ministry of Home Affairs or the relevant district 

secretariat under the guidance of the Presidential 

Secretariat.  

Those are the three observations, Hon. Member.  Of 

course, we can discuss them  and come to some kind of 
agreement. But, wholeheartedly, we support your 

proposal.  Thank you.  
 

[தற.த. 2.46] 
 

ගු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் ரரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
ன்நற, தகௌ இரஜரங்க அகச்சர் ருன் 

றஜர்ண அர்கரப! இன்ர ன்ணரல் தகரண்டு 

ப்தட்ட ணறதர் தறரகரணது, இந் ரடரளு 

ன்நத்றன் கணத்க ஈர்க்கறன்ந தட்சத்றல், அது இந் 

ரட்டு க்களுக்குக் கறகடத் எரு தற்நறரகவும் இந் 

அசரங்கத்றன் ரசற ல்லிக்கத்துக்குக் கறகடத் எரு  

தற்நறரகவும்  கருதொடித்ம். ன்நற . 
 

ප්රහනය විමවන ිනන්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

කල්තෆබීම 
எத்றகப்தை 

ADJOURNMENT 
 

ගු ්කහමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ''ඳහර්ි ේේන්තුම දළන් කා ආ 

තළබිඹ යුතුමඹ''යි භහ ේඹෝජනහ කායනහ. 
 

ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන ී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

බහ කා ආ තඵන අසථහේේ ේඹෝජනහ, ගරු ඳද්භ 
උදඹලහන්ත ගුණේේකාය භන්ත්රීතුමභහ. 
 

සියඹළණ්ඩුල  ල්තම්තගම රාමශළ විශළරය  අි ති 
ඉඩේ රැක ගෆනීම 

சறம்தனரண்டு, த்ரக ஜயர 

றகரகக்குரற கரறககபப் தரதுகரத்ல்   
PROTECTION OF LANDS OF SIYAMBALANDUWA 

WATTEGAMA RAJAMAHA VIHARAYA. 
 

[අ.බහ. 2.47] 
 

ගු ණර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ුවණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குரசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, බහ කා ආ තඵන අසථහේේ 

ේඹෝජනහ ඉදිරිඳමක කිරීභ  අසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ ඔඵතුමභහ  
සතුමයෙන්ත නහ.ඒ අනු, භහ ඳවත වන් ේඹෝජනහ ඉදිරිඳමක 
කායනහ: 

1571 1572 

[ගරු ඥහනමුඛමකතුම ශ්රීේන්න් භවතහ] 
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''ේභොනයහගර දිසත්රිෂකකාේේ, විඹමරහණ්ඩු ්රහේද්ය ඹ ේ ආකාේ 

ේකාොට්ඨහේේ, මකේමකගභ යජභවහ ල්වහයඹ  අඹමක ල්වහය ේද්හර පිළිඵ 

1931 කඥහ ඳනත  ඹ මක, අෂකකාය 5,066ෂකවූ න්නස ඉඩේභන්, 

2015.07.15 දින අෂකකාය 2,138ෂක වූ බිේ ්රභහණඹ ''ඇයෙභේ ආ 

ප්රහන්ේට්න්'' නේ ජර්භහනු භහගභකා  උෂක කාර්භහන්ත යහඳියෙඹකා  
ඵදු ඳදනභ ඹ ේමක රඵහ දී ඇත. ේභභ සීනි කාර්භහන්ත යහඳියෙඹ කයේබ 

කිරීභ  ඹෆේේදී, ේේ ේභොේවොත න ල්  ල්ල්ධ ඵුවල්ධ ගළ ලු ගණනහෂක 

භතුම කාය ඇත. ඉවත භහගභ  ේභභ නින්දගේ ඉඩේ ඵදු දීභ වයවහ 

ඳහයේඳරිකා ේගොල්තළන් කාශ ේගො වන් දවස ගණනහකා  තභ ඉඩේ 

අදීටු ඇත. එේභන්භ, ේේ න ල් මක ේභභ භහගභ ල්වින් අදහශ යහඳියෙ 

වහ ඳහය ආ කාඳහ, කාටුකාේබි ළ  ආ ගටුන් ේභභ ඉඩේ ේන් කාය 
ගනිටුන් විටී. එේභන්භ, ක්රිසතුම පර් ේදළනි විඹ  අඹමක ඹළයි 

ළරේකාන කාහන්යෙස යුගඹ  අඹමක ටිනහ පුයහ ල්දයහමකභකා මිටුඹෂක 

ල්නහල මුඛතඹ  ඳමක කායටුන්, පුයහ ල්දයහ කඥහ ඳනත උ ආරාඝනඹ කායටුන්, 

ේඵොේවෝ පුයහ ල්දයහ සථහන ේඩෝර් කාය දභහ ඇත. ේභභ භහගභ ල්වින් 

කාස කායන රද ඳහරිරිකා අධයඹන හර්තහේේ වන් ලිි කා ඳරිය නීයෙ 

උ ආරාඝනඹ කාය දභහ ඇත. ේකාොටිඹහගර හරි ජරහලේේ ේඳෝකා 
්රේද්ලඹමක, ළේේ ඉවමකතහද, ජර ලිරහශ්ර ල්නහල න අයුරින් ේඩෝර් කාය 

තභ උෂක ගහ විදු කායටුන් විටී.  

ේභභ නින්දගේ ඉඩේ ේඵොේවෝ කාහරඹෂක යෙසේේ ඇයෙභේ ආ, 

ේකාොටිඹහගර, මකේමකගභ, උඩිකාළපුකය ඇතුමළු විඹමරහණ්ඩු ්රේද්ලේේ 

ේගො වන් ේගොල්තළන් කාශ ඉඩේ න අතය, ේභේර ේභභ භහගභ වහ 

තමක භහගේ ේත ඵදු දීභ වයවහ එභ ජනතහේ  වීන අයියෙඹ බි ළටී 

ඇයෙ ේවයින්, ේභභ සීනි කාර්භහන්ත යහඳියෙඹ පිළිඵ ල්ධිභමක 

ඳරීෂකණඹෂක විදු කාය, වහනිඹ  ඳමක ේටුන් යෙේඵන ටිනහ පුයහ 
ල්දයහමකභකා උරුභඹන් කයෂකහ කිරීභ මක, වහනිඹ  ඳමක ේටුන් යෙේඵන 

ේකාොටිඹහගර ළ ඇතුමළු ජර ලිරහශ්ර කයෂකහ කිරීභ  පිඹය ගන්නහ 

ේරමක, තභ ේගොල්තළන් වහ ේගොල් බිේ අදීටු වූ විඹලු ජනතහ  රඵහ 

දිඹ වළකි විඹලු වන  ඇතුමළු  ඔවුන් ව  අලය ඉඩේ රඵහ දීභ  වහ 

කා යුතුම කායන ේරමක ේභභ ගරු බහේන් ඉ ආරහ විටින්නී ඹ.''  

 ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ේේ ්රලසනඹ, 
අගභළයෙතුමභහේගන් අන ්රලසනඹෂක වළටිඹ  ේේ යෙේේ ඵදහදහ 

දේේ භහ ඳහර්ි ේේන්තුම  ේඹොමුඛ කාය යෙබුණහ. ඒ ්රලසනඹ බහ 
කා ආ තඵන අසථහේේ වදිවි ල්හදඹෂක ේරයි ේේ ඉදිරිඳමක 
කායන්ේන්.   

රාකාහේේ දුප්ඳමකභ ්රහේද්ය ඹ ේ ආකාේ ේකාොට්ඨහඹ කිඹරහ 

1990 කාහරේේ වඳුන්හ දීපු විඹමරහණ්ඩු ්රහේද්ය ඹ ේ ආකාේ 
ේකාොට්ඨහඹ, භදීන්ද යහජඳෂක භළයෙතුමභහේ  කාහරේේ  

දුප්ඳමකකාටුන් මුඛදහේගන ඉදිරිඹ  එන්න කා යුතුම කාශ ්රහේද්ය ඹ 
ේ ආකාේ ේකාොට්ඨහඹෂක. එළනි ්රහේද්ය ඹ ේ ආකාේ ේකාොට්ඨහඹකා 
ඉඩේ ටිකා  තභයි අද ේේ ්රලසනඹ ඇයෙේරහ යෙේඵන්ේන්. 

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ේේ ඉඩේ ටිකා අයියෙ න්ේන් 
මකේමකගභ යජභවහ ල්වහයඹ . අෂකකාය ඳන්දවස ගණනෂක න ේේ 
න්නස ඉඩේ, ශ්රී ල්ක්රභ යහජවිාව යේවමරුන්ේ  කාහරේේ වි  

මකේමකගභ යජභවහ ල්වහයඹ   අයියෙ ේරහ යෙබුේණ් ඳහයේඳරිකා 
නින්දගේ ේද්හර ඳනේතන්.  ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ේේ 
නින්දගේ ේද්හර ඳනයෙන් අයියෙ වුණු ඉඩේර, ඳහයේඳරිකා, 

හේ්රදහයිකා ේගොල්ේඹෝ තභයි ගහ ගහ කා යුතුම කාේශේ. කුයෂකකාන් 
න, තර, ේභේන්රි න, ඵඩඉරිඟු න හේ්රදහයිකා 
ේගොල්තළන් කායන ේගොල්ඹහයි ේේ බිේර දීටිේේ.  

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ේේ ්රලසනඹ ඇයෙවූ මිටුඹ 
ඵරන්න ඳුව ගිඹ ජූි  භහේේ 17ළනි දහ අපි ගිඹහ. දිසත්රිෂකකාේේ 
ේද්ලඳහරන අධිකාහරිඹ  අපි ේේ ්රලසනඹ ේඹොමුඛ කාශහ. ේේ පිළිඵ 

්රහේද්ය ඹ ේ ආකාේතුමභහ එෂකකා හකා්ඡඡහ විදු වුණහ. දිසත්රිෂක 
ේ ආකාේතුමභහ එෂකකාමක හකා්ඡඡහ කාශහ. ේේ ඉඩේ ්රලසනඹ නිහ ඒ 
ජනතහ උද්ේඝෝණ කාශහ. ඒ ජනතහ ඳහය  ඵළවළරහ කිේහ, 

තභන්ේ  ේගොල්බිේ නළත ේදන්න කිඹරහ. මකේමකගභ යජභවහ 
ල්වහයඹ  අයියෙ අෂකකාය දවස ගණනෂක ේේ ල්ධිඹ  ඵුව ජහයෙකා 
භහගභකා  -ඇයෙභේ ආ ප්රහන්ේට්න්  කිඹන භහගභ - ේදන 

ේරහේේ ඇයෙ වුණු ්රලසනඹ පිළිඵ ේොඹහ ඵරන්න  ගිඹහ  

ඳසේේ  අපි දළෂකේෂක කුභෂකද? පුයහ ල්දයහ කඥහ ඳනත උ ආරාඝනඹ 

කායරහ යෙේඵන වළටි අපි දළෂකකාහ, ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි. 
ඒ ගළන  ල්ජඹමුඛණි ේොයිහ ඇභයෙතුමභහ දන්නහ, කනන්ද 
කුභහයවිරි භන්ත්රීතුමභහ දන්නහ, ුවේේධහ ජඹේේන ඇභයෙතුමටුඹ 
දන්නහ, යාජිමක භද්දුභඵණ්ඩහය ඇභයෙතුමභහ දන්නහ.   

අපි පුයහ ල්දයහ කක්රර්යෙ, එ ආරහර ේේධහනන්ද වහමුඛදුරුන් 
ේේ බිභ  ේගන්නුහ. ක්රිසතුම පර් ේදළනි විඹ  අයියෙ, මී ර් 
300ෂක, 400ෂක දිග කයහභ ාකීර්ණඹෂක දීත මිටුඹෂක තභයි 
ඇයෙභේ ආ ප්රහන්ේට්න් කිඹන භහගභ  දීරහ යෙේඵන්ේන් කිඹරහ 
එ ආරහර ේේධහනන්ද වහමුඛදුරුේෝ කිේහ.   

අඳ  අවන්න යෙේඵන ්රලසනඹ තභයි, ේේ ඉඩේ ටිකා ේදන්න 
පුයහල්දයහ ේදඳහර්තේේන්තුම කා යුතුම කාේශේ ේකාොේවොභද කිඹන 
එකා.  

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ඉතහ ළදගමක කාහයණහෂක භ  
ේේ ේරහේේ කිඹන්න යෙේඵනහ. ේවෂක ඹහය 0.25කා  ළඩි 
ඉඩභෂක කිවිඹේ  යහඳියෙඹකා  ේදන්ේන් නේ පුයහල්දයහ 

කඥහඳනත අනු ඒ ඉඩභ රඵහ දිඹ වළෂකේෂක වහනි පර්ණ ඇගළයීේ 
හර්තහකින් ඳුවයි. අධයහඳන අභහතය අකිර ල්යහේ කාහරිඹේ 
භළයෙතුමභහ ේේ බහේේ ඉන්නහ නේ ේේ ්රලසනඹ  උමකතය ේදන්න 

ඕනෆ. පුයහල්දයහ ේදඳහර්තේේන්තුම  ආි ර  ඹ ේරහ ේේ 
ඳරීෂකණ හර්තහ ඹ  ගවරහ, වහනි පර්ණ ඇගළයීේ හර්තහෂක 
ේනොදී  Ethimale Plantation භහගභ  ඹ ේරහ කා යුතුම කායරහ 

යෙබුේණ් ේකාොේවොභද? අපි ගිදීන් ඵරනේකාො   Ethimale 
Plantation  භහගභ  ඳහය ආ කාඳරහ, කාටුකාේබි ගවරහ ළ  ආ 
වදහේගන ඉඩේ අ ආරහේගන යෙබුණහ. ක්රිසතුම පර් ේදන විඹ  
අයියෙ ඳළයණි ළේ අමුඛණු, ේඳොකුණු දීත න බුන් ේඩෝර් 

කායටුන්, කාටු කාේබි ළ  ආ ගවරහ යෙබුණහ.  පුයහල්දයහ අතීතඹෂක 
එේවභ ල්නහල කායන්න පුළුන්ද? කාහන්යෙස යුගඹ  අයියෙ, 
කාහන්යෙස යජතුමභහේ  පුතහ වුණු ද්ධහයෙස කුභහයඹහ 

ඇයෙභ ේ ආ ්රේද්ලේේ ද්ධහයෙස ්රේද්ලඹෂක වදහේගන විටිඹහ. 
දීඝහපිඹ දෂකහ අසද්දපු ේ ආරසේේ භවහ මිටුඹකා  අයියෙ, 
ේඵෞද්ධ ල්වහය ේද්හරගේ ඳනමකි න් එන  ඉඩේ ටිකා තභයි ේේ 

ල්ධිඹ  පුයහල්දයහ කඥහ ඳනමක උ ආරාඝනඹ කායටුන් නන්න ඉඩ 
දීරහ යෙබුේණ්.  

ඒ ල්තයෂක ේනොේයි. භහ ශෙ යෙේඵනහ, භධයභ ඳරිය 
අධිකාහරිඹ  ේඹොමුඛ කායපු EIA හර්තහ. ේේ යෙේඵන්ේන්, ගහටුණී 
ල්ජිමක ල්ජඹමුඛණි ේොයිහ භළයෙතුමභහ භධයභ ඳරිය අධිකාහරිඹ  දුන් 

EIA හර්තහයි. හරිභහර්ග ේදඳහර්තේේන්තුමේේ conditions ේේ 
හර්තහේේ නළවළ. හරිභහර්ග කඥහ ඳනත උ ආරාඝනඹ කායරහ, 
ේකාොටිඹහගර ළේේ ඉවමකතහේේ ේඳෝකා ්රේද්ලඹ, ේකාොටිඹහගර 

ළ  තුමය එන, ේභොය ආ ේඳොකුේණන් තුමය ෆේවන උණ ඇශ 
කිඹන ්රේද්ලඹ ේේ කාර්භහන්තලහරහ  අදහශ උෂක ගහ 
යහඳියෙඹ වහ ේඩෝර් කායටුන් තභයි ේේ භවහ ඳරිභහණ 

යහඳියෙඹ ඳ න් ේගන යෙේඵන්ේන්. ේකාොටිඹහගර ළේන් 
අසද්දන කුඹුරු බිේර   අනහගතේේ ේභොකාද ේන්ේන්? ඒ 
ේගොල් බිේර ගහ කායන ේගොල්ඹහ  ේභොකාද ේන්ේන්? ඒහ  
හරිභහර්ග ේදඳහර්තේේන්තුමේේ කිවිභ භළදිවමක  වභෂක ේරහ නළවළ. 

හරිභහර්ග කඥහ ඳනත උ ආරාඝනඹ කායරහ, භධයභ ඳරිය 
අධිකාහරිේේ ඳහරිරිකා ඳනත උ ආරාඝනඹ කායරහ ේේ ල්ධිඹ  
යහඳියෙර  එන්න පුළුන්කාභ යෙේඵනහද?  

ඌ-ේ ආරසේේ ඉයෙවහඹ ේඵන්ධ ඵයඳතශ ්රලසනඹෂක 
යෙේඵනහ, ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි. 2017.07.18න දින 
භහ ේභඹ ජනහධිඳයෙතුමභහ  ේඹොමුඛ කාශහ. ඒ හේ භ 2017.07.31න 
දින ජනහධිඳයෙතුමභහ ඇතුමළු හරිභහර්ග අධයෂක ජනයහ ආ, පුයහල්දයහ 
අධයෂක  ජනයහ ආ, ේඵෞද්ධ කා යුතුම ේකාොභහරිස, භවහ නහඹකා 

සහමීන් වන්ේේරහ, දිසත්රිෂක ේ ආකාේ, ්රහේද්ය ඹ ේ ආකාේ ඇතුමළු 
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ඳහර්ි ේේන්තුම 

විඹලුභ යහජය නිරධහරින්  ේේ ේඵන්ධ දළනුේ දුන්නහ. ේේ 
වහ ්රහේද්ය ඹ ේඵන්ධීකායණ කාටුටුේේ අනුභළයෙඹ රළ ය 
යෙේඵනහ. ඒ හේ භ දිසත්රිෂක ේඵන්ධීකායණ කාටුටුේේ අනුභළයෙඹ 

රළ ය යෙේඵනහ. ඒ අනුභළයෙඹ දුන්ේන් ේකාේේද කිඹන ්රලසනඹ භතුම 
නහ. හරිභහර්ග ේදඳහර්තේේන්තුමේේ අයඹ ේනු  අය 
දීරහ යෙේඵන්ේන් කාවුද? EIA හර්තහ  ේගොල්ජන ේේහ 

ේකාොභහරිස අය දීරහ යෙේඵනහ. ගහටුණී ල්ජිමක ල්ජඹමුඛණි 
ේොයිහ භළයෙතුමභනි,  පුළු ආ ල්ඹ වදහයන ේකානකු වළටිඹ  නේ 
ඔඵතුමභහ දළන ගත යුතුමයි, ේේ EIA හර්තහ  අනු ේකාොටිඹහගර 

ළ ේවෝ ළේේ ේඳෝකා ්රේද්ලඹ ේවෝ ළේේ ඉවමකතහ පිළිඵ 
ේගොල්ජන ේේහ ේදඳහර්තේේන්තුම  අය ේදන්න පුළුන්කාභෂක 
නළවළයි කිඹරහ. ඒ යෙේඵන conditions භත ේගොල්ජන ේේහ 

ේකාොභහරිස  අය ේදන්න පුළුන්කාභෂක නළවළ. ේගොල්ජන 
ාර්ධන ඳනත ඹ ත  ේේ ්රේද්ලඹ අයියෙ න්ේන් නළවළ. ඒහ 
අයියෙ න්ේන් කුඹුරු ගහ කායපු ඉඩේ යෙේඵන්ේන් නේ ඳභණයි. 
එේවභ ගහ කායන ඉඩේ යෙේඵනහ. ඒහ තභයි ේගොල්ජන ේේහ 

ේදඳහර්තේේන්තුම  අයියෙ න්ේන්. ේභොනයහගර ුවරාදහේේ 
යෙේඵන හරිභහර්ග අධයෂක ජනයහ ආ කාහර්ඹහරඹ  භහ ගිඹහ. එතුමභහ 
කිඹනහ, "අය රළබුේණ් ේකාොේවන්ද කිඹරහ අපි දන්ේන් 

නළවළ"යි කිඹරහ. යහඳියෙ ේේ බිේර  එන්ේන් ේභේවභද? ේේ 
යේට් ඳහරිරිකා ඳනමක, ඳහරිරිකා අණ ඳනමක, හරිභහර්ග අණ 
ඳනමක, පුයහල්දයහ අණඳනමක, ලිි කා ඳරිය නීයෙ උ ආරාඝනඹ 

කායටුන් ේේ ල්ධිඹ  අෂකකාය දවස ගණනෂක ේදනහ නේ, අේප් 
යේට් ේව  ද ගළන කාය කාථහද?  

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ේේ ්රලසනඹ ේකාොයි තයේ 

ඵයඳතශද කිඹනහ නේ, අහනේේ ේේ ඳරීෂකණඹ ඉදිරිඹ  
ේගනඹනේකාො  ්රහේද්ය ඹ ේ ආකාේේ  නිරීෂකණේඹන් කිඹනහ, 
"පුයහ ල්දයහ ල්ලහර ්රේද්ලඹෂක වහනිඹ  ඳමකේරහ යෙේඵනහ"යි 

කිඹරහ. ඒ ල්තයෂක ේනොේයි. දිසත්රිෂක ේ ආකාේ ේඹොමුඛ කායන 
ි පිි න් කිඹනහ, ඔවුන්ේ  නිරීෂකණ අනු ල්ලහර වහනිඹෂක 
විදුේරහ යෙේඵනහඹ කිඹරහ. පුයහල්දයහ ේදඳහර්තේේන්තුමේන් 
ඳහර්ි  ේේන්තුම  ේගන්පු ි පිේේ භවහකහර්ඹ පී. ය. භණ්ඩහර 

පුයහල්දයහ අධයෂක ජනයහ ආ කිඹනහ, "ේේ සථහනඹ ඳරීෂකහ කාය 
ඵරහ කාිෂි ේබෝග ගහ වහ ඇයෙභේ ආ ප්රහන්ේට්න් 
ේඳෞද්ගි කා භහගභ ේත ේකාොන්ේද්වි දීත අනුභළයෙඹ රඵහ දී 

ඇත.  

නමුඛමක ඔවුන් අදහශ ාර්ධන කා යුතුම විදු කිරීේේදී පුයහ 
සතුමර  වහනි න අයුරින් කා යුතුම කාය ඇයෙ ඵ හර්තහ  ව ඇයෙ 

ේවයින් ේභභ ාර්ධන කාහර්ඹඹ වහභ අමකදීටුහ අදහශ 
භළදිවමක වභ විදු කාය ඇයෙ අඹ  ල්රුද්ධ නීයෙභඹ ක්රිඹහ භහර්ග 
ගළනීභ  වහ පුයහ සතුම කයෂකහ කායන ේඳොලීවිඹ  වහ නිරධහරින්  

උඳේදස රඵහ දී ඇත. ඒ අනු ඔවුන්ේ  ඒ උෂකත කාහර්ඹඹ ේේ න 
ල්  අමකදීටුහ අදහශ නීයෙභඹ ක්රිඹහ භහර්ග ේගන ඇත." 

වළඵළයි, අඳ  ්රලසනඹෂක යෙේඵනහ. පුයහ ල්දයහ 
ේදඳහර්තේේන්තුමේේ වහනි ඇගයීේ හර්තහකින් ේතොය ඹටි භඩි 

ගවරහ ේේ ල්ධිඹ  අය දුන්ේන් ේකාොේවොභද කිඹන ්රලසනඹ අඳ  
යෙේඵනහ. ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ේගො වන් දවස 
ගණනකාේ  ි පිේ ආතන  අපි ේගනළ ආරහ යෙේඵනහ. අද අපි ේේහ 

ඔෂකේකාොභ වභළගත* කායනහ.  

අද ේේ ේගො වන් ඉඩේ නළයෙ තභන්  කුයෂකකාන් ටිකා ගහ කාය 
ගන්න ල්ධිඹෂක නළයෙ තර ටිකා ගහ කාය ගන්න ල්ධිඹෂක නළයෙ, 

ේභේන්රි ටිකා ගහ කාය ගන්න ල්ධිඹෂක නළයෙ, තභන්ේ  

ේ්රදහයිකා ේගොල්තළන් කාය ගන්න ල්ධිඹෂක නළයෙ ඉන්නහ. ේේ 
ල්ධිඹ  ඉඩේ අෂකකාය ේදදවස ගණනෂක ඵුව ජහයෙකා භහගේර  
ේදනහ.  2015 ේේ කණ්ඩු කහ  ඳසේේ තභයි  ේඵෞද්ධ ල්වහය 
වහ ේද්හරගේ ඳනයෙන් මකේමකගභ යජභවහ ල්වහයඹ  අයියෙ ඉඩේ 

ටිකා ඵදු දී යෙේඵන්ේන්. ේේ කණ්ඩු කහ  ඳුව තභයි ේේහ  
අනුභළයෙඹ රළ ය යෙේඵන්ේන්. එතේකාො  ේේ ඳහරිරිකා අණ ඳනමක 
උ ආරාඝනඹ කායරහ; පුයහ ල්දයහ අණ ඳනමක උ ආරාඝනඹ කායරහ; 

භධයභ ඳරිය අධිකාහරිේේ ඳරිය අණ ඳනමක උ ආරාඝනඹ කායරහ 
ේේ ල්ධිඹ  යහඳියෙ කාය ේගන ඹන්න පුළුන්ද? ේභන්න, 
උඩිෂකකාළපුකේර් ඉන්න දවස ගණනෂක ටුනිුවන්ේ  ඉඩේ පිළිඵ 

ඉ ආලීේ ටිකා; ේභන්න, ගහ කාශ ඉඩේ ටිකා; ේභන්න, මකේමකගභ 
කිඹන ජනඳදේේ ගහ කාය ේගන ඉන්න ටුනිුවන්ේ  ඉ ආලීේ ටිකා. 
ඒ ල්තයෂක ේනොේයි, ේභන්න, ේකාොටිඹහගර ටුනිුවන්ේ  ඉ ආලීේ 

ටිකා. ේභොණයහගර දිසත්රිෂකකාේේ ඇයෙභේ ආ, ගරඵළද්ේදන් එවහ 
ඳළමකත  අෂකකාය ඳන්දවස ගණනකා ඉඩේර, අෂකකාය දවස 
ගණනෂක ගහ කාශ ේගොල්ේඹෝ අද ගහෂක කාය ගන්න ල්ධිඹෂක 
නළයෙ  ඉන්නහ.  

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ේේ ල්ධිඹ  ේ ආරසේේ ඉඩේ 
පිළිඵ ඇයෙේරහ  යෙේඵන ්රලසනඹ ඉතහ ඵයඳතශයි. අද 
විඹමරහණ්ඩුේන් ඇයෙභේ ආ ප්රහන්ේට්න් භහගභ  ේදද්දී, 

බිබිේරන්, භඩු ආේරන්, භළදගටුන්, ඳදිඹතරහේන්, භවඔේඹන්, 
රිදීභහි ඹළද්ේදන්,  භදීඹාගනේඹන්, කාන්දකාළටිේඹන් අෂකකාය 
62,500ෂක ඹනහ. ඒ ල්ධිඹ  බිබිේ ආ ඉඩේ ටිකා  Gazelle Ventures 

කිඹන භහගභ  ේදනහ. ඒ හේ භ අය වේඵන්ේතො  යහඹ - 
භහගේ යහඹ- ල්කුණන ේකාො   ළ ආරහේඹන් තමක ඉඩේ 
අෂකකාය වමකදවස ගණනෂක,  චීනේේ ඵුව ජහයෙකා භහගේර  

ේදන්න ඹනහ.  එකා අසථහකා ජනහධිඳයෙ නභත්රීඳහර විරිේේන 
භළයෙතුමභහ ේේදිකාහේේ යෙඹහ ේගන ේොයිහ භළයෙතුමභහ එෂකතයහ 
ල්ේලේ කයහධනහෂක කාශහ. "වේඵන්ේතො  ජනතහ ල්රුද්ධ නේ, 

ේ ආරසේේ ජනතහ ශෙ  එන්න, ේ ආරසේන් ඉඩේ 
ේදන්නේ" කිඹරහ කිේහ. ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, අපි ේේ 
ඓයෙවහවිකා ්රලසනඹ කිඹන්ේන් ේන ේභොකාෂකමක නිහ 
ේනොේයි. [ඵහධහ කිරීභෂක] ගරු ල්ජිමක ල්ජඹමුඛනි ේොයිහ 

ඇභයෙතුමභනි, භේ  කාහරඹ ගන්නහ නේ, භ  ඔඵතුමභහේගන් 
කාහරඹ  ේදන්න.  

භ  ේේ ේරහේේ ඉතහ ළදගමක කාහයණඹෂක භතෂක කායන්න 

ඕනෆ. ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ඓයෙවහවිකා ේ ආරසේේ 
 න කිඹන්ේන් ේ ආරසේේ ටුනිුවන්ේ  ේගොල්බිේර අයියෙඹයි.  

 

ගු  ගළමිණී විජි්ත විායමුණි මවොි වළ මශතළ (ලළරිමළර්ග 

ශළ ාවේඳ්ත කෂමනළකරණ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர - லர்ப்தரசண 

ற்ரம் லக பதோன தொகரகத்து அகச்சர்) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 
Irrigation and Water Resources Management)  

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Minister, what is your point of Order? 
 

ගු  ගළමිණී විජි්ත විායමුණි මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ේභතුමභහ බහ ේනොභෙ 

ඹළේහ. ේභතුමභහ කිඹනහ, භභ  වේඵන්ේතො දී කාථහ කායන ේකාො  
නභත්රීඳහර විරිේේන ජනහධිඳයෙතුමභහ දීටිඹහ කිඹරහ. එතුමභහ දීටිේේ 
නළවළ. අේනෂක කාරුණ- [ඵහධහ කිරීභෂක] 

1575 1576 

[ගරු කර්. එේ. ඳද්භ උදඹලහන්ත ගුණේේකාය භවතහ] 
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ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඳද්භ උදඹලහන්ත ගුණේේකාය භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහ කාථහ 
කායන්න.  

 
ගු ණර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ුවණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குரசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

එතුමභහ දීටිඹමක, නළතමක ඔඵතුමභහ ඒ කාථහ කිේහ. ඒ කාථහ 

රඳහදීනිේේ ගිඹහ;  ේර්ඩි ේඹෝ එේකාන් ගිඹහ; ඳමකතයි නුමක 
වතයේට්  ගිඹහ.  

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ේ ආරසේේ ඉඩේ ේඵන්ධ  

 න කිඹන්ේන් 1818 ඇයෙ වුණු  න. 1818 ේකාොුවකුඹුේර්, 
මීගවපිටිඹ යේට්යහර, කිවුේ ආේගදය ේභොේවොට් හර  න් කාේශේ 
ේ ආරසේේ නිදව ේනුේන් ල්තයෂක ේනොේයි. ේද්ලේේ 

සහධිඳතය, නිදව ේනුේනුයි ඒ  න කාේශේ. රඵන ය න 
ල්  ඒ  න  අවුරුදු 200ෂක ේනහ. අදමක ඒ  න  රැේ පිළිරැේ 
ේදනහ.  

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහ දන්නහ ඇයෙ, 

ේකාොුවකුඹුේර් යේට්යහරේ  ඳයේඳයහ අද ඉන්ේන් ේකාොේවේද 
කිඹරහ. ල්ජඹමුඛණි ේොයිහ භළයෙතුමභනි, ඒ අඹ අද ඉන්ේන් 
ේකාොේවේද කිඹරහ පුළුන් නේ කිඹන්න. ේකාොුවකුඹුේර් 

යේට්යහරේ  මීමුඛමකතහේ  ඳයේඳයහ අද භඩකාරපුේේ එකාභ විාවර 
ගේභහනඹ වුණු ේකාොසේගො ආර ගේේ ඉන්නහ. අද මක ඒ ටුනිුවන්  
ඉඩේ අයියෙඹ නළවළ. භඩකාරපුේේ එකාභ විාවර ගේභහනඹ න 

භාගරගභ ඉන්ේන්, ේේනහඳයෙේඹන්, භළදිපිටිේඹන් ගිඹ ටුනිසුව. ඒ 
ල්තයෂක ේනොේයි, මීගවපිටිඹ යේට්යහරේ  මීමුඛමකතන්ේ  
ඳයේඳයහ අද අේඳහය දිසත්රිෂකකාේේ ඳහනේ ඳමකතුම  ේරහ 

ඉන්නහ. තභමක ඒ අඹ  ඉඩේ අයියෙඹ නළවළ. වළභ තළනකාභ 
යෙේඵන්ේන් ඉඩේ පිළිඵ  නෂක.  1815 කාන්දඋඩය  ගිල්ුවේභන් 
ඳසේේ  ේ ආරසේේ ජනතහ  විදු වුණු අහධහයණඹ පිළිඵ 
හධහයණ කාළෂකකුභෂක, ේේදනහෂක ේ ආරසේේ ටුනිුවන්  

යෙේඵනහ. ඒ නිහ ේේ ඉඩේ අයියෙ න්ේන් ේ ආරසේේ 
ටුනිුවන්  ටු ඵුව ජහයෙකා භහගේර  ේනොේයි. ඒ ඵුව ජහයෙකා 
භහගේර  ඉඩේ ේදන්න කාි න් ේ ආරසේේ ේගො වන්  ඉඩේ 

ේදන්නඹ කිඹන ඉ ආලීභ අපි කායනහ.  

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ඒ ල්තයෂක ේනොේයි, ේේ 
ේරහේේ එෂකතයහ ළදගමක ්රකාහලඹෂක කිඹන්න ඕනෆ. ්රිතහනයේේ 

දී පු අගභළයෙයඹකු න ල්න්ස න් කර්චි ආ 1937දී කාශ ්රකාහලඹෂක 
යෙේඵනහ. ේේ ේ ආරසේේ  නමක එෂකකා ඵළ ේන නිහමක, ේේ 
ේරහ ේේ  ඒකා ළදගමක ඹයි භහ විතන නිහමක  ඒකා කිඹන්න; 

අධහයණඹ කායන්න, භ  අය ේදන්න. ේේ,  එතුමභහ ඳරසතීනු 
යහජකීඹ ේකාොටුභ වමුඛේේ කාශ ්රකාහලඹෂක.  එතුමභහ ේභේවභ කිඹහ 
යෙේඵනහ:  

"පිදුරු ේගොේ්ඩ රළග විටින ඵ ආරහ , ඌ ේකාොතයේ කාහරඹෂක 
එදී රළග විටිඹමක එදී අයියෙඹ ඌ  දීටු ල්ඹ යුතුමඹ යි භහ පිළිගන්ේන් 
නළවළ. ේරෝකාේේ ඵරමක වහ උස ගණේේ  ඩහ බුද්ධිභමක 
ජහයෙඹෂක ඇල්මක ඔවුන් විටි තළන අ ආරහ ගළනීභ ඔවුන්  කාශ යදෂක 

ේර භහ පිළිගන්ේන් නළවළ." 

අන්න එේවභයි ල්න්ස න් කර්චි ආ  කිේේේ. ඹ මක ල්ජිත 
කක්රභණඹ කායන්න  ුවදුුවයි, හධහයණයි කිඹරහයි  ල්න්ස න් 

කර්චි ආ කිේේේ. ේ ආරසේේ ටුනිුවන්ේ  තභමක යෙේඵනහ, එදහ 
අේප් ය  ්රිතහනයේේ ඹකාඩ ඳමකතුම  ඹ මක ේ්ඡක ේරහේේ 
ඉරහ යෙේඵන ේේදනහෂක. උඩය  ඇතුමළු මුඛළු භවමක ජහයෙඹභ ඹ මක 

ේන ේරහේේ යෙබුණු කාළෂකකුභ,   ේේදනහ තභමක අේප් 
ටුනිුවන්ේ  විමක තුමශ යෙේඵනහ. කාළමකත, උදළ ආර අය ේගන ඹන 

ටුනිුවන්ේ  යෙේඵන  එකාභ ්රහර්ථනහ   ලිරහනහරුඪ ගරු 

භන්ත්රීතුමභනි, ඔවුන්    තභන්ේ  ඳවුර වීමක කාය වභයි.   ඔවුන්   
ේව  දේේ  ඹර, භව ේදකාන්නඹ  ගහ කාය ේගන වීමක ේන්න 
යෙේඵන අයියෙඹයි, නිදවයි  ේේ නළයෙ ේේේගන ඹන්ේන්.  එභ 
නිහ   ේේ යේට් කුභන ඳහරකාඹහ ඳමක වුණමක, ඉදිරිඹ  කුභන 

ඳහරකාඹහ නිර්භහණඹ වුණමක, ඳහරකාඹහේ   ගකීභ න්ේන්, 
ේද්ලඳහරනඥඹහේ  ගකීභ න්ේන් ේේ යේට් නිදව ේනුේන් 
 න් කාශ ඒ ටුනිුවන්ේ  වීන අයියෙඹ ඉස  කාය දීභයි.  ඔවුන්ේ  

අයියෙඹ   එේයදී කායන ේේ ඳහඳතය ක්රිඹහදහභඹන්  වහභ 
නමකන්න කිඹහයි අපි ඉ ආරන්ේන්. ේේ ය   ගළරේඳන  
කේඹෝජන යහඳියෙ  එන්න ඕනෆ. කුරුණෆගර  කපු කාහර් 

ේකාොේඳළනි හේ  යහඳියෙ ේ න්න  එඳහ. "ේොෂකසළගන්"   
කාර්භහන්තලහරහ හේ  යහඳියෙ ේ න්න  එඳහ.  ේභොනයහගර 
දිසත්රිෂකකාේේ,  ඳළ ආමකත සීනි කාර්භහන්තලහරහ යි, ේනගර 

සීනි කාර්භහන්තලහරහ යි  අෂකකාය ඳණස  දහවෂක දළන මක  
ේන්ේරහයි යෙේඵන්ේන්. ඳළ ආමකත  අෂකකාය ල්විඳන්දහවෂක 
ේන්වුණහ. ේනගර  අෂකකාය ල්විඳන්දහවෂක ේන්වුණහ.  ඒ 
ල්තයෂක  ේනොේයි. දීඟුයහන මක අෂකකාය ල්විඳන්දහවෂක ේන්වුණහ. 

කාන්තේ ආ මක  අෂකකාය ල්විඳන්දහවෂක ේන් වුණහ. අද ඒ යහඳියෙ  
ඔෂකේකාොභ අහර්ථකා ේටුන් යෙේඵන්ේන්. ේව  ඳළ ආමකත  
ල්කිණීේේ රළයිසතුමේේ යෙේඵන්ේන්. ේව   ේනගර කඹතනඹ 

ල්කිණීේේ රළයිසතුමේේ යෙේඵන්ේන්. 2016 ර්ේේදී  මුඛද ආ 
ඇභයෙතුමභහ  කාශ ්රකාහලේේදී   කිඹන්ේන් ේභොකාෂකද? ේනගර 
ල්කිණීේේ රළයිසතුමේේ; ඳළ ආමකත  කඹතනඹ ල්කිණීේේ  

රළයිසතුමේේ යෙේඵන්ේන් කිේහ.  දළන් ඹහන්තේ දීඟුයහන 
නළන්ටිටුන්  යෙේඵන  ේරහ. කාන්තේ ආ තභ ඳ න් අයේගන  
නළවළ. ඒ සීනි  කාර්භහන්තලහරහ දියුණු කායන්න.  ඒහ  දියුණු 

කායනහ, ඒහ ාර්ධනඹ කායනහ වළය ඌ-ේ ආරසේේ ඉඩේ 
ේේ ල්ධිඹ  ල්නහල කායන්න ේදන්න එඳහ.  

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, කණ්ඩු ඳහර්ලසේේ ගරු 

භන්ත්රීරුන්  අපි ඉතහභ ග කීේභන් ේභඹ කිඹන්ේන්. ඒ හේ භ   
ේේ කාහයණඹමක  කිඹහ භේ  කාථහ අන් කායනහ. අේප් ගේර 
ළේ ටිකායි ේේ ල්නහල කායන්ේන්. ළේ, අමුඛණු දවස ගණනෂක 
ල්නහල ේනහ. ේකාොටිඹහගර ළේේ ්රලසනඹ භභ කිඹන්නේ. 

ේකාොටිඹහගර ළේේ ේඳෝකා ්රේද්ලඹ ල්නහල ේනේකාො , ගරු 
ල්ජඹමුඛනි ේොයිහ ඇභයෙතුමභහ එකා දෂක ේවෝ  ගිදීන් ේේ ළේේ 
ේඳෝකා ්රේද්ලඹ ගළන ේොඹහ ඵරහ යෙේඵනහද? එදී ල්නහලඹ 

ගළන  හරිභහර්ග ේදඳහර්තේේන්තුම  ඳරීෂකණඹෂක කාය 
යෙේඵනහද? හරිභහර්ග අධයෂක ජනයහ ආයඹහ ඳරීෂකණඹෂක   
කාය යෙේඵනහද? ඳරීෂකණඹෂක නළවළ. භභ ේභොනයහගර හරිභහර්ග 

අධයෂකයඹහ ගිදීන්  වේඵ  වුණහ  ඳසේේ කිේහ, ඊශෙ දේේ 
ඳරිෂකණඹ ඳ න් ගන්නහඹ කිඹහ. ළේේ ේඳෝකා ්රේද්ලඹයි 
ළේේ ඉවමකතෆයි ල්නහල ේන තුමරු තමුඛන්නහන්ේේරහ ඵරහ ේගන  

විටිඹහ. කිවිභ ක්රිඹහ භහර්ගඹෂක ගමකේමක නළවළ. අද අඳ  ළෂක ඉයෙරි 
න්ේන් නළවළ. ඉයෙවහේේ යජදරුේෝ අඳ  ඉයෙරි කාේශේ ළයි. 
ළේේ යෙේඵනහ, භවහ නිර්ටුතඹෂක. ළ  යෙේඵනහ, භඩ 
ේොේයොේෂක. ළ  යෙේඵනහ, ේගොඩ ේොේයොේෂක.  ළේේ 

කාන්දෂක යෙබුණහ. ඒ ල්තයෂක ේනොේයි, ළේ ළටි යෙබුණහ;  බිේෝ 
ළටි යෙබුණහ;   යශ ඳනහ යෙබුණහ; රිදී ඵළටු යෙබුණහ; පි  හන  
යෙබුණහ; ඇතුමළු හන යෙබුණහ; ඉසළටි  යෙබුණහ; කාි ගු  ඵළටු 

යෙබුණහ;  කුළු ළේ යෙබුණහ; ඉවමකතෆෂක යෙබුණහ. අද ළේර   
ඒහ නළවළ. තමුඛන්නහන්ේේේ  අභහතයහාලේඹන් අද ළේ වහයනහ. 
ළේ ර වයහනහ. නමුඛමක තමුඛන්නහන්ේේ ේොඹහ  ඵරන්න,   ඒ 

යෙේඵන ්රයොසකායණි න් ේරහ යෙේඵන්ේන් ේභොකාෂකද කිඹහ. 
යහත්රිළ ළේේ අඩි ඳවෂක වඹෂක ඹ    වහය යෙේඵනහ.  

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුමභහ කාථහ අහන කායන්න. 
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ඳහර්ි ේේන්තුම 

ගු ණර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ුවණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குரசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
එයින් කායන්න යෙේඵන්ේන් ේයොන් භඩ  අයින් කායන  එකා 

ේනොේයි.  ළේේ ළි  ටිකා වහයහ  ඒේෂක භවහ ජහහයේ ඇයෙ 
ේනහ කිඹන එකායි ්රේද්ලේේ ජනතහ  අඳ  කිඹන්ේන්. එභ 

නිහ ලිරහනහරුඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, එභ ්රලසනඹ අපි 
තමුඛන්නහන්ේේරහ ඉදිරිඹ  ේගනහේේ. ඇයෙභේ ආ 'ප්රහන්ේට්න්' 
භහගභ  දී යෙේඵන ේභ යහඳියෙඹ පිළිඵ පුළු ආ ඳරීෂකණඹෂක 

කාශ යුතුම නිහයි. භධයභ ඳරිය අධිකාහරිඹ, පුයහල්දයහ 
ේදඳහර්තේේන්තුම, ේඵෞද්ධ කා යුතුම ේකාොභහරිසතුමභහ ඒ ල්තයෂක 
ේනොේයි,  විඹලු කඹතන භළදිවමක වුණු ඳරීෂකණඹෂක විදු කාශ 
යුතුමයි. පුයහ ල්දයහ කඥහඳනත උ ආරාඝනඹ වුණහ  නීයෙභඹ ක්රිඹහ 

භහර්ග  කායන්න. හරිභහර්ග කඥහඳනත උ ආරාඝනඹ කාශහ  නීයෙඹ 
ඉටු  කායන්න.  ඳහරිරිකා ඳනත උ ආරාඝනඹ කාශහ  නීයෙඹ ඉටු 
කායන්න. 

 ඒ ල්තයෂක ේනොේයි.  ඒ ේගො වන්  ඉඩේ ේදන්න.  අපි 25 
නදහ ේභොනයහගර දිසත්රිෂක ේ ආකාේ කාහර්ඹහරේේදී හකා්ඡඡහෂක 

ඉ ආරහ යෙේඵනහ. ඒ හකා්ඡඡහ  ජනහධිඳයෙතුමභහේ , 
අගභළයෙතුමභහේ   අධහනඹ ේඹොමුඛ කායන්න. යජේේ අධහනඹ 

ේඹොමුඛ කායන්න. එේවභ නළමකනේ ඒ කාහයණඹ අනිහර්ඹේඹන්භ 

 නෂක ේනහඹ කිඹහ වන් කායන අතය, අහන ලේඹන් 
අේප් රාකාහ ේේේ අඩල්ේේ ගීතහාජන කුඩි ගභ ි ඹන  රද ි පිඹකා 

ේකාො  ෂක කිඹටුන් භේ  කාථහ අන් කායනහ.  

"අඳ  දුප්ඳමකකාේේ අඩිේේ රැී  විටින්න  විදු  ව ඇමකේමක ේන 

ේභොකුමක  නිහමක  ේනොේයි. එයින් ගළර වේේ  උඳහඹ භහර්ග 

ේොඹන්න  ේනොවළකි ඇමකේමකමක ේේ යේට් ඇතළේ 
ේද්ලඳහරනඥඹන්ේ මක නිරධහරින්ේ මක ිමකයෙකාඹන්ේ මක, 

ලහසත්රඥඹන්ේ මක ඇ , ටුදුළු, භස, නගය,ේ ආ පුයහ  දිේගොස කාහ 
ළදී ඇයෙ ේේ ඹ මක ල්ජිත ව ආ චින්තනේේ අනුව නිහභඹ.  

ඹ මක ල්ජිත ව ආබහඹ අේප් ගේර ටුනිුවන් දෂකහභ ල්දීදී ේගොස 
යෙේඵන්ේන් ේේ යේට් ේද්ලඳහරනඥඹන්ේ මක, ිමකයෙකාඹන්ේ මක, 

ලහසත්රඥඹන්ේ මක දළනුභ වරිවළටි ේඹොදහ ේනොගමක නිහඹ. 

හරිභහර්ග ේදඳහර්තේේන්තුමේේ, පුයහල්දයහ ේදඳහර්තේේන්තුමේේ 
ඳහරිරිකා අණ ඳනමක දළන් ඹ ආ ඳළන ගිදී ආරහ යෙේඵන්ේන්. ඒ ඹ ආ 

ඳළන ගිඹ අණඳනමක වදහ යෙේඵන්ේන් ුවද්දහේ  කාහරේේ. හරිභහර්ග 
කඥහඳනත වළදුේේ ුවද්දහේ  කාහරේේ. න මකමක වහ න 

ායෂකණ කඥහ ඳනත වළදුේේ ුවද්දහේ  කාහරේේ.  

ඒ ල්තයෂක ේනොේයි. න මක වහ ිෂකරතහ කයෂකණ 
කඥහ ඳනත වළදුේේමක ුවද්දහේ  කාහරේේ. ඒ කඥහ ඳනමකි න් 

අ ේප් ළ, අමුඛණ, ගව ේකාොශ ඇතුමළු අේප් යේට් ඳරියඹ 
රැේකාන්ේන් නළවළ. අේප් ේගොල්තළන් රැේකාන්ේන් නළවළ. අේප්  ව 

ේගොල්තළන රැේකාන්ේන් නළවළ. අේප් හේ්රහදයිකා ේගොල්තළන 
රැේකාන්ේන් නළවළ. ඒ ේගොල්තළන් ල්නහල න තළන  ේේ 

අණඳනමක ග කිඹනහඹ කිඹන කාහයණඹමක භහ භතෂක කායනහ.  

ඇයෙභේ ආ, ේකාොටිඹහගර ්රේද්ලේේ ජනතහේ  වීන අයියෙඹ ඉස  
කායන්න වහභ ේේ ඳහරකාේඹෝ උමකතය ේදන්න කිඹන කාහයණඹමක 

භතෂක කායටුන් භහ නයෙනහ. ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, භ   
ේරහ රඵහ දීභ ේඵන්ධේඹන් තමුඛන්නහන්ේේ  ේඵොේවොභ 

සතුමයෙයි. 

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශෙ , ේඹෝජනහ සථිය කිරීභ, ගරු ල්භර වය දිහනහඹකා 
භළයෙතුමභහ. 

ගු ඩී. ටී. ඩේලි . විමවීර ිනවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு டீ.ரல.டதறள்த். றனவீ றசரரக்க)  

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

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, භ  රළ ය යෙේඵන කාහරඹ 
ේකාොඳභණද? 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුමභහ  ටුනිමකතුම වතයකා කාහරඹෂක යෙේඵනහ. 

 
[අ.බහ. 3.08] 

 
ගු ඩී. ටී. ඩේලි . විමවීර ිනවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு டீ.ரல.டதறள்த். றனவீ றசரரக்க)  

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

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ේේ යුගඹභ භව ේඳොේශො, 
ජරඹ, දීරුඑළිඹ, ටුනිහ, න වී වන් ගළන කාථහ කායන යුගඹෂක 

ඵ  ඳමක ේරහ යෙේඵනහ. ේේ අල්ේඹෝජනීඹ ඵළී භ බි ේන්න 
බි ේන්න ේේ බහ තුමශමක, ේභයින් එළිේේමක, භව ඳහේර්මක  න් 
අයගශ ඇල්ේශටුන් යෙේඵනහ. ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි,  

ටුරිස ේගොල්ේඹෝ, ගේටුරිස ේගොල්ේඹෝ, බුරමක ේගොල්ේඹෝ,  ව 
ේගොල්ේඹෝ, කිරි   ේගොල්ේඹෝ කිඹන ේේ ඔෂකේකාෝභ ේගොල්ේඹෝ ඳහය  
එන්ේන් භහ ේේ කිඹන ටුනිහ, ජරඹ, භව ේඳොේශො, දීරුඑළිඹ, 

හතඹ අතය යෙේඵන ේඵන්ධතහේේ අල්ේඹෝජනීඹ බි ළටීභ 
නිහයි. ගරු ල්ජිමක ල්ජඹමුඛණි ේොයිහ ඇභයෙතුමභනි, අේප් යේට් 
ඳරිය ඇභයෙ ධුයඹ දයන්ේන් අයෙගරු ජනහධිඳයෙතුමභහයි. ේේ 

ේභොේවොේමක අපි භවළි  ගෙ දිේ  ගිේඹොමක ේඳේනනහ, ටුනිුවන් 
නහනහ හේ  ළි  ේගොඩ දභන කකාහයඹ. වළභ ඇශකාභ, 
ේදොශකාභ ළි  ේගොඩ දභනහ. අේඳහය දිසත්රිෂකකාඹ නිේඹෝජනඹ 
කායන දඹහ ගභේ  ඇභයෙතුමභහ විටිඹහ නේ කිඹයි, එතුමභහ අේඳහය  

ඹන ඳහය ේදඳළමකේමක කාළරඹ යෙේඵනහ කිඹරහ. වළඵළයි, එතුමභහ 
ේඵොේවෝ ේරහ  ඹන්ේන් ගුනින්. ගුනින් ඹනේකාො  එතුමභහ 
කිඹන්ේන් භළද කාළරඹ නළවළ, තට් ඹෂක යෙේඵන්ේන් කිඹරහ. ඳහය 

ේදඳළමකේමක කාළරඹ යෙේඵනහ, නමුඛමක භළද කාළරඹෂක නළවළ. ේේ 
ල්ධිඹ  ඳරියඹ ේපර්ණේඹන් ල්නහල නේකාො  නහඹ ඹනහ, 
ගාතුමය ගරනහ, නිඹෙ එනහ.  

භභ ගරු ල්ජිමක ල්ජඹමුඛණි ේොයිහ ඇභයෙතුමභහ රකානන්ේන් 
ේ ආරසේේ පුේතකු ල්ධිඹ යි. ඉසය භභ එතුමභහ  කදයඹ  
කිඹන්ේන් "ේ ආරසේේ ේඩි වඬ" කිඹරහයි. අද ේ ආරසේේ 

අෂකකාය දවස ගණනකා රඳු කාළරෆ එළි කායනහ; භව කාළරෆ එළි 
කායනහ. ඩී.එස. ේේනහනහඹකා භළයෙතුමභහ ේේ යේට් භවහ ජරහලඹ 
න "ේේනහනහඹකා මුඛද්රඹ" වළදුේේ අේඳහය දිසත්රිෂකකාේේ 

ටුනිුවන් යි. ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ේේ භවහ මුඛද්රඹ 
ේඳෝණඹ න ජර ේඳෝකා ්රේද්ලඹ අද උෂක න්න එළි 
කායනහ.  

අේප් උදඹ ලහන්ත ගුණේේකාය භළයෙතුමභහ ේගනහ කා ආ තළ යේේ 

ේඹෝජනහ භහ සථිය කායනහ. අපි ඔෂකේකාෝභ ගේේ ටුනිසුව. අේප් 
තහමකතහ අමුඛඩ ේකාටිඹ ගවේගන, නිඹය උඩ ඉේගන, ෂකකාේඩන් 
අත ේවෝදහ ේගන ඵමක කාහපු ේකාේනෂක. අේමක කාය ගළ  යෙේඵන 

එන් ේගොල්ඹන්ේ  පුේතකු ල්ධිඹ  ේේ ේගෞයනීඹ බහේේ භභ 
කිඹන්න කාළභළයෙයි, ේේ භවහ ඳරිය ල්නහලඹ අපි කාවුරුමක එකාතුම 
ේරහ නතය කායන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. ේේකා න් කායන්න 

වදන්න එඳහ. මකේමකගභ යහජභවහ ල්වහයේේ නහඹකා සහමීන්ද්රඹන් 
වන්ේේ  අයියෙඹෂක යෙේඵන්න පුළුන්, උන්වන්ේේේ  
නින්දගේේ ඉඩේ ුවද්ේදකු  නළමකනේ ේකාොේඳළනිකාහයේඹකු  

ේදන්න. වළඵළයි, ඒ මිටුේේ ළඵෆ උරුභෂකකාහයඹන් න්ේන් 
ේ ආරසේේ, ඇයෙභේ ආ ජනතහයි.  
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ගරු ඇභයෙතුමභනි, දුටුගළමුඛණු යජතුමභහ ය  නිදවස කාය ගළනීභ  

යුද්ධඹ  සූදහනේ නේකාො  එතුමභහේ  භ ආි  ඹහ ේ ආරසේේ 
ව දිගහභඩු ආේ ආ තභයි ධහනය ගහ කායන්න කා යුතුම කාේශේ කිඹරහ 
ඔඵතුමභහමක දන්නහ ඇයෙ. එතළන  ඇල් ආරහ දුටුගළමුඛණු යජතුමභහ 
කිේහ ලු, "දළන් නේ ඇයෙ, භේ ආ" කිඹරහ. ඒකායි ේේ ගභ  

"ඇයෙභේ ආ" කිඹරහ කිඹන්ේන්. ගරු ඇභයෙතුමභනි, දළන් ඇයෙභේ ආ  
ේභොකාෂකද ේරහ යෙේඵන්ේන්? දළන් විඹලු ේදනහ භ කිඹන්න 
ේන්ේන් "භදිභේ ආ" කිඹරහයි.  

ේේ "භදිභේ ආ", "නළයෙභේ ආ" යෙේඵන ේකාොටිඹහගර ළ ල්නහල 
නේ, එතළන යෙේඵන ගව ේකාොශ තහ විවුඳහහ ල්නහල නේ, ටුනිහ 
වහ භව ේඳොේශො අතය ඇයෙ අල්ේඹෝජනීඹ ේඵන්ධතහ බි 

ළේ නහ නේ ගරු බහනහඹකාතුමභනි, ඇයෙභේ ආ ටුනිසුවමක ේව  
අනිද්දහ ඉරහ ඳහය  එයි. ඒ දර්ලන රඳහදීනිේඹන් දකින්න 
ඔඵතුමභන්රහ කාළභළයෙ ේයිද? 

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළන් කාථහ අන් කායන්න, ගරු භන්ත්රීතුමභනි.  

 

ගු ඩී. ටී. ඩේලි . විමවීර ිනවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு டீ.ரல.டதறள்த். றனவீ றசரரக்க)  

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

ේවොයි, ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි.   

ේේකා තභයි තමකමකඹ. ගරු බහනහඹකාතුමභනි, භභ දළන් 
ටිකාකා  කාි න් අේප් ජඹන්ත භය වය භන්ත්රීතුමභහමක එෂකකා 

ළි කාඩ දීයේගදය දීටිේේ. භභ ේේ තමුඛන්නහන්ේේ  ේදොස 
කිඹනහ ේනොේයි, භහ ටුත්ර ගරු බහනහඹකාතුමභනි. 
තමුඛන්නහන්ේේරහේ  ඹව ඳහරන කණ්ඩු කහ  ඳුව අපි 

ළඩිේඹන් ඉන්ේන් ළි කාඩයි, භළගවින් එේකායි, අලුමකකාේ්ඩ 
උහල්ේඹයි, ේකාොටු උහල්ේඹයි තභයි. ඊේේ අේප් අජිමක පී. 
ේඳේර්යහ නිේඹෝජය ඇභයෙතුමභහ ේඵොේවොභ ්රීයෙ ්රේභෝදේඹන්, 

බුද්ධහරේඵන ්රීයෙේඹන් කාථහ කාශහ, ේේ යේට් ජනහධිඳයෙ 
ේ ආකාේයඹකු  අමුඛඩඹ ගසරහ රිභහන්්ඩ එේෂක යෙඹහේගන 
ඉන්නහඹ කිඹරහ. වළඵළයි, අපි අේප් විදඹ හෂකෂිඹ  තට්ටු කායරහ 

අවමුඛ. රි මක  වයතුමාග කිඹන්ේන් කාවුද? රුපිඹ ආ ටුි ඹන 600කා ුවදු 
ේයදි ේඵදපු රි මක  වයතුමාග තභන්ේ  ක්ඡචි , අේභහ , බිරි  වි ආ 
ගන්න ේයදි කාෆ ආරෂක දීරහ නළවළ. ඒ රි මක  වයතුමාග අද ඉන්ේන් 

ඵන්ධනහගහයේේ ජේඳර් එකා ගවේගනයි. ේේ යේට් ඉන්න 
කණ්ඩුේේ විඹලුභ නිරධහරින්  භභ ේේ ේගෞයනීඹ බහේේ වි  
ේභන්න ේේ කාහයණඹ කිඹන්න කාළභළයෙයි. ඔඵ ේද්ලඳහරන 
නහඹකාේඹෝ කිඹන කිවි ේදඹෂක කායන්න එඳහ, දීේර් ඹන්නයි 

ේන්ේන්. රි මක  වයතුමාග ගමකේමක ඳරිඳහරන තීන්දුෂක ේනොේයි, 
ේද්ලඳහරන ල්ධහඹකාේේ තීන්දුෂක. 2014 භහර්තුම භහේේ ගමකත 
තීන්දු , ජනහධිඳයෙයණඹෂක ේප්න ේතෂක භහනඹකා ේනොයෙබුණු 

අසථහකා ගමකත තීන්දු  රි මක  වයතුමාග දීේර් දළේභහ. 
ේකාොටිඹහගර ටුනිුවන්, ඇයෙභේ ආ ටුනිුවන්, ේේ  යේට් ේගොල්ඹන් 
රෂක ගණනෂක භව ඳහේර් ඉන්ේදද්දි, තමුඛන්නහන්ේේරහේ  

කණ්ඩු ත්රිකුණහභරේේ ්රීභහ භහගභ  1982දී ඉඩේ අෂකකායඹ 
ඵද්ද  දීරහ යෙේඵන්ේන් අවුරුද්ද  රුපිඹ ආ ේදේෂක කුි ඹ යි, ගරු 
බහනහඹකාතුමභනි. භභ නළ ේෙනදීය ඳශහේමක විටි ඉඩේ 

ඇභයෙයඹහ.  ත්රිකුණහභරේේ ඉඩේ ටිකා රුපිඹ ආ ේදේෂක ඵද්ද යි 
දීරහ යෙේඵන්ේන්. ේේ යේට් ටුනිුවන්  ඳහන් පිටි කාන්න, 
තමුඛන්නහන්ේේරහේ  කණ්ඩු කාහරේේමක -2015/2016 කාහරඹ තුමශ

- ඒ ප්රීමා සමාටම ම පියලය ක ටකි 3 0,000ක ු ස සහන ලාා 
යෙේඵනහ. වළඵළයි, ේකාොටිඹහගර ටුනිවහ , ඇයෙභේ ආ ටුනිවහ  
ඳහය  ඵදීන්න විද්ධ ේරහ යෙේඵනහ. භහ ටුත්ර කදයණීඹ 
ඇභයෙතුමභනි, ඒ නිහ භ  කිඹන්න යෙේඵන්ේන් ේභ්ඡකයයි. 

"ේ ආරසේේ ේඩි වඬ, ඔඵ දළන් අදි ේන්න, ල්ධහඹකාේේ 

තීන්දුර  අනු ළඩ කාේශොමක ේේ යේට් ජනතහ , නිරධහරින්  

දීේර් ඹන්න ේයි, ජේඳර් ගවන්න ේයි." ේේ ඹව ඳහරන 
කණ්ඩු දුන්න කදර්ලඹ ඒකායි.  

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශෙ , ගරු ේේ.එේ. කනන්ද කුභහයවිරි භන්ත්රීතුමභහ. 
ඔඵතුමභහ  ල්නහඩි 5කා කාහරඹෂක යෙේඵනහ.  

[අ.බහ. 3.15] 

 

ගු මේ. එේ. ණනන්ද කුමළරසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ரஜ.ம். ஆணந் குரசறநற) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ේ ආරසේේ ඉඳදුණු ටුනිුවන් 
වළටිඹ  අේප් ඳද්භ උදඹලහන්ත ගුණේේකාය භළයෙතුමභහ වහ 
භහනභ අේප් ඳශහත ගළන අඳ  කදයඹෂක යෙේඵනහ; 

කාළෂකකුභෂක යෙේඵනහ. අපි අේප් ්රේද්ලේේ දියුණු ්රහර්ථනහ 
කායනහ. ේේ යහඳියෙඹ පිළිඵ එතුමභහ කිය කාහයණහ ේදකා ගළන 
භභ දිසත්රිෂක ේඵන්ධීකායණ කාටුටු රැස වේේදී හකා්ඡඡහ කාශහ. භ 

බහඳයෙරිඹ වළටිඹ  අේප් ුවේේධහ වී. ජඹේේන භළයෙනිඹමක එඹ  
වබහගි වුණහ. ේේ කිඹපු කාහයණහ එකාෂකමක ගළන අපි දළනුමක 
වුේණ් නළවළ. ඳද්භ උදඹලහන්ත ගුණේේකාය භන්ත්රීතුමභනි, දිසත්රිෂක 

ාර්ධන කාටුටු රැස වභකා ඔඵතුමභහ ේේ කාහයණහ ගළන කාථහ 
කායනහ භ  භතකා ඇයෙ කාහරඹකා  භභ දළෂකේෂක නළවළ. අඳ 
දළනුමක වුණු පුයහල්දයහ ේඵන්ධේඹන් යෙේඵන ්රලසන ව අනිෂක 

්රලසන ගළන අඳ හකා්ඡඡහ කායරහ, ල්ේලේේඹන්භ ේේ යහඳියෙඹ 
නිහ ේගොල් භවමකරුන්  ඹේ වහනිඹෂක ේනහ නේ, ඒ අඹ  
ල්කා ආඳඹෂක වදන්න අඳ රළවළසයෙ කායරහ, නිඹභ කායරහයි යෙබුේණ්.  

 
ගු ණර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ුවණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குரசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ේේ ගළන දිසත්රිෂක ේ ආකාේතුමභහ  පර්ණ 

හර්තහෂක ඹහ යෙේඵනහ. ජූි  භහේේ 17ළනි දහ තභයි භභ ේේ 
ගළන ඳශමුඛළනි තහ  දළනුමක වුේණ්. අඳ අද ේේ කාථහ 
කායන්ේන් ළප්තළේඵර් භහේේ. ජූි  භහේේ 17ළනි දහ ඒ ල්සතය 

එහ යෙේඵනහ. ජූි  31ළනි දහමක එහ යෙේඵනහ. ඒ ල්ධිඹ  දිගින් 
දිග භ විඹලු හර්තහ එහ යෙේඵනහ. එභ නිහ ඉදිරි 
ේඵන්ධීකායණ කාටුටු රැස වේේදී ේේ ගළන කාථහ කායන්න පුළුන්.  

 
ගු මේ. එේ. ණනන්ද කුමළරසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ரஜ.ம். ஆணந் குரசறநற) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ේේ ගළන කාි න් අඳ හකා්ඡඡහ කාය 

තීයණඹෂක ගමකතහ. ල්ේලේේඹන්භ ේගොල් භවමකරුන්  වහනිඹෂක 
ේන්න ඵළවළ. ඒ හේ භ පුයහල්දයහ ේඵන්ධේඹන් යෙේඵන ඔඹ 
්රලසනඹ ේඵොේවොභ ේඳොඩි ්රලසනඹෂක. ඒ ගළන පුයහල්දයහ 

ේදඳහර්තේේන්තුම භෙ හකා්ඡඡහ කායරහ, අඳ යහඳියෙ හර්තහෂක 
අයේගන යෙේඵනහ.   

භභ ේභන්න ේේ කාහයණඹමක කිඹන්න ඕනෆ. ගරු ඳද්භ 

උදඹලහන්ත ගුණේේකාය භන්ත්රීතුමභනි, දළන් ඔඵතුමභහ කිය ඳරිදිභ 
ේභොණයහගර දිසත්රිෂකකාඹ කිඹන්ේන් අවුරුදු 200ෂක යෙසේේ 
අධියහජයහදීන්ේගන් ඵළ  කාහරහ කිවිභ ාර්ධනඹෂක ේනොවුණු 
්රේද්ලඹෂක. වළඵළයි, තභමක අඳ ේද්ලඳහරන ේේදිකාහේේ කාථහ 

කායන්ේන් ේභොකාෂකද? ේේකා දුප්ඳමකභ දිසත්රිෂකකාඹ. ඒ වුණහ  
ල්ලහර භ ආ භහරඹෂක හේගයි අඳ ේේ ්රේද්ලඹ ගළන කාථහ 
කායන්ේන්.  ේේ දුප්ඳමකකාභ නළයෙ කායන්න අඳ ළඩ පිළිේශෂක 

1581 1582 



ඳහර්ි ේේන්තුම 

වදන්න ඕනෆ. විඹමරහණ්ඩු කිඹන්ේන් රාකාහේේ යෙේඵන දුප්ඳමකභ 
්රහේද්ය ඹ ේ ආකාේ ේකාොට්ඨහි න් එකාෂක.  ේේ ක්රිඹහදහභඹ ේනස 
කායන්ේන් නළයෙ අඳ ේේ ගළන කාථහ කායරහ ළඩෂක නළවළ. වළභ 

දහභ අඳ කායපු ල්ධිඹ  ේේ හේ්රදහයිකා ේගොල්තළේන් ඉේගන 
කාදහමක ඒේකාන් අඳ  ේගොඩ එන්න වේඵ න්ේන් නළවළ. අඳ 
ේභන්න ේේ ේද් ආ ගළන දළනුමක ේන්න ඕනෆ. වේඵන්ේතො  

යහඹ ව භමකතර ගුන් ේතොටු ේඳොේශේ ාර්ධනඹමක එෂකකා 
ඉසයව  එදී ්රයෙරහබඹ රළේඵන්ේන් ේභොණයහගර දිසත්රිෂකකාඹ  
නේ, ඒ ගළන අද අඳ න්ේතෝ ේනහ.  

ඔඵතුමභහ ේමකරුේ ගන්න, ේේ ර්තභහන ඳයේඳයහ අත  කඳුව 
කාළමකතෂක, උදළ ආරෂක දීේේ අලයතහෂක අඳ  නළවළ. 

ේද්ලඳහරනඥඹන් වළටිඹ  අපි ඊ  එවහ කා ආඳනහ කායන්න ඕනෆ. 

ේේ තරුණ තරුණිඹන්  ඉසයව  රළේඵන අධයහඳනඹ  

ගළශේඳන රැකිඹහ අසථහ අපි අනිහර්ඹේඹන්භ ඇයෙ කායන්න 

ඕනෆ. මී  කාි න් කාථහ කාශ, අේඳහය දිසත්රිෂකකාඹ නිේඹෝජනඹ 

කායන අේප් ගරු භන්ත්රීතුමභහ කිේහ,  ව ේගොල්ඹහ එළිඹ  ඵදීනහ, 

ගේටුරිස ේගොල්ඹහ එළිඹ  ඵදීනහ කිඹරහ. ේභොකාෂකද ේේ ්රලසනඹ? 
ඒ ්රලසනඹ තභයි, තභන්  රහබඹෂක රඵන්න පුළුන් ල්ධිඹ  තභන් 

නිසඳහදනඹ කායන ේගොල් ද්රය ල්කුණහගන්න ඵළරි  වභ. නමුඛමක, 

අවුරුදු යෙස ගණනෂක ඈත අතීතඹ  දිේන ේභොණයහගර 

දිසත්රිෂකකාේේ උෂක ගහ ේඵන්ධ අද අඳ  කඩේඵය ේන්න 

පුළුන්; න්ේතෝ ේන්න පුළුන්. ඳශමුඛන තහ  අේප් 

යජේඹන් උෂක වහ රුපිඹ ආ 5,000කා සථිය ටුරෂක නිඹභ කායරහ 

යෙේඵනහ. අද අපි භාගර භය වය ඇභයෙතුමභහමක එෂකකා කාථහ කාශහ. 
ඉදිරි අඹ ළඹ වහ අපි ේඹෝජනහ ඉදිරිඳමක කාශහ. ේභොණයහගර 

දිසත්රිෂකකාඹ නිේඹෝජනඹ කායන භන්ත්රීයේඹෂක ල්ධිඹ  ගරු ඳද්භ 

උදඹලහන්ත ගුණේේකාය භන්ත්රීතුමභහ  භභ භතෂක කායන්න 

කාළභළයෙයි, ේඳොේවොය වනහධහයඹ උෂක ේගො වන් මක රඵහ ේදන 

ේර  එදීදී අපි ඉ ආලීභෂක කාශ ඵ. ඔඵතුමභන්රහ කාථහ කායන්න 

ඕනෆ ේේ ගළන ේනොේයි. ළ ආරහේේ වදන්න යෙබුණු ගුන් 
ේතොටුේඳොශ ඵරවමකකාහයේඹන් අයේගන ගිදී ආරහ වේඵන්ේතො  

වදනේකාො , ඒකා  ල්රුද්ධයි ඔඵතුමභන්රහ  කාථහ කායන්න 

යෙබුේණ්. එදහ එඹ ක්රිඹහමකභකා කාශහ නේ අද ේභොණයහගර 

දිසත්රිෂකකාේේ ල්තයෂක ේනොේයි, ඌ ඳශහේමකභ ාර්ධනඹ ඇයෙ 

ේන්ේන් එතළනින් ඵ භහ භතෂක කායනහ. 

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුමභනි, කාථහ අන් කායන්න. 

 

ගු මේ. එේ. ණනන්ද කුමළරසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ரஜ.ம். ஆணந் குரசறநற) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

භභ තමක කාහයණඹෂක කිඹන්න ඕනෆ. ගරු භන්ත්රීතුමභනි, 
ඔඵතුමභන්රහ  ්රලසන යෙේඵනහ නේ, ඒ ්රලසන ගළන කාථහ කායන්න 

නිලසචිත සථහනඹෂක යෙේඵනහ. ඒ සථහනේේදී කාථහ කායන්ේන් 
නළතුම ේේ ඳහර්ි ේේන්තුම  අද ඇල්මක කාථහ කාශහ , ඒ ක්රිඹහදහභඹ 
එේවභ පිටින්භ ේනස කායන්න පුළුන් කාභෂක නළයෙ ඵමක, ේේ 

්රලසනඹ හකා්ඡඡහ කායරහ ල්හ ගන්න පුළුන් ඵමක එතුමභහ  
භතෂක කායටුන්, භහ නිවඬ ේනහ. 

 

ගු ණර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ුවණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குரசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, භේ  නභ කිඹපු නිහ භභ ඹේ 

ඳළවළදිි  කිරීභෂක කායන්න ඕනෆ. දිසත්රිෂක ේඵන්ධීකායණ කාටුටුේේ 

ඉදිරි නයහඹ ඳත්රඹ  ේේ කාහයණඹ ඇතුමළු ේරහ යෙේඵනහ. එේවභ 

යෙේඵද්දී ේභතුමභහ ේභේවභ කිඹන එකා තර්කාහනුකර ේදඹෂක 
ේනොේයි. ඳුවගිඹ ජූි  17 ළනිදහයින් ඳසේේ -භභ ේේ ්රලසනඹ  
භළදිවමක වුණහ  ඳසේේ- තභයි ේේ කාහයණහ ේඵන්ධ පුයහ 
ල්දයහ ඳරීෂකණඹෂක ේන්ේන්; ේඵෞද්ධ කා යුතුම ේකාොභහරිසේ  

ඳරීෂකණඹෂක ේවෝ හරිභහර්ග ේදඳහර්තේේන්තුමේේ ඳරීෂකණඹෂක 
ේන්ේන්. ඒ නිහ ඉදිරි දිසත්රිෂක ේඵන්ධීකායණ කාටුටුේේදී ඒ 
ගළන හකා්ඡඡහ කායන්න පුළුන්. ඒ ගළන ්රලසනඹෂක නළවළ. ඒ 

්රේද්ලේේ හරිභහර්ග දියුණු කායන්න ළරළසභෂක ඕනෆ ටු, ඒ ළේ 
අමුඛණු ල්නහල න- 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශෙ , ගරු ල්ජිත ේේරුේගොඩ භන්ත්රීතුමභහ. ඔඵතුමභහ  ල්නහඩි 

තුමනකා කාහරඹෂක යෙේඵනහ. 

     
ගු විජිත මේුමගොඩ මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரதருதகரட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි,- [ඵහධහ කිරීභෂක] 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ල්ජිත ේේරුේගොඩ භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහ කාථහ කායන්න. 

 
[අ.බහ. 3.20] 
       
ගු විජිත මේුමගොඩ මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரதருதகரட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, භ  කාථහ කායන්න අසථහ 
රළේඵනහ නේ ේවොයි. ේභොකාද, ල්නහඩි තුමනකා කාහරඹෂක ඳභණයි 

යෙේඵන්ේන්.  

භහ දීතන ල්ධිඹ  ගරු ඳද්භ උදඹලහන්ත ගුණේේකාය 
භන්ත්රීතුමභහ කිඹපු කාහයණඹ ේඵොේවොභ ළදගමක. ගරු කනන්ද 
කුභහයවිරි භන්ත්රීතුමභහ ේභොනහ කිේමක, එතුමභහ මක කායන්න 
ේදඹෂක නළවළ. ේභොකාද, ේේ ඹව ඳහරන කණ්ඩුේේ ්රයෙඳමකයෙඹ 

තභයි ඉඩේ, යහජය ේඳමක, යහජය ේද්ඳශ ේඳෞද්ගලීකායණඹ කිරීභ. 
ේභොණයහගර දිසත්රිෂක ේඵන්ධීකායණ කාටුටුේේ බහඳයෙ ල්ධිඹ  
එතුමභහ ගන්නහ තීන්දු තීයණ රඝු කායන්න එතුමභහ  විදු ේනහ, 

එතුමභන්රහේ  කණ්ඩුේේ ්රයෙඳමකයෙ නිහ.  

මිටුඹ කිඹන්ේන් නිසඳහදන හධකාඹෂක. මිටුේේ තභයි ේඳමක 
ල්ලහර ්රභහණඹෂක යෙේඵන්ේන්. භවහ ධන නිධහන යෙේඵනහ; ගස 
ේකාොශා යෙේඵනහ; තහ විවුඳහහ ඉන්නහ; ජරඹ යෙේඵනහ. ේේ 
මිටුඹ තුමශ භවහ ජහයෙඹෂක නිර්භහණඹ කායන්න පුළුන් ේඳමක 

යෙේඵනහ. එදහ ඉාග්රීසීන්  ල්රුද්ධ  න් කාේශේ ේේ මිටුඹ ඇතුමළු 
ේඳමක කයෂකහ කාය ගළනීභ  ව ජහයෙේේ නිදව ඳතහයි. නමුඛමක 
ර්තභහනඹ න ල්  එදහ ුවද්දහ කාශහ මක ඩහ ේේ යේට් ේගොල් 

ජනතහ  අහධහයණඹෂක කායනහ කිඹරහ දීේතනහ. ේේ යේට් 
ේගොල් ජනතහ අලය ේන්ේන් භළයෙයණ ේේදිකාහ  ල්තයෂක 
ේනොේයි. ඵරඹ  ඳමක වුණහ  ඳුවමක ඒ අඹ ගළන දීතන්න ඕනෆ. 

ේේ යේට් කාිෂි කර්ථිකාඹ දියුණු කාේශොමක තභයි ජහයෙකා 
කර්ථිකාඹකා  ඹන්න පුළුන් ේන්ේන්. ඒ භත තභයි කාර්භහන්ත 
ව ේේහ නිසඳහදනඹ දියුණු කායන්න පුළුන් ේන්ේන්. 
අධයහඳනඹ දියුණු කායන්න ඕනෆ. ේභොණයහගර දිසත්රිෂකකාඹ 

රාකාහේේ යෙේඵන දුප්ඳමකභ දිසත්රිෂකකාඹෂක ල්ධිඹ  යෙබුණහ නේ, ඒ 
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දුප්ඳමකකාභ නළයෙ කායන්න අපි පිළිඹේ ේඹොදන්න ඕනෆ. අයෙගරු 

ජනහධිඳයෙතුමභහේ  ලිේරෝඳහඹ උඳහඹ භහර්ගඹෂක තභයි 2017 ේර්  
වි  දුප්ඳමකකාභ නළයෙ කිරීභ. ේේ යේට් ේගොල්ඹහ  යෙේඵන එකාභ 
ේඳත තභයි තභන්ේ  ඉඩභ. ඒ අඹ  ඒ ඉඩේර අයියෙඹ තවවුරු 
කාය ේදන්න ඕනෆ, ඒ අඹ  රහබඹෂක රළබිඹ වළකි, ඒ අඹ කාළභළයෙ 

කාිෂි ේබෝගඹෂක නිසඳහදනඹ කිරීභ වහ. එේවභ නළතුම භවහ 
ඳරිභහණ යහඳහරිකාඹන් , ඵුව ජහයෙකා භහගේර  ඒ ඉඩේ රඵහ 
ේදන්න කා යුතුම කාේශොමක, ාර්ධනඹ කායනහ කිඹරහ ඒ 

ේගො ආරන් ට්රළෂක ර්, ේේසී ය හේ  භළෂින් ේඹොදරහ නහන්තය 
ල්නහල කායයි; යෂකෂිත ල්නහල කායයි; ජර ලිරහශ්ර ල්නහල කායයි. ඒකා 
ළඵෆ ාර්ධනඹෂක ේනොේයි.  

අයෙගරු ජනහධිඳයෙතුමභහ උමකහව කායනහ, වරිත ාර්ධනඹෂක, 
යෙයය ාර්ධනඹෂක අේප් ය   ේගේනන්න. එතුමභහභ කිඹහ 
යෙේඵනහ, න ේඳත කයෂකහ කාය ගන්න ඕනෆ; දළන  යෙේඵන 

විඹඹ  29කා න ේඳත විඹඹ  32 දෂකහ ළඩි කායන්න ඕනෆ 
කිඹරහ.  

ඵුව ජහයෙකා භහගේර  ේේ යේට් හයමකභ බිේ ේකාො ස ටිකා 
ේදනහ නේ, ේේ යේට් නහන්තය ල්නහල නහ නේ එයින් 

ඳරියඹ කයෂකහ ේන්ේනමක නළවළ; කර්ථිකා ාර්ධනඹ කායහ 
ශෙහ ේන්න වළකිඹහ රළේඵන්ේනමක නළවළ. ඒ නිහ ේගොල් 
ජනතහ ගළනමක දීතරහ, ය  ගළනමක දීතරහ, ේගොල් ජනතහ  වහ 

ය   හවි ළරේන ල්ධිඹ  එභ තීන්දු අයේගන ක්රිඹහමකභකා කාශ 
යුතුම ඵයි අපි කිඹන්ේන්. 

 
[අ.බහ. 3.23] 

 
ගු  ගළමිණී විජි්ත විායමුණි මවොි වළ මශතළ (ලළරිමළර්ග 

ශළ ාවේඳ්ත කෂමනළකරණ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர - லர்ப்தரசண 

ற்ரம் லக பதோன தொகரகத்து அகச்சர்) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 
Irrigation and Water Resources Management)  

ලිරනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, එභ ේඹෝජනහ ේගන ඒභ 
ේඵන්ධ ගරු ඳද්භ උදඹලහන්ත ගුණේේකාය භන්ත්රීතුමභහ  භහ 
සතුමයෙන්ත නහ. 1818 කාළරැ ආරමක, ේ ආරසේේ ජනතහ  විදු 

වූ වහනිඹමක ඳදනේ කායේගන ේේ කාහයණහ ේඵන්ධේඹන් ඉතහභ 
උද්ේේගකාය කාථහෂක අේප් ේවෝදය ගරු භන්ත්රීතුමභහ කාශහ. භභ ඒ 
ගළනමක ගරු ඳද්භ උදඹලහන්ත ගුණේේකාය භන්ත්රීතුමභහ  

සතුමයෙන්ත නහ. ඒ හේ භ අේප් ගරු ල්භර වය දිහනහඹකා 
භන්ත්රීතුමභහ මක භහ සතුමයෙන්ත නහ, ේභභ ේඹෝජනහ සථිය කිරීභ 
පිළිඵ.  

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, 1818 ේ ආරස කාළරැ ආේරන් 
ඳසේේ ුවද්දහ ඳශමුඛේන්භ කාේශේ ළේ අමුඛණු කාඩහ දළමීභ; ඊශෙ , 
ේග ආ ගිනිඵමක කිරීභ වහ දකින දකින ඳණ ඇයෙ වළභ ටුනිේවෂකභ 

ඝහතනඹ කිරීභ; එතළනින් නයෙන්ේන් නළතුම ඳරතුමරු උඹන්, 
වයකාහ ඵහන, තුම පිටි ඒ විඹ ආර ල්නහල කාශහ. ල්නහල කායරහ නිකාේ 
දීටිේේ නළවළ, අවුරුදු 200ෂක ගත න ේතෂක ේේ ්රේද්ලඹ , 
නළමකනේ අේප් ශ්රී රාකාහ  නළන්ටිඹ ේනොවළකියි; විාවරඹහ  

නළන්ටිඹ ේනොවළකියි කිඹන එකා ්රකාහල කාශහ. එේවභ ්රකාහල 
කායරහ ේජෝර්ේ යේවමරුන්  ි යුභෂක ඹළේහ. ඒ ි යුභ ඹළේේේ 
බ්රවුන්රි  කණ්ඩුකාහයයඹහ. ඒ හේ  ල්නහලඹෂක වුණු ්රේද්ලේේ 

දී පු යණ ල්රුේෝ එදහ ඳශහ ගිඹහ. ඵෂකටුටිඹහ, ේතෝට් භ, 
භහන්ේතෝට් භ, ඳන්නරගභ, ේේවයගර වහ ඳහනේඳමකතුම කිඹන 
්රේද්ලර  ඒ අඹ ගිදී ආරහ වීමක  වේේ අයියෙඹ ේනුේන් මුඛසි ේ 

හගේ ගමකතහ; ේදභශ හගේ ගමකතහ. ඒ තයභ භ කාළයි කාහය 
විාවර වමුඛදහ  වීමක  වේේ අයියෙඹ නළයෙ වුණහ. වළඵළයි, එදහ ඒ 
ේදභශ ජනතහමක, මුඛසි ේ ජනතහමක කාළයි කාහය විාවර වමුඛදහ 

කයෂකහ කාශහ. අදමක ඳහනේඳමකතුමේේ යෙේඵනහ,  විාවර හගේ 

වහ මුඛසි ේ හගේ. දළන් ඒ ල්නහල වූ ්රේද්ල නෙහ විටුන්ේන් 
ේකාොේවොභද?  

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, දළන් ේභතුමභහ ළේ වෆරීභ 
පිළිඵ කාථහ කාශහ. ඒකා ේනභ ේදඹෂක. භභ ඒ ගළන අද කාථහ 

කායන්ේන් නළවළ. භභ ඒ පිළිඵ ඳහර්ි ේේන්තුමේේදී ේනභ 
්රකාහලඹෂක කායනහ. නමුඛමක භභ ේභතුමභහ  කිඹන්න ඕනෆ, ඵදු ආර 
දිසත්රිෂකකාේේ ේභොයහන, ත ආපිටිගර, භදීඹාගන වහ අේඳහය 

දිසත්රිෂකකාේේ -ගරු ල්භර වය දිහනහඹකා භන්ත්රීතුමභහේ  කනේේ- 
කාළුග ආ ඔඹ  ළනි ඒ භවහ හරි යහඳියෙර ළඩ දළන  අන් 
ේටුනුයි ඳයෙන්ේන්. ේභන්න ේ ආරසේේ- 

 

ගු ණර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ුවණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குரசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
අන් නළවළ. 

 

ගු  ගළමිණී විජි්ත විායමුණි මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

නළවළ, ළඩ අන්. [ඵහධහ කිරීභෂක] ඳ න් ගමකතහ. ඳ න් 
ගමකත එකා ඇමකත. කාහ මක න්දි දීරහ නළවළ. න්දි ේගන්න 

 ආි  ේන් කායරහ යෙබුේණ් නළවළ. අපි අලය විඹලු මුඛද ආ ේවොඹහ 
ේගන, ඉඩේ ේවෝ න්දි මුඛද ආ දීරහ, ඒ විඹලු ේදනහේ භ ්රලසන 
ල්රහ, ේගොල්ඹන් ඳහය  ඵදීන එකා නමකහ යෙේඵනහ. ඒහ ගව 
ේකාොශ, භව ේඳොශ වහ තහ විේඳහහ ගළන තළකීභෂක නළතුම 

කයේබ කාශ යහඳියෙ. නමුඛමක, අපි ඒ යහඳියෙ ඹහමකකාහලීන 
කායරහ, ේගල්ඹ යුතුම විඹලු න්දි මුඛද ආ ේගරහ, ඒ ජනතහ  වන 
රහ යෙේඵනහ. ඔවුන්ේ  ගහ ඳහළු වුණ එකා  අද න්දි 

ේගේහ, ඔවුන්ේ  ඉඩභ  න්දි ේගේහ. ඊශෙ , ඔවුන්ේ  නිහ 
වදහ ගන්න ේනභ  ආි  දුන්නහ. ේේ වළභ ේදඹෂකභ කාේශේ ේේ 
ඹව ඳහරන කණ්ඩුේන් කිඹන එකා භභ භතෂක කායනහ. ඒ 

හේ භ,- [ඵහධහ කිරීේ] ල්නහඩිඹෂක ඉන්න. භ  ඵහධහ කායන්න එඳහ. 
[ඵහධහ කිරීේ] නළවළ, නළවළ. ්රලසන අවන්න එඳහ. ඔඵතුමභහ කාථහ 
කාශහ ේන්. [ඵහධහ කිරීේ] ේඳෝඩඩෂක ඉන්න. ඔඵතුමභහ ්රලසන අවන්න 

එඳහ. 

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, දළන් ේේ කිඹන ල්ධිඹ , අපි 
විඹමරහ ේගනළ ආරහභ නළවළ. ඒ කිඹන්ේන්, අපි කිවි ේදඹෂක කායරහ 

නළවළ! අපි නිකාේ ඵරහේගන ඉරහ! [ඵහධහ කිරීේ] අපි ේේ සීනි 
භහගභ ේනුේන් කිවිභ ේදඹෂක කායරහ නළවළ! භභ ඔඵතුමභහ  
භතෂක කායනහ. භභ ේේ විඹලු ි ඹකිඹල්ි  ඳුව බහගත 
කායන්නේ.  

ේභභ යහඳියෙඹ ඳ න් ගන්න ේකාො  දීටිේේ ගරු යාජිමක 
භද්දුභඵණ්ඩහය භළයෙතුමභහ. භභ දීතන ල්ධිඹ  එතුමභහ ේභඹ  
නහඹකාමකඹ දුන්නහ. වළඵළයි, එතුමභහ නහඹකාමකඹ දුන්නහ කිඹරහ, 

ඹව ඳහරන කණ්ඩුේේ භභ දීටිඹහ කිඹරහ භභ ේේකා  ඳෂක වුේණ් 
නළවළ. ේේ වහ ඳශමුඛේන්භ  භභ 2016.09.28 විඹමරහණ්ඩු 
්රහේද්ය ඹ ේ ආකාේ කාහර්ඹහරේේ රැස වභෂක ඳළළමකවූහ. ඳමකරහ, 

ේේ ්රලසනඹ අපි ේවො  අේඵෝධ කායේගන ේේ සථහනර  කීඳ  
තහෂක ගිඹහ. මකේමකගභ, උඩිෂකකාළපුකය, කාළන්නයහ, අෂකකාය 
ල්විඳව, ජිය ඳහය කිඹන ේේ විඹලු සථහනර  ගිදී ආරහ අපි 

ේේහ ඳරීෂකහ කාශහ. ඳරීෂකහ කායරහ ඒහේේ යෙබුණු ගළ ලු, ්රලසන 
වඳුනහ ගමකතහ. වඳුනහ ේගන ්රහේද්ය ඹ ේ ආකාේතුමභහ භන්න් ක්රිඹහ 
කායන්නමක, එතළනින් නයෙන්ේන් නළතුම දිහඳයෙතුමභහ භන්න් ක්රිඹහ 

කායන්නමක අපි භළදිවමක වුණහ. භේ  නහඹකාමකේඹන් භභ ඒ 
හකා්ඡඡහ ඳළළමකවූහ. එභ හකා්ඡඡහර  එදහ කණ්ඩු ඳෂකේේ 
විඹලුභ භළයෙ ඇභයෙරු වබහගි වුණහ.  
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ඳහර්ි ේේන්තුම 

අපි එකාෙතහන්ර  කහ. ේේ පිළිඵ අේප් ල්ේයෝධතහෂක 
යෙේඵනහ.  ඒකා ඇමකත. ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ල්වහය, 
ේද්හරර  අයියෙ නින්දගේ ේඵන්ධේඹන් භහ ඹභෂක කිඹන්න 

ඕනෆ. යජ කාහරේේ ේේවය ල්වහය නඩමකතුම වහ යේවමරුන් ඵදු 
අඹ කායපු ගේභහන එේවභ පිටින්භ ඳන් ආර  රඵහ දුන්නහ. 
යේවමරුේෝ කිේහ, "භ  ඵදු ේගන්න එඳහ. ඒ ඵදු ේගන්න ේේ 

කයහභඹ ; ේේ ේේවය ; ේේ ල්වහයඹ ; ේේ නිකාහඹ ; ේේ 
ඳන්ර " කිඹරහ ඒ ඵදු අඹ කාය ගළනීේේ අයියෙඹ දුන්නහ. ඒකා 
තභයි නින්දගභ කිඹන්ේන්, අේප් ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි. 

ඒ නින්දගේර ඵදු අඹ කාශමක ඒ ගේහසීන්  තභන්ේ  කා යුතුම 
කායේගන නිදවේේ වීමක ේන්න පුළුන්කාභ යෙේඵනහ. නමුඛමක 
ේභතළන ්රලසනඹෂක යෙේඵනහ. යුද්ධ කාහරේේ ඳහ දී පු ේේ 

ටුනිුවන්  ඒ මිටුේේ වීමක  වේේ අයියෙඹ පිළිඵ ගළ ලුෂක 
යෙේඵනහ. ඒකා  එදහ අපි ල්ඳුභෂක ඉදිරිඳමක කාශහ. ගරු 
භන්ත්රීතුමභනි, ල්ඳුභෂක ඉදිරිඳමක කාශහ.  

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, අේප් දිසත්රිෂකකාේේ ඉඩේ 

්රලසනඹෂක යෙේඵනහ. නවීල් ේදඳහර්තේේන්තුම  අයියෙ ඉඩේර 
ඒ ඉඩේ ්රලසනඹ යෙේඵනහ. න ායෂකණ ේදඳහර්තේේන්තුම  
අයියෙ ඉඩේර ඒ ඉඩේ ්රලසනඹ යෙේඵනහ. LRC එකා  -ඉඩේ 
්රයොසකායණ ේකාොටුන් බහ - අයියෙ ඉඩේර ඒ ඉඩේ ්රලසනඹ 
යෙේඵනහ. ඊශෙ  යෙේඵනහ, ල්වහය, ේද්හරර  අයියෙ 
නින්දගේ. කාතයගභ ේද්හරඹ  අයියෙ නින්දගේ යෙේඵනහ. තමක 
කුඩහ කුඩහ ේද්හරර  අයියෙ  නින්දගේ යෙේඵනහ. ඒ හේ භ 
සහමීන් වන්ේේරහ  අයියෙ නින්දගේ යෙේඵනහ. ේේ වළභ 
එේකාන්භ ඌේේ ජනතහ ේඳේශනහ. ඌේේ ජනතහේ  ජන 
වීල්තඹ අපි ේගොඩ ගන්ේන් ේකාොේවොභද? ඒකා  අේප් නභත්රීඳහර 
විරිේේන ජනහධිඳයෙතුමභහ, අග්රහභහතයතුමභහ ඇතුමළු ේේ ඹවඳහරන 
කණ්ඩු  ළඩ පිළි ේශෂක යෙේඵනහ. ඒ ළඩ පිළිේශ අද බිේ 
භට් ටුන් ක්රිඹහමකභකා ේනහ. ඒ ළඩ පිළිේශ ගළන අේඵෝධඹෂක 
රඵහ ගන්න පුළුන්. හරිභහර්ග ේදඳහර්තේේන්තුමේේ අේප් හර්ෂිකා 
හර්තහ යෙේඵනහ. අපි ඒ හර්තහ ේේ බහ  ඉදිරිඳමක කායනහ. 
ඒහ ඵරරහ තීයණඹ කායන්න පුළුන්, අපි ේේ ේඵන්ධේඹන් 
ගන්න ක්රිඹහ භහර්ග ේභොනහද කිඹරහ. ලිරහනහරඪ ගරු 
භන්ත්රීතුමභනි, ්රහේද්ය ඹ ේ ආකාේතුමභහ භෙ ඳළළමකවූ රැස වේේ 

ඳශමුඛළනි හර්තහ ඇමුඛණුේ අාකා 1 වළටිඹ  භහ වභළගත* 
කායනහ. එඹ  වළන්හ්ඩ හර්තහ  ඇතුමළු කායන්න කිඹහ භහ 
ඔඵතුමභහේගන් ඉ ආරහ විටිනහ. භභ අයෙගරු ජනහධිඳයෙතුමභහ ේේ 
ේඵන්ධේඹන් දළනුමක කාශහ. භභ ි පිඹෂක ි ේහ. භභ ඒ ි පිඹමක-  

 

ගු ණර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ුවණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குரசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ඳළවළදිි  කාය ගළනීභෂක 

අලයයි. 
 

ගු  ගළමිණී විජි්ත විායමුණි මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ඵළවළ ේන්. භේ  ේරහ ේදන්න ඵළවළ ේන්.  
 

ගු ණර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ුවණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குரசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
භ  ේේ කාහයණහ ඉදිරිඳමක කායන්න ඉඩ ේදන්න. 
 

ගු  ගළමිණී විජි්ත විායමුණි මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ඔඵතුමභහ ඳුව ේේකා ඵරන්න. 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇභයෙතුමභනි, කාථහ කායන්න. 

 
ගු  ගළමිණී විජි්ත විායමුණි මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ේේ භභ ජනහධිඳයෙතුමභහ  ඹපු ි යුභ. එඹ ඇමුඛණුේ අාකා 2 

වළටිඹ  භභ වභළගත* කායනහ.  

 

ගු ණර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ුවණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குரசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
භභ අවන ්රලසනඹ  ඔඵතුමභහ ග කීේභන් උමකතය ේදන්ේන් 

නළවළ. 

 
ගු  ගළමිණී විජි්ත විායමුණි මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ේඳෝඩඩෂක ඉන්න. භභ උමකතය ේදන්නේ. ඔඵතුමභහ කාරඵර 

ේනොකාය හඩි ේන්න. ශිස හකහය ේන්න. 

 
ගු ණර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ුවණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குரசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ශිස හකහය ේනොේයි, ශිස  ේඳන්න ේන්න කිඹන්න. 

 
ගු  ගළමිණී විජි්ත විායමුණි මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ඔඵතුමභහ ේඳෝඩඩෂක හඩි ේන්න. භේ  ේරහ ගන්න එඳහ.  

 

ගු ණර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ුවණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குரசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
භභ අවපු ්රලසනඹ  උමකතය ේදන්න.  
 

ගු  ගළමිණී විජි්ත විායමුණි මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ඔඵතුමභහ  ඕනෆ උමකතය භභ ේදන්ේන් නළවළ.  

 
ගු ණර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ුවණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குரசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඌේේ ජනතහේ  ්රලසනඹ  උමකතය ේදන්න. 

 

ගු  ගළමිණී විජි්ත විායමුණි මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

කාරුණහකායරහ ඔඵතුමභහ හඩි ේන්න.  
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇභයෙතුමභහ  කාථහ කායන්න අසථහ රඵහ ේදන්න. 

1587 1588 

[ගරු ගහටුණී ල්ජිමක ල්ජඹමුඛණි ේොයිහ භවතහ] 

————————— 
*  පවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු  ගළමිණී විජි්ත විායමුණි මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

භහ ජනහධිඳයෙතුමභහ  ඹළවූ ි යුේභදී ේභේේ වන් ේනහ: 

"ේද්හරගේ නින්දගේ ඳනත ඹ ේමක යජ කාහරේේ දී මකේමකගභ පුයහණ 

යජභවහ ල්වහයඹ  ඉඩේ අෂකකාය 5500කා ඳභණ ්රභහණඹෂක ඳයහ දී ඇත. 

ේභදී ේගොල් ඳවු ආ 350ෂක ඳභණ විටින අතය, ඔවුන් අෂකකාය 1 වි  5 දෂකහ 

්රභහණඹන් අමකකායේගන විටියි. ඒ වහ අෂකකාය එකාකා  රුපිඹ ආ 500 
ඵළගින් ල්වහයසථහනඹ ේත ේග වේ කායනු රඵයි. එභ ඉඩේර දළන  ගහ 

කා යුතුම විදුකාය ඳදිාචිඹ වහ නිේස ද ඉදිකාය ඇත. ේභභ මුඛළු මිටු 

්රභහණඹ තුමශ ඳවත නේ වන් විේ ගේභහනඹන් ද කයණඹ  ව ඇත. 
  

 01. මකේමකගභ 

 02. උඩිෂකකාළපුකය 

 03. තළන්අයහ 

 04. අෂකකාය 25 ජිය ඳහය 

ටුන් අෂකකාය 425ෂක ඳභණ මිටු ්රභහණඹෂක ල්වහයහධිඳයෙ සහමීන් වන්ේේ 

ජිය භහගභ භෙ එෂක ේගොල්ේඳොශෂකද ඳමකහේගන ඹයි. ේගොල් 

ජනතහ ඉ ආරහ විටින්ේන් භසත මුඛළු මිටු ්රභහණේඹන්භ ඔවුන් ඳදිාචි  ව 

විටින අෂකකාය 350කා ඳභණ ්රභහණඹෂක ඔවුන් ව  ඳයහ ේදන ේරයි. 

ේභභ ගේභහනඹ කාහඳට් ඳහය ආ, අතුමරු භහර්ග, ල්දුි ඵරඹ, ජරඹ කදී 

ඹටිතර ඳවුවකාේි න්ද භන්ල්තඹ. 

ේභභ අෂකකාය 5,500 මිටු ්රභහණඹ තුමශ ඓයෙවහවිකා ටිනහකාභෂක ඇයෙ 

පුයහසතුම තළන්ඳමක ඇයෙ අතය, එභ න බුන් අයඹකින් ේතොය ේනස 

කිරීේ ව ගස කාළපීේ ද ේේ න ල්  විදු කායනු රඵයි. නවීල් ායෂකණ 

ේදඳහර්තේේන්තුම ල්වින් ේභභ මිටුඹ  හ අි  ළ ෂකද ඉදිකාය ඇත. ේේ 

න ල්  ේභභ මුඛළු ඉඩභ මකේමකගභ ළල්ි  භහගභ ල්වින් ටුරදී ේගන 

ඇත.  

දලකා ගණනහෂක යෙසේේ ේභභ ඉඩේර ඳදිාචි  ව විටින අදීාකා ේගොල් 

ජනතහ ඳදිාචි නි, ඉඩේ, ේගොල්බිේ වහ කුඹුරු අදීටුවු ේවොමක ඔවුන්  

කිවිදු පිළියණෂක ේනොභළයෙ ඉතහභමක අයණ තමකමකඹකා  ඳමක ේේ. 

එඵළල්න් විදු වභ  ඹන ේභභ අහධහයණඹ ශෂකහ දීර්ඝ කාහරඹෂක යෙසේේ 

ගහ කා යුතුම විදුකායටුන් ඳදිාචි  ව විටින ඳයේඳයහගත එභ ඉඩේ ඔවුන් ව  

ඳයහ දීභ  අලය කා යුතුම රහ ේදන ේර ේගෞයේඹන් ඉ ආරහ විටිටු." 

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, 2016.10.05ළනි දින දිසත්රිෂක 

ේ ආකාේ කාහර්ඹහරේේදී භහගභමක කාළරහ හකා්ඡඡහ කාශහ. ේේ 

හකා්ඡඡහ  පුයහ ල්දයහ ේදඳහර්තේේන්තුම, හරිභහර්ග 

ේදඳහර්තේේන්තුම, ළල්ි  භහගභ, ්රේද්ලේේ ේද්ලඳහරනඥඹන් 

ඇතුමළු වළේභෝභ කාළේේහ. කාළරහ අපි තීන්දු, තීයණර  

එශඹුණහ. අපි ඉ ආලීභෂක කාශහ. ේගොල් ජනතහ භ  කිේහ උණ 
ඇේශන් එවහ ේේ අෂකකාය 300 අඳ  ේදනහ නේ, ේේ ගළ ලු 

ල්ේදනහ කිඹරහ. ඒකා වරිද?  
 

ගු ණර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ුවණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குரசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
්රලසනඹ භතුම ේන ේේරහේේ අවන කාහයණහ. ඔඵතුමභහ ඒකා 

තභයි කිඹන්ේන්. ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ේේ න ල්  
යෙේඵන ්රලසනඹ, හරිභහර්ග ේදඳහර්තේේන්තුම EIA එකා  අය 
දීරහ නළවළ.  

 

ගු  ගළමිණී විජි්ත විායමුණි මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ේඳෝඩඩෂක ඉන්න. ඔඹහ කාරඵර නළයෙ ඉන්න, භභ කිඹන්නේ. 

න්ුවන් ේන්න, න්ුවන් ේන්න. ලිරහනහරඪ ගරු 
භන්ත්රීතුමභනි, ේේ තමකමකඹ තුමශ රැස වේ ේදකාෂක යෙඹරහ 
දිහඳයෙතුමටුඹමක එෂකකා හකා්ඡඡහ කායරහ අපි කිේහ "අපි නීයෙ 

භහර්ගඹ  ඹනහ" කිඹරහ. ේේ ේගොල් ජනතහ  ේඳොලීවිේඹන් 
ල්ල්ධ අසථහර කායදය වුණහ. ඒ වළභ අසථහකාභ ේඳොලීවිේේ 
උස නිරධහරින්  භභ කාථහ කාශහ. කාථහ කාශහ ල්තයෂක ේනොේයි, 

ේේ ේගොල් ජනතහ  අලය නීයෙ උඳේදස රඵහ ගන්නමක ේඹොමුඛ 

කාශහ. නමුඛමක, භන්ත්රීතුමභහ ේඳශඳහළි ගිදීන්, ඔඵතුමභහ ුවේදකාරහ 
 නෂක කාශහ. ඒකා  කාභෂක නළවළ. ඒකා ේද්ලඳහරන ලේඹන් 
ළදගමක. ේභොකාද, එේවභ ේන්න ඕනෆ. එේවභ කාේශොමක තභයි 
ඔඵතුමභහ රඵන ළේර්මක ඳහර්ි ේේන්තුම  එන්ේන්. ේන්ද? අපි 

ඒකා  ල්රුද්ධ ේන්ේන් නළවළ. නමුඛමක, යජඹ වළටිඹ  අඳ  
ගකීභෂක යෙේඵනහ. ඒ ගකීභ අනු අපි ක්රිඹහ කායරහ යෙේඵනහ, 
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි. අපි ක්රිඹහ කාශහ ඳභණෂක 

ේනොේයි, ේභභ කාරුණ ගළන දිසත්රිෂක ේඵන්ධීකායණ කාටුටුේේමක 
කාථහ කාශහ. ඔඵතුමභහ එදහ වබහගි වුේණ් නළවළ. ේේ ගළන ඉතහ 
පුළු ආ ලේඹන් හකා්ඡඡහ කාශහ. එතළනදීමක අපි අේප් ල්ේයෝධඹ 

දළෂකවුහ. වළඵළයි, භතකා තඵහ ගත යුතුම කාහයණහෂක යෙේඵනහ, 
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි. ඒ සහමීන් වන්ේේ මක ේභභ 
ඉඩභ  අයියෙඹ යෙේඵනහ. අපි ඒකා  පිළිගන්න ඕනෆ.  බුද්ධ ලහන 

යහජය ඇභළයෙතුමභහමක ේේ ගරු බහේේ විටිනහ. නමුඛමක, අපි දන්නහ 
ේගොල් ජනතහ මක ඹේ කිවි අයියෙඹෂක යෙේඵනහ කිඹරහ. ේභොකාද, 
අපි ාර්ධනඹ කායරහ යෙේඵනහ; කාහඳට් ඳහය ආ වදරහ 
යෙේඵනහ; ඳහ ආ වදරහ යෙේඵනහ; ේඳය ඳහ ආ යෙේඵනහ. ේේ 

ේද් ආ කායරහ යෙේඵනහ. එභ නිහ ේභදී අයියෙඹ ේගොල් 
ජනතහ මක යෙේඵනහ. අපි ඹේ කිවි මිටු ්රභහණඹෂක ඉ ආලුහ. 
භහගභ ඒකා රඵහ දීභ  ේඳොේයොන්දු ේරහ, ේේ න ල්  භෙ 

වළයරහ යෙේඵනහ.  

ඊශෙ , පුයහ ල්දයහ දිසත්රිෂක කාහර්ඹහරඹ ේභොනයහගර 
2016.10.31ළනි දින භේ  නභ  ි පිඹෂක එනහ. එභ ි පිේේ 

ේභේේ වන් නහ: 

"ේභොනයහගර, ේකාොටිඹහගර, මකේමකගභ ල්වහයසථහනඹ  අඹමක ඉඩේ.  

2016.10.05 දින ඔඵ කාළවූ ේකාොටිඹහගර, මකේමකගභ, ේඹෝජිත සීනි 

ගභහගභ  ේන් කාය දී ඇයෙ ඉඩේ වහ ගහකාරුන් අතය ඳයෙන 
ගළ ලුකාහරිතහඹ භනඹ කාය ගළන්ේේ රැස වභ  අදහශ ේේ. 

02. එභ රැස වේේදී පුයහල්දයහ න ඹුන් මිටු ේඵන්ධ කායෙකාහෂක ේගොඩ 
නළඟුණි. එදීදී ්රේද්ලහසී ජනඹහේ  දළනුමක කිරීභ  අනු ේඹෝජිත 
සීනි භහගභ  ේන් කාය ඇයෙ මිටු ේකාො ේදී ඇයෙ පුයහල්දයහමකභකා 
අගේඹන් යුතුම සථහන ේඵන්ධේඹන් හකා්ඡඡහ ල්ණි. 

03. එභ සථහන නිරීෂකණේේදී න ඹුන් දීත ේගොඩනළගි ආර  වහ එදී 
අන්තර්ගත ඳළයණි ේගොඩනළන්ි  හධකා වූ ග ආ කාණු ඉදිරී කාළඩි ේගොස 
ඇයෙ අයුරු ්රදර්ලනඹ ල්ඹ.  

04. පුයහල්දයහ කඥහඳනත  අනු පුයහ භහන වඹ ක්රිඹහ හධකාර  වහනි 
ඳළටුණ වභ, ඹන ගන්යෙඹ  අදහශ නීයෙභඹ ක්රිඹහභහර්ග ගළනීභ  
ේඹොමුඛ කාය ඇත.  

05. යහඳියෙ බහය නිරධහරින්ේ  ්රකාහල අනු දිය ේනො වේභන් විදුවූ 
වහනිඹෂක ඵ පිළිේගන ඇත. පුයහල්දයහ නිරධහරින්ේ  අධීෂකණේඹන් 
වඳුනහ ගමක පුයහල්දයහ මිටු  හ කයෂකෂිත ළ  ේඹදීභ  ළල්ි  භහගභ 
ඒ වහ එකාෙතහඹ දෂකහ ඇත.    

06. ඳළයණි භහන ක්රිඹහකාහයකාේ ල්නහල කායන්නන්  නිවි දවමේ රඵහ 
දීභ මක, එභ මිටු කයෂකහ කිරීභ මක, ායෂකණඹ ේකාො  නඩමකතුම 
කායේගන ඹහභ  ේභභ ල්ඹ  ගකි යුතුම නිරධහරින් ේර අඳ කාළඳ 
 ව විටින ඵමක හර්තහ කායටු. 

උෂකත අයුරින් ගරු ඇභයෙතුමභහේ  කාහරුණිකා අධහනඹ  ේඹොමුඛ කායටු.  
    

   අමකන් කාේශේ/නයමකන  ය. කායේගවාග,  
   වකාහය අධයෂක, ේභොනයහගර."  

ේභභ ි පිඹ ඇමුඛණුේ අාකා 3 ලේඹන් වළන්හ්ඩ හර්තහ  

ඇතුමශමකකිරීභ වහ භභ වභළගත* කායනහ. අේප් ්රේද්ලේේ 
වීමක න ජනතහ  ඹේ කිවි ්රලසනඹෂක ඇයෙ ේනහ නේ, අපි 

යජඹ නිේඹෝජනඹ කායන ේද්ලඳහරනඥයින් වළටිඹ  ඒ වහ 
භළදිවමක  වභ කායරහ යෙේඵනහ. අපි ඒකා කායනහ.  
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————————— 
*  පවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ි ේේන්තුම 

දළන් ්රලසනඹ යෙේඵන්ේන් හරිභහර්ග ේඵන්ධේඹන්. භභ ඒ 
ගළනමක කිඹන්නේ. ේභොණයහගර හරිභහර්ග අධයෂකයඹහේගන් 
අපි ඒ හර්තහ ඉ ආලුහ. 

 

ගු ණර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ුවණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குரசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
එදී පුයහල්දයහමකභකා ්රලසනඹෂක යෙේඵනහ. 
 

ගු  ගළමිණී විජි්ත විායමුණි මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

යෙේඵනහ, යෙේඵනහ. භභ නළවළ කිඹන්ේන් නළවළ. භ  කාථහ 

කායන්න ේදන්න ේකාෝ. ඔඵතුමභහ භළද්ේදන් ඳනින්ේන් නළතුම ඉන්න 
ේකාෝ. 

 

ගු ණර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ුවණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குரசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඔඵතුමභහ කිඹන එකා ළරැදියි. 
 

ගු  ගළමිණී විජි්ත විායමුණි මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ළරැදි නේ ඔඵතුමභහ ඳසේේ කිඹන්න ේකාෝ. [ඵහධහ කිරීභෂක] භභ 
කාහයණහෂක ඉදිරිඳමක කාේශේ නළවළ. භභ කිේඹේේේ පුයහල්දයහ 

ේදඳහර්තේේන්තුමේේ ි පිඹ.  

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ල්හදඹකා  ේන්න ේකාටි 
කාහරඹ තුමශ භේ  අදවස කිඹන්න භ  ඉඩ ේදන්න  ඕනෆ. [ඵහධහ 

කිරීභෂක] භ  ළඩෂක නළයෙ ඒහමක ේභතුමභහ ,- කාරුණහකාය උමකතය 
ේදන්න අසථහ ේදන්න. ඔඵතුමභහ කාථහ කාශහ ේන්. [ඵහධහ 
කිරීභෂක] 

 

ගු ණර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ුවණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குரசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඔඵතුමභහ  උමකතය ේදන්න ඵළවළ. 
 

ගු  ගළමිණී විජි්ත විායමුණි මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

භ  උමකතය ේදන්න පුළුන්. භ  ඉඩ ේදන්න ේකාෝ. [ඵහධහ 

කිරීභෂක]  
 

 

[මළවනම  අණ ඳරිින ඉල්ත කරන ී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

භ  කායන්න ේදඹෂක නළවළ. [ඵහධහ කිරීභෂක] 

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඳද්භ උදඹලහන්ත භන්ත්රීතුමභහ නිලසලේද ේන්න. ගරු 
ඇභයෙතුමභහ කාථහ කායන්න. ගරු ඇභයෙතුමභනි, ඔඵතුමභහ භහතිකාහ  

අදහශ කාථහ කායන්න. 
 

ගු  ගළමිණී විජි්ත විායමුණි මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, අපි දිහඳයෙ කාහර්ඹහරේේ 
රැස වේ ඳමකරහ ේේ ේඵන්ධේඹන් ගතයුතුම ෆභ ක්රිඹහ 

භහර්ගඹෂකභ අපි ඉතහ ඳළවළදිි  අයේගන යෙේඵනහ. [ඵහධහ 

කිරීභෂක] 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇභයෙතුමභනි, ගරු භන්ත්රීතුමභහ  කාථහ කායන්න අසථහ 
ේදනහද? 

 

ගු  ගළමිණී විජි්ත විායමුණි මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ේකාොටිඹහගර යෂකෂිතේේ හරිභහර්ග කා යුතුමර ේභොන ේද් 

කාශමක, ජර ේඳෝකා ්රේද්ලර  ඹේ කිවි වහනිඹෂක ේරහ 
යෙේඵනහ නේ, අධයෂකයඹහේ  හර්තහ අයේගන නීයෙ භන්න් 
ක්රිඹහ කායනහ කිඹන එකා අපි ඳළවළදිි  කිඹනහ. [ඵහධහ කිරීභෂක] 
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ඒ ල්තයෂක ේනොේයි, ුවද්දහේ  

කාහරේඹන් ඳසේේ ාේලෝධනඹ කායන්න ඵළරිවුණු හරිභහර්ග 
ඳනත භේ  කාහරඹ තුමශ ාේලෝධනඹ කායන්න, ඳුවගිඹ අවුරුදු 
ේදකාවභහය තුමශ ඹවඳහරන කණ්ඩු ඹ ේමක  අපි කා යුතුම කායේගන 

ඹනහ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුමභහ නිලසලේද ේන්න. ගරු ඇභයෙතුමභහ  කාථහ 
කායන්න ේදන්න. 

 
ගු ණර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ුවණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குரசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
භ  ේේ ගළන කාරුණු ඳළවළදිි  කායන්න අසථහ ේදන්න.  

පුයහල්දයහ ඳනත උ ආරාඝනඹ කාය යෙේඵනහ. 

 
ගු  ගළමිණී විජි්ත විායමුණි මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ේේ අභහතයහාලේේ ළඩ කා යුතුම අපි ඉතහ ඳළවළදිි   නිළයදි 
කායේගන ඹනහඹ කිඹන එකා භභ භතෂක කායනහ. ඒකා භතෂක 

කායටුන් භභ ේභන්න ේේ කාහයණහ ඔඵතුමභහ  කිඹනහ. [ඵහධහ 
කිරීභෂක] ේභතුමභහ කිඹන්ේන් ේනභ ්රලසනඹෂක. 

ේභතුමභහ වළභ එකාෂකභ කාඩහකාප්ඳ ආ කාශහ ටුෂක, ඒ 

දිසත්රිෂකකාේේ ජනතහ  අ ආේඳේනමකතකා තයේ ළඩෂකමක කායරහ 
නළවළ. ඒ ජන වීල්ත නගහවිටුන්න යහජය අාලඹ , ේඳෞද්ගි කා 
අාලඹ  වළකිඹහෂක යෙේඵනහ නේ, ඒ වළකිඹහේන් ්රේඹෝජන 

රඵහේදනහ  ල්රුද්ධ, ඳළයණි ේේ වපී ්රයෙඳමකයෙඹ තභයි ේභතුමභහ 
ේගනිඹන්ේන්. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
 

 
 
 
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුමභහ, ඵහධහ කායන්න එඳහ. ගරු ඇභයෙතුමභහ, 
ඔඵතුමභහ  ත ේකාොඳභණ කාහරඹෂක අලයද? 

 
ගු  ගළමිණී විජි්ත විායමුණි මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

භ  කාථහ කායන්න භේ  කාහරඹ  ේදන්න. ේේ භන්ත්රීතුමභහ භේ  
කාථහ  ේපර්ණේඹන් භළදිවමක ේනහ ේන්. 

1591 1592 

[ගරු ගහටුණී ල්ජිමක ල්ජඹමුඛණි ේොයිහ භවතහ] 
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ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇභයෙතුමභහ  ත ේකාොඳභණ කාහරඹෂක අලයද? 

 
ගු  ගළමිණී විජි්ත විායමුණි මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

භ  ත ටුනිමකතුම 5ෂක ේදන්න. 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ේවොයි,  කාථහ කායන්න. 

 
ගු ණර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ුවණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குரசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, භ  ේේ කාහයණහ කිඹන්න 

ල්නහඩිඹකා කාහරඹෂක ේදන්න. 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුමභහ, ඵහධහ කායන්න එඳහ. ගරු ඇභයෙතුමභනි, ගරු 
භන්ත්රීතුමභහ  කාථහ කායන්න කාහරඹ ේදනහද? 

 
ගු ණර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ුවණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குரசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ේභතුමභහ  උමකතය ේදන්න ඵළවළ. 

 
ගු  ගළමිණී විජි්ත විායමුණි මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

භ  උමකතය ේදන්න පුළුන්. ඔඵතුමභහ  ල්තයෂක ේනොේයි, 

ඔඵතුමභහේ  ඒකාහඵද්ධ ල්ඳෂකේේ ඉන්න ඔෂකේකාෝ භ වුණමක 
උමකතය ේදන්න භ  පුළුන්. 

 
ගු ණර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ුවණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குரசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඔඹහ  උමකතය ේදන්න ඵළවළ. 

 
ගු  ගළමිණී විජි්ත විායමුණි මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

"ඔඹහ, ේභඹහ" කිඹන්න ඕනෆ නළවළ. භන්ත්රීරුන්  වරිඹ  
කාථහ කායන්න. [ඵහධහ කිරීභෂක] ේේ බහේේ කාථහ කායන ල්ධිඹ 
ඉේගන ගන්න භන්ත්රීතුමභහ. ේේ බහේේදී කාථහ කායන්ේන්, "ගරු 

භන්ත්රීතුමභහ" කිඹරහ. ේේ බහ  තුමශදී "ඔඹහ, ේභඹහ" කිඹරහ කාථහ 
කායනහද? [ඵහධහ කිරීභෂක] 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුමභහ, ඵහධහ කායන්න එඳහ. 

ගු  ගළමිණී විජි්ත විායමුණි මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ේභතුමභහ තභයි කුඹුෂකකාන් ඔඹ 
යහඳියෙඹ කායන්න දුන්ේන් නළමකේමක. කුඹුෂකකාන් ඔඹ යහඳියෙඹ 
ඳ න් ගන්න වදනේකාො , ේභතුමභහ ේඵෝනස එේකාන් 

ඳහර්ි ේේන්තුම  ඇල් ආරහ ේභොකාෂකද කාේශේ? [ඵහධහ කිරීභෂක] 
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඳද්භ උදඹලහන්ත භන්ත්රීතුමභහ, ඵහධහ කායන්න එඳහ. 
ඇභයෙතුමභහ  කාථහ කායන්න ේදන්න. 

 

ගු ණර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ුවණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குரசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ේේකා ේභතුමභහේ මක, 

භේ මක ්රලසනඹෂක ේනොේයි. 
 

ගු  ගළමිණී විජි්ත විායමුණි මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ේභතුමභහ ේඵෝනස එේකාන් ඳහර්ි ේේන්තුම  ඇල් ආරහ අෂකකාය 

6,000ෂක ඹ ේනහ කිඹරහ කිේහ. කුඹුෂකකාන් ඔඹ යහඳහයඹ  
අෂකකාය 600යි ඹ ේන්ේන්. ඵඩ ආකුඹුය ජනතහමක එෂකකා ඳහේර් 
හඩිේරහ කාෆ ගළුවහ. [ඵහධහ කිරීභෂක] අද ඒ ටුනිසුව දීේර් ඹනහ. 

ඒ ටුනිසුව දීේර් ගිඹහ, උහල් ගිඹහ. ේභතුමභහ ඳහර්ි ේේන්තුම  කහ. 
ේභතුමභහ ාර්ධන ළඩර  කාළභළයෙ ේකාේනෂක ේනේභයි. 
ඇමකත භ ේ ආරසේේ ජනතහ ේභතුමභහ  කාළභළයෙ, ඒ ේගො ආේරෝ 

කාථහ කායනේකාො  ේඳශඳහළි ඹන්න, පිකාටින් කායන්න, භව ඳහේර් 
හඩිේන්න ඹන නිහයි. අන්න ඒ ේ  කාඩහකාප්ඳ ආකාහරී 
යහඳහයර  තභයි ේේ ේගො ආේරෝ රෆසයෙ. අඳ  ේේ හේ  අඹමක 

එෂකකා කාථහ කායන්න අලයතහෂක නළවළ. 
 

ගු ණර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ුවණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குரசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
භභ අවන ්රලසනඹ  ේභතුමභහ උමකතය ේදන්ේන් නළවළ. 
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ඵහධහ කායන්න එඳහ. ගරු ඇභයෙතුමභහ  කාථහ 

කායන්න ඉඩ ේදන්න. 
 

ගු  ගළමිණී විජි්ත විායමුණි මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

අද අයෙගරු ජනහධිඳයෙ නභත්රීඳහර විරිේේන භළයෙතුමභහ ේේ 

යේට් ඳරියඹ කයෂකහ කායන්න නීයෙ - රීයෙ වදරහ කා යුතුම 
කායනහ. ේේ යජඹ ඒ ගකීභ අයේගන- [ඵහධහ කිරීේ] අේන්!  භ   
කාථහ කායන්න ඉඩ ේදන්න. [ඵහධහ කිරීේ] ලිරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීතුමභනි, කාෆ ගවරහ එකා තහෂක ේභතුමභහ  heart attack 
එකාෂක කහ. අේප් ේවෝදය ගරු භන්ත්රීතුමභහ.[ඵහධහ කිරීේ] භභ 
නමකනහ. හධු! [ඵහධහ කිරීේ]  භභ හඩි ේන්නේ.  

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ල්ජඹමුඛණි ේොයිහ ඇභයෙතුමභනි, ඔඵතුමභහ එතුමභහ  කාහරඹ 
රඵහ ේදනහද? 
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ඳහර්ි ේේන්තුම 

ගු  ගළමිණී විජි්ත විායමුණි මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ලිරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමභනි, ේභතුමභහ අේප් ේඳට්ටිඹ  කාය 
ගවන්න ඉන්න භේ  ේවෝදය භන්ත්රීතුමභහ. දළන් ේභතුමභහේ  
ේඳට්ටිඹ  භ  කාය ගවන්න ේනහ. ඇයි,  එකා තහෂක කාෆ 

ගවරහ එතුමභහ  heart attack වළදුණහ ේන්.  

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇභයෙතුමභනි, කාථහ අහන කායන්න. ඔඵතුමභහ  රළ ය 
යෙේඵන කාහරඹ අහනයි.  

ගු  ගළමිණී විජි්ත විායමුණි මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ේවොයි, භහ අන් කායන්නේ. ේඵොේවොභ සතුමයෙයි. 
 

ප්රහනය විමවන ිනන්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳළර්ලිමේන්තුල ඊ  අනුකල අ. භළ. 3.45 , 2017 වෆප්තෆේබර් 

මව 19ලන අෙශුලළදළ අ.භළ. 1.00ලන මත්ක කල් යම ය. 
அன்தடி தற.த. 3.45 றக்கு தரரளுன்நம், 2017 தசப்தம்தர் 

19, தசவ்ரய்க்கறக தற.த.1.00 றக எத்றகக்கப்தட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 3.45 p.m. until 1.00 p.m.  on 
Tuesday, 19th September, 2017. 
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ශ්රී රාකාහ යජේේ මුඛද්රණ ේදඳහර්තේේන්තුමේේ මුඛද්රණඹ කායන රදී. 
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